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Wszystkie Ewangelie opowiadają o niezwykłym 
wydarzeniu, jakie miało miejsce trzeciego dnia 
po śmierci Jezusa. Wszystkie te opowieści mają 
szczególny charakter: nagle się urywają i wzajem-

nie krzyżują, zawierają sprzeczności, których nie sposób roz-
wikłać. Jest w nich obecne coś nie mieszczącego się w ludz-
kim doświadczeniu.

Oto po upływie szabatu o świcie pierwszego dnia tygodnia 
nastąpiło trzęsienie ziemi. Anioł Pański zstąpił z nieba, od-
sunął kamień z wejścia do pieczary, w której złożono ciało Je-
zusa i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica. Ze 
strachu przed strażnicy jakby umarli.

Maria Magdalena, Maria matka Jakuba i Salome nakupiły 
wonności, aby pójść i namaścić ciało Jezusa. Wczesnym ran-
kiem, w pierwszym dniu tygodnia przyszły do grobu, gdy tyl-
ko słońce wzeszło. Martwiły się, kto im odsunie wielki ka-
mień. Ale zauważyły, że kamień jest odsunięty, a gdy weszły 
do grobu nie znalazły ciała Jezusa.

Stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach, 
którzy rzekli do nich: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród 
umarłych. Nie ma Go tutaj: zmartwychwstał”.

Powiedziały o tym Jego uczniom zamkniętym z lęku przed 
Żydami w Wieczerniku. Na tę wieść przybyli do grobu Jan, 
a za nim Piotr. Weszli do środka i zobaczyli leżące płótna.

Maria Magdalena stała zaś przed grobem płacząc. Gdy 
nachyliła się i zajrzała do środka, zobaczyła dwóch aniołów 
w bieli siedzących tam, gdzie było ciało Jezusa. Powiedziała 
im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono. Gdy 
to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa. Ale 
Go nie poznała. Myślała, że to ogrodnik.

Oto jak mozolnie dociera do ludzi realność Zmartwych-
wstania. Jezus z Nazaretu, nauczyciel niewielkiej grupy, któ-
ra widziała w nim Mesjasza, a którego nieprzyjaciele przy-
prawili o śmierć, powstał z martwych do życia.

Stanęli przecież przed faktem, który nigdy dotąd nie był 
dany ludzkiemu doświadczeniu i nie będzie do Dnia Sądu. 
To zapowiedź rzeczy ostatecznych, niepodlegających pra-
wom natury. Umarłe są bowiem wszystkie pokolenia ziemi. 
Wszelkie życie zanurzone jest w śmierci dopóki trwa świat, 
który jest. Odkąd jednak nasza śmierć stała się sprawą Syna 
Bożego i Jego życie stało się sprawą synów ludzkich i wszel-
kiego świata. Zmartwychwstanie stało się ziemi, wszelkiemu 
życiu, stworzeniu i nam także.

On zaś ukazał się upatrzonym przez Boga świadkom a nie ca-
łemu ludowi. On idzie obok niepoznany do Emaus i ma w ręku 
klucze Królestwa, śmierci i piekła. On Nieznajomy o świcie 
kładzie na węglach ogniska, przy którym siedzą Jego ucznio-
wie rybę i pyta: „Dzieci nie macie, co jeść?”. Ale jest także nie-
opisaną grozą z Apokalipsy. To też Jego twarz prawdziwa. Cały 
wszechświat i otchłań są w Jego ręku. To On ma klucze.

Możemy tylko powtórzyć za tyloma: błogosławieni, którzy 
nie widzieli, a uwierzyli. I uwierzmy, że rzeczywistość Jezu-
sa jest rzeczywistością wielu na równi prawdziwych twarzy, 
nie zaś jednej, którą sobie wybraliśmy, aby dogadzała na-
szym koncepcjom.

Starajmy się tę prawdę rozeznawać teraz w czasie 
Wielkanocnym.

Z. Koryś

realNość zmartwychwstaNia
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Paweł Borkowski

Między popołudniem Wielkiego Piątku  
a porankiem Wielkiej Niedzieli trwała 
najdłuższa noc w historii ludzkości

JedyNa taka Noc

Odejście

Nie byłoby Niedzieli Zmar-
twychwstania Pańskiego bez 
Wielkiego Piątku. Nie za-
jaśniałaby nadprzyrodzona 

światłość wielkanocnego poranka, 
gdyby przedtem nie zapadła nad 
światem wielka ciem-
ność: „Było już około 
godziny szóstej i mrok 
ogarnął całą ziemię aż 
do godziny dziewiątej. 
Słońce się zaćmiło…” 
(Łk 23, 44). Nie byłoby 
ogromnej radości dla 
nas wszystkich – zgod-
nie z wolą Chrystusa, 
który chciał, „aby ra-
dość wasza była peł-
na” (J 15, 11) – gdyby 
wcześniej On sam nie 
„ogołocił samego sie-
bie, przyjąwszy postać 
sługi” (Flp 2, 7). Syn 
Boży i zarazem Syn 
Człowieczy w Ogrój-
cu zrezygnował z włas-
nych pragnień i pod-
dał się całkowicie za-
mysłowi Ojca: „nie 
moja wola, lecz Two-
ja niech się stanie” (Łk 
22, 42). W konsekwen-
cji tego fundamental-
nego aktu wyzbył się 
wszystkiego, co miał 
na ziemi:

– przyjaciół i ucz-
niów, którzy rozpierzchli się z prze-
strachu na widok tego, co samo-
zwańczy sędziowie robią z ich Mi-
strzem: „Wtedy wszyscy uczniowie 
opuścili Go i uciekli” (Mt 26, 56); 

– głównego współpracownika, któ-
ry zapytany o swoje relacje z Jezu-
sem Nazarejczykiem, oświadczył 

pod przysięgą: „Nie znam tego Czło-
wieka” (Mt 26, 72);

– dobrego imienia: „policzony został 
pomiędzy przestępców” (Iz 53, 12);

– szacunku wśród ludu, który nag-
le począł wołać: „Na krzyż z nim!” 
(Mt 27, 23); 

– zdrowia, sił i urody: „Nie miał on 
wdzięku ani też blasku, aby na nie-
go popatrzeć, ani wyglądu, by się 
nam podobał. (…) Spodobało się 
Panu zmiażdżyć go cierpieniem” (Iz 
53, 2.10); 

– ubrania, które zapewne było 
Jego jedyną własnością: „Gdy Go 

ukrzyżowali, rozdzielili między siebie 
Jego szaty” (Mt 27, 35);

– najbliższych osób, czyli Mat-
ki i umiłowanego ucznia: „Rzekł do 
Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». 
Następnie rzekł do ucznia: «Oto 
Matka twoja»” (J 19, 26-27);

– wreszcie swojej duszy: „Ojcze, 
w Twoje ręce powierzam ducha mego” (Łk 
23, 46).

Oddanie całej swojej egzystencji 
nie było jednak przymusową stratą, 
lecz świadomym darem miłości. Sam 
Jezus objaśnił to uczniom: „Ja życie 
moje oddaję (…). Nikt mi go nie za-
biera, lecz Ja sam z siebie je odda-
ję” (J 10, 17-18). Jan Tauler, niemiecki 

dominikanin z XIV wie-
ku, komentował w jed-
nym z kazań: „Rozważ-
my niewyobrażalnie 
głęboką miłość, jaką 
nam okazał Chrystus 
przez niepojęte dzieło 
miłości, w którym cier-
piał On ponad wszel-
ką miarę, we władzach 
wyższych i niższych, 
we wszystkich swoich 
zmysłach, wewnętrznie 
i zewnętrznie”. Było to 
ogołocenie totalne. Na 
naszych oczach, w cią-
gu kilku godzin, nie-
skończoność wiekuiste-
go Boga skurczyła się 
do zera. Wszechmoc-
ny Bóg stał się niczym, 
abyśmy mogli otrzy-
mać wszystko. W tym 
jedynym momencie hi-
storii kosmosu zderzy-
ły się dwa krańce – Bóg 
i nicość. Dlatego „zie-
mia zadrżała i skały za-
częły pękać” (Mt 27, 
51). W osobie Syna Bo-
żego, startego na pył, 

Bóg Ojciec zdaje się wołać do każde-
go z nas: „Oddałem ci wszystko, nie 
mam nic więcej. Ile ty jesteś gotowy 
oddać Mnie?”

Powrót
Między popołudniem Wielkiego 

Piątku a porankiem Wielkiej Nie-

nie znamy formy zmartwychwstania, doświadczamy tylko jego skutków w historii świata i naszych 
osobistych losach
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dzieli trwała najdłuższa noc w hi-
storii ludzkości. Nam, współczes-
nym, ta część tygodnia zwykła się 
kojarzyć z weekendem, zakupa-
mi, relaksem i zabawą. Ale Jezus 
w tamtych dniach nie odpoczy-
wał: „zstąpił do piekieł” i trudził się 
„dla nas, ludzi, i dla naszego zba-
wienia”, jak wyznajemy w Symbolu 
nicejsko-konstantynopolitańskim. 

Potem nastąpiło Zmartwychwsta-
nie. Samo to wydarzenie pozostaje 
dla nas okryte mrokiem tamtej Nocy. 
Męka i śmierć Jezusa dokonywały 
się w świetle dnia: były zjawiskiem, 
które mógł obserwować każdy. Nikt 
nie zaprzeczy realności tamtych 
zdarzeń, które znajdują potwierdze-
nie w najstarszych przekazach dzie-
jopisarskich. Natomiast Zmartwych-
wstanie dokonało się pod osłoną 
nocy i w zamkniętym grobowcu, nie-
widoczne, niedostępne dla niko-
go. Śmierć Jezusa była sprawą ludz-
ką, sprowokowaną przez historycz-
ne postacie, które znamy z imion 
i funkcji: skarbnik Judasz, arcykapła-
ni Annasz i Kajfasz, namiestnik Piłat, 
król Herod… Natomiast Jego powrót 
do życia był dziełem wyłącznie Bo-
żym. Bóg zaś działa w ukryciu. Toteż 
całe to wydarzenie do dzisiaj pozo-
staje dla nas przedmiotem wiary, 
a nie poznania historycznego. Wia-
ra ta dotyczy zarówno minionego 
zmartwychwstania Jezusa, jak i przy-
szłego powstania z martwych każ-
dego z nas. Albowiem „jeżeli Chry-
stus nie zmartwychwstał, (…) próżna 
jest także wasza wiara” (1Kor 15, 14). 
Bóg zakrył swoje dzieło przed ocza-
mi świata, a odsłonił je przed pokor-
nymi (por. Łk 1, 52), którzy są goto-
wi uznać je w wierze i nie poczytu-
ją jej za ujmę dla swojego rozumu. 
„Ojcze, (…) zakryłeś te rzeczy przed 
mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś 
je prostaczkom” (Łk 10, 21).

Nie znamy formy ani przebiegu 
Zmartwychwstania, lecz doświad-
czamy jego skutków w historii świa-
ta i osobistych losach każdego z nas. 
Tak samo widzieli je dwaj ucznio-
wie, Szymon Piotr i Jan, którzy przy-
biegli do pustego grobu „pierw-
szego dnia po szabacie, wczesnym 
rankiem, gdy jeszcze było ciemno” 
(J 20, 1). Intrygująco brzmi ten frag-
ment relacji Janowej: „Szymon Piotr 
(…) wszedł (…) do wnętrza grobu 
i ujrzał leżące płótna oraz chustę, 

która była na Jego głowie, leżącą nie 
razem z płótnami, ale oddzielnie 
zwiniętą w jednym miejscu. Wte-
dy (…) także i ów drugi uczeń (…) 
ujrzał i uwierzył” (J 20, 6-8). Dlacze-
go zużyta tkanina stała się dla obu 
uczniów dowodem na faktyczność 
zmartwychwstania? I jakie znacze-
nie ma szczegół z chustą? 

Po zniknięciu z grobu ciała Jezusa 
zwierzchnicy żydowscy zainspiro-
wali pogłoskę, że uczniowie Naza-
rejczyka przyszli w nocy i wykradli 
Jego ciało (zob. Mt 28, 11-15). Plot-
ce tej, kolportowanej przez opła-
conych gorliwców, dali posłuch na-
wet apostołowie. Odczuwali smu-
tek i gorycz z tego powodu, że – jak 
sądzili – cała historia Mesjasza i ich 
zażyłe relacje z Nim okazały się ilu-
zją, źle zainwestowanym zaufaniem, 
straconą szansą Izraela. Dlaczego 
więc uwierzyli w zmartwychwstałe-
go Jezusa na widok marnej płachty 
materiału? Wydaje się, że można to 
wytłumaczyć następująco:

Zawartość grobu zadaje kłam plot-
ce rozprowadzanej wśród Żydów. 
Przecież gdyby uczniowie naprawdę 
zakradli się do grobu, nie rozbierali-
by umarłego, który w tamtym klima-
cie z pewnością już zacząłby się roz-
kładać, zwłaszcza że miał na sobie 
wiele głębokich, krwawych ran spo-
wodowanych przez biczowanie, ko-
ronę cierniową, przybicie do krzyża, 
wreszcie cios włócznią. Taki nieunik-
niony los pośmiertny spotkał wcześ-
niej Łazarza: „już cuchnie. Leży bo-
wiem od czterech dni w grobie” (J 
11, 39), a Jezus „leżał trzy dni w gro-
bie, dał bok przebić sobie”. Zwło-
ki więc zostałyby ukradzione w ca-
łunie, a nie nagie, właśnie z powo-
dów higienicznych, po drugie zaś ze 
względów bezpieczeństwa: ucznio-
wie śpieszyliby się z kradzieżą, aby 
nie zbudzić strażników grobu, którzy 
jakoby posnęli. 

Z kolei chusta nie leżała razem 
z płótnami, lecz osobno. To zna-
czy, że Jezus sam zdjął ją sobie 
z głowy i odłożył na bok. Z całunu 
został uwolniony przez Ojca, któ-
ry „wskrzesił Go, zerwawszy więzy 
śmierci” (Dz 2, 24), bo przecież na-
wet pełnosprawny człowiek nie 
zdoła samodzielnie uwolnić swoje-
go ciała ściśle owiniętego tkaniną. 
Jednakże zaraz po tym, gdy został 
oswobodzony przez Ojca, Jezus za-

czął działać własną mocą i odsłonił 
swoją głowę z krępującej ją taśmy. 

Te tkaniny nieprzypadkowo po-
zostały w grobie: przemawiają na 
świadectwo Zmartwychwstania i na 
przekór źle obmyślonej plotce. Sta-
ły się niemymi świadkami tego, co 
wydarzyło się tamtej jedynej Nocy 
w grobie udostępnionym przez Jó-
zefa z Arymatei (zob. J 10, 38). Coś 
tak nieistotnego jak zużyte, brudne 
płachty materiału zaprzeczyło potę-
dze czynników politycznych i religij-
nych, sile uzbrojonych wart, ciężaro-
wi głazu, którym zatrzaśnięto grobo-
wiec. „Darmo kamień wagi wielkiej 
Żydzi na grób wtoczyli. Darmo dla 
pewności wszelkiej zbrojnej stra-
ży użyli. Na nic straż, pieczęć i ska-
ła nad grobem Pana się zdała”. Ca-
łun i chusta powiewają niczym bia-
ła chorągiew pokoju „naprzeciw gli-
nom, naprzeciw tankom”.

Spotkania
Zmartwychwstały Jezus momen-

talnie zaczął działać. Od razu też 
spotykał się z ludźmi. Pierwszą, któ-
ra odkryła pusty grób, a także ujrza-
ła Zmartwychwstałego, była Maria 
Magdalena. Zapewne nas to dziwi: 
dlaczego tak wielkich łask dostąpi-
ła kobieta? Być może dlatego, że 
niegdyś kobieta pierwsza zgrzeszy-
ła (zob. Rdz 3, 6-7), a teraz niejako 
dostąpiła wynagrodzenia za poraż-
kę Ewy. Kobieta pierwsza zakoszto-
wała goryczy zła i śmierci i pierwsza 
też poznała nieziemski smak zmar-
twychwstania. Pociągnęła mężczy-
znę, Adama, w otchłań grzechu, a te-
raz zaniosła Dobrą Nowinę mężczy-
znom, apostołom. Stała się zwia-
stunką zarówno rozpaczy, jak i wiel-
kiej radości. Mężczyzna poszedł za 
kobietą w śmierć, teraz zaś podążył 
za nią, aby się przekonać, że grób 
Pański opustoszał.

Maria Magdalena zrazu sądzi-
ła, że widzi ogrodnika (zob. J 20, 
15). W pewnym sensie nie pomyli-
ła się. Jezus wszakże jest Ogrodni-
kiem, który u Gospodarza winnicy-
świata oręduje za każdym drzewem-
człowiekiem: „Panie, jeszcze na ten 
rok je pozostaw; ja okopię je i ob-
łożę nawozem, i może wyda owoc” 
(por. Łk 13, 8). Jezus czeka, aż wyda-
my owoce skruchy, nawrócenia i mi-
łosierdzia. Temu mają służyć nasze 
z Nim spotkania. l
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Z ks. prof. dr. hab. antonim dębińskim, 
rektorem kUL Jana Pawła II, specjalistą prawa 
rzymskiego, rozmawia tomasz Rzymkowski

WedłUg PRaWa
MUsIał UMRZeć

Jakie znaczenie i charakter, względem pra-
wa rzymskiego, miało stadium procesu Jezu-
sa przed sanhedrynem?

Kwestia prawnego waloru postę-
powania przed Sanhedrynem jest od 
wieków dyskutowana. Jak przyjmuje 
wielu autorów, w sensie technicznym 
postępowanie przed Sanhedrynem 
miało charakter nieformalny. Informa-
cje zawarte w takich pomnikach prawa 
żydowskiego, jak Miszna czy Talmud, 
są zgodne co do tego, że nie można 
było sądzić nikogo w nocy, a także co 
do tego, że wina oskarżonego powin-
na być dowiedziona w sposób bez-
sporny. Posiedzenie Sanhedrynu, na 
które siłą (znowu można zapytać o le-
galność tego działania) sprowadzono 
Jezusa, to nie był proces, ale raczej ro-
dzaj śledztwa czy nieformalnego sądu 
kapturowego. Jego celem nie było 
ustalenie, jak to się dziś ujmuje, praw-
dy obiektywnej, ale upewnienie się, 
że Jezus z Nazaretu jest niebezpiecz-
ny dla lokalnych elit żydowskich i na-
leży się Go –  jako personę non gra-
ta – pozbyć za wszelką cenę. Spójrzmy 
na zeznania świadków: były szalenie 
niespójne, a niekiedy wręcz ze sobą 
sprzeczne. Tymczasem Jezus oświad-
czający, że jest synem Boga, w niczym 
nie uchybił obowiązującemu wów-
czas prawu. Podobnie jak dziś, w cza-
sach Jezusa każdy miał prawo mod-
lić się słowami Abba, Ojcze. Śmiertel-
nym grzechem, w sensie dosłownym 
–  bluźnierstwem, było wymówienie 
świętego imienia Jahwe. Tego jednak 
Jezus nie uczynił. 

Jeśli chodzi o relację pomiędzy San-
hedrynem i sądownictwem rzymskim, 
musimy uświadomić sobie ówczes-
ne realia i proporcje. Rzymianie znaj-
dowali się na podbitym, okupowa-
nym przez siebie terytorium, którym 

sprawnie władali żelazną ręką. Sanhe-
dryn działał na podstawie ich konce-
sji, upoważnienia, a nawet, rzec moż-
na, z łaski. Jako najwyższa władza reli-
gijna Żydów oraz organ administracyj-
ny i sądowniczy Judei Sanhedryn miał 
ograniczone uprawnienia w sprawach 
miejscowych zwyczajów i zasad reli-
gijnych, z wyłączeniem jednak spraw 
zagrożonych karą śmierci; te ostat-
nie były ściśle zarezerwowane dla na-
miestnika. Podówczas był nim Piłat 
(jako namiestnikowi Judei przysługi-
wał mu tytuł prefekta). Innymi słowy, 

Rzymianie tolerowali funkcjonowanie 
Sanhedrynu, o ile odciążało to ich sa-
mych w działaniach zmierzających do 
zachowania porządku publicznego. 
Jako okupanci władający podbitym te-
rytorium nie byli jednak w żaden spo-
sób związani postanowieniami San-
hedrynu. Jak małżeństwo zawarte we-
dług prawa żydowskiego nie istniało 

dla rzymskiego ius civile, tak wszelkie 
„wyroki” wydawane przez żydowską 
radę niewiele obchodziły Rzymian za-
rządzających Judeą.  

Proces przed Sanhedrynem był za-
tem narzędziem do sformułowania 
przez elitę żydowską zarzutów mają-
cych stanowić podstawę do oskarże-
nia Jezusa przed Piłatem. Należy do-
dać, że prowadząc Jezusa przed sąd 
Piłata, Sanhedryci nie oskarżyli Go 
o bluźnierstwo, że nazywał siebie 
Synem Bożym. Oskarżyli Go o prze-
stępstwa natury politycznej, zakłóca-
nie porządku publicznego, wznieca-
nie niepokojów, nawoływanie do nie-
płacenia podatków na rzecz państwa 
rzymskiego, przypisywanie sobie 
godności królewskiej. Chcąc osiąg-
nąć swój cel, zmienili zatem podsta-
wę oskarżenia, słusznie zakładając, 
że namiestnik rzymski nie będzie za-
przątał sobie głowy skargą bazującą 
na przestępstwie kwalifikowanym tyl-
ko w żydowskim prawie religijnym.

Jakie uprawnienia miał rzymski prefekt Ju-
dei poncjusz piłat w stosunku do oskarżonych 
przez sanhedryn? do czego sprowadzała się 
rola prefekta?

Rzymski namiestnik jako wysoki 
urzędnik państwowy sprawował roz-
ległą władzę, w skład której wchodzi-
ło dowództwo wojskowe, sądowni-
ctwo, władza cywilna i administracyj-
na. W imieniu cesarza sądził i wyda-
wał wyroki; jego jurysdykcji podlega-
li wszyscy mieszkańcy prowincji, tak 
obywatele, jak i nieobywatele, do gru-
py których zaliczani byli Żydzi. Na-
miestnik był kompetentny wyłącznie 
w sprawach o charakterze politycz-
nym (bunty, zamieszki, podburzanie 
tłumów). Zatem z nadania rzymskiego 
cesarza Poncjusz Piłat był panem ży-
cia i śmierci wszystkich Żydów, którzy 
przebywali na terytorium mu podle-
głym. Jego zadaniem było zapewnie-
nie prowincji zamieszkiwanej przez 
Żydów (Judea od 63 roku przed Chr. 
była pod okupacją rzymską) spokoju te
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ks  prof  antoni dębiński: zgodnie z bożym zamysłem 
Jezus wiedział, że musi oddać życie, aby przez śmierć  
i zmartwychwstanie wybawić nas od grzechu

Fot. Tomasz Rzymowski
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i stabilizacji, co z kolei miało się prze-
kładać na terminowe płacenie podat-
ków. Cele te osiągał per fas et nefas (za 
wszelką cenę). Metody, które dziś na-
zwalibyśmy terrorem, były na porząd-
ku dziennym. Co i raz ginęły tysiące 
ludzi niezadowolonych z nowego po-
rządku. W kwestiach samorządu lo-
kalnego oraz w sprawach religijnych, 
zgodnie z generalnymi założeniami 
rzymskiej polityki na podbitych te-
renach, Piłat zostawiał Żydom dosyć 
dużą swobodę. Jeżeli jednak upraw-
nienia przyznawane prowincjom były 
wykorzystywane sprzecznie z rzymską 
racją stanu, rzymskim rozumieniem 
samorządności i swobody religijnej, 
reagował w sposób bezwzględny. Ta 
polityka, postrzegana z perspektywy 
rzymskiej racji stanu, przynosiła efek-
ty. Rzymski historyk Tacyt wspomina, 
że jedynie pod rządami Piłata w Judei 
panował „spokój”. 

Jak ksiądz rektor ocenia postawę poncjusza 
piłata w świetle relacji ewangelistów?

Bez wątpienia wizerunek Piłata 
(stał się on bohaterem wielu tekstów 

literackich, sztuk teatralnych i dzieł 
filmowych) ukazany w Ewangeliach 
odbiega od tego, co wiemy na jego 
temat z innych źródeł – zwłaszcza 
z pism działającego w czasach Chry-
stusa żydowskiego historyka Józefa 
Flawiusza. Piłat ewangeliczny to ra-
czej uczciwy, ale chwiejny i niezdecy-
dowany człowiek, którego los umieś-
cił w samym centrum wydarzeń wy-
raźnie go przerastających. Miał wła-
dzę, ale nie wiedział, jak zrobić z niej 
dobry użytek. Zadziwiająca jest ta 
jego nonszalancja wobec procedury 
i zasad, jakimi powinien się rządzić 
rzymski proces karny. Ze zdumieniem 
więc obserwujemy, jak najważniejszy 
urzędnik rzymski na ziemi żydowskiej 
„kursuje” pomiędzy Jezusem a zebra-
nym na zewnątrz tłumem i wdaje się 
ze swoimi poddanymi w dyskusję jak 
równy z równym. To osobliwe zacho-
wanie kończy się szantażem ze stro-
ny tłumu, kapitulacją Piłata oraz tra-
gedią niewinnego człowieka.

czy piłat nie miał wyjścia, musiał zatwier-
dzić wyrok? sam wszakże twierdził, że Je-

zus jest niewinny, i sam dokonał obmycia 
rąk na dowód, że całkowicie zrzeka się od-
powiedzialności za to, czego żądał tłum 
i arcykapłani 

Jak już wspomniałem, w sensie for-
malnym nie istniała żadna zależność 
instancyjna pomiędzy rzymskim na-
miestnikiem Judei i Sanhedrynem. 
Faktycznie Piłat zawsze mógł inter-
weniować i sprzeciwić się decyzji 
rady. Niemniej o zatwierdzaniu jej 
wyroków nie mogło być mowy. Były 
to drobiazgi, którymi najważniejszy 
rzymski namiestnik nie zaprzątał so-
bie głowy. 

Gest obmycia rąk, mimo wszech-
obecności praktyk ablucyjnych (sym-
bolicznych obmyć rytualnych) w sta-
rożytności, jawi się raczej jako nie-
rzymski. Z kart historii Józefa Flawiu-
sza zerka na nas bezwzględny biu-
rokrata, skorumpowany łapówkarz 
oraz człowiek z natury swej niezwy-
kle cyniczny i okrutny. Jak przekazują 
źródła historyczne, Piłat odnosił się 
do narodu żydowskiego z nieskrywa-
ną niechęcią czy wręcz pogardą;  kil-
kakrotnie popadł w ostry konflikt ze 
swoimi poddanymi. W czasach pub-
licznej działalności Jezusa, jak re-
lacjonuje Łukasz w swojej Ewange-
lii, dokonał krwawej masakry galilej-
skich pielgrzymów żydowskich wę-
drujących do Jerozolimy. Na przeło-
mie lat 36/37 rozkazał zabić uzbrojo-
nych Samarytan, którzy chcieli wejść 
na górę Garizim. Ktoś, kto odczuwał-
by wyrzuty sumienia z powodu pre-
wencyjnej egzekucji bliżej niezna-
nego mu człowieka, wędrownego na-
uczyciela z Nazaretu, bez wątpienia 
nie nadawał się na stanowisko na-
miestnika Judei.

Jezus był skazany za przestępstwo religijne, 
a nie polityczne, o czym może świadczyć to, że 
został skazany samotnie  kogo zatem może-
my winić za tę zbrodnię sądową –  żydów czy 
rzymian? wszak wyrok na Jezusie wykonali 
rzymscy żołnierze  

Aż do czasów chrześcijańskich pra-
wo rzymskie nie znało przestępstw 
religijnych. Dziś trudno nam to so-
bie wyobrazić, ale Rzym był pań-
stwem dosyć tolerancyjnym pod 
względem religijnym. Proszę sobie 
przypomnieć, jakie oskarżenia ciskał 
przeciw Jezusowi tłum zgromadzo-
ny przed rezydencją Piłata w Jerozo-
limie: podburza lud, zakazuje płace-
nia podatków Cezarowi oraz sam sie-
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z nadania rzymskiego cesarza piłat był panem życia i śmierci wszystkich żydów w Judei, obraz Jacopa tintoretto 
Jezus przed piłatem
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bie ogłasza królem. Ani słowa o sy-
nostwie Bożym czy mesjanizmie. Za 
każdy z zarzuconych Jezusowi czy-
nów prawo rzymskie przewidywa-
ło karę śmierci. Zarzucane Jezusowi 
czyny, mówiąc współczesnym języ-
kiem, wypełniały „ustawowe znamio-
na przestępstwa”, w rzymskim prawie 
karnym zwanego crimen maiestatis po-
puli Romani (zbrodnia „uszczuplenia” 
godności ludu rzymskiego, zbrodnia 
zdrady stanu, przestępstwo przeciw-
ko cesarzowi, który uosabiał majestat 
państwa). Nie miało to jednak nic 
wspólnego z religią. To był przejaw 
czystego pragmatyzmu politycznego. 
Panowanie rzymskie na prowincjach 
miało trwać niezachwianie, a podat-
ki miały być odprowadzane w cało-
ści i terminowo. W sensie formalnym 
za wydanie wyroku i wykonanie eg-
zekucji odpowiedzialni byli Rzymia-
nie. Moralna odpowiedzialność za 
odpowiednie nastawienie Piłata oraz 
spektakl, który zakończył się ukrzyżo-
waniem, spada jednak na starszyznę 
żydowską, która wzięła udział w tych 
działaniach. 

Vittorio messori zawarł w książce umęczo-
ny pod ponckim piłatem? badania nad męką 
i śmiercią Jezusa tezę, iż „piłat nie chciał ska-
zać Jezusa, ale gdyby go uwolnił sic et sim-
pliciter, prawdopodobnie miałby obowiązek 
oskarżyć członków sanhedrynu o przestęp-
stwo oszczerstwa, które pociągało za sobą dla 
fałszywych oskarżycieli taki sam wyrok, jaki 
był przewidziany dla niewinnie zniesławione-
go  czy poncjusz piłat mógł posłać na krzyż 
71 członków oraz arcykapłana najwyższego 
zgromadzenia starszyzny żydowskiej?

Inna włoska uczona, Ewa Cantarel-
la, twierdzi natomiast, że starożyt-
ność powinniśmy postrzegać jako 
inną od dzisiejszej rzeczywistość, 
Rzym jako inny od współczesnych 
kraj, w którym mówiło się innym ję-
zykiem. Dodałbym do tego, że my-
ślało się w nim również inaczej. Czy 
dziś prokurator oskarży kogoś, kto 
bezpodstawnie złożył „zawiadomie-
nie o podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa”? Nie. Wówczas było jesz-
cze prościej. Piłat nic nie musiał i nic 
nie powinien. Sanhedryn nie był dla 
niego żadnym partnerem. Gdyby 
chciał, posłałby na krzyż tego same-
go dnia nie 71, a kilkaset osób. Tyl-
ko po co? Nadto Piłata zgoła nie in-
teresował konflikt pomiędzy kapła-
nami żydowskimi i Jezusem, jedynie 

w obawie przed kolejnym buntem 
Żydów wydał na Jezusa wyrok śmier-
ci. W tej sprawie to nie sentyment 
do Sanhedrytów, ale wyrobienie po-
lityczne i rutyna urzędnicza podpo-
wiedziały mu, że nawet jeżeli oskar-
żenie nie jest dostatecznie popar-
te dowodami, ale dotyka kwestii na-
tury politycznej, lepiej wydać wyrok 
skazujący niż uniewinniający. Człon-
ków Sanhedrynu zaś zawsze mógł 
„wymienić”, podobnie jak cesarze 
w Rzymie skuteczne „wietrzyli” cza-
sami nieprzychylny im senat. 

poncjusz piłat jest co dzień wspominany przez 
miliard osób podczas wypowiadania credo, 
a przez to utożsamiany ze zbrodnią sądową 
na synu bożym  czy słusznie?

Słusznie. Los Jezusa został przesą-
dzony przez Piłata, a wyrok wykona-
li rzymscy legioniści (sposób wyko-
nania kary – ukrzyżowanie – był tak-
że rzymski). Niemniej, jak wspomnia-
łem, moralna odpowiedzialność za tę 
śmierć obciąża również członków ży-
dowskiej starszyzny. Nieprzychylne 
Jezusowi żydowskie elity w Jerozoli-
mie uknuły intrygę, która zakończyła 
się tragedią. Należy także dodać, że 
jednak głównym powodem umiesz-
czenia w Credo przez sobór w Nicei 
(325 rok) zdania „ukrzyżowany (...) 
pod Poncjuszem Piłatem” było po-
twierdzenie historycznego istnienia 
Jezusa.

czy w historii miała miejsce próba rewizji 
procesu i rehabilitacji Jezusa chrystusa?

I tak, i nie. Otóż w 1933 roku po-
wołano specjalny organ, nie nazwał-
bym go jednak sądem, w skład któ-
rego weszło pięć osób cieszących 
się znacznym autorytetem wśród 
ówczesnej społeczności żydowskiej 
w Jerozolimie. Po ponownym, po-
wiedzmy, rozpoznaniu sprawy Je-
zusa, enigmatycznie stwierdzono, 
że w wypadku postępowania przed 
Sanhedrynem doszło do pomyłki 
sądowej, a „wyrok” skazujący powi-
nien zostać odwołany. Proszę jed-
nak zwrócić uwagę, że oświadczenie 
to ma charakter niezwykle deklara-
tywny. Przypomina raczej eksper-
tyzę prawną, bo w istocie przecież 
nią jest. Oświadczeniu temu należy 
zatem przypisać wielkie znaczenie 
na płaszczyźnie duchowej. Żadnej 
mocy prawnej nie ma i, jak się zdaje, 
mieć nie może. Stara rzymska mą-te
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drość głosi: quod ab initio est vitiosum, 
non potest tractu temporis convalescere (co 
od początku jest obciążone wadą, 
nie może zostać uzdrowione z bie-
giem czasu). Postępowanie Sanhe-
drynu w sprawie Jezusa w I wieku 
naszej ery było wadliwe, a przez to 
w sensie prawnym nieważne. Co cie-
kawe, o ile mi wiadomo, nikt nigdy 
nie pokusił się o rewizję postępowa-
nia, któremu przewodniczył Piłat. 

Jak ksiądz rektor, jako kapłan i profesor 
prawa, ocenia umiejscowienie procesu są-
dowego w bożym planie zbawienia? ostat-
nim etapem ziemskiej drogi Jezusa chrystu-
sa, poprzedzającym jego śmierć męczeńską, 
był proces sądowy  co z tego procesu powin-
ni zapamiętać prawnicy, osoby na co dzień 
stosujące prawo, od których decyzji zale-
ży los drugiego człowieka? czy jest to jakiś 
drogowskaz? 

Proces Jezusa to najbardziej zna-
ne postępowanie sądowe z czasów 
starożytnych w dziejach ludzkości. 
Z prawnego punktu widzenia pro-
ces przeprowadzony z rażącym po-
gwałceniem podstawowych prawi-
deł sprawiedliwości i zasad pra-
wa karnego, stąd niektórzy nazywa-
ją go haniebnym. Uznany winnym 
dokonania przestępstw, a następ-
nie skazany na śmierć przez ukrzy-
żowanie został człowiek najbardziej 
niewinny. 

Proces Jezusa ukazuje nam 
wszystkim, nie tylko prawnikom 
na co dzień stosującym prawo, jak 
ogromne skutki może mieć nie-
słuszne oskarżenie drugiego czło-
wieka. Dla prawników powinien być 
przestrogą, że w majestacie prawa 
można dopuścić się nieprawości. 

Pytanie o umiejscowienie proce-
su sądowego Jezusa w Bożym pla-
nie zbawienia zmienia perspekty-
wę rozumowania. Z płaszczyzny hi-
storyczno-prawnej czy kronikarskiej 
przechodzimy do teologicznej, któ-
ra pozwala stwierdzić, że Jezus był 
niewinny, ale zgodnie z Bożym za-
mysłem wiedział, że musi oddać 
życie, aby wypełniając zapowiedzi 
starotestamentalne, przez śmierć 
i zmartwychwstanie wybawić nas 
od grzechu. W takim ujęciu zarów-
no Żydzi, jak i Piłat, mimo że sta-
rali się realizować własne zamierze-
nia i cele, w istocie stali się narzę-
dziem w urzeczywistnieniu Bożego 
planu. l
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łukasz koBeszko

13 marca 2013 roku wkroczyliśmy w 266. 
pontyfikat Biskupa Rzymu. Franciszek 
będzie wprowadzać kościół coraz głębiej 
w rzeczywistość XXI wieku, jednocześnie 
przybliżając pielgrzymkę ludu Bożego ku 
pełnej jedności z trójcą Świętą, która zapanuje 
po końcu historii w królestwie Bożym

NoWy odcINek 
tego saMego sZLakU

P o nieoczekiwanej, choć 
bogatej w duchowy sens 
rezygnacji Benedykta XVI, 
pokazującej nam właściwe 

wymiary rozumienia i sprawowa-

Maria Bergoglio SJ, ukazując się 
na placu Świętego Piotra w bia-
łej papieskiej sutannie i pro-
stym, żelaznym krzyżu bisku-
pim, przypomniał, gdzie tak na-
prawdę powinien utkwić wzrok 
wiernych po wyborze nowego 
papieża. Spojrzenie nasze nie 
powinno całkowicie koncentro-
wać się na samej osobie następ-
cy pierwszego z apostołów lub 
nawet najbardziej tradycyjnym 
noszonym przez niego stroju, 
podkreślającym majestat spra-
wowanego urzędu, ale na Jezu-
sie Chrystusie, kamieniu węgiel-
nym jedności Kościoła.

Włączmy się
w wielką budowlę

Franciszek w momencie wy-
boru na Stolicę Piotrową nie 
pozostawił żadnych wątpliwo-
ści co do swojej postawy, po-
kornie schylając głowę i pro-
sząc całą wspólnotę ludu Boże-
go o modlitwę nad sobą. Wspól-
notę, a więc mnie i Ciebie, na-
szych przyjaciół i bliskich, zna-
jomych z parafii, podwórka czy 
zakładów pracy. Osią i cen-
trum każdej modlitwy jest właś-
nie Chrystus i to ku Niemu, 
wraz z Ojcem Świętym i Kościo-
łem, mamy się przede wszyst-
kim kierować. Zarówno w prze-
żywanych dzisiaj podniosłych 
chwilach, jak i w zwykłych, nie-
rzadko szarych i bezbarwnych 
dniach, w których sądzimy, że 
już nic poza prozą życia nie bę-
dzie w stanie nas zaskoczyć. 

Głębokie i zarazem po ludzku 
proste pierwsze gesty papieża 
wskazują, że wszyscy jesteśmy 
żywymi, dynamicznymi cząstka-
mi wspólnoty eklezjalnej, a nie 
zdystansowanymi obserwatora-
mi-malkontentami lub krytyka-
mi, z satysfakcją poszukującymi 
w dyskusjach na forach interne-
towych dowodów na własną nie-
omylność i oryginalność.

habem
us papam

ojciec Święty franciszek wezwał do budowania pokoju i powszechnego braterstwa opartego na chrystusowej miłości

nia prymatu następcy św. Piotra, 
zgromadzone na konklawe Kole-
gium Kardynalskie nie dało dłu-
go czekać na nowego Ojca Świę-
tego. Argentyński kardynał Jorge 
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Ojciec Święty nie chce, abyśmy 
pozostali jedynie rozemocjono-
wanymi „kibicami” jego poczy-
nań, ale z chrześcijańskim entu-
zjazmem i nowym zapałem (któ-
rych w ciężkich czasach tak czę-
sto nam brakuje) włączyli się 
w tworzenie wielkiej budowli Mi-
stycznego Ciała Chrystusa. W pra-
cy wznoszenia gmachu Kościo-
ła ważny i potrzebny jest każdy, 
nawet najbardziej wątły murarz 
z najmniejszą cegłą chęci i ce-
mentem siły woli.

Dynamikę ludu Bożego Fran-
ciszek przypomniał już podczas 
pierwszej Eucharystii z kardyna-
łami. Zwrócił uwagę, że na rze-
czywistość Kościoła składa się 
przede wszystkim ruch ujmowa-
ny w trzech formach. Po pierw-
sze jest to wspólne podążanie 
ludu Bożego, a więc nie tylko 
hierarchii, lecz wszystkich wier-
nych ku królestwu Bożemu. To 
ciągła i nieprzerwana pielgrzym-
ka ku Chrystusowi Panu, „Słońcu, 
które nie zna Zachodu”, jak mod-
limy się podczas liturgii Wigilii 
Paschalnej. W tej wspólnej dro-
dze mamy nie tyle się zatrzymy-
wać, czy mówiąc słowami Ewan-

gelii – „przykładać rękę do płu-
ga, a wstecz się oglądać” (Łk 9, 
62), ile mieć stałą świadomość 
nadprzyrodzonego, mesjańskie-
go horyzontu naszej podróży. Nie 
należy jednak przez to rozumieć, 
że wspólnota Kościoła ma zapo-
mnieć o swojej przeszłości lub 
teraźniejszości. Zdaniem słynne-
go współbrata papieża Francisz-
ka, Karla Rahnera SJ, tylko zdro-
wa równowaga pomiędzy trzema 
wymiarami przeżywanego przez 
nas czasu pozwala nam na właści-
wy rozwój życia duchowego.

Drugim aspektem dynamiczne-
go ruchu Kościoła jest jego bu-
dowanie. Oparte na wyraźnej 
perspektywie chrystocentrycz-
nej, „kamieniu odrzuconym przez 
budujących, który stał się głowi-
cą węgła” (Mt 21, 42). Niebędące 
funkcją ziemskich ideologii, nie-
dążące do wygodnego urządzenia 
się w rzeczywistości tego świata. 
Niekoncentrujące się na obec-
nych w naszym życiu podziałach 
na „swoich” i „obcych”, „prawych” 
i „lewych”, „wstecznych” i „po-
stępowych”. Franciszek zazna-
czył, że jeżeli budowania Kościo-
ła nie oprzemy na Synu Bożym, 

miejsce nadprzyrodzonej wspól-
noty miłości zajmie zwykła, in-
teresowna wspólnota interesów, 
klik i koterii, być może posługu-
jąca się nawet szyldami pełny-
mi górnolotnych przymiotników 
lub haseł, ale wewnętrznie pusta 
i wypalona.

W końcu dochodzimy do trzeciej 
płaszczyzny – wyznawania. Po-
toczne skojarzenie może od razu 
naprowadzić nas na wezwanie do 
konieczności dawania osobistego 
świadectwa wiary. Franciszek za-
akcentował jednak w tym miejscu 
wyraźnie pomijany element – naj-
ważniejszą, choć oczywiście nie 
jedyną częścią świadectwa pozo-
staje Krzyż. Papież przejmująco 
i dobitnie podkreślił, że można 
być nawet głową Kościoła, kardy-
nałem i biskupem, ale samo w so-
bie nie oznacza to jeszcze pełne-
go podążania śladami Pana. Koś-
ciół jest budowany na Jego Krzyżu 
i krwi i tej perspektywy nie da się 
wziąć w nawias.

Potrójny ruch Kościoła zo-
rientowany w przyszłość stano-
wi, wbrew rozpowszechnionemu 
w świecie laickim przeświadcze-
niu, żywotny dowód zdrowo rozu-

ojciec Święty franciszek wezwał nas do dawania osobistego świadectwa wiary
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mianej „postępowości” wspólno-
ty eklezjalnej, linearnie rozwija-
jącej się na drodze ku królestwu 
Bożemu.

Wspólnota miłości, 
przyjaźni i optymizmu

Współczesny świat patrzył na 
konklawe jako na starcie różno-
rakich sił i grup, media rozwo-
dziły się nad szansami poszcze-
gólnych kardynałów i nad ewen-
tualnymi działaniami, które mo-
gliby podjąć wobec struktur wa-
tykańskich po wyborze na sto-
licę Piotrową. Tymczasem Fran-
ciszek w kolejnym przemówie-
niu do Kolegium Kardynalskie-
go, dwa dni po wyborze przypo-
mniał zasadniczą prawdę, iż kar-
dynałowie wybierający w Kaplicy 
Sykstyńskiej są przede wszystki-
mi wspólnotą opartą na przyjaźni 
i braterstwie, wspólnotą, w której 
konieczne staje się otwarcie jed-
nych na drugich. Konklawe, przez 
wielu przeżywane jako sensacyj-
ny news polityczny, jest w istocie 
wielkim doświadczeniem komu-
nii i jedności.  To dopiero w ta-
kiej wspólnocie miłości, przyjaź-
ni, braterstwa i optymizmu bę-
dzie możliwe danie pełnej szan-
sy subtelnemu i delikatnemu 
działaniu Ducha Świętego. We-
wnętrzna harmonia zewnętrznie 
zróżnicowanego Kościoła, sku-
piającego przedstawicieli róż-
nych kultur, doświadczeń histo-
ryczno-społecznych i tradycji, 
jest właśnie dziełem Parakleta, 
Ducha Pocieszyciela. To On czy-
ni ludzkie komplikacje prostymi, 
to On zbiera w mistyczną jedność 
to, co w naszej rzeczywistości jest 
podzielone, zbliża to, co od sie-
bie odległe.

Czy więc mając tak mocne i „nie 
ręką ludzką uczynione” wspar-
cie, mamy popadać w pesymizm, 
zwątpienie i przejmować świe-
ckie schematy patrzenia na Koś-
ciół? Wręcz przeciwnie! Chrześ-
cijanin ma być wpatrzony w jas-
ność, radość, ma budować pokój 
i powszechne braterstwo oparte 
na Chrystusowej miłości. Pesy-
mizm i zgorzknienie, podejrzli-
wość i brak zaufania, dostrzega-
nie tylko złych stron doczesności 
to propozycja nie Boga, lecz dia-

habem
us papam

bła. Naszą egzystencję podtrzy-
muje nieustanne tchnienie Du-
cha Świętego oraz Chrystus, je-
dyny Zbawiciel człowieka. Roz-
kwitu Kościoła nie są w stanie 
zapewnić pijarowskie strategie, 
kampanie reklamowe, a nawet 
zaplanowana w najdrobniejszych 
szczegółach obecność w nowo-
czesnych środkach komunika-
cji społecznej. Energia zasilają-
ca nasz chrześcijański optymizm 
czerpie ze źródła Bożego światła 
na górze, a nie z doświadczenia 
otchłani czy nawet najbardziej 
słusznego moralnie oburzenia 
złym światem, poszukującego 
satysfakcji w odkrywaniu kolej-
nych pokładów nieprawości.

Kościół ubogi, 
Kościół ubogich

Rozwiewając wszelkie wątpliwo-
ści co do wyboru swojego imienia, 
Ojciec Święty przyznał, że wzór 
Biedaczyny z Asyżu stanowi wy-
raźne wskazanie, że troska o ubo-
gich będzie stanowić mocny rys 
nowego pontyfikatu. W Kościele 
mamy często problemy z właści-
wym i uporządkowanym rozumie-
niem kwestii ubóstwa. Zdarza się, 
że popadamy w skrajności  albo – 
co zdarza się nawet uznanym te-
ologom – staramy się za wszelką 
cenę uciec od nędzy i biedy ma-
terialnej, patrząc na ubóstwo je-
dynie jako metaforę oddalenia 
od Boga. Stosunkowo łatwo jest 
też skręcić w przeciwną stronę, 
patrząc na ubogiego w sposób 
wyłącznie świecki, ograniczający 
się tylko do perspektywy mate-
rialnej. Tymczasem patron Ojca 
Świętego to przede wszystkim 
człowiek duchowej prostoty, czy-
niący pokój, opatrujący piekące 
i bolesne rany, świadczący zwy-
kłą codzienną miłość, bez której 
niemożliwa jest bliskość Boga. 
Ale to także mistyk codzienności, 
żyjący w harmonii z całym kosmo-
sem, przedstawiciel swoistej po-
zytywnej „kontrkultury chrześci-
jańskiej”, na przekór otaczające-
mu zdeprawowanemu Babilono-
wi stający nago przed papieżem 
Innocentym III, jak to pięknie 
sportretował włoski reżyser Fran-
co Zeffirelli w głośnym filmie Brat 
słońce, siostra księżyc z 1972 roku.

Kościół ubogi i dla ubogich 
szkicowany ręką Ojca Świętego 
Franciszka to przede wszystkim 
żywa wspólnota wiary, nadziei 
i miłości, głosząca światu Praw-
dę, Dobro i Piękno. Siła Koś-
cioła nie opiera się na potędze 
materialnej, nie musi zabiegać 
o specjalne przywileje dla swo-
ich dzieł czy zmierzać ku nowym 
formom sojuszu ołtarza z tronem. 
To Kościół zewnętrznej, ale i we-
wnętrznej prostoty ducha, żyją-
cy razem z bolączkami, radoś-
ciami i doświadczeniami świata, 
ale równocześnie wyraźnie wy-
kraczający poza ten świat. Koś-
ciół ubogich to także, jak wspo-
mniał Franciszek podczas pierw-
szej niedzielnej modlitwy Anioł 
Pański, nieustanne głoszenie 
orędzia bezinteresownego Bo-
żego miłosierdzia, którego zgod-
nie z przesłaniem Kazania na 
Górze dostąpią ubodzy w du-
chu (Mt 5, 3). Wspólnota, która 
nie ucieka przed codziennością, 
lecz zgodnie z jezuickim chary-
zmatem papieża Franciszka, ma-
jąc świadomość swojego kształ-
tu i korzeni, nie obawia się dia-
logu z inaczej myślącymi, odważ-
nie wchodząc w każdą, także po-
nowoczesną i postchrześcijańską 
kulturę. To w końcu społeczność, 
która w centrum doświadcze-
nia chrześcijańskiej caritas stawia 
stworzoną przez latynoamery-
kańskich teologów „preferencyj-
ną opcję na rzecz ubogich”, roz-
wijaną następnie w encyklikach 
papieży Pawła VI, bł. Jana Pawła 
II oraz Benedykta XVI. 

Annuntio vobis gaudium magnum! 
– po raz kolejny w naszym ży-
ciu usłyszeliśmy donośne słowa 
kardynała protodiakona płyną-
ce z balkonu Bazyliki Świętego 
Piotra. Ta wielka radość pocho-
dząca z góry, od dwóch tysięcy 
lat nieustannie odnawia i wciąż 
rodzi Kościół, stanowiąc zapo-
wiedź dalszych odcinków na dro-
dze ku królestwu Bożemu, ku no-
wemu stworzeniu i nowej ziemi, 
niebiańskiemu Jeruzalem niema-
jącemu końca. Właśnie zaczął się 
nowy, fascynujący etap tej piel-
grzymki, na którą wyruszyliśmy 
razem z Ojcem Świętym Francisz-
kiem. l
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GaBriel Turowski

ks. karol Wojtyła, później ojciec Święty 
Jan Paweł II (1978–2005), bardzo wcześnie 
zrozumiał, że nasza ziemska droga prowadzi 
do wieczności, w której czeka na nas Bóg, 
i przez całe czynne życie, świadomy «życia 
w Bogu», konsekwentnie realizował swe 
powołanie i zadaną przez Pana misję. 

ŚWIadoMy 
WIecZNoŚcI

Za św. Pawłem apostołem 
czuł się wezwany, aby Bogu 
powiedzieć TAK, być po-
słusznym woli Bożej i stale 

mówić AMEN! (1 Kor 2,1). Przyję-
te prawdy wiary wraz z nadprzyro-
dzoną nadzieją i w zjednoczeniu 
z Bogiem – być może w mistycz-
nym przeżyciu «ciemnej nocy» – 
prowadziły bł. Jana Pawła drogą 
do wieczności. Dążył do niej świa-
domie, na co dzień dając świade-
ctwo wiary i bezgranicznego od-
dania się Bogu. Trwał w «perspek-
tywie wieczności» i z wielką de-
terminacją dbał o to, by jej nie 
stracić. 

Śladami św. Jan od Krzyża
Zastanawiające jest spotkanie 

Karola Wojtyły ze sługą Bożym 
Janem Leopoldem Tyranowskim 
(1901–1947), który z Bożej inspi-
racji już w 1941 roku wskazał mu 
wybitną postać w duchowości kar-
melitańskiej, doktora Kościoła, 
św. Jana od Krzyża (1542–1591). 
Po latach – w 1949 roku ks. Karol 
Wojtyła napisał w „Tygodniku Po-
wszechnym” (Apostoł. O Janie Tyra-
nowskim, „Tygodnik Powszechny”, 

skiej pt. Doctrina de Fide apud Sanc-
tum Joannem de Cruce, obronionej 
19 VI 1948 na Papieskim Uniwer-
sytecie Angelicum w Rzymie i po-
nownie (poszerzonej pracy) 2 XII 
1948 roku na Wydziale Teologicz-
nym UJ w Krakowie.

Wieloletnie studia nad spuści-
zną Doktora Mistycznego wywarły 
istotny wpływ na religijność ks. Ka-
rola Wojtyły, a także na kształtowa-
nie się przez wiarę jego «mistycz-
nego» zjednoczenia z Bogiem. 

W ocenie rozprawy doktorskiej 
ks. Karola Wojtyły profesorowie ks. 
Władysław Wicher i ks. Ignacy Ró-
życki wykazali, że autor uwypuklił 
wiarę św. Jana w perspektywie teo-
logicznej, psychologicznej, a nade 
wszystko „ascetyczno-mistycznej”. 
Wskazał na istotną rolę wiary jako 
środka do zjednoczenia z Bogiem 
w różnych stanach życia mistyczne-
go (vide: Kalendarium życia Karo-
la Wojtyły, opr. ks. Adam Boniecki, 
Kraków 1983).

Powszechnie przyjmuje się, że św. 
Jan od Krzyża, jako jeden z najwięk-
szych mistyków Kościoła, w swych 
dziełach wyjaśnił, na czym polega 
«noc ciemna» w przeżyciach misty-
ków. Uważał, że droga do zjedno-
czenia z Bogiem prowadzi poprzez 
«ciemną noc» wiary. Stan ten po-
zwala bowiem na tworzenie orga-
nicznej jedności zmysłów i ducha, 
wprowadza wewnętrzny ład, po-
rządkuje pożądania, rodzi głęboki 
pokój i pokorę. Ma również wymiar 
egzystencjalny. Człowiek pozosta-
wia wszystko i jest zaabsorbowany 
jedynie Bogiem. Zdaniem św. Jana 
od Krzyża tak przygotowana dusza 
jest zdolna do większej i doskona-
łej miłości, do zjednoczenia z Bo-
giem. Gdy «duszę ogarnia ciem-
ność» i wydaje się, że Bóg ją opusz-
cza, jest to według Doktora Mi-
stycznego działanie silnego świat-
ła Boga, które powoduje jej ośle-
pienie. Zamiast światła dusza widzi 
mrok. Wówczas Bóg udziela się jej 

Dla nieśmiertelności bowiem Bóg stwo-
rzył człowieka, uczynił go obrazem swej 
własnej wieczności.

Mdr 2,23-24

1949, nr 35), że w swoim powołaniu 
kapłańskim wiele zawdzięcza śp. 
Janowi Tyranowskiemu. Zaintere-
sowanie św. Janem od Krzyża roz-
poczęło się w 1942 roku, gdy Karol 
Wojtyła uczestniczył w obchodach 
400. rocznicy urodzin Doktora Mi-
stycznego. Po rozmowie z o. Józe-
fem Prusem (prowincjałem karme-
litów bosych) Karol Wojtyła wypo-
życzył dzieła św. Jana od Krzyża, 
a ponadto zapragnął przeczytać je 
w oryginale. Głównie był zaintere-
sowany poezją świętego. Niewąt-
pliwie fakt ten zainspirował przy-
szłego kleryka Wojtyłę do napisa-
nia wiersza-kantyku Pieśń o Bogu 
ukrytym („Głos Karmelu”, 1946, nr 
1-2). 

Na szczególną uwagę zasługuje 
13 posiedzeń seminaryjnych z te-
ologii dogmatycznej, w roku aka-
demickim 1945/1946, pod kie-
runkiem ks. doc. dr. Różyckiego, 
na których kleryk Wojtyła refero-
wał swoje przemyślenia dotyczą-
ce Analizy wiary wg św. Jana od Krzy-
ża. Wiara jako środek do zjednoczenia 
duszy z Bogiem. Studia nad dzieła-
mi św. Jana od Krzyża doprowa-
dziły do przygotowania na Wy-
dziale Teologicznym Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego pracy magi-
sterskiej pt. Pojęcie środka zjednocze-
nia duszy z Bogiem w nauce św. Jana 
od Krzyża, a także rozprawy doktor-
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i daje poznać w tzw. „kontemplacji 
wlanej”.

Trudne i niezrozumiałe są te zja-
wiska dla ludzi niedoświadczają-
cych tej wielkiej łaski od Boga, ale 
przeżycia mistyczne zawsze wska-
zują na człowieka stale adorujące-
go Boga, pragnącego Boga oraz ży-
jącego w «Bożej przestrzeni». Ta-
kiego widziałem przez lata ks. Ka-
rola – Biskupa – Kardynała i Ojca 
Świętego Jana Pawła II.

Gdy Karol Wojtyła już jako Jan Pa-
weł II przybył w czasie swej XVI piel-
grzymki apostolskiej do Hiszpa-
nii (31.10 – 9.11.1982) i złożył wizy-
tę w jednym z najstarszych miast – 
Segowii, w klasztorze Karmelitów 
Bosych, gdzie znajduje się grób św. 
Jana od Krzyża, powiedział m.in.: …
Dzięki składam Opatrzności, która pozwoli-
ła przybyć mi tu, aby uczcić relikwie i przy-
wołać postać oraz naukę św. Jana od Krzy-
ża, któremu tyle zawdzięcza moja ducho-
wa formacja. Nauczyłem się go i poznałem 
w młodości i zdołałem nawiązać wewnętrzny 
dialog z tym nauczycielem wiary, z jego ję-
zykiem i myśleniem, aż do momentu kul-
minacyjnego, jakim było opracowanie tezy 
doktorskiej na temat wiary u świętego Jana 
od Krzyża. Od tamtego czasu stał się on dla 
mnie przyjacielem i mistrzem, który wska-
zywał światło jaśniejące w ciemności, aże-
by zawsze podążać ku Bogu (…) Święty 
z Fontiveros jest wielkim nauczycielem ście-
żek, które prowadzą do zjednoczenia z Bo-
giem. (…) Ileż razy, z przekonaniem, które 
wyszło z doświadczenia, mówi nam, że wia-

ra jest właściwym i stosownym środkiem do 
zjednoczenia z Bogiem!

Kapłan Winnicy Pańskiej
Ks. Karol Wojtyła swą posługę ka-

płańską, dzięki nieograniczonym 
możliwościom umysłu, wykonywał 
na wielu płaszczyznach. Na polece-
nie swego ordynariusza abp. Ada-
ma Stefana kard. Sapiehy skiero-
wany został do Rzymu nie tylko na 
studia, ale także dla zdobycia do-
świadczenia religijnego w kontak-
cie z wiernymi w krajach Europy Za-
chodniej. Była to prorocza decyzja 
metropolity krakowskiego w kształ-
towaniu religijności neoprezbite-
ra Wojtyły. Droga stałego studio-
wania doprowadziła ks. Wojtyłę 
do statusu nauczyciela akademi-
ckiego, wybitnego myśliciela i pro-
fesora na Katolickim Uniwersyte-
cie Lubelskim, przyjaciela i wycho-
wawcy młodzieży. Dzięki nieprze-
ciętnym zdolnościom i pracowito-
ści ks. Karol Wojtyła stworzył dzie-
ła poetyckie i dramatyczne. Był tak-
że świetnym pisarzem przybliżają-
cym wiernym Kościoła Dobrą No-
winę. Powołany przez Boga do ka-
płaństwa stale otrzymywał na swej 
drodze wielkie łaski i światło Du-
cha Świętego. Z zapałem kapłana 
Chrystusa udzielał przede wszyst-
kim sakramentów: chrztu świętego 
i sakramentu małżeństwa, począt-
kowo wśród swoich bliskich. Dusz-
pasterską posługę pełnił jako wi-

kary w Niegowici i w parafii św. Flo-
riana w Krakowie. W tej ostatniej 
przez dwa lata pracy pobłogosła-
wił 160 małżeństw oraz ochrzcił 229 
dzieci. Ks. Wojtyła był inicjatorem 
wielu działań duszpasterskich. Na 
szczególną uwagę zasługuje m.in. 
„utworzenie” parafii personalnej 
wśród młodzieży, głównie akade-
mickiej, która ze swym «niemiano-
wanym proboszczem» – po latach 
określona przez niego jako Środo-
wisko Wujka – przetrwała przez cały 
jego wielki pontyfikat. 

Wspomniane przykłady wielkiego 
zaangażowania w pracę dla Chry-
stusa w Jego Winnicy mają począ-
tek w świadomie przyjętych zada-
niach wynikających ze święceń ka-
płańskich i nie tylko. Z Bożej inspi-
racji ks. dr Karol Wojtyła stawał się 
gorliwym apostołem głoszenia Sło-
wa Bożego w bardzo licznych reko-
lekcjach i spotkaniach. Swym przy-
kładem umiłowania bliźniego i nie-
sienia pomocy w czasach marksi-
stowskiego ucisku i ateizacji społe-
czeństwa (PRL) był zwiastunem na-
dziei i Bożej miłości. 

Arcybiskup-metropolita 
krakowski

Przyjęcie przez ks. prof. dr. Karola 
Wojtyłę sakry biskupiej (28 IX 1958) 
przymnożyło obowiązków duszpa-
sterskich, przy równoczesnym ros-
nącym zaangażowaniu w pracę na-
ukową. Powołany został na apo-
stoła wiernych swej diecezji. Za-
wiłe były drogi bp. Karola Wojtyły 
do tej pracy apostolskiej w naszym 
kraju. Niezrozumiały stał się także 
fakt uchylenia w 1963 roku decyzji 
papieskiej o mianowaniu na stolicę 
św. Stanisława Biskupa i Męczenni-
ka w Krakowie bp. Michała Klepa-
cza, a tym samym otwarcia drogi 
dla bp. Wojtyły do powierzenia mu 
funkcji metropolity krakowskiego 
oraz godności kardynalskiej i wybo-
ru w 1978 roku na Stolicę św. Piotra 
w Rzymie jako Namiestnika Chry-
stusa na ziemi. Był to kolejny do-
wód, że Panem historii jest Najwyż-
szy i ma wobec swego oblubień-
ca, zwłaszcza na przełomie XX i XXI 
wieku, ważne zadania. 

Nadludzka praca duszpasterska 
bp. Wojtyły w diecezji oraz w Epi-
skopacie Polski wynikała niewątpli-
wie z «zakorzenienia» w Bożej rze-

byliśmy świadkami, nie zawsze zdając sobie z tego sprawę, bezgranicznego zawierzenia karola wojtyły bogu przez 
maryję i realizowania «drogi ku wieczności»
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czywistości, a także z żarliwej, nie-
ustannej modlitwy, z umartwień 
i wyrzeczeń. Pokorny i bezgranicz-
nie ofiarny, oddany Kościołowi, 
czynnie uczestniczył w pracach II 
Soboru Watykańskiego, a w archi-
diecezji zwołał 9-letni Synod Kra-
kowski (1970–1979), aby urzeczy-
wistniać uchwały Soboru w życiu re-
ligijnym wiernych. 

Namiestnik Chrystusa 
na ziemi

Następca św. Piotra i biskup Rzy-
mu Jan Paweł II był autentycznym 
sługą Bożym i jak sam się okre-
ślił w rozmowie ze mną – «wika-
rym Kościoła». Podczas długiego 
pontyfikatu (1978–2005) nie tyl-
ko utrwalił świadomość papie-
stwa i Kościoła wśród wiernych ca-
łego świata, ale swą wielką aktyw-
nością misyjną na jego kontynen-
tach ogłaszał wszechmoc Bożą, mi-
łość miłosierną i nauczał, że świę-
tość jest miarą życia chrześcijań-
skiego. Swym świętym życiem uka-
zał wierzącym i niewierzącym, że 
można być dobrym, sprawiedli-
wym, zakochanym w Krzyżu Chry-
stusa i nade wszystko wrażliwym 
na ludzi opuszczonych, chorych 
i wymagających pomocy. Zamach 
na jego życie w 1981 roku i przy-
jęte w pokorze wielkie cierpienia 
po świadomym zawierzeniu sie-
bie Bogu, w 1984 roku, jako żertwę 
za pokój na świecie i powstrzyma-
nie szerzenia się zorganizowanego 
zła, były wzorem życia, wytrwało-

ści w cierpieniu, dźwigania krzyża 
i umierania dla Pana.

Jan Paweł II w swym środowisku, 
wywodzącym się z duszpasterstwa 
akademickiego w kościele św. Flo-
riana w Krakowie, trwał przez cały 
czas w sposób szczególny. Nauczył 
nas m.in., jak uczestniczyć we Mszy 
świętej. Warto podkreślić, z jaką 
świadomością obecności Chrystu-
sa w Eucharystii udzielał wiernym 
Komunii świętej. Wpierw biorąc 
do ręki konsekrowaną Hostię, ad-
orował Boga, następnie modlił się 
za przyjmującego Chrystusa w Ko-
munii świętej i dopiero w skupie-
niu jej udzielał. Wszystko to wska-
zywało na mistyczne widzenie i ad-
orowanie Boga w tym akcie wiary. 
Modlitwa, na kolanach, przed ta-
bernaculum i przyklękanie przed 
Nim w pokorze wynikało również 
z wielkiej miłości do Jezusa Eucha-
rystycznego i świadomości naszej 
nicości.

Mogliśmy przeto przez lata od-
czuwać promieniowanie jego świę-
tości, przeżywać je i dzięki temu 
wzrastać pod wpływem jego świę-
tej osobowości. Byliśmy świadka-
mi, nie zawsze zdając sobie z tego 
sprawę, bezgranicznego zawierze-
nia Bogu przez Maryję i realizo-
wania «drogi ku wieczności». Wi-
dzieliśmy, jak mało istotne były 
dla Papieża różnego rodzaju uwa-
runkowania zewnętrzne. Z ogrom-
ną pokorą i we właściwej perspek-
tywie przyjmował dostojeństwa 
i zaszczyty. Ze swoimi przyjaciółmi 

z lat młodości trwał w modlitewnej 
łączności, a także zawsze śpieszył 
z duchową pomocą w wypraszaniu 
Bożych łask. Odprawianie Mszy 
świętych w intencji potrzebujących 
było jednym z pierwszych posług 
naszego «nieustannego» duszpa-
sterza. Ale nie tylko. Manifestowa-
ło się to głównie, gdy któryś z nas, 
ze środowiska, odchodził do wiecz-
ności. Przytoczę jeden przykład. 
Ojciec Święty Jan Paweł II, gdy do-
wiedział się o pobycie w szpitalu 
swego «majtka kajakowego» (oso-
ba towarzysząca w kajaku) z wę-
drówek po polskich rzekach i je-
ziorach, będącego in extremis, po-
spieszył z posługą pasterską. Wie-
dział, że w chwili odchodzenia do 
Domu Ojca ważne są również chwi-
le zjednoczenia w modlitwie z oso-
bami bliskimi. Wspólnie, przez te-
lefon, modlili się, a także śpiewali 
na chwałę Bożą. 

Jan Paweł II był papieżem za-
wierzenia. Całkowicie oddany Ma-
ryi – Totus Tuus, zawierzał Matce 
Syna Bożego ludy i narody świa-
ta. Przez Jej wstawiennictwo wy-
praszał łaski i uratował świat od 
planowanej zagłady nuklearnej, 
gdy w 1984 roku swe życie zawie-
rzył Bogu. W 2002 roku w Krako-
wie-Łagiewnikach, w sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia dokonał aktu 
zawierzenia świata Miłosiernemu 
Bogu, ustanawiając równocześnie 
w tym miejscu Światowe Centrum 
Kultu Chrystusa Miłosiernego. Na 
zakończenie Wielkiego Jubileuszu 
Roku 2000 w Liście apostolskim 
Novo Millennio ineunte zachę-
cił do kontemplacji Oblicza Chry-
stusa, Oblicza cierpiącego i zmar-
twychwstałego, oraz nakreślił pro-
gram nowej ewangelizacji świata 
z zawołaniem Duc in altum!

Droga do wieczności
Ostatnia droga Jana Pawła II do 

Domu Ojca na zawsze pozostanie 
w naszych sercach i umysłach jako 
nienapisana XV encyklika wskazu-
jąca, w jaki sposób mamy odcho-
dzić do wieczności. Gdy odchodził 
po trudach życia, ugruntował w nas 
przekonanie, że Bóg jest w swym 
królestwie, a naszym codziennym 
zadaniem winno być dążenie śla-
dami Następcy Piotra naszych cza-
sów. l

Jan paweł ii ugruntował w nas przekonanie, że naszym codziennym zadaniem jest podążanie śladami następcy 
piotra naszych czasów
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anna MałGorzaTa Pycka

Na przełomie marca i kwietnia 2005 r. miliony 
ludzi uczestniczyło w dramatycznym odchodzeniu 
Jana Pawła II. krzyż, który dźwigał pozwalał 
mu się zmagać z wszystkim, co się sprzeciwiało 
misji kościoła we współczesnym świecie: 
ateizmem, obojętnością religijną, laicyzacją, 
konsumpcjonizmem, cywilizacją śmierci

LekcJa  
cIeRPIeNIa I UMIeRaNIa 

Karol Wojtyła od najmłodszych 
lat doświadczał cierpienia – 
najpierw stracił matkę, potem 
brata i ojca. Po wojnie nazi-

stowski terror zastąpiła sowiecka oku-
pacja i dyktatura partii komunistycz-
nej. 13 maja 1981 roku, już jako papież 
Jan Paweł II, stał się ofiarą zamachow-
ca. Choć do śmierci nosił blizny, nie 
zmienił swojego stylu pasterzowania. 
Przebyte operacje nadwerężyły jed-
nak jego siły i zdrowie. Coraz częściej 
nękany chorobami przez kolejne lata 
pontyfikatu przemierzał własną Drogę 
Krzyżową. 16 października 2003 roku, 
z okazji srebrnego jubileuszu pontyfi-
katu Jana Pawła II ówczesny kardynał 
Joseph Ratzinger powiedział: „W Two-
im życiu słowo »krzyż« nie jest jedy-
nie słowem. Ty pozwoliłeś, aby krzyż 
zranił Cię na duszy i ciele”. 

Jan Paweł II zawsze się domagał, aby 
ludzkie cierpienie spotykało się ze 
współczuciem, solidarnością, dobro-
cią. Myśli o krzyżu, śmierci, przemijaniu 
przewijały się we wszystkich jego wypo-
wiedziach, ale nie było w nich smutku, 
przygnębienia i pesymizmu. Osobiste 
świadectwo podnosiło na duchu wielu 
wątpiących i zachęcało do pogłębienia 
życia duchowego, bez którego człowiek 
nie jest w stanie zrozumieć sensu swo-
jego życia i tajemnicy śmierci. 

Papież chorych i cierpiących
W pierwszym orędziu Urbi et orbi, 

wygłoszonym w Kaplicy Sykstyńskiej 
17 października 1978 roku, z miłoś-

cią i zaufaniem zwrócił się do cierpią-
cych: „Niegodny Następca Piotra jak 
najbardziej potrzebuje waszej pomo-
cy, waszej modlitwy, waszego poświę-

cenia”, a następnie udał się do klini-
ki Gemelli, aby odwiedzić ciężko cho-
rego biskupa Andrzeja Marię Desku-
ra. Po wizycie przemówił do zebra-
nych w klinice chorych, lekarzy, pie-
lęgniarek, podkreślając, że chorzy są 
słabi fizycznie, ale mocni duchem, po-
nieważ moc ta pochodzi od ukrzyżo-
wanego Chrystusa, którego naśladu-
ją. Od tego momentu cierpiący za-
wsze będą towarzyszyć Ojcu Święte-
mu na wszystkich drogach jego posłu-
gi. Podczas audiencji, liturgii, wizytacji 
parafii Jan Paweł II zawsze dostrzegał 
chorych, niepełnosprawnych, starych. 
Podchodził do nich, ściskał dłonie, 
błogosławił, wypowiadał słowa po-
krzepienia i nadziei. Nikt nie był mu 
obojętny, ale szczególnie podkreślał, 

w ojcu Świętym nie było lęku przed śmiercią

bł. jaNa paw
ła ii droga do św

iętości



�4 nasz głos nr 4 | kwiecień �0�3

że to w chorych i cierpiących w sposób 
wyjątkowy uobecnia się Chrystus. 

Podczas pierwszej pielgrzymki do 
Meksyku mówił: „Cierpienie bliźnie-
go, cierpienie drugiego człowieka, ta-
kiego samego jak ja, budzi zwykle 
w tych, którzy nie cierpią, pewne za-
kłopotanie, prawie poczucie zażeno-
wania. Instynktownie rodzi się pyta-
nie: dlaczego on, a nie ja? Nie nale-
ży uciekać od tego pytania, będącego 
podstawowym wyrazem ludzkiej so-
lidarności. Myślę, że z tego poczucia 
solidarności narodziła się cała medy-
cyna i służba zdrowia w różnych eta-
pach swego rozwoju historycznego 
aż po nasze czasy. (…) Musimy sta-
nąć wobec człowieka, który cierpi, aby 
uznać wobec niego i – jeśli to możliwe 
– razem z nim całą godność, powie-
działbym cały majestat cierpienia”.

Od tej pierwszej podróży do Mek-
syku, do ostatniej – 104., do Lourdes 
– chorzy mieli własne miejsce i spe-
cjalny udział w papieskiej posłudze. 
Każdą swoją podróż polecał ich mod-
litwie i ofierze. 

W czasie spotkań z chorymi pamiętał 
również o ich opiekunach: rodzinach, 
lekarzach, pielęgniarkach, duchow-
nych. Wszystkich zachęcał do ofiarnej 
służby na wzór dobrego Samarytani-
na, który bez wahania zaopiekował się 
nieznanym człowiekiem.

W liście apostolskim Salvifici doloris 
z 11 lutego 1984 roku Jan Paweł II wpro-
wadził nas w trudną problematykę 
ludzkiego losu. Ukazując wartość i sens 
ludzkiego cierpienia przeżywane-
go z ukrzyżowanym i zmartwychwsta-
łym Chrystusem, podkreślał nadprzy-
rodzoną moc i cenne narzędzie ewan-
gelizacji i apostolstwa. Chory na wóz-
ku inwalidzkim – podkreślał z mocą – 
jest równie potrzebny ludziom jak in-
żynier, który buduje mosty, domy czy 
pojazdy kosmiczne.  Chrystus wypija-
jący do dna kielich swej gorzkiej męki 
zwraca się do każdego cierpiącego sło-
wami: „Pójdź za mną!” Odpowiadając 
na wezwanie Chrystusa, świadomie od-
dając się w Jego ręce, chorzy odkrywają 
głęboki sens swego cierpienia i prze-
kształcają je w siłę twórczą. Cierpie-
nie rozumiane jako „Boże nawiedze-
nie” wyzwala miłość do siebie i bliźnie-
go, całą ludzką cywilizację przekształca 
w cywilizację miłości. 

W pierwszą rocznicę publikacji li-
stu Salvifici doloris Ojciec Święty usta-
nowił Papieską Komisję Duszpaster-

stwa Pracowników Służby Zdrowia, 
którą w 1988 roku przekształcił w sa-
modzielną dykasterię Kurii Rzymskiej 
pod nazwą Papieska Rada do spraw 
Służby Zdrowia. Do jej zadań nale-
ży doskonalenie i rozszerzanie mate-
rialnej, medycznej i duchowej opie-
ki nad chorymi oraz koordynacja pra-
cy wszystkich instytucji katolickich. 
Podobnemu celowi służy Światowy 
Dzień Chorego, ustanowiony w roczni-
cę zamachu, 13 maja 1992 roku, i ob-
chodzony w Kościele 11 lutego, w li-
turgiczne wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny z Lourdes. 11 lutego 1980 
roku papież spotkał się z chorymi 
w bazylice watykańskiej i z tego zwy-
czaju narodziła się idea organizowa-
nia podobnych spotkań w całym Koś-
ciele powszechnym. Każdy Światowy 
Dzień Chorego jest apelem do osób, 
środowisk i instytucji krajowych i mię-
dzynarodowych, aby ochrona zdrowia 
była priorytetem w nowym porządku 
światowym, opartym na solidarności 
i współpracy. Dzień ten jest okazją do 
nowej ewangelizacji ludzi cierpiących 
i środowisk im służących. 

Nauka i postępowanie Jana Pawła II 
względem cierpiących, ubogich, wy-
kluczonych były realizacją programu 
wytyczonego w encyklice Redemptor 
hominis, w której upominał się o sza-
cunek dla każdego człowieka, zwłasz-
cza słabego i pozbawionego nadziei. 

Pozwólcie mi odejść
Po raz pierwszy od 26 lat swojej pa-

pieskiej posługi Jan Paweł II nie mógł 
uczestniczyć w Misterium Paschalnym. 
„Duchem jestem z wami w Koloseum” 
–  napisał w Wielki Piątek w przesłaniu 
do odprawiających tam Drogę Krzy-
żową, transmitowaną przez telewizje 
całego świata. Uczestniczył w nabo-
żeństwie, śledząc transmisję w swo-
jej prywatnej kaplicy. Przy czternastej 
stacji („Jezus złożony do grobu”) wziął 
w dłonie stojący w pobliżu krzyż i przy-
tulił do wizerunku Chrystusa twarz na-
znaczoną cierpieniem. W Niedzielę 
Zmartwychwstania, w południe ukazał 
się w oknie swej biblioteki, by udzie-
lić błogosławieństwa zgromadzonym 
na placu Świętego Piotra i oglądają-
cym nabożeństwo za pośrednictwem 
telewizji na całym świecie. Nie mógł 
jednak wypowiedzieć słowa, ręką na-
kreślił więc znak krzyża i gestem od-
powiedział na pozdrowienia wier-
nych. Gest ten, wyrażający niemoc, 

cierpienie i wielką miłość do zgroma-
dzonych pozostały w pamięci wszyst-
kich. Oddalając się od okna, powie-
dział: „Może lepiej, żebym umarł, je-
śli nie mogę spełniać powierzonej mi 
misji”, ale po chwili dodał: „Niech się 
stanie wola Twoja... Totus Tuus”.  

W Ojcu Świętym nie było lęku przed 
śmiercią. W swoim testamencie napi-
sał: „W życiu i śmierci do Pana nale-
żymy... Pańscy jesteśmy”. Towarzy-
szyło mu przekonanie, że człowiek 
u kresu swego ziemskiego pielgrzy-
mowania nie zapada się w ciemność, 
pustkę egzystencjalną czy otchłań ni-
cości, ale jest wezwany na spotkanie 
z Ojcem, który z miłością przyjmuje 
w ramiona swe strudzone dziecko, 
aby obdarzyć je pełnią życia i szczęś-
cia we wspólnocie z Trójcą Świętą. 

Po konsultacjach z lekarzami, wie-
dząc, że zbliża się czas jego przejścia 
do wieczności, zdecydował, że nie uda 
się do szpitala, ale pozostanie w Wa-
tykanie. Chciał umierać w domu. W so-
botę 2 kwietnia pożegnał się ze swoi-
mi najbliższymi współpracownikami. 
Podczas modlitwy odmawianej przy 
jego łóżku powiedział: „Pozwólcie mi 
odejść do domu Ojca”. Około 17.00 od-
mówiono modlitwę z brewiarza nie-
szporów II Niedzieli Wielkanocnej, czy-
li Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Około 
godziny 20.00 odprawiono Mszę świę-
tą. Wymownie zabrzmiały wtedy słowa 
z Ewangelii: „Jezus wszedł, stanął po-
środku i rzekł do nich: »Pokój wam«”. 
Przed ofiarowaniem jeszcze raz udzie-
lono Ojcu Świętemu sakramentu cho-
rych, w czasie Komunii podano mu kie-
lich z Krwią Przenajświętszą. Słabnące-
mu włożono w ręce gromnicę. O 21.37 
odszedł. Zgromadzeni na placu i przed 
telewizorami wierni śpiewali Te Deum 
laudamus. 

Żegnający go świat płakał. Pola-
cy przypominali sobie kierowane ku 
nim słowa: „Zanim stąd odejdę, pro-
szę Was, abyście całe to duchowe 
dziedzictwo, któremu na imię Polska, 
jeszcze raz przyjęli z wiarą, nadzieją 
i miłością, abyście nigdy nie zwątpili, 
nie znużyli się i nie zniechęcili. Aby-
ście nie podcinali sami tych korzeni, 
z których wyrastamy”. 

Ta przejmująca, jedyna w swoim 
rodzaju lekcja cierpienia i umiera-
nia z godnością, lekcja, jaką dał Jan 
Paweł II, była potrzebna światu. Po-
trzebne też było Jego przypomnienie 
wiary w zmartwychwstanie.  lbł
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eryk łażewski

2 kwietnia mija 8 lat od śmierci Jana Pawła II. 
Umieranie, śmierć i żałoba papieża pobudziły 
część polskiej młodzieży do widocznej w mediach 
różnorakiej aktywności. kościół hierarchiczny jedynie 
odpowiadał na te inicjatywy lub był w nich nieobecny

PokoLeNIe JP2 
PRaWda cZy FIkcJa?

Dużą rolę w samoorganizacji 
młodych Polaków odegrały 
nowe środki techniczne, takie 
jak Internet i komórka. Pod 

wrażeniem masowości, samodziel-
ności oraz nowoczesności wspomnia-
nych inicjatyw dziennikarze zaczę-
li mówić o „pokoleniu JP2”. Nazwa ta 
miała się odnosić właśnie do polskiej 
młodzieży przeżywającej odchodze-
nie papieża Polaka. Wkrótce potem 
socjologowie, publicyści i duchow-
ni zaczęli się zastanawiać nad istnie-
niem pokolenia JP2 oraz jego (ewen-
tualną) tożsamością. 

Skąd się wzięło  
„pokolenie JP2”?

Autor wyrażenia „pokolenie (gene-
racja) JP2” nie jest znany. Zaczęto go 
używać po Światowych Dniach Mło-
dzieży w Paryżu w sierpniu 1997 roku. 
A może nawet już podczas tego wiel-
kiego zgromadzenia młodych. Organi-
zatorów zaskoczyła wtedy wielka licz-
ba uczestników, przyjechało ich bo-
wiem ponad milion. Tego zaś po zla-
icyzowanej Europie nikt się nie spo-
dziewał. Także dlatego, że dwie trze-
cie z nich przyjechało niezapowie-
dzianie. Nie byli więc znani osobom 
zajmującym się uczestnikami Świa-
towych Dni Młodzieży z kościelne-
go upoważnienia. Pierwotnie zatem 
zwrot „pokolenie JP2” odnosił się do 
widocznej w mediach młodzieży róż-
nych narodowości, w większości nie-
związanej wyraźnie z Kościołem. 

W Polsce zwrot ów prawdopodob-
nie po raz pierwszy pojawił się w de-

peszy KAI z 31 maja 1998 roku w re-
lacji z Międzynarodowego Kongre-
su Ruchów Kościelnych. Przytacza-
no słowa o. Daniela Ange, który mó-
wił wtedy, że „»pokolenie JP2« widzi 
obecnego Papieża jako swego ojca 
i proroka. Jest to pokolenie, które nie 
miało ojców, które było odepchnię-
te. Właśnie w Janie Pawle II znaleź-
li oni ojca. On mówi im prawdę, ale 
z ojcowską miłością”. Również i tu 
chodziło głównie o młodzież przy-
jeżdżającą na Światowe Dni Młodzie-
ży. Przed pamiętnym kwietniem 2005 
omawiane wyrażenie było w polskiej 
publicystyce używane jeszcze kilka-
krotnie w odniesieniu młodych ludzi, 
„którzy za swego duchowego prze-
wodnika wybrali tego papieża”.

Pokolenie JP2 w Polsce
Dopiero pod wrażeniem wspo-

mnianej na wstępie aktywności mło-
dzieży zaczęto szukać specyficznie 
polskiego, papieskiego „pokolenia”. 
Owa aktywność przybrała dwie po-
stacie: specyficznie religijną i laicką. 

Co do tej pierwszej, to należy do niej 
zaliczyć: uczestnictwo w Mszach w in-
tencji zmarłego papieża oraz w jego po-
grzebie (bezpośrednio lub przez me-
dia), czuwania w kościołach, Biały Marsz, 
palenie zniczy wzdłuż al. Jana Pawła II. 
Jeżeli chodzi o świecką postać czcze-
nia jego pamięci, to można wskazać na: 
wyłączanie światła w domu o godzinie 
21.37, umieszczenie świeczki w oknie 
czy wywieszenie w nim flagi.  

Te widowiskowe (choć niekiedy 
dość powierzchowne) oznaki żalu po 

Janie Pawle II sprowokowały dzienni-
karzy do pospiesznego sformułowania 
tezy o polskim „pokoleniu JP2”, które 
w ten sposób dało znać o sobie.  

 
Trzy ujęcia pokolenia „JP2”
Od początku pojawiały się wątpli-

wości co do samego istnienia pokole-
nia „JP2”. Zgłaszali je głównie socjolo-
gowie prowadzący badania empirycz-
ne. Pozostali uczestnicy debaty zga-
dzali się w tym, że wspomniane po-
kolenie realnie istnieje, choć różnie je 
rozumieli. Pojawił się także problem, 
czy ono już się pojawiło, czy dopie-
ro się tworzy. W pierwszym przypad-
ku byłoby owocem całego pontyfika-
tu papieża Polaka. W drugim – wyda-
rzeniami tworzącymi pokolenie, swo-
iście je stanowiącymi, miały być ago-
nia i śmierć Jana Pawła II oraz następu-
jące po nich żałoba i pogrzeb.

Należy zauważyć, że w ujęciu socjo-
logicznym nie stwierdzono w ogóle po-
jawienia się pokolenia JP2. Młodzieży 
– nawet chętnie tak siebie nazywają-
cej – brakowało bowiem cech charak-
terystycznych dla socjologicznie rozu-
mianego pokolenia. Nie odcinała się 
ona bowiem od tych, którzy nie są po-
koleniem JP2, ani z nimi nie dyskuto-
wała. Zabrakło także pokoleniotwór-
czego wydarzenia. Przecież ani ponty-
fikat Jana Pawła II w swojej końcowej 
części, ani nawet śmierć Ojca Święte-
go nie wzbudziły – potrzebnego dla 
powstania pokolenia – napięcia spo-
łecznego czy kulturowego.

Oprócz socjologicznego ujęcia poko-
lenia JP2 pojawiły się też inne jego ro-
zumienia. Widziano zatem to pokole-
nie albo jako pewne zjawisko społecz-
no-religijne, albo jako grupę etosową 
żyjącą zgodnie z systemem wartości in-
spirowanym nauczaniem papieża Pola-
ka. W każdym z tych przypadków moż-
na odróżnić dwa jego pojmowania.

Pokolenie JP2  
jako grupa etosowa

W drugim z nich więc (grupa eto-
sowa) pokolenie JP2 stanowiłyby 
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albo grupy podejmujące globalne 
wyzwania, albo po prostu młodzi 
Polacy (podobni do młodzieży z in-
nych krajów) uznający i realizujący 
określone zasady (wartości).

Jeżeli tedy chodzi o wspomniane 
grupy, motywacją ich działania by-
łoby spotkanie z Janem Pawłem II. 
Z owego „źródłowego spotkania” 
płynęłaby zaś odwaga do podejmo-
wania globalnych wyzwań. Podej-
mowania ich, co należy dodać, bez-
pośrednio lub pośrednio. Bezpo-
średnio – to znaczy w sferze mię-
dzy państwem i rodziną, np. jako 
wolontariusze, alterglobaliści wal-
czący pokojowymi środkami o rea-
lizację opcji na rzecz ubogich albo 
działacze międzynarodowych sie-
ci pomocy humanitarnej. Pośrednio 
zaś – zmieniając własne życie, np. 
przez dobrowolną rezygnację z nie-

potrzebnej konsumpcji lub przez 
taką jej postać, która wspomoże bę-
dących daleko, choć powiązanych 
również z nami węzłami globalizacji. 
W ten sposób członkowie pokolenia 
JP2 utworzyliby ruch przemieniają-
cy rzeczywistość społeczno-kulturo-
wą, choć częściowo kontrkulturowy, 
a także zaproponowali nowy model 
religijności, oparty na wartościach 
proponowanych światu, a więc i Pol-
sce, przez Jana Pawła II.

Mniej zorganizowaną wizję poko-
lenia JP2 przedstawiali ci, którzy pi-
sali o części młodych Polaków jako 
o duchowych dzieciach Jana Pawła II. 
Uważają one Boga za najbliższą Oso-
bę, „wiarę za zaproszenie do naj-
piękniejszej życiowej przygody”, 

wolność zaś za powołanie do mi-
łości i odpowiedzialności. Tacy lu-
dzie pragną też być świadomymi 
obywatelami. Takimi, którzy wcho-
dzą w trudne spory oraz walczą nie 
przeciw komuś, lecz o coś, np. o wi-
zję i specyfikę małżeństwa. Dla po-
kolenia JP2 najważniejszymi war-
tościami byłyby wtedy: Bóg, wiara, 
wolność, miłość, odpowiedzialność 
i obywatelskość. 

Z pokoleniem JP2 kojarzyło się też 
niekiedy młodzież wskazującą na „4 
razy R” jako na wartości najważniej-
sze w swoim życiu. Chodzi tu o: ro-
dzinę, religię, rozsądek i rynek.

Pokolenie JP2 jako  
zjawisko społeczno-religijne

Tak rozumiane pokolenie JP2 rów-
nież było ujmowane na dwa sposo-
by. W jednym przypadku miały nim 

być te pokolenia, które zetknęły się 
z Janem Pawłem II w pewnym spe-
cyficznym momencie przemian spo-
łeczno-kulturowych. W drugim – po-
kolenie JP2 stanowi po prostu mło-
dzież, która czciła osobę papieża 
w pamiętnych dniach kwietniowych.

Pierwszy z wymienionych przy-
padków stanowią różne generacje 
urodzone po 1960 r. Przeżyciem two-
rzącym pokolenie ma być tu prze-
de wszystkim zetknięcie się z wol-
nością. Kolejno: z wolnością, którą 
przyniosła kontrkultura roku 1968; 
wolnością „karnawału Solidarno-
ści”; wolnością czasu po 1989 roku. 
Momenty zetknięcia z wolnością 
stawały się jednocześnie momen-
tami usamodzielnienia młodych lu-

dzi. Starsi bowiem nie byli w stanie 
im pomóc, a więc odpowiedzieć na 
dramatyczne życiowe dylematy wy-
nikające z uzyskanej wolności. Od-
powiedzi udzielił dopiero papież 
Polak.  

Jeżeli chodzi o młodzież widoczną 
w kwietniu 2005, to z jednej strony 
byli to członkowie różnych ruchów 
i wspólnot katolickich, z drugiej zaś 
młodzi „anonimowi chrześcijanie”. 
Ci pierwsi byli organizatorami roz-
maitych inicjatyw, ci drudzy tylko ich 
uczestnikami. Pierwsi uczestniczą 
w formacji ciągłej, drudzy pojawia-
ją się jedynie na masowych impre-
zach, np. w Lednicy, niekiedy bywa-
ją na Mszach.  

Pokolenie pomiędzy  
prawdą a fikcją

18 czerwca 1983 roku Jan Paweł II 
mówił do młodych Polaków: „musi-
cie od siebie wymagać, nawet gdy-
by inni od was nie wymagali”. Po-
kolenie JP2 można uznać za odpo-
wiedź na to wezwanie. Bez wątpie-
nia nie uzyskało ono „najmocniej-
szej” swej postaci, czyli – badane-
go narzędziami empirycznymi – po-
kolenia socjologicznego. Jako gru-
pa etosowa zaś jest, jak się wyda-
je, raczej konstruktem intelektu-
alnym, niż potwierdzaną doświad-
czeniem rzeczywistością społeczną. 
Wskazuje na to choćby mocny anty-
klerykalizm dużej części młodzie-
ży polskiej, zamanifestowany np. 
wynikami ostatnich wyborów parla-
mentarnych. Tylko zatem jako zja-
wisko społeczno-religijne pokole-
nie JP2 zdaje się istnieć faktycznie, 
choć już przemijająco. Jeżeli bo-
wiem chodzi o generacje tych, któ-
rzy spotykali się z Janem Pawłem 
II w czasach uzyskiwania wolności, 
upływ czasu powoduje, iż są one 
coraz mniej liczne. W przypadku 
młodzieży uczestniczącej w wyda-
rzeniach kwietnia 2005 roku trzeba 
natomiast zauważyć, że choć mło-
dzi liderzy są zapewne nadal żywy-
mi członkami Kościoła, to już licz-
ba uczestników różnych okazjonal-
nych wydarzeń religijnych stale się 
zmniejsza. 

Tak więc wraz ze śmiercią Jana Pa-
wła II zaczyna znikać „pokolenie JP2”. 
Zwłaszcza zaś ta jego postać, która 
wywarła tak wielkie wrażenie jeszcze 
osiem lat temu.  l

w żałobie po śmierci Jana pawła ii manifestacyjnie uczestniczyła młodzież       Fot. Dominik Różański
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łukasz kudlicki

Pochylając się nad kwietniowymi rocznicami 
– śmierci Jana Pawła II i o pięć lat późniejszej 
katastrofy smoleńskiej – trzeba sobie 
zadawać pytanie, czy są jeszcze wartości 
łączące Polaków, które nie zostały brutalnie 
zaatakowane przez wrogi narodowi 
i chrześcijaństwu wirus nihilizmu ideowego, 
wyhodowany w komunizmie, systemie, którego 
upadek przedwcześnie ogłoszono w 1989 roku

PoWstRZyMać 
aNtyPoLskI saBat

W tym roku mija już ósma 
rocznica śmierci Jana Pa-
wła II i trzecia roczni-
ca tragedii pod Smoleń-

skiem. Punktem wyjścia do reflek-
sji nad znaczeniem obu tych wy-
darzeń w najnowszych dziejach 
Polski niech będzie teza, że obie 
daty, 2 kwietnia 2005 i 10 kwietnia 
2010 roku, są ze sobą ściśle zwią-
zane. Otóż od lat stoję na stano-
wisku, że gdyby nie okoliczności 
śmierci Jana Pawła II, a także zwią-
zane z nią swoiste rekolekcje naro-
dowe, które zaczęły się w ostatnich 
dniach i godzinach pontyfikatu Ka-
rola Wojtyły na Stolicy Piotrowej, 
a trwały wiele dni po jego odejściu 
do Pana, nie byłoby takiego wyniku 
wyborów parlamentarnych i prezy-
denckich jesienią 2005 roku, czyli 
pół roku po pamiętnych kwietnio-
wych dniach. Jak dowieść prawdzi-
wości tego rozumowania?

Wiosna jesienią?
Przypomnijmy, że wybory par-

lamentarne i prezydenckie za-
kończyły się nieznacznym zwy-
cięstwem Prawa i Sprawiedliwości 
oraz kandydata tej partii na urząd 
głowy państwa. Twierdzę z prze-
konaniem graniczącym z pewnoś-
cią, że takie czynniki, jak oczeki-

wania społeczne po okresie fatal-
nych rządów SLD, symbolizowa-
nych przez aferę Rywina-Michni-
ka oraz aferę starachowicką, miały 
wpływ na wyniki wyborów, ale nie 
decydujący. To właśnie pewien 
(niestety krótkotrwały) wstrząs 
i wynikająca z niego refleksja mo-
ralna, spowodowane u wielu Po-
laków przez okoliczności śmierci 
„naszego” papieża, miały główny 
wpływ na sukces polityczny gło-
szonej w 2005 roku przez PiS i Le-
cha Kaczyńskiego idei budowy no-
wej, solidarnej Czwartej Rzeczy-
pospolitej. Prezydenturę Lecha 
Kaczyńskiego tragicznie prze-
rwała 10 kwietnia 2010 roku ka-
tastrofa rządowego samolotu Tu-
154M, który przewoził polską de-
legację, z głową państwa na czele, 
na uroczystość w Katyniu z oka-
zji 70. rocznicy zbrodni sowieckie-
go NKWD na polskich oficerach. 
W taki oto sposób dwa kwietnio-
we wydarzenia są ze sobą połą-
czone na pierwszym planie zależ-
ności. Jest też jednak plan dru-
gi, rzadko przywoływany w pub-
licznej debacie, a z mojego punk-
tu widzenia nie mniej ważny. Ale 
o nim niżej. 

Mam się skoncentrować na ana-
lizie skutków kwietniowych wyda-

rzeń dla dzisiejszego obrazu Pol-
ski i Polaków. Widzę istotny zwią-
zek między pewnymi okolicznoś-
ciami towarzyszącymi obu smut-
nym zdarzeniom. Przypomnij-
my, że obok rzeczywistości po-
wszechnego, poważnego przeży-
wania publicznej katechezy od-
chodzenia z tego świata Jana Pa-
wła II po raz pierwszy w sposób 
tak uderzający dał się zauważyć 
w naszym kraju nurt rzeczywisto-
ści „osobnej”.

Nie płakali, tylko pluli
Zaistniała w przestrzeni pub-

licznej, po raz pierwszy w Polsce 
współczesnej tak wyraźnie i os-
tentacyjnie, pewna, marginalna 
wobec masowego charakteru ża-
łoby narodowej, ale jednak dosyć 
hałaśliwa, bo nagłośniona przez 
media, grupka osób, „które nie 
płakały po papieżu”. Pamiętamy? 
Szkoda miejsca na przypominanie 
nazwisk tych osób, ale jest dosyć 
charakterystyczne i ważne z punk-
tu widzenia tej analizy, że była to 
dokładnie ta grupa, która pięć lat 
później nie tylko, że „nie płakała 
po Kaczyńskim”, ale wręcz obno-
siła się z triumfalnym rechotem, 
którym podsumowała śmierć pre-
zydenta i narodowej delegacji do 
Katynia, plując na życiorys i doko-
nania tragicznie zmarłego prezy-
denta. Niby niebywałe, a jednak 
stało się możliwe. Coś, co w atmo-
sferze masowej powagi i skupie-
nia po śmierci Jana Pawła II nor-
malni ludzie uznali za absolutny 
margines, po kolejnych pięciu la-
tach stało się nurtem eksponowa-
nym ponad wszelkie normy, mimo 
pierwszego, odruchowego uczu-
cia straty, towarzyszącej jej żało-
by i zadumy, przeżywanych przez 
znaczną część Polaków, czego do-
bitnym symbolem była dobrze 
ponadkilometrowej długości ko-
lejka, w której należało odstać, 
by przyklęknąć przed trumnami 
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pary prezydenckiej. Jednak po 
kilku dniach, kiedy nawet media 
głównego nurtu lewicowego za-
chowywały powagę, gdzieś w od-
górnych ośrodkach zapadła decy-
zja, że należy „przestawić medial-
ną wajchę”, uruchamiając otwarte, 
nikczemne ataki na ludzką god-
ność i pamięć o zmarłych. To wte-
dy piekło nad Wisłą stało się fak-
tem. Ta sytuacja podsycania wza-
jemnej wrogości, obdzierania lu-
dzi z godności i elementarnego 
szacunku, trwa nieprzerwanie.  

Gdybyśmy nie znali atmosfery, 
w jakiej od kilku lat toczy się de-
bata publiczna w Polsce – w której 
dominujące na rynku opinii śro-
dowiska i związane z nimi media 
prowadzą walkę na wyniszczenie 
konkurencji za pomocą dyskrymi-
nacyjnej metody konsekwentnego 
dezawuowania godności ludzkiej 
i odbierania moralnego i politycz-
nego prawa do istnienia w prze-
strzeni publicznej zbioru idei, do 
których przyznaje się duża część 
Polaków – można byłoby stwier-
dzić, że wobec masowego cha-
rakteru żałoby w tamtych, specy-
ficznych okolicznościach musiał 
się pojawić margines odrzucający 
tę atmosferę, który odczuwał po-
trzebę wyraźnego wyeksponowa-
nia swojej niechęci do takiej for-
my społecznego przeżywania wy-
darzeń, a wręcz pragnący okazać 
swą przekorną odrębność. 

Atak na wspólnotę
Otóż dzisiaj jednak widać, że 

ruch świadomie inspirujący roz-
łam społeczny, demonstrujący 
wolę zburzenia na zawsze takiej 
wspólnoty Polaków, jaką na przy-
kład pamięta pokolenie pierw-
szej „Solidarności”, jest ewiden-
tnie wygenerowany z pobudek 
politycznych, a głębiej: ukrytych 
za taką aktywnością przesłanek 
ideowych. Wystarczy zdać sobie 
sprawę, że zbiorowiskiem wrogich 
sobie, zatomizowanych jednostek 
rządzi się (manipuluje) o wiele ła-
twiej, niż wspólnotą społeczną wy-
znającą jasny porządek moralny. 
Jeśli przy pomocy zaprzyjaźnio-
nych ośrodków medialnych wmó-
wi się Polakom, że pogląd o pry-
macie interesu polskiego nad eu-
ropejskim jest archaiczny, a może 

wręcz „faszystowski”, to potem 
już bardzo łatwo negować prawo 
do istnienia nurtów politycznych 
niepozostających pod urokiem 
dyktatury modernizacji zadawa-
nej z Brukseli. Jeśli przekaz me-
dialny jest monopolizowany me-
todami siłowymi (vide okoliczno-
ści prywatyzacji wydawnictwa bę-
dącego właścicielem takich tytu-
łów, jak „Rzeczpospolita”  i „Uwa-
żam Rze”)  przez ośrodki władzy 
i jej sprzyjające gremia bizneso-
we, to łatwo jest wytworzyć atmo-
sferę, w której pogląd inny, niż 
reprezentowany przez aktualnie 
rządzących, będzie godny jedynie 

szyderstwa, a z czasem – zaintere-
sowania psychiatry lub wręcz or-
ganów ścigania (i takie przypadki 
miały miejsce w ostatnich latach).

Alarm dla polskości
Charakterystyczne, że rozpędza-

nie warszawskich Marszów Niepod-
ległości, organizowanych przez śro-
dowisko narodowe 11 listopada, 
w których uczestniczą dziesiątki, je-
śli nie setki tysięcy zwykłych ludzi, 
chcących z własnej woli zademon-
strować przywiązanie do polsko-
ści, stało się możliwe właśnie po 10 
kwietnia 2010 roku.  Co więcej, od-
bywa się to w atmosferze nagon-
ki organizowanej przez dominujące 
na rynku, liberalne media, o których 
doprawdy trudno powiedzieć, że ce-
nią sobie polskość i jej sprzyjają.

Na koniec: co sprawiło, że zosta-
ły uruchomione ideologie oraz wy-
znające je  środowiska, które godzą 
w elementarne zasady współżycia 
społecznego, niszcząc jego pod-
stawy, wprowadzając powszechną 
podejrzliwość i nieufność w miej-
sce zaufania społecznego?

Odpowiedź wydaje mi się nie-
zwykle prosta. W przypadku obu 
kwietniowych wydarzeń Polacy 
zademonstrowali wielkie pokła-
dy solidarności, wspólnotowe-
go identyfikowania i przeżywa-
nia chwil ważnych dla narodu, a to 
wszystko w religijnych ramach re-
lacji z żywym Bogiem.

W Trzeciej Rzeczypospolitej, ufun-
dowanej przez bankrutujący komu-
nizm na apoteozie egoizmu, w stra-
chu przed skutkami masowego bun-
tu solidarnościowego, powrót Po-
laków do wspólnoty jest sygnałem 
alarmowym dla beneficjentów ukła-
du. Stąd po tamtej stronie pada syg-
nał: wszystkie ręce na pokład i nisz-
czyć wspólnotę, naród, religię.

Jeśli zależy nam na przetrwa-
niu Polaków jako narodu zakorze-
nionego w wierze chrześcijańskiej, 
przeżywającego misterium wspól-
noty, musimy zdać sobie spra-
wę, że tylko podważenie panują-
cego status quo może doprowadzić 
do pozytywnego przełomu. Komu 
droga jest polskość zakorzeniona 
w Bogu, ten niech zabiera się do 
działania! lkw
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katastrofa smoleńska sprawiła, że krakowskie przedmieście stało się miejscem żałoby, ale i debaty o kondycji narodu
Fot. Dominik Różański
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karol wyszyński

łączy ich wiek i narodowość. dzieli znacznie 
więcej: podejście do wiary, kościoła, polityki, 
sytuacja rodzinna i zawodowa. czym dla 
dwudziestolatków był kwiecień 2005 roku? 
czym różnił się kwiecień w roku 2010? czy były 
to dla nich ważne wydarzenia? Jak oceniają je 
z perspektywy czasu?

PoLskIe kWIetNIe

tamtych dni (w odróżnieniu od 
dziedzictwa JP II – to są dwie róż-
ne sprawy) utrzymało się w naro-
dzie, byłoby pięknie, ale się nie 
utrzymało”.

Kazimierz, 26 lat, freelancer: 
„Po śmierci papieża nie uczestni-
czyłem w spotkaniach, zgromadze-
niach, ustawianiu zniczy itp. Tam-
te wydarzenia to świetny dowód 
na krótką pamięć i poniekąd hi-
pokryzję wielu katolików w Polsce. 
Ze względu na śmierć większość 
z nich rzuciła się do niemal histe-
rycznego demonstrowania swojej 
miłości i wiary, ale z tego nic nie 
zostało, zdecydowana większość 
nie wyniosła z tych wydarzeń żad-
nej lekcji”.

Bardzo surowa ocena chrześci-
jan w Polsce. Czy słusznie? Warto 
zrobić rachunek sumienia i spraw-
dzić, czy zrobiliśmy wszystko jak 
należy? Czy spuściznę po Janie 
Pawle II oraz doświadczenie jed-
ności narodowej dobrze wykorzy-
staliśmy? Z drugiej jednak strony 
po ośmiu latach od śmierci Ojca 
Świętego są młode osoby, które 
deklarują, że był dla nich jak czło-
nek rodziny. A także uważają, że 
jego nauczanie całkowicie zmieni-
ło ich życie.

Hanna, 29 lat, farmaceutka: 
„Uważam, że ze śmiercią papie-
ża skończyła się pewna era. Wielu 
z nas poczuło się wtedy samotnymi. 
Czułam się jakby odszedł ktoś bar-

dzo bliski, członek rodziny. Prze-
cież On był zawsze obecny w jakiś 
sposób w moim życiu. Był kimś wię-
cej niż „tylko” głową Kościoła kato-
lickiego, był niezwykle charyzma-
tycznym człowiekiem, który pory-
wał tłumy ku wolności i prawdzie”.

Piotr, 29 lat, kierownik apteki: 
„Moment śmierci papieża, pomi-
mo przewidywalności, związany 
ze stanem terminalnym, chorobą, 
przyszedł na mnie jak grom z jas-
nego nieba. Płakałem jak dziecko, 
jakby odchodziła najbliższa osoba. 
Przez najbliższe dni słuchałem re-
lacji z życia Karola Wojtyły, wypo-
wiedzi bliskich mu osób. Poszuki-
wałem zgłębienia tej potrzeby ser-
ca, która się u mnie pojawiła, po-
trzeby poznania człowieka, którego 
traktowałem do tej pory pobieżnie, 
który był oczywisty, znany, które-
go wcześniej nie zdążyłem poznać! 
Zaś cały czas po 2 kwietnia był naj-
piękniejszym w moim życiu. To od 
śmierci Jana Pawła II dałem się od-
najdować stopniowo Bogu i po kil-
ku miesiącach czułem się uratowa-
ny i na właściwej ścieżce do zbawie-
nia. Gdyby nie ten wstrząs ducho-
wy, nie wiem czy uczestniczyłbym 
w tych wydarzeniach, rekolekcjach, 
które przyciągały mnie na przekór 
wszystkim doczesnym sprawom”. 

Maciej, 26 lat, lekarz: „Pamię-
tam, że tej nocy, gdy zmarł Jan Pa-
weł II, byłem na spotkaniu z przy-
jaciółmi. Gdy usłyszeliśmy, że roz-
dzwoniły się dzwony, włączyliśmy 
telewizję. Gdy dowiedzieliśmy się, 
że papież zmarł, moja znajoma, 
która z nas wszystkich była chyba 
najmniej związana z Kościołem – to 
właśnie ona się rozpłakała. Pamię-
tam, że powiedziała wtedy, że ten 
człowiek był chyba jedynym w Koś-
ciele, o którym wiedziała, że ją ro-
zumie. Myślę, że był to bardzo do-
bry czas, myślę, że wielu ludzi wte-
dy się zbliżyło do Boga, do Kościo-
ła, aczkolwiek nie wiem, na ile było 
to stałe, na jak długo to zbliżenie 
nastąpiło”.

Telewizje przerywają nada-
wanie programów (warto zo-
baczyć: http://www.youtube.
com/watch?v=YZioGu60zgc), 

setki tysięcy Polaków na ulicach 
w Polsce i w Rzymie. Pełni modlitwy, 
skupienia, jedności. Tak zaczynała 
się wiosna Polaków w roku 2005.  
2 kwietnia umarł papież Jan Pa-
weł II i wydawało się, że w Pol-
sce coś się zmieniło, że Polacy się 
zmienili. 

Kamil, 28 lat, przedsiębiorca: 
„Nigdy nie uważałem się za oso-
bę specjalnie religijną, ale tam-
te wydarzenia były dla mnie cza-
sem refleksji, a atmosfera wywarła 
wrażenie. Gdy ogłoszono, że pa-
pież zmarł – zacząłem dzwonić po 
przyjaciołach z pytaniem, czy już 
wiedzą i co robią. Nawet kazałem 
jednemu koledze wyjść z knajpy, 
bo siedział na piwie i okazać tro-
chę szacunku. Były to tzw. »naro-
dowe rekolekcje«. Ta śmierć wy-
warła wpływ na wszystkich, nawet 
zatwardziali antyklerykałowie czu-
li, że oto umiera człowiek, z któ-
rym można się nie zgadzać, ale 
szanować na pewno trzeba. Dziw-
ny był ten okres – teraz widzę, że 
niestety, efekt był krótkotrwały. 
Nie wierzę w coś takiego, jak po-
kolenie »JP II«. Ludzie wymieniają 
papieża jako autorytet, tak jak na 
wyborach miss kandydatki dekla-
rują, że »chcą pokoju na świecie«, 
a potem żyją jak żyli, czyli prymi-
tywnie pusto. Gdyby dziedzictwo 
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Agnieszka, 25 lat, architekt kra-
jobrazu: „Niesamowite wrażenie 
zrobiła na mnie wówczas postawa 
wielu ludzi. Morze rozmodlonych 
ludzi. Na co dzień tego nie widać. 
A jest nas tak dużo! To było krze-
piące. Był to czas jedności Polaków. 
Wspólnej modlitwy. W pewien spo-
sób to było potrzebne. Wszystko 
to, co przychodzi, nawet to, co boli, 
jest potrzebne”.

Michał, 24 lat, student: „Śmierć 
papieża to po ludzku był wiel-
ki szok. Jednak prawdziwym, świa-
domym hołdem dla papieża było 
uczestnictwo w beatyfikacji w Rzy-
mie. Łatwo powiedzieć, że o pa-
pieżu zapomniano, ale to nie wina 
papieża, a takiej naszej rozproszo-
nej świadomości. Myślę, że w poje-
dynczych ludziach – jeśli już papież 
przetrwał, to bardzo silnie, może 
nawet w sposób nieuświadomiony, 
np. jako siła do budowy mocnej ro-
dziny. Bardzo dobrze, że powstały 
takie inicjatywy, jak Centrum My-
śli JP2 czy stypendia dla biednych 
uczniów”.

Magdalena, 28 lat, przedsiębior-
ca: „Wszyscy płakaliśmy i czuliśmy 
jedność w bólu. Z perspektywy cza-
su czuję, że to było nam wszystkim 
bardzo potrzebne. Nie tylko na po-
ziomie własnej duchowości, ale na 
poziomie przedsięwzięcia grupo-
wego. Studiując w wielkim mieście, 
częściej czuliśmy powinność kon-
kurowania z innymi niż jednoczenia 
się w działaniu. Te dni pokazały, że 
możemy na siebie liczyć, że mamy 
wspólne cele, a przede wszystkim, 
że dobrzy ludzie jednoczą wszyst-
kich niezależnie od wyznania, bo 
tak samo po śmierci papieża zacho-
wywali się wierzący i ci niezwiązani 
z Kościołem. Wszyscy żałowaliśmy, 
że odszedł dobry człowiek”.

Dla wszystkich cenne było do-
świadczenie jedności, było ono też 
bardzo zauważalne nawet dla tych, 
którzy nie uczestniczyli w „narodo-
wych rekolekcjach”. Inaczej rzecz 
się ma z katastrofą smoleńską i cza-
sem po niej. Tu dominuje poczucie 
podzielenia, krzywdy, niezrozumie-
nia i żalu. 

Kamil, 28 lat, przedsiębiorca:  
„O ile mniej więcej od 2005 roku 

podążałem prostą ścieżką, by zo-
stać „młodym, wykształconym, 
z wielkiego miasta”, tak 10 kwiet-
nia radykalnie zmienił moją per-
cepcję niektórych zjawisk i postaci. 
Na szczęście. I tutaj widzę analogię 
do śmierci JP II – dla dużej części 
Polaków był to kolejny rodzaj naro-
dowych rekolekcji. Jednak ich efekt 
wciąż trwa – na szczęście, bo gdy-
by taki wstrząs, jak katastrofa Tupo-
lewa, nie odcisnął swojego piętna 
– to dla Polski nie byłoby nadziei. 
Tutaj widzę największe dziedzictwo 
krwawej ofiary Smoleńska. Gdy-
by ta katastrofa się nie wydarzyła, 
duża część z nas nie widziałaby na-
wet, jak głęboko tkwimy w szambie. 
Roztrzaskany samolot z elitą naro-
du posłużył jako wake up call dla du-

żej części ludzi. I to jest pozytywna 
strona. Negatywna – podział, które-
go zasypać się nie da”.

Hanna, 29 lat, farmaceutka:  
„W pierwszych dniach po katastro-
fie Polacy naprawdę się zjedno-
czyli. Wśród wielu smutnych chwil 
to poczucie jedności i solidarno-
ści było niezwykłe. Z perspek-
tywy czasu mam żal do naszego 
państwa, że do tej pory nie zo-
stała rozwiązana zagadka przyczy-
ny tej tragedii, że od samego po-
czątku śledztwa były popełniane 
tak poważne błędy, że urzędnicy 
nie podawali prawdziwych infor-
macji. Przykre dla mnie jest rów-
nież to, że nie uszanowano żałoby 
po zmarłych, pojawiały się głupie 

żarty na temat katastrofy i miejsca 
pochówku prezydenta. Wzniosła 
atmosfera jedności zaraz po kata-
strofie została niestety przyćmio-
na kolejnymi grami politycznymi 
i nieodpowiedzialnymi zachowa-
niami rządzących”.

Piotr, 29 lat, kierownik apteki: 
„Niestety czułem, że jest inaczej 
niż po śmierci papieża Polaka. Nie-
długo po katastrofie dało się sły-
szeć prześmiewcze komentarze na 
temat pary prezydenckiej, a same 
okoliczności i sposób wyjaśniania 
przyczyn, mocno odbiegający od 
moich wyobrażeń, nie pozwalał mi 
normalnie przeżyć żałoby narodo-
wej. To była katastrofa, która nie 
powinna mieć miejsca. Nie mogę 
uwierzyć, że do tej pory Rosjanie, 
wbrew zapewnieniom, utrudnia-
ją jak mogą prowadzenie normal-
nego śledztwa w tej sprawie. Czu-
ję, że od momentu katastrofy smo-
leńskiej nic w polskiej polityce ni-
gdy nie będzie takie samo. Nastą-
piły też pewne podziały w polskim 
społeczeństwie, które są widoczne 
i dzisiaj”.

Maciej, 26 lat, lekarz: „Ze smut-
kiem patrzę na te wydarzenia. 
Żal mi ludzi będących wtedy i te-
raz u władzy – mieli szansę oka-
zać się wielcy, zrobić dużo dobre-
go, a okazali się zwykłymi wyra-
chowanymi i żądnymi władzy ludź-
mi bez klasy. Dzisiaj ma na mnie 
większy wpływ to, jak polskie wła-
dze zachowały się po katastrofie 
smoleńskiej, niż sama katastrofa. 
Żal mi ich i czuję pewien gniew ze 
względu na straty, jakie ponieśli-
śmy jako kraj i jako naród”.

Michał, 24 lata, student: „Kwie-
cień 2010 był okresem aktywnej 
działalności studenckiej. To był 
wielki szok, wielkie zjednocze-
nie, wielka mistyka także (pamię-
tam spontaniczny marsz studen-
tów od Sejmu do św. Anny, póź-
niej Msza św.), razem ze studen-
tami ze swojej organizacji studen-
ckiej na kampusie Uniwersytetu 
stworzyliśmy miejsce pamięci ze 
zniczami, gdzie można było zadu-
mać się, pomodlić. Nie myślałem, 
że i z tego zrobi się potem me-
dialny przemiał”. lkw
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w ludziach przetrwało papieskie wezwanie do tworzenia 
mocnej rodziny     Fot. Dominik Różański
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kościół
W PRZededNIU
PoLskIego MILeNIUM
ojciec Jerzy tomziński 
jest ostatnim żyjącym  
Polakiem uczestnikiem  
soboru Watykańskiego II.  
W 50. rocznicę 
rozpoczęcia soboru 
przedstawiamy jego 
świadectwo tamtych dni. 
W dzisiejszej rozmowie 
poruszamy wątek udziału 
w soborze polskiego 
episkopatu. 

wydarzenia w kościele polskim, które miały 
miejsce przed soborem i w jego trakcie, nie po-
zostały bez wpływu na sam sobór i kształt koś-
cioła zarówno polskiego, jak i powszechnego 

W 1956 roku miały miejsce Jasno-
górskie Śluby Narodu Polskiego. Po-
tem rozpoczęła się Wielka Nowenna 
przygotowująca Polaków do obcho-
dów tysiąclecia chrztu Polski. 

czym była wielka nowenna?
Wielka Nowenna była pierwszym 

integralnym ogólnopolskim progra-
mem zmierzającym do ożywienia 
wszystkich dziedzin duszpasterstwa 
w skali całego kraju. Idea Wielkiej No-
wenny zrodziła się, gdy prymas Pol-
ski, kard. Stefan Wyszyński przeby-
wał na przymusowym odosobnieniu. 
Nowenna była próbą wprowadze-
nia treści Ślubów Jasnogórskich w co-
dzienne życie Polaków. O tym wszyst-
kim świat wiedział bardzo mało.

niedługo po złożeniu Ślubów pojechał ojciec do 
rzymu  był ojciec wówczas przeorem Jasnej góry 

Tak, kardynałowie pytali mnie o Ślu-
by. Wiedzieli, że jestem z Jasnej Góry 
wobec tego zagadywali mnie, chcie-
li świadectwa kogoś, kto uczestniczył 
w tych wydarzeniach. Nie tylko Waty-
kan interesował się tymi sprawami, tak-
że Akcja Katolicka poprosiła mnie o wy-
głoszenie referatu. Zebrało się dwa i pół 

tysiąca studentów z całego świata. Wy-
głosiłem do nich przemówienie o Ślu-
bach Narodu, o Jasnej Górze. Zaintere-
sowanie było ogromne. Akcja Katolicka 
zaprosiła mnie także do Brescii, w któ-
rej okolicach urodził się Ojciec Święty 
Paweł VI. Tam mieszkał jego brat, adwo-
kat. Zorganizowano mi tam przemówie-
nie w olbrzymim kościele.

  
Jaki wpływ na kościół powszechny miały Jas-
nogórskie Śluby narodu? 

Wszyscy wiedzieli, że Kościół w Pol-
sce znajduje się za żelazną kurtyną.  Nie 
zdawali sobie sprawy, czym ten Kościół 
żyje. Aż wreszcie na Soborze ten Kościół 
zabrał głos! Ojcowie Soborowi dowie-
dzieli się, jakie czyny dobroci podejmo-
wali Polacy w intencji Soboru. Np. dzie-
ci przynosiły ziarenka pszenicy na Jasną 
Górę. Potem Ojcowie Soborowi otrzy-
mali hostie wypieczone z tych ziaren… 
Kościół Polski, uciemiężony, zgnębiony 
pokazał się na Soborze! Wszyscy mo-
gli zobaczyć, że polscy biskupi to lu-
dzie niezwykle mądrzy i odpowiedzial-
ni za Kościół. Ojcowie dowiedzieli się, 
że Polska żyje Soborem.  

ale to nie był jedyny cel… episkopat chciał 
także zwrócić uwagę soboru, a tym samym 
całego świata, na polskę 

Kiedy zbliżało się Milenium Chrztu 
Polski, Episkopat podjął się zadania 
przygotowania Narodu do tego wyda-
rzenia. Celem nie było tylko przygoto-
wanie do tego wielkiego wydarzenia, 
ale ukazanie całemu światu, że Polska 
to tysiąc lat chrześcijaństwa, bogata hi-
storia i tradycja ukształtowana przez 
liczne pokolenia. Episkopat zastanawiał 
się, jak powiadomić biskupów z całego 
świata, aby modlili się razem z nami. 

pojawił się jakiś pomysł, jak opowiedzieć bi-
skupom o milenium?

Przyjechałem na IV sesję soborową do 
Rzymu w 1965 roku, we wrześniu. To był 
czas przygotowań do Milenium. Episko-
pat Polski ustalił, że warto wykorzystać tę 
sesję, aby powiadomić biskupów o pol-
skim jubileuszu. Do każdego biskupa zo-

stał wystosowany list, w którym Episko-
pat zawiadamiał o Jasnogórskich Ślubach 
Narodu i programie duszpasterskim, któ-
ry został uruchomiony, aby przygotować 
Polaków do tego wydarzenia. 

co jeszcze znalazło się w tym liście?
Informowano biskupów m.in. o Akcie 

Oddania Polski w macierzyńską niewolę 
Maryi za wolność Kościoła w świecie! Dla 
biskupów to było dość szokujące. Ten 
szok sprawił, że biskupi dociekali, zada-
wali pytania, interesowali się Polską i na-
szą sytuacją. W liście siłą rzeczy sporo in-
formacji poświęconych było Jasnej Gó-
rze. Efektem tych zabiegów było ogło-
szenie, że 17 listopada, podczas Soboru, 
Mszę św. odprawi… o. Tomziński. Jedy-
ny zakonnik, który taką Mszę odprawiał, 
bardzo młody, bo miałem wówczas czter-
dzieści kilka lat. Stało się to nie dlatego, 
że byłem na tym Soborze kimś szczegól-
nym, ale ze względu na Jasną Górę i Mat-
kę Bożą. Może dlatego pamiętam prawie 
każdy moment tej Eucharystii.  

oprócz listu był jeszcze obraz matki bożej 
Znaki działają najlepiej. W tym przy-

padku znak był już gotowy – to oczywi-
ście obraz Matki Bożej! Miałem w Rzy-
mie kontakt z pewną drukarnią i za po-
zwoleniem prymasa przygotowałem 
we współpracy z nimi duże reproduk-
cje obrazu jasnogórskiego. Było ich 
łącznie ponad cztery tysiące. Te obra-

episkopat podjął się zadania przygotowania narodu do 
milenium chrztu polski
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dokąd 
PoLska ZMIeRZa?
ZaMyŚLeNIa o doMU oJcZystyM

Lecz ta Polska n i e  s k o ń c z o n a 
P r z e z  c e l , którym pała, 
Więc to tylko dwa ramiona 
Świeckiego jej ciała. 
Dwa ramiona o r ł a - k r z y ż a -
Co spodem jest z  r o l i ,
Górą k’niebu się przybliża
Przez to c o  g o  b o l i .

(C.K. Norwid: Pieśni Społecznej Cztery Stron. I)

W naszych refleksjach związa-
nych z hasłem: „Bóg w Oj-
czyźnie umiłowany”, kon-
tynuujemy rozważania na 

temat trzeciego przykazania Bożego. 
Homilię na ten temat Ojciec Święty 
wygłosił w Lubaczowie 3 czerwca 1991 
roku. Chciałbym dzisiaj podjąć trzy 
kwestie, które mają fundamentalne 
znaczenie dla właściwego zrozumie-
nia tego, co związane jest z trzecim 
przykazaniem Bożym. Przypomnę, że 

była to homilia Ojca Świętego wygło-
szona na progu odzyskanej przez Pol-
skę wolności. Jan Paweł II mówił do 
swojego narodu, wyrażając troskę, aby 
ten naród żył i rozwijał się w zgodzie 
z odwiecznym Prawem Bożym. Dlate-
go, po tylu latach, warto spojrzeć na te 
myśli i postawić sobie po raz kolejny 
pytanie: Polsko, co uczyniłaś z naucza-
niem największego ze swoich synów? 

Dotykając trzeciego przykaza-
nia Bożego, trzeba postawić pytanie 
o hierarchię wartości dla człowieka, 
dla ludzkich wspólnot, dla narodów 
i społeczeństw i postawić pytanie, co 
jest ważniejsze „być” czy „mieć” ?

„Bóg tak nas stworzył, że potrzebuje-
my różnych rzeczy – mówił Jan Paweł II. 
– Są nam one niezbędne do zaspoko-
jenia naszych potrzeb elementarnych, 
ale również do tego, żebyśmy umieli 
dzielić się nimi wzajemnie, oraz żeby-

śmy z ich pomocą budowali przestrzeń 
naszego ludzkiego »być«. Ojciec nasz 
niebieski dobrze wie o tym, że potrze-
bujemy różnych rzeczy materialnych, 
ale umiejmy ich szukać i używać zgod-
nie z Jego wolą. Wartości, które można 
»mieć«, nigdy nie powinny stać się na-
szym celem ostatecznym.

Po to Ojciec nasz niebieski obdarza 
nas nimi, aby nam pomagały coraz 
pełniej »być«. Dlatego przed błędem 
postaw konsumpcjonistycznych nale-
ży przestrzegać również społeczeń-
stwa biedne. Nigdy nie trzeba w taki 
sposób dążyć do dóbr materialnych 
ani w taki sposób ich używać, jak gdy-
by były one celem same w sobie. To-
też reformie gospodarczej, jaka się 
dokonuje w naszej Ojczyźnie, powi-
nien towarzyszyć wzrost zmysłu spo-

zy i listy trafiły do wszystkich uczest-
ników obrad soborowych, zarówno 
do Ojców, jak i do obserwatorów. To 
był znaczny wyjątek od przyjętych re-
guł. Zwyczajnie żadne pisma nie mo-
gły krążyć wśród Ojców, poza, rzecz 
jasna, dokumentami soborowymi. Fi-
nał był taki, że po południu zadzwonił 
do mnie ks. Prymas z prośbą o dowie-
zienie większej ilości obrazów, bo już 
zaczyna brakować. Trzy czwarte bisku-
pów odpowiedziało, że będą się w tych 
intencjach modlić. Była to wielka rzecz. 
Z dnia na dzień polskie Milenium stało 
się rzeczywistością powszechną w Koś-
ciele. Nigdy wcześniej Polska nie była 
na ustach całego świata w takim stop-
niu, jak właśnie na Soborze.

Jaki wpływ na wybór kardynała wojtyły na 
papieża miały te wydarzenia?

Kardynał Wojtyła – młody, przystoj-
ny, inteligentny – zyskał wielki szacu-
nek. Gdyby nie było wydarzeń związa-
nych z Milenium i Ślubami Narodu, nie 

byłoby papieża Polaka. Świat dowie-
dział się, że Kościół potrafi być niezwy-
kle prężny za żelazną kurtyną, docenił 
naszych kardynałów, dostrzegł ich po-
tencjał. Wybór kardynała Wojtyły nie 
był przypadkowy, nie doszło do niego 
żadnym dziwnym zrządzeniem losu, ale 
dzięki tym wydarzeniom, które ukazały 
w całej krasie polski Kościół. To był naj-
większy sukces polskich biskupów. Po-
kazali całemu światu, na co nas stać.

te przygotowania zaowocowały również prag-
nieniem przyjazdu na Jasną górę ojca Świę-
tego pawła Vi 

Sobór zakończył się w grudniu w 1965 
roku. Prymas Wyszyński przyjechał na 
Jasną Górę. Ja wówczas byłem już ge-
nerałem paulinów. Wówczas Prymas 
powiedział mi, że papież Paweł VI chce 
przyjechać do Polski jeszcze przed Mi-
lenium. Jego pragnieniem jest wygło-
szenie przemówienia od tronu jasno-
górskiej Pani. Niestety władze PRL nie 
zgodziły się na tę wizytę. 

to wszystko miało również wpływ na przyjęcie 
przez kościół tytułu matki bożej matki kościo-
ła  dlaczego taki ważny był tytuł maryi matki 
kościoła?

Kiedy powstał Kościół? Jest teo-
ria, która mówi, że w chwili Zwiasto-
wania. Wówczas poczyna się Jego 
Głowa – Chrystus, a jego Matką jest 
Maryja, która staje się Matką Koś-
cioła. Ten tytuł wcześniej czy póź-
niej musiał się pojawić. Maryja za-
wsze była Matką Kościoła, ogłosze-
nie tego było kwestią czasu. Inicja-
tywa zrodziła się w Polsce, kraju ma-
ryjnym, gdzie centrum duchowym 
jest sanktuarium Matki Bożej na Jas-
nej Górze.

Jak Jasna góra przyjęła ten tytuł?
Oszaleliśmy z radości… Odprawi-

liśmy specjalne nabożeństwo dzięk-
czynne, wygłosiłem kazanie na ten te-
mat. Przecież cała inicjatywa zrodziła 
się tak naprawdę na Jasnej Górze.

oprac. ŁuKasZ sośniaK
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trzeba powiedzieć jasno: dość obrażania boga w naszej 
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łecznego, coraz bardziej powszech-
na troska o dobro wspólne, zauwa-
żanie ludzi najbiedniejszych i naj-
bardziej potrzebujących, a również 
życzliwość dla cudzoziemców, którzy 
przyjeżdżają tutaj w poszukiwaniu 
chleba. Zwłaszcza dzisiaj, w okresie 
reformy gospodarczej, wsłuchujmy 
się uważnie w słowa Chrystusa Pana: 
»Nie troszczcie się zbytnio i nie mów-
cie: co będziemy jeść? Co będziemy 
pić? Czym będziemy się przyodzie-
wać? (...) Przecież Ojciec wasz niebie-
ski wie, że tego wszystkiego potrze-
bujecie. Starajcie się naprzód o kró-
lestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, 
a to wszystko będzie wam dodane« 
(Mt 6, 31-33)”.

Czy jednak nie zostaliśmy zdo-
minowani przez to, co jest — mimo 
wszystko — mniej ważne? Czy to nie 
dawało i nie daje nadal znać o so-
bie? Jakiego potrzebujemy wysiłku, 
aby odnaleźć w tej dziedzinie właś-
ciwe proporcje? To pierwszy zespół 
spraw, który Ojciec Święty postawił 
przed Ojczyzną i problemy te wydają 
się z jeszcze większą natarczywością 
pojawiać przed nami, ponieważ Pol-
ska, mając możliwość, by być sobą 
i stworzyć nowy solidarnościowy ład 
społeczny, poszła prostą, łatwą dro-
gą konsumpcjonizmu. Skutki tego wi-
dzimy dzisiaj w ogromnych dyspro-
porcjach, widocznych w naszym naro-
dzie, w naszym społeczeństwie. 

Druga kwestia, która jest związa-
na z tym przykazaniem, to wezwa-
nie z Kany Galilejskiej Matki Chry-
stusa mówiącej do sług; „Zróbcie 
wszystko, cokolwiek [On] wam po-
wie” (J 2, 5). Ojciec Święty, komen-
tując to ewangeliczne zdarzenie, po-
wiada tak: „Kiedy Bóg mówi: »Pamię-
taj, abyś dzień święty święcił«, słowo 
Jego nie tylko dotyczy jednego dnia 
w tygodniu. Dotyczy ono całego cha-
rakteru naszego życia. W tym naszym 
ludzkim życiu nieodzowny jest wy-
miar świętości. Jest on nieodzowny 
dla człowieka, ażeby bardziej »był« 
– ażeby pełniej realizował swe czło-
wieczeństwo. I nieodzowny jest dla 
narodów i społeczeństw. Wiara i szu-
kanie świętości jest sprawą prywatną 
tylko w tym sensie, że nikt nie zastą-
pi człowieka w jego osobistym spot-
kaniu z Bogiem, że nie da się szukać 
i znajdować Boga inaczej niż w praw-
dziwej wewnętrznej wolności. Ale 
Bóg nam powiada: »Bądźcie święty-

mi, ponieważ Ja sam jestem święty!«” 
(Kpł 11, 44)

I dalej Jan Paweł II odnosi się do 
sytuacji, która już wtedy była bardzo 
mocno w społeczeństwie nagłaśnia-
na przez pewne środowiska i media, 
a która dzisiaj, po tylu latach, ponow-
nie jest głośna, aż nadto głośna… Jest 
to tzw. postulat neutralności świato-
poglądowej państwa. Komentując 
to zjawisko, Papież podkreślał: „(…) 
postulat neutralności światopoglą-
dowej jest słuszny głównie w tym za-
kresie, że państwo powinno chronić 
wolność sumienia i wyznania wszyst-
kich swoich obywateli, niezależnie 
od tego, jaką religię lub światopo-
gląd oni wyznają. Ale postulat, ażeby 
do życia społecznego i państwowego 
w żaden sposób nie dopuszczać wy-
miaru świętości, jest postulatem ate-
izowania państwa i życia społeczne-
go i niewiele ma wspólnego ze świa-
topoglądową neutralnością. Potrze-
ba wiele wzajemnej życzliwości i do-
brej woli, ażeby się dopracować ta-
kich form obecności tego, co święte 
w życiu społecznym i państwowym, 
które nikogo nie będą raniły i nikogo 
nie uczynią obcym we własnej ojczyź-
nie, a tego niestety doświadczaliśmy 
przez kilkadziesiąt ostatnich lat. Do-
świadczyliśmy tego wielkiego, katoli-
ckiego getta, getta na miarę narodu. 
Zarazem więc my, katolicy, prosimy 
o wzięcie pod uwagę naszego punk-
tu widzenia: że bardzo wielu spo-
śród nas czułoby się nieswojo w pań-
stwie, z którego struktur wyrzucono 
by Boga, a to pod pozorem światopo-
glądowej neutralności”. 

I wreszcie punkt trzeci, który do-
tyka każdego z nas osobiście. „Trze-
cie przykazanie Boże – mówił Papież 
– domaga się jeszcze przypomnień 
zupełnie elementarnych. Spodoba-
ło  się Przedwiecznemu Ojcu uczy-
nić Pośrednikiem naszego zbawie-
nia swojego Jednorodzonego Syna, 
który dla nas stał się człowiekiem. 
Dlatego niedziela, dzień Jego zmar-
twychwstania, jest dla nas, którzy 
uwierzyliśmy w Chrystusa, dniem 
szczególnie świętym. W dniu tym 
gromadzimy się wszyscy wokół oł-
tarza, ażeby zaczerpnąć ze święto-
ści Chrystusa i ażeby cały nasz ty-
dzień uczynić świętym. Tutaj, pod-
czas Mszy św., realnie uobecnia się 
ta niepojęta miłość, jaka została 
nam okazana przez krzyż Chrystusa. 

Dzisiaj, kiedy część katolików zaczy-
na zaniedbywać coniedzielną Mszę 
św., trzeba nam sobie przypomnieć 
szczególnie o tajemnicy tej Bożej 
miłości, jaką zostaliśmy obdarzeni 
w Chrystusie i która się uobecnia na 
Jego ołtarzu.” To są słowa Jana Pawła 
II z 1991 roku. Dziś trzeba je jeszcze 
z większą mocą przypominać i roz-
ważać w sytuacji, której doświadcza-
my w naszej Ojczyźnie. Niestety je-
steśmy świadkami walki systemo-
wej – i trzeba o tym jasno i dobit-
nie mówić – walki systemowej pro-
wadzonej z chrześcijaństwem, z Bo-
giem, z Kościołem, z Ewangelią. Po-
patrzmy, co się zdarzyło w ciągu nie-
spełna paru lat. Najpierw zaatako-
wany i sponiewierany został krzyż, 
między innymi ten na Krakowskim 
Przedmieściu. Atakowi wtórował re-
chot mediów i poklask niektórych 
„wybitnych” polityków. Później jakiś 
pseudoartysta na oczach publiczno-
ści darł Biblię z obrzydliwym komen-
tarzem. I wreszcie uderzono w to, co 
jest najświętsze dla narodu polskie-
go – w Ikonę Matki Bożej Często-
chowskiej, w samo serce narodu.

Rodzi się więc pytanie, czy po raz 
kolejny powiemy sobie: „Polacy, nic 
się nie stało”? A może wreszcie coś 
się stało? Może trzeba się zastano-
wić, dokąd Polska idzie, kto ją pędzi 
i w którą stronę, dlaczego i w imię ja-
kich racji? I te pytania trzeba stawiać 
z coraz większą natarczywością. Mó-
wił wielki Prymas Tysiąclecia: „Nieraz 
może się ludziom wydawać, że war-
tość życia narodu czy państwa zale-
ży od takich lub innych urządzeń, że 
całe oblicze narodu zależy od kultu-
ry materialnej jaką ludzie tworzą. Za-
leży ono od wewnętrznej przemiany 
naszych serc i myśli, i tyle Polska bę-
dzie warta, ile będzie w sercach na-
szych i myślach wiary, miłości i zjed-
noczenia z Bogiem”. Niech te słowa 
Prymasa Wyszyńskiego będą zachętą 
do refleksji nad stanem sumień i serc 
w naszej Ojczyźnie, naszych myśli 
i naszych czynów. Myślę, że trzeba 
wreszcie powiedzieć jasno i wyraź-
nie: dość obrażania Boga w naszej Oj-
czyźnie. To nie jest żaden nasz przy-
wilej, to jest nasze święte prawo. Je-
steśmy w swoim kraju, w swoim pań-
stwie i chcemy, aby państwo szano-
wało i respektowało to, czym żyły po-
kolenia Polaków od tysiąca lat.

oprac. MirosŁawa sZyMusiK
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gdy po pięćdziesięciu latach od upublicznienia 
czyta się encyklikę Pacem in terris, można 
odnieść wrażenie, że jej autor, bł. Jan XXIII, 
był papieżem z niezwykłą ufnością patrzącym 
w przyszłość

PokóJ  
NIech BędZIe Z WaMI!

Same okoliczności powstania 
encykliki godne są odnotowa-
nia i przemyślenia. Zwołując 
11 października 1962 roku So-

bór Watykański II, Jan XXIII nie cie-
szył się dobrym zdrowiem, był świa-
dom własnej choroby nowotworo-
wej. Kilka dni później polityka mię-
dzynarodowa weszła w fazę ostrego 
napięcia. Pojawiło się realne zagro-
żenie zagładą atomową – w odpo-
wiedzi na rozmieszczenie należą-
cych do USA ładunków nuklearnych 
w Europie ZSRR rozlokował swoje 
głowice strategiczne na terytorium 
Kuby. Przez kilka dni trwało realne 
zagrożenie wybuchem wojny, która 
niechybnie zmiotłaby z powierzch-
ni ziemi dziesiątki miast, przyniosła 
śmierć setek milionów ludzi, spo-
wodowałaby zniszczenie przekra-
czające nawet hekatombę II wojny 
światowej. Tak się jednak nie stało, 
świat ocalał, a 11 kwietnia 1963 do-
tknięty osobistym cierpieniem na-
miestnik Chrystusa na ziemi skiero-
wał do wszystkich chrześcijan i lu-
dzi dobrej woli oficjalny dokument 
traktujący o pokoju na świecie. Dwa 
miesiące później już nie żył.

Uwzględnienie okoliczności po-
wstania dokumentu jest niezbęd-
ne dla jego właściwego odczytania. 
W obliczu tak ogromnego zagroże-
nia, jak niebezpieczeństwo ogól-
noświatowej zagłady, pojawiła się 
konieczność szukania drogi złote-
go środka. Kto wie, na ile encyklika 
przyczyniła się do zachowania po-
koju na świecie, a w każdym razie 

do zapobieżenia wybuchowi ogól-
noświatowego konfliktu, którego 
jak dotąd udało się uniknąć.

Jan XXIII rozpoczął ją od zdiag-
nozowania porządku między ludź-
mi, wskazania, że budowanie po-
koju musi być oparte na zasadach 
ustanowionych przez Boga. Porzą-
dek ten oparty jest na prawie na-
turalnym, które każdy może odkryć 
w głębi własnego serca. Wszyst-
ko natomiast, co nas otacza, rów-
nież postęp naukowy i techniczny, 
wskazuje na „nieskończoną wiel-
kość Boga, który stworzył wszech-
świat i samego człowieka.”

Określając sytuację egzystencjal-
no-społeczną, papież wskazał na 
prawa przysługujące ludziom i ści-
śle związane z nimi obowiązki. Pod-
kreślał, że każdy ma prawo do ży-
cia na poziomie godnym osoby 
ludzkiej, a skoro tak, to nie nale-
ży mu odmawiać dostępu do żyw-
ności, odzieży, mieszkania, wypo-
czynku, opieki zdrowotnej, wyra-
żania swojej opinii i ekspresji arty-
stycznej. Na najwyższy rodzaj opie-
ki zasługuje rodzina, o którą nale-
ży się troszczyć od strony gospo-
darczej i socjalnej. Społeczeństwo 
zaś rozumiane jako całość powinno 
się gromadzić, tworząc ośrodki ży-
cia kulturalnego i naukowego.

Z praw owych wypływa jednak cały 
szereg obowiązków. Jest to sprawa 
bardzo istotna, gdyż na ogół zwra-
ca się uwagę jedynie na te wskaza-
nia Jana XXIII, które są łatwiejsze do 
przyjęcia. Prawa wiążą się zawsze 

z jakimiś udogodnieniami, obowiązki 
zaś stawiają przed wyzwaniami, wy-
magają wysiłku, stąd naturalna ten-
dencja, aby je pomijać w interpreta-
cjach. Po linii potwierdzonej później 
przez Sobór Watykański II idą rozwa-
żania papieża wskazujące na koniecz-
ność rzetelnego pogłębiania poszu-
kiwania prawdy. Do obowiązków lu-
dzi należy także zrzeszanie się, two-
rzenie licznych organizacji, co wy-
pływa ze społecznej natury człowie-
ka. Działania podejmowane przez te 
organizacje mają być przeprowadza-
ne w ten sposób, żeby dostarczać lu-
dziom wielu korzyści, zarówno tych 
materialnych, jak i duchowych. Musi 
się to jednak odbywać w poczuciu 
poszanowania ludzkiej godności, tak 
aby nikt nie czuł się przymuszony do 
działań, z którymi wewnętrznie się 
nie utożsamia.

Jan XXIII zdiagnozował w zwięzły 
sposób przemiany społeczne swo-
ich czasów, wciąż aktualne po upły-
wie półwiecza. Widział mianowi-
cie udział niższych warstw społecz-
nych w kreowaniu realiów politycz-
nych i dostrzegał coraz bardziej po-
głębiającą się świadomość społecz-
ną kobiet.

Niektóre jednak stwierdzenia za-
warte w Pacem in terris wydają się 
bardzo zagadkowe, przysparzają-
ce poważnych problemów interpre-
tacyjnych. Papież pisał na przykład 
tak: „Ponieważ wszystkie narody 
albo już osiągnęły wolność, albo są 
w trakcie jego zdobywania, dlatego 
w niedalekiej przyszłości nie bę-
dzie ani narodów panujących nad 
innymi, ani pozostających pod ob-
cym panowaniem” (pkt 42). Widać 
tu przede wszystkim ogromny, zda-
niem niektórych nie do końca da-
jący się uzasadnić optymizm Jana 
XXIII. W kilka miesięcy po apoge-
um międzynarodowego konfliktu 
między dwoma supermocarstwami 
papież pisał, że narody zmierzają 
do całkowitego wyzwolenia. Sprawa 
wydaje się jednak jaśniejsza, gdy 
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dostrzeżemy wskazania, jakie kie-
rował Jan XXIII do rządzących. Wła-
dza – nauczał – jeśli ma w prawowi-
ty sposób sprawować powierzone 
jej funkcje, musi „odwoływać się do 
sumień ludzkich, to znaczy do cią-
żącego na każdym obowiązku chęt-
nego współdziałania dla wspólne-
go pożytku wszystkich.” Gdyby rzą-
dzący zastosowali się do tych słów, 
żylibyśmy w świecie nieporówny-
walnie lepszym, niż to ma miejsce 
w rzeczywistości. Wyraźne w na-
uczaniu papieskim jest także wska-
zanie zaczerpnięte z Dziejów Apo-
stolskich, że „bardziej trzeba słu-
chać Boga niż ludzi” (Dz 5. 29). Wy-
nika stąd, że jeśli władza polityczna 
nie respektuje porządku duchowe-
go ustanowionego przez Boga albo 
nakazuje coś wbrew temu porząd-
kowi, obywatele mają prawo nie re-
spektować tych rozporządzeń.

Zgodność działania ludzkiego 
z przykazaniami Bożymi jest rozu-
miana przez papieża w bardzo sze-
rokim sensie i dotyczy wszelkich 
powiązań społecznych. Obejmuje 
ona relacje ludzi między sobą, po-
wiązania między władzą politycz-
ną, administracyjną i sądowniczą 
a obywatelami, wzajemne stosunki 
między poszczególnymi państwami 
i wreszcie odniesienie wszystkich 
ludzi rozumianych z osobna oraz 
społeczności państwowych do spo-
łeczności ogólnoświatowej.

Nad wyraz aktualne w dzisiejszych 
warunkach polskich wydają się sło-
wa encykliki, w których Jan XXIII za-
uważa, że „narody słusznie odczuwa-
ją bardzo głęboko te wszystkie spra-
wy, które w jakiś sposób łączą się 
z ich godnością”. Jest przy tym zupeł-
nie jasne, że każdy naród ma prawo 
do zachowania własnej tożsamości, 
a jakiekolwiek próby mające na celu 
pozbawienie go tej tożsamości mają 
wyjątkowo nikczemny charakter.

Z ubolewaniem można stwierdzić, 
że część wskazań papieża odnoszą-
cych się do relacji między państwa-
mi nie została wzięta pod uwagę 
przez rządzących. Zwracał on uwagę 
na to, że warunki pracy powinny być 
tak tworzone, żeby w miarę możli-
wości ograniczyć zjawisko przymu-
sowej emigracji zarobkowej. Dziś 
przecież mieszkańcy naszej „zielo-
nej wyspy” są zmuszani do „głoso-
wania nogami” i wyjazdów, niektó-
rzy na wiele miesięcy, a inni nieste-
ty na zawsze.

Pacem in terris oprócz opisu świata 
społecznego, który w wielu punktach 
nie zdezaktualizował się mimo upły-
wu lat, udziela całego szeregu wska-
zań duszpasterskich. Przede wszyst-
kim zachęca wszystkich do czynne-
go udziału w życiu społecznym, aby 
przez rozwijanie kultury i nauki mo-
gło być pomnażane dobro przyro-
dzone i nadprzyrodzone. Zwraca 
uwagę, że dziś w czasach gwałtowne-

go rozwoju naukowego i techniczne-
go formacja duchowa musi iść w pa-
rze z nabywaniem kwalifikacji tech-
nicznych. W przeciwnym wypadku 
działanie ludzkie, choćby nawet było 
zgodne z zamysłem Boga, może się 
okazać nieskuteczne. Diagnoza ta, 
trafna już w latach 60., dziś wydaje 
się jeszcze bardziej celna. Dzisiej-
sze życie społeczne jest w znaczniej 
mierze zdeterminowane przez prze-
pływ informacji, dlatego sprawą bar-
dzo istotną jest aktywność medialna 
środowisk katolickich.

Zaskakujące może się wydawać, 
że mimo tak dalece posunięte-
go postępu w dziedzinie techniki 
poziom znajomości własnej religii 
przez chrześcijan wcale się nie po-
lepszył. Jan XXIII głęboko nad tym 
ubolewa, wskazując, że w dzisiej-
szą mentalność członków Kościoła 
zakradła się niepokojąca tenden-
cja lekceważenia prawd duchowych 
i pokładania nadmiernej nadziei 
w naukach świeckich. Taki stan rze-
czy powoduje konieczność otocze-
nia troską przyszłych pokoleń – bez 
odpowiedniego połączenia forma-
cji religijnej z naukami przyrodni-
czymi młodzież nie będzie zdolna 
podjąć powierzanych jej zadań.

Mimo że treści zawarte w encykli-
ce w przeważającej części dotyczą 
bieżących spraw społecznych i wy-
chodzą naprzeciw najbardziej pa-
lącym problemom współczesności, 
nie brakuje tutaj również bardziej 
uniwersalnych wskazań o charakte-
rze pedagogicznym. Papież wska-
zuje, że błędy i grzechy, których 
skutki dają się dotkliwie odczuć za-
równo w życiu indywidualnym, jak 
i zbiorowym, powinny być oddzie-
lone od osób, które błądzą i grze-
szą. Nawet jeśli ktoś w swoich po-
glądach i postępowaniu przeciw-
stawia się Ewangelii, „nie przestaje 
posiadać człowieczeństwa ani nie 
wyzbywa się swej godności osoby”. 
Dlatego katolicy są wezwani, aby 
z troską i cierpliwością dawać świa-
dectwo wiary, świadczyć o prawdzie 
objawionej w Chrystusie.

Jan XXIII wysoko stawiał przed 
nami poprzeczkę, zachęcał do roz-
tropnego, przemyślanego podej-
mowania zadań, które będą mogły 
przybliżyć światu pokój wypływa-
jący od Tego, którego Stary Testa-
ment nazywał „Księciem Pokoju”. l

w encyklice „pacem in terris” papież Jan XXiii wyraził ogromny, twierdzą niektórzy, nie zawsze uzasadniony optymizm
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Jedną z diecezji wyodrębnionych na terenie Polski 
w 1992 roku na mocy bulli Jana Pawła II totus 
tuus Poloniae Populus jest diecezja ełcka. celem 
bulli, która w znaczny sposób zreformowała 
administracyjny podział kościoła w Polsce,  
była przede wszystkim taka jego reorganizacja, 
która pozwoliłaby biskupom na bliższy kontakt  
z duchowieństwem parafialnym i wiernymi 

Młody koŚcIół
Z dłUgą tRadycJą

Tereny dzisiejszej, obchodzącej 
niedawno 20-lecie swojego ist-
nienia diecezji ełckiej, podle-
gały w przeszłości diecezji war-

mińskiej wyodrębnionej przez Pa-
wła VI w 1972 z diecezji sejneńskiej. 
Pierwszym ordynariuszem diecezji 
został 25 marca 1992 bp Wojciech 
Zięba. W nowo powstałym Koście-
le lokalnym zorganizował niezbęd-
ne do jego funkcjonowania struktu-
ry: kurię biskupią, sąd biskupi, se-
minarium duchowne. Z czasem na 
terenie diecezji powstały również 
inne ośrodki kształcenia, czyli Stu-
dium Organistowskie w Suwałkach, 
Studium Formacji Permanentnej 
Kapłanów Diecezji Ełckiej, Społecz-
ny Katolicki Uniwersytet Ludowy 
i Diecezjalne Kolegium Teologiczne 
w Ełku. Po utworzeniu diecezji uczel-
nie te zaczęły współtworzyć Instytut 
Teologiczny Diecezji Ełckiej. Pierw-
szy ordynariusz diecezji współorga-
nizował także wizytę Jana Pawła II 
w czerwcu w 1999 roku, powołał do 
istnienia diecezjalną Caritas, a po-
nadto zwołał I Synod Diecezjalny.

Następnie w latach 2000–2003 
funkcję ordynariusza pełnił bp 
Edward Samsel, człowiek głębokie-
go życia duchowego, dążący do roz-
szerzania wśród wiernych wrażliwo-
ści patriotycznej.

W 2003 roku przewodnictwo w die-
cezji objął bp Jerzy Mazur SVD, który 
jednocześnie sprawuje, jako przed-

stawiciel Episkopatu Polski, funk-
cję przewodniczącego Zespołu ds. 
Kontaktów z Konferencją Episkopa-
tu Litwy, a także jest członkiem Rady 
Nadzorczej Caritas Polska.

Pod względem zajmowanego ob-
szaru diecezja ełcka jest jedną z więk-

szych w Polsce, lecz jej sytuacja de-
mograficzna przedstawia się bardzo 
niekorzystnie. Po 1992 roku liczba 
mieszkańców zmniejszyła się o kil-
kanaście procent, przede wszystkim 
z powodu wysokiego odsetku bez-
robocia (w niektórych regionach się-
gającego nawet 30 proc.) i związa-
nej z nim migracji lokalnej ludności 
do większych miast w Polsce. Nie-
korzystna sytuacja materialna wielu 
diecezjan w połączeniu z niewielkim 
zagęszczeniem ludności sprawia, że 
chociaż ordynariuszom diecezji uda-
ło się powołać do istnienia 23 nowe 
parafie, to dziś przeżywają one prob-
lemy finansowe związane z utrzyma-
niem kościołów parafialnych. Mimo 
licznych trudności wybudowano 30 
nowych kościołów oraz dokonano re-
nowacji licznych domagających się 
tego obiektów.

W 1992 roku, zaraz po powsta-
niu diecezji bp Wojciech Zięba po-
wołał do życia Caritas Diecezji Eł-
ckiej. W jej ramach zorganizowa-
no dotychczas Punkt Pomocy Do-
raźnej, mieszczący się w Ełku, przy 
ul. Kościuszki 17. Caritas sprawuje 
także nadzór nad punktami aptecz-
nymi św. Brunona (jest ich 13), za-
kładem krawieckim w Ełku, a także 
nad zakładem pogrzebowym „Beta-
nia” w Augustowie oraz nad Ośrod-
kiem Szkoleniowo-Wypoczynko-
wym „Dom św. Rodziny” w Orzyszu. 
Wpływ finansowy z działalności 
tych placówek pozwala na pokrycie 
części kosztów związanych z dzia-
łalnością charytatywną.

Działa także Ełcki Wolontariat Ca-
ritas. Na terenie diecezji funkcjonu-
je 148 Parafialnych Zespołów Cari-
tas, odpowiadają one za dystrybu-
cję żywności z Programu PAED (Eu-
ropejski Program Pomocy Żywnoś-
ciowej dla Najuboższej Ludności 
Unii Europejskiej).

W Ełku i Giżycku funkcjonują jadło-
dajnie, dwie stacje opieki, w Białej Pi-
skiej i Puńsku, działa stacja socjalna 

bp Jerzy mazur jest ordynariuszem jednej z największych, 
pod względem obszaru, diecezji w polsce

Fot. O. Józef Węcławik SVD
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w Giżycku, trzy dzienne punkty opie-
ki nad dzieckiem (w Ełku, Giżycku, 
Augustowie), trzy domy św. Fausty-
ny (w Ełku, Gołdapi, Giżycku), świet-
lice młodzieżowe (Ełk, Olecko, Orłów, 
Pisz, Giżycko), pięć ośrodków szkol-
no-wypoczynkowych (Ośrodek Szko-
leniowo-Wypoczynkowy „Dom św. 
Rodziny” w Orzyszu, Sezonowy Ośro-
dek Wypoczynkowy „Arka” w Orzyszu, 
Ośrodek Skautingowy w Reglu, Dom 
św. Józefa w Augustowie oraz Schroni-
sko Parafialne w Świętajnie).

Mimo niedługiej historii die-
cezji udało się dotychczas utwo-
rzyć Punkt Pomocy Doraźnej, któ-
ry udziela pomocy rodzinom wielo-
dzietnym. Wsparcie kierowane jest 
przede wszystkim do osób pozba-
wionych środków do życia, pocho-
dzących z parafii, w których nie funk-
cjonują parafialne zespoły Caritas.

Zorganizowano także dwa od-
dzielne punkty pomocy osobom 
bezdomnym: dom dziennego po-
bytu i noclegownię. Oba obiekty, 
mające za swego patrona św. Ojca 
Pio, mieszczą się w niedalekiej od 
siebie odległości w Ełku, przy ul. 
Kościuszki. Do zadań Domu Dzien-
nego Pobytu należy zorganizowa-
nie godnych warunków sanitarnych 
osobom tego potrzebującym, a tak-
że zapewnienie im odzieży i posił-
ku. Noclegownia natomiast, dzia-
łająca całodobowo, pozwala na za-
pewnienie pobytu osobom bez-
domnym spełniającym kilka pod-
stawowych warunków: muszą być 
one trzeźwe, zdrowe psychicznie, 
wolne od chorób zakaźnych.

Działalność diecezjalnej Cari-
tas nie ogranicza się tylko do Ełku. 
W Białej Piskiej działa Stacja Opie-
ki, której głównym zadaniem jest 
zapewnienie usług lekarskich, sto-
matologicznych, położniczych, pie-
lęgniarskich i rehabilitacyjnych 
osobom potrzebującym. Podobne 
cele wyznaczają sobie Stacje Opie-
ki w Puńsku i w Giżycku. W Gołda-
pi natomiast funkcjonują Warszta-
ty Terapii Zajęciowej, które stwa-
rzają możliwość rehabilitacji oso-
bom niepełnosprawnym. Organi-
zowane zajęcia mające na celu re-
habilitację społeczną i zawodową 
są prowadzone w pracowniach ży-
cia codziennego, plastycznej, tech-
nicznej, hafciarsko-tkackiej i kilku 
innych. W placówce pracują także 

rehabilitanci, psychologowie i pie-
lęgniarki, dlatego możliwe jest re-
alizowanie pomocy w gabinetach 
kinezyterapii, psychologicznym 
i medycznym.

Caritas kieruje swoją pomoc tak-
że do dzieci, dlatego zorganizowa-
no w Ełku Dom Samotnej Matki. 
Tutaj udzielana jest pomoc kobie-
tom z dziećmi nie mającym środ-
ków do samodzielnego funkcjono-
wania. Otrzymują one pomoc byto-
wą, socjalną, psychologiczną, peda-
gogiczną i edukacyjną. Funkcjonuje 
także Dom Opieki nad Dzieckiem 
dla dzieci pochodzących z ubogich 
rodzin, a także Poradnia Rodzinna 
i Terapeutyczna, mająca podobne 
cele. Tak samo jak w wypadku naj-
biedniejszych, w wypadku dzie-
ci działalność Caritas nie ogranicza 
się tylko do bliskiego sąsiedztwa 
stolicy biskupiej, Dzienne Punkty 
Opieki Nad Dzieckiem działają tak-
że w Giżycku i Augustowie.

W domach św. Faustyny podej-
mowana jest działalność opiekuń-
czo-pedagogiczna mająca na celu 
polepszenie losu najmłodszych 
i ich rodzin.

Ponadto, kierując się troską o pra-
widłowy rozwój młodzieży wiejskiej, 
Caritas podjęła współpracę z Ogól-
nopolskim Stowarzyszeniem Chrześ-
cijańskich Organizacji Wiejskich 
w Warszawie. W ramach tej współ-
pracy zorganizowano 2 świetlice 
„Promyk Dnia”, w Ełku i Orłowie. Ich 
działalność ma na celu zapewnia-
nie dzieciom bezpiecznego rozwoju 

psychicznego i duchowego przez za-
pobieganie wykluczeniu społeczne-
mu. Działania wychowawców pracu-
jących w świetlicach są ukierunkowa-
ne na wyrównywanie szans u dzieci 
z terenów wiejskich i z małych miast. 
W placówkach dzieci mają dostęp 
do Internetu, biorą udział w warszta-
tach informatycznych, zajęciach pla-
stycznych i sportowych.

Na terenie diecezji funkcjonują 
także Szkolne Koła Caritas. Należą 
do nich dzieci i młodzież ze szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych, które włącza-
ją się w dzieła Caritas. Podstawo-
wym celem takiej działalności jest 
uwrażliwiane najmłodszego poko-
lenia na potrzeby innych, zarówno 
te materialne, jak i duchowe. Zasięg 
tak zorganizowanej akcji jest godny 
odnotowania, gdyż w rozmaite ak-
cje diecezjalnej Caritas włącza się 
około 3000 dzieci i młodzieży.

Kościół ełcki podejmuje rów-
nież liczne inicjatywy ukierunko-
wane na przeciwdziałanie czyn-
nikom zagrażającym rodzinie. Od 
1997 roku funkcjonuje w Ełku Ka-
tolicki Ośrodek Adaptacyjno-Opie-
kuńczy. Celem ośrodka jest zapo-
bieganie przerywaniu ciąży, zapo-
bieganie odrzuceniu dziecka przez 
naturalną matkę i umieszczeniu 
go w państwowym domu dziecka. 
Ośrodek prowadzi działania uła-
twiające przyjęcie dzieci przez ro-
dzinne domy dziecka, wspiera oso-
by starające się o adopcję.

kościół

kościół ełcki podejmuje liczne inicjatywy ukierunkowane na przeciwdziałanie zagrożeniom rodziny
Fot. O. Józef Węcławik SVD
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Na terenie diecezji działa pięć 
ośrodków szkoleniowo-rekreacyj-
nych. W Orzyszu znajduje się „Dom 
Świętej Rodziny” z dwiema salami 
konferencyjnymi, kuchnią ze sto-
łówką, salą komputerową oraz ka-
plicą. Na terenie całego ośrod-
ka istnieje możliwość bezpłatnego 
korzystania z Internetu. Odbywa-
ją się tutaj imprezy dla grup zorga-
nizowanych i osób indywidualnych 
(w tym niepełnosprawnych), zjazdy, 
szkolenia, rekolekcje, konferencje. 
W niewielkiej odległości od ośrod-
ka, w tym samym mieście, usytuo-
wany jest Sezonowy Ośrodek Wy-
poczynkowy „Arka” dla młodzieży 
polskiej zamieszkałej w krajach by-
łego ZSRR, która w okresie letnim 
przyjeżdża tu na wakacje.

W Reglu działa Ośrodek Skau-
tingowy zorganizowany na potrze-
by harcerzy i dzieci z biednych ro-
dzin. Na terenie ośrodka mają swo-
ją bazę obozy letnie i kolonie oraz 
wymiana międzynarodowa.

Kolejną placówką jest Dom Świę-
tego Józefa, którego głównym ce-
lem jest zapewnienie opieki księ-
żom emerytom, lecz ma on także 
możliwość organizowania szkoleń, 
konferencji i przyjęć okolicznoś-
ciowych. Zlokalizowane w pięknym 
miejscu – niedaleko plaży jest na-
tomiast Schronisko Parafialne przy 
parafii Matki Bożej Szkaplerznej 
w Świętajnie. Odbywają się tutaj co 
roku w ramach Wakacyjnej Akcji Ca-
ritas kolonie dla dzieci i młodzieży 
z najuboższych rodzin.

Caritas opiekuje się też funkcjo-
nującymi na terenie diecezji „ok-
nami życia”. Są one rozlokowane 
w Ełku, w Domu św. Faustyny „Po-
mocna Dłoń” przy ul. Cichej, dru-
gie „okno życia” powstało w Suwał-
kach, przy ul. Emilii Plater 2 i jest na-
zwane imieniem św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus, opiekują się nim sio-
stry terezjanki. Trzecie okno na tere-
nie diecezji ełckiej powstało w Giży-
cku, w Domu św. Faustyny „Wielkie 
Serce”, przy ulicy Staszica 13. Miej-
my nadzieję, że projekty ONZ doty-
czące likwidacji takich placówek nie 
wejdą w życie i dzięki nim uda się 
uratować jeszcze niejedno życie.

Na terenie diecezji powstało kilka 
czasopism o charakterze religijnym. 
„Martyria” – czasopismo ogólnokoś-
cielne, periodyk „Głos Serca” wydają 

także klerycy seminarium w Ełku, na-
tomiast kadra tegoż wydaje „Studia 
Ełckie”, na łamach którego od prze-
szło dziesięciu lat ukazują się artyku-
ły z zakresu nauk teologicznych, filo-
zoficznych i społecznych. Prasa para-
fialna prezentuje się niezbyt okazale, 
wiele lokalnych czasopism po pew-
nym czasie zlikwidowano. Godnym 
uwagi wyjątkiem jest „Biuletyn Dzieła 
Nieustannej Nowenny”. Dotychczas 
wydano przeszło 30 numerów tego 
kwartalnika, pisma formacyjnego po-
wstałego z inicjatywy osób świeckich 
skupionych wokół „Dzieła Nieustan-
nej Nowenny Uczniów Jezusa”, orga-
nizacji mającej na celu wsparcie Ojca 
Świętego, biskupa ordynariusza i du-
chowieństwo diecezji w walce z pogłę-
biającą się laicyzacją. Na terenie die-
cezji działa też wydawnictwo „Adel-
bertinum” zawdzięczające swą nazwę 
patronowi diecezji św. Wojciecho-
wi, specjalizujące się w publikowaniu 
książek dotyczących życia diecezji.

Ważnym wydarzeniem w życiu 
nowo utworzonego Kościoła lokal-
nego było zwołanie I Synodu Die-
cezji Ełckiej, który obradował od 25 
marca 1998 do 22 kwietnia 1999 roku. 
Efektem jego prac są akta synodal-
ne, precyzyjnie regulujące sprawy 
praw i obowiązków duchowieństwa 
i laikatu w Kościele ełckim, wskazu-
jące na nauczycielskie i uświęcające 
zadania Kościoła lokalnego, a także 
regulujące sprawy jego własności.

Do charakterystycznych cech Koś-
cioła polskiego należy mocno zako-
rzeniona w sercach naszych rodaków 
duchowość maryjna. Nie inaczej jest 
w diecezji ełckiej, która obrała za swą 
Patronkę Maryję Pannę Matkę Koś-
cioła. Okazją do koronacji obrazu 
Matki Bożej Studzieniczańskiej sta-
ło się Zebranie Plenarne Konferencji 
Episkopatu Polski w 1995 roku, któ-
re odbyło się w Wigrach. Natomiast 
w 1996 roku odbyła się peregrynacja 
obrazu Matki Boskiej Fatimskiej.

Na terenie diecezji obok sank-
tuarium w Studzieniczej, w którym 
podczas swej wizyty w 1999 roku 
modlił się Jan Paweł II, gromadzą 
pielgrzymów również inne sanktua-
ria maryjne, mieszczące się w Ełku, 
Krasnymborze, Sejnach, Lipsku 
i Rajgrodzie. Oprócz tego istnieją 
także sanktuaria: Krzyża Świętego 
w Olecku, Bożego Miłosierdzia oraz 
św. Brunona z Kwerfurtu w Giżycku.

Do specyfiki duchowości diece-
zji należy też kult pozostałych patro-
nów diecezji św. Wojciecha. Proce-
sja z jego relikwiami przeszła w uro-
czystość św. Wojciecha w 1993 roku 
i od tamtej pory zwyczaj ten wszedł 
na stałe w kalendarz corocznych wy-
darzeń diecezjalnych. 1000-lecie mę-
czeńskiej śmierci świętego aposto-
ła Słowian, w 1997 roku, zostało upa-
miętnione poświęceniem kościoła 
pod jego wezwaniem w Suwałkach. 
W 2009 roku diecezja ełcka znów 
świętowała obchody 1000-lecia mę-
czeńskiej śmierci swojego patrona, 
tym razem wspominano św. Bruno-
na Bonifacego z Kwerfurtu, który jest 
postacią mniej znaną niż św. Woj-
ciech, lecz mającą z nim wiele wspól-
nego. Obaj byli mnichami benedyk-
tyńskimi związanymi z klasztorem na 
Awentynie w Rzymie, obaj mieli god-
ność biskupią. Św. Wojciech pocho-
dzący z Czech nawracał na chrześ-
cijaństwo poddanych Mieszka i Bo-
lesława, św. Brunon – Niemiec, za-
nim podjął się, na życzenie Bolesła-
wa Chrobrego, misji wśród plemion 
pruskich i Jaćwingów, głosił Ewange-
lię w Kijowie i na Węgrzech. O bli-
skości i duchowym pokrewieństwie 
świadczy ponadto fakt, że św. Brunon 
jest autorem Żywotu świętego Wojciecha, 
a kult obu świętych łączy odmawia-
na w sanktuarium św. Brunona w Gi-
życku litania. Padają w niej po sobie 
wezwania: „Święty Wojciechu, Pierw-
szy polski męczenniku” i „Święty 
Brunonie, Przyjacielu i obrońco Na-
rodu polskiego”. W Ełku obchodzo-
no 1000. rocznicę śmierci św. Bruno-
na w połączeniu z IV Ogólnopolskim 
Festynem Rodzinnym, uroczysto-
ści miały na celu przybliżenie oso-
by św. Brunona i zwrócenie uwagi na 
konieczność powrotu do chrześcijań-
skich korzeni Europy.

Sposób, w jaki się mówi o histo-
rii, jest bardzo ważny. Jan Józef Lip-
ski, duchowy mentor Adama Mich-
nika, w swoim niechlubnym arty-
kule Dwie Ojczyzny, dwa patriotyzmy 
przekonywał, że trzeba przypo-
minać podbój Jaćwingów, którego 
mieli dokonać Polacy, tendencyjnie 
jednak nie wspomniał o krwi świę-
tych Wojciecha i Brunona. Tym bar-
dziej cieszy wyraźna samoświado-
mość historyczna Kościoła ełckie-
go, czynnie biorącego udział w wal-
ce o własną tożsamość. lko
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Z prof. krzysztofem Rybińskim, rektorem 
akademii Finansów i Biznesu „Vistula”, 
rozmawia alicja dołowska 

PoLska 
NIe Ma stRategII

w końcówce peerelu satyryk Janusz re-
wiński pytał w kabarecie: „czy to jest roz-
wój rozstroju czy rozstrój rozwoju?” panie 
profesorze, czy jako kraj my się dziś jesz-
cze rozwijamy, czy już tylko zwijamy?

Jesteśmy na rozdrożu. Wszystko 
jest jeszcze możliwe. Zostały może 
2 – 3 lata, żeby podjąć decyzje, któ-
re pozwoliłyby z powrotem wejść na 
ścieżkę rozwoju. Jeśli jednak polity-
ka gospodarcza, społeczna – w wielu 
wymiarach – będzie taka, jak do tej 
pory, czyli nie robimy prawie nic, tyl-
ko czekamy aż nam dadzą parę mi-
liardów z UE, wydamy je i jakoś to 
będzie – jest to przepis na katastro-
fę: społeczną i gospodarczą. Może 
również geopolityczną, bowiem 
w tej części Europy kurcząca się go-
spodarczo Polska – i to niezależnie 
od tego, czy strefa euro się zawa-
li, czy nie – do końca tego stulecia 
jako kraj nie przetrwa, jeśli nie zaj-
dą pewne zmiany. Nie mówię tego 
wyłącznie na podstawie własnych 
analiz. Opieram się także na pro-
gnozach demograficznych ONZ, któ-
re ostrzegają: jeżeli dzietność w Pol-
sce znacząco nie wzrośnie, ludność 
Polski zmniejszy się na koniec tego 
stulecia do 16 milionów. Tak że za-
sadne jest pytanie, czy to jest już 
faza schyłkowa, czy też początek być 
może czegoś nowego. 

odnosi się wrażenie, że nasza władza nie 
ma dla polski żadnej strategii rozwoju 
gospodarczego  patrzy tylko na pieniądze 
i dyrektywy unijne  tymczasem, jak twier-
dzą niektórzy ekonomiści, środki z ue 
tworzą wariant rozwoju zależnego – idą 
tylko na to, co jest w programach wytycz-
nych europejskich  

Nie zgadzam się, nie jesteśmy 
na ścieżce zależnego rozwoju, lecz 

na ścieżce do stagnacji i bardzo 
poważnego kryzysu: najpierw go-
spodarczego, potem społecznego, 
a w konsekwencji kryzysu istnienia 
państwa jako takiego. 

W wielu kluczowych dla przyszło-
ści Polski obszarach cofamy się, co 
dotkliwie odczujemy w perspekty-
wie 20 – 30 lat. Pokazuję dwa ob-

szary, w których materiał dowodo-
wy na to, że się cofamy, jest tak sil-
ny, że w każdym normalnym kraju 
każda normalna władza zaczęłaby 
podejmować natychmiastowe dzia-
łania, by regres zatrzymać. Chodzi 
o demografię, o której mówiłem, bo 
przecież naród zacznie wymierać – 
za kilka lat będziemy się drama-
tycznie starzeć i tego nie da się już 

zatrzymać, ale do 2030 roku, kiedy 
ostatni wyż demograficzny pożegna 
się z tym padołem, zaczniemy wy-
mierać w tempie jeden Rzeszów, je-
den Radom czy Zabrze rocznie! Co 
roku ludność wielkości takich miast 
będzie znikała z mapy Polski.

Po drugie – innowacyjność. Jeżeli 
zasoby ludzkie się kurczą, w sytua-
cji topniejącej liczby ludności, gdzie 
indziej przez rozwój innowacyjno-
ści umożliwiającej mniejsze absor-
bowanie rąk do pracy, można by się 
było jeszcze rozwijać. A u nas, co po-
kazałem w wielu badaniach (przeka-

zaliśmy raport mojego zespołu pre-
zydentowi Komorowskiemu, a na 
konferencji omawiającej raport sie-
działa połowa rządu), innowacyjność 
dramatycznie spada. W niektórych 
miarach innowacyjności wyprzedzili 
nas nawet Rumuni. 

czy to powód do dumy, że „ugrano” dla 
polski 400 mld euro z unijnej kasy? i czy 

prof  krzysztof rybiński: Jesteśmy na ścieżce do stagnacji oraz poważnego kryzysu gospodarczego i społecznego
Fot. Dominik Różański
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rząd rzeczywiście do tego stopnia nie ma 
pojęcia, na co przeznaczyć te środki, że 
aż zamierza jeździć po kraju „tuskobu-
sem” i pytać ludzi? przecież to zakrawa 
na kabaret 

Polska nie ma strategii. Współpra-
cowałem przez dłuższy czas z Mi-
chałem Bonim w poprzednim rzą-
dzie Tuska przy tworzeniu tej stra-
tegii w kilku obszarach. I wiem, że 
myślenie strategiczne, które Boni 
próbował zaszczepić w rządzie, zo-
stało odrzucone. Administracja 
publiczna czy politycy odmawiają 
myślenia w kategoriach tego, co bę-
dzie za 10 – 20 lat. Liczy się tu i te-
raz. Przecież premier sam to powie-
dział. A skoro dla kogoś jest waż-
ne tu i teraz, dla tego w ogóle nie 
jest istotne myślenie o przyszłości. 
Z taką osobą – gdy się z nią usiłuje 
nawiązać dialog w mediach czy na 
innych forach na tematy: co z de-
mografią, co z innowacyjnością, co 
z innymi obszarami, np. z klifem fi-
skalnym, który nas czeka? – nie da 
się rozmawiać. Przecież Polska ma 
problem, bo dług publiczny prze-
kroczy za chwilę 60 proc. PKB . Ten, 
kto patrzy tylko na „tu i teraz”, kogo 
interesują wyłącznie kolejne wybo-
ry i sondaże popularności – odma-
wia rozmowy na ten temat. Tak że 
debaty o strategii nie ma. 

a przecież wciąż funkcjonuje przy premie-
rze grupa doradców, skupiona w radzie 
ds  społeczno-gospodarczych 

Dostaję nawet mailem komunikaty 
z rady. Zbierają się co jakiś czas, ale 
zajmują się komentowaniem bieżą-

cej sytuacji. Nie widziałem żadne-
go dokumentu o charakterze stra-
tegicznym, który by ta rada „urodzi-
ła”. Bo przecież nie od tego jest. Jest 
od tego, żeby pozyskać osoby, któ-
re występują w mediach w roli eks-
pertów. Wszystkich ich znam, są to 
moi koledzy, ekonomiści z różnych 
banków. Pozyskuje się ich do rady, 
ale nie mają żadnego wpływu na to, 
co się dzieje w sferze gospodarczej. 
Natomiast uwiarygodniają rząd. Tak 
już jest, że gdy się przyjmie zapro-
szenie do takiego gremium, trud-
no być krytycznym wobec rządu, bo 
przecież się doradza, zostało się za-
proszonym, a to zobowiązuje. Me-
dialnie jest to bardzo sprytne posu-
nięcie. Np. jak się pracuje w dużym 
banku, jest się tam głównym ekono-
mistą, to nie wolno krytykować rzą-
du, dlatego że być może część in-
teresów biznesowych, którymi bank 
się zajmuje, zależy od decyzji rzą-
du. Mam za sobą takie epizody, że 
gdy pisałem raporty dla inwestorów 
(trafiały do 20 000 – 30 000 ludzi na 
całym świecie, bo byłem głównym 
ekonomistą banku funkcjonujące-
go w dużej sieci międzynarodowej) 
– po jednym z takich raportów wi-
cepremier polskiego rządu napisał 
pismo do prezesa całej grupy w Am-
sterdamie, żeby mnie zwolnić z pra-
cy. Prezes odpowiedział , że głów-
ny ekonomista jest od tego, żeby 
dawać klientom dobry serwis, a nie 
przypodobać się rządowi. Ale zna-
ne są w Polsce praktyki, gdy wyso-
cy przedstawiciele administracji na-
ciskają na prezesów banków, żeby 

zwolnić ekonomistów, bo byli kry-
tyczni. To zastraszanie. Trudno się 
zatem dziwić, że ekonomista, który 
występuje potem w mediach i jest 
pod taką presją, robi się grzeczny. 
A jeśli go zaproszą do takiej rady, 
to już jest w ogóle łagodny. Tak że 
to są działania stosowane z bardzo 
brutalną skutecznością, co powo-
duje, że miejsce na rzetelną deba-
tę kurczy się do niszowych mediów, 
które docierają nie do milionów lu-
dzi, a do dziesiątków czy, góra, se-
tek tysięcy. Ekonomiści są pozba-
wieni prawa do zderzenia racji, ar-
gumentów. Można tylko ubolewać, 
że w takiej atmosferze debaty w Pol-
sce próba zmierzenia się z proble-
mem demografii, innowacyjności 
czy zbliżającym się klifem fiskalnym 
jest skazana na porażkę, bo nikt tej 
dyskusji nie podejmie.

pana koncepcja stypendium demograficz-
nego w wysokości 1000 zł na każde dziecko 
aż do jego pełnoletniości spotkała się z kry-
tyką jako nierealna i rozwalająca finanse 
publiczne  skąd na to środki – pytano?

Czy zaproponowano sensow-
ną alternatywę? Nie. Jedną z fun-
damentalnych barier niskiej dziet-
ności w Polsce jest bariera docho-
dowa rodziny. System podatkowy 
zniechęca do posiadania dzieci. 
Przecież rodzina wielodzietna pła-
ci wyższe podatki niż ta z jednym 
dzieckiem. Kupując produkty dzie-
cięce, płacimy VAT, a sumując go 
w rodzinie wielodzietnej, wpłaca-
my do budżetu państwa wielokrot-
ną jego wartość. Obecne ulgi podat-
kowe są znikome i nie stanowią za-
chęty. W konsekwencji ubogiej ro-
dziny nie stać na dzieci. Zapropo-
nowałem stypendium, by zneutrali-
zować wpływ opresyjnego systemu 
podatkowego i wyrównać szanse. 

Skąd wziąć środki? Wyliczyłem, 
że w pierwszym roku wypłacanego 
stypendium jego koszt wyniósłby 6 
mld zł. Każdego następnego roku 
kwota zwiększałaby się o kolejne 6 
mld. Na końcu, po 18 latach, wydat-
ki sięgnęłyby 100 mld. Ale koncep-
cja stypendium zderzyła się intere-
sami, których pilnują potężne grupy 
wpływów stanowiące prawa bizne-
sowe w Polsce. Przecież 1/3 uchwa-
lonych ustaw dotyczących wydat-
ków budżetowych realizuje intere-
sy grup nacisków. Dzieje się to kosz-

wiele znaczących polskich zakładów przemysłowych popadło w ruinę        Fot. Dominik Różański
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tem interesu publicznego. Gdyby 
udało się to zmienić, zaoszczędzi-
libyśmy 30 mld. 6 mld poszłoby na 
cele demograficzne, reszta zasiliła-
by rezerwę. I właśnie ta rezerwa wy-
starczyłaby w dużym stopniu na re-
alizację programu. Gdyby zabrakło, 
zostałoby jeszcze 60 mld pochodzą-
cych z absurdalnych ulg podatko-
wych. Część ulg, właśnie tych, któ-
rych beneficjentami są grupy naci-
sków, bo to one wylobbowały sobie 
te ulgi, można zlikwidować.

innym źródłem finansowania mógłby być 
drugi filar systemu emerytalnego – ofe  
i tak będzie zlikwidowany  zanim zostanie 
rozgrabiony, uda się z niego wykroić część 
pieniędzy na politykę demograficzną 

Można również zmodyfikować pro-
gram stypendialny. Wypłacać 1000 
złotych do dziesiątego roku życia 
dziecka albo zacząć wypłatę dopie-
ro od drugiego dziecka. Ale strona 
rządząca nie podjęła debaty. Skry-
tykowano ją, ponieważ część ludzi 
z grup interesów trzymających rękę 
na budżecie straciłaby swe docho-
dy. To są bardzo wpływowe grupy.

czy nasze samorządy, zwłaszcza biedniejsze, 
nie wpadły w pułapkę, sięgając po unijne 
dotacje i zaciągając kredyty na wymagany 
wkład własny projektów? teraz, gdy nastał 
kryzys, nie stać ich na utrzymanie placówek 
oświatowych i ochrony zdrowia  może lepiej 
było modernizować infrastrukturę wolniej 
niż kosztem zamykania szkół i szpitali?

Po 2009 roku widać już wyraźnie, 
że pomoc unijna na dużą skalę nie 
pomaga, lecz szkodzi. My w Polsce 
powtarzamy wciąż idiotyczne tezy, 
które swego czasu upowszechniano 
w Grecji, Hiszpanii, również Portu-
galii, że dzięki ścianie unijnych pie-
niędzy kraj się modernizuje. Poka-
zywaliśmy szybką kolej przyszłości, 
nowe osiedla, wspaniałe impre-
zy sportowe, które dzięki temu, że 
powstała infrastruktura sportowa, 
można było zorganizować. Dzisiaj 
widać, że kryzys finansowy wystą-
pił tylko w tych krajach, które przez 
dekady żyły z unijnych pieniędzy: 
w Grecji, Hiszpanii, Portugalii, we 
Włoszech (całe południowe Wło-
chy). To pokazuje, że kraje tzw. ko-
hezyjne, które zbudowały model 
rozwojowy z klientystycznej posta-
wy: dajcie nam forsę, a my będzie-
my inwestować i się modernizować, 

znajdują się dzisiaj w potwornym 
kryzysie. Bo one przez dekadę czy 
dwie rozwijały się za pieniądze po-
datników bogatszych krajów: nie-
mieckich, holenderskich, i w spo-
sób dramatyczny straciły konku-
rencyjność. Jeżeli dzisiaj moje ba-
dania, raport zespołu prof. Haus-
nera, raport prof. Baczki z Polskiej 
Akademii Nauk, opracowania prof. 
Kołodki, raport Banku Światowe-
go pokazują, że Polska w ostatnich 
latach dramatycznie traci konku-
rencyjność, to nie jest wynik przy-
padku. „Zielona wyspa” powstała 
przecież z efektu popytowego, po 
wpompowaniu w Polskę miliardów 
euro. A gdy się trochę więcej wyda, 
zawsze nakręca to wzrost. Ale idzie-
my dokładnie ścieżką hiszpańską, 
portugalską: żyjemy za podarowa-
ne pieniądze, nie budując włas-
nych filarów konkurencyjności, któ-
re w dłuższej perspektywie przynio-
słyby wzrost. Po prostu pomoc unij-
na na taką skalę szkodzi. Przypadki 
krajów kohezyjnych, borykających 
się z kryzysem, to potwierdzają. 
Polska, niestety, idzie tą samą dro-
gą. Jeżeli nowa perspektywa finan-
sowa 2013–2020 przydarzy nam się 
w takiej skali pomocowej, w jakiej 
się zapowiada, jeżeli nie zbuduje-
my od nowa systemu wydawania 
tych pieniędzy, skończymy jak Hi-
szpania. Czyli w 2020 roku, gdy spo-
łeczeństwo dramatycznie się zesta-
rzeje i gdy nastąpi uderzenie w fi-
nanse publiczne, a ZUS nie będzie 
miał już pieniędzy na wypłatę eme-
rytur, kiedy zbudujemy jeszcze dru-
gie tyle aquaparków i ścieżek rowe-
rowych donikąd, jak to robią samo-
rządy, pakując się w infrastruktu-
rę, którą przecież trzeba utrzymać 
i dlatego m.in. mają poważne prob-
lemy, będziemy mieli dług pub-
liczny rzędu 80 proc. PKB, schoro-
wane, starzejące się społeczeństwo 
bez wpływu środków do Narodowe-
go Funduszu Zdrowia, żeby można 
było leczyć ludzi. Będziemy bied-
nym krajem starych, schorowanych 
ludzi i firm bez innowacyjności. 

Mamy również przykłady polskich 
firm, które dzięki finansowaniu pro-
cesów badawczych i stosowaniu no-
wych technologii odniosły sukces 
na światową skalę. 

Współpracuję z 15 takim firmami, 
chcę pokazać, co zrobić, aby suk-

ces był możliwy. Ale ich jest bardzo 
mało. W swojej masie po prostu wy-
dajemy pieniądze z Unii i zaciągamy 
nowe długi, stosując model rozwojo-
wy, który za parę lat doprowadzi nas 
do katastrofy. To widać z prognoz 
deficytu w ZUS-ie. W 2018 roku bę-
dzie 87 miliardów zł dziury między 
wypłacanymi emeryturami i zebra-
nymi składkami. Jesteśmy na pro-
stej drodze do katastrofy, a media 
dyskutują, czy transwestyta może 
być, czy nie, marszałkiem Sejmu, 
i czy wejdziemy do strefy euro, gdy 
strefa euro trzęsie się w posadach. 
Wrzuca się tematy zastępcze.

 
wygląda na to, że w perspektywie finan-
sowej, która nam się kończy, sporo środ-
ków będziemy musieli zwrócić 

Ponieważ one w dużej części szko-
dzą, to fakt, że ich nie wydamy, wcale 
mnie nie martwi. Ta retoryka, która za-
częła się jeszcze w 2003 roku, że unij-
ne pieniądze są naszą szansą rozwoju, 
jedyną, żeby dogonić Zachód, i dlate-
go musimy wydać wszystko, bo zwró-
cenie jednego euro jest tragedią na-
rodową – to propaganda. Gdy się po-
kazuje, jak straszne szkody spowodo-
wały wydane miliardy, naraziły samo-
rządy na budowanie infrastruktury, na 
którą ich nie stać, zniszczyły polską in-
nowacyjność czy program operacyjny 
Kapitał Ludzki, gdzie wydano potwor-
ne pieniądze i okazuje się, że wcale 
liczba osób, które się szkolą, nie wzro-
sła – widać całą obłudę tej propagan-
dy. To gdzie te pieniądze poszły? 

A jak się zacznie liczyć miliardy, 
patrzeć, gdzie je wydano i jakie są 
tego efekty, to się okaże, że na-
wet 2/3 nie można się doliczyć. Tra-
fiły do grupy ludzi, która kręci się 
koło środków unijnych. Wygrali róż-
ne projekty. Ci ludzie mają większe 
domy, lepsze samochody, wyjeż-
dżają na wakacje do ciekawszych 
krajów, standard życia kilkudziesię-
ciu tysięcy osób się podniósł, ale 
Polska te lata, jeśli chodzi o szan-
se rozwojowe zmarnowała. To wi-
dać po wskaźnikach takich obsza-
rów jak: innowacyjność, demografia 
i finanse publiczne. Innowacyjność 
dramatycznie spada, demografia 
wskazuje, że naród będzie wymie-
rał, a finanse publiczne są w fatal-
nym stanie do tego stopnia, że rząd 
zamierza znowu kraść pieniądze 
z OFE.  l
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wie najbliższych lat, żeby wywiązać 
się z zobowiązań – jest to suma ok. 
100 mld dolarów, czyli gigantycz-
ny wydatek. To jest zobowiązanie 
czysto finansowe, które na dodatek 
będzie mieć negatywny wpływ na 
konkurencyjność polskich przed-
siębiorstw. Najwięcej ucierpią bran-
że węglowe, hutnicze, energetycz-

ne i cementowe. Czekają je wyso-
kie wydatki związane z ochroną śro-
dowiska. Będą też konsekwencje 
dzisiaj mało dostrzegalne i wyobra-
żalne – dotyczące  harmonizacji sy-
stemu podatkowego. O tym właści-
wie rząd w ogóle się nie zająknął, 
a ja tę sprawę stawiałem dość jed-
noznacznie i twierdzę, że pakt fi-
skalny oznacza dla polskich przed-
siębiorców podniesienie podat-
ku od przedsiębiorstw, CIT, który 
jest w Polsce stosunkowo niski – 19 

dr Janusz szewczak: podpisanie paktu fiskalnego oznacza 
zamach na budżet naszego państwa
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Z dr Januszem szewczakiem, głównym 
ekonomistą skok, rozmawia aleksander kłos

NIe BądźMy 
eURoNaIWNIakaMI

podpisanie paktu fiskalnego zostało przez 
większość polskich mediów ocenione jako 
kolejny wielki sukces naszego rządu  wy-
daje się jednak, że znaczna większość po-
laków nie wie nie tylko, co podpisały pol-
skie władze, ale także jakie będą tego 
konsekwencje dla naszej gospodarki 

Niestety, po raz kolejny Polacy 
zostali postawieni przed wyborem: 
czy jest się prawdziwym Europej-
czykiem, a tak naprawdę euro-na-
iwniakiem, czy zaściankiem-mohe-
rem, który analizuje i liczy, ile go to 
będzie kosztować. Znów mamy do 
czynienia z tradycyjnymi metodami 
PO, polegającymi na dzieleniu Po-
laków na nowoczesnych i zapóźnio-
nych. Politycy tej partii ponownie 
podpisują wszystko jak leci i nie 
zajmują sobie głowy myśleniem 
o tym, czy Polsce to się opłaca, czy 
też nie. Nie zastanawiają się nad 
konsekwencjami –  „nimi będziemy 
się martwić później”. Oni podpisali 
już wiele takich dokumentów, ja je 
nazywam wekslami in blanco (a jest 
to niebezpieczeństwo doprowa-
dzenia klienta do bankructwa), któ-
re są niesłychanie kosztowne dla 
naszej gospodarki. O wydatkach 
i kosztach z nimi związanych Polacy 
nie mają bladego pojęcia. Co gor-
sza, moim zdaniem, także polski 
rząd nie ma… 

to kolejny dowód na brak odpowiedzial-
ności rządzących 

Proszę zobaczyć: mamy już pakt 
klimatyczny, wspólny patent euro-
pejski, pakt fiskalny, sześciopak, za 
chwilę będziemy mieli unię ban-
kową i europejski nadzór bankowy. 
Szacuję, że podpisane zobowiąza-
nia już wkrótce będą nas kosztować 
od 200 do 300 mld złotych. Tyle bę-
dziemy musieli wydać w perspekty-

proc. We Francji czy w Niemczech 
wynosi on 28-30 proc., dlatego zo-
stanie wymuszone ujednolicenie 
systemu podatkowego i uśrednie-
nie go w Europie.  

z tego, co pan mówi, wynika, że podpi-
sanie paktu fiskalnego jest groźne zarów-
no dla naszego budżetu, gospodarki, jak 
i suwerenności narodowej  decyzje doty-
czące naszego kraju będą podejmowane 
w obcych stolicach 

Pakt fiskalny robi zamach na bu-
dżet państwa, a jest to, przypo-
mnijmy, fundamentalna instytu-
cja w demokracji. Padały głowy 
królów w Wielkiej Brytanii, two-
rzył się nowoczesny parlamenta-
ryzm europejski wmyśl idei, że to 
my będziemy wspólnie decydo-
wać, jakie będą wydatki i docho-
dy, a nie król. Dzisiaj najprawdo-
podobniej będziemy mieć „kró-
la” w Bundestagu albo w Parla-
mencie Europejskim – on podej-
mie za nas decyzje, na jakie ro-
dzaje działalności gospodarczej, 
publicznej możemy wydawać pie-
niądze, a na jakie nie. Panowie 
w Brukseli i w Berlinie powiedzą 
nam np., że nie powinniśmy tyle 
łożyć na armię, gdyż 25 mld to jest 
ich zdaniem za dużo, że nie musi-
my tyle funduszy przeznaczać na 
rozwój innowacyjnych przedsię-
biorstw, na pomoc socjalną (po-
mimo że tak nędzną w porówna-
niu z Europą Zachodnią), a wię-
cej np. na import towarów niemie-
ckich czy francuskich. Moim zda-
niem jest to całkowicie sprzeczne 
z polską konstytucją. Przez ostat-
nie pięć lat PO z PSL zachowują 
się, jakby konstytucji w ogóle nie 
było. Liczba ustaw trafiających do 
Trybunału Konstytucyjnego jest 
absolutnie rekordowa, można po-
wiedzieć, że nie ma ustawy, któ-
rej by dane środowisko nie uzna-
wało za konieczną do zaskarżenia. 
Sędziowie TK powinni pracować 
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społeczeństw
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chyba na trzy zmiany, tyle mają 
zadań. To, co czyni obecny rząd, 
należy określić jako bezprawie le-
gislacyjne. Nie wspomnę już se-
rialu pt. ustawa o SKOK-ach, któ-
ra zaskarżona w Trybunale, zosta-
ła wycofana przez prezydenta Ko-
morowskiego za namową PO po 
to, żeby nie mogła być osądzona. 
Jednak znów znalazła się w Trybu-
nale i mimo że czeka na osądze-
nie, jest w tym czasie zmieniana. 
Taka sytuacja nie miała miejsca 
w Polsce od dwudziestu lat.

wróćmy jeszcze do paktu fiskalnego, 
nie spotkał się pan z żadnymi rozsąd-
nie brzmiącymi propozycjami ze strony 
władz?

Wydawać by się mogło, że rząd 
będzie miał cały szereg argumen-
tów przekonujących Polaków do 
paktu fiskalnego czy innych doku-
mentów. Traktuje się nas jednak 
jak dzieci w przedszkolu, które się 
przekonuje, że jak podpiszą  cyro-
graf, to będą siedziały w rodzicami 
przy stole, oni będę omawiać, jaki 
samochód kupić i jaki dom zbu-
dować, a dzieci będą o tym mogły 
decydować. Widzimy więc, że jest 
to poziom piaskownicy – o niczym 
nie będziemy decydować, będzie-
my zapraszani na niektóre szczyty 
dotyczące konkurencyjności, nato-
miast w sprawach strefy euro, czy-
li jądra Unii, nie będziemy mieli nic 
do powiedzenia. Za to będziemy 
dyscyplinowani w sprawie finansów 
publicznych.

Jakie to będzie miało konsekwen-
cje dla polskiego budżetu i rozwoju 
gospodarczego?

Będziemy musieli jeszcze zacieś-
niać politykę fiskalną, a to zapew-
ne skończy się wprowadzeniem 
nowych podatków. Minister finan-
sów Jacek Rostowski już to zaczy-
na robić, narzuca nowe, idiotycz-
ne podatki, jak choćby od gara-
żu, ekologiczny od samochodu, od 
deszczu...

od brody, jak za piotra i w rosji, jeszcze 
nie ma    

Jeszcze nie, ale idziemy w do-
brym kierunku. Jest już pomysł 
opodatkowania służbowych lapto-
pów, samochodów czy telefonów. 
Mamy słynny problem ulg na złe 

długi w fakturach VAT, które mia-
ły być ułatwieniem dla przedsię-
biorców, a zaczynają być, o zgro-
zo, jakimś wilczym dołem. Za te 
faktury pro forma urzędy skarbo-
we domagają się normalnej płat-
ności, jak za fakturę VAT-owską. 
Może dojść  do sytuacji, że przed-
siębiorcy będą płacić dwukrotnie 
za tą samą fakturę! Najprawdopo-
dobniej będziemy musieli jeszcze 
bardziej ciąć wydatki budżetowe, 
żeby osiągnąć wymagany poziom 
0,5 proc. deficytu strukturalnego 
do PKB, w przeciwnym wypadku 
będzie nam groziło zablokowanie 
środków z unijnych dotacji. Dzi-
siaj nasz deficyt oficjalnie wyno-
si 3,5 proc., a realnie (co Rostow-
ski ukrył w innych długach) w gra-
nicach 4,5 – 5 proc.

Premier Donald Tusk zapew-
nia jednak, że kryzys nam nie gro-
zi. Niedawno mówił też o historycz-
nym sukcesie, gdyż udało mu się 
„załatwić” z Brukseli gigantyczne 
pieniądze.

Te 440 mld złotych, które mamy 
otrzymać w ramach funduszu spój-
ności i wspólnej polityki rolnej, 
wcale nie są wielkim sukcesem, jak 
to głosi PO. Może jednak dojść do 
tego, że nie dostaniemy nawet po-
łowy tych pieniędzy. Gdy zacznie-
my wkraczać w prawdziwy kryzys 
(obecnie mamy do czynienia do-
piero z jego początkiem) i nie bę-
dziemy w stanie ciąć rent, emery-
tur i podnosić podatków – będzie 
nam groziła utrata unijnych dota-
cji. Bruksela będzie jeszcze rygory-
stycznej kontrolować wszystkie wy-
datki. Sprawa zablokowania 15 mld 
zł na drogi – to jest przedsmak tego, 
co może nas czekać. Coraz wię-
cej spraw trafia do Trybunału Spra-
wiedliwości przeciwko Polsce i co-
raz więcej z nich przegrywamy. Unia 
będzie szukać każdego drobiazgu, 
byleby nie przyznać bądź zabloko-
wać środki dla nas. 

skończył się więc czas „wyciskania bruk- 
selki”?

Tak. Parlament Europejski zawe-
tował budżet, nie wiadomo, czy nie 
będzie problemów ze zgromadze-
niem tych środków – przecież bu-
dżet na lata 2014–2020 ma wbudo-
wany deficyt strukturalny, ok. 60 
mld euro. Może się okazać, że kry-

zys w Unii będzie postępował coraz 
szybciej i nie będziemy widzieć ob-
jawów wychodzenia z niego – wte-
dy opowieści ministra Rostowskie-
go, że w drugiej połowie roku bę-
dzie lepiej, okażą się kompletnymi 
bredniami. Widzimy przecież, co 
się dzieje we Włoszech, także Fran-
cja ma olbrzymie problemy.

co kryzys w wielu krajach unii europej-
skiej oznacza dla polski?

Polskie PKB będzie słabło, będą 
dramatycznie spadać dochody 
podatkowe do budżetu. Mieliśmy 
z tym do czynienia już w zeszłym 
roku, kiedy Rostowskiemu zabra-
kło aż 21 mld złotych z VAT-u. My-
ślę, że w tym roku będzie to po-
dwójna liczba, co oznacza, że mo-
żemy się spodziewać nowelizacji 
budżetu w maju –   czerwcu. A to 
będzie oznaczać albo podwyżkę 
podatków, albo cięcie wydatków. 
Ciekawe, co będzie ciął minister 
Rostowski. Może wydatki na służ-
bę zdrowia, leczenie chorych na 
raka czy fundusze na karetki, któ-
re nie są w stanie zabrać dzie-
cka do szpitala? Oszczędności na 
pewno dotkną też wydatki na ar-
mię – a my już dzisiaj jesteśmy, 
można powiedzieć, krajem bez-
bronnym. Polskich żołnierzy moż-
na by zmieścić na jednym stadio-
nie i to nie narodowym, gdyż tych 
gotowych, zdolnych do użycia jest 
raptem 30 tys.

Jak wygląda sytuacja polskich firm? coraz 
więcej z nich redukuje personel i nawet 
nie myśli o zatrudnianiu nowych ludzi  

Chociaż przedsiębiorstwa w Pol-
sce „śpią na gotówce” – mówi się 
o 200 mld zł „poduszki gotówko-
wej”, które mają przedsiębiorstwa 
– to ona nie wystarczy, żeby prze-
trwać kilka chudych lat. A trzeba 
będzie przeczekać z dwa, trzy lata, 
gdyż co najmniej tyle potrwa kry-
zys. Pierwszą metodą cięcia kosz-
tów są zwolnienia, często grupowe. 
Mamy olbrzymie, 15-procentowe 
bezrobocie, ono ma wiele negatyw-
nych skutków – więcej bezrobot-
nych to mniejsza konsumpcja, niż-
sze przychody i dochody firm, słab-
sze wpływy podatkowe, za tym idą 
kolejne cięcia i w rezultacie mamy 
do czynienia z samonapędzającą 
się machiną recesyjną, depresyjną. 
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Tym bardziej, że na przedsiębior-
ców minister Rostowski nakłada co-
raz to nowe, niekorzystne bariery, 
cięcia fiskalne, podwyżki. Niby są 
one drobne, ale niesłychanie do-
legliwe. Choćby ten idiotyzm, żeby 
sklepy wypisywały na paragonie 
konkretne dane, np. o sprzedanej 
szynce, jej zapachu, wadze, grama-
turze i miejscu wyprodukowania. Co 
gorsza, mamy do czynienia z upad-
kiem całych branż, choćby branży 
budowlanej, która została całkowi-
cie zdewastowana. 

nikt się chyba nie spodziewał, że stanie się 
to przy okazji przygotowań do euro 2012  

To jest ewenement na skalę 
światową. Mając pieniądze unij-
ne, wielki program budowy auto-
strad i stadionów, właściwie wy-
kończono prawie połowę polskich 
przedsiębiorstw budowlanych. To 
się nie udało żadnemu ugrupowa-
niu w Europie od zakończenia woj-
ny. A u nas udało się koalicji PO 
i PSL! Teraz należy się spodziewać 
upadku olbrzymiej części drobne-
go handlu, czyli małych sklepów, 
które nie będą miały możliwości 
udźwignięcia kosztów. Spada po-
pyt – zmniejszają się więc przy-
chody. Padają jednoosobowe fir-
my, które często były pomysłem 
na ucieczkę z bezrobocia. Liczba 
film bankrutujących, upadających, 
zawieszających działalność bardzo 
gwałtownie rośnie. W zeszłym roku 
zbankrutowało około tysiąca firm, 
w tym roku będzie to zapewne oko-

ło półtora tysiąca. To się przekłada 
nie tylko na znacznie wyższe bez-
robocie, ale i na spadek konsump-
cji, spożycia, sprzedaży, wpływów 
z VAT-u, CIT-u, również PIT-u – ta 
pętla się zaciska. 

media żyją zupełnie innymi sprawami  
kwestie gospodarcze są skutecznie zagłu-
szane, spadają na dalszy plan 

Moim zdaniem tegoroczny bu-
dżet jest już nieaktualny – po led-
wie dwóch miesiącach mamy gi-
gantyczny deficyt. To pokazuje, jak 
bardzo ta władza żyje w świecie wir-
tualnym, właściwie mówi obywate-
lom słowami z „Misia” – nie odda-
my Panu palta i co nam Pan zro-
bi, my mamy większość i zrobimy 
co będziemy chcieli. Stąd się bio-
rą takie idiotyzmy, jak to, że głodne 
dzieci mogą jeść szczaw albo zbie-
rać mirabelki na kompot. Inni par-
lamentarzyści, jak choćby poseł 
Adam Szejnfeld, dostrzegają prob-
lem jedynie w tym, że polskie ro-
dziny przepijają swoje pensje. Ale 
widać chyba, że nie ma on zbytnie-
go pojęcia o problemach społecz-
nych, gdyż prawie 30 proc. polskich 
rodzin, w których przynajmniej jed-
na osoba pracuje, nie stać na utrzy-
manie. Problem ten nie dotyczy je-
dynie rodzin patologicznych, ale 
nawet tych, w których pracują oby-
dwoje rodzice. To świadczy o tym, 
jak skandalicznie niskie są wyna-
grodzenia w Polsce i świadczenia 
socjalne. Zasiłek na dziecko rów-
nowartości dwóch butelek wód-

ki? Realne płace większości Pola-
ków na poziomie tysiąca złotych 
netto, podczas gdy płaca minimal-
na w wielu krajach, nawet dotknię-
tych kryzysem, to 1200 – 1500 euro? 
U nas średnie wynagrodzenie brut-
to waha się w granicach 3700 zł (czy-
sto statystyczne, ono jest liczone 
łącznie z prezesami banków), kie-
dy w takich krajach, jak Grecja, Por-
tugalia, Hiszpania, waha się pomię-
dzy 6000 a 10 000 zł. A teraz PO roz-
poczyna debatę sejmową dotyczą-
cą zmiany kodeksu pracy, co ma 
doprowadzić do obniżki wynagro-
dzeń dla pracujących Polaków.

Sprawa ewentualnego przyję-
cia przez Polskę euro, podobnie 
jak inne istotne dla naszego kra-
ju dyskusje, przyjęła znajomą for-
mę: albo jesteś Europejczykiem, 
albo przedstawicielem Ciemno-
grodu. Premier Tusk mówi zaś, że 
nie ma sensu dyskutować nad tym, 
czy przyjmować euro, gdyż taką 
decyzję Polska podjęła, wchodząc 
do UE, ale można się zastanawiać, 
kiedy to zrobić.

To jest zaklinanie rzeczywistości. 
Ci ekonomiści, którzy to popiera-
ją, odcinają przy tym rządowe ku-
pony. Nie spełniamy żadnych wa-
runków przyjęcia euro, a nasza sy-
tuacja gospodarcza będzie się po-
garszać. Namawianie Polaków do 
podjęcia takiego kroku oznacza za-
proponowanie im samobójstwa go-
spodarczego. Doprowadziłoby to 
do zmniejszenia konkurencyjności, 
wzrostu cen produktów, droższe-
go eksportu, a dla społeczeństwa 
oznaczałby wzrost kosztów utrzy-
mania, podwyżki. Proszę zauważyć, 
że już teraz ceny wielu produktów 
mamy wyższe niż w UE. Moim zda-
niem ta dyskusja o euro, zwłaszcza 
prowadzona w gronie euronagania-
czy jest po to, żeby odwrócić uwa-
gę społeczeństwa od rzeczywistych 
problemów. To przecież nie są żad-
ne debaty, gdyż rozmawiają ze sobą 
ludzie prezentujący te same poglą-
dy. Argumenty w ogóle nie są waż-
ne, podział jest jeden: na eurozwo-
lenników i europrzeciwników. Tym-
czasem euro przestaje mieć dobrą 
opinię u większości krajów Unii, 
w których obowiązuje. l

już wkrótce ukaże się książka dr. janusza szewczaka zielona 
wyspa czy ruchome piaski. Prawda o polskiej gospodarce. 

przy okazji budowy autostrad wykończono niemal połowę polskich przedsiębiorstw budowlanych Fot. Radosław Kieryłowicz
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polskie drogi do św
iętości

Mariola BoGuMiła Bednarz

Pasterz-wygnaniec, apostoł zgody narodowej, 
męczennik za wiarę i ojczyznę. W najcięższych 
chwilach pozostał z narodem – oto droga, którą 
przebył św. Zygmunt szczęsny Feliński

to Był ZWycIęZca

Urodził się w 1822 roku w Wo-
jutynie na Wołyniu. Wycho-
wał się w atmosferze religij-
nej i patriotycznej. Od naj-

młodszych lat był czcicielem Matki 
Bożej. Studiował w Moskwie i Pary-
żu. Po powrocie do kraju wstąpił do 
Seminarium Duchownego, a w 1855 
roku otrzymał święcenia kapłań-
skie w Petersburgu. Był ojcem du-
chownym tamtejszego seminarium. 
W 1862 roku papież Pius X po-
wołał go na arcybiskupa War-
szawy. W 1863 roku został zesła-
ny przez władze carskie w głąb 
Rosji. 

 W rodzinnym domu wzrastał 
Feliński w atmosferze głębokiej 
wiary i nabył gruntowne zasady 
moralności chrześcijańskiej. Od-
działywały na niego kultura, ję-
zyk i tradycje polskie, litewskie, 
białoruskie i ukraińskie. Wszyst-
ko to ukształtowało jego posta-
wę otwartości wobec problemów 
społecznych, narodowych i reli-
gijnych i poszanowanie cnót oby-
watelskich, prawości i dobrych 
katolickich obyczajów. Gdy Zyg-
munt Szczęsny miał 13 lat, złożył 
prywatny ślub czystości.  

W okresie powstania listopa-
dowego rodzina Felińskich nie-
ustannie się tułała. W 1833 roku 
zmarł ojciec. Matka za udział 
w spisku Konarskiego zosta-
ła aresztowana i wywieziona na 
Syberię, a majątek Felińskich skon-
fiskowały władze carskie. Szesna-
stoletnim Zygmuntem Szczęsnym 
zajęli się krewni. Dzięki pomocy 
krewnych Zygmunt Szczęsny stu-
diował na uniwersytecie w Mos-
kwie, a potem w Paryżu w Colle-
ge de France i na Sorbonie, gdzie 

odbył studia humanistyczne. Ży-
cie młodego Zygmunta Szczęsnego 
przepełniała tęsknota za utraconą 
przedwcześnie matką.  

Pracował  
dla dobra ojczyzny

W Paryżu młody Feliński bywał 
w Hotelu Lambert, gdzie poznał Ju-
liusza Słowackiego. Połączyła ich głę-
boka przyjaźń. Powiedział wtedy: „Z 

mojej strony od pierwszego pozna-
nia duszą całą doń przylgnąłem”. Po-
został obecny przy poecie aż do jego 
śmierci. Wkrótce potem odkrył po-
wołanie kapłańskie. Powrócił do kra-
ju i w 1851 roku zapukał do furty Se-
minarium Duchownego w Żytomie-
rzu. Studia teologiczne kontynuo-

wał w Akademii Duchownej w Peters-
burgu, gdzie 8 września 1855 roku 
otrzymał święcenia kapłańskie. Wy-
różniający się duchową głębią mło-
dy kapłan został wykładowcą teologii 
i ojcem duchownym seminarzystów. 
Przejął katedrę filozofii w Akademii 
Duchownej. Był niezwykle wrażliwy 
na ludzką niedolę.

W Petersburgu zajął się opuszczo-
nymi polskimi dziećmi. Założył po-
tajemnie Zgromadzenie Sióstr Fran-
ciszkanek Rodziny Maryi, poma-
gające sierotom i starcom, niosące 
pomoc materialną i religijną bieda-
kom. Gorliwy kapłan zakładał przy-
tułki dla niemowląt i małych dzieci, 
szpitale dla starszych kobiet, pro-
wadzone w Petersburgu, Kurlandii 
i na Litwie przez siostry z założone-
go przez niego zgromadzenia. 

Na terenie ziem zaboru rosyjskie-
go mnożyły się ataki na Kościół 
katolicki. Ks. Feliński starał się 
je łagodzić, bronił rodaków, po-
cieszał, prowadził dialog. Noce 
spędzał młody kapłan na kola-
nach, modląc się za prześlado-
wany Kościół i zniewoloną oj-
czyznę. Mówił: „Być Polakiem, 
to żyć godnie i uczciwie”...

Odważny duszpasterz 
Warszawy

Do Warszawy przybył jako ar-
cybiskup na początku 1862 roku 
w okresie wysokiej fali uczuć 
patriotyczno-religijnych. Wła-
dze Królestwa traktowały go 
jak swego człowieka. Strona 
powstańcza zarzucała mu zaś 
współpracę z Moskwą i wro-
gość wobec Kościoła katolickie-
go. On zaś poszukiwał pokojo-
wej drogi do odzyskania nie-
podległości. Szybko jednak 
zrozumiał postawę ludzi draż-
nionych bezwzględnym postę-

powaniem władz, czuł, że kraj jest 
w przededniu katastrofy. Starał się 
chronić tkankę moralną i biologicz-
ną narodu. 

Zreformował programy nauczania 
w seminariach duchownych. Popierał 
oświatę i propagował kult Najświęt-
szego Sakramentu oraz nabożeń-

abp zygmunt szczęsny feliński podjął walkę w obronie ojczyzny nie 
karabinem i sztyletem, tylko mieczem bożego słowa
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stwo majowe do Matki Bożej. Zabie-
gał o wykształcenie i o rozwój ducho-
wy seminarzystów. Pomimo wzmo-
żonego terroru carskiego nakazał ot-
worzyć wszystkie kościoły Warszawy 
i prowadzić w nich pracę duszpaster-
ską.  Mówił: „To, co ja dla kraju uczy-
nić mogę, czynię jawnie i przed żad-
nym stronnictwem nie nakładam ma-
ski”. Nie popierał uległości i służal-
stwa wobec okrutnego zaborcy, dla-
tego sam wystąpił z Rady Stanu. Mó-
wił carskim urzędnikom: „jest trze-
ci obóz, co walczy w obronie bez-
względnej prawdy i nieomylnej spra-
wiedliwości, ale nie karabinem i szty-
letem, jeno mieczem Bożego słowa”. 
O sobie zaś mówił: „Polakiem je-
stem i Polakiem pragnę umrzeć, po-
nieważ to mi nakazują prawa boskie 
i ludzkie. Uważam nasz język, na-
sze obyczaje narodowe, naszą histo-
rię za drogocenną spuściznę naszych 
przodków, którą z nabożeństwem 
powinniśmy przechowywać dla po-
tomności, wzbogaciwszy majątek na-
rodowy naszą własną pracą. Razem 
z wami szczycę się naszymi starymi 
polskimi cnotami, szlachetnością sy-
nów Polski, ich poświęceniem, odwa-
gą i miłością Ojczyzny”.

Gdy w styczniu 1863 roku wybuchło 
powstanie, stanął po stronie narodu. 
Wystosował list do cara Aleksandra II, 
w którym napisał: „Krew płynie obfi-
tymi potokami, represja zaś zamiast 
uspokoić umysły, coraz bardziej je 

rozdrażnia. (…) Polska nie zadowoli 
się autonomią administracyjną. (…) 
Uczyń z Polski naród niepodległy”. 
Za ten list został aresztowany i zesła-
ny do Jarosławia nad Wołgą. Dopiero 
tak bardzo skrzywdzony, zyskał sobie 
sympatię polskich patriotów. Prze-
słuchiwany, przeciwstawiał się sze-
rzeniu przez Rosję przemocy. 

Zesłany na 20 lat w głąb Rosji. 
Posługę w stolicy sprawował do 14 
czerwca, 1863 roku.

Miłosierny  
w posłudze zesłaniec

Na zesłaniu abp Feliński pełen po-
kory dzielił się z ubogimi. Przygarniał 
potrzebujących. Często umartwiał 
się i pościł. Przez 20 lat srogiego ży-
cia w głębi Rosji stał się Feliński pa-
tronem Sybiraków. Służył im z miłoś-
cią, poświęceniem i oddaniem. Dzię-
ki staraniom papieża został w 1883 
roku uwolniony. Musiał jednak zrzec 
się posługi w Warszawie. Papież 
Leon XIII mianował go biskupem ty-
tularnym Tarsu. Wyjechał z Jarosła-
wia na Podole. Osiedlił się w Dźwi-
niaczce w ówczesnym wojewódz-
twie tarnopolskim. Tam mimo pode-
szłego już wieku pomagał ludziom. 
Niezłomny duchem patriota, profe-
sor teologii, spełniał pokornie po-
sługę pośród prostego ludu Podola.  
W tym trudnym okresie, gdy Polska 
jako państwo nie istniała na mapie 
Europy, w epoce bohaterskiej walki 

o wolność, w czasach prześladowania 
narodu i Kościoła, masowej rusyfika-
cji Polaków, szerzącego się terroru, 
abp Feliński pozostawał nieugięty, 
wierny do końca Bogu i duchowym, 
patriotycznym wartościom wyniesio-
nym z rodzinnego domu.

Zasłużony duchem patriota
Gdy po powrocie z zesłania za-

mieszkał w Galicji, służył tamtej-
szej ludności, szerzył oświatę wśród 
ludu. Zakładał szkoły. Ofiarnie słu-
żył do kresu swej ziemskiej drogi. 
Prosty lud galicyjski szanował go.

Do Warszawy nigdy nie powró-
cił. Zmarł w opinii świętości w 1895 
roku. Pochowany został w Krako-
wie. Naród uczcił jego śmierć ma-
nifestacją patriotyczną na Wawe-
lu. Przy jego grobie ksiądz profesor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, póź-
niej biskup przemyski i święty Jó-
zef Pelczar, wygłosił mowę pożeg-
nalną. Akceptując głębię i mądrość 
ducha zmarłego, mówił:

„Był to mąż wielkiej pokory i pro-
stoty... Mąż to zarazem wielkiej mi-
łości i wielkiego skupienia ducha 
(...) Ciągle był Bogiem zajęty. Mąż 
to dziwnego ducha ubóstwa i nie-
zrównanego miłosierdzia (...) prawy 
tercjarz św. Franciszka z Asyżu nie 
chciał mieć dwóch sukni (...) Mąż to 
wreszcie rzadkiej słodyczy, rzadkie-
go zaparcia się, rzadkiej cierpliwo-
ści, zawsze uprzejmy, zawsze spo-
kojny, zawsze umartwiony, znosił 
z radością wszelkie przykrości”.

Jego doczesne szczątki przenie-
siono do podziemi Archikatedry św. 
Jana w Warszawie. Pozostał w pa-
mięci narodu „wytrwałym w cier-
pieniu za naród i Kościół”. Pozosta-
wił wiele prac teologicznych i asce-
tyczno-homiletycznych, wierszy i li-
stów, oraz „Pamiętniki”. 

Kult abp. Felińskiego szerzy-
ły jego duchowe córki franciszkan-
ki Rodziny Maryi, zwłaszcza w Ga-
licji i na Bukowinie, gdzie poma-
gał księżom Sybirakom. Proces be-
atyfikacyjny abp. Felińskiego roz-
począł się dzięki staraniom kard. 
Stefana Wyszyńskiego w 1965 roku, 
a zakończył się w 1984 roku. Beaty-
fikowany został przez Jana Pawła II 
podczas Mszy św. na Błoniach Kra-
kowskich. Papież Benedykt XVI, ka-
nonizował go w Watykanie 11 paź-
dziernika 2009 roku. l

masakra na pl  zamkowym w kwietniu 1861 r  przyczyniła się do radykalizacji nastrojów powstańczych
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historia

wojciech janicki

W 150. rocznicę Powstania styczniowego 
podejmijmy próbę zrozumienia fenomenu 
trwałości oddziaływania mitu Powstania  
na pięć kolejnych pokoleń Polaków 

o NIePodLegłoŚć 
MUsIeLIŚMy WaLcZyć 

Gdy dziś analizujemy na 
nowo problem Żołnierzy 
Wyklętych, zadajemy to 
samo pytanie, które od lat 

stawia przed nami historia Polski 
z lat 60. XIX wieku: czy walka zbroj-
na bez szans na zwycięstwo ma ja-
kikolwiek sens? 

60 lat zaborów, mimo kolejnych 
zrywów niepodległościowych i pra-
cy od podstaw nad rozwojem kultu-
ry, oświaty i gospodarki prowadzo-
nej w różny sposób na obszarze całej 
dawnej Rzeczypospolitej, nie odwró-
ciło groźby trwałych podziałów i utra-
ty szansy na powstanie nowoczesne-
go, jednolitego i solidarnego w swym 
etosie narodu polskiego, który real-
nie mógłby sięgnąć po odzyskanie 
własnego państwa. Nad Polską ciągle 
wisiała groźba rozmycia świadomości 
narodowej wszystkich stanów w pro-
gramie trójlojalizmu i trwałej akcep-
tacji istniejącego stanu rzeczy. Kolej-
ne polskie pokolenia, dziedzicząc ru-
iny, musiały odbudowywać duchowy 
i materialny kształt osobistej i naro-
dowej tożsamości. 

Nie wszystko jednak trzeba było 
zaczynać od nowa. Pozostawały 
fundamenty. Dziedzictwo pamięci 
dawnej potęgi i chwały, przelanej 
krwi, imponderabilia. Tym gorliwiej 
pielęgnowane, gdy rozsypywały się 
w gruzy ich rzeczowe desygnaty.

Polskość chronił i rozwijał szcze-
gólny związek Kościoła katolickiego 
z narodem, wiary z polskim patrio-
tyzmem. Było to sprzężenie zwrot-
ne. Kościół obdarzał łaską wiary, 
uczył miłości bliźniego, kształto-
wał obyczaje. Bronił zarazem jed-
ności narodu, mowy i kultury ojczy-
stej. Przez swój związek z polskoś-
cią przestawał być Kościołem ka-

rzącym, wygaszał swój legitymizm 
wobec polskich dążeń do niepod-
ległości, odchodził od praktyki 
„sojuszu ołtarza z tronem” i sank-
cjonowania władzy zaborczej. Bę-
dąc w czasie zaborów jedyną trwa-
le i legalnie działającą instytucją 
pozarządową, łączącą ponad ist-
niejącymi granicami rozdarte zie-
mie i naród polski, nauczał po pol-
sku i chronił polskość. Płacił za to 
cenę represji, które w odwecie wro-

ga dotykały nawet najwyższych hie-
rarchów, jak zesłanego do Jarosła-
wia abp. Felińskiego czy uwięzio-
nego przez Niemców kard. Ledó-
chowskiego i wielu innych duchow-
nych- męczenników sprawy pol-
skiej. I nikt wówczas czujący po pol-
sku, nawet ateista czy rewolucyjny 
radykał, bądź innowierca, nie bluź-
nił jawnie przeciw Kościołowi, nie 
obrażał religijnych symboli. 

Narodowa tradycja stała się źród-
łem inspiracji do powstania pol-
skiej odmiany Romantyzmu jako 
wielkiego prądu ideowego i arty-
stycznego. Twórczość epoki Ro-
mantyzmu walnie przyczyniła się 
do ukształtowania nowoczesnej 
polskiej formacji narodowej, „tra-
fiając pod strzechy”. Zapoczątko-
wały go dzieła trzech wieszczów 

mające swoją ideową kontynuację 
w pisarstwie Norwida, Kraszewskie-
go, Sienkiewicza, Prusa, Reymonta, 
Żeromskiego, Orzeszkowej, „Mło-
dej Polski” z Wyspiańskim i Kaspro-
wiczem, również w dorobku Matej-
ki, Grottgera, Chopina i Moniuszki. 
Cała ówczesna twórczość, cała kul-
tura narodowa służyła odkrywaniu, 
umacnianiu i awansowaniu polsko-
ści, jej tradycji i perspektywie nie-
podległego jutra. To ona stworzyła 

aleksander gierymski, patrol powstańczy

…Nasi historycy maczali pióra we krwi, 
aby przypomnieć narodowi, że z trudu na-
szego i boju Polska powstała, by żyć.

Kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski
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bodźce emocjonalne i programo-
we, które animowały polską świa-
domość narodową przez całe stule-
cie, sięgając swoim wpływem i na-
szych czasów.

Szczególną rolę w tych procesach 
odegrało Powstanie Styczniowe. 
Mimo klęski militarnej na polach 
jakże licznych bitew i potyczek, do-
tkliwych strat osobowych i mate-
rialnych, rusyfikacji wszystkich in-
stytucji życia publicznego w Polsce, 
ze szkolnictwem na czele, represji: 
licznych wyroków śmierci i zsyłek 
na katorgę, po krótkim okresie de-
presji i „nocy narodowej” polskość 
we wszystkich trzech zaborach od-
żyła z nową mocą, uruchomiając 
procesy przybliżające odzyskanie 
niepodległości. 

Z rozmachem i wielką energią 
realizowany przez Wielopolskie-
go program przywrócenia autono-
mii Królestwa Polskiego oraz polo-
nizacji administracji i oświaty zo-
stał przez społeczeństwo polskie 
i wszystkie jego siły kierownicze 
różnych orientacji zdecydowanie 
odrzucony. Stało się tak nie tylko 
z powodu odrażających cech cha-
rakteru i brutalnych metod rządze-
nia margrabiego. Polacy nie chcieli 
dalszej poniżającej zależności od 
Rosji. Toteż mimo zapowiedzi li-
beralnych reform ze strony nowe-
go cara Aleksandra II, który wstą-
pił na tron po śmierci swojego po-
przednika – ponurego satrapy Mi-
kołaja I i po klęsce niezwyciężo-
nej dotąd Rosji w wojnie krym-
skiej, co budziło nadzieje na zła-
godzenie dotychczasowych metod 
rządzenia, po prostu opinia polska 
nie wierzyła w żadne zmiany w po-
stępowaniu władzy carskiej. Na to 
stanowisko miały wpływ doświad-
czenia z czasów działalności księ-
cia Jerzego Adama Czartoryskie-
go. Wszystkie jego osiągnięcia ko-
rzystne tak dla Polski, jak i Ro-
sji zostały przez reakcję rosyjską 
odrzucone i zmarnowane, jeszcze 
przed Powstaniem Listopadowym, 
które było skutkiem, a nie przyczy-
ną niedotrzymanych obietnic i car-
skiego ucisku. W początkach swe-
go panowania „liberalny” car wy-
powiedział swoje słynne: „żadnych 
marzeń, panowie!”

Władze Powstania Stycznio-
wego, wydając dekret o uwłasz-

czeniu chłopów i konsekwentnie 
wprowadzając go w życie, urucho-
miły proces przełamania zadaw-
nionych nierówności społecznych 
prowadzący do pożądanego „una-
rodowienia ludu polskiego”. Choć 
chłopi w swojej masie nie popar-
li powstania, a nawet niekiedy 
współdziałali z zaborcą, walki po-
wstańcze, która trwały blisko dwa 
lata, tam gdzie przyniosły pełne 
zaangażowanie miejscowej lud-
ności, stworzyły szczególnie trwa-
łą patriotyczną tradycję rodzinną 
i regionalną. Warto zauważyć, że 
w czasie II wojny światowej obsza-
ry, na których intensywnie dzia-
łała partyzantka polska, pokry-
wają się z miejscami najliczniej-
szych walk powstańczych: Kielec-
czyzna, Podlasie, zachodnia Bia-
łoruś i południowa Litwa. Czy to 
tylko przypadek?

Wskazując na narodowotwórczą 
rolę Romantyzmu, należy go od-
różnić od romantyzmu politycz-
nego, który można oskarżać o roz-
brat z zasadami realnej polityki 
i wyliczać straty, jakie ponieśli-
śmy w przegranych powstaniach. 
Odnotowując potrzebę i eduka-
cyjne znaczenie krytycznej ana-
lizy okoliczności i skutków tych 
wydarzeń, nie można jednocześ-
nie zlekceważyć wielkiego kapi-
tału moralnego, jaki zapisały one 
na koncie narodowego dorob-
ku. Twórczy patriotyzm pokole-
nia, które wybiło się na niepod-
ległość i potrafiło ją obronić w la-
tach 1918–1920, czerpał natchnie-
nie ideowe z tamtej walki, tamtej 
rozpaczy, z głębokich wstrząsów 
uczuciowych sięgających także 
tych grup społecznych, które do 
czasu pozostawały bierne i naro-
dowo obojętne. 

Założyć można, że wspomnia-
ny wyżej program unarodowienia 
ludu polskiego, z powodzeniem 
realizowany przez wszechpolski 
Obóz Narodowy u progu I wojny 
światowej, zawisłby w próżni, gdy-
by nie był głęboko zakorzeniony 
w tradycji walk o niepodległość 
pozwalających odzyskać poczucie 
narodowej godności, obmyć hań-
bę upadku własnego państwa za-
winioną przez jego obywateli. Tra-
dycji wspomaganej przez bodź-
ce ideowe mające swoje źród-

ła w literaturze i sztuce świado-
mie skierowanej „ku pokrzepie-
niu serc”. Dla wymienionego po-
kolenia była to wojna ludów, którą 
wymadlał Mickiewicz w „Księgach 
Pielgrzymstwa…”

Represje popowstaniowe, które 
ograniczyły również wiodącą rolę 
ziemiaństwa polskiego, przyczy-
niły się do powstania nowej stra-
tyfikacji, w której wartościowanie 
roli społecznej dokonywało się 
nie według kryterium pochodze-
nia i posiadanego majątku, ale 
stopnia wykształcenia. Na tej ba-
zie powstała nowa warstwa spo-
łeczna – inteligencja, która stop-
niowo i z pozytywnym skutkiem 
dla sprawy narodowej przejmo-
wała kierownictwo polskiego życia 
publicznego.

Dojrzała polska myśl politycz-
na, którą stworzył Obóz Narodo-
wy, a rozwijał i realizował Roman 
Dmowski w dyplomatycznych 
zmaganiach o kształt odrodzo-
nej Polski oraz walka zbrojna, któ-
rej przewodził i którą symbolizo-
wał Józef Piłsudski i jego umiejęt-
nie skonstruowana legenda – za-
owocowały powstaniem II Rzeczy-
pospolitej. Warto na tym miejscu 
przypomnieć, że większość na-
rodów, które usamodzielniły się 
po tamtej wojnie, przyjęły wol-
ność jako szczodry dar historii i… 
wielkich mocarstw. My o powsta-
nie Polski w jej historycznych gra-
nicach musieliśmy samotnie wal-
czyć z bronią w ręku.

Odrodzone państwo polskie mu-
siało się borykać z fatalnym dzie-
dzictwem rozbiorów i niszczących 
skutków wojny na jego terytorium. 
Jednakże społeczeństwo od stule-
cia żyjące w różnych organizmach 
państwowych, w odmiennych syste-
mach prawnych, oświatowych, języ-
kowych i gospodarczych, podzielo-
ne pod względem społecznym, po-
litycznym i wyznaniowym, integro-
wało się i odbudowywało własne 
państwo w tempie imponującym. 
Polacy udowodnili, że potrafią być 
narodem zdolnym do niepodległe-
go bytu.

Skutki opisanych w tych rozwa-
żaniach procesów w sposób ciągły 
sięgają naszych czasów, ale to już 
temat do osobnej analizy. l
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doMinik różański

Miał 38 lat, kiedy rzucił w twarz rosyjskim 
śledczym: „celem jedynym i rzeczywistym 
Powstania Naszego jest odzyskanie 
niepodległości”

Ja JesteM tRaUgUtt
czył się modlitwą. Czytanie Pisma 
Świętego było na porządku dzien-
nym. Tak zostało do końca jego dni.

Romuald Traugutt urodził się 16 
stycznia 1826 roku we wsi Szosta-
ków leżącej w powiecie brzeskim 
na Litwie. W latach 1836–1842 ukoń-
czył gimnazjum w Świsłoczy. Na-
stępnie próbował dostać się na stu-
dia. Od zawsze chciał zostać inżynie-
rem dróg komunikacyjnych. Do Aka-
demii w Petersburgu Romualda nie 
przyjęli. Okazało się, że jest „za sta-
ry” (18 lat), prawdopodobnie zabra-
kło też wymaganego potwierdzenia 

szlachectwa, którego uzyska-
nie łączyło się z wysoki-

mi kosztami. Jak wie-
lu Polaków ze śred-

nio zamożnych ro-
dzin szlache-
ckich, żeby zdo-
być wykształ-
cenie umożli-
wiające samo-
dzielne utrzy-
manie się, Ro-
muald ukoń-
czył trzyletnią 
szkołę oficer-
ską w Żelecho-

wie. W krótkim 
czasie młody 

adept sztuki woj-
skowej został skie-

rowany do tłumie-
nia powstania na Wę-

grzech (Wiosna Ludów, 
1948–1849). Na prośbę Fran-

ciszka Józefa car Mikołaj I wysłał 200-
tysieczną armię dowodzoną przez 
feldmarszałka Iwana Paskiewicza. Po 
przeciwnej stronie barykady walczy-
ły m.in. oddziały wspierane przez Le-
giony Polskie, gen. Józefa Wysockie-
go i gen. Józefa Bema.

W mundurze zaborcy
17 lat spędzonych na służbie 

w wojsku carskim to czas zdoby-
wania kolejnych szczebli żołnier-
skiej kariery. Uczestnictwo w wal-
kach węgierskich przyniosło mu 
srebrny medal i awans na poruczni-
ka. Obecnie może to się wydawać 

W lipcu 1864 rosyjski sąd 
polowy skazał go na karę 
śmierci przez powiesze-
nie. Wyrok wykonano 5 

sierpnia. Razem z Trauguttem stra-
cono czterech najbliższych jego 
współpracowników.

Co przed świtem tego sierpniowe-
go dnia myślał Traugutt?… Czy żoł-
dacy  wyrwali go ze snu? Do ostat-
niej chwili nie rozstał się z fotogra-
fią żony i dzieci, nosił ich wizerun-
ki na sercu. Tuż przed wytrąceniem 
stołka spod nóg skazańca spowied-
nik, który towarzyszył mu w czasie 
wykonywania wyroku, usłyszał sło-
wa: Błogosławię żonę i dzieci. 

Z listu do żony Antoniny pisanego 
w celi śmierci: „…mój Skarbie naj-
droższy, że cokolwiek Ojciec nasz 
Niebieski zsyła na nas, z zupełnym 
poddaniem i z synowską wdzięcz-
nością przyjąć winniśmy, i że to 
wszystko nie jest skutkiem ślepego 
przypadku, ale wolą Bożą zrządzo-
ne, gdyż wszystko co Stwórca czy-
ni z nami, dla dobra naszego praw-
dziwego czyni. (…) Nie zapominaj-
my, moje Dziecię, że Bóg, chociaż 
o szczęściu naszym doczesnym pa-
mięta, przede wszystkim ma na celu 
nasze szczęście wieczne, do któ-
rego nas stworzył i przeznaczył… 
Taką to jedynie pociechę przesy-
łam Ci, Najdroższa moja, gdyż ta 
tylko człowiekowi w największym 
nieszczęściu i strapieniu prawdzi-
wą być może. Z tego samego źródła 
i ja czerpię moc i ochotę…”.

O 10 rano na południowym stoku 
Cytadeli Warszawskiej stało pięć szu-
bienic. Zebrało się ok. 30 tys. ludzi. 
Podczas wykonywania wyroku śmier-
ci lud śpiewał Święty Boże, a carska or-

kiestra wojskowa zagłuszała śpiew, 
grając marsza. Gdy komendant po-
licji zapytał: „Kto tu jest Traugutt?”, 
on wystąpił i – według słów Olgi Go-
łębiowskiej – „Wzniósł w obu 
dłoniach krzyż w górę i za-
wołał, podobnie jak 
Chrystus, gdy wydał 
się w ręce żołnie-
rzy: »Ja jestem 
TRAUGUTT«– 
a w jego posta-
ci, acz wątłej 
i małej, było 
coś wzniosłe-
go, nadziem-
skiego, świę-
tego prawie”. 
Rosyjski hi-
storyk Berg, 
obecny na eg-
zekucji, napi-
sał: „Traugutt 
w ostatniej chwi-
li złożył ręce i pod-
niósł oczy ku niebu. 
I tak z podniesioną gło-
wą pozostał na stryczku, na-
wet jeszcze wówczas, gdy po stwier-
dzeniu śmierci trójkątna opaska zo-
stała mu z oczu zdjęta”.

Czym skorupka za młodu 
nasiąknie…

Nie doczekał starości. Jego przod-
kowie ze strony ojca, Ludwika Trau-
gutta, pochodzili z Saksonii. Przyby-
li do Polski z Augustem II Mocnym. 
Matka Ludwika, z Błockich, wywodzi-
ła się z rodu książąt Szujskich, któ-
rzy przeszli na katolicyzm. Romuald 
wcześnie osierocony, wychowywa-
ny był przez babkę Justynę, wielką 
patriotkę. Każdy dzień w domu koń-

historia
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dziwne, a nawet podejrzane, że pa-
triota nosił carski mundur, ale wte-
dy służba Polaków w wojsku rosyj-
skim była dość powszechna. Choć-
by kilku generałów, kilkudziesię-
ciu pułkowników i jeszcze więk-
sza liczba oficerów niższej rangi 
to Polacy pełniący służbę w ar-
mii rosyjskiej – później powstań-
cy 1863 roku. 

Po powrocie z Węgier Trau-
gutt żeni się z córką warszaw-
skiego jubilera – Anną Emilią Pi-
kiel. Szczęśliwi państwo mło-
dzi zamieszkują razem z ukocha-
ną babką Justyną w Żelechowie. 
Życie rodzinne jest dla Traugut-
ta ogromną wartością. Sielanka 
nie trwa długo. Już w rok po ślu-
bie wyrusza z armią carską na 
wojnę z Turcją. Młody oficer od-
znacza się w obronie rosyjskiej 
twierdzy Sewastopol. Kampania 
turecka przynosi kolejne orde-
ry i awanse. Zostaje wykładow-
cą w petersburskiej szkole dla 
oficerów. Sukcesy na polu zawodo-
wym niestety mieszają się z oso-
bistymi tragediami. Od listopada 
1859 do maja 1860 roku Traugutt 
traci najbliższe osoby: babkę Justy-
nę, córeczkę, ukochaną żonę Annę 
i synka Konrada. To zbyt wiele jak 
na jedną osobę – przeżywa załama-
nie nerwowe i pragnąc dojść do sie-
bie, wyjeżdża do majątku swej sio-
stry Alojzy Juszkiewiczowej w Bia-
łej. 13 czerwca 1860 roku żeni się 
powtórnie, z Antoniną Kościusz-
kówną, krewną naczelnika insurek-
cji. W czerwcu 1862 – po siedemna-
stu latach służby wojskowej, w ran-
dze podpułkownika, składa prośbę 
o dymisję i osiada w majątku na Po-
lesiu. Ma prawo do noszenia mun-
duru i wyznaczoną pensję roczną 
w wysokości 230 rubli. 

Dla przyszłych pokoleń
Był typowym „białym”, statecz-

nym człowiekiem, odpowiedzial-
nym za przyszłość rodziny i odzie-
dziczonego majątku. Nie należał 
do żadnej organizacji konspiracyj-
nej. Sytuację oceniał okiem fachow-
ca dobrze znającego stan i możliwo-
ści armii rosyjskiej. A jednak wie-
dział, że musi przyjść chwila, w któ-
rej Polska chwyci za broń. Wiedział 
i czuł, że ta chwila czeka i jego. Już 
się przed nią nie wzbraniał – na-

stąpił zwrot w jego życiu. Jak póź-
niej wyznał podczas śledztwa, wstą-
pił do powstania, gdyż czuł się Po-
lakiem i uznał za swoją powinność 
„nieoszczędzanie siebie tam, gdzie 

inni wszystko poświęcali”. W maju 
1863 roku zostaje dowódcą oddziału 
powstańczego na Polesiu. 14 sierp-
nia 1863 mianują go generałem (no-
minowany przez Wydział Wojny Rzą-
du Narodowego), a w trzy dni póź-
niej – po upadku wrześniowego rzą-
du Czerwonych – zostaje dyktato-
rem powstania. „Dążnością Rządu 
Polskiego być powinno, jest i bę-
dzie zawsze prowadzenie ludu Pol-
skiego drogą prawdy – pisał – dro-
gą wskazaną przez Boskiego Na-
uczyciela naszego.” Jego przywódz-
two miało charakter tajny. Siedzibą 
było mieszkanie przy ul. Smolnej, 
a Traugutt przybrał pseudonim Mi-
chał Czarnecki, podając się za kupca 
pochodzącego z Galicji. Z ogromną 
energią i prawdziwym znawstwem 
dążył do odbudowania władzy cen-
tralnej. Jego działania szły w kierun-
ku przekształcania wojny partyzan-
ckiej w regularne działania wojsko-
we. Wymagał bezwzględnego wyko-
nywania dekretu uwłaszczeniowego. 
Wiedział, że bez obrony własności 
nie da się obronić niepodległości. 

W Odezwie do Wojska z 14 grudnia 
1863 roku pisał: „Święte prawa rodzi-
ny i własności codziennie deptane są 
przez wrogów z właściwą im bezczel-
nością i barbarzyństwem (…). Straż 
tych praw od napaści hord moskiew-
skich Ojczyzna Wam, Żołnierze Pol-

scy, powierza (…) Pamiętajcie rów-
nież, że szczęście ludu naszego jest 
węgielnym kamieniem przyszłości Oj-
czyzny. Stójcież wiernie na straży tych 
praw, które Rząd Narodowy nadał lu-

dowi Polskiemu, a kto je czymkol-
wiek gwałcić ośmieli się, za wro-
ga Ojczyzny nich poczytanym bę-
dzie”. Prowadził intensywną dzia-
łalność dyplomatyczną w Europie, 
jednak Polska i powstańcy zosta-
li pozostawieni samym sobie. Nie 
po raz pierwszy i nie ostatni. Fran-
cja, Anglia i Austria uzgodniły kon-
cepcję interwencji dyplomatycz-
nej w obronie praw Polaków i wy-
stosowały noty utrzymane jednak 
tylko w tonie perswazji. Fiasko in-
terwencji przesądziło o politycz-
nej klęsce powstania. Polacy mo-
gli ze zmiennym szczęściem wal-
czyć z wojskami rosyjskim, ale nie 
mieli szans na ostateczny sukces. 
My znamy te zapewnienia Zacho-
du, były od zawsze. Ponoć demo-
kratyczne, ale tak naprawdę nie-

moralne i uległe. To gremia ponad-
państwowe i mocarstwa żandarmów 
narzucały „rozwiązania” konfliktów. 
Traugutt nie wierzył już w zwycię-
stwo powstania, ale konsekwentnie 
do końca pełnił swą misję. Ta walka 
nie była bez sensu i celu, miała wy-
dać owoc w przyszłości. Aresztowa-
nia uszczuplały tajemne państwo 
polskie, zagrożeni ujęciem uchodzili 
za granicę. Traugutt pozostał do koń-
ca: został aresztowany w nocy z 10 
na 11 kwietnia na skutek donosu Ar-
tura Goldmana. Przebywając w cięż-
kich warunkach więziennych, nie za-
łamał się. Przyznał się do kierowania 
powstaniem i nie wydał nikogo ze 
swych współpracowników. 

W powieści Tadeusza Konwickiego 
Kompleks polski ukochana kobieta pyta 
Traugutta ostatniej nocy przed rozsta-
niem: „Czy był sens powstawać prze-
ciw takiej sile?” On odpowiada: „Nie 
wiem, czy był sens. Wiem, że był mus 
(…) Nie ma innej drogi, jeśli nie chce-
my znikczemnieć, skarleć i umrzeć we 
wzgardzie innych ludów”.

Romuald Traugutt zostawił patrio-
tyczny testament, który zrealizowa-
ła Pierwsza Kompania Kadrowa pod 
wodzą Józefa Piłsudskiego, wyru-
szając z krakowskich Oleandrów dla 
uczczenia 50. rocznicy jego śmier-
ci – 6 sierpnia 1914 w drogę ku nie-
podległości.  l

tablica na jednej z wieżyc mostu poniatowskiego w miejscu, 
gdzie stał dom, w którym aresztowano romualda traugutta

Fot. Dominik Różański
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jarosław kossakowski

otwarta wystawa zbiorów sztuki chińskiej 
w warszawskim Muzeum Narodowym, 
zatytułowana Za Wielkim Murem, jest m 
wyborem eksponatów z liczącej ponad 5000 
obiektów kolekcji dzieł chińskich artystów 

chRystUs  
W sZtUce chIńskIeJ

W zbiorze sztuki chińskiej 
tego Muzeum znajdu-
je się jednak tylko jeden 
zabytek nawiązujący do 

chrześcijaństwa, które przecież do-
tarło do Chin przeszło 500 lat wcześ-
niej niż do naszej części Europy. 
Obiekt ten to bardzo zniszczony ta-
lerzyk ceramiczny ze sceną Pokło-
nu pasterzy (Boże Narodzenie). Ze 
względu na jego stan nie został po-
kazany na obecnej wystawie.

O tym, że nauka o Jezusie Chrystu-
sie Zbawicielu dotarła do Chin oko-
ło roku 635, kiedy większa część Eu-
ropy i reszta świata jeszcze w ogóle 
jej nie znała, mówił w grudniu 1999 
roku w swoim orędziu do narodu 
chińskiego Ojciec Święty Jan Pa-
weł II. Chrześcijaństwo w ciągu wie-
ków podejmowało szereg prób za-
korzenienia się w Chinach. W dzia-
łalności misyjnej można wyodręb-
nić następujące okresy: nestoria-
nizm (Kościół Wschodniosyryjski), 
dynastia Tang (618–906), misje fran-
ciszkanów i dominikanów w czasach 
mongolskich, dynastia Yuan (1280–
1367), misje jezuitów i innych za-
konów za panowania dynastii Ming 
(1368–1644) i w czasach mandżur-
skiej dynastii Qing (1644–1912), no-
wożytne misje protestanckie i ka-
tolickie w XIX i XX wieku w powią-
zaniu z zachodnią ekspansją kolo-
nialną w Azji, współczesność, tzn. 
po roku 1949, a potem po rewolucji 
kulturalnej w Chinach (1966–1976). 

Tematykę artystycznej recep-
cji chrześcijaństwa w Chinach uka-

zała w 2005 roku wystawa w war-
szawskim Muzeum Etnograficz-
nym Chińskie oblicza Jezusa Chrystusa. 
Przedstawiła ona obszerną ikono-
grafię obrazowania przez chińskich 
artystów oblicza Jezusa Chrystu-
sa, począwszy od VII wieku aż po 
czasy współczesne. Twórcy chiń-
scy uwieczniali wizerunki Zbawi-
ciela tradycyjnymi technikami na 
jedwabiu, porcelanie, papierze 
i w technice batiku. Przedstawie-
nia takie, jak np. Ostatnia Wieczerza 
czy Chrystus na Krzyżu, niby wszyst-
kim znane, jednak w wersji chiń-
skiej były trochę inne.Postacie 
Ostatniej Wieczerzy, wszystkie ciem-
nowłose i o skośnych oczach, sie-
dzą na podłodze wokół okrągłe-

go dywanu, na którym w porcela-
nowych naczyniach widać porcje 
ryżu i zamiast sztućców drewnia-
ne pałeczki. Obrazom chińskich ar-
tystów towarzyszył w Muzeum Et-
nograficznym komentarz ks. Fritza 
Bornemanna o Ars Sacra Pekinen-
sis: „cały chrześcijański świat został 
przez Chińczyków przedstawiony 
we właściwych dla nich wyrazach 
artystycznych. Miejscowi twórcy 
oddali ten religijny świat w blisko-
ści z ich naturalnym i kulturowym 
środowiskiem i pozostali wierni 
swojej formie przekazu. Przedsta-
wili świat chrześcijańskiej idei przy 
pomocy własnych środków. 

Wracając do obecnej wystawy 
w warszawskim Muzeum Narodo-
wym, trzeba wspomnieć, iż z wyjąt-
kiem nielicznych obiektów o wczes-
nej proweniencji, znakomita więk-
szość muzealiów chińskich pocho-
dzi z epok Ming (1368–1644) i Qing 
(1644–1911) oraz z XX wieku. Eks-
pozycja gromadzi wszystkie kierun-
ki sztuki chińskiej.: malarstwo, kali-
grafię, grafikę, ceramikę, przedmio-
ty z brązu, laki, nefrytu i szkła, rzeźby 
w drewnie, kości słoniowej i kamie-
niu, meble i tkaniny oraz dominujące 
w kolekcji wyroby z porcelany, która 
od XVII wieku stanowiła przedmiot 
europejskiej fascynacji. Na uwagę za-
sługuje również ciekawy zespół ema-
lii komórkowej oraz bogata kolekcja 
grafiki – zespół drzeworytów i estam-
paży z początku XX wieku.

Na chińskich grafikach najczęściej 
widzimy wizerunki bóstw buddyj-
skich, taoistycznych, przedstawicie-
li konfucjanizmu oraz wierzeń ludo-
wych. Charakterystyczne zwoje ma-
larskie przynoszą widoki chińskich 
krajobrazów malowanych w stylu 
„niebiesko-zielonym”. Poza zwo-
jami malarskimi chińskie obrazy 
występują także w innych, małych 
formach, np. na kartach albumów 
w kształcie kwadratów lub prosto-
kątów.   Wystawa Za Wielkim Murem 
będzie czynna do 12 maja br.  l

chińskie przedstawienie chrystusa dobrego pasterza
Fot. Ks. Konrad Keler SVD
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Rozmowy z Jezusem z Warszawy
I
Jezus Cudowny z Warszawskiej Katedry
przed Tobą składam swój sądny dzień.
Ty broczysz Miłością na Krzyżu,
ja przed Twą Kaplicą sercem –
za które płacą srebrem
i wieprze nie poznają pereł…
Przebacz im  Jezu z Warszawy!
Nie pozwól – Jezu – użyźniać Pole Krwawe.

II
To przebaczenie przyszło
 jak katharsis.
Drżała ziemia w Los Angeles.
Na Mariensztacie zimne słońce –
 Twoim znakiem.
Ból zmalał do krótkiej modlitwy:
Kochałam znowu
 swoją Golgotę.

Świat konający w deszczu

po tamte stronie słuchawki umilkły
słowa jak życie
po tamtej stronie słuchawki zaszlochał
wstrętny deszcz 
 gwiazdy drgnęły od chłodu
 księżyc szokował pustką
 mdliło wspomnieniem miasto
aż Ostrobramskiej sczerniały szaty Złote –
 bo płakała w żałobie
 nad swoim światem szczerym –
konającym ciężko jak nigdy

Przy Ostrej Bramie

O stary kamień obijam kolana,
wlokę myśli brzemienne skazą –
zaciskam gardło
 gdy przeze Twoją Bramę
 suną obdarci
 z krwawym cierniem skruchy.
Przebacz, Matko, ludziom za słowa plugawe,
jak przebaczasz ziemi –
 choć Piłatów rodzi…
Wstaw się też za tych,
 bez których –
świat pryśnie jak bańka.

Miłości zabić się nie da…

Miłości zabić się nie da –
bo stanie się cieniem, obłokiem…

I w każdą wejdzie modlitwę,
I w każdym przemówi Ołtarzu…

A jeśli nawet – cmentarzem,
kamienie krzykną – Hosanna!

A chór świec zanuci hymn Życia.

Do Białej Pani Legnickiej pytanie o jutro

Za Nią z dzieciątkiem
w różańcu zmęczonych serc
wlokłam pytanie o jutro?

Biała Pani z Różańcem
 była Milczeniem.
Ja – prośbą i niczym.
Modlitwą i niczym…
I znowu – sobą
 z pytaniem o jutro?

Ona – Milczeniem
w którym czytałam Jutro.

Szumski Wieczór Opłatka

Mrokiem
spowitych ludzi
rozpala Świątynia Jasna

Dzwony
w sercach zagrały!

Wskrzesiły
Świece Miłości
zimne dłonie dzieci.
Na Ucztę Nadziei.

Chrystus idzie po Wodach Wiary!

Nie zdradzaj człowieku mały
 własnych łez.

x x x

brniemy przez maje
 przez bzy
 przez konwalie
gdzie ślimaki bezpiecznie
nastawiają rogi –
gdzie żaby kochają –
w rechocących stawach

brniemy przez maje
 z nadzieją

na kwitnące jabłonie
 z Apokalipsą –
 w sobie

Ma być w nas trochę ciszy

ma być w nas trochę ciszy
 aby przejść siebie
 aby Twarz Twoją zobaczyć
tak blisko jak przez lupę
 aby miłość wypłakać lub –
 zacząć od nowa
ma być w nas trochę ciszy
 i Modlitwy – trochę

Alina Lasota urodziła się 
w Wilnie w rodzinie polskiej. 
Ukończyła polską szkołę im 
św. Urszuli Ledóchowskiej 
w Czarnym Borze, studia po-
lonistyczne i historyczne na 
Uniwersytecie Wileńskim, stu-
dia teatralne w Białymstoku. 
Pracowała w redakcji „Kuriera 
Wileńskiego”, 15 lat występo-
wała w Zespole Artystycznym 
Pieśni i Tańca „Wilia”. Jest re-
żyserem. Wydała pięć tomi-
ków poezji i tom prozy.

Inspiracją dla jej twórczo-
ści poetyckiej jest wiara osa-
dzona w realiach historii i co-
dzienności. Poezja w jej wier-
szach staje się modlitwą, 
a modlitwa przeistacza się 
w poezję. Wilno i Ostra Bra-
ma są w jej twórczości krainą 
wspomnień, pożegnań, po-
wrotów, miłości.
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zBiGniew Borowik

oPIekUN UBogIch 
I dZIeła stWoRZeNIa
Jaki będzie ten pontyfikat? Jaką drogą poprowadzi 
nas papież z „końca świata”, o którym tak 
naprawdę niewiele wiemy? Wyciąganie zbyt 
daleko idących wniosków z pierwszych przemówień 
i gestów może się okazać równie zawodne, co 
dziennikarskie przewidywania wyniku konklawe  

Jeszcze przed oficjalną inaugu-
racją pontyfikatu na spotkaniu 
z przedstawicielami mediów wy-
powiedział kilka bardzo prostych 
uwag, które każdemu dziennikarzo-
wi musiały zapaść w pamięci. A mia-
nowicie, że nie ma sensu odczyty-
wać wydarzeń zachodzących w Koś-
ciele w innej perspektywie niż wia-
ra, że Następca Apostoła Piotra jest, 
owszem, kimś ważnym, ale w cen-
trum zawsze pozostaje Chrystus, że 
sprawcą wszystkich wydarzeń tak 
gorąco komentowanych przez me-
dia jest Duch Święty, który kierował 
Benedyktem XVI i kardynałami, że 
praca ludzi mediów, niezwykle waż-
na i potrzebna, wymaga szczegól-
nej troski o prawdę, dobro i pięk-
no przekazu.

Papież pochodzący z Ameryki Ła-
cińskiej nie mógł zapomnieć o ubo-
gich, którzy są dla Kościoła najwięk-
szym wyzwaniem na tym kontynen-
cie. Ubóstwo zawsze kojarzyło mu się 
w sercu ze św. Franciszkiem z Asyżu, 
który jest człowiekiem ubóstwa i po-
koju troszczącym się o naturę i wszel-
kie stworzenie. „Oh, jak chciałbym, 
aby Kościół był ubogi i dla ubo-
gich!” Choć słowa te odbiły się sze-
rokim echem w przekazach medial-
nych, mylnie zostały odczytane jedy-
nie w perspektywie materialnej. 

Nieco odmienną formę przybrał 
też przedstawiony przez Francisz-
ka program pontyfikatu, zazwyczaj 
zawarty w homilii podczas inau-
guracyjnej Mszy św., która tym ra-
zem przypadła w dzień św. Józe-
fa, opiekuna Jezusa i Maryi. Była to 
stosunkowo krótka homilia, w któ-
rej papież przedstawił najgłębszy 

sens chrześcijańskiego powołania 
i posługi Biskupa Rzymu. To po-
wołanie sprowadza się w istocie do 
strzeżenia Chrystusa w naszym ży-
ciu, co umożliwia nam jednocześ-
nie strzeżenie innych i całego dzie-
ła stworzenia. 

Powołanie do opieki nad stwo-
rzeniem, czyli poszanowanie Bo-
żego planu zapisanego w naturze, 
ma także wymiar społeczny. Do-
tyczy ono wszystkich zajmujących 
odpowiedzialne stanowiska w sfe-
rze gospodarczej, politycznej i spo-
łecznej. Nie mogą oni pozwolić, 
aby „znaki zniszczenia i śmierci to-
warzyszyły naszemu światu”. Aby 
strzec innych, musimy też troszczyć 
się o nas samych, czuwać nad naszy-
mi uczuciami nienawiści, zazdrości 
i pychy. „Nie powinniśmy się bać 
dobroci ani też wrażliwości!” 

Opieka i troska to także elementy 
powołania Następcy Świętego Pio-
tra, który musi pamiętać, że dana 
mu władza jest służbą, „która swój 
świetlisty szczyt ma na krzyżu”, że 
musi on „strzec całego Ludu Boże-
go i przyjąć z miłością i czułością 
całą ludzkość, zwłaszcza najuboż-
szych i  najsłabszych”.

Podczas spotkania z korpusem 
dyplomatycznym Franciszek wska-
zał na jeszcze inne priorytety swo-
jego posługiwania: ekumenizm, dia-
log z innymi religiami i niewierzący-
mi, a także budowanie mostów z Bo-
giem i między ludźmi. Słowa o du-
chowym ubóstwie bogatych enklaw 
świata i związanej z tym „dyktaturze 
relatywizmu”, a także o potrzebie 
oparcia pokoju na prawdzie nie po-
zostawiają już żadnych wątpliwości, 
że pontyfikat ten będzie kontynu-
acją linii Benedykta XVI. Ci, którzy 
spodziewali się rozmycia wyrazisto-
ści nauczania moralnego, mogą się 
czuć zawiedzeni. Ale czy ktoś na se-
rio mógł się tego spodziewać? l

Już pierwsze słowa, które padły 
z balkonu Bazyliki św. Piotra po 
ogłoszeniu wyniku wyborów, 
pokazały, że nowy biskup Rzy-

mu będzie chciał zaznaczyć włas-
ny styl sprawowania tego urzędu 
– styl, który wydaje mu się najbar-
dziej adekwatny w dzisiejszej sytu-
acji człowieka i świata naznaczonej 
poczuciem niepewności, kruchości 
i lęku. Mając świadomość, że wśród 
zgromadzonych na palcu św. Piotra 
są nie tylko wierni i że zwraca się za 
pośrednictwem mediów właściwie 
do całego świata, pozdrowił wszyst-
kich zwyczajnym buonasera, a nie tra-
dycyjnym Laudetur Iesus Christus. To 
powitanie na pewno nie uraziło ni-
kogo z wiernych, ale poruszyło za-
pewne niejedno serce stojące do 
tej pory z dala od Kościoła. 

Podobnie wyrażona zaraz po tym 
prośba o wspólną modlitwę za nowo 
wybranego papieża. Ten, który zo-
stał namiestnikiem Chrystusa na 
ziemi, prosi zwykłych ludzi, którzy 
to właśnie od niego oczekują pomo-
cy w wierze, o modlitewne wsparcie 
dla swojej posługi. Gdy do tego do-
dać kilka prostych gestów w postaci 
bezpośredniego kontaktu papieża 
z wiernymi, można z dużym praw-
dopodobieństwem przewidzieć, że 
dystans między nową głową Koś-
cioła a rzeszami wiernych i wszyst-
kimi ludźmi dobrej woli ulegnie ra-
dykalnemu zmniejszeniu.

Prostota, skromność i pokora to 
cechy, które u papieża Francisz-
ka dostrzec musiał każdy, a szcze-
gólne ich wyeksponowanie wyda-
je się Kościołowi dzisiaj niezwykle 
potrzebne.

FelietoNy: w
ektory
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roBerT heTzyGW ewangelizacji chodzi zawsze o człowieka  
i o jego szczęście – doczesne i wieczne

my je poznawać, uczyć się ich wraż-
liwości i rozpoznawać ich potrzeby. 

Dlatego pierwszą umiejętnością, 
jaka nam się przyda, będzie słu-
chanie. Rozmowa nie może się za-
czynać od tego, co my mamy do 
powiedzenia. To naprawdę nie jest 
najważniejsze! Najważniejszy jest 
człowiek i Jezus, który przychodzi 
do niego z miłością. A Jezus słucha, 
mimo że mógłby przerwać w pół 
zdania, bo przecież i tak wie, co ma 
w sercu Jego rozmówca. Ale słucha, 
bo szanuje osobę, która przed Nim 
otwiera serce. W ten sposób nawią-
zuje się więź zaufania i porozumie-
nia. Czasem to sam Pan mówi o tym, 
do czego Jego rozmówca wstydzi 
się przyznać (tak było w rozmowie z 
Samarytanką). Nawet wtedy jednak 
nie ma to nic wspólnego z  oskar-
żeniem lub oceną. Jezus zgadza się 
na to, kim jesteśmy, także wówczas, 
kiedy chce nas doprowadzić do na-
wrócenia, jak to było w wypadku 
kobiety złapanej na cudzołóstwie (J 
8,1-11). Wspólnym mianownikiem 
tych spotkań Jezusa jest to, co ma 
On do zaoferowania. A jest to życie, 
które tylko On posiada w obfitości 
(por. J 10,10). 

Samarytanka dowiaduje się więc, 
że jest taka woda, która zaspoka-
ja pragnienia raz na zawsze i że tej 
wody można zaczerpnąć u Jezusa. 
Kobieta, którą miano ukamieno-
wać za cudzołóstwo, zostaje ocalo-
na, ponieważ to nie Jezus, ale na-
sze grzechy nas potępiają, a każdy, 
kto u Niego szuka ratunku, znajdzie 
go. A przecież kobieta z 8. rozdzia-
łu Ewangelii Janowej w nikim innym 
ucieczki szukać nie mogła...

Z takim to orędziem, pełnym na-
dziei, przystępujemy do rozmo-

wy, kiedy chcemy powiedzieć ko-
muś o Jezusie. Nie ma w tym za 
grosz moralizowania ani, tym bar-
dziej, dysputy teologicznej. Jest za 
to radość kogoś, kto sam został oca-
lony i nadzieja, że to, co spotkało 
nas, może się stać udziałem nasze-
go rozmówcy. 

Jest jeszcze jedna, bardzo prak-
tyczna rada. Tu również przyda nam 
się umiejętność słuchania. Ewan-
gelizując, musimy mówić językiem 
zrozumiałym dla osoby ewangeli-
zowanej. To niby oczywiste, ale słu-
chając kazań i czytając wypowiedzi 
rozmaitych ludzi Kościoła, można 
odnieść wrażenie, że język religijny 
rządzi się swoimi prawami, a nawet 
swoją logiką, a kto „się załapie”, ten 
będzie zbawiony. Hermetyczność i 
pompatyczność pomieszane z pa-
tosem i często brakiem kultury ję-
zyka zniechęcają do przyjmowania 
treści religijnych. My tymczasem 
chcemy iść za radą św. Pawła, któ-
ry chciał być wszystkim dla wszyst-
kich, aby ocalić  przynajmniej nie-
których (por. 1 Kor 9,22).

Na koniec muszę jeszcze uprze-
dzić Czytelników, że nasze gło-
szenie Jezusa nie zawsze będzie 
uwieńczone sukcesem. A w każ-
dym razie nie zawsze my będziemy 
świadkami tego sukcesu. Zdarzy się 
pewnie nie raz i nie dwa, że nasz 
rozmówca nie zechce nas słuchać 
albo, wysłuchawszy, odrzuci propo-
zycję przyjęcia Jezusa do swojego 
życia. Kiedy nie zostaniemy przyję-
ci, a ściślej – kiedy to Jezus nie zo-
stanie przyjęty, do nas należy po-
zostawić słuchaczowi wolność i na-
dal być mu życzliwym, tak jak Jezus, 
kiedy ze smutkiem patrzył na plecy 
odchodzącego bogatego młodzień-
ca (por. Mk 10,22). 

Życzę mimo wszystko sukcesów!  l

PoRadNIk WIeRZącego:
od cZego ZacZąć
eWaNgeLIZoWaNIe

Najprostszym i dla każde-
go dostępnym sposobem 
ewangelizowania jest oso-
biste świadectwo o tym, 

czego Jezus dokonał w naszym ży-
ciu. Dziś spróbuję ułatwić Państwu 
start. Kiedy myślimy o tym, że mo-
glibyśmy komuś zacząć mówić o Je-
zusie, nie wyobrażamy sobie roz-
poczęcia rozmowy, a jeszcze wcześ-
niej – nawiązania jakiegokolwiek 
kontaktu. To, o czym tu Państwu pi-
szę, nie jest żadną techniką. Mam 
zamiar odwołać się do Waszej kul-
tury i dobrego smaku. Techniki słu-
żą manipulacji i zwodzeniu ludzi. W 
ewangelizacji zawsze chodzi o czło-
wieka i jego szczęście – doczesne i 
wieczne. Nie będziemy więc chcieli 
przekonywać go do naszego świato-
poglądu mocą przygniatającej wie-
dzy teologicznej. Raczej spróbuje-
my odsłonić przed nim perspekty-
wę, której albo dotąd nie dostrze-
gał, albo którą z założenia odrzucał. 
Jest nią Jezus: Bóg, który kocha oso-
biście, bezwarunkowo i wiernie. 

W jaki sposób Bóg przychodził do 
ludzi, którzy się Nim wcale nie inte-
resowali? Przede wszystkim okazy-
wał im współczucie (nie mylić z li-
tością). Mówił, że nie przyszedł do 
sprawiedliwych, ale do grzeszni-
ków (por. Mt 9,13 i Mk 2,17). Wyglą-
da więc na to, że i my mamy szukać 
nie tam, gdzie byśmy spontanicz-
nie chcieli. O ile z wierzącymi łatwo 
nawiązać kontakt, bo mamy z nimi 
wspólną płaszczyznę religijną, to 
z „niedowiarkami” lub z tzw. agno-
stykami czasem trudno. Musi nam 
tu przyjść z pomocą zwykłe ludz-
kie wyczucie i empatia. Jezus, Do-
bry Pasterz, zna swoje owce (por. J 
10,14), a my, Jego uczniowie, chce-Fe
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Wbrew temu, co 
się niekiedy 
słyszy, nie było 
współdziałania, 

a nawet podejmowania ja-
kichkolwiek prób współ-
pracy między poznańskim 
KIK-iem a tamtejszym 
PAX-em. Tak przynajmniej 
twierdzi Konrad Białe-
cki w niedawno wydanej 
książce pt. Klub Inteligen-
cji Katolickiej w Poznaniu w la-
tach 1956–1991, której pro-
mocja odbyła się pod ko-
niec ubiegłego roku w Pa-
łacu Działyńskich. Ta licząca 470 stron książka, udokumen-
towana licznymi materiałami archiwalnymi, pamiętnikami 
i wspomnieniami, jest kolejną pozycją wydawniczą z serii 
„Wielkopolska – Historia – Społeczeństwo – Kultura”.

Dr Białecki podjął się w książce trudu ukazania wielu 
aspektów działania poznańskiego KIK- u. Założył (i słusznie), 
że dopisze tym samym kolejny ważny przyczynek do losów 
lokalnej inteligencji katolickiej lat 50., a także wywodzącej 
się w znacznej mierze z tego właśnie środowiska opozycji 
demokratycznej po roku 1980. Nie zapominajmy bowiem, 
że Kluby Inteligencji Katolickiej były w okresie PRL- u jed-
nymi z nielicznych oaz wolności w życiu społecznym tamte-
go czasu. Tworzyły one przestrzeń, którą członkowie i sym-
patycy tego ruchu intelektualnego wypełniali działalnością 
o charakterze nie tylko wyznaniowym, ale także społecznym 
czy wprost społecznikowskim, a nawet politycznym. Nie ina-
czej było w przypadku Poznania. 

Czasem w pewnym sensie wyjątkowym w kontekście po-
ruszonego tu problemu był niewątpliwie okres prezesu-
ry w poznańskim KIK-u prof. Jerzego Ozdowskiego w latach  
1969-1980. To za jego kadencji, podkreśla Białecki, jakaś wola 
współpracy KIK-u z organizacjami tzw. „katolików koncesjono-
wanych” – jak niekiedy nazywano działaczy PAX i ChSS – zo-
stała pośrednio wyrażona, m.in. w programie KIK-u na 1978 
rok.   Nic jednak nie wiadomo – kontynuuje autor – aby podję-
to jakiekolwiek działania w tym kierunku, pomimo „wyrażone-
go ponoć przez prezesa Ozdowskiego w trakcie jednego z wy-
stąpień w 1979 r. zdania, że «NeoZnak, ChSS i PAX to trzej bra-
cia»”. Co więcej,  nominacja Ozdowskiego na zastępcę prze-
wodniczącego Rady Państwa, konsultowana przez władze z po-
słami ChSS- u i PAX- u, spotkała się z przejawami niezadowo-
lenia ze strony tych ostatnich, którzy uważali, że z racji wcześ-
niejszego pełnienia tej funkcji przez Bolesława Piaseckiego na-
leży się ona aktualnemu przewodniczącemu PAX – u, czyli Ry-
szardowi Reiffowi.

Do rzeczywistej współpracy tych środowisk nigdy na tere-
nie Poznania nie doszło. Ten brak jakichkolwiek relacji na li-
nii KIK – PAX na terenie Poznania potwierdził wieloletni prze-
wodniczący Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia PAX 

NIe Było WoLI 
WsPółPRacy

Alfred Wawrzyniak. W udzielonej autorowi książki wypowie-
dzi stwierdził, że woli „współpracy nie było z obu stron; my-
śmy tej inicjatywy nie mieli, a druga strona też nie była pew-
nie przekonana, ze względu na opinie o PAX – e...”. Wydaje 
się – zauważa autor – że szczególnie w latach 70. przynajmniej 
część członków ruchu KIK-owskiego patrzyła na PAX, a także 
na ChSS nie tylko z obojętnością, ale nawet z niechęcią. „Po-
wód takiej postawy – czytamy w książce – dość prosto wyło-
żono pewnemu kapłanowi z Niemiec Zachodnich, który przy-
jechał do Wrocławia z wycieczką (na zaproszenie PAX-u). Nie 
mógł on zrozumieć, na czym polega różnica pomiędzy PAX-
em a KIK-em. Różnicę wyłożył mu ówczesny prezes wrocław-
skiego KIK-u, prof. Kazimierz Czapliński, mówiąc, że KIK to 
»romisch katholisch« a PAX to »moskalisch katholisch«.

 wŁodZiMierZ J. chrZanowsKi 

konrad białecki, klub inteligencji katolickiej w Poznaniu w latach ����-����. wydawnictwo 
Poznańskie. Poznań �0�� r.

WoJNa 
Z chRZeŚcIJaństWeM

 Co prawda od czasu do 
czasu docierają do nas in-
formacje o przestępstwach 
i zbrodniach dokonywa-
nych na wyznawcach Je-
zusa, jednak dopiero gdy 
część tych przypadków opi-
sze się w jednej publikacji, 
wyraźnie widać, że dzisiaj 
trwa wojna z naszą wiarą.

Od razu trzeba powie-
dzieć, że nie jest to kla-
syczna wojna. A więc taka, 
w której są granice, fronty 
czy nawzajem zwalczające 
się armie. Wojna z wyznaw-
cami Jezusa toczy się we-
wnątrz państw, których władze nie reagują, gdy jedni oby-
watele zabijają innych. Często sami po cichu inspirują do 
mordów.  Ten stan autorzy nazywają wojną. Jak inaczej bo-
wiem nazwać wydarzenia, w wyniku których w ostatnich la-
tach ginie 160 000 osób rocznie. 

Zaletą książki, wydanej w Polsce przez PAX, jest także to, że 
jej autorzy nie ograniczyli się do dokumentacji kolejnych tra-
gicznych wydarzeń, ale przeprowadzili analizę prześladowań 
chrześcijan pod kątem historycznym i ideologicznym. Ten 
ostatni aspekt jest bardzo silny na Zachodzie i w Polsce. Wi-
dzimy na co dzień, jak media głównego nurtu piętnują prze-
jawy dyskryminacji i tzw. „mowy nienawiści”. Jednocześnie 
ośmieszają osoby wierzące, a o kapłanach mówią głównie źle 
lub bardzo źle. Te podwójne standardy lewicowo-liberalnych 
mediów mają także ten skutek, że większość bestialskich 
zbrodni dokonywanych na chrześcijanach jest przemilczana.

Dlatego lektura „Wojny z chrześcijaństwem” powinna 
wywołać w nas wstrząs potrzebny do do budowania silnej 
katolickiej opinii publicznej.

ToMasZ sorowicZ

Nasz głos propoNuje
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W Galerii Mariackiej 
w Gdańsku odbyła się 
debata odnosząca się do 
problemu wiary w prze-

strzeni publicznej. Poszukiwano 
odpowiedzi na pytanie: czy wie-
rzący poza dawaniem świadectwa, 
powinni dbać o obecność wartości 
i symboli wiary w przestrzeni pub-
licznej, czy mają do tego prawo? 
W debacie wzięli udział: Hani Hra-
ish – imam Gminy Muzułmańskiej, 
Sławomir Józefiak prezes Zarządu 
Katolickiego Stowarzyszenia „Ci-
vitas Christiana”, mec. Kazimierz 
Smoliński prezes Fundacji „Sur-
sum Corda”

W dzisiejszej Europie przestrzeń 
wolności religijnej coraz bardziej 
się kurczy. W niektórych krajach 
szyderstwo z religii, atakowanie 
religijnych wartości, symboli i tra-
dycji uchodzi dziś już za standard. 
Stajemy przed pytaniem: Czy jeśli 
nie chcemy, by stało się to także 
standardem w Polsce, nie powinni-
śmy zdecydowanie reagować, o ile 
jeszcze nie jest za późno… 

Hani Hraish, rozpoczynając de-
batę, stwierdził przede wszystkim, 
że wyrzucenie religii z przestrze-
ni publicznej zaczęło się w Euro-
pie i tu powinno się zakończyć. To 
wielka tragedia, że religię odsunię-
to od uczestnictwa w kształtowaniu 
prawa. Podobnie próbowano i na-
dal próbuje się to zrobić w krajach 
muzułmańskich. Jednak ponad pra-
wem ludzkim jest prawo Boże za-
warte w Koranie, Biblii czy Torze. 
Do czego może prowadzić kwe-
stionowanie tego faktu, świadczą 
próby zrównania małżeństwa ze 
związkami dwóch facetów czy ko-
biet – mówił prelegent. Imamowi 
nie mieści się w głowie, że każe się 
to tolerować muzułmanom. Dobit-
nie stwierdził, że kto wyraża zgodę 
na łamanie prawa Bożego, popeł-
nia grzech, mało tego – kto uczest-
niczy w kształtowaniu takiego nie-
etycznego prawa, zaliczany jest do 
niewierzących. 

W tym miejscu warto przypo-
mnieć, że gdyby nie Kościół i po-
stawa kard. Wyszyńskiego, nie po-

PUBLIcZNy WyMIaR WIaRy 
wstałaby Solidarność. Gdyby nie 
Solidarność, nie byłoby wolno-
ści. W warunkach wolności pry-
watyzują wiarę ludzie, którzy we-
szli do polityki z poparciem Koś-
cioła; gdy przestał im być potrzeb-
ny, kwestionują jego rolę w życiu 
publicznym. 

Podobnie jest obecnie w świe-
cie muzułmańskim – gdy dąże-
nia wolnościowe wyszły z mecze-
tów, zachwycano się wiosną muzuł-
mańską, ale gdy muzułmanie zdo-
byli władzę, zaczęto ich uważać za 

wrogów. 
Czy Chrystus politykował? To py-

tanie (a jednocześnie tytuł artyku-
łu w tygodniku „Idziemy”) postawił 
Sławomir Józefiak. Analizując, za co 
Chrystus poniósł śmierć, podob-
nie jak Jan Chrzciciel, dojdziemy 
do wniosku, że w ówczesnym rozu-
mieniu – ponieśli ją… za politykę. 
Wracając do dnia bieżącego – ogra-
niczanie prawa do publicznego wy-
znawania wiary (umieszczania sym-
boli religijnych w przestrzeni pub-
licznej), czy to muzułmanom, czy 
katolikom i chrześcijanom, jest 
odbieraniem im części praw oby-
watelskich. Jest to sprzeczne cho-
ciażby z dokumentami soborowy-
mi, które wręcz zobowiązują kato-
lików do uczestnictwa w życiu pub-
licznym, a w szczególności – poli-
tycznym. Czy powinni rezygnować 
ze swojej wiary i prawa do wpływa-

nia na kształt własnego państwa? 
W tym kontekście niebezpiecznie 
rozszerza się w Europie zjawisko 
chrystofobii, którego konsekwen-
cje są widoczne zarówno w me-
diach, jak i postawach ludzi.

Ostatnie przykłady dwóch posłów: 
Johna Godsona i Jarosława Gowina, 
a także zachowanie innych posłów 
katolików – pokazują, że nadcho-
dzi w polityce czas łamania sumień. 
Coraz powszechniejsza jest posta-
wa osób publicznych, które oświad-
czają, że religię i swoją wiarę zo-

stawiają za drzwiami urzędu, a ich 
obowiązkiem jest dbanie również 
o agnostyków, ateistów i mniejszo-
ści seksualnych. Dla muzułmanina 
zostawienie wiary za drzwiami – jak 
stwierdza imam – jest „jedną wiel-
ką hipokryzją”. Religia, której nie 
praktykuje się wszędzie, w każdym 
miejscu – nie jest żadną religią. 
Pozwoliliśmy na odsunięcie wiary 
z życia publicznego, zostały jesz-
cze symbole – pytanie: na jak długo 
jeszcze? Jest to zbieżne – jak wska-
zał prezes Zarządu Stowarzyszenia 
– z biblijną prawdą, że „wiara bez 
uczynków jest martwa” i dotyczy nie 
tylko uczynków miłosierdzia, ale 
również uczynków w życiu publicz-
nym, w tym politycznym. Postawy 
ludzi uciekających ze swoją wiarą 
w życie prywatne są skutkiem sko-
masowanego działania antyreligij-
nego, ale też braku formacji religij-

podczas debaty w gdańsku, od lewej waldemar Jaroszewicz, hani hraish, sławomir Józefiak, kazimierz smoliński
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nej chrześcijańskich polityków, któ-
rzy nie są w stanie przyswoić sobie 
magisterium Kościoła. Czy powoli 
nie wracamy do idei Robespierre’a, 
że dozwolony jest jedynie oficjalny 
kult państwowy Istoty Najwyższej, 
a wszystko inne jest złe? Już kiedyś, 
w historii, były czasy, gdy w imię 
idei postępu i oświecania wprowa-
dzano różne zakazy i nakazy, jed-
nak dziś wspominamy je jako cza-
sy terroru. 

Mimo że Konstytucja określa bar-
dzo precyzyjnie wzajemne relacje 
między państwem a Kościołami czy 
wierzącymi, określając je jako bez-
stronne – mówił mec. Kazimierz Smo-
liński – to jednak w ostatnim czasie ta 
kwestia jest mocno zachwiana. Mimo 

że państwo powinno osobom wierzą-
cym zapewnić możliwość funkcjono-
wania w życiu publicznym i prezento-
wania swoich przekonań oraz symbo-
li w przestrzeni publicznej na równi 
z innymi, to państwo faworyzuje nie-
wierzących, dając im większe moż-
liwości wygłaszania tez antyreligij-
nych. Widać też coraz częściej usuwa-
nie symboli religijnych z przestrzeni 
publicznej. Na szczęście ostatnie wy-
roki sądów, w sprawie krzyża w Sej-
mie czy Nergala i Dody, wskazują, że 
sądy dostrzegają granicę, poza któ-
rą nie powinno się posuwać w życiu 
publicznym. Czy jest to odejście od 
liberalnego spojrzenia na orzeczni-
ctwo – na razie za wcześnie na takie 
stwierdzenie. 

Mody na antyislamizm i antyjuda-
izm nie można rozpatrywać w ode-
rwaniu od szerszej mody antyreli-
gijnej. Inna sprawa, że muzułma-
nie nie są zupełnie bez winy i sami 
nieraz przyczyniają się do tego, by 
dawać pretekst do antyislamizmu 
w Europie (ale na pewno nie w Pol-
sce). Jednak chrześcijanie nie po-
winni stawać w opozycji do muzuł-
manów, a po tej samej stronie co 
ideolodzy świeckości, chociażby 
w kwestii uboju rytualnego.

waldeMar JarosZewicZ

debata była transmitowana „na żywo” przez internet 
(oglądało ją ��0 osób), a jej zapis można oglądać na 
stronie www.pomorski.civitaschristiana.pl w aplikacji 
civitastv

Jak co roku, w Oddziale Okręgo-
wym w Krakowie odbył się wiel-
kopostny dzień skupienia dla 
członków „Civitas Christiana”. 

W programie była Msza św., konfe-
rencja, Droga Krzyżowa po krużgan-
kach klasztoru Ojców Karmelitów na 
Piasku 

Tematem Tegorocznego Dnia Sku-
pienia była postać i nauczanie kard. 
Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Ty-
siąclecia. W homilii Ojciec Piotr na-
wiązał do Ewangelii i postawił pyta-
nie: „Któż z nas nie chciałby zostać 
uzdrowiony?” Okres postu ma nas 
prowadzić do duchowego uzdrowie-
nia. Często, jak chory z Ewangelii, nie 
dostrzegamy Jezusa jako wody życia. 
Chrystus jednak dopełnia uzdrowie-
nie ostrzeżeniem „nie grzesz więcej, 
aby coś gorszego ci się nie przytra-
fiło”. To „gorsze” to uzależnienie od 
grzechu. Trzeba nam się bać uwikła-
nia w grzech i zło – podkreślał Oj-
ciec. Jezus przestrzega, abyśmy nie 
przykładali ręki do zła.

Patrząc na patrona Stowarzysze-
nia „Civitas Chrisitiana”, kard. Ste-
fana Wyszyńskiego, możemy do-

WIeLkoPostNy dZIeń 
skUPIeNIa W kRakoWIe

strzec, jak bardzo przestrzegał nas 
przed złem. Trzeba nam się trzymać 
tej nauki jak liny bezpieczeństwa. 
Nauczanie Prymasa Tysiąclecia jest 
nadal aktualne i nie straciło nic ze 
swojej ważności do dzisiaj.

W konferencji Ojciec Piotr przy-
bliżył nauczanie i postawę kard. 

Wyszyńskiego. Prymas rozumiał po-
litykę jako dobro wspólne, uważał 
się za Ojca wszystkich Polaków. Za 
najważniejsze zadanie uznawał bu-
dowanie na fundamencie Ewangelii 
i odnowę moralną Narodu. Jako te-
olog wskazywał, że ład w Ojczyźnie 
nastąpi, kiedy zostanie uszanowa-

uczestnicy wielkopostnego dnia skupienia w krużgankach klasztoru karmelitów



4� nasz głos nr 4 | kwiecień �0�3

ci
vi

ta
s 

ch
ri

st
ia

Na
ne prawo Boga do serca ludzkiego 
i człowieka do Boga. Swój program 
zawarł w słowach „Ojczyznę kocham 
bardziej niż własne serce i wszyst-
ko, co czynię dla Kościoła, czynię 
dla Ojczyzny”. 

Dziś bardziej niż kiedykolwiek 
potrzeba nam jego nauki, wiedzy, 
wiary, doświadczenia. Jeżeli po-

dejmiemy to dziedzictwo, to na-
dejdzie wyczekiwane „nowych lu-
dzi plemię” i Polska się odrodzi. 
Sługa Boży kard. Wyszyński zawie-
rzył wszystko Matce Bożej z Jasnej 
Góry, była dla niego amboną i oł-
tarzem Narodu. Dzięki jego prowa-
dzeniu Jasna Góra stała się sercem 
Polski. Do młodzieży w Krakowie 

mówił: „Dla nas po Bogu najwięk-
sza miłość to Polska”. 

Po Drodze Krzyżowej uczestni-
cy rekolekcji wielkopostnych mo-
gli przedyskutować wysłuchane na-
uki przy obiedzie w przepięknym 
refektarzu ojców karmelitów na 
Piasku. 

MoniKa KorpaK

Członkowie i sympatycy Okrę-
gowego Oddziału „Civitas 
Christiana” w Łodzi odbyli 
tegoroczne rekolekcje wiel-

kopostne w Częstochowie, w Domu 
Pamięci Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. Wybór tego samego miej-
sca był świadomy ze względu na 
trwające w tym roku przygotowania 
KSCCH do przyjęcia jako patrona 
sługi Bożego kardynała Stefana Wy-
szyńskiego. W rekolekcjach wzięło 
udział blisko 60 osób, w tym człon-
kowie Oddziału w Częstochowie 

Rekolekcje wielkopostne (w 
dniach 15–17.03.2013 roku) zainau-
gurowano wieczorną Mszą św., któ-
rą sprawował ks. prof. dr hab. Stani-
sław Skobel, asystent kościelny od-
działu w Łodzi.

Po kolacji ks. Skobel poprowadził 
nabożeństwo Drogi Krzyżowej w ka-
plicy Domu Pamięci, gdzie znajduje 
się kopia Drogi Krzyżowej naznaczo-
nej ręką prymasa Wyszyńskiego na ścia-
nie celi w Rywałdzie. Pierwszy dzień 
zakończył Apel Jasnogórski w kaplicy 
Cudownego Obrazu Matki Bożej.

Następnego dnia s. Damaris ze 
Zgromadzenia Sióstr Uczennic Bo-
skiego Mistrza w Częstochowie, któ-
ra przybliżyła uczestnikom chary-
zmat swojej wspólnoty oraz udzie-
liła wiele cennych rad dotyczących 
modlitewnego czuwania przed Naj-
świętszym Sakramentem. Po spot-
kaniu zebrani mogli skorzystać z tej 
cennej nauki w praktyce, adorując 
Najświętszy Sakrament.

RekoLekcJe 
U stóP MatkI BożeJ

Po modlitwie uczestników reko-
lekcji odwiedził abp senior Włady-
sław Ziółek, który podzielił się swo-
imi przeżyciami i doświadczenia-
mi z czasów, kiedy studiował pra-
wo kanonicze na Papieskim Uniwer-
sytecie Gregoriańskim w Rzymie. 
Był to też czas Soboru Watykań-
skiego II, największego wydarze-
nia w Kościele minionego stulecia, 
co pozwalało spojrzeć jeszcze sze-
rzej na świat i problemy Kościoła w 
tamtym czasie. Ksiądz miał też spo-
sobność do spotkań z Ojcami Sobo-
ru. Była to okazja do poznania ludzi 
nauki i kultury, w tym także spotka-
nia z prymasem Wyszyńskim. W dal-
szej części dnia ks. Arcybiskup od-
prawił Mszę św. w kaplicy Matki Bo-
żej w intencji uczestników rekolek-
cji i naszego Stowarzyszenia.

Po południu naukę rekolekcyj-
ną wygłosił ks. prof. dr hab. Stani-
sław Skobel, asystent kościelny Od-
działu w Łodzi. Mówił, że dziś świa-
tu bardziej potrzeba świadków wia-
ry niż myślicieli i nauczycieli. Na-
sze Stowarzyszenie powinna cecho-
wać wzajemna miłość braterska, jak 
pierwszych chrześcijan, o których 
mówiono: „popatrzcie jak oni się 
miłują”.

Z uwagi na niedawne obchody 
Dnia Żołnierzy Wyklętych po na-
uce ks. Skobla nastąpiła projekcja 
filmu pani Aliny Czerniakowskiej o 
Stanisławie Sojczyńskim, „Warszy-
cu”, „Czy warto było tak żyć”, do 
której wstęp i omówienie przygo-

towała kol. Izabela Tyras – prze-
wodnicząca Oddziału w Częstocho-
wie. „Warszyc” był dowódcą i twór-
cą Konspiracyjnego Wojska Pol-
skiego, największego po wojnie 
ugrupowania wojskowego do walki 
z komunistycznym zniewoleniem. 
Po okrutnym śledztwie został ska-
zany przez Sąd Wojskowy w Ło-
dzi na karę śmierci. Wyrok wyko-
nano w lutym 1947 roku. Sojczyń-
ski miał wówczas zaledwie 37 lat. 
Do dziś nie wiadomo, gdzie został 
pochowany.

Na zakończenie dnia wzięliśmy 
udział w uroczystym odśpiewaniu 
Akatystu – pieśni ku czci Matki Bo-
żej połączonej z modlitwą różańco-
wą oraz Apelu Jasnogórskiego w ka-
plicy Cudownego Obrazu.

W ostatnim dniu rekolekcji uczest-
nicy mieli okazję obejrzeć Salę Pa-
mięci Prymasa Wyszyńskiego, gdzie 
oprócz wielu zdjęć zgromadzone 
zostały osobiste rzeczy Sługi Boże-
go. Była to też okazja do wysłucha-
nia wspomnień ze współpracy z Pry-
masem pani Stanisławy z Instytutu 
Prymasowskiego.

We wspólnej rozmowie przy ka-
wie uczestnicy podzielili się oso-
bistymi przeżyciami z tego krótkie-
go, ale bogatego w treść czasu reko-
lekcji wielkopostnych. Na pożegna-
nie z duchową stolicą Polski uczest-
niczyliśmy we Mszy św. w kaplicy 
Matki Bożej i uroczystym zasłonię-
ciu Cudownego Obrazu.  

dK
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Czy wiara ogłupia ludzi? Czy 
człowiek wierzący to istota ba-
zująca jedynie na iluzji? Czy 
tylko nauka wyjaśnia początek 

świata? A może nie warto przywoły-
wać Boga, by pojąć, dlaczego wszech-
świat istnieje?

Coraz częstszym zjawiskiem wystę-
pującym we współczesnym świecie 
jest pojęcie nowego ateizmu. W ra-
mach tego pojęcia wyrażane są idee 
wyznające pogląd, iż „religii nie po-
winno się tolerować, lecz należy jej 
przeciwdziałać, krytykować i pod-
dać racjonalnej argumentacji wszę-
dzie tam, gdzie sięgają jej wpływy”. 
Przedstawicielem środowiska pisa-
rzy-ateistów jest chociażby Richard 
Dawkins, który w swojej książce The 
God Delusion opisuje człowieka wie-
rzącego jako postać straconą, zmie-
rzającą do samobójstwa w wyniku 
wiary w iluzję. 

Brytyjski uczony, astrofizyk Step-
hen Hawking, zasłynął wśród nowych 
ateistów swoimi teoriami, iż „powsta-
nie wszechświata można wyjaśnić 
prawami fizyki bez odwoływania się 
do cudów lub bożych interwencji”. 
„Osoba, która wiele uzyskała w swo-
jej dziedzinie, zapomina, że kompe-
tencje mają swoje granice, i że warto 
być bardziej powściągliwym w dzie-
dzinie, która nie należy do pola jego 
fachowości” – tak rozpoczął swoje wy-
stąpienie ks. bp Andrzej Siemieniew-
ski, goszcząc kolejny już raz we wroc-
ławskim Oddziale Stowarzyszenia 
z wyśmienitym wykładem poświęco-
nym problemowi sporów o początek 
wszechświata.

Ksiądz biskup zajął się antywizją 
stworzenia świata Stephena Hawkin-
ga, ukazaną w filmie dokumentalnym 
pt. Did God create a universe, gdzie zo-
stał przedstawiony obraz ciemnoty, 
obraz prymitywnego średniowiecz-
nego ludu. Ów film może i jest o pod-
łożu teologicznym lub filozoficznym 
z racji zawartego w tytule pytania, 
jednakże w rzeczywistości mamy tu 
do czynienia ze swego rodzaju pu-
łapką, która ludzi nieświadomych, 

W kRęgU Pytań 
o PocZątek WsZechŚWIata

niemających potrzeby zdobycia in-
formacji o prawdziwości zawartych 
tam tez, umacnia w przeświadczeniu  
o słuszności swoich racji, a tym sa-
mym o braku potrzeby dotarcia do 
prawdy.

W jaki sposób została sformułowa-
na odpowiedź dla tzw. zwykłych lu-
dzi? Film zaczyna się od scen ze sta-
rożytnej Grecji. Starożytni filozofo-
wie greccy stawiają pytania, jakiego 
kształtu jest ziemia, jakich rozmia-
rów jest kosmos, jak daleko jest do 
słońca. Drugi etap tej intelektualnej 
przygody to kolaps, czyli załamanie 

wiedzy, pod hasłem średniowiecza. 
Obraz Wikingów, zaskoczonych chwi-
lą zaćmienia słońca i szukających wy-
tłumaczenia dla tego, co się dzieje, 
w micie o zaćmieniu jako efekcie po-
łknięcia słońca przez boga-wilka. Na-
stępnie reżyser przechodzi do bar-
dziej szczęśliwych czasów, do Gali-
leusza, do upowszechnienia się te-
orii naukowej Newtona i Einsteina. 
W tym momencie głos narratora, sa-
mego Hawkinga, podkreśla, że kie-
dy myśl religijna topnieje, myśl as-
tronomiczno-fizyczno-techniczna za-
czyna się rozwijać i człowiek uzysku-
je w ten sposób wolność intelektual-
ną. Osią dramatu filmu jest napięcie 
między religią a nauką. Religia wy-

stępuje jeszcze w dwóch odsłonach,  
w postaci średniowiecznego papieża 
Jana XXI, który rzekomo czuł się za-
grożony ideą praw przyrody, ogłasza-
jąc, że są one herezją, oraz Jana Pa-
wła II Papież Polak występuje w kon-
tekście wspomnianego przez Haw-
kinga spotkania, na którym podczas 
konferencji nt. kosmologii i później-
szej audiencji miał powiedzieć, że 
badanie, jak działa wszechświat, jest 
uprawnione, ale nie powinniśmy sta-
wiać pytań o jego początek, gdyż jest 
on dziełem Boga. Oczywiście nawet 
człowiek średnio rozeznany w histo-

rii Kościoła instynktownie czuje, że 
tak przedstawione fakty nie odpo-
wiadają realiom. Każdy znający się 
na średniowieczu wie, że idea praw 
przyrody, którą jakoby miał potępiać 
sam papież, jest absurdalna. Tak jak 
współcześnie papieże w swym na-
uczaniu nie zabraniają stawiania py-
tań z dziedziny nauki, choćby mocno 
granicznych.

W głównej części swego wystąpie-
nia Ksiądz Biskup zanalizował po-
szczególne tezy Hawkinga odnoszą-
ce się do jego wizji powstania świa-
ta. Na pytanie, dlaczego istnieje ra-
czej coś, niż nic, Hawking następu-
jąco odpowiada w The Grand Design: 
„powodem dlaczego istnieje raczej 

podczas sesji ośrodka formacji katolicko-społecznej we wrocławiu
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coś niż nic i powodem, dla które-
go istnieje świat i dlaczego istnieje-
my my, jest spontaniczne istnienie.” 
Pisze ponadto: „skoro istnieją takie 
prawa jak grawitacja to wszechświat 
może powstać i powstaje z niczego, 
nie ma co przywoływać Boga, aby wy-
strzelił fajerwerki i wprawił wszech-
świat w ruch”. Jest to teza, którą Haw-
king najczęściej używa jako swoistego 
łomu do wyjaśniania swego światopo-
glądu, którego fundamentem jest za-
łożenie, że wszechświat powstał z ni-
czego. Utrzymywał, że wszechświa-
ty będą spontanicznie powstawać 
z niczego, a na którym wszechświe-
cie się znajdziemy, to jedynie kwe-
stia przypadku. 

Odnośnie do tezy Hawkinga: „ponie-
waż jest prawo grawitacji, to wszech-
świat może się stworzyć z niczego”, 
prof. John Lennox, kolega po fachu, 
sformułował odpowiedź w trzech zda-
niach. Przyjrzał się tej tezie i wyka-
zał dwie sprzeczności. Po pierwsze – 
jeśli coś jest, to mamy do czynienia 
z czymś, zatem istnienie praw grawi-
tacji jest czymś, a więc sformułowanie, 

że wszechświat stworzył się z niczego, 
jest błędne. Natomiast drugi błęd-
ny tok myślenia polega na tym, iż ist-
nienie wszechświata zdaje się być po-
przedzone jakimś aktem wszechświa-
ta, który sam siebie stwarza. Wygląda 
więc na to, że byt uprzedza sam sie-
bie aktem działania, które polega na 
stworzeniu samego siebie.

Nasz gość wskazał, iż w polemice 
z tymi tezami bardzo ciekawe i twór-
cze może być zaglądanie do tez (wy-
dawałoby się, starych i mocno pokry-
tych kurzem) Ojców i Doktorów Koś-
cioła, którzy metodą logiczną, nie 
znając ateizmu w jego XXI-wiecznej 
wersji, dają odpowiedź na dzisiejsze 
zarzuty.

Dla współczesnego człowieka cie-
kawym ćwiczeniem intelektualnym 
może być np. przegląd pism św. Augu-
styna czy św. Tomasza, którzy uważali, 
że czas jest rzeczywistością skończo-
ną, liczba lat, godzin czy sekund jest 
ograniczona. Czas się zaczął i czas się 
skończy. Podobnie uważali, że prze-
strzeń jest czymś ograniczona i wca-
le nie jest tak, że przestrzeń miała-

by ciągnąć się bez końca. Arystoteles 
w Fizyce stawia i rozwiązuje pewien 
problem. Kosmos to ziemia, słoń-
ce, księżyc i różne obiekty kosmicz-
ne rozmieszczone na sferach, a wraz 
z ostatnią sferą kończy się przestrzeń 
i poza jej granicą nie ma nic, ani cza-
su, ani przestrzeni, ani żadnego miej-
sca. Człowiek XXI wieku uważa, że 
przy takim obrazie kosmosu musi być 
coś dalej, czyni tak ze strachu przed 
samotnością i ewentualnym brakiem 
Boga, którego istnieniu jednocześnie 
chciałby zaprzeczyć.

Czymś zatrważającym wydaje się, 
że człowiek współczesny, naukowiec, 
prezentuje taką wizję świata, kar-
miąc nią miliony ludzi niezdających 
sobie sprawy z podstępu i manipu-
lacji. Jednocześnie buduje on fał-
szywą relację między wiarą a nauką. 
Zbudowany tą metoda stereotyp po-
woduje, że ludzie ulegający ułudzie 
nowego ateizmu nie odczuwają po-
trzeby, by zainteresować się, jak było 
w rzeczywistości, zadowalając się 
pseudooczywistościami.

esTera rycZeK

Od ustanowienia trzy lata temu 
Narodowego Dnia Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych w ca-
łym kraju z inicjatywy lokal-

nych środowisk zaczęto czcić  żołnie-
rzy tzw. drugiej konspiracji, którzy 
wbrew wszystkiemu walczyli o pol-
ską niepodległość w powojennej Eu-
ropie. W tym roku we Wrocławiu pro-
gram obchodów Dnia Żołnierzy Wy-
klętych był niezwykle bogaty

Oficjalne uroczystości rozpoczę-
ły się na Cmentarzu Osobowickim. 
Wieczorem odbył się Marsz Pamięci 
z wrocławskiego Rynku pod pomnik 
rtm. Witolda Pileckiego.

Pokaźny wkład w przebieg obcho-
dów wniósł wrocławski oddział Kato-
lickiego Stowarzyszenia „Civitas Chri-
stiana”. W sobotę 2 marca w siedzi-
bie Stowarzyszenia odbył się maraton 
filmowo-dyskusyjny pt. „Pamiętajmy 
o Niezłomnych”. Organizatorami spot-
kania oprócz „Civitas Christiana” było 

PaMIętaJMy o NIeZłoMNych
Stowarzyszenie Odra-Niemen oraz 
wrocławska Inicjatywa Historyczna.

Rozpoczęcie maratonu zaplanowa-
no na godz.10.30, a zakończenie na 
północ, jednak ostatni goście opusz-
czali siedzibę Stowarzyszenia już po 
godz.1.00 w nocy. Wśród wielu fil-
mów, które wyświetlano tego dnia, 
warto zwrócić uwagę na kilka, które 
wzbudziły największe zainteresowa-
nie i dyskusję.

Pierwszą propozycją była historia ży-
cia płk. Jerzego Woźniaka – związanego 
z Wrocławiem żołnierza AK. Obraz wy-
reżyserowany przez Sławomira S. Gór-
skiego powstał przy współpracy z por-
talem wideohistoria.pl oraz Instytu-
tem Pamięci Narodowej. Było to nie-
zwykle sugestywne i chyba najlep-
sze dzieło sztuki filmowej wyświetlane 
tego dnia. Film składał się z trzech czę-
ści opowiadających o: losach przedwo-
jennych i wojennych zmarłego przed 
kilkoma laty pułkownika; historii jego 

życia w okresie powojennym; okre-
sie po roku 1989, kiedy to treścią ży-
cia Jerzego Woźniaka stała się walka 
o pamięć i prawdę historyczną o żoł-
nierzach podziemia narodowego i nie-
podległościowego, niesprawiedliwie 
osądzanych i okrutnie prześladowa-
nych w epoce stalinizmu, później zaś 
pozbawionych prawa do sprawiedli-
wości, a często nawet środków do ży-
cia. Ukazano szereg sytuacji, gdy daw-
ni bohaterowie wojenni współcześnie 
zmuszeni są cierpieć biedę, natomiast 
ich kaci dożywają lat na sowitych, ube-
ckich emeryturach.

Pokazano również prawie godzinny 
film Jerzego Zalewskiego Kadry NSZ. In-
teresujący materiał przedstawia histo-
rię tej formacji, a także kontekst utwo-
rzenia w czasie II wojny światowej pod-
ziemia narodowego i jego przedwojen-
ną genezę. Niezwykle istotną zaletą 
Kadr NSZ jest przedstawienie licznych 
relacji kombatantów – niektórzy już nie 
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żyją, inni z racji podeszłego wieku być 
może po raz ostatni mogli opowiedzieć 
o swoich wojennych i powojennych lo-
sach. Relacje bohaterów i opinie hi-
storyków uzupełniają się z elementa-
mi inscenizacji, przez co dokument nie 
sprawia wrażenia suchego zbioru wia-
domości, nie pomija żadnego z istot-
nych faktów.

Po projekcji filmu było spotkanie 
z prezesem Dolnośląskiego Okręgu 
Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, 
Władysławem Dłużniewskim, który 
opowiedział zebranym historię swojej 
działalności w czasie wojny i po jej za-
kończeniu. Mówił o szczegółach swoje-
go ujawnienia i aresztowania przez UB, 
a następnie przeprowadzonego w UB 
śledztwa. Kombatant dość szeroko 
przedstawił także historię działalności 
podziemia (przede wszystkim narodo-
wego) na ziemiach, z których się wywo-
dzi, w tym udział w NSZ członków swo-
jej rodziny. Dyskusja po tym wystąpie-
niu trwała kilka godzin.

Jednym z najważniejszych punktów 
maratonu filmowo-dyskusyjnego, któ-
ry cieszył się chyba największym po-
wodzeniem i frekwencją, była prezen-
tacja zdjęć zebranych przez dr. hab. 
Krzysztofa Szwagrzyka (IPN) wraz z pre-
lekcją „Prace ekshumacyjne powołane 
w ramach działalności statutowej IPN”. 
Prelegent przedstawił niezwykle inte-
resujące, unikatowe zdjęcia z ekshu-
macji na Cmentarzu Osobowickim we 
Wrocławiu, a także z najnowszych prac 
ekshumacyjnych na Cmentarzu Powąz-
kowskim w Warszawie. Duże zaintere-
sowanie audytorium wzbudziły donie-
sienia dotyczące zaplanowanych na 
najbliższą przyszłość prac ekshumacyj-
nych na Powązkach, na tzw. „Łączce”, 
gdzie najprawdopodobniej pochowani 
są w zbiorowych mogiłach wybitni żoł-
nierze Polski Walczącej. Dr Szwagrzyk 
wspomniał o ponad setce odnalezio-
nych już ciał i oczekiwaniu na ich iden-
tyfikację. Prelekcja wzbudziła wielkie 
emocje i stała się przyczynkiem do 
burzliwej, emocjonalnej dyskusji. Za-
dawano pytania – o najbliższą przy-
szłość działań ekshumacyjnych, szcze-
góły finansowania IPN w kontekście sy-
tuacji politycznej w kraju i o szanse od-
nalezienia ciał konkretnych żołnierzy 
podziemia. Atmosfera wzburzenia dała 
o sobie znać, gdy prelegent ukazał 
(posiłkując się fotografią) symboliczny 
fakt, który może być trafną alegorią naj-
nowszej historii Polski – na Powązkach 

zaledwie kilkadziesiąt metrów dzieli 
ścianę pamięci Żołnierzy Wyklętych od 
grobów niektórych z ich katów. 

Pokaz filmów dokumentalnych uroz-
maiciły klipy muzyczne związane z te-
matyką Żołnierzy Wyklętych zaprezen-
towane przez Grzegorza Kowala (portal 
10milionów.pl). Uczestnicy maratonu 
mieli okazję zapoznać się z twórczością 
artystów już znanych szerszej publicz-
ności (np. De Press), ale także z tymi, 
którzy stawiają dopiero pierwsze kroki 
na scenie. Następnie prelegent wygło-
sił krótki referat o możliwości promo-
cji wydarzeń historycznych, kreowania 
pamięci zbiorowej przez środki kultury 
masowej i współczesne sposoby prze-
kazu, np. muzykę hiphopową. 

W toku maratonu filmowego przed-
stawiono także kilka dzieł dokumen-
tujących działalność Stowarzyszenia 
Odra-Niemen na Kresach Wschodnich. 
Filmy przedstawiały m.in. przebieg ak-
cji przesyłania paczek świątecznych dla 
kombatantów polskich na Wschodzie 
czy współpracę z mniejszością polską, 
szczególnie z młodym pokoleniem.

Maraton zakończył się (rozpoczętą 
już po północy) projekcją filmu pt. Pani 
Weronika i jej chłopcy, o pani Weronice Se-
bastianowicz, przewodniczącej Związ-
ku Żołnierzy AK na Białorusi, i współ-
czesnej działalności Związku. Niezwy-
kle wzruszający obraz dokumentuje 
sylwetki starszych już osób, egzystują-
cych w trudnej sytuacji, nie tylko ma-
terialnej, ale również (co nawet bar-
dziej dotkliwe) ze względu na odosob-
nienie w obcym państwie, wśród obce-
go narodu, który nie podziela poglą-
dów polskich kombatantów i nie rozu-

mie ich walki, a więc nie docenia ich 
wysiłków. Film ukazuje świadectwo ży-
cia ludzi, dla których w arcytrudnych 
warunkach polskość stanowiła i stano-
wi wartość najwyższą. Dokument pozo-
stawia jednak poczucie niekłamanego 
smutku. Widz zdaje sobie sprawę, że 
mimo twardej, niezłomnej postawy lu-
dzie ci odejdą niedługo w sposób na-
turalny, a wraz z nimi prawdopodobnie 
umrze także polskość w tej części Kre-
sów. Film ten jest więc, niestety, świa-
dectwem czasu schyłku, śmierci, której 
nie da się pokonać, bo tak sprawił los, 
tak sprawiła historia.

Poza wymienionymi wyżej dzieła-
mi nie mniejszą frekwencję miały po-
kazy pozostałych wyświetlanych tego 
dnia filmów, tj. Nigdy nie wrócisz do domu 
(reż. Jolanta Krysowata), Oskarżenie (reż. 
Grzegorz Braun), Dywizja nastolatków 
(reż. Alina Czerniakowska) czy Sny stra-
cone, sny odzyskane (reż. Rafał Dudkie-
wicz i Arkadiusz Gołębiewski).

Dopełnieniem przedstawianych 
materiałów filmowych była obecność 
niektórych z ich twórców, a przede 
wszystkim kombatantów – członków 
ZŻ NSZ, ZŻ AK, a także Ogólnopol-
skiego Związku Młodocianych Więź-
niów Politycznych „Jaworzniacy”. Ich 
udział w maratonie filmowo-dysku-
syjnym nadał imprezie szczególną 
rangę, a także był niecodzienną oka-
zją do rozmowy z aktywnymi świad-
kami historii, którą upamiętnia świę-
to 1 marca. Warto zwrócić uwagę, iż 
kombatanci częstokroć pomimo nie-
domagań przez wiele godzin uczest-
niczyli w maratonie i porozmawiali 
z mieszkańcami Wrocławia.

tegoroczne obchody dnia żołnierzy wyklętych we wrocławiu miały bogaty program
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Oddział Okręgowy Stowarzy-
szenia Katolickiego Stowa-
rzyszenia „Civitas Christia-
na” we Wrocławiu nie usta-

je w podkreślaniu rangi nauczania 
historii. Spotkania, roboczo nazwa-
ne „tajnymi kompletami”, zgroma-
dziły już wielu uczniów województwa 
dolnośląskiego

W cykl ten wpisał się także pracowi-
ty dzień 19 lutego. Rozpoczęła go pre-
lekcja w Centrum Kultury w Głuszycy, 
zakończył zaś wykład J.E. ks. prof. Ig-
nacego Deca, biskupa świdnickiego. 
Wieczorne spotkanie w siedzibie od-
działu „Civitas Christiana” w Wałbrzy-
chu skłania do wielu refleksji.

Czym jest historia?
Już samo hasło, pod którym się 

spotkaliśmy – „Historia nauczycielką 
życia” – jest symptomatyczne. Ksiądz 
biskup w swoim wykładzie postano-
wił podzielić się ze słuchaczami re-
fleksją nad tym, czy dzisiaj zawołanie 
to jest nadal aktualne. Zanim jednak 
sformułował wnioski, kilka słów po-
święcił terminologii, niezbędnej do 
stworzenia zrozumiałego, przyswajal-
nego opisu sytuacji. 

Pochylając się nad zagadnieniem hi-
storii, pochylamy się nad przeszłością 
rozumianą jako dzieje, bieg wypad-
ków, zdarzenia, które już miały miej-
sce w dawnych czasach. Jest to pro-
ces, który stale postępuje i nie da się 
go zatrzymać, a przynajmniej człowiek 
nie jest władny tego uczynić. Ludzie 
są uczestnikami tego procesu, tworzą 
pokolenia wędrujące w czasie.  

W drugim znaczeniu pod nazwą „hi-
storia” kryje się nauka o dziejach. Jest 

Po co NaM hIstoRIa
to nauka badająca – kolokwialnie mó-
wiąc – to co za nami, co się wydarzyło 
od stworzenia świata aż po aktualną sy-
tuację. Specjalizacja opiera się o cezu-
rę czasową albo tematyczną. Stąd wy-
różniamy historię powszechną, historię 
Polski, Kościoła, ruchów robotniczych 
etc. Nasze refleksje dotyczyć będą hi-
storii właśnie w tym drugim znaczeniu.

Od historii możemy i musimy się 
uczyć – stwierdził czcigodny prele-
gent. Należy ją czytać niczym pod-
ręcznik i szukać natchnienia do bu-
dowania życia dzisiejszego i przyszło-
ści. My, Polacy, mówimy o sobie, że 
nie potrafimy wyciągnąć żadnej nauki 
z dziejów. Tymczasem jesteśmy do-
ceniani przez innych, np. przez Ojca 
Świętego Pawła VI. Chwalił on naród 
polski za mądrość objawiającą się 
w „wydobywaniu przyszłości z prze-
szłości”. Pochwała ta, bardzo miła 
dla ucha, przede wszystkim nakłada 
na nas obowiązek takiego myślenia i 
działania, byśmy się stali godni tych 
ciepłych słów. Trzeba przy tym dzia-
łać mądrze, dokonać kwerendy źró-
deł. Na początek wystarczy porów-
nanie publikacji historycznych w naj-
większych dziennikach i tygodnikach. 
Wnioski odnośnie do stopnia zakła-
mywania historii nasuną się same.

Trend antyhistoryczny 
Niestety, obecnie zauważamy trend, 

który można nazwać antyhistorycznym. 
Na jednym z „tajnych” spotkań szkol-
nych z ust uczniów padły dwa treściwe 
pytania: „Po co panowie organizujecie 
te spotkania, po co nam historia?” oraz 
„Dlaczego oczekujecie od nas dyskusji o 
historii, skoro jesteśmy wychowywani w 

stereotypie, który nakazuje nam postrze-
gać ją jako niepotrzebną?” Niezależnie 
zatem od tego, czy patrzymy na eduka-
cję jako na system, czy też rozmawiamy 
„u dołu” z uczniami, dostrzegamy niemal 
walkę z nauczycielką życia. Niebezpie-
czeństwo czai się w pozorze dobra. Spo-
glądajmy w przyszłość, specjalizujmy się 
w konkretnych zawodach, odrzućmy ba-
gaż starych mitów – głoszą piewcy „no-
woczesności”. I dodają: historię zostaw-
my profesjonalnym historykom, nie ma 
potrzeby mieszać dzieciom w głowach. 
Jakże to przypomina frazesy o Kościele, 
który powinien ze swoim głosem pozo-
stać w progach świątyń... 

Po co zatem historia? Jeżeli nawet 
porzucimy „duchowe” korzyści i po-
stanowimy spojrzeć na tę naukę w 
sposób utylitarny, to nasuwają się 
przynajmniej dwa znaczące argumen-
ty. Po pierwsze uczymy się nie popeł-
niać tych samych błędów. Możemy wy-
ciągnąć wnioski co do przyczyn i skut-
ków i unikać zachowań prowadzących 
do zła. Po drugie – gdy przyjrzymy się 
dokonaniom naszych przodków, zro-
zumiemy, że wiele już dawno odkry-
to i opisano. Chroni nas to przed wy-
ważaniem otwartych drzwi, przed po-
znawaniem tego, co już dawno po-
znane. Osłania nas to także przed py-
chą, jaka dotyka tych myślicieli, którzy 
przekreślają dotychczasowy dorobek. 
Twierdzą, że dopiero to, co przycho-
dzi wraz z nimi, jest wartościowe. Wte-
dy niezbędna okazuje się znajomość 
historii, by od poglądów takich ludzi 
się odcinać lub wykazać, iż to, co gło-
szą, to „nic nowego pod słońcem”.

Dlaczego jako chrześcijanie powinni-
śmy historii bronić? Czy tylko dlatego, 

Sala, w której odbywały się pokazy, 
pękała w szwach – od rana do późnej 
nocy. Na korytarzu siedziby Stowa-
rzyszenia odbywał się kiermasz ksią-
żek i artykułów związanych z Żołnie-
rzami Wyklętymi. 

Goście chętnie kupowali kalen-
darz, płytę, otrzymywali w prezen-
cie trzy tematyczne koszulki. W prze-
rwach między projekcjami na uczest-

ników czekała kawa, herbata i słodki 
poczęstunek,

Dodatkowym aspektem wydarze-
nia jest fakt, iż siedzibę wrocławskie-
go Stowarzyszenie odwiedziło tego 
dnia co najmniej kilkaset osób. To 
bardzo ważne, że „Civitas Christia-
na” było obecne w świadomości lu-
dzi, aktywnie uczestnicząc w obcho-
dach. Dla wielu ludzi, którzy tego 

dnia pojawili się przy Kuźniczej, było 
to pierwsze zetknięcie ze Stowarzy-
szeniem – i to bardzo udane. Inicja-
tywa pokazała, jak na naszych oczach 
budowana jest szeroka wspólnota, na 
której bazie można dokonywać kon-
kretnych działań formacyjnych. I to 
jest realna odpowiedź na wezwanie 
do budowy „Civitas Christiana”.

MiKoŁaJ KaMińsKi
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że obecne elity przewidują dla historii 
podobną rolę, jaką chciałyby przypisać 
Kościołowi, a więc „niewtykanie nosa 
w nie swoje sprawy” i „niemącenie lu-
dziom w głowach”? Otóż nie jest to je-
dynym powodem. Gdy przyjrzymy się 
Pismu Świętemu, zauważymy, że jest 
ono niejako utkane z historii. W Starym 
Testamencie napotykamy wielkie wy-
darzenia dziejowe, jak choćby Potop. 
Przemawiają do nas konkretne posta-
ci historyczne, które niegdyś stąpały po 
ziemi. Prorocy często odwoływali się do 
historii, ich Bóg był Bogiem Abrahama, 
Izaaka i Jakuba. Nie byli pyszałkami od-
rzucającymi dorobek poprzednich po-
koleń, nie twierdzili, że budują nowe, a 
raczej pracowicie rozwijali powierzoną 
im tradycję. W niczym nie różni się pod 
tym względem Nowy Testament. „Nie 
sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo 
albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, 
ale wypełnić” – mówi do nas sam Pan 
Jezus. Dzieje jawią się jako działalność 

Boga, kreowanie przez Niego losu po-
szczególnych osób i całych narodów. 
Takie spojrzenie od Zbawiciela przejął 
Jego Kościół. Dlatego chrześcijanie od 
Listów św. Pawła aż po dzień dzisiejszy 
bronili i będą bronić nauczania historii. 
Zawsze mając na uwadze, że człowiek 
nigdy nie może być kreatorem prawdy, 
również historycznej. Naszym zadaniem 
jest, używając danego nam od Boga ro-
zumu i sumienia, prawdę poznawać i 
głosić. Jesteśmy poszukiwaczami i lek-
torami, nie twórcami.

Historia świecka 
a historia Zbawienia

Dla katolików, którzy w najwięk-
szym stopniu są depozytariuszami 

prawdy na ziemi, wynika z tego wię-
cej obowiązków, ale też więcej moż-
liwości. Spojrzenie na historię świe-
cką, historię narodów jako na włók-
na wplecione w historię Zbawienia 
pozwala zrozumieć wiele tragedii 
ludzkości. Kiedy bowiem człowiek 
był traktowany najgorzej, kiedy ży-
cie ludzkie liczyło się najmniej? Od 
razu nasuwa się wiek XX – wiek bru-
natnego i czerwonego totalitary-
zmu. Choć wyrastały z innego pod-
łoża ideologicznego i przedstawia-
ne są jako przeciwieństwa dla sie-
bie, to obydwa te systemy cecho-
wały się taką samą pogardą dla oso-
by ludzkiej. Pamiętajmy także o po-
gardzie dla Boga i Kościoła. Kie-
dy uwzględnimy ten czynnik, zro-
zumiemy, że największe tragedie 
mają miejsce, gdy przestajemy słu-
chać Stwórcy. Ile razy człowiek po-
stawi się na miejscu Boga, ubóstwi 
siebie, tyle razy kończy się to ma-

sowymi zbrodniami. Zasada ta do-
tyczy nie tylko III Rzeszy i Związ-
ku Sowieckiego, podobne zjawiska 
dostrzeżemy już w ogarniętej rewo-
lucją Francji. Ludzkość niczym syn 
marnotrawny co jakiś czas próbu-
je wyjść poza obejście prowadzo-
ne przez ojca, zabiera swój dobytek 
i rusza tam, gdzie nie dociera ro-
dzicielska piecza. Po jakimś czasie 
dostrzeże złudność życia bez ogra-
niczeń. Wraca wówczas do rodzi-
ny, czyli do praw Boskich i natural-
nych. Wraca jednak zniszczona, wra-
ca przez pola usiane grobami. Nale-
ży sobie zadać pytanie, czy ośrod-
ki wpływu i media nawołujące do 
zaprzestania nauczania historii są 

przyjaciółmi człowieka, skoro prag-
ną pozbawić go tak ważnej lekcji?

Warto zwrócić uwagę, że jeśli wyda-
rzenia z przeszłości pojawią się na ła-
mach tych pism, jest to przekaz moc-
no zmanipulowany. Służy on tylko 
stawianiu alternatywy „stare – nowe”. 
„Nowe” jest oczywiście lepsze. Za-
chowania będące niegdyś patologią, 
dziś powinny stać się normą. Małżeń-
stwo nie jest naturalne dla człowieka, 
nie powinien on być uwiązany. Daje-
my wam wolność wyboru, nie musicie 
się męczyć w nieszczęśliwym związ-
ku, wyzwólcie się z tego.  Wrogowie 
„starego” idą dalej: płeć nie jest wpi-
sana w naturę. Piewcy gender studies 
namawiają, by płeć wybierać. Jest to 
twór kulturowy, narzucony, z niego też 
trzeba się wyzwolić! Używa się przy 
tym pozoru dobra. Europejskie pra-
wo ma być wprowadzone pod hasłem 
niestosowania przemocy wobec ko-
biet – któż by się nie podpisał? Kie-
dy jednak Kościół zauważy, że oprócz 
zapisów dobrych i szlachetnych po-
jawiają się niebezpieczne stwierdze-
nia o sztuczności podziału na kobietę 
i mężczyznę, od razu jest atakowany 
za „popieranie przemocy”. Tak dzia-
ła Szatan – mistrz kłamstwa, który zło 
ubiera w pozór dobra. Tak też doko-
nuje się dekonstrukcja człowieka. Po-
wstaje człowiek bez właściwości, nie 
rozumiejący zachodzących wokół nie-
go procesów. Brutalnie mówiąc, po-
służy on za nawóz dla „nowej”, „lep-
szej” historii. To kolejna ważna dla 
nas lekcja.

Historia mała i wielka
W toku dyskusji stanęliśmy przed 

bardzo ciekawym pytaniem. Podziel-
my umownie historię na „małą” – czy-
li dzieje naszych przodków, naszej 
okolicy, i na „wielką” – dzieje naro-
dów i świata. Zastanówmy się teraz, 
jak pisząc nasze „małe” historie, mo-
żemy wpłynąć na tę „większą”. Dla 
naszej społeczności w Wałbrzychu 
najważniejszym wnioskiem była ko-
nieczność ciągłego dawania świade-
ctwa życia chrześcijańskiego. Jeste-
śmy obserwowani także przez ludzi 
mających problemy z wiarą. Wówczas 
nasze czyny, jeżeli dadzą owoc w po-
staci nowych postaw pełnych miło-
sierdzia, mogą wiele zmienić, w tym 
także historię, którą ludzie będą pi-
sać aż do skończenia świata.

MaTeusZ Zbróg

biskup świdnicki ignacy dec wygłosił wykład o roli historii
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20 stycznia w prymasow-
skiej bazylice katedral-
nej uroczyście obcho-
dzono zakończenie Roku 

św. Wincentego Pallottiego oraz 40-
lecie początku działań patriotyczno-
religijnych środowiska dzisiejszego 
Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas 
Christiana” w Gnieźnie. Uroczystoś-
ciom przewodniczył abp Józef Kowal-
czyk, Prymas Polski

W nurcie tych działań patriotycz-
no-religijnych powstało wiele inicja-
tyw, którym początek dała Rada ds. 
Rodziny przy Prezydencie Gniezna. 
Drugim nurtem pracy były Gnieź-
nieńskie Wieczerniki Rodzin, dziś na-
leżące do Zjednoczenia Apostolstwa 
Katolickiego.

Wiele z tych dzieł trwa do dziś: 
Gnieźnieńskie Wieczerniki Rodzin, 
ogólnopolskie sympozja „Stąd nasz 
ród”, Dni Rodziny Miasta i Powiatu, 
Porozumienie dla Dziecka i Rodziny.

Z okazji jubileuszu Urząd Miej-
ski wydał książeczkę jubileuszową, 
w której Edward Frąckowiak, przez 
wiele lat przewodniczący Stowarzy-
szenia w Gnieźnie, współtwórca tych 
dzieł, obchodzący również 40-lecie 
swej pracy w Stowarzyszeniu napi-
sał: „Wszystko to było możliwe dzięki 
życzliwości sługi Bożego kard. Pryma-
sa Stefana Wyszyńskiego i Jego na-
stępców”. W hołdzie pamięci Pryma-
sa Tysiąclecia, w 100. rocznicę jego 
urodzin, władze gnieźnieńskie ufun-
dowały tablicę pamiątkową, umiesz-
czoną na ścianie przy wejściu do lo-
kalu „Civitas Christiana”.

W 50. rocznicę kanonizacji św. Win-
centego Pallottiego, 22 stycznia, śro-
dowiska i wspólnoty współdziałają-
ce z gnieźnieńskim „Civitas Christia-
na” i Gnieźnieńskimi Wieczernika-
mi Rodzin włączyły się w uroczysto-
ści pallotyńskie. Po uroczystościach 
w prymasowskiej bazylice katedral-
nej, w domu Sióstr Pallotynek, w koś-
ciele farnym p.w. Świętej Trójcy pod-
czas Mszy św. dziękowano Bogu za 
opatrznościowe orędownictwo i po-
średnictwo św. Wincentemu Pallottie-
mu i słudze Bożemu kard. Prymaso-
wi Wyszyńskiemu, w 40-lecie działań 
gnieźnieńskich. Po Mszy św. zebra-

gNIeźNIeńskIe JUBILeUsZe

ni zostali na krótkiej adoracji Krzyża 
i udali się do siedziby gnieźnieńskie-
go oddziału „Civitas Christiana” na 
sesję poświęconą św. Wincentemu 
Pallottiemu i słudze Bożemu kard. 
Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu.

Referat Stefan Kardynał Wyszyński w hi-
storii i pamięci środowisk lokalnych wygło-
sił prof. dr hab. Waldemar Rozenkow-
ski z Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu. Przedstawił on sylwetkę 
Prymasa Tysiąclecia, zwracając uwagę, 
że pamięć o kard. Wyszyńskim w wie-
lu środowiskach jest niezwykle żywa. 
Wmurowywane są tablice pamiątko-
we, przechowywane pamiątki i spisy-
wane dokumentacje wydarzeń, w któ-
rych uczestniczył. Żywa jest obecność 
trzech pokoleń w kultywowanej pa-
mięci Prymasa Tysiąclecia. Łączy ona 
wartości modlitwy i formacji religijnej 
z formacją patriotyczną i rodzinną. Na 
tych wartościach całe pokolenia Pola-
ków budowały tożsamość narodową, 
zwłaszcza wtedy, gdy zabrakło nam 
państwa polskiego.

Edward Frąckowiak scharakteryzo-
wał apostolską myśl św. Wincentego 
Pallottiego oraz gnieźnieńskie przy-
kłady jej realizacji na bazie Katoli-
ckiego Stowarzyszenia „Civitas Chri-
stiana” oraz Gnieźnieńskich Wie-
czerników Rodzin, Rady ds. Rodzi-
ny i sympozjów „Stąd nasz ród” funk-
cjonujących od 40 lat. W Roku Wiary 
inspiracja św. Wincentego Pallottie-

go i ciągle rozwijane działania mają 
szczególne znaczenie jako program 
na dziś i na przyszłość.

Moderator Gnieźnieńskich Wie-
czerników Rodzin ks. dr Piotr Hal-
czuk, pracownik Wydziału Kateche-
tycznego Kurii Metropolitalnej, wska-
zał na nauczanie soborowe o laika-
cie w kontekście Roku Wiary i doko-
nań 40-lecia działań środowiska „Ci-
vitas Christiana”. Podkreślił, iż „moc 
przyciągania ludzi do Boga i do wia-
ry mają: świadectwa życia chrześci-
jańskiego, spełnianie dobrych uczyn-
ków oraz wykorzystywanie okazji do 
głoszenia Chrystusa”.

W debacie nawiązującej do refe-
ratów głos zabrali: bp Bogdan Woj-
tuś, dzieląc się doświadczeniami 
z lat współpracy z Prymasem Tysiąc-
lecia; prezydent Gniezna Jacek Ko-
walski, podkreślając autentyzm po-
staw gnieźnieńskich pionierów śro-
dowiska „Civitas Christiana”, umie-
jętnie łączących sprawy rodziny, pa-
triotyzmu z wiarą katolicką. Inspek-
tor szkolna Halina Ostrzycka przypo-
mniała, że wspólnie z ks. kan. Tadeu-
szem Pominem i Edwardem Frącko-
wiakiem budowali zręby Gnieźnień-
skich Wieczerników Rodzin jeszcze 
na bazie Stowarzyszenia PAX. Orga-
nizowano półkolonie letnie przy pa-
rafiach gnieźnieńskich, gdzie opie-
kunami byli klerycy seminarium du-
chownego. Tak powstały Wieczerni-

podczas uroczystych obchodów zakończnia roku św  wincentego palottiego i 40-lecia działań patriotyczno-religijnych 
„civitas christiana” w gnieźnie
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ki Rodzin. Roman Paluszak – jeden 
z twórców „Solidarności” gnieźnień-
skiej w 1980 roku, Henryk Gałażew-
ski – wiceprzewodniczący Porozu-
mienia w Obronie Dziecka i Rodziny 
działający przy „Civitas Christiana”, 
Czesława Jasińska – przewodnicząca 
NSZZ „Solidarność Ziemi Gnieźnień-
skiej” podkreślali potrzebę jedności 
w działaniach przy naturalnej różno-
rodności organizacyjnej.

W spotkaniu uczestniczyli ks. Jan 
Kasprowicz – asystent kościelny Ka-

tolickiego Stowarzyszenia „Civi-
tas Christiana” w Gnieźnie, starosta 
gnieźnieński Dariusz Pilak, przewod-
nicząca Rady Miasta Maria Kocoń, 
Sławomir Świerczyński – lider Ruchu 
Narodowo-Katolickiego w Gnieźnie 
oraz członkowie Katolickiego Stowa-
rzyszenia „Civitas Christiana” i Gnieź-
nieńskich Wieczerników Rodzin.

40-lecie inicjacji działań patriotycz-
no-religijnych na ziemi gnieźnień-
skiej było też okazją do złożenia li-
stów gratulacyjnych i okolicznościo-

wych adresów przez gnieźnieńskich 
posłów, Urząd Miejski, Starostwo 
Gnieźnieńskie, organizacje pozarzą-
dowe, środowiska kombatanckie.

Na koniec spotkania bp Bogdan Woj-
tuś poprowadził modlitwę w intencji 
poległych podczas Powstania Stycz-
niowego oraz poległych i pomordowa-
nych za Ojczyznę, w intencji uzdrowie-
nia sumienia narodu polskiego, a tak-
że rychłej beatyfikacji Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego.

MaTeusZ Marians

Z   inicjatywy Klubu PiS, Związku 
Sybiraków, Katolickiego Stowa-
rzyszenia „Civitas Christiana” 
i parafii Najświętszego Serca 

Pana Jezusa zorganizowano w Gryfi-
cach obchody 150. rocznicy wybuchu 
Powstania Styczniowego

Obchody zapoczątkował pokaz 
multimedialny w salce przy parafii 
NSPJ w Gryficach prowadzony przez 
Bartosza Ilcewicza – historyka z od-
działu Katolickiego Stowarzyszenia 
„Civitas Christiana” w Szczecinie. 
Na pokaz przybyli m.in. kapitan ż.w. 
Waldemar Jaworowski – przewodni-
czący klubu PiS powiatu gryfickiego, 
pełniąca obowiązki przewodniczą-
cej klubu PiS gminy Gryfice Katarzy-
na Dyczyńska, Jadwiga Milczarczyk 
– przewodnicząca Związku Sybira-
ków Koło w Gryficach wraz z człon-
kami i sztandarem, Grzegorz Bur-
cza – przewodniczący Stowarzysze-
nia Przyjaciół Gryfic, Paweł Maje-
wicz – dyrektor Oddziału Katolickie-
go Stowarzyszenia „Civitas Christia-
na” w Szczecinie oraz zaproszeni go-
ście, sympatycy i członkowie KS „Ci-
vitas Christiana”.  

Prelegent przedstawił główne przy-
czyny wybuchu Powstania Stycznio-
wego 22 stycznia 1863 roku w kon-
tekście ówczesnej sytuacji między-
narodowej, manifestacji patriotycz-
nych trwających od 1860 roku, rolę 
stronnictw politycznych, sprowoko-
wany „branką”, czyli przymusowym 
poborem do wojska termin wybuchu 
powstania. 

PoNad oJcZysty kRZyż

Powstanie zostało ogłoszone Ma-
nifestem Tymczasowego Rządu Na-
rodowego w nocy z 21 na 22 stycznia 
1863 roku. Zakończyło się wielką klę-
ską powstańców, których zginęło ok. 
20 000, a wielu zostało zesłanych na 
Sybir. Po powstaniu rozpoczęła się 
wielka rusyfikacja. 

Pozytywnym skutkiem powsta-
nia było uwłaszczenie chłopów i 
podtrzymanie wiary Polaków w od-
zyskanie niepodległości. Jednym 
z ostatnich przywódców powsta-
nia był Romuald Traugutt, wielki 
patriota i człowiek głębokiej wia-
ry. 5 sierpnia 1864 roku został po-
wieszony na stokach cytadeli war-
szawskiej. W powstańczych par-
tiach walczyli św. Rafał Kalinowski i 
św. Adam Chmielowski, znany jako 
brat Albert. 

Bartosz Ilcewicz omówił twór-
czość Artura Grottgera, który uwiecz-
nił historię powstania w obrazach, 
m.in. „Bitwa”, „Pożegnanie Powstań-
ca”, „Kucie Kos”, „Pojednanie”. Do-
pełnieniem prelekcji była recyta-
cja wiersza „Przesłanie” Lecha Ma-
kowieckiego w wykonaniu Grzegorza 
Kwiatkowskiego:

Moskal wykopuje stołek
Spod poranionych stóp,
Zatańczy chwilę z wiatrem
Powstańca siny trup,
Poderwą się gołębie
– jak białe dusze – wzwyż
I wzlecą hen, do nieba...
Ponad ojczysty krzyż...

– Lecz Wy, co przeżyjecie
czekajcie na swój czas.

obchody 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego w gryficach odbywały się w kościele najświętszego serca 
pana Jezusa
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Bądźcie silni i mądrzy...
Odwagi, bracia! Wraz!
Wołam dziś do pokoleń,
Co przyjdą kiedyś tu:
Zbudźcie Rzeczpospolitą!
Wyrwijcie ją ze snu!
Wszystkie powstania krwawe
I nasz ofiarny stos –
Z miłości do Ojczyzny...
I z troski o Wasz los...

Wierzę, że wywalczyliście to,
Co się śniło nam:
Chcę, byście żyli
W świecie lepszym niż ten, co
Znam...
Niech życzenie skazańca brzmi
Jak Złoty Róg:
Pamiętajcie o Polsce!
Zawsze! Na miły Bóg!

Następnie odbył się koncert pieś-
ni patriotycznych z okresu Powstania 
Styczniowego w wykonaniu Andrzeja 
Kołakowskiego.

O godz. 18.00 w kościele NSPJ zo-
stała odprawiona uroczysta Msza św. 
koncelebrowana w intencji poległych 
powstańców. W koncelebrze uczest-
niczyli: proboszcz parafii ks. Ireneusz 
Pastryk, ks. Sylwester Marcula oraz ks. 
kan. Kazimierz Łukanjuk z parafii św. 
Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie.

W homilii ks. kan. Kazimierz Łukan-
juk przypomniał historię powstań-
ców, którzy przede wszystkim uko-
chali Boga i Ojczyznę i to dla niej z 
honorem oddali życie. Przypomniał 
postać św. Rafała Kalinowskiego – pa-
trona Sybiraków i św. Adama Chmie-
lowskiego – brata Alberta, który po-
święcił życie najbardziej potrzebują-
cym i najuboższym. Przestrzegł, że w 
dzisiejszych czasach hasło: BÓG, HO-
NOR, OJCZYZNA, dla wielu traci na 
znaczeniu – ojczyzna jest tam, gdzie 
jest praca i pieniądze. 

Na zakończenie Eucharystii od-
śpiewano „Boże, coś Polskę”, a ks. 
Kazimierz rozdał wiernym kartki z 
Sanktuarium św. Rafała Kalinowskie-
go w Nowogardzie. Po Mszy św. ze-
brani pod przewodnictwem księży 
udali się procesyjnie do Groty Mat-
ki Bożej. Delegacje PiS, Katolickiego 
Stowarzyszenia „Civitas Christiana” 
oraz Związku Sybiraków złożyły wią-
zanki kwiatów przy obrazie św. Rafa-
ła Kalinowskiego i św. Adama Chmie-
lowskiego. Zapłonęły znicze zapalo-
ne przez uczestników uroczystości. 

W blasku świateł zgromadzeni 
obejrzeli statyczną inscenizację do 
obrazu Artura Grottgera „Pojedna-
nie” wykonaną przez gryficką mło-
dzież.  Przesłaniem tego obrazu jest 

– powiedział ks. Ireneusz Pastryk – 
abyśmy pojednali się nie tylko w ob-
liczu śmierci, ale za życia, dopóki 
mamy taką szansę. Pojednajmy się 
między sobą, w naszych rodzinach, w 
naszej społeczności i Ojczyźnie. Od-
rzućmy spory, waśnie i kłótnie, póki 
na to czas. 

Zabierająca głos przewodnicząca 
„Civitas Christiana” Teresa Bzurska 
podziękowała księżom za odprawie-
nie Eucharystii i wszystkim, którzy 
przybyli na obchody upamiętniające 
150. rocznicę Powstania Styczniowe-
go. Przypomniała, że św. Rafał Kali-
nowski za udział w powstaniu zapłacił 
wieloletnim zesłaniem na Sybir, a św. 
Adam Chmielowski kalectwem.  Wal-
demar Jaworowski, przewodniczący 
klubu PiS powiatu gryfickiego powie-
dział, że to na nas dzisiaj spoczywa 
obowiązek dbania o Ojczyznę, o kul-
tywowanie pamięci o przodkach, któ-
rzy oddali za nią życie. Nie możemy 
tego dziedzictwa zmarnować i dlate-
go musimy mieć wpływ na politykę 
w Ojczyźnie, prowadzoną w interesie 
Polski, a nie przeciwko niej.

Szkoda, że w tak ważnej uroczysto-
ści uczestniczyło tak mało gryficzan, 
pomimo dużego nagłośnienia w lo-
kalnych mediach. 

Teresa bZdursKa

B lisko 100 osób z całej Polski 
uczestniczyło 16 lutego br. 
w Turku w gali finałowej IV 
Międzynarodowego Konkur-

su Artystycznego im. Włodzimierza 
Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym 
objąć nie można uściskiem”

Konkurs składał się z trzech edycji: 
plastycznej, fotograficznej i recytator-
skiej. Na konkurs wpłynęło około 950 
prac plastycznych i fotograficznych z 
Polski, Litwy, Niemiec i Ukrainy. Na-
tomiast w konkursie recytatorskim 
uczestniczyło 35 osób. Uroczystość od-
była się w auli Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Tadeusza Kościuszki. 

INsPIRacJa  
do PRZeżyć aRtystycZNych

Katolickie Stowarzyszenie „Civi-
tas Christiana” w Turku, mając już 
kilkuletnie doświadczenie, organi-
zuje ten konkurs przede wszystkim, 
dlatego, że za jego patrona obra-
no Włodzimierza Pietrzaka – uro-
dzonego w 1913 roku w Warszawie, 
ale w młodości związanego z Tur-
kiem. Tu bowiem chodził do gim-
nazjum, a w nieodległym Kaliszu 
do liceum. Z wykształcenia praw-
nik, swoją pasję twórczą realizował 
głównie, jako pisarz, poeta, krytyk 
literacki, teoretyk kultury, publicy-
sta, ale również działacz społecz-
ny i polityczny, wreszcie żołnierz-

powstaniec. Zginął podczas Po-
wstania Warszawskiego. Pozosta-
ła po nim spuścizna literacka, pa-
mięć wśród tych coraz mniej licz-
nych, którzy z nim działali w pod-
ziemnym ruchu kulturalnym i wal-
czyli na barykadach powstańczej 
Warszawy. Katolickie Stowarzysze-
nie „Civitas Christiana” jest kon-
tynuatorem i fundatorem Nagrody 
im. Włodzimierza Pietrzaka, któ-
ra po raz pierwszy była wręczona w 
lutym 1948 roku.

W 1994 roku Stowarzyszenie „Ci-
vitas Christiana” ufundowało tab-
licę upamiętniającą Włodzimierza ci
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Pietrzaka, która została poświęcona 
i umieszczona na ścianie zewnętrz-
nej kościoła  Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Turku. W kościele 
tym znajdują się też słynne witraże  
i polichromia Józefa Mehoffera. Od-
dział Katolickiego Stowarzyszenia 
„Civitas Christiana” w Turku opie-
kuje się grobami rodziców Włodzi-
mierza Pietrzaka, którzy spoczywają 
na miejscowym cmentarzu parafial-
nym. Konkurs przyczynia się nie tyl-
ko do rozwoju wrażliwości artystycz-
nej dzieci i młodzieży, ale także do 
promowania zapominanej już dziś 
postaci Włodzimierza  Pietrzaka.

Prace plastyczne oceniało jury 
pod przewodnictwem prof. UAM dr 

hab. Moniki Kostrzewy, prodzieka-
na ds. nauki i rozwoju artystyczne-
go Wydziału Pedagogiczno- Arty-
stycznego w Kaliszu. Prace fotogra-
ficzne oceniało jury, któremu prze-
wodniczył prof. Janusz Maria Tyl-
man, kierownik Katedry Fotogra-
fii PWSFTViT w Łodzi. Recytato-
rów oceniało jury na czele z Ada-
mem Szymańskim, aktorem Tea-
tru im. Wojciecha Bogusławskiego 
w Kaliszu.

Nie sposób wymienić wszystkich 
znakomitych laureatów konkursu 
w różnych kategoriach wiekowych, 
od przedszkola do ostatnich klas 
szkół średnich. Pełna lista laurea-
tów znajduje się na stronie oddzia-

łu w Turku: www.civitaschristiana-
turek.eu 

Dlaczego młodzi ludzie biorą 
udział i przyjeżdżają na finał kon-
kursu z całej Polski i to z tak daleka: 
z Nowego Targu, Nowogardu, Wy-
szogrodu, Żyrardowa, Drezdenka, 
Sanoka, Rawy Mazowieckiej? Od-
powiedzi uczestników – młodych 
ludzi były bardzo przemyślane i 
pogłębione. Plastycy często pod-
kreślali, że najpierw słuchali wy-
branych fragmentów wierszy Wło-
dzimierza Pietrzaka, a później sta-
rali się ukazać myśli autora na swo-
ich obrazach. Fotografujący starali 
się pokazać nie tylko piękno krajo-
brazu, co nie jest trudne, ale także 
człowieka i jego wnętrze, stosunek 
do piękna przyrody i otaczającego 
świata. Recytatorzy, interpretując 
wiersze pełne liryki, starali się od-
kryć historię i myśli człowieka, który 
w swoich wierszach tworzył nastrój 
melancholii wokół miłości, śmierci i 
przemijania. 

Jest bardzo wiele podobnych kon-
kursów, podkreślali uczestnicy, ale 
ten jest jedynym, który tak dogłęb-
nie i bezpośrednio odnosi się do 
twórczości Włodzimierza Pietrzaka, 
a ta staje się dla młodych ludzi in-
spiracją do ich przeżyć artystycz-
nych wyrażanych później w pracach 
konkursowych.

K.i.

materiał filmowy o konkursie: http://www.tvkonin.pl/index.
php/turek-aktualosci/���3�

W lutym 2013 roku w Szcze-
cinie zawiązał się komitet 
organizacyjny obchodów 
70. rocznicy ludobójstwa 

na Kresach Południowo-Wschodnich 
II Rzeczypospolitej, którego człon-
kiem jest szczeciński oddział „Civitas 
Christiana”

Do organizacji obchodów przystą-
pili ponadto: Instytut Pamięci Na-

PaMIętaMy o LUdoBóJstWIe 
Na kResach 

rodowej Oddział w Szczecinie, Ku-
ria Metropolitalna Szczecińsko-Ka-
mieńska, XII Dywizja Zmechanizo-
wana Wojska Polskiego, Towarzy-
stwo Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich im. An-
drzeja Przewoźnika w Szczecinie, 
Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej – Zarząd Okręgu Szcze-
cin, Koło Żołnierzy Kresowych Ar-

mii Krajowej, Szczecińskie Środowi-
sko 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
Armii Krajowej, Związek Żołnierzy 
Narodowych Sił Zbrojnych Okręg w 
Szczecinie. 

Komitet organizacyjny zaplanował 
szereg wydarzeń upamiętniających 
rzezie sprzed 70 lat. Obchody inau-
guruje seria wykładów Ewy Siemasz-
ko. 20 marca br. o godz. 12.45 pod-

uczestnicy konkursu im  włodzimierza pietrzaka w turku       Fot. Maciej Konieczny

civitas christiaNa
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czas wykładu dla młodzieży w I Li-
ceum Ogólnokształcącym Ewa Sie-
maszko opowie o ludobójstwie na 
Wołyniu. Tego samego dnia o godz. 
18.00 w 13 Muzach wygłosi wykład 
otwarty pt. „Wołyń 1943 – trauma-
tyczna pamięć”. 

Na przełomie maja i czerwca 
na terenie Szczecina i wojewódz-
twa będzie prezentowana wystawa 
„Niedokończone Msze Wołyńskie”. 
Na początku czerwca, w ramach 
Szczecińskich Spotkań Organiza-
cji Pozarządowych „Pod Platanami” 
oraz podczas V Jarmarku Jakubo-
wego zaplanowanego na 25–28 lip-
ca 2013 roku, zostaną zorganizowa-
ne stoiska poświęcone temu tema-
towi. Będzie można zobaczyć wy-
stawy czasowe czy zakupić publika-
cje tematyczne. Główne uroczysto-
ści zaplanowano na 7 lipca br. Tego 
dnia w Bazylice Archikatedralnej 

pw. św. Jakuba Apostoła w Szczeci-
nie o godz. 12.00 odbędzie się uro-
czysta Msza św., poświęcenie tab-
licy pamiątkowej i okolicznościo-
wy koncert. Od początku sierpnia 
w Szczecinie prezentowana będzie 
wystawa plenerowa przypominają-
ca rzezie na Kresach Południowo-
Wschodnich II RP. 

21 września br. będzie można 
wziąć udział w pielgrzymce w inten-
cji wszystkich ofiar tamtych wyda-
rzeń do Sanktuarium pw. św. Rafa-
ła Kalinowskiego, patrona Sybira-
ków i Kresowiaków, w Nowogardzie. 
Kościół św. Rafała został ogłoszony 
przez arcybiskupa Diecezji Szcze-
cińsko-Kamieńskiej Kościołem sta-
cyjnym w Roku Wiary. W Nowogar-
dzie, przy kościele św. Rafała Ka-
linowskiego, znajduje się jedyny 
obelisk w Diecezji Szczecińsko–Ka-
mieńskiej poświęcony Polakom po-

mordowanym przez nacjonalistów 
ukraińskich na Wołyniu. 

Ponadto zaplanowano Przegląd Fil-
mów Kresowych, prezentację wystaw: 
o Orlętach Lwowskich oraz „Kresy Po-
łudniowo-Wschodnie II Rzeczpospo-
litej. Ziemia i ludzie.” Tematem wio-
dącym podczas XXXII Zjazdu Żołnie-
rzy Kresowych Armii Krajowej w Mię-
dzyzdrojach także będzie rzeź na Wo-
łyniu z 1943 roku. 

Obchody zamknie odpust w para-
fii św. Rafała Kalinowskiego w No-
wogardzie 20 listopada 2013 roku, 
tego dnia przypada doroczne wspo-
mnienie św. Rafała Kalinowskiego. 

O wydarzeniach komitet organiza-
cyjny będzie informował szczegóło-
wo na bieżąco. Informacje będą za-
mieszczane także na profilu Facebo-
ok: Wołyń 1943. Szczecin pamięta!, który 
ruszy już 19 marca. 

barTŁoMieJ ilcewicZ

7 marca 2013 roku w Oddzia-
le Krakowskim Katolickiego 
Stowarzyszenia „Civitas Chri-
stiana” odbyło się spotkanie 

z prof. Franciszkiem Łuczką i Sta-
nisławem Pażuchą, przewodniczą-
cym Rady Oddziału Okręgowego 
w Krakowie poświęcone historii ru-
chu monastycznego

Zebrani z ogromnym zaintereso-
waniem wysłuchali historii naro-
dzin i rozwoju ruchu monastyczne-
go. Jak mówił prof. Franciszek Łucz-
ka, początki państwa mnichów da-
tują się na wiek X. W roku 962 ce-
sarz Nicefor II Fokas poznał mnicha 
Atanazego (później ogłoszonego 
świętym) i poprosił go, aby wybu-
dował na Athosie monaster, a kie-
dy ten zostanie ukończony, on, ce-
sarz, zrezygnuje z władzy i w nim 
zamieszka. Atanazy przybył na At-
hos, ale nie znalazł źródła wody 
i postanowił opuścić wyspę. Wtedy 
to spotkał Matkę Najświętszą, która 
poprosiła go, aby został na Athosie 
i wskazała mu źródło. Mnisi zbudo-
wali w tym miejscu cerkiew, a w od-
ległości kilku kilometrów potężny 

ogRód RóżaNy MaRyI

monaster nazwany Wielką Ławrą. 
W późniejszych latach nastąpił roz-
kwit Athosu, powstały nowe mona-
stery, przybyło mnichów. W 1430 
roku doszło do najazdu wojsk ture-
ckich. Grecja, w tym również Athos, 
zostały podbite. Wówczas to mni-
si wysłali do sułtana pismo z proś-

bą o zezwolenie na dalszą pracę 
i modlitwę, jak to było do tej pory. 
W odpowiedzi sułtan turecki napi-
sał: „Tam gdzie mnisi czczą Boga 
dzień i noc, wszystko ma zostać po 
staremu”. 

Prelegent wspomniał również 
o sprawie polskiej związanej z At-

podczas wykładu prof  łuczki o początkach ruchu monastycznego na górze athos
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Tegoroczne XV Ostródzkie Ka-
ziuki poprzedziły VIII Dni Kul-
tury Chrześcijańskiej, podczas 
których jeden z trzydniowego 

cyklu wykładów był poświęcony uro-
czystościom koronacyjnym obrazu 
Matki Bożej Ostrobramskiej 

Motywem przewodnim Dni Kultu-
ry Chrześcijańskiej była „Rola histo-
rii w rozwoju dziejowym Narodu Pol-
skiego. Rozważania wokół miejsca 
katolicyzmu w polskiej filozofii naro-
dowej na wybranych przykładach.” 
Natomiast temat omawiający wspo-
mniane uroczystości brzmiał: „Ko-
ronacja Obrazu Matki Boskiej Os-
trobramskiej w Wilnie w roku 1927.” 
Prelegent dr Maciej Wojtacki, histo-
ryk i politolog, wykładowca Wyższej 
Szkoły Kultury Społecznej i Medial-
nej w Toruniu, przedstawił dzieje 
obrazu, posiłkując się własnymi pra-
cami badawczymi oraz niepubliko-
wanymi dotychczas ustaleniami ba-
daczy wileńskich z okresu między-
wojennego. Zaprezentował również 
Dekret Świętej Kongregacji Obrzę-
dów z 9 lutego 1927 roku (N.V.5/927) 
w sprawie koronacji obrazu Matki 
Boskiej Ostrobramskiej-Matki Miło-
sierdzia, Królowej Korony Polskiej, 

dNI kULtURy 
chRZeŚcIJańskIeJ  
W ostRódZIe

podpisany przez Ojca Świętego Piu-
sa XI. Wśród slajdów wilnianie mo-
gli zobaczyć również slajd z artyku-
łem prasowym o dekrecie korona-

cyjnym zamieszczony w lokalnej ga-
zecie wileńskiej.

Prelegent wprowadził do boga-
tej historii obrazu Matki Boskiej Os-

wykład podczas dni kultury chrześcijańskiej w ostródzie wygłosił dr maciej wojtacki      Fot. Zbigniew Połoniewicz

hosem. W 1867 roku miał miejsce 
nieudany zamach Antoniego Be-
rezowskiego na cara Aleksandra. 
Car jako wotum za uratowanie ży-
cia wybudował przepiękny skit św. 
Andrzeja.  

Drugi polski ślad to proporzec 
otrzymany od Jana III Sobieskiego 
jako dar dla mnichów z Świętej Góry 
Athos, którzy mieli nadzieję, że po 
zwycięstwie odniesionym nad Turka-
mi w bitwie pod Wiedniem również 
Grecja odzyska wolność. 

W drugiej części spotkania Stani-
sław Pażucha przybliżył życie codzien-
ne Athosu. Na Atosie mogą przebywać 
tylko mnisi prawosławni lub pielgrzy-
mujący mężczyźni. Znajduje się tam 
wiele bardzo cennych zabytków, m.in. 
dokumenty cesarzy, mitry, starodruki, 
ikony – bezcenne dzieła sztuki.

Monastery zamykane są po 21.00 
i nikt nie może już wejść na ich te-
ren. Kanon monasterów został za-
mknięty w roku 1543 na liczbie 20 – 
nie może być ich więcej ani mniej. 

Oprócz monasterów wyróżnia się ke-
lie, kaliwie oraz skity. Każdy mona-
ster ma swój port, tzw. orsanę. Pomi-
mo bliskiego dostępu do morza nie 
wolno się kąpać. Po każdej liturgii 
popołudniowej odbywa się całowa-
nie relikwii, a potem poczęstunek. 

Na zakończenie spotkania prze-
wodniczący Stanisław Pażucha zapro-
sił zebranych na otwarcie wystawy 
akwareli Józefa Stachnika pt. „Athos – 
różany ogród Maryi”. 

MoniKa KorpaK

civitas christiaNa
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trobramskiej, noszącego cechy ma-
larstwa ziem wschodnich Rzeczypo-
spolitej z okresu 1550–1650, jak po-
daje prof. Juliusz Kłos z Uniwersy-
tetu Stefana Batorego w Przewodni-
ku Krajoznawczym Wilno z 1937 roku. 
Wspomniał, że istnieje kilka wersji 
pojawienia się tego obrazu na wi-
leńskich murach. Omawiając przy-
gotowania i przebieg uroczystości 
koronacyjnych, dr Wojtacki przypo-
mniał osobę prof. Mariana Zdzie-
chowskiego, filozofa, członka Komi-
tetu Koronacji Matki Bożej Ostro-
bramskiej, gorącego patriotę, ów-
czesnego „księdza Piotra Skargę”. 
Zaprezentował niedawno odnale-
ziony przez siebie w Państwowym 
Archiwum Wileńskim Plan sytuacyjny 
uroczystości koronacyjnych obrazu Matki 
Bożej Ostrobramskiej w dniu 2 lipca 1927 
roku. Nawiązał też do przemówienia 
marszałka Polski Józefa Piłsudskie-
go, który koronację obrazu uzna-

wał za kolejny akt Ślubów Narodu 
Polskiego. To doniosłe wydarzenie 
bowiem uważane było za początek 

repolonizacji Kresów, jako jedno 
z najważniejszych przeżyć ducho-
wych w II Rzeczypospolitej wpisują-
cych się w cykl zdarzeń związanych 
ze ślubami króla Jana II Kazimierza 
Wazy we Lwowie.

Obecna na spotkaniu Tere-
sa Stupkiewicz z Warszawy, cór-
ka ekspatriowanej z Wileńszczy-
zny ostródzianki śp. Ireny Stup-
kiewicz, pokazała oryginalną kar-
tę wstępu na Plac Katedralny oraz 
Program uroczystości koronacji cudowne-
go obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej 
z 2 lipca 1927 roku. Podkreśliła, 
że druki te są cennymi pamiątka-
mi rodzinnymi, chronionymi dzie-
siątki lat jak relikwie przez mamę, 
szczęśliwie przechowanymi do cza-
sów współczesnych. 

Motyw „koronacyjny” został po-
wiązany z innymi zagadnieniami 
programu VIII Dni Kultury Chrześ-
cijańskiej, jak: Wizja Rzeczypospolitej 
w świetle pism ks. Piotra Skargi – wpro-
wadzenie do filozofii Kazań sejmo-
wych oraz O ideę polską – refleksja 
na płaszczyźnie historyczno-poli-
tycznej i prawniczej nad dziejami 
polskimi, a także pogląd na dok-
trynę polską, na jej cele i zadania. 
Prelegent omówił doktrynę polską 
w okresie Rzeczypospolitej szla-
checkiej, a także skonkretyzowaną 
doktrynę polską zawartą w Kon-
stytucji 3 Maja (ustawie rządowej) 
wprowadzającej unitarny charak-
ter państwa (wcześniej państwo 
federalne). Wspomniał również o 
Konstytucji Kwietniowej jako dok-
trynie państwa polskiego. Wska-
zał na chrześcijaństwo jako funda-
ment kształtowania się państwo-
wości polskiej. Podkreślił, że pań-
stwo musi mieć ideę przewodnią. 
Tylko ta idea, ciążąca przez wieki 
nad narodem, pozwala mu trwać. 
W swoim wystąpieniu dr Wojtacki 
rozwinął pojęcie konstytucji i pań-
stwa, mówił o idei polskiego pra-
wa narodowego, o roli Sejmu w 
kształtowaniu państwowości pol-
skiej. Mówił też o roli nauczania 
historii w podtrzymaniu świado-
mości narodowej. 

Program Dni Kultury Chrześcijań-
skiej został przygotowany przez pa-
rafię Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny oraz ostródz-
ki Oddział „Civitas Christiana”. 

Zbigniew poŁoniewicZ 

teresa stupkiewicz, córka śp  ireny stupkiewicz, prezentuje kartę wstępu na plac katedralny oraz program uroczystości 
koronacji cudownego obrazu matki boskiej ostrobramskiej z 2 lipca 1927 r        Fot. Zbigniew Połoniewicz

artykuł prasowy informujący o dekrecie w sprawie koronacji 
obrazu matki boskiej ostrobramskiej Fot. dr Maciej Wojtackici
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oddział okręgowy w białymstoku
białystok

21 lutego w Centrum For-
macji Pastoralno-Kateche-
tycznej im. bł. ks. Michała 
Sopoćki w Białymstoku od-
było się spotkanie poświę-
cone osobie i nauczaniu Be-
nedykta XVI pt. „Współpra-
cownicy prawdy”. Ks. dr Da-
riusz Wojtecki przygotował 
wykład o papieskim doku-
mencie „Orędzie na Wiel-
ki Post”. Temat orędzia kon-
centruje się wokół słów: My-
śmy poznali i uwierzyli miłości, 
jaką Bóg ma ku nam (1J 4,16). 
Papież zachęca do medy-
towania nad relacją między 
wiarą a miłością – między 
wiarą w Boga, w Boga Jezusa 
Chrystusa, i miłością, która 
jest owocem działania Du-
cha Świętego i prowadzi nas 
drogą poświęcenia się Bogu 
i innym ludziom.

Ks. Dariusz zwrócił uwa-
gę na homilię, którą Papież 
wygłosił w Środę Popielco-
wą. Benedykt XVI nawoły-
wał do prawdziwego nawró-
cenia się do Boga. Nawróce-
nie według Benedykta XVI 
to codzienna droga, któ-
rej trzeba się uczyć, by wy-
chodzić ze swojego egoizmu 
i czynić przestrzeń dla Boga. 
Jesteśmy wezwani do uważ-
nego i wytrwałego słucha-
nia Słowa Bożego, które jest 
światłem na naszej drodze.

Było to spotkanie inne 
niż poprzednie, ponieważ 
wszyscy przeżywaliśmy wia-
domość o abdykacji Papieża 
Benedykta XVI. 

Agnieszka Szmuksta

* * *
20 marca odbyła się ko-

lejna debata w 150. roczni-
cę Powstania Styczniowego. 
Tym razem gościliśmy w III 
Liceum Ogólnokształcącym 
im. Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego w Białymstoku. 

Tomasz Filipowicz z Ka-
tolickiego Stowarzyszenia 
„Civitas Christiana” zary-
sował młodym słuchaczom 
obraz Królestwa Polskiego 
drugiej połowy XIX wieku 
oraz wydarzeń poprzedza-
jących wybuch powstania. 
Była to okazja do porówna-
nia świata dziś nas otaczają-
cego z tym, w jakim żyć mu-
sieli powstańcy styczniowy-
mi. Józef Waczyński z Mu-

zeum Wojska w Białymsto-
ku osadził powstańcze dzie-
je w regionie podlaskim ze 
szczególnym naciskiem na 
Białostocczyznę, ukazał bo-
haterów zrywu narodowego 
oraz boje niepodległościo-
we w rodzinnych stronach. 
Tomasz Danilecki z Instytu-
tu Pamięci Narodowej Od-
dział w Białymstoku porów-
nywał heroizm powstań-
ców sprzed 150 lat do boha-
terów walk o wolną Polskę 
z czasów II wojny światowej 
oraz powojennego podzie-
mia niepodległościowego. 

Po wystąpieniach zapro-
szonych gości pytania za-
dawała młodzież. Pośród 
refleksji nad dziejami na-
szych przodków znalazło się 
miejsce na aktualne pytania 
i przemyślenia dotyczące 
współczesnego rozumienia 
patriotyzmu, honoru, boha-
terstwa. Młodzi ludzie za-
uważali, że trudno być dzi-
siaj patriotą, zwłaszcza je-
śli dotyczy to często wyboru 
między Ojczyzną a godnym 
bytem materialnym. Zasta-
nawiano się nad potrzebą 
organizowania się dla dobra 
naszego kraju oraz zajmowa-
nia stanowiska w problema-
tycznych sprawach. 

Tomasz Filipowicz

oddział okręgowy w gdańsku
gdańsk

W Galerii Mariackiej od-
był się wernisaż  rysunków 
Alicji Bach „Kreska w kres-
kę”. Autorka prac ukończy-
ła Wyższą Szkołę Sztuk Pla-
stycznych w Poznaniu. Spe-
cjalizuje się w rysunku ołów-
kiem. To druga wystawa ar-
tystki pokazywana w Gale-
rii Mariackiej. Poprzednia, 
z 2007 r. była jej indywidual-
nym debiutem i nosiła tytuł 
„Powidoki”. Wówczas pre-
zentowane były prace inspi-
rowane pejzażem, przywo-
łujące dalekie asocjacje na-
tury: paletę odcieni, tkankę, 
ślad, ruch, szelest.

Od tamtego czasu twór-
czość artystki jeszcze się 
uprościła. Rysowniczka pre-
zentuje prace maksymal-
nie syntetyczne, odwołują-
ce się do natury, do pejza-
żu, lecz przywołujące raczej 
jego ideę niż realizm. Alicja 
ogromną wagę przykłada do 
kompozycji, bada oddziały-

wanie plam na widza, bawi 
się narzędziem, jego śla-
dem. Osiągnęła mistrzostwo 
w posługiwaniu się ołów-
kiem. Bogactwo możliwości, 
jakie wydobywa z tego naj-
prostszego narzędzia pla-
stycznego, wywołuje szczery 
podziw i szacunek dla war-
sztatu artystki. Bardzo po-
dobne odczucia mieli licz-
ni zgromadzeni na wernisa-
żu goście: przyjaciele artyst-
ki, koledzy po fachu, poeci. 
Prof. Kazimierz Nowosiel-
ski gratulował autorce tak 
wielkiego efektu osiągnię-
tego tak skromnymi środka-
mi. Wszyscy byli pod dużym 
wrażeniem talentu artystki. 

Monika Wilkońska

* * *
Pierwsze tegoroczne spot-

kanie Ośrodka Formacji Ka-
tolicko-Społecznej w Gdań-
sku było poświęcone spo-
sobowi obecności Stowarzy-
szenia w przestrzeni pub-
licznej. Warsztaty z tego za-
kresu prowadził kol. Mariusz 
Węgrzyn – filozof i specjali-
sta od public relations. Jed-
nym z podstawowych py-
tań stojących obecnie przed 
Stowarzyszeniem jest: Jak 
dziś skutecznie realizować 
cele Stowarzyszenia? 

W współczesnym pol-
skim społeczeństwie, w któ-
rym tak dużą rolę odgry-
wa spektakl medialny, nie-
możliwa jest skuteczna rea-
lizacja misji Stowarzyszenia 
bez świadomie, celowo kre-
owanej i konsekwentnie re-
alizowanej polityki komu-
nikacji społecznej. Medial-
ny wizerunek to najważniej-
szy dziś środek społecznego 
wpływu.

Czy powinniśmy stoso-
wać narzędzia współczes-
nego kreowania wizerunku 

– odpowiedzi należy szu-
kać w Ewangelii Mateusza: 
„Niechaj świeci światłość 
wasza przed ludźmi”. Dlate-
go pragnienie chwały samo 
przez się nie jest czymś wad-
liwym, wadliwe jest dążenie 
do chwały czczej i próżnej, 
gdyż dążenie do czegokol-
wiek bez treści jest wadli-
we. Dlatego przede wszyst-
kim powinniśmy rozpocząć 
od osobistego uświado-
mienia sobie, że posiadane 
przez nas dobro jest god-
ne rozsławienia. Następ-
nie szukać takich sposobów 
i metod, które skutecznie 
będą to dobro rozprzestrze-
niać. Na warsztatach człon-
kowie Ośrodka poza pozna-
niem technik kształtowa-
nia wizerunku szukali kon-
kretnych rozwiązań dla pro-
pozycji, jakie mają we włas-
nych oddziałach.  

W.J.

oddział okręgowy w kielcach
kielce

Po raz siódmy rozstrzyg-
nięto Młodzieżowy Konkurs 
Poetycki o Nagrodę Litera-
cką Heleny Wolny. W skład 
jury weszli: przewodniczą-
cy – prof. UJK dr hab. Ma-
rek Kątny, członkowie: prof. 
UJ dr hab. Kazimierz Wol-
ny-Zmorzyńki, Małgorzata 
Szalińska-Skawińska – wy-
kładowca języka polskiego 
w kieleckich liceach. Temat 
konkursu: Godność osoby 
ludzkiej, jak również waru-
nek wyeksponowania war-
tości.  Odpowiedzialność – 
Kultura – Honor. Jury wyło-
niło pięciu laureatów. I miej-
sce przyznano Karolinie Bu-
gajskiej, studentce UJK 
w Kielcach, ze wskazaniem 
na wiersz „Rewizyta twarzy”. 
Dwa równorzędne trzecie 
miejsca przyznano: Patrycji 

podczas sesji ofks w gdańsku
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Kołodziej (ZSE im. O. Lan-
gego, Kielce) za wiersz „…
umarł wiatr” i Emilii Rzep-
ce (Technikum nr 5 w ZSE 
im. O. Langego, Kielce) za 
wiersz „Odszedł zostawił ją”. 
Wyróżniono poezję Jakuba 
Gawrońskiego (Technikum 
nr 5 w ZSE, Kielce) i Alek-
sandry Długosz (ZSE im. O. 
Langego, Kielce). Nagrody 
wręczyli sponsorzy: Krysty-
na Łata z Katolickiego Sto-
warzyszenia „Civitas Chri-
stiana”, Oddział w Kielcach, 
dr med. Aleksandra Nie-
dzielska – córka dr hab. He-
leny Wolny, mgr Daniela Ko-
walska – organizator corocz-
nych konkursów poetyckich. 
Patron konkursu, śp. Helena 
Wolny stanowi niezaprze-
czalny wzorzec dla młodzie-
ży. Byli jej uczniowie mawia-
li, że „pani Helena ma du-
szę, którą widać”. 

Wiersze autorstwa Hele-
ny Wolny, w reżyserii mgr 
Małgorzaty Szalińskiej-Ska-
wińskiej, recytowali artyści 
z Młodzieżowej Grupy Tea-
tralnej z Morawicy. Tego sa-
mego dnia Kapituła Towa-
rzystwa Przyjaciół Ziemi Mo-
rawickiej nadała tytuł „Czło-
wieka” Kazimierzowi, syno-
wi dr Heleny Wolny. Jego 
cechy charakteru, takie jak: 
niespotykany upór w dąże-
niu do wiedzy, godna na-
śladowania postawa życio-
wa, umiłowanie literatury 
polskiej, pozwoliły kapitu-
le wskazać Profesora za wzór 
dla młodzieży.  

Daniela Kowalska

oddział okręgowy w krakowie 
bochnia

7 lutego członkowie „Civi-
tas Christiana” wzięli udział 
w procesji, w której obraz  
Maryi w Cudownym Bocheń-
skim Wizerunku przenie-
siony został do parafii pw. 
św. Jana Nepomucena. Tam 
uczestniczyli we Mszy św. 
koncelebrowanej przez ka-
płanów z parafii św. Mikoła-
ja i parafii św. Jana Nepomu-
cena. Za wstawiennictwem 
Królowej Różańca Świętego 
prosiliśmy Boga, by w Roku 
Wiary umocnił naszą wiarę, 
by była ona coraz bardziej 
dojrzała i aby przepełniała 
całe nasze życie. Na zakoń-
czenie Mszy św. zawierzo-
no Matce Bożej Różańcowej 

wszystkich parafian, uczest-
ników uroczystości i wszyst-
kie ich sprawy, po czym 
odprowadzono Cudowny 
Obraz Matki Bożej z powro-
tem do bazyliki. 

* * *
Wielkim zainteresowa-

niem cieszą się również wer-
nisaże prac okolicznych ar-
tystów. Uczestnicy Warszta-
tów Terapii Zajęciowej dla 
niepełnosprawnych w pod-
bocheńskich Proszówkach 
wystawili ostatnio swoje 
prace malarskie oraz hafty. 
Prace te odkrywają  najcie-
kawsze widoki okolic Boch-
ni i pokazują, że sztuka nie 
ma granic. Kolejna wystawa 
pt. „Zakochaj się w powie-
cie bocheńskim nocą” au-
torstwa Krzysztofa Masiuka, 
uznanego fotografa, poka-
zał, że nocne oblicze miasta 
może zaskoczyć. Zdaniem 
autora nocne zdjęcia miasta 
można doskonale wykorzy-
stać do promocji regionu.

* * *
Cykl wykładów „Choroby 

przewodu pokarmowego” 
wygłosił lek. med. Marek 
Kania. W trzech częściach 
przedstawił on profilaktykę 
i leczenie najbardziej po-
wszechnych chorób prze-
wodu pokarmowego. Każdy 
wykład spotkał się z wielkim 
zainteresowaniem. Bocheń-
ski lekarz chętnie udzielał 
odpowiedzi na trudne py-
tania. Jego wskazówki, jak 
zapobiegać tym chorobom, 
okazały się niezwykle cen-
ne dla licznie zebranych 
słuchaczy. 

kraków
19 lutego odbyło się spot-

kanie z udziałem kusto-
sza Muzeum Regionalnego 
w Iwanowicach Adama Mis-
ki, który opowiedział o lo-
sach Powstania Styczniowe-
go na terenach powiatu mie-
chowskiego i olkuskiego ze 
szczególnym uwzględnie-
niem Iwanowic. W 1795 roku, 
po trzecim rozbiorze Polski, 
Iwanowice znalazły się w za-
borze austriackim. Wieś zo-
stała przyłączona do powia-
tu olkuskiego, który nale-
żał do tak zwanej Galicji Za-
chodniej. W 1809 roku tere-
ny te weszły w skład Księ-

stwa Warszawskiego, a po 
jego likwidacji do Królestwa 
Polskiego. W czasie Powsta-
nia Styczniowego w Iwano-
wicach nieustannie docho-
dziło do potyczek między 
oddziałami Apolinarego Ku-
rowskiego z obozu w Ojco-
wie a Kozakami stacjonują-
cymi w Słomnikach. 17 lute-
go 1863 roku doszło do bi-
twy pod Miechowem, któ-
ra określana jest jako „jed-
no z najbardziej tragicz-
nych starć tego powstania”. 
W ataku brali udział m.in. 
żuawi śmierci. Bitwa mia-
ła dwa oblicza – po począt-

kowych sukcesach powstań-
ców przerodziła się w klę-
skę. Miechów został spalo-
ny i przez wiele lat ograni-
czano rozwój miasta i regio-
nu miechowskiego.

* * *
22 lutego w Galerii „Ci-

vitas Christiana” w Krako-
wie odbył się finisaż wysta-
wy zatytułowanej „Sacrum”. 
Swoje prace z zakresu ma-
larstwa, rzeźby, ceramiki,  
grafiki oraz innych form arty-
stycznych prezentowali ar-
tyści Grupy Twórczej „Zło-
ta Linia”. Wystawa wcześ-
niej gościła na Zamku w No-
wym Wiśniczu. Zamknięciu 

wystawy towarzyszył wie-
czór poetycko-prozatorski. 
Można było wysłuchać wier-
szy m.in.: Michała Maczub-
skiego, Katarzyny Koko-
szyńskiej, Moniki Maliszew-
skiej-Grucy, Edyty Ślączka-
Poskrobko oraz prozy Moni-
ki Stockiej.

BP

oddział okręgowy w lublinie
włodawa

W dniu 28 lutego gościli-
śmy wraz z o. Emanuelem – 
duchowym opiekunem Od-
działu siostrę Amabilis ze 
Zgromadzenia Sióstr Ma-

łych Misjonarek-Orionistkę 
z Siedlec. Zakon ten założył 
św. o. Orione. Siostry pracu-
ją w ośrodku dla dziewcząt 
upośledzonych. S. Amabi-
lis przebywała na misjach 
w Kenii i opowiadała o pracy 
w tym kraju, tj. opiece nad 
chorymi i ubogimi. Zdjęcia, 
które pokazała, przedstawia-
ły ciężkie warunki, w jakich 
żyją tam rodziny, a w szcze-
gólności dzieci, których ro-
dzice umierają na AIDS.  

Anna Samczuk

* * *
7 marca odbyło się spot-

kanie poświęcone pryma-
sowi Stefanowi Wyszyńskie-

prof  adam miska wygłosił wykład o powstaniu styczniowym w powiecie olkuskim 
i miechowskim           Fot. Ł. Gliński

uczestnicy finisażu wystawy
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mu. Prelekcję na temat za-
gadnienia kultury w naucza-
niu Prymasa wygłosił Kamil 
Sulej. Przybliżył rozumie-
nie „kultury” u Stefana Wy-
szyńskiego oraz przedstawił 
główne jego myśli dotyczą-
ce tej tematyki. W spotka-
niu wzięli udział także: Ma-
rek Koryciński – przewodni-
czący Rady Oddziału Okrę-
gowego oraz Marcin Sułek – 
dyrektor Oddziału Okręgo-
wego. Przedstawili oni dzia-
łania Stowarzyszenia, które 
przygotowuje się do przyję-
cia prymasa Wyszyńskiego 
za swojego patrona. Na za-
kończenie odmówiono mod-
litwę w intencji beatyfikacji 
sługi Bożego Stefana kard. 
Wyszyńskiego. Spotkanie 
odbyło się w ramach projek-
tu „Prymas Tysiąclecia”.

Marcin Chlebica

lublin
18 marca na KUL zorga-

nizowany został pokaz fil-
mu „Liczę na was”. Goś-
ciem specjalnym spotkanie 
była reżyser Wanda Róży-
cka-Zborowska, która odpo-
wiadała na pytania zgroma-
dzonej publiczności. Film, 
wyświetlany w ramach cyklu 
„Kino duchowe”, to unikato-
wy zapis pielgrzymki Papie-
ża Benedykta XVI do Polski 
przedstawiony na tle pierw-
szej pielgrzymki Jana Pawła 
II do Ojczyzny.

Spotkanie zostało zorga-
nizowane wspólnymi siła-
mi z Akademickim Klubem 
Myśli Społeczno-Politycz-
nej „Vade Mecum”, Muzeum 
Martyrologii „Pod Zegarem” 
w ramach projektu „Spotka-
nia z kulturą”.

Marcin Chlebica

krasnystaw
17 marca w Gminnym Cen-

trum Kultury w Krasnym-
stawie z siedzibą w Sien-
nicy Różanej odbył się po-
kaz filmu „Duśka”. Goś-
ciem specjalnym była re-
żyser Wanda Różycka-Zbo-
rowska. Film był wyświetla-
ny w ramach cyklu „Kino du-
chowe”. Jest to film przed-
stawiający „opowieść o nie-
zwykłej kobiecie, znanej nie 
tylko z niezwykłej przyjaźni 
z Janem Pawłem II, ale rów-
nież z wielkiej troski o świę-
tość rodziny i życia dzie-

ci nienarodzonych” – Wan-
dzie Półtawskiej. Współor-
ganizatorem pokazu było 
Gminne Centrum Kultury 
w Krasnymstawie z siedzibą 
w Siennicy Różanej oraz Ze-
spół Formacyjno-Zadanio-
wy w Krasnymstawie. Spot-
kanie zorganizowano w ra-
mach projektu „Spotkania 
z kulturą”.

Marcin Chlebica

oddział okręgowy w poznaniu
wolsztyn

1 marca w ramach ob-
chodów Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych w Bibliotece Publicz-
nej Miasta i Gminy zorgani-
zowano dla młodzieży wol-
sztyńskich szkół gimnazjal-
nych oraz ponadgimnazjal-
nych projekcję filmu doku-
mentalnego pt. „Łupaszka”, 
pozyskanego z Oddziałowe-
go Biura Edukacji Publicz-
nej IPN w Poznaniu.

Prezentacja filmu o ma-
jorze Zygmuncie Szendzie-
larzu „Łupaszce” miała na 
celu przybliżenie młodzieży 
jednego z symboli podzie-
mia niepodległościowego. 
Na Wileńszczyźnie dowo-
dził on V Wileńską Brygadą 
Armii Krajowej, którą odbu-
dował potem na Białostoc-
czyźnie, a następnie prze-
niósł na Pomorze. Areszto-
wany w 1948 roku „Łupasz-
ka” został stracony w więzie-
niu na Rakowieckiej w lutym 
1951 roku. Przez wiele lat 
PRL-u ten brawurowy par-
tyzant przedstawiany był 
przez władzę jako „krwawy 
bandyta”.

Organizatorami spotkania 
były: Oddział Miejski Katoli-
ckiego Stowarzyszenia „Civi-
tas Christiana” oraz Bibliote-
ka Publiczna w Wolsztynie.

W.Ch.

gniezno
Porozumienie ,,Gniezno 

dla Życia’’, którego koordy-
natorem działań jest Katoli-
ckie Stowarzyszenie „Civitas 
Christiana”, wspólnie z pa-
rafią archikatedralną wyszło 
z inicjatywą do ludzi samot-
nych, małżonków, narzeczo-
nych oraz wszystkich szuka-
jących miłości do wspólne-
go świętowania wspomnie-
nia św. Walentego. Tradycyj-
nie 14 lutego w katedrze ot-

warta została kaplica św. Wa-
lentego, w godzinach 10.00-
17.30. W kaplicy wystawio-
na była Księga Próśb (wraz 
z modlitwą za wstawienni-
ctwem św. Walentego), do 
której można było wpisywać 
swoje intencję o miłość, 
o małżonka, o szczęście dla 
rodziny i bliskich. W tym 
dniu do księgi św. Walen-
tego wpisało się około 90 
osób. O godz. 18.00 w kate-
drze gnieźnieńskiej odbyła 
się uroczysta Msza św., pod 
przewodnictwem ks. dr. Mi-
chała Sołomieniuka, w zło-
żonych intencjach. 

Ewelina Goździewicz 

oddział w szczecinie
gryfice

26 lutego w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej odbyła 
się projekcja filmu „Honor 

Generała” w reżyserii Joan-
ny Pieciukiewicz, która była 
gościem specjalnym poka-
zu. Organizatorami spotka-
nia były Katolickie Stowa-
rzyszenie „Civitas Christia-
na” oraz Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Gryficach. 
W swej wypowiedzi reży-
serka filmu stwierdziła, że 
w przedstawia tylko cząst-
kę naszej historii widzia-
nej swoimi oczami i ukazuje 
swój punkt widzenia, chcąc 
ocalić od zapomnienia po-
stać znakomitego generała. 
Film opowiada o gen. Sta-
nisławie Sosabowskim i zo-
stał zrealizowany na podsta-
wie relacji naocznych świad-
ków oraz członków jego ro-
dziny – wnuka i prawnuka. 
Gen. Sosabowski był do-
wódcą I Samodzielnej Bry-
gady Spadochronowej, wie-
rzył, że poleci na pomoc po-
wstańczej Warszawie „naj-
krótszą drogą”, czyli na spa-

dochronach. Los rzucił go 
do Holandii, gdzie po nie-
udanej operacji powietrz-
no-desantowej „Market Gar-
den” pod Arnhem dowódz-
two brytyjskie zrzuciło na 
niego winę za jej niepowo-
dzenie i pozbawiło go stop-
nia generalskiego. 9 grudnia 
1944 r. generał został pozba-
wiony dowództwa w I SBS, 
a w 1948 r. zdemobilizowa-
ny. Odarty z honoru pozo-
stał na obczyźnie, ale ni-
gdy nie przyjął obywatel-
stwa brytyjskiego. Po woj-
nie zarabiał na życie jako 
zwykły robotnik, dla swoich 
żołnierzy był wielkim auto-
rytetem i wzorem do naśla-
dowania. Przez Holendrów 
darzony jest ogromnym sza-
cunkiem. O pamięć i godne 
uhonorowanie polskich bo-
haterów przez ponad 50 lat 

walczyła pani Cora Wilhel-
min Baltussen – sanitariusz-
ka. 31 maja 2006 r. odby-
ła się w Holandii podniosła 
uroczystość, podczas której 
królowa Beatrice odznaczyła 
pośmiertnie generała Sosa-
bowskiego (zmarł 25 wrześ-
nia 1967 r.) Medalem Brązo-
wego Lwa i odznaczyła żoł-
nierzy I Samodzielnej Bry-
gady Spadochronowej naj-
wyższym holenderskim or-
derem wojskowym – Orde-
rem Wilhelma.

Teresa Bzdurska

szczecin
Dnia 25 lutego w auli 

I Liceum Ogólnokształcące-
go im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Szczecinie odbyło 
się szycie najdłuższej, bia-
ło-czerwonej flagi w Pol-
sce. Flaga została poniesio-
na 1 marca w ramach obcho-
dów Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych 

prowadzący spotkanie bartłomiej ilcewicz i Joanna pieciukiewicz – reż  filmu „honor 
generała”



�4 nasz głos nr 4 | kwiecień �0�3

ci
vi

ta
s 

ch
ri

st
ia

Na

�4 nasz głos nr 4 | kwiecień �0�3

NasZ
głos
Miesięcznik
kaTolickieGo
sTowarzyszenia
„civiTas chrisTiana”

Redakcja: Zdzisław koryś (redaktor naczelny) tel. kom. 605558944; naszglos.rn@civitaschristiana.pl ewa  
czumakow sekretarz redakcji tel. kom. 783981854; naszglos.sekretarz@civitaschristiana.pl łukasz kobeszko 
tel. kom. 783981854; kobeszko_ng@civitaschristiana.pl, oraz Zespół, Radosław kieryłowicz (łamanie)
Adres redakcji: ul. Nabielaka 16,00-743 Warszawa, tel. 022 851 49 82 w. 022, 024, 025, fax 023. 
Wydawca: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. www.naszglos.civitaschristiana.pl 
Druk: Zakłady Graficzne TAURUS Stanisław Roszkowski Sp. z o.o., Kazimierów ul. Zastawie 12, 05-074 Halinów. 

Numery miesięcznika można otrzymać w redakcji i w oddziałach katolickiego stowarzyszenia „civitas 
christiana”. teksty prosimy dostarczać w zapisie elektronicznym w formacie Word, pocztą elektroniczną 
lub na płytach cd, materiały fotograficzne w formacie jpg. Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych 
i zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.

w Szczecinie w Marszu Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych. 
Biało-czerwona miała dłu-
gość 1000 m. Oddział Stowa-
rzyszenia w Szczecinie jest 
pomysłodawcą i wykonawcą 
najdłuższej, biało-czerwo-
nej flagi w Polsce. 

Bartłomiej Ilcewicz 

oddział okręgowy w warszawie
ciechanów

15 lutego w ramach  Stu-
dium Dobrych Myśli w Cie-
chanowie odbyło się spot-
kanie na temat „Rozważania 
o Miłości”. W spotkaniu wzięli 
udział członkowie Katolickie-
go Stowarzyszenia „Civitas 
Christiana”. Lekarz med. Ma-
rian Karczmarz omówił histo-
ryczną rolę miłości w rozwoju 
cywilizacji. Wykład naukowy 
pt. „Miłość i seksualność” wy-
głosił lekarz med. ordynator 
Oddziału Psychiatrycznego 
Antoni Ferents. Danuta Drze-
wiecka –  mediator sądowy 
androlog i pedagog omówi-
ła znaczenie miłości małżeń-
skiej, matczynej, ojcowskiej 
i dziecięcej. Ważnym wąt-
kiem były rozważania o rela-
cjach rodziców z dziećmi, tak-
że dorastającymi i dorosły-
mi – w tym o wpływie  dzie-
cięcych stylów przywiązania 
na style przywiązywania do-
rosłych wg. koncepcji Mary 
Ainsword. W toku prezentacji 
Danuta Drzewiecka omówiła 
główne cztery teorie atrakcyj-
ności interpersonalnej, tj. te-
orie relacji darowizny, wymia-
ny społecznej, równości oraz 
koncepcje miłości rodzinnej 
Roberta Sternberga. Wystą-
pienia referujące tematy mi-
łości przeplatały liryczne re-
fleksje  mazowieckiego poety 
Zdzisława Zembrzyckiego. 

* * *
20 lutego odbyło się spot-

kanie z ks. dr. Ireneuszem 
Wrzesińskim w ramach pro-
jektu „Kardynał Stefan Wy-

szyński – Prymas Polski 
i mąż stanu”. Ks. Wrzesiń-
ski wygłosił referat o dro-
dze życiowej kard. Wyszyń-
skiego od zakończenia woj-
ny, poprzez okres biskup-
stwa w Lublinie, czas pry-
masowania, uwięzienie 
przez władze komunistycz-
ne, przeprowadzenie wiel-
kiej Nowenny przed Jubi-
leuszem Tysiąclecia Chrztu 
Polski, przez którą przygo-
tował naród do religijnego 
przeżycia tej rocznicy, roz-
poczęcie Nawiedzenia Pol-
ski przez kopię Cudowne-
go Obrazu Matki Bożej Czę-
stochowskiej. W czasie inau-
guracji pontyfikatu Jan Pa-
weł II wypowiedział do Pry-
masa znamienne słowa: Nie 
byłoby na stolicy Piotrowej Papie-
ża-Polaka, gdyby nie było Twojej 
wiary nie cofającej się przed wię-
zieniem i cierpieniem Twojej he-
roicznej nadziei, Twojego zawie-
rzenia bez reszty Matce Bożej. 28 
maja 1981 roku Prymas Wy-
szyński miał 80 lat. W 1989 
roku rozpoczął się jego pro-
ces beatyfikacyjny. 

* * *
27 lutego w siedzibie od-

działu Katolickiego Stowa-
rzyszenia „Civitas Christia-
na” w Ciechanowie odbyło 
się spotkanie z wicestarostą 
Powiatu Ciechanowskiego 
Andrzejem Pawłowskim, któ-
ry przedstawił główne kie-
runki działań powiatu. Po-
wiat prowadzi wiele ważnych 
inwestycji, modernizację 
dróg, rozbudowę Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego, remonty wielu 
placówek kulturalnych, np. 
renowację Zamku, Ratusza 
i ulicy Warszawskiej w Cie-
chanowie. W skład Powiatu 
Ciechanowskiego wchodzi 8 
gmin. Mieszka w nich 90 000 
mieszkańców, z czego poło-
wa mieszka w Ciechanowie, 
połowa na wsi. W dyskusji 

poruszono problem dużego 
bezrobocia w naszym mie-
ście, emigracji zarobkowej 
oraz braku perspektyw na 
ożywienie gospodarcze ze 
względu na to, że wiele klu-
czowych zakładów produk-
cyjnych zostało zniszczonych 
i zdewastowanych. 

* * *
Trzy razy w tygodniu w sie-

dzibie Katolickiego Stowa-
rzyszenia „Civitas Christia-
na” w Ciechanowie odby-
wają się zajęcia dla dzie-
ci i młodzieży w świetli-
cy. Dzieci mają zapewnio-
ną opiekę przez kadrę zdol-
nych nauczycieli i wycho-
wawców. Jest możliwość na-
uki języków obcych, odro-
bienia lekcji. Prowadzone 
są zajęcia poświęcone tera-
pii uzależnień.

płock
19 lutego w siedzibie Sto-

warzyszenia odbyło się spot-
kanie poświęcone ks. Jano-
wi Twardowskiemu po ha-
słem „Wierzę w poezji Księ-
dza w roku Wiary”. Punktem 
wyjścia stał się cytat z wier-
sza pt. „Jakby Go nie było”: 
„wierzyć to znaczy nawet się 
nie pytać jak długo jeszcze 
mamy iść po ciemku”. 

Spotkanie przygotowała 
i poprowadziła Wanda Go-
łębiewska. Odczytała ona 
wiersze dotyczące wiary, 
którą ks. Twardowski uwa-
żał za łaskę daną od Boga za 
darmo, niekoniecznie raz na 
zawsze.

Bardzo ważny był prze-
kaz wiary, jaki ks. Twardow-
ski wyniósł z domu, od mat-
ki. W jego poezji odczytuje-
my następujące przesłanie: 
najważniejsze jest odnale-
zienie źródła świeżych prze-
żyć w naszej wierze codzien-
nej, niekiedy zbanalizowa-
nej lub zbyt uczonej. Msza 
św. jest fundamentem wiary 

chrześcijańskiej i życia reli-
gijnego, obecnym w eucha-
rystycznej ofierze, a w niej 
uobecnia się tajemnica zba-
wienia świata przez Boga. 

Wieczory poświecone 
poezji ks. Jana Twardow-
skiego w Oddziale Katoli-
ckiego Stowarzyszenia „Ci-
vitas Christiana” w Pło-
cku stały się już tradycją, 
w ubiegłych latach zatytu-
łowane były: „Miłość świat-
ło zapala”, ”Anioły i mło-
dość”, „Odejść na zawsze by 
stale być blisko”, „Przyroda 
w poezji ks. J. Twardowskie-
go”, „Pisać wiersze to szukać 
przyjaciela” oraz „Miłość, 
śmierć, nadzieja”. 

Wanda Gołębiewska

oddział okręgowy w zielonej górze
zielona góra

4 marca w Auli Jasnogór-
skiej parafii pw. Ducha Świę-
tego w Zielonej Górze odby-
ło się spotkanie pt.: „Biskup 
Wilhelm Pluta i odnowa so-
borowa”. Prelekcję wygło-
sił ks. dr Dariusz Gronow-
ski, postulator procesu be-
atyfikacyjnego sługi Boże-
go biskupa Wilhelma Pluty. 
Spotkanie odbyło się w ra-
mach cyklu spotkań „Salon 
Myśli u Edyty Stein”. Katoli-
ckie Stowarzyszenie „Civitas 
Christiana” Oddział w Zielo-
nej Górze i Instytut Filozo-
ficzno-Teologiczny im. Edy-
ty Stein w Zielonej Górze 
były organizatorami tego 
spotkania. 

Sprostowanie 
W nr. 2/2013 na str. 64 w in-

formacji z Płocka podpis pod 
zdjęciem powinien brzmieć: 
Od lewej: Kazimierz Cieślik – 
główny organizator Orszaku 
Trzech Króli w Płocku, Helena 
Kowalska, „Civitas Christiana”, 
ks. dr Andrzej Krasiński kie-
rujący Zespołem ds. Szopek 
Bożonarodzeniowych.


