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S£OWO OD REDAKTORA

P

amiêæ o katastrofie lotniczej pod Smoleñskiem przes³oni³a wszystkie
inne sprawy. PiS i osobicie jego prezes Jaros³aw Kaczyñski narzucili spo³eczeñstwu ci¹g³oæ traumy, która potrwa zapewne do jesiennych wyborów
samorz¹dowych. Mija 1. rocznica od tego tragicznego wydarzenia. Trwaj¹
rozliczenia i poszukiwania winnych, jako polityczne narzêdzie walki o w³adzê. Wszyscy normalni ludzie, którzy z trudem wi¹¿¹ koniec z koñcem, a jest
ich podobno ponad 80% w Polsce jak podaj¹ orodki badawcze  maj¹ ju¿
doæ tej obrzydliwej gry ³¹cznie z u¿yciem krzy¿a jako symbolu religijnego.
Zadziwiaj¹ce, doprawdy, jak Koció³ znosi to wszystko, traktuj¹c umizgi polityków jako co normalnego.
A tu w kraju roi siê od spraw pilnych i pilniejszych (kto okre³i ich priorytet?), regulacji emerytut, niedokoñczonej reformy zdrowia, zapaci kolei
i budowy autostrad, a przedszkola, a ¿³obki, a podwy¿ki cen? M³odzi uciekaj¹ za granicê i szukaj¹ jakiegokolwiek zajêcia. Nasze pañstwo ich kszta³ci
a oni sprzedaj¹ swe umiejêtnoci abcym, ale co tam, staæ nas na to, prawda?
A w tle Mistrzostwa Euro 2000. Czy nie skompromitujemy siê jako gospodarze? Wczeniej jeszcze objêcie przewodnictwa w Unii od lipca br. Jak to
wszystko pogodziæ, skoro s¹ w Polsce si³y gotowe przeciwdzia³aæ wszelkim
staraniom o zmiany na lepsze? Nie dajmy siê nabraæ na zwyk³¹ demagogiê
i szermowanie has³ami narodowymi oraz niby-chrzecijañskimi. I nie dajmy
siê zwariowaæ!
Powracamy do wydawania osobnych numerów naszego pisma raz na
kwarta³. W ten sposób szybciej dotrzemy do Czytelników z aktualnymi wydarzeniami.
Obecnie polecamy interesuj¹cy artyku³ o zadaniach edukacji w wiecie w XXI wieku, pióra wybitnego znawcy tematu, cz³onka Komitetu Prognoz
Polska 2000 Plus PAN, prof. dr. hab. Czes³awa Banacha.
Na pewno zainteresuje te¿ Pañstwa ciekawy artyku³ o mediach w internecie m³odej autorki Anny Jasiñskiej. Polceamy te¿ ciekawy felieton, traktuj¹cy inaczej i mi³osierdziu autora podpisuj¹cego siê Fras, który to materia³
na pewno spowoduje refleksje osobiste.
Jerzy Hyrjak apeluje o pamiêæ i ciszê nad grobami polityków i dzia³aczy, którzy zginêli w katastrofie lotniczej pod Smoleñskiem. Poza tym jak
zawsze poezja, krytyka literacka, aktualne wydarzenia i komentarze, aforyzmy i myli. Stêsknieni witamy Wiosnê i ¿yczymy przyjemnej lektury

Kraków, kwiecieñ 2011 r.
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TEMATY SPRZED LAT

TADEUSZ ¯ELEÑSKI-BOY

Fruwajcie
(felieton zawarty w tomie pt. S³owa cienkie i grube)
W czasie, kiedy w Polsce wiele siê pisze i mówi o tragicznym wypadku lotniczym w Smoleñsku i dramacie ludzi bezporednio i porednio
nim dotkniêtych  wpad³ mi do r¹k felieton Boya powiêcony polskiemu lotnictwu. Trochê zatem a propos tragicznego wydarzenia i trochê dla z³agodzenia minorowego nastroju skutkami katastrofy, ostr¹
krytyk¹ za³ogi samolotu i zwierzchnictwa wojskowego pilotów, pozwoli³am sobie przypomnieæ Czytelnikom felieton Boya, w którym Autor
entuzjastycznie pisze o podniebnych lotach, z uznaniem wyra¿a siê
o polskich lotnikach, ich umiejêtnociach nawigacyjnych, elegancji
i kulturze osobistej.
C.J.K.

W przededniu powiêcenia polskich
linii lotniczych LOT, jako gor¹cy wielbiciel tego sposobu komunikacji, chcia³bym
 mówi¹c jêzykiem dziennikarskim  zrobiæ mu, w zakresie skromnych moich rodków, reklamê. Ale wydaje mi siê, ¿e reklama lotnictwa idzie inn¹ drog¹, nie
drukiem, ale raczej poczt¹ pantoflow¹.
Jeden pyta siê drugiego, czy ju¿ lata³, jak
tam by³o, wywiaduje siê o jego wra¿enia,
o stan zdrowia etc. i w razie pomylnego
wywiadu  decyduje siê. Fruwanie udziela
siê z cz³owieka na cz³owieka jak choroby
epidemiczne. Udzia³ kobiet zw³aszcza jest
w tym du¿y. Có¿ siê panu mo¿e staæ, przecie¿ pani X lata³a  nieraz s³yszy siê ten
ostateczny i zawstydzaj¹cy argument. B¹d
co b¹d ma to du¿e znaczenie, zw³aszcza
gdy chodzi o panie licz¹ce wielu znajomych. Fakt fruwania pani Julii Jentysowej
posiada niew¹tpliwie pierwszorzêdn¹ do2

nios³oæ w rozwoju polskiego cywilnego
lotnictwa. Przed kilku miesi¹cami powtarzano sobie w Krakowie, ¿e w³acicielka
zak³adu witra¿ów .G. ¯eleñski, maj¹c pilne interesy handlowe w Wenecji, wsiad³a
do samolotu w Krakowie, przesiad³a siê w
Wiedniu, niby z tramwaju do tramwaju,
i jednym dniem zaleciawszy do Wenecji,
za³atwiwszy swoje sprawy, wróci³a t¹ sama
drog¹. To wystarczy³o, aby zanotowaæ w Krakowie znaczne o¿ywienie ruchu lotniczego. Bo Polska to jest ma³y wiatek, nie
potrzeba wietnych transparentów ani megafonów, wystarcz¹ ludzkie jêzyki. Podobne znaczenie maj¹ loty literatów. Skoro
cz³owiek z takim talentem, z tak¹ przysz³oci¹, z tak ¿yw¹ wyobrani¹ nie waha siê
powierzyæ wszystkich tych skarbów w¹t³ej
³upinie aluminiowej, to widocznie musi to
byæ bardzo bezpieczne  powiadaj¹ sobie
ludzie. I w istocie jest bardzo bezpieczne.

Pod tym wzglêdem polskie linie s¹
ponad wszelkie pochwa³y. Od pocz¹tku istnienia pasa¿erskiej komunikacji, poza paroma niewinnymi l¹dowaniami, nie by³o
ani jednego wypadku. Ale co mówiê, wypadku!. Na udoskonalonych aparatach lot
jest tak spokojny, ¿e s³ynne torebki papierowe sta³y siê raczej czcigodnym zabytkiem
ni¿ przedmiotem istotnej potrzeby. Parê dni
temu lecia³em do Gdañska. Cudowny lot,
dwie godziny i æwieræ, równo jak po stole,
pasa¿erowie, zmorzeni parnym pochmurnym dniem, przewa¿nie odbyli drogê drzemi¹c. Dopiero przybywszy na miejsce dowiedzielimy siê, ¿e by³ to lot szczególnie
trudny, ¿e dzielny pilot musia³ ci¹gle wymijaæ burze, to wznosiæ siê, to zni¿aæ a¿ do
50 metrów nad ziemiê, o czym wszystkim
w zacisznej kabinie nie mia³o siê pojêcia.
Co mi z tego, ¿e bezpieczne, kiedy
drogie  mruczy czytelnik. Wola³bym mniej
bezpieczne a tañsze. Drogie? ¯artujesz
chyba, czytelniku. To raczej LOT móg³by narzekaæ na ciebie, ¿e ty jeste drogi
i ¿e tak, jak dzi rzeczy stoj¹, dop³aca na
czysto do ka¿dego flinta twojej czystej
wagi. Sk¹d zreszt¹ drogie ?. Policzmy tylko: jazda kosztuje tyle co bilet drugiej klasy z wagonem sypialnym, który wszak dla
cz³owieka jad¹cego w interesach jest prost¹
oszczêdnoci¹. A zyska na czasie to nic?
Dwie godziny zamiast dziesiêciu czy jedenastu  to nic? Tanio szacujesz swój czas,
mój rodaku, to bardzo niedobrze... No i jeszcze jedno, to co dostajesz w naddatku: rozkosz! W bilecie kolejowym (nawet ze sleepingiem) nie jest objêta rozkosz, a tu jest,
i jaka!. Rozkosz najbardziej realna, taka, od
której dech zapiera, rozkosz lotu; i rozkosz
wy¿szego rzêdu, rozkosz duchowa, uczucie dumy, ¿e jeste cz³owiekiem, w³adc¹
ziemi, morza i powietrza. (...) Fruwajcie
tedy, bracia moi, bujajcie w przestworzach,
uczcie siê oddychaæ woln¹ piersi¹, obejmo-

waæ z góry szerokie widnokrêgi, uczcie siê
patrzyæ z wysoka na ma³ostki ziemi, uczcie
siê dumy i pokory razem... wszystko to
mo¿na nabyæ dodatkowo przy skromnej
jedzie do Gdañska lub Katowic, wprzód
jak¿e prozaicznej i martwej. (...) A zwa¿my, ¿e Polska pod wzglêdem komunikacji
lotniczej jest jednym z pierwszych jednym
z pierwszych krajów w Europie. Przed rokiem wioz³em ze Lwowa do Warszawy
Francuza; zachwycony by³ t¹ lokomocj¹,
która  powiada³  we Francji nie przysz³a
by mu nawet do g³owy. Piloci nasi tak s¹
znani z dzielnoci i talentu, ¿e w Wiedniu
w lotniczej gwarze gêsta mg³a nazywa siê
Polenwetter, co znaczy: pogoda, w jak¹ tylko Polacy lataj¹. Tote¿ samoloty nasze rzadko kursuj¹ pró¿ne, jak to siê czêsto zdarza
niemieckim. Czekaj¹c na odlot w Gdañsku
i widz¹c obok stacjê niemieck¹ pytam, czy
linie niemieckie maj¹ du¿y ruch.
O, linii mnóstwo, ale pasa¿erów
ma³o. Ot, ma pan, w³anie l¹duje z Moskwy
w drodze do Berlina; mo¿e pusty, mo¿e
wysi¹dzie jedna osoba. I w istocie jedna
osoba wysiada z wielkiego szecioosobowego aparatu. Mimo to komunikacja miêdzy Berlinem a Moskw¹ odbywa siê regularnie: odlot z Berlina o jedenastej w nocy,
pilot orientuje siê dziêki znakom wietlnym
umieszczonym co kilkadziesi¹t kilometrów.
Rozmowa schodzi oczywicie i na wypadki. Pytam siê o niedawny wypadek francuskiego ministra Bokanowskiego.
 Przyp³aci³ ¿yciem to, ¿e... by³ ministrem  odpowiadaj¹ mi.  Motor zawiód³
zaraz z pocz¹tku jazdy; gdyby chodzi³o
o zwyk³ych pasa¿erów, pilot by³by najspokojniej wyl¹dowa³, ale poniewa¿ wióz³
ministra, mia³ ambicjê w tym, aby zawróciæ na lotnisko. Otó¿ takie zawracanie przy
nieczynnym motorze jest bardzo niebezpieczne i  nie uda³o siê. Na szczêcie nie
ka¿dy jest ministrem. W oczekiwaniu na
3

odlot rozmawiam z pilotem. Gdyby mnie
nie by³ przywita³ pierwszy, nie³atwo bym
siê domyli³, ¿e ten przystojny i elegancki
m³odzieniec w doskonale skrojonej marynarce, to ten sam, którego dwa dni temu
widzia³em w czapce z okularami i w futerale nadaj¹cym ludzkiej postaci wygl¹d
Eskimosa. Pan... (zapomnia³em go spytaæ
o nazwisko!) nauczy³ siê lataæ w czasie
wojny, w wojsku francuskim. Jak dla wiêkszoci jego kolegów latanie sta³o siê jego
pasj¹: ma ono w sobie co narkotycznego,
trudno siê potem bez niego obejæ. Piloci
odstawieni od latania lataj¹ bodaj jako
amatorzy, nie mog¹ ¿yæ bez tej podniety.
Ten zawód ma w sobie co z artyzmu, cos
z poezji, przynajmniej dzi, byæ mo¿e, i¿
z czasem oswojenie zetrze z niego ten puszek.
Odlot punktualnie o dziewi¹tej rano,
lecimy do Warszawy równo, spokojnie;
wydaje siê nisko, potem dowiaduje siê,
przeciêtnie bylimy dwa tysi¹ce metrów
nad ziemi¹. Znów ca³¹ drogê walczy siê
z sennoci¹. Jak to, to ju¿ Modlin, za dziesiêæ minut Warszawa! Punktualnie w dwie
godziny, po paru eleganckich skrêtach jestemy na lotnisku w Warszawie. Tu czeka
niespodzianka: w³anie przyby³ do Warszawy pierwszy samolot pasa¿erski ca³kowicie wykonany w kraju, w fabryce lubelskiej.
Ogl¹dam do z wierzchu i w rodku. Jest to
du¿y jednop³atowiec systemu Fokkera,
o trzech silnikach, przedstawiaj¹cy idealne
warunki bezpieczeñstwa: w razie gdyby
jeden silnik zwiód³, pozostaj¹ dwa inne,
dodaj¹c, gdyby nawet nie tyle si³y, ile potrzeba na dokoñczenie lotu, to w ka¿dym
razie tyle, ile trzeba na spokojny wybór l¹dowania. Wewn¹trz miejsce na osiem osób,
wygodne fotele skórzane, jeden za drugim,
z biegn¹cym po rodku przejciem.
Có¿ wiêcej dodaæ? Chyba to, ¿e polskie linie lotnicze s¹ ostatnim bodaj miej4

scem, w którym schroni³a siê wersalska
uprzejmoæ. To jest w tradycjach lotnictwa:
w austryiackiej armii w najgorêtszym czasie wojny kto, kto by brzydko jad³ przy
stole albo pope³niaj nawet mniejsze wykroczenia przeciw formom, nie móg³ marzyæ
o tym, aby siê dostaæ do korpusu lotniczego. Je¿eli tedy istniej¹ jakie mistyczne
zwi¹zki miêdzy dobrymi formami, miêdzy
estetyk¹ ¿ycia a fruwaniem, czy¿ do wszystkich innych nie przybywa jeszcze jeden
argument, aby na ca³ej przestrzeni ziem
polskich jutro, w dzieñ lotniczego wiêta,
ozdobionego udzia³em pana prezydenta
Rzeczypospolitej, wznieæ okrzyk: Fruwajcie, bracia moi, fruwajcie !.
Felieton Tadeusza Boya ¯eleñskiego
pt. Fruwajcie z tomu S³owa cienkie i grube wybra³a Czes³awa Jolanta Kotarba. £

JERZY STANIS£AW
FRONCZEK
WÊDRÓWKA SZÓSTA
Cicho zima chodzi po Beskidzie
w cudzej sukience z jesieni.
Czapê niegu w³o¿y³a na g³owê
w têczy nieba tysi¹ca kolorów.
A pomiêdzy górami listopad
serce bije zmarzniêtym potokiem.
Patrzy z Wierchu zmêczony Nikifor
w p³aszczu z cekinu modrzewiowych
monet.

CZES£AW BANACH

Humanistyczne aspekty dzia³ania
edukacyjnego
I. Cz³owiek wobec celów i zadañ
edukacji w wiecie XXI wieku
Edukacja wchodzi w jakociowo
nowy etap spo³eczeñstwa ucz¹cego siê
i realizacji wspólnych wartoci cywilizacji
europejskiej.
W Polsce od kilkunastu lat dokonuje
siê konfrontacja nowych idei pedagogicznych z ró¿nymi kierunkami filozoficznymi, socjologicznymi i ekonomicznymi. Jednak jak stwierdza Czes³aw Kupisiewicz:1
Myli, wskazówki i postulaty g³oszone nawet przez najwybitniejszych intelektualistów tylko z trudem toruj¹ sobie
drogê do edukacyjnej praktyki [...], mo¿na
tylko marzyæ, aby wiek XXI sta³ siê stuleciem bardziej przyjaznym dla edukacji2.
Edukacja to zespó³ problemów wspó³czesnego cz³owieka w radykalnie zmieniaj¹cym siê wiecie oraz postrzeganie obszarów
sprzecznoci edukacyjnych, a tak¿e poszukiwanie i interpretowanie szeroko rozumianej strategii humanistycznej.
Edukacja dotyczy bezporednio
oko³o 25% spo³eczeñstwa polskiego, nie
licz¹c rosn¹cego nurtu edukacji ustawicznej, który ju¿ dzi obejmuje 14% ludzi.
Edukacja i kultura oraz praca zawodowa po³¹czona z etyk¹ tworz¹ podstawê
dla wyboru i realizacji idea³ów spo³ecznych, politycznych, ekonomicznych i technicznych. Tak powstaj¹ zasoby kapita³u
ludzkiego i zmniejsza siê zjawisko luki
ludzkiej, to jest dystansu miêdzy z³o¿ono-

ci¹ wiata a nasz¹ zdolnoci¹ sprostania
jej przez wzrost naszych umiejêtnoci i osobowoci.
G. Dryden i J. Vos3 w Rewolucji
w uczeniu wymienili wród 16 podstawowych tendencji, które ukszta³tuj¹ nasz¹
przysz³oæ, takie jak: natychmiastowa komunikacja, wiat bez granic ekonomicznych, gospodarka ogólnowiatowa, handel
i nauka przez internet, nowe spo³eczeñstwo
us³ugowe, nowe sposoby wypoczynku,
zmiana charakteru pracy, wzrost znaczenia
kobiet, kulturowy nacjonalizm, aktywne
starzenie siê populacji i triumf jednostki.
Cz³owiek wspó³czesny potrzebuje
wiêc wiedzy i nowych kompetencji oraz
wyobrani, aby siê móg³ porozumiewaæ
i funkcjonowaæ zawodowo i spo³ecznie,
a tak¿e wyci¹gaæ wnioski z myli Alberta
Einsteina: Sta³o siê przeraliwie oczywiste, ¿e technologie wyprzedzi³y ju¿ nasze
cz³owieczeñstwo.
Dlatego nale¿y przyj¹æ 5 zasadniczych celów edukacji z Raportu Komisji
Europejskiej Nauczanie i uczenie siê. Na
drodze do ucz¹cego siê spo³eczeñstwa, którymi s¹:
1. Zachêcanie do zdobywania nowej wiedzy.
2. Zbli¿enie szko³y i przedsiêbiorstwa.
3. Walka ze zjawiskami marginalizacji.
4. Opanowanie trzech jêzyków Wspólnoty.
5. Równorzêdnoæ inwestycji materialnych
i edukacyjnych.
Powinnoci¹ w³adz pañstwowych
i ludzi nauki wobec swoich spo³eczeñstw
5

jest konstruowanie d³ugofalowych strategii rozwoju edukacji na lata 2008-2025 oraz
rozwijanie dialogu s³u¿¹cego efektywnej jej
realizacji.
Edukacja rozumiana jako budowanie wiata rzeczywistoci duchowej i materialnej powinna chroniæ cz³owieka od
wielu antywartoci oraz negatywnych zjawisk ludzkiego bytu.
II. Wartoci a edukacja
Edukacja wyp³ywa z obrazu przysz³oci
i równoczenie sama kszta³tuje ów obraz.
Alvin Toffler
wiat u progu XXI wieku
znamionuj¹ procesy:
 globalizacji ¿ycia i problemów do rozwi¹zywania,
 skokowego wzrostu informacji i wiedzy,
 przechodzenia od spo³eczeñstwa przemys³owego do postindustrialnego i informacyjnego,
 rozwoju i zak³óceñ w postêpie technologicznym i naukowym,
 przechodzenia do mylenia i planowania
d³ugofalowego i innowacyjnego, a tak¿e
 poszerzania siê krytyki ró¿nych zjawisk
i trendów przemian cywilizacyjnych oraz
degradacji osobowoci jednostki.
Dlatego mamy czêsto odczucie istnienia potê¿nych i zró¿nicowanych wyzwañ i zadañ oraz pewnego rozdro¿a i miêdzyepoki, czy luki ludzkiej.
W takiej sytuacji wzrasta rola przywódców i liderów oraz tworzenia wspólnych wizji strategii rozwoju edukacji przysz³oci, a tak¿e rola systemów zarz¹dzania
i jakoci liderów edukacyjnych.
Problem ten podjêto w pracy zbiorowej Komitetu Prognoz PAN pt. Strategie
reform owiatowych w Polsce na tle porów6

nawczym, (red.) I. Wojnar, A. Bogaj, J. Kubin5.
W ró¿nych pracach pedagogicznych
i innych od lat 80. prezentuje siê ponad 10
strategicznych wartoci i oko³o 50 szczegó³owych wartoci w europejskich i polskich raportach oraz pracach zbiorowych
i autorskich.
W Raporcie Komisji Europejskiej Edukacja dla Europy do wspólnych wartoci
cywilizacji europejskiej zaliczono:
 prawa cz³owieka (godnoæ osoby ludzkiej),
podstawowe swobody, demokratyczn¹ prawomocnoæ, pokój i odrzucenie przemocy
jako rodka do celu, poszanowanie innych
ludzi,
 solidarnoæ miêdzyludzk¹ (w ramach
Europy i wobec ca³ego wiata), rozwój zrównowa¿ony, równoæ szans,
 zasady mylenia racjonalnego: etykê dowodów podlegaj¹cych sprawdzeniu,
 ochronê ekosystemu, odpowiedzialnoæ
jednostkow¹6.
W ró¿nych opracowaniach podkrela siê prawa jednostki, ale nie docenia siê
w pe³ni wspólnot ludzkich i zwi¹zków spo³ecznych, w sytuacji zaistnia³ych zmian
spowodowanych przez procesy integracji
europejskiej i globalizacji oraz koniecznej
równorzêdnoci inwestycji materialnych i edukacyjnych.
Edukacja jako proces wielofunkcyjny,
demokratyczny i interdyscyplinarny przebiega nieustaj¹co w trzech wymiarach czasowych: przesz³oci, teraniejszoci i przysz³oci oraz dotyczy Polski, Europy i wiata.
Wystêpuj¹ w niej trzy sfery teorii i praktyki: aksjologiczno-poznawcza, emocjonalna i praktyczna.
Wyró¿nia siê ró¿ne struktury i hierarchie wartoci oraz aspiracje ¿yciowe.
Obejmuj¹ one:
 wartoci ¿yciowe (witalne, biologiczne,
cielesne);

 wartoci poznawcze (kszta³cenie siê i orientacja w wiecie);
 wartoci moralne i etyczne;
 wartoci interpersonalne (wspó³praca,
przyjañ, mi³oæ);
 wartoci religijne;
 wartoci materialne i ekonomiczne oraz
zawodowe;
 wartoci estetyczne i kulturalne.
Wyznaczaj¹ one cele ¿ycia i samorealizacji oraz stanowi¹ o sensie i wartoci triady: prawdy, dobra i piêkna, a tak¿e o ruchu wartoci.
Wychowanie ku wartociom na progu XXI wieku powinno staæ siê kierunkowskazem pozwalaj¹cym m¹drze i bezpiecznie funkcjonowaæ wród ró¿norodnych idei
i wiatopogl¹dów, a tak¿e dokonywaæ
odpowiednich wyborów wartoci, które s¹
tak¿e przestrog¹ przed kreowaniem i przyjmowaniem powszechnie akceptowanej hierarchii wartoci, czy te¿ przed postaw¹ relatywistyczn¹.
Orientowanie siê na w³aciwe wartoci humanistyczne stanowi dla edukacji
i nauki ich prawa i powinnoci w sferze teorii i praktyki edukacyjnej. Jednoczenie
ronie rola mass mediów w sytuacji, gdy zasób ludzkiej wiedzy podwaja siê co 5 lat, a wycig miedzy edukacj¹ a katastrof¹ ci¹gle trwa.
Konstatacja Rozumieæ wiat i kierowaæ sob¹ jest ci¹gle wyzwaniem i zadaniem reform edukacyjnych oraz prac naukowych i rozwoju, a tak¿e dialogu kultur.
Dla rozwoju systemu edukacji i przeciwdzia³ania kryzysowi wartoci wielce
pomocne mog¹ byæ prace Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium
PAN. Wskazuj¹ one na problemy idei i koncepcji reformowania edukacji, w tym na
problematykê cech wzorca osobowego
cz³owieka.
W Komitecie Prognoz PAN istnia³
od pocz¹tku, pracuj¹c na zasadzie interdy-

scyplinarnoci, Zespó³ Edukacji i Kultury
pod kierownictwem prof. B. Suchodolskiego, a nastêpnie prof. I. Wojnar. £¹cznie
odby³y siê 24 konferencje naukowe, których rezultatem jest 20 publikacji zbiorowych. Polska musi okreliæ cile swoje
priorytety, a jeden z naczelnych stanowi
edukacja. Zespó³ ogniskowa³ siê na integracji miêdzy edukacj¹ a kultur¹ oraz problematyce cz³owieka w zmieniaj¹cym siê
wiecie, a tak¿e szeroko rozumianej strategii humanistycznej.
Efekty badañ naukowych szkó³ wy¿szych oraz wdro¿eñ do praktyki w trójk¹cie biznes-nauka-pañstwo powinny byæ
przes³ank¹ polityki finansowania rozwoju
szkolnictwa i badañ.
Stefan Swie¿awski tak okrela m¹droæ i wspólnotê ludzk¹: M¹droæ polega na tym, ¿eby z chaotycznych elementów czyniæ kosmos. [.] M¹droæ jest cnot¹,
a nie sprawnoci¹. Ka¿da wspólnota ludzka jest z istoty swojej szko³¹ wychowania.
Wszyscy jestemy wychowankami i wszyscy wci¹¿ siê wychowujemy7.
III. Zadania i wnioski w zakresie
humanistycznych aspektów dzia³añ
edukacyjnych
Nadrzêdny cel edukacji winien byæ
zorientowany na kszta³towanie ca³ego cz³owieka [...] Dwie podstawowe funkcje edukacji: rozwijanie osobowoci i uspo³ecznienie zosta³y uzupe³nione przez funkcj¹
trzeci¹, przez profesjonalizacj¹ i przygotowanie do wkroczenia w rzeczywistoæ ekonomiczn¹.
Raport Komisji Europejskiej Edukacja dla Europy.
1. Edukacja jest konstytucyjnym prawem
i powinnoci¹ obywateli, ale tak¿e szans¹ rozwoju pañstwa, gospodarki i spo³eczeñstwa.
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2. Niepokoj¹ zjawiska i procesy zak³ócaj¹ce wyrównywanie szans edukacyjnych
m³odzie¿y i doros³ych, wskutek niewystarczaj¹cego udzia³u wydatków na edukacjê
(4,2% PKB). System edukacji wymaga
innowacyjnej i gruntownej przebudowy
w sensie reformy programowej oraz udostêpnienia odnowy kwalifikacji ludzi doros³ych przez ich uczestnictwo w edukacji
ustawicznej.
Pozytywnym bilansem w systemie
polskiej edukacji s¹ wysokie wskaniki
skolaryzacji na poziomie rednim (80%)
i wy¿szym (49%). Jednak jakoæ kszta³cenia
i wychowania nie pozwala na optymistyczn¹
ocenê wyników pracy nauczycieli i ucz¹cych
siê. St¹d pewne zak³ócenia w wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tak¿e w dbaniu
o swój rozwój intelektualny na wszystkich
etapach ca³ego ¿ycia jednostek i wspólnot
ludzkich.
Wychowanie spo³eczeñstw do wolnoci, demokracji oraz przygotowanie do
wyzwañ cywilizacyjnych i humanistycznego
rozwoju jest hamowane liberalizmem politycznym i pedagogicznym oraz postmodernizmem, a tak¿e stanem ekonomicznym
systemu szkolnictwa. Utrudnieniem dla programowania i rozwoju edukacji jest kryzys
mylenia prospektywnego, s³aboæ organów pañstwa i samorz¹dów. Polska nie sta³a
siê jeszcze znacz¹cym ogniwem Unii Europejskiej, chocia¿ coraz lepiej umie wykorzystywaæ oferowane rodki równie¿ w sferze edukacji.
Szczególnej troski i zapewnienia
odpowiednich warunków wymaga reforma
programów nauczania i wychowania oraz
jej integracja z zadaniami i powinnociami
kultury. Kultura jako wartoæ i dobro spo³eczne
oraz przedmiot refleksji pedagogicznej,
a tak¿e kreator systemu wartoci, zawiera
takie sk³adniki jak: wartoci, systemy jêzykowe, przekonania, normy, prawa i obycza8

je oraz sposoby dzia³añ, a tak¿e wytwory
materialne.
Edukacja  jej z³o¿one cele i zadania oraz nowe perspektywy  powinna byæ
przedmiotem integracyjnych opracowañ
wielu dyscyplin nauki oraz ludzi i rodowisk
ró¿nych profesji i orientacji. Wielostronne
ujmowanie i badanie zagadnieñ edukacji
oraz jej zwi¹zków z pozosta³ymi dziedzinami ¿ycia powinno owocowaæ opracowywaniem prognoz d³ugofalowych i programów rozwojowych.
Humanistyczne aspekty dzia³añ edukacyjnych przejawiaj¹ siê w p³aszczyznach:
 poznawczej, intelektualnej (odkrywanie i
przyswajanie wiedzy
 wiecie, Europie, kraju i cz³owieku),
 emocjonalnej i motywacyjnej (poznawanie wiata wartoci, cech i postaw ludzi),
 praktycznej (dzia³anie przez zdobywanie
umiejêtnoci, kompetencji i dowiadczeñ).
3. Niestety, praktyka realizowania reformy
edukacji i polityki edukacyjnej nie korzysta
z opracowañ naukowych, np. Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium
PAN, materia³ów Zjazdów Pedagogicznych
PTP oraz dorobku konferencji ogólnopolskich.
O wielkoci tego dorobku wiadczy
ok. 450 ksi¹¿ek z zakresu strategii rozwoju
i reformy systemu edukacji, opublikowanych w latach 1989-2008.
Wyniki badañ edukacyjnych powinny byæ orientowane przede wszystkim na
orodki i cia³a decyzyjne oraz kadrê kierownicz¹ w systemie edukacji. Jednym
z powodów s³aboci wykorzystania nauki
i edukacji jest fakt, ¿e w ci¹gu 18 lat transformacji systemowej mamy ju¿ szesnastego ministra edukacji. Ludzie, którzy powinni wzi¹æ na siebie ciê¿ar sprostania zadaniom i wymogom przysz³oci edukacji
stanowi¹ wartoæ i potencjaln¹ si³ê w promowaniu i realizacji humanistycznych
aspektów dzia³añ edukacyjnych.

Szczególn¹ rolê w edukacji powinien odgrywaæ jej aspekt etyczny, którego
wa¿nym przejawem jest troska o problemy
innych ludzi oraz ¿ycie zgodne z systemem
wartoci humanistycznych.
W Stanowisku uczestników VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w sprawie stanu i perspektyw rozwoju edukacji
w Polsce wyra¿ono niepokój i postulat:
Owiata staje siê miejscem erozji
regu³ demokratycznych i podlega zaw³aszczaniu przez dorane interesy spo³eczne [...]
Wskaniki efektywnoci owiaty, mierzone przez PISA-2003, sytuuj¹ kompetencje
poznawcze uczniów polskich szkó³ poni¿ej redniej pañstw OECD, za poziom skolaryzacji w zdecydowanej czo³ówce.[...] Zanik publicznej debaty nad edukacj¹. [...]
Niestety, publiczny dyskurs w Polsce dotycz¹cy kwestii edukacji traktuje j¹ instrumentalnie. [...] Niezbêdne staje siê zatem
podejmowanie wysi³ku budowania merytorycznej debaty wokó³ kwestii edukacji,
która mog³aby staæ siê podstaw¹ dla podejmowania decyzji8.
Warto na zakoñczenie przypomnieæ
s³uszn¹ konstatacjê Gustawa de Bona:
Pañstwo to w rzeczywistoci my i tylko
siebie mo¿emy oskar¿aæ o jego z³¹ organizacjê oraz konstatacjê Karla Poppera:
Naszym najwa¿niejszym zadaniem
jest pokój. Zadaniem drugim jest to, aby
nikt nie by³ g³odny. Zadanie trzecie to w miarê pe³ne zatrudnienie. Naszym zadaniem
czwartym jest oczywicie edukacja.
£
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Danuta Su³kowska
POCZ¥TEK
moja rzeka stworzy³a wsypê
podczas ostatniej burzy
pe³nej szaleñstwa deszczu gradu
wiatru piorunów i grzmotów
na razie jest tylko
sterta piachu
mu³u i kamieni
gotowa na przyjêcie drzewa
i piewu ptaków
w ramionach mojej
nieprzewidywalnej rzeki
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JOANNA BALSAMSKA

¯ywa Biblioteka  wiêto
ró¿norodnoci
Wyobra sobie, ¿e wchodzisz do biblioteki. Widzisz przed sob¹ wysokie
rega³y wype³nione rozmaitymi ksi¹¿kami. Ich ok³adki bywaj¹ bardzo podobne do siebie, ale zawartoæ jest ró¿norodna. Któr¹ wybraæ? Która
bêdzie interesuj¹ca? Jakimi kryteriami siê kierujesz? Wygl¹dem, gruboci¹, wielkoci¹, a mo¿e przyku³ twoj¹ uwagê tytu³? W koñcu wpada w ci
w rêkê nieciekawa na pierwszy rzut oka pozycja i w dodatku ma zniechêcaj¹cy tytu³. Oceniasz ksi¹¿kê po ok³adce... odk³adasz j¹ na pó³kê,
a mo¿e jednak z czystej ciekawoci wemiesz j¹ do domu i przeczytasz.
Mo¿e bêdziesz zaskoczony

W naszej bibliotece ksi¹¿kami s¹
ludzie, a treci¹  ich codzienne ¿ycie.
Idea ¯ywej Biblioteki zrodzi³a siê
w Danii na miêdzynarodowym festiwalu
muzycznym w Roskilde w 2000r. M³odzi
ludzie zwi¹zani z organizacj¹ Stop przemocy chc¹c zaj¹æ siê tematem respektowania praw cz³owieka, spontanicznie zorganizowali bibliotekê, w której mo¿na by³o
wypo¿yczyæ osoby z grup postrzeganych
stereotypowo i porozmawiaæ z nimi. Metoda ¯ywej Biblioteki okaza³a siê bardzo
skutecznym narzêdziem promowania postaw tolerancji i idei ró¿norodnoci. Organizowana jest w 45 krajach na wiecie, w Europie m.in. w Hiszpanii, Portugalii, Niemczech,
Islandii, Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii. W Polsce odby³a siê w Warszawie,
Wroc³awiu, Krakowie, Bydgoszczy, Opolu, Rzeszowie, czêsto staj¹c siê wydarzeniem cyklicznym. Od 2003 roku ¯ywa Biblioteka jest wykorzystywana przez
programy Rady Europy w ramach edukacji na temat praw cz³owieka.
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Projekt ten opiera siê na przekonaniu, ¿e prawa cz³owieka musz¹ byæ uznawane i szanowane przez ludzi, a nie jedynie przez regulacje prawne. Celami ¯ywej
Biblioteki s¹ przede wszystkim: wzrost
wiadomoci ludzi na temat stereotypów
i uprzedzeñ oraz ich konsekwencji, pokazanie dzia³alnoci instytucji zajmuj¹cych
siê prawami cz³owieka, reagowanie na aktualne problemy dyskryminacji, wykluczenia spo³ecznego, ³amania praw cz³owieka,
nieposzanowania ludzkiej godnoci, wzrost
zaanga¿owania lokalnych spo³ecznoci na
rzecz przeciwdzia³ania dyskryminacji.
Wydarzenie zorganizowane jest w konwencji biblioteki. Jego uczestnikami s¹ osoby
ze rodowisk i grup, które obarczone s¹ stereotypami i mog¹ dowiadczaæ dyskryminacji  Ksiêgozbiór, Czytelnicy, którzy
zapraszaj¹ wybrane Ksi¹¿ki do indywidualnej rozmowy i Bibliotekarze czuwaj¹cy nad przebiegiem wydarzenia. Jak w ka¿dej bibliotece, w tej równie¿ obowi¹zuje
regulamin, w którym szczególny nacisk

k³adzie siê na szanowanie i nie niszczenie Ksiêgozbioru. Przychodz¹c do biblioteki, ka¿dy uczestnik ma mo¿liwoæ
zapoznania siê z katalogiem Ksi¹¿ek
i otrzymuje kartê biblioteczn¹.
Rola Ksi¹¿ek jest nie do przecenienia. Historie, które mog¹ nam przekazaæ s¹ dla nas szczególnie wa¿ne, gdy¿ nie
mieszcz¹ siê one w g³ównym nurcie ¿ycia.
Czêsto mo¿emy us³yszeæ o trudnej drodze
do akceptacji w spo³eczeñstwie, ale tak¿e
kszta³towania w³asnej to¿samoci. Ka¿dy
mo¿e te historie przeczytaæ, przedyskutowaæ, zadaæ nurtuj¹ce go pytania i zweryfikowaæ swoje wyobra¿enia na temat osób
z grup postrzeganych stereotypowo. Dyskryminacja czêsto jest powodowana lêkiem
przed innoci¹, a nie ma lepszej metody jej
poznania ni¿ bezporedni kontakt i szczera
rozmowa z tym Innym. Kontakt z przedstawicielami ró¿nych grup dyskryminowanych, marginalizowanych mog¹ przyczyniaæ siê do prze³amywania stereotypów,
uprzedzeñ oraz do formu³owania bardziej
pozytywnych ocen na ich temat. Przeciwnicy ¯ywej Biblioteki, wywodz¹cy siê
g³ównie ze rodowisk ultrakatolickich,
twierdz¹, i¿ wydarzenie to jest promocj¹
homoseksualizmu. Z ca³¹ stanowczoci¹
nale¿y podkreliæ, ¿e Ksi¹¿ki nie promuj¹
¿adnych idei, wiatopogl¹du, swojego stylu ¿ycia, orientacji seksualnej itd. Celem
spotkania jest rozmowa, dostrze¿enie ró¿norodnoci, poznanie innoci, co jest zal¹¿kiem mo¿liwoci zmiany postaw wobec
osób z ró¿nych grup spo³ecznych.
Fundacja na Rzecz Ró¿norodnoci
Polistrefa (www.polistrefa.pl) zorganizowa³a, w grudniu 2010 roku ¯yw¹ Bibliotekê,
w ramach Krakowskich Dni Praw Cz³owieka, w katalogu której znajdowa³y siê takie
osoby jak: ateistka, ¯ydówka, ¯yd, osoba
czarnoskóra, feministka, gospodyni domowa, aseksualista, gej, lesbijka, biseksualist-

ka, przedstawiciel mniejszoci niemieckiej.
Podczas wydarzenia rozmowy z naszymi
Ksi¹¿kami przeradza³y siê w pasjonuj¹ce dyskusje, trwaj¹ce czêsto znacznie d³u¿ej ni¿ przewidziany w regulaminie czas
jednorazowego spotkania. Dostrzeglimy
ogromny potencja³ w tego typu wydarzeniu i postanowilimy uczyniæ ¯yw¹ Bibliotekê imprez¹ cykliczn¹ w naszym miecie.
Kolejne spotkanie z Ksi¹¿kami zaplanowalimy na maj 2011 roku. Chcielibymy
znacznie poszerzyæ Ksiêgozbiór, tak aby
lista Ksi¹¿ek odpowiada³a na aktualne
potrzeby i opiera³a siê na lokalnym kontekcie. Widzimy koniecznoæ zaproszenia
do udzia³u w ¯ywej Bibliotece przedstawicieli mniejszoci etnicznych, narodowych, religijnych, a tak¿e seniorów i osoby niepe³nosprawne. Chcemy równie¿
dotkn¹æ tematów, które zarówno s¹ pojmowane stereotypowo jak i s¹ tematami tabu
w naszym spo³eczeñstwie m.in. bezdomnoci, alkoholizmu, osób seropozytywnych,
osób z zaburzeniami ³aknienia. Katalog
Ksi¹¿ek jest otwarty i wci¹¿ zastanawiamy siê nad jego poszerzeniem.
W tym roku ¯ywej Bibliotece towarzyszyæ bêd¹ inne wydarzenia tj. pokazy
filmów, prelekcje, warsztaty. W marcu zostanie za³o¿ony blog, na którym m.in. opisywaæ bêdziemy przygotowania, zamiecimy katalog Ksi¹¿ek, program imprez
towarzysz¹cych. Pod¹¿aj¹c z duchem czasu przewidujemy mo¿liwoæ zamawiania
Ksi¹¿ek przez Internet. Serdecznie zapraszamy do naszej, niezwyk³ej biblioteki. £

Autorka jest absolwentk¹ studiów podyplomowych Prawa i Wolnoci Cz³owieka organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN i Helsiñsk¹ Fundacjê Praw Cz³owieka. Cz³onkini¹
Zarz¹du Fundacji na Rzecz Ró¿norodnoci
Polistrefa.
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JERZY KOLARZOWSKI

Polityczne uniwersum i ludzka
percepcja
Rozmawiaj¹c z przedstawicielami ¿ycia politycznego na Zachodzie, ma
siê wra¿enie, jakby prawica istnia³a od zawsze, natomiast lewica, niczym m³odszy brat, wkroczy³a na arenê dziejów dopiero w wieku XIX.

Jest w tej optyce pewna prawid³owoæ rodzin, które mog¹ przeprowadziæ
swoj¹ liniê genealogiczn¹ do pocz¹tków ery
nowo¿ytnej i w ten sposób postrzegaj¹ dzieje Europy. Jest to ponadto odwrotnoæ rzeczywistoci Europy rodkowej, objêtej
w drugiej po³owie XX stulecia radzieck¹
stref¹ wp³ywów, gdzie wszystko co polityczne, nawet opozycja demokratyczna,
by³o lewicowe  prawica za musia³a odradzaæ siê z niebytu. St¹d te¿ prawica w Europie postradzieckiej w niektórych sytuacjach zachowywa³a siê nieadekwatnie
niedojrzale, z nadmiern¹ che³pliwoci¹.
W sytuacjach rosn¹cego dobrobytu radykalna prawica wystrzega siê ekstremizmów i przechodzi na pozycje liberalne. Podobnie zreszt¹ jak radykalna lewica,
która w zadowolonych spo³eczeñstwach
traci grunt pod nogami. Nadchodzi kryzys,
niszczy poczucie wspólnotowoci i zawê¿a horyzont wiata. Lekcje kryzysów ekonomicznych s¹ grone, poniewa¿ prawie nigdy nie przebiegaj¹ tak samo, za ka¿dym
razem maj¹ inne przyczyny i potrzebuj¹
innych dzia³añ ratunkowych. Dotychczasowe metody walki z cyklami koniunktury
nie mog¹ zostaæ zastosowane.
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Prawica na ca³ym wiecie w wiêkszym stopniu ni¿ inne si³y polityczne boi
siê kryzysów, a sposób reagowania na nie
powoduje czêsto nieracjonalne zachowania:
od zaprzeczania wystêpowania symptomów
kryzysów, po niszczenie dotychczasowych
form spo³ecznego czy miêdzynarodowego
solidaryzmu. Zjawiska te widzimy równie¿
obecnie. Na przyk³ad, Francuzów interesuje
basen Morza ródziemnego, Niemcy dostrzegaj¹ g³ównie Rosjê, a interesy innych
pañstw w Europie s¹ pomijane. ¯ycie polityczne skupia siê na relacjach dwustronnych, inicjatywy ogólnokontynentalne s¹
pozbawione wizji globalnych i dalekosiê¿nych horyzontów.
Stanêlimy przed pytaniem, czy
kryzys w gospodarkach wielu pañstw wymaga wspólnych dzia³añ. Dzia³ania te potrzebuj¹ znalezienia nowych zasobów. Zasoby Ziemi kurcz¹ siê i nie sposób ich
szukaæ w bogactwach mineralnych, na innych kontynentach czy we wdro¿eniu do
produkcji nowatorskich technologii, choæ
ten trzeci kierunek ratowa³ Europê i USA
przez ca³y wiek dwudziesty.
Kryzys mobilizuje i wzmacnia pozycjê aparatu pañstwa, a prawica w rela-

cjach etatystycznych charakteryzuje siê
daleko posuniêt¹ ambiwalencj¹. Wiêcej
pañstwa to koszty zwi¹zane z biurokracj¹
i rozrostem patologii na styku administracji i spo³eczeñstwa. Mniej pañstwa to szansa
dla silnych podmiotów gospodarczych,
wykrelaj¹ca inne podzia³y stref wp³ywów
i pokazuj¹ca prawicy kierunki dzia³añ zabezpieczaj¹cych. Kogo jednak ma zabezpieczaæ prawica: grupy lobbystów, plutokracjê, klasy rednie ze wzglêdu na wynik
wyborów czy ca³oæ spo³eczeñstwa, co pozostaje w sferze mylenia ¿yczeniowego?
W ¿adnym traktacie spo³eczno-politycznym pisanym przez intelektualistów z pozycji prawicowych nie znajdziemy odpowiedzi na powy¿sze pytanie. Dlatego te¿
prawica mocniej ni¿ inaczej ukierunkowane si³y polityczne  partie lewicowe, ugrupowania ch³opskie  obawia siê kryzysów
gospodarczych. Czym g³êbszy kryzys, tym
wiêcej obaw.
Wszêdzie na wiecie prawica zachowuje siê tak, jakby rozumia³a interesy
zarówno w³asne, jak i wszystkich innych
podmiotów sceny politycznej. O interesach
pañstwa, gospodarki, regionów przedstawiciele prawicy wypowiadaj¹ siê du¿o i w sposób na ogó³ ma³o przejrzysty. Wywo³uje to
wra¿enie, jakby komunikaty ludzi prawicy
mia³y nie tyle mobilizowaæ spo³eczeñstwo
do wiêkszych wysi³ków, ale ukryæ winnych
powsta³ej sytuacji, zdj¹æ odpowiedzialnoæ
z dotychczas rz¹dz¹cych, a przede wszystkim wygraæ z si³ami lewicy bataliê o ludzkie emocje.
Prawica niejednokrotnie przegrywa³a bataliê w szeroko rozumianej ikonosferze  przestrzeni znaków ogólnokulturowych. Znam przedstawicieli rodowisk
prawicowych zarówno w Polsce, jak i w Europie, które po dzi dzieñ wypowiadaj¹ siê
z nienawici¹ o wydarzeniach paryskiego
maja 1968 r. Uwa¿aj¹ oni, ¿e sytuacjonici

 przywódcy strajków studenckich i autorzy manifestów oraz lewicowa m³odzie¿ 
dokonali wówczas odciêcia wiata nauki
i kultury od korzeni tradycyjnej Europy 
Europy opartej na przywi¹zaniu do religii
i pozycji ojca w rodzinie.
Tymczasem w 1968 roku nast¹pi³y inne istotne zmiany: treci i ¿ycie religijne sta³y siê sk³adow¹ nauk historycznych
i etnologii czy nauk o kulturze. Kult m³odoci i postulat new sensibility  nowej wra¿liwoci  doprowadzi³y do równouprawnienia problematyki feminizmu i ekologii
w debacie publicznej. ¯yjemy w wiecie,
w którym kultura, teatry, ¿ycie artystyczne
i wy¿sze uczelnie pozostaj¹ po³¹czone
w szerokiej jak rozleg³y archipelag konfederacji z treciami artyku³owanymi przez
europejsk¹ lewicê.
Spo³eczna sfera sacrum zosta³a rozdarta miêdzy przywi¹zaniem do patyny tradycji, charakterystycznym dla czêci ideologii prawicowych, a ca³ym wachlarzem
emocji zwi¹zanym z m³odsz¹, ale ju¿ dwustuletni¹ tradycj¹ lewicow¹. Lewica walcz¹c o wykluczonych i uciskanych, potrafi³a odwo³aæ siê do emocji tak ró¿norodnych
jak sympatia, wspó³czucie, czu³oæ, litoæ,
sumienie, obawy i lêki o to, co bêdzie, gdy
i mnie zadowolonego i spe³nionego spotka z³y
los. Koszyk emocji po stronie lewicy jest
bogatszy ni¿ po stronie si³ prawicowych,
choæ iloæ grzechów i nadu¿yæ w praktyce rz¹dzenia okazuje siê porównywalna.
Tymczasem prawica nadal myli
i mówi g³ównie o interesach. Kwestie ekonomiczne wi¹¿¹ siê z bardzo silnymi emocjami, ale ubogimi w swym kulturowym
wyrazie: obejmuj¹ lêk przed pauperyzacj¹, pragnienie stabilizacji i rz¹dzê zysku. Starsze pokolenie w Europie rodkowowschodniej, pamiêtaj¹ce czasy realnego socjalizmu, ma w tym wzglêdzie zak³ócon¹
percepcjê. Niemniej komunizm na naszym
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kontynencie siê skoñczy³. Koniec komunizmu by³ demobilizuj¹cy, choæ trudno dzi
jeszcze powiedzieæ, czy bardziej dla si³ lewicowych, czy dla prawicowych. Pozosta³
problem Rosji i jej relacji ze wiatem, problem wa¿ny dla Europy, a szczególnie dla
jej s¹siadów. Tymczasem to zachodnioeuropejska lewica d¹¿y do zacienienia wspó³pracy z Rosj¹, Turcj¹ i pañstwami Trzeciego wiata. Czas kryzysu wydaje siê byæ
najgorszym momentem dla wprowadzania
jednolitej polityki zagranicznej ca³ej wspólnoty pañstw, jak¹ jest Unia Europejska.
Czas w XXI stuleciu p³ynie szybko i nieub³aganie. Ka¿da grupa spo³eczna
 od rodziny po naród staje przed wyzwaniami, które niesie ze sob¹ postêp. Postêp
wymaga dzia³añ i to dzia³añ najlepiej wyprzedzaj¹cych, je¿eli nie wspó³tworz¹cych.
Dzia³ania nale¿y koordynowaæ zarówno
w wymiarze horyzontalnym, jak i wertykalnym. Dzia³ania powinny byæ podporz¹dkowane spójnej i mo¿liwej do zrealizowania wizji. Tam, gdzie nie ma wizji, ludzie
gin¹. Wizja i artyku³uj¹cy j¹ wizjonerzy
powinni mieæ wyobraniê, wiedzê, dowiadczenie, ale nade wszystko byæ ludmi wyposa¿onymi w ca³e spectrum rozbudowanej wra¿liwoci.
£
Autor jest doktorem habilitowanym w dziedzinie filozofii nauk prawnych w Uniwersytecie
Warszawskim.

POECI Z SYBERII
w przek³adzie
Ryszarda Sidora Sidorkiewicza1
IGOR ABROSKIN
* * *
Maj w nurtach Oki
zanurzy³ tajgê.
Powiedz mi, brzozo,
zd¹¿ê jeszcze
jutro-pojutrze
wzi¹æ w ramiona
tê woñ, te trawy,
to powietrze?

BORYS DRAGILEW
* * *
mieræ dla poety jest cezur¹ 
¯ycie po ¿yciu, druk i s³owa.
Odwrotnie siê przedstawia sprawa
Z kim, kto partyjn¹ jest figur¹.
Gdy przyjdzie czas wyrosn¹æ z marzeñ,
Losowi trzeba bêdzie sprostaæ,
Pomyl kim bardziej chcia³by zostaæ:
Poet¹ czy dygnitarzem?

** Artyku³ ukaza³ siê wczeniej w Temacie Tygodnia w Kulturze Liberalnej nr 89 (39/2010)
z 21 wrzenia 2010 r.

1
Wiersze pochodz¹ z ksi¹zki poetyckiej R. Sidora Sidorkiewicza: Syberiada. Wiersze poetów
znad Bajka³u, Czêstochowska Biblioteka Poetów
i Prozaików, Czêstochowa 2010.
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ANNA JASIÑSKA

Co dzieje siê
z mediami w internecie?
Dominacja mediów na arenie komunikacji miêdzyludzkiej jest
dzi zjawiskiem ³atwo dostrzegalnym i szeroko opisywanym przez
ró¿nego rodzaju teoretyków. Bez komputera, Internetu czy innych
urz¹dzeñ digitalnych nie jeden z nam wspó³czesnych nie wyobra¿a sobie nawet jednego dnia.

Wieloaspektywnoæ
konwergencji w mediach
Otaczaj¹ce nas media, w dobie
ogromnego rozwoju technologii, mo¿na ju¿
dzi podzieliæ na stare  do których zaliczamy zwyk³¹ gazetê, wys³u¿ony telewizor, radio czy kino oraz digitalne  nowe
media z nieocenionym Internetem, wyposa¿one we wszelkiego rodzaju udogodnienia, czyni¹ce przekaz szybszym, bogatszym
w odczuwalne wra¿enia. Aby móc konkurowaæ w walce o odbiorcê tradycyjne media musia³y wiêc przyj¹æ zasady funkcjonowania obowi¹zuj¹ce w Internecie.
Zjawisko konwergencji, czyli upodobniania siê mediów do siebie objê³o
swym zasiêgiem wiele kwestii. Jako pierwszy z pewnoci¹ nale¿y wymieniæ hipertekst, od którego wszystko siê zaczyna. Jest
on znakiem nowych mediów  hipermediów,
multimediów, polimediów, transmediów, i rzeczywicie bez u¿ywania tego pojêcia nie da
siê okreliæ ich natury.1 Jego multimedialnoæ i warstwowa struktura sprawiaj¹, ¿e
media, które z niego korzystaj¹ pozbawione s¹ przestrzennych granic, a surfowanie wród informacji w nim zgromadzonych nie ma koñca. Odbiorca przekazu 

poprzez systemy linków i podstron  sam
dokonuje wyboru prezentowanych mu
treci, co czyni ów przekaz ca³kowicie spersonalizowanym. Wobec techniki, jaka stosowana by³a w przypadku mediów starych, stanowi to z pewnoci¹ ogromny
krok w stronê nowoczesnoci i postêpu.
S³owa Zbigniewa Bauera Hipertekst to Sieæ
 a Sieæ to hipertekst, s¹ zatem w pe³ni uzasadnione.2
Oczywicie, jak ka¿da nowoæ tak
i hipertekst poci¹ga za sob¹ kolejne zjawiska, sporód, których mo¿emy wymieniæ
interaktywnoæ. Daje ona u¿ytkownikowi
mo¿liwoæ wejcia w interakcjê z urz¹dzeniem, prowadzenia dialogu miêdzy u¿ytkownikami, a tak¿e pozwala na udzielanie
niemal¿e natychmiastowych odpowiedzi.
Fenomen ten okrela siê tak¿e mianem
oralnoci wtórnej. Jego nazwa odnosi siê
tu do ustnego przekazu charakterystycznego dla kultur pierwotnych. Internet bowiem
daje u¿ytkownikowi mo¿liwoæ szybkiego
reagowania na bodziec dzielenia siê informacj¹ z innymi u¿ytkownikami, prowadzenia dyskusji i dialogów. Jako przyk³ad mog¹
pos³u¿yæ wszelkiego rodzaju fora internetowe, artyku³y z mo¿liwoci¹ bie¿¹cego komentowania zawartego w nich przekazu,
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czy chocia¿by coraz bardziej popularny Facebook, w ramach którego u¿ytkownicy
przesy³aj¹ sobie linki kieruj¹ce ich do ró¿nego rodzaju filmów, artyku³ów czy plików
muzycznych, zachêcaj¹c tym samym swoich znajomych do wyra¿ania opinii i rozpoczêcia dyskusji.
Wymienione wy¿ej zjawiska wp³ywaj¹ na konwergencjê, czyli upodobnianie
siê mediów starych tradycyjnych do nowych i co okrelamy jako konwergencjê
mimetyczn¹. Funkcjonuj¹cy za pomoc¹ Internetu przekaz coraz czêciej przyjmuje
cechy charakterystyczne dla wzorów percepcji tradycyjnych przekazów medialnych, bardziej przyjaznych dla odbiorców,
znajomych, do jakich zostali przyzwyczajeni w kontaktach z mediami. Tego typu
upodobnianie siê mo¿emy okreliæ jako
konwergencjê mimikryczn¹. Poprzez wzajemne wp³ywy  sprzê¿enie zwrotne 
pomiêdzy przekazami o charakterze tradycyjnym i sieciowym  dochodzi do powstania tzw. hybryd medialnych, obdarzonych
w³aciwociami obu. Jest to spotkanie
dwóch mediów, moment prawdy i odkrycia, z którego rodzi siê nowa forma. Albowiem paralela pomiêdzy dwoma rodkami
utrzymuje nas na granicy pomiêdzy formami, które pozwalaj¹ nam otrz¹sn¹æ siê
z narcystycznego zamroczenia. Moment
spotkania siê mediów przynosi nam wolnoæ i wyzwolenie siê z transu oraz odrêtwienia narzucanego przez nie naszym zmy3
s³om .
Podstawow¹ ró¿nic¹ pomiêdzy tradycyjnym modelem komunikowania w mediach a sieciowym, czy te¿ internetowym
jest proces reakcji na bodziec  wypowied
b¹d zachowanie. W przypadku komunikacji za pomoc¹ tradycyjnych mediów reakcja zachodzi zawsze po up³ywie okrelonego czasu i jest dodatkowo obci¹¿ona
ryzykiem zmiany kontekstu w momencie
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jej upublicznienia. W przypadku mediów
nowych oraz komunikacji internetowej
nie zachodzi potrzeba spotkania twarz¹
w twarz miêdzy nadawc¹ a odbiorc¹ przekazu. Kontakt miêdzy nimi mo¿e nawi¹zaæ siê w przestrzeni wirtualnej, a póniej
ju¿ tylko do nich nale¿y decyzja o ewentualnym spotkaniu w realnym wiecie. Nie
istnieje tu problem opónienia czasowego,
co tym samym oznacza, ¿e odbiorca przekazu mo¿e na niego zareagowaæ natychmiastowo, a jego odpowied bêdzie funkcjonowa³a w obrêbie tego samego kontekstu. Istotne jednak znaczenie odgrywa hipertekst, który jest prezentacj¹ informacji
jako sieci nodów po³¹czonych linkami, po
których czytelnik mo¿e swobodnie nawigowaæ w sposób nielinearny. Jako dostêpny
dla wielu autorów zaciera granice miêdzy
autorem i czytelnikiem, rozszerza przestrzeñ.4
Oczywistym staje siê zatem fakt, ¿e w procesie komunikacji wspieranym przez nowe
media, czytelnik, czyli odbiorca przekazu,
mo¿e byæ zarazem jego nadawc¹. Stanowi
to zdecydowanie milowy krok w kontekcie zmian wywo³anych konwergencj¹.
Nale¿y równoczenie wyjaniæ, ¿e
pod wymienionym pojêciem nody, kryje siê
s³owo pochodz¹ce z jêzyka angielskiego
oznaczaj¹ce wêze³. Rozumiemy je w tym
przypadku jako punkty wêz³owe. W czasie, kiedy u¿ytkownik odwiedza poszczególne adresy internetowe po³¹czeñ takich
tworzy siê coraz wiêcej. Okrelamy je, równie¿ z jêzyka angielskiego, jako ties, a przep³ywy informacji miêdzy nimi jako flows.5
Kontakty sieciowe maj¹ dodatkow¹
moc wzmacniania b¹d te¿ os³abiania interakcji miêdzyludzkich w realnym wiecie na
ró¿nych poziomach. Mowa tu o efektach
szk³a pomniejszaj¹cego i powiêkszaj¹cego.
Pierwszy z nich odnosi siê do ludzi, którzy
uciekaj¹ w rzeczywistoæ wirtualn¹ i tam
wchodz¹ w interakcje z innymi. S¹ to jed-

nostki o s³abych predyspozycjach do nawi¹zywania bezporedniego kontaktu
z drugim cz³owiekiem. Efektem szk³a pomniejszaj¹cego jest ich jeszcze wiêksza izolacja od rzeczywistoci i zanik tradycyjnych
form komunikacji miêdzyludzkiej. Efekt
szk³a powiêkszaj¹cego dzia³a odwrotnie. Dotyczy on zatem ludzi posiadaj¹cych predyspozycje do zawierania kontaktów w rzeczywistoci spo³ecznej, dla których Internet jest
narzêdziem s³u¿¹cym do zwiêkszenia ich
czêstotliwoci. Oba typy jednostek wp³ywaj¹ natomiast na popularyzacjê i wzmocnienie komunikacji w sieci  jedni w kontaktach tradycyjnych, inni  w wymiarze
wirtualnym.
Denis McQuail w pracy Teoria komunikowania masowego zwraca uwagê na
udostêpnienie rozmów wielostronnych,
czyli w³¹czeniu w interakcjê kolejnych jednostek, które komunikuj¹ siê ze sob¹ w tym
samym czasie, a tak¿e wspomnianej powy¿ej, mo¿liwoci jednoczesnego odbioru,
modyfikacji i redystrybucji obiektów kultury, dziêki czemu zwyk³y odbiorca mo¿e
staæ siê tak¿e nadawc¹ i dystrybutorem przekazu6. Elizabeth Noele-Neuman pisze za
o spirali milczenia. Nie jest ona co prawda
ca³kowicie zwi¹zana z tematem komunikacji w mediach sieciowych, ale stanowi
punkt wyjcia dla teorii j¹ opisuj¹cej. O ile
spirala milczenia zak³ada³a zaprzestanie
wyg³aszania w³asnych s¹dów w przypadku braku ich zgodnoci z wyznawan¹ przez
media opini¹, tak spirala ujadania i jazgotu mówi o niczym nieograniczonej mo¿liwoci ci¹g³ego wypowiadania pogl¹dów
i toczenia dyskusji z innymi u¿ytkownikami. Zjawisko to mo¿na podzieliæ na dwa
etapy. W pierwszym z nich przekaz pojawia siê w sieci, wywo³uj¹c tym samym
burzliw¹ dyskusjê miêdzy jej u¿ytkownikami. Zatacza ona coraz szersze krêgi,
a liczba u¿ytkowników deklaruj¹cych swo-

je pogl¹dy za i przeciw wzrasta. Kolejny etap dotyczy wyjcia przekazu poza
sferê Internetu. Tutaj nastêpuje kolejny podzia³ jego odbiorców, a w koñcowym etapie dochodzi do zniekszta³cenia sensu pierwotnego przekazu. Tak wiêc, to odbiorcy
decyduj¹ ostatecznie o jego sensie i pe³nionej przez niego funkcji poprzez deklaracje
w³asnych opinii i prowadzenie dyskusji.
Wynika to z tego, ¿e status u¿ytkownika
jest w Internecie niezwykle elastyczny 
w jednej chwili mo¿e byæ on tylko odbiorc¹
prezentowanego przekazu, by po chwili staæ
siê jego wspó³autorem i odwrotnie. Dziêki
temu mo¿e mieæ znacz¹cy wp³yw na kszta³towanie siê zachowañ publicznoci medialnej i multimedialnej7.
Pojawienie siê Internetu i upodobnienie siê przekazu starych mediów do
trendów w nim panuj¹cych doprowadzi³y
równie¿ do zjawiska pokonania czasu
i przestrzeni. Dziêki nowoczesnej technologii mamy mo¿liwoæ rozmowy ze znajomymi z ca³ego wiata, sprawdzenia bie¿¹cych wydarzeñ dnia czy te¿ przegl¹dania
zagranicznych dzienników i publikacji,
a to wszystko nie wychodz¹c z domu. Rozszerzylimy nasz ludzki centralny system
nerwowy w globaln¹ sieæ, likwiduj¹c zarówno przestrzeñ, jak i czas, w zakresie naszej planety.8
Omówionej ju¿ konwergencji mediów, towarzyszy konwergencja techniczna,
której najlepszym przyk³adem jest po³¹czenie telefonu komórkowego z Internetem,
mo¿liwe dziêki zastosowaniu protoko³u
WAP oraz wprowadzeniu zapisu w jêzyku
WML (Wireless Markup Language). Posiadaj¹c zatem telefon komórkowy i dostêp
do Internetu mo¿emy po³¹czyæ siê z dowoln¹ stron¹ WWW, wysy³aæ wiadomoci
e-mail czy dokonywaæ przelewów bankowych bez potrzeby korzystania z komputera. Tym sposobem docieramy do konwergen17

cji transmisyjnej. Aby jednak nowe urz¹dzenia i ich funkcje mog³y dzia³aæ bez zarzutu konieczne staj¹ siê modyfikacje prawne, które nazw¹ i sprecyzuj¹ pole manewru
danego urz¹dzenia oraz zabezpiecz¹ u¿ytkowników przed negatywnymi efektami
ich w³asnych dzia³añ oraz zachowaniem
innych u¿ytkowników, czyli konwergencja
regulacyjna, która zak³ada koniecznoæ upodobniania siê regulacji prawnych dotycz¹cych ró¿nych ga³êzi mediów. Kolejnym elementem dotkniêtym konwergencj¹ s¹ dot¹d
oddzielone od siebie sektory rynku, które
w wyniku cyberrewolucji przenikaj¹ siê
wzajemnie, a istniej¹ce miêdzy nimi granice ulegaj¹ zatarciu. Okrelamy j¹ jako konwergencjê rynkow¹.
Internet staje siê równie¿ powoli
narzêdziem przejmuj¹cym funkcjê telefonów. Mo¿na tu wymieniæ programy typu
Skape czy ooVoo, które pozwalaj¹ na transmisjê g³osu i obrazu z komputera na komputer, ale i daj¹ mo¿liwoæ wykonywania
zwyk³ych po³¹czeñ telefonicznych w obrêbie ca³ego globu. Mo¿emy odnaleæ te¿
ju¿ pierwsze znaki potwierdzaj¹ce prognozê sekretarza generalnego International
Telecommunication Union  Yoshio Utsumi, który zak³ada³, ¿e konwergencja mediów i komunikacji spowoduje, i¿ g³ównym
segmentem infrastruktur informatycznych
i komunikacyjnych stan¹ siê konkuruj¹ce
ze sob¹ us³ugi multimedialne.
Zagro¿enia p³yn¹ce z sieci
Zajmuj¹c siê tematem konwergencji mediów i komunikacji w ich obrêbie nie
sposób pomin¹æ kwestii zagro¿eñ jakie
mog¹ wywo³ywaæ powy¿sze zjawiska. Poprzez pryzmat efektu szk³a pomniejszaj¹cego, a dok³adniej pog³êbiania siê alienacji
jednostki, która zaprzestaje komunikacji
w sposób tradycyjny, koncentruj¹c siê je18

dynie na jej aspekcie wirtualnym, dostrzec
mo¿na zagro¿enie, jakim jest zjawisko immersji odbiorcy przekazu w rzeczywistoæ
wirtualn¹. Immersio  z ³aciny  oznaczaj¹ce zanurzenie9 zak³ada takie wnikniêcie w wiat wirtualny, ¿e jednostka powoli
zatraca kontakt ze wiatem rzeczywistym,
trac¹c fizyczne poczucie czasu i przestrzeni oraz umiejêtnoæ krytycznego oddzielenia dowiadczanego przez ni¹ zjawiska od
jego istoty. Dowiadcza teleobecnoci, czyli
wra¿enia, ¿e to co odleg³e staje siê dla niej
bliskie, a tak¿e, ¿e jedyn¹ rzeczywistoci¹
prawdziw¹ jest wiat wirtualny, okrelane
jako teletransparentnoæ. Rzeczywistoæ wirtualna (VR) pozwala na poszerzenie ludzkich
zmys³ów i daje mo¿liwoæ dowiadczenia
sztucznej wiadomoci. W dzisiejszych
czasach, kiedy to przekazy staj¹ siê na tyle
prawdziwe, ¿e istnieje ryzyko postrzegania
ich jako takich, pe³noprawnym wydaje siê
przestawienie szyku wyrazów, co w bardziej odpowiedni sposób odda charakter
zjawiska. Mo¿emy zatem mówiæ o realnej
rzeczywistoci (real virtuality), która ³¹czy
techniki multimedialne takie jak wysokiej
jakoci dwiêk, efekt obrazu trójwymiarowego czy nawet iluzjê dotyku (s³u¿¹ temu
tzw. rêkawice danych).10 Percepcja immersyjna, zwana tak¿e cybercepcj¹, podatnoæ
jednostki na poddawanie siê spirali ujadania
i jazgotu oraz wra¿enie posiadania ogromnej mocy sprawczej i twórczej przy dodatkowym poczuciu anonimowoci mo¿e
skutkowaæ wieloma negatywnymi efektami, które s¹ wrêcz niemo¿liwe do przewidzenia.
Zagro¿enia p³yn¹ce z sieci mo¿na
badaæ m.in. dziêki teorii memetyki, stworzonej przez brytyjskiego uczonego Richarda Dawkinsa, autora koncepsji samolubnego genu oraz idei samolubnego memu.
O ile ów gen odpowiedzialny jest
za kopiowanie, replikacjê cia³a ludzkiego,

a tym samym ewolucjê, o tyle mem stanowi jego odpowiednik, jeli chodzi o komunikacjê i pos³ugiwanie siê jêzykiem. Podobnie jak gen, d¹¿y on do samolubnego
powielania siê i rozprzestrzeniania celem
przekazywania wartoci z zakresu duchowoci i kultury. Przekazywany jest poprzez
naladownictwo procesów komunikowania. Memy nie funkcjonuj¹ pojedynczo.
Tworz¹ grupy zwane multipleksami, zapewniaj¹ce im d³ugowiecznoæ, wp³ywaj¹ce na
proces ich kopiowania i rozprzestrzeniania,
dziêki czemu staje siê on szybszym, bardziej dok³adnym i efektywnym. Do najbardziej zauwa¿alnych multipleksów zaliczamy te, które odnosz¹ siê do wydarzeñ
sensacyjnych, zwi¹zanych ze mierci¹,
b¹d ze sfer¹ zachowañ seksualnych. To
w³anie owe grupy najczêciej przykuwaj¹
uwagê ludzi, oddzia³uj¹ na ich emocjê oraz
niejako zmuszaj¹ do ich naladowania,
wy³¹czaj¹c z tego procesu wiadomoæ.
Stanowi to wstêp do rozwa¿añ na temat
przyczyn, dla których tego typu informacje w mediach przyci¹gaj¹ najwiêksz¹ uwagê odbiorców. Internet z racji swej dostêpnoci, bogactwa informacji, poczucia
anonimowoci zapewnianej u¿ytkownikom
oraz cyfrowej jakoci zapisu stanowi w tym
wzglêdzie doskona³e rodowisko rozwoju
dla multipleksów memów.
Przy pomocy teorii memetyki mo¿na by z pewnoci¹ dokonaæ analizy spirali
ujadania i jazgotu oraz innych omawianych
powy¿ej fenomenów komunikacji multimedialnej. Wielu uczonych, podobnie jak
Richard Dawkins, podejmowa³o próby teoretycznego uchwycenia i wyjanienia zjawisk zachodz¹cych w obrêbie mediów
i komunikacji. Nale¿y do nich m.in. Herold
Adams Innis, twórca doktryny determinizmu technologicznego. Zdaniem uczonego,
posiadanie i gromadzenie ma³o rozpowszechnionych technologii informacyjnych, przy-

nosi³o ogromne korzyci, a w szczególnoci dawa³o w³adzê. Barier¹, która uniemo¿liwia³a laikom dostêp do niej, by³ specjalistyczny jêzyk, którego oni nie rozumieli.
Jako przyk³ad mo¿emy tu podaæ chocia¿by umiejêtnoæ czytania i pisania, przed
rozwojem owiaty. Media i komunikowanie  definiuje H. Adams Innis  bardzo
szeroko. S¹ to wszystkie zasoby materialne
i intelektualne, mobilizowane przez dan¹
cywilizacjê, powsta³e w wyniku transmisji
kulturowej, w celu gromadzenia wszelkich
danych o wiecie, by nastêpnie przekazaæ
je przysz³ym generacjom.11 Jego zdaniem,
ka¿demu z okresów w historii mo¿na przypisaæ jakie dominuj¹ce medium.
Istotn¹ kwesti¹ jest wyró¿nienie
przez H. Adamsa Innisa dwóch sposobów
komunikowania. Mowa tu o komunikowaniu oralnym i wizualnym. Do ka¿dego z nich
przyporz¹dkowuje on odmienny rodzaj
panowania  i tak odpowiednio mo¿emy
tu wskazaæ w³adzê nad czasem i w³adzê nad
przestrzeni¹. Jako przyk³ady powy¿szych
mo¿emy wymieniæ w³adzê kap³añsk¹
opart¹ na komunikacji oralnej miêdzy ludmi oraz wieck¹, która w przeciwieñstwie
do poprzedniej  oparta jest na przekazie
wizualnym i nastawiona na rozszerzanie siê
w przestrzeni. Skoro mowa jednak o panowaniu, nale¿y zaznaczyæ, ¿e obie formy
w³adzy z zasady nie wystêpuj¹ razem. Nastêpuje zjawisko albo poszerzania czasu,
albo przestrzeni. Jedynym wyj¹tkiem 
zdaniem myliciela  s¹ media drukowane, w obrêbie których zaobserwowaæ mo¿na oba zjawiska wystêpuj¹ce jednak jedno
po drugim, a nie równolegle. Miêdzy komunikacj¹ oraln¹, a wizualn¹ musi zachodziæ równowaga. Konsekwencj¹ jej braku
jest modyfikacja panuj¹cych form komunikacji, a w ostatecznoci  nastanie nowego
okresu historycznego. Tendencjê t¹ okrela
H. A. Innis mianem biasu. Efektem zmia19

ny medium dominuj¹cego jest tak¿e przekszta³cenie starej kultury w now¹. Co
wiêc nietrudno zauwa¿yæ  historia mediów, komunikowania oraz sama historia
ludzkoci  pozostaj¹ tu ze sob¹ w cis³ej
relacji.
Z idei stworzonych przez Kanadyjczyka, zaczerpn¹³ inny myliciel  Herbert
Marshall McLuhan i to w³anie jego teoria
sta³a siê dominuj¹c¹ na pocz¹tku wieku
XXI. Zdaniem H.M.McLuhana ewolucja,
jaka dokona³a siê w trakcie rozwoju mediów doprowadzi³a do tego, ¿e ludzie mog¹
bez problemu komunikowaæ siê miêdzy
sob¹ w obrêbie ca³ego globu. Mo¿emy mówiæ tu o zjawisku implozji  czyli pokonania czasu i przestrzeni. Urz¹dzenia elektroniczne i komunikacja, jaka funkcjonuje
w ich obrêbie, stanowi¹ swoiste przed³u¿enie orodkowego uk³adu nerwowego cz³owieka. W opinii H.M. McLuhana zmierzamy ju¿ do ostatniego etapu tego procesu,
jakim ma byæ udzia³ w nim  ludzkiej wiadomoci. Jest to jednak doæ skomplikowana kwestia, choæ trzeba przyznaæ, ¿e
i w tym wzglêdzie przewidywania McLuhana siê sprawdzaj¹. Wystarczy przywo³aæ
chocia¿by prowadzone badania nad sztuczn¹ inteligencj¹. S³ab¹ stron¹ pojawienia
siê tego typu technologii, mog³aby byæ
pozbawiona granic inwigilacja i kontrola
cz³owieka. Podmiot poznania posiada³by
w zasadzie jedn¹ wiadomoæ. Podobnym
schematem pos³uguj¹ siê, jego zdaniem,
media elektroniczne, które docieraj¹c do
kolejnych jednostek ludzkich, niejako narzucaj¹ im idoli przez nie wytwarzanych,
oraz dodatkowo wskazuj¹ w³aciw¹ drogê ich percepcji. Kwintesencjê tego za³o¿enia stanowi¹ s³owa samego H. M. McLuhana  Wczeniej ludzie stawali siê tym, co
s³yszeli, za pod wp³ywem pisma i gramatyki, czyli przekazu wizualnego i linearnego, porz¹dkuj¹cego mylenie na modus
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przyczynowo-skutkowy, stali siê tym, na co
patrzyli12 . Ta wiadomoæ, która jest przypisana ca³ej ludzkoci, narzuca równie¿ jednostce przynale¿noæ do danej grupy,
z któr¹ w rzeczywistoci ona sama nie ma
zbyt wiele wspólnego. Istnieje tu pewnego rodzaju podobieñstwo do ¿ycia w spo³ecznoci plemiennej nomadów. Ich tradycyjn¹ wêdrówkê porównaæ mo¿emy do
podró¿y, jakiej dokonujemy w cyberprzestrzeni. Podkrela tym samym ogromn¹ rolê
treci przekazu. Nie jest to jednak treæ rozumiana zwyczajowo. Mówi on bowiem,
¿e oddzia³ywanie rodka przekazu medialnego jest zintensyfikowane, gdy¿ jego treci¹ jest inny rodek przekazu, inne medium. Dla przyk³adu  treci¹ pisma jest
mowa, a druk telegrafu. Dziêki temu przekaz powoduje, ¿e funkcjonuj¹ce ju¿ rodki
przekazu zostaj¹ utrwalone, a procesy zachodz¹ce w ich obrêbie s¹ przyspieszane.
W przypadku idei tego myliciela,
powinno siê wspomnieæ równie¿ o jego
podziale na zimne i gor¹ce rodki masowego
przekazu. rodki zimne okrela on jako
studz¹ce zmiany oraz ³¹cz¹ce wydarzenia
w czasie, a tak¿e krystalizuj¹ce interakcje
miêdzy ludmi. Gor¹ce rodki przekazu
natomiast bêd¹ za to prowadzi³y do rewolucyjnych zmian w ¿yciu ludzi z wiêkszym
naciskiem na interakcje w³anie. Dodatkowo nale¿y zaznaczyæ, ¿e bêd¹ one w mniejszym stopniu anga¿owa³y odbiorcê, ni¿
zimne rodki. Dlaczego? Zobaczmy to na
przyk³adzie telefonu bêd¹cego zimnym
rodkiem przekazu, oraz telewizora reprezentuj¹cego rodki przekazu drugiego typu.
Rozmowa telefoniczna wymaga od telefonuj¹cego zaanga¿owania w ni¹, uwa¿nego
s³uchania odbiorcy, aby móc odpowiedzieæ
na ewentualne pytania. W przeciwieñstwie
do telewizora. Ca³a aktywnoæ ogl¹daj¹cego ogranicza siê tu do spogl¹dania na ekran,
wszystkie treci buduj¹ce prezentowany mu

przekaz s¹ na nim wywietlane i nie wymagaj¹ jego aktywnoci. Elementy obu
przekazów przenikaj¹ siê wzajemnie. Bodców pojawia siê coraz wiêcej. Naturalnym
odruchem jednostki jest obrona przed nimi.
Pojawia siê ku temu kilka mechanizmów
m.in. odrêtwienie jednostkowe i zbiorowe
zwane efektem narkotycznym.
H.M. McLuhan uwa¿a, ¿e media
najnowszej generacji d¹¿¹ do izolacji ludzi
oraz wyeliminowania ich z kontekstu spo³ecznego. Celem takiego postêpowania jest
chêæ wci¹gniêcia zagubionych jednostek
we wspólnotê komunikacyjn¹, co u³atwia
mediom póniejsz¹ manipulacjê nimi.
Ucz¹c ludzi pos³ugiwania siê g³ównie emocjami, eliminuj¹ z ich procesu postrzegania element krytyki, co dodatkowo u³atwia
im to zadanie. Przyczyniaj¹ siê do tego, ¿e
jednostka pozbawiona zdolnoci do przyczynowego wi¹zania otaczaj¹cych go zjawisk, skoncentrowana tylko na tym co dzieje siê tu i teraz, jest sk³onna do ulegania
niskim instynktom.
Pojawi³y siê równie¿ g³osy pesymizmu w kwestii za³o¿eñ determinizmu
technologicznego. Ich reprezentantem by³
m.in. Neil Postaman. Zgadza³ siê on z tez¹,
¿e rozwój spo³eczeñstwa w du¿ej mierze
zale¿y od mediów. Mówi³ nawet o swoistym technopolu, w którym to wszelakie
formy ¿ycia kulturalnego podporz¹dkowane s¹ technologii  historia, sztuka, a nawet religia. To pewnego rodzaju totalitarna
technokracja. W jej obrêbie pojawia siê potrzeba ci¹g³ej informacji, której nadawany
jest status metafizyczny, i która stajê siê
czym na podobieñstwo fetyszu. Towarzyszy jej bezgraniczna wiara w postêp. Du¿a
iloæ  jakociowo czêsto w¹tpliwych  informacji okrelanych mianem mieci informacyjnych doprowadza do ogromnego
chaosu. Efektem powy¿szego jest rzeczywistoæ, w której ludzie kierowani niepo-

hamowan¹ ciekawoci¹ goni¹ za informacj¹. Gonitwa ta nie ma jednak ¿adnego
okrelonego celu. Ludzie potrzebuj¹ coraz
to nowszych wra¿eñ, nigdy te¿ nie wiadomo czy nowa informacj¹ jest tak¹ w rzeczywistoci, czy mo¿e zd¹¿y³a ulec ju¿
zdezaktualizowaniu. W wiecie a-kuku 
jak nazywa go N. Postman  nie ma tak
naprawdê nic trwa³ego, dawne autorytety
odchodz¹ w niepamiêæ, a wszelkie problemy w obrêbie spo³eczeñstwa próbuje siê
rozwi¹zaæ poprzez technologiê. wiat ten
stanowi zatem zagro¿enie dla jednostek,
które w nat³oku wiadomoci znalaz³y siê
w stanie ci¹g³ego niepokoju. Efektem jest
syndrom braku odpornoci na informacjê,
okrelany jako AIDS, czyli Anti-Information Deficiency Syndrom. Wed³ug przewidywañ myliciela, ogromne zmiany w ¿yciu
spo³ecznym, jakie nastêpuj¹ za spraw¹ technopolu, maj¹ swoje konsekwencje w postêpuj¹cym zaniku historii, kultury, a nawet spo³eczeñstwa klasowego. Dodatkowo
 chêæ zapanowania nad informacj¹ doprowadza do kontroli nad ludmi, a oni sami
trac¹ poczucie wolnoci, krytycyzm i wyobraniê. Nastêpuje przewartociowanie
definicji cz³owieka, a ona sam zaczyna byæ
postrzegany w kategoriach technicznych 
jak maszyna. Jak widaæ zatem  kwestia
determinizmu technologicznego ma ró¿norakie oblicza, równie¿ przedstawiaj¹ce pesymistyczn¹ wizjê ludzkoci na naszej planecie. Mo¿emy j¹ okreliæ jako twardy
determinizm technologiczny.
Inn¹ znowu¿ perspektywê spojrzenia na determinizm prezentuje Paul Levinston. Koncepcjê sw¹ opiera na idei biasu
H. A. Innisa oraz teorii mediów jako przed³u¿enia systemu nerwowego cz³owieka M.
McLuhana. Zgadza³ siê on z za³o¿eniem
jakoby media mia³y oddzia³ywaæ na publicznoæ. W przeciwieñstwie jednak do
N. Postmana nie zak³ada³ pesymistycznej
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twardej wersji determinizmu. Wprowadzane innowacje  jego zdaniem  powoduj¹ wystêpowanie tzn. efektu narkotycznego u ludzi, jako odpowiedzi broni¹cego
siê przed nimi przed³u¿onego uk³adu nerwowego. O zjawisku tym wspomina ju¿
wczeniej M. McLuhan. Etapem, który nastêpuje po nim jest w jego opinii  poszukiwanie mediów, które sam okrela jako
zaradcze (remedial media). Ich zadaniem
jest neutralizowanie oddzia³ywania tych
pierwszych. Przekszta³ceniom w obrêbie
mediów towarzyszyæ mog¹ równie¿ przejcia od mediów zimnych do gor¹cych,
jak i odwrotnie. W wyniku owych przeobra¿eñ media ewoluuj¹. W procesie tym bior¹
udzia³ wymienione poprzednio media zaradcze, bêd¹ce oznak¹ pragnieñ ludzi dotycz¹cych ich interaktywnego wp³ywu na
przekaz medialny.
P. Levinston zak³ada, ¿e w praktyce to ludzkie wybory determinuj¹ kwestiê
przetrwania i ekspansji ka¿dego medium.
Odnosi siê w tym miejscu do teorii H. A.
Innisa mówi¹cej o równowadze pomiêdzy
przekazami oralnymi i wizualnymi, i na jej
podstawie dochodzi do wniosku, ¿e jest ona
ród³em inteligentnej selekcji nowoci, jakie pojawiaj¹ siê wraz z nowymi mediami.
Inteligencj¹ t¹ okrela jako wiedzê aprioryczn¹. Celem jej jest zgodnoæ mediów
z cz³owiekiem. W miejscu tym zauwa¿a
prawid³owoæ zak³adaj¹c¹ koniecznoæ dostosowania prezentowanego przekazu do
form zmys³owoci ludzkiej, okrelaj¹c j¹
jako tendencjê antropotropiczn¹. Stawia
tezê, ¿e to ludzie humanizuj¹ technologie
komunikowania. Zak³ada równie¿, ¿e media ewoluuj¹c utrwalaj¹ naturalne wzory
komunikacji miêdzyludzkiej. Odnosi siê on
tak¿e do sprzê¿enia zwrotnego wystêpuj¹cego pomiêdzy mediami zaradczymi nowymi i starymi, zak³adaj¹c, ¿e to one
u³atwiaj¹ ekspansjê mediów w obrêbie nisz
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komunikacyjnych. Dziêki temu s¹ one
chronione przed zanikiem Zapewniaj¹ one
równie¿ równowagê pomiêdzy jednymi
i drugimi. W ten sposób nastêpuje ich humanizacja.
Sceptyczna wobec humanizacji
mediów jest tak¿e Lva Manovicha, zwana
materializmem cyfrowym. Uwa¿a on, ¿e
pojawiaj¹ siê ca³kowicie nowe zjawiska
takie jak kompozytowanie przekazu, potrzeba tworzenia baz danych, ale i teleobecnoæ
obiektów, które widzimy na ekranie. Przyczyniaj¹ siê one do pojawienia siê mo¿liwoci pracy na odleg³oæ oraz podejmowania
dzia³añ bez wzglêdu na nasz¹ fizyczn¹ obecnoæ. Jêzyk tak¿e ulega diametralnym zmianom. G³ównym tego powodem jest zmiana definicji znaku, który staje siê towarem,
rozumianym w kontekcie konsumpcyjnym. Zmianie ulega te¿ gramatyka jêzyka.
Kosztem s³owa faworyzowany jest teraz
gest i obraz. Komunikowanie zaczyna przybieraæ formê pozawerbaln¹, upodabniaj¹c
siê do komunikacji pierwotnej.
Porozumiewanie siê oraz dzia³ania
ludzi zaczynaj¹ przybieraæ formy zgodne z
logik¹ sieci. Akty towarzysz¹ce poznawaniu maj¹ teraz charakter logistycznych procesów percepcyjno-racjonalno-manipulacyjnych, natomiast ich efektywnoæ zale¿y
od znajomoci oprogramowañ komunikacyjnych. Cz³owiek staje siê zatem czêci¹
Internetu. Teoria bêd¹ca tworem L. Monovicha zak³ada, ¿e przy pomocy nowych
mediów mo¿liwym jest tworzenie kolejnych wersji historii, o ró¿nym prawdopodobieñstwie istnienia. Najwa¿niejsz¹ wartoci¹ dla ludzi ¿yj¹cych w erze nowych
mediów jest mo¿liwoæ interaktywnego
wp³ywania na rozrastaj¹ce siê krêgi komunikacyjne.
Podsumowuj¹c  powy¿ej ukazany zosta³ rozwój doktryny zwanej determinizmem technologicznym, pocz¹wszy od

Haralda Adamsa Innisa, ze szczególnym
uwzglêdnieniem ogromnego wp³ywu, jaki
wywar³ na ni¹ Herbert Marshall McLuhan,
na teorii teraniejszoci Lva Manovicha
skoñczywszy. Co mo¿emy o niej powiedzieæ w wietle przytoczonych faktów?
Media z pewnoci¹ pozbawi³y monopolu
na w³adzê duchowieñstwo, pañstwo, a teraz robi¹ to samo z w³acicielami mediów.
Staje siê zatem faktem, ¿e przechodzi ona
powoli w rêce samych u¿ytkowników.
Dzieje siê tak g³ównie za spraw¹ interaktywnoci. Sytuacja ta sprawia, ¿e coraz czêciej ¿ycie spo³eczne ludzi zaczyna przenosiæ siê do Internetu. Media, w których
mocy w³adza by³a uprzednio, teraz udaj¹
siê do manipulacyjnych sztuczek, aby przyci¹gn¹æ i zatrzymaæ przy sobie widza. Na
prze³omie ostatnich lat dokona³a siê bardzo znacz¹ca transformacja w zakresie rozwoju mediów, ale i komunikacji w ich obrêbie. Co widaæ w wietlne powy¿szego
wywodu  mo¿e mieæ ona zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. To
z pewnoci¹ jeszcze nie koniec przeobra¿eñ w zakresie mediów i komunikacji. Kto
wie, jak wiele zaskakuj¹cych przemian
przyniesie nam przysz³oæ?
£
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POECI Z SYBERII
w przek³adzie
Ryszarda Sidora Sidorkiewicza1

WASYL ZABIE££O
* * *
Rozkwit³a jab³oñ w nie¿nej bieli,
A owoców: ledwie, ledwie  dwa lub trzy.
Mo¿e s³oñca zbrak³o jej promieni,
A owoców: ledwie, ledwie  dwa lub trzy?
Gdzie jestecie bracia ga³êziowi?
Pamiêtacie jeszcze kwiatów bia³y czas?
Wielu z nas podda³o siê losowi,
A tak ma³o siê ukorzeni³o z nas.
1
Wiersze pochodz¹ z ksi¹zki poetyckiej R. Sidora Sidorkiewicza: Syberiada. Wiersze poetów znad
Bajka³u, Czêstochowska Biblioteka Poetów i Prozaików, Czêstochowa 2010.
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FELIETON

Z CYKLU K¥TEM OKA

Oblicza mi³osierdzia
Mi³osierdzie  s³owo, które opar³o siê wp³ywom obcym, a zw³aszcza
wszechw³adnej czeszczynie z okresów najazdu Brzetys³awa. Nie uda³o
siê obroniæ jego krewniakom, jak choæby sercu, które powinno brzmieæ
siercie, ale uda³o siê bliskiemu krewniakowi mi³osierdzia, a mianowicie
sierdziæ siê, co prawda w formie staropolskiej (kto go dzi u¿ywa?).
S³ownik etymologiczny jêzyka polskiego pod red. Wies³awa Borysi
potwierdza pochodzenie tego s³owa od starocerkiewnego milosurdyi
i staropolskiego mi³osierdny, a¿ do wspó³czesnej formy. Z³o¿enie to
oznacza budz¹cy wspó³czucie, litociwy, ³askawy.

Dlaczego o tym piszê? Ano dlatego,
¿e pojêcia te nabieraj¹ dzi niezwyk³ej aktualnoci i nowego znaczenia.
Odwo³ajmy siê do przyk³adu. Oto na
krakowskim Rynku zaczepia mnie m³oda i
³adna zakonnica:
 Niech pan oka¿e mi³osierdzie dla
dzieci z Domu Dziecka, które g³oduj¹.
 Ale to przecie¿ pañstwo powinno
siê troszczyæ o przysz³ych obywateli  powiadam. Nie rozumiem, byle by rodziæ
dzieci, a potem co? A Koció³ nie móg³by
siê w³¹czyæ na wiêksz¹ skalê? To przecie¿
najwiêkszy i najbogatszy kapitalista...
Zakonnica patrzy na mnie z wyrzutem i omija mnie ko³em.
Na jej widok biegnie pani w rednim wieku i z daleka ju¿ wo³a do mnie:
 Niech pan wspomo¿e umieraj¹ce
dzieci na Haiti to najwa¿niejsza nasza powinnoæ! Bóg pana wynagrodzi!
 Nie wierzê w Boga  mówiê  skoro dopuci³ do takiej tragedii i teraz ka¿e
mi wybieraæ miêdzy mi³osierdziem do polskich biednych dzieci, a tymi z Haiti. Na
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dwa mi³osierdzia mnie, jako emeryta, nie
staæ. Mo¿e kto zmi³owa³by siê i podniós³
mnie emeryturê.
Idê Floriañsk¹. Pod bram¹ siedzi
m³ody cz³owiek i brzd¹ka na gitarze, u jego
stóp waruje pies. Czytam wykaligrafowany napis: Zbieram na jedzenie dla psa i na
piwo, Bóg zap³aæ.
Zaduma³em siê, najpierw nad oryginaln¹ sk³adni¹, rozumiem, ¿e w³aciciel
psa zbiera na ¿arcie dla niego, ale piwa przecie¿ pies nie pije. Nale¿y domniemywaæ,
¿e piwo jest dla w³aciciela, który jest wierz¹cy, albo próbuje podszyæ siê pod mi³osierdzie chrzecijañskie, dziêkuj¹c z góry
nabo¿nie. Nie wiem, doprawdy, czy to jest
bardziej mieszne, czy bezczelne, ale jak
mi siê wydaje szczere. I za tê szczeroæ
gotów jestem powiêciæ 2 z³.
Dobrze pamiêtam, tu na Rynku G³ównym wielk¹ coroczn¹ akcjê charytatywn¹ w postaci wigilii dla ubogich, na któr¹
zje¿d¿a z ca³ej Polski kilkudziesiêciotysiêczna armia g³odnych. Smakuje rarytasy z kuchni Jana Kociuszki, a to pie-

rogi, a to bigos, a to pajdy smakowitego
chleba i innych wiktua³ów robi¹c przy okazji zapasy na prze¿ycie wi¹t.
Ja Kociuszko, którego zreszt¹
znam, nie zosta³ natchniony przez niebiosa, ten energiczny, przysadzisty biznesmen
kieruje siê kupieckim zmys³em i etyk¹. I na
pewno nie jest pos³añcem Bo¿ym, przynajmniej na takiego nie wygl¹da. Raczej ju¿
jest utrwalaczem systemu, który okazuj¹c mi³osierdzie ubogim w okresie wi¹teczno-wigilijnym niewiadomie wzmacnia
ich szeregi rosn¹ce wci¹¿ dziêki kapitalizmowi. Dziwna to prawid³owoæ, jeli powiêksza siê grupa posiadaj¹ca, powiêksza
siê te¿ i grupa biednych, a zw³aszcza bezdomnych i ¿ebraków. To widoczny efekt
transformacji ustrojowej i niedoskona³ych
mechanizmów prawnych pañstwa.
Imprezy charytatywne maj¹ usprawiedliwiæ grupowy stan posiadania, porz¹dek prawny i moralnoæ grupow¹ oraz jednostkow¹. Ani pañstwo ani Koció³ nie s¹
zainteresowane zmianami w tym zakresie.
Obowi¹zki pañstwa maj¹ w czêci zast¹piæ akcje charytatywne. To co obywatel
mia³by wydaæ na dodatkowy podatek da
z chêci¹ dla Orkiestry Owsiaka czy innej
akcji w poczuciu oczyszczenia w³asnego
sumienia z wszelkich grzechów. Szczególnie jest to widoczne i sprawdzone w akcjach kocielnych, gdzie wyspecjalizowano
siê w sk³adaniu wszelkich ofiar i czynieniu
mi³osierdzia. Wi¹¿e to cz³onka parafii (niekoniecznie gorliwego wyznawcê religii) z instytucj¹ Kocio³a i oczyszcza z grzechu
posiadania, a nade wszystko stwarza nadziejê nagrody w niebie po swojej mierci.
Abstrahuj¹c od szczytnego celu takiej akcji, nie da siê ukryæ, ¿e ma ona za³ataæ dziurê w systemie pañstwa i podtrzymaæ s³abe instytucje oraz ca³y takowy
system prawny. Ponadto taki potencjalny

ofiarodawca dokonuje swoistego oczyszczenia w³asnego sumienia.
Nic tak nie umacnia formalnoprawnego status quo jak mi³osierdzie. Obdarowany czuje siê szczêliwy, ofiarodawca
równie¿, pañstwo usprawiedliwione, Koció³ rozgrzeszony. Inna sprawa, ¿e obdarowany, którym jest najczêciej biedny,
przyzwyczaja siê do tego i oczekuje wci¹¿
nowych akcji, które nie by³yby ju¿, rzecz
jasna, akcjami, a najzwyczajniej norm¹.
Zast¹piæ by j¹ mia³y odpowiednio instytucje i urzêdy, co oczywicie siê nie dzieje.
Na zdrowy rozum bardziej op³acalne by³oby daæ przys³owiow¹ wêdkê tej grupie spo³ecznej, stworzyæ miejsca pracy, u³atwiæ otrzymanie mieszkania, czy umo¿liwiæ
w³aciw¹ opiekê zdrowotn¹. Ba, okazuje
siê, ¿e ³atwiej jednak jest stosowaæ zasadê
okazjonalnej pomocy spo³ecznej, budzenie
wród spo³eczeñstwa wspó³czucia i naci¹gania na datki i ofiary.
£
Fras

Andrzej Pierzcha³a
MYLI
NIEZAINFEKOWANE
*
Cynizm dzisiejszych czasów jest ju¿
zbyt monotonny. Prawie ka¿dy chce
robiæ interesy na cudzym nieszczêciu.
*
Wiele prawd powsta³o na zasadzie
czêsto powtarzanych k³amstw.
*
G³upota to nie tylko indywidualna przypad³oæ  to równie¿ choroba przenoszona z wiatrem.
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POLEMIKA

JERZY HYRJAK

O pamiêæ i ciszê
nad katastrof¹ smoleñsk¹
Zadajê sobie, z pozoru oczywiste pytania, o wiarê w system demokracji i o te najprostsze zasady moralne dotycz¹ce honoru i godnoci
ludzi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na politycznych graczy w sejmie, ale tak¿e tych w sutannach  przewodników po katolickiej wierze
 w ramach propagowania przez nas wszystkich podstawowych wzorców wspó³¿ycia spo³ecznego. W tym, tych, dla których wiara jest nie
tylko symbolem, ale tak¿e codzienn¹, szczególn¹ s³u¿b¹ dla Boga,
Kocio³a i wiernych.

Dotyczy to najczêciej nie potrzeby ich nadzwyczajnej aktywnoci ale podstawowej powinnoci, która da³aby przyk³ad postêpowania i szacunku w stosunku
do krzy¿a  symbolu chrzecijañskiej wiary, który poprzez niezrozumia³e postêpowanie hierarchów poddawano i poddaje siê
nadal próbom w politycznej rozgrywce.
Teraz, ka¿dego 10-tego dnia miesi¹ca, krzy¿
niesiony poród p³on¹cych noc¹ pochodni,
budzi niezwyk³e, z³e skojarzenia dotycz¹ce rewolt i z³ych idei. To dziwne, ¿e na to
pozwala nadal kocielna hierarchia. Czy¿
nie mo¿na dokonywaæ aktu pamiêci przy
tym¿e pierwotnym, najwa¿niejszym krzy¿u w kociele w. Anny?
Nie liczy siê pamiêæ tych, co zginêli. Wa¿ny jest protest przeciwko demokratycznie wybranym w³adzom i sta³e d¹¿enie do poró¿nienia Polaków.
Czy¿by tylko ten jeden cz³owiek w
Polsce, Jaros³aw Kaczyñski, mia³ monopol
na prawdê? A wszystko to z w³asnego, prze26

roniêtego ego. Gorzko to stwierdzam i ogarnia mnie smutek. Za nic ma on komisjê
Millera, dochodzenia prokuratorskie, wytkniête przez MAK i potwierdzone przez
specjalistów b³êdy pilota¿u. On przecie¿
wie lepiej.
S³ucham, ogl¹dam i tak¿e zadajê sobie podstawowe pytania. Na przyk³ad
dlaczego meldunku o gotowoci do lotu,
i tych wszystkich wa¿nych danych nie z³o¿y³ dowódca za³ogi, tylko jego prze³o¿ony
 Pan Genera³. A przecie¿ on, Genera³, by³
jedynie pasa¿erem. Dlaczego nie Pan kapitan za³ogi? To jego obowi¹zek. Byæ mo¿e
to szczegó³, ale niew¹tpliwie, Pan Genera³
musia³ z³o¿yæ szczegó³owy meldunek Prezydentowi i ten zdawa³ sobie doskonale
sprawê z trudnoci stoj¹cymi przed tym
lotem. Mimo to nie odwo³a³ docelowego
kierunku i miejsca l¹dowania, o czym mówi
w kokpicie o godz. 8.30,26 Pan Kazana. Innymi s³owy, dla ¿o³nierza, pilota  kapitana statku powietrznego cel by³ cile okre-

lony, móg³ go zmieniæ jedynie Prezydent.
Zawa¿y³y o tym niew¹tpliwie nie tylko
wzglêdy czasowe, ale waga celu podro¿y.
Dla mnie i wielu innych obserwatorów i analityków, jasne jest, ¿e podjêto, ju¿ na samym
pocz¹tku spónionego wylotu nietrafne
decyzje. Nikt, nawet dowódca si³ lotniczych
nie potrafi³ odwieæ G³ównego Pasa¿era od
wyznaczonego celu. W powietrzu, w krytycznych momentach dowódca statku powietrznego zwraca³ przecie¿ uwagê na
istniej¹ce problemy meteorologiczne i trudnoci z l¹dowaniem w tym miejscu, lecz
nikt z lec¹cych, wa¿nych osób nie zdecydowa³ siê ubiegaæ o zmianê decyzji u Prezydenta. Raz podjêt¹ w Warszawie decyzjê nikt nie odwa¿y³ siê odwo³aæ! Nawet
nie zabiegano o to, znaj¹c dotychczasow¹
stanowczoæ i zachowanie Prezydenta wynikaj¹ce ze wczeniejszych lotów. Mo¿e
siê wkurzyæ , to g³os zanotowany w kokpicie. Parali¿uj¹cy strach, mo¿liwoæ utraty honoru  w³asnej twarzy by³ czynnikiem
odrzucaj¹cym tê mo¿liwoæ.
W tym miejscu przypomina mi siê
stwierdzenie, nieprzemylanego chyba do
koñca zdania pos³a Mariusza Kamiñskiego z PiS, gdy l¿y³ z trybuny sejmowej premiera, o którym mówi³, ¿e nie zas³uguje na
miano cz³owieka honoru, Cz³owiek bez
honoru to gorsze ni¿ mieræ. Przyk³ad katastrofy tego jednak nie potwierdza! Pose³
ten winien jeszcze wiele siê uczyæ z ¿ycia,
którego widaæ prze¿y³ do tej pory niewiele, st¹d niewiele siê o nim nauczy³!
A zastanówmy siê, w jakim momencie lotu pojawi³ siê w kokpicie Pan
Genera³  dowódca si³ lotniczych?
Czy z w³asnej inicjatywy znalaz³
siê w kokpicie? Przecie¿ zna³ zasady sterylnej kabiny pilotów! Czy to nie by³o w momencie, gdy  byæ mo¿e wczeniej  sygnalizowano G³ównemu Pasa¿erowi, lub
ludziom z jego otoczenia powtórnie o sta-

nie i prognozach meteorologicznych utrudniaj¹cych bezpieczne l¹dowanie? Bo przecie¿ wczeniej Go tam nie by³o! A mo¿e to
wtedy kto  trudno powiedzieæ, kto? 
poleci³ Genera³owi interwencjê w celu wiadomym, l¹dowania? Ten czas wejcia do
kokpitu mo¿na przecie¿ okreliæ ze skrzynek. Problem zwi¹zany z zaplanowanym
twardym l¹dowaniem byæ mo¿e wyjani³aby telefoniczna rozmowa satelitarna Prezydenta z bratem, bo przecie¿ zapis takiej
rozmowy gdzie u operatorów istnieje.
O ile dobrze rozumiem przepisy, maj¹ oni
obowi¹zek przechowywaæ te treci zgodnie z przyjêtymi przepisami krajowymi.
Jest wiele niewiadomych, lecz z analiz zapisu czarnych skrzynek wynikaj¹ niestety tak¿e braki w wyszkoleniu pilotów
polskich lec¹cych na autopilocie, zamiast
na sterowaniu rêcznym. Pomimo ostrze¿eñ
fonicznej aparatury pok³adowej. To oczywisty, wytkniêty przez fachowców b³¹d 
strata czasu i brak czasu na manewr (utrata
wysokoci, niemo¿noæ wyjcia z krytycznej sytuacji  zbli¿aj¹ca siê nieuchronna
katastrofa). A przecie¿ wiedzieli oni, ¿e na
lotnisku brak jest radiolokacyjnego wysokociomierza, a ten parametr jest bardzo
istotny dla za³ogi naprowadzaj¹cej z wie¿y
kontrolnej. To z samolotu ta wysokoæ powinna byæ okresowo podawana.
Presja, rzecz oczywista, by³a stale
towarzysz¹cym pasa¿erem na pok³adzie
tej maszyny i nikt tego odrzuciæ nie mo¿e.
Tego nie stwierdzaj¹ politycy, to stwierdzaj¹
specjalici od katastrof! Zabrak³o tak¿e na
pok³adzie rozs¹dku i odwagi w d¹¿eniu do
zmiany miejsca l¹dowania  zdecydowanego uzmys³owienia tego G³ównemu Pasa¿erowi i decydentowi!
Ale có¿, wszelkie argumenty s¹
niczym w obliczu zapotrzebowania politycznej gry i jej dalekosiê¿nych celów.
Z niewygodnymi, jak da³ do zrozumienia
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Jaros³aw Kaczyñski na spotkaniu telewizyjnym u red. Rymanowskiego, nie bêdzie
w ogóle dyskutowa³. Argumenty techniczne, pilota¿owe nic nie znacz¹. Za katastrofê odpowiada tylko strona rosyjska. Na nic
argumenty, ¿e o lotnisko zapasowe zabiega³a za³oga naziemna  rosyjska, a nie nasza. Nasza mia³a wyl¹dowaæ, prawda!? Na
nic dzia³ania wie¿y lotniskowej i informacji
z niej o tym, ¿e warunki do l¹dowania s¹
¿adne, na nic oczekiwania tej¿e obs³ugi na
uzyskanie danych o wysokoci samolotu
itd.  To, po prostu, nie ma ¿adnej wartoci
merytorycznej dla kogo, /czyt. Prezesa/,
kto ju¿ w pierwszym dniu po katastrofie
wiedzia³, kto za ni¹ odpowiada. Ten czas 
od tragedii do czasu obecnego  to tylko
doskonalenie przyjêtej teorii w sprawie tragedii ³¹cznie z za³o¿eniem mo¿liwoci zamachu, o celowo z³ym naprowadzaniu,
a jednoczenie o doskonale wyszkolonej
polskiej za³odze itd.
Ka¿dy argument, choæby by³ logiczny, a niepasuj¹cy do z góry przyjêtej
teorii stawa³ siê i jest obecnie z³y. Pan Jaros³aw Kaczyñski, jak wynika z jego w³asnej
wypowiedzi, ma za nic badania zawartoci
czarnych skrzynek. Najm¹drzejsze nawet
wypowiedzi praktyków, pilotów, specjalistów od katastrof, redaktorów, a tak¿e polityków s¹ dla niego nic nie warte. Dla niego wa¿ny jest jego, z dawna okrelony cel.
Jego racja. Ka¿dy argument mówi¹cy o
prawdzie tamtych koñcowych chwil lotu
potrafi przekuæ na kontrargument. Nie czeka do koñca dochodzeñ, zamkniêcia ca³ej
sprawy. To po prostu wspó³czesny Leonardo da Vinci  genialny in¿ynier i wizjoner.
Wokó³ siebie, oczywicie, skupia jak zawsze tych, którzy swoj¹ karierê widz¹ tylko jego oczami i s¹ jego klakierami. St¹d
twierdzenie o zaprzañstwie wypowiedziane przez p.Antoniego Maciarewicza jest
tego doskona³ym przyk³adem, czy te¿
28

przedstawianie wszelkiej sytuacji i problemów przez p.pose³ Kempê, niedopuszczaj¹c¹ do g³osu swoich adwersarzy-redaktorów.
Pan Prezes, to nie tylko bolej¹cy
nad utrat¹ brata cz³owiek, ale te¿ przede
wszystkim strateg, rozmylny gracz, a jednoczenie przera¿aj¹cy ignorant i arogant.
Za nic ma tych, co s¹ przeciwko niemu!
Tym samym charakteryzuj¹ siê jego przyboczni czciciele, pe³ni pogardy dla przeciwników politycznych, zasad demokracji
(w tym wyników og³oszonych przez Komisje Wyborcze), obowi¹zuj¹cego prawa
i sprawiedliwoci potwierdzonej przez niezale¿ne organy naszego pañstwa! Powinien
uwa¿aæ na gesty i miny, a tak¿e na ci¹gle
przegryzany w ustach w³asny jêzyk i policzki pe³ne zniecierpliwienia podczas
s³uchania adwersarzy. To wyrany obraz
wewnêtrznej buty, pychy i pogardy dla drugiego cz³owieka!
Spróbujmy popatrzeæ na sprawê
jeszcze inaczej:
Dla wszystkich rozwa¿nie myl¹cych ludzi, którzy doskonale znaj¹ realia
techniczno- organizacyjne startów i l¹dowañ samolotów jest jasne, ¿e za ca³oæ podró¿y tymi rodkami odpowiadaj¹ ci, co s¹
w powietrzu jak i ci, na ziemi. Oczywistym
jest zatem fakt, ¿e na katastrofê sk³adaj¹ siê
czynniki ludzkie, organizacyjne, techniczne i meteorologiczne w powietrzu jak i na
lotniskach. Tak¿e do tej prawdy, po analizie komisji Millera, musieli przychyliæ siê
Rosjanie i sam Prezydent Miedwiediew! Bo
tej katastrofy tak¿e w pewnym stopniu s¹
winni. Z obu stron zawini³o nieprzestrzeganie przepisów i procedur, winne zaniedbañ s¹ obie strony. Nie mo¿na zatem kategorycznie mówiæ o winie wy³¹cznie
jednej strony. W tym wszystkim wa¿ne jest,
jak mówi premier  pe³ne wyjanienie przyczyn katastrofy, wskazanie b³êdów, które

mo¿na naprawiæ, aby w przysz³oci lepiej
chroniæ siê przed takimi zdarzeniami!
Zadajê sobie pytanie, kiedy pad³o
pierwsze s³owo i z czyich ust o pochowaniu naszego zas³u¿onego, wielkiego Prezydenta na Wawelu? Przecie¿ ten pochówek, to bardzo wa¿na czêæ budowania
mitu!  Je¿eli przed kamerami telewizyjnymi ks. kardyna³ Dziwisz mówi, ¿e on
wyda³ jedynie decyzjê o biciu Dzwonu
Zygmunta i o mszy za dusze ofiar, to, kto
zabiega³ o samo miejsce pochówku?
A mo¿e, to byli ci panowie, którzy
nie tak dawno stali przy Panu Prezesie w
pobli¿u, w bezporedniej jego bliskoci, na
lotnisku w Smoleñsku lub ci, co prowadzili prezydenck¹ kampaniê wyborcz¹ (co by³o
widaæ na obrazach telewizyjnych), a teraz,
zawiedzeni, przenieli siê do partii PJN?
Cel uwiêca rodki  znamy to
bardzo dobrze. A wiêc, jest oto Prezydent
Lech Kaczyñski z ma³¿onk¹ pochowany na
Wawelu! Co tam szacunek do spo³eczeñstwa, po co do niego lub jego przedstawicieli  pos³ów  pytania w tej sprawie? To
nie jest w ¿adnej mierze wa¿ne i nikomu
niepotrzebne!
A przecie¿ przypomnijmy sobie, ¿e
w tamtym czasie (w tygodniu, w którym
sta³a siê ta tragedia) sejm w³anie obradowa³, i mo¿na by³o skierowaæ do niego zapytanie, o donios³y dla historii polskiej,
pochówek Pana Prezydenta. Przypomnijcie sobie, ¿e na pytanie dziennikarza o ten
problem ówczesnego Marsza³ka Sejmu
Bronis³awa Komorowskiego odpowiedzia³
on, ¿e w tej sprawie w ogóle nikt z nim siê
nie kontaktowa³. A przecie¿ Wawel, to panteon narodowy, i o tym powinni decydowaæ nie tylko ludzie w sutannach, ale tak¿e
przedstawiciele Narodu  pos³owie. Nikt
ich o to nie pyta³! Dlaczego?
W realizacji podobnych zadañ zawsze doskona³y by³ narodowy strateg 

Prezes, który nie tak dawno sk³óca³ spo³eczeñstwo, st¹d przegra³ w wyborach do
Sejmu RP! I nie jest tajemnic¹, ¿e bardzo
du¿a czêæ spo³eczeñstwa i do tego inteligencji polskiej (wystêpuj¹cej w TV, radiu,
w gazetach...) by³a i jest przeciwna gloryfikowania postaci by³ego prezydenta. Bo
doskonale wiemy, czym siê szczególnie wyró¿ni³, o czym siê nie zapomina.  Dziwna,
niezrozumia³a wojna miêdzy rz¹dem, sejmem i jego kancelari¹ jeszcze przez wiele
lat bêdzie trwa³a w pamiêci ludzi.
Nie od rzeczy m.in. prof. Brzeziñski (USA), mówi³, ¿e jedynie umieszczenie dodatkowej tablicy ofiar na Wawelu,
obok grobowca Lecha Kaczyñskiego mo¿e
stanowiæ jaki sposób wyt³umaczenia tego
pochówku w tym miejscu, jako pami¹tki
tragedii narodowej.
Pragn¹³bym, abymy doczekali siê
wreszcie rzeczowoci, spokoju i rozwagi
w polityce wewnêtrznej i zagranicznej.
Czekam i czekam, a tu proszê, co wyczynia siê na posiedzeniu ³¹czonym Komisji
Sejmowych, a w kilka dni póniej na Sali
Sejmowej. Czy to ma byæ dowodem powagi tych organów? Czy o takich przedstawicieli narodu zabiegalimy? Oto przychodz¹ na salê obrad ludzie z ugrupowañ
politycznych z góry ustalonym pogl¹dem i
chc¹, rozmawiac o... dialogu, niedopuszczaj¹c w stosunku do siebie ¿adnych, najmniejszych nawet ustêpstw. Jak w takiej
sytuacji osi¹gn¹æ wspólnie konsensus?
Wybralimy Was po to na pos³ów,
¿ebycie umieli ze sob¹ rozmawiaæ, ¿ebycie uczyli spo³eczeñstwo jak rozwi¹zywaæ
wspólnie nawet najtrudniejsze problemy
natury krajowej, zagranicznej i tak¿e tych
po³¹czonych z tragediami i klêskami ¿ywio³owymi! A tu, co? Nie ma ¿adnej wiêtoci
dla PiS w imiê osi¹gniêcia w³asnych celów. Mo¿na podeptaæ wszystko i wszyst29

kich. Nie s³uchaæ, co mówi¹ w logiczny
sposób inni pos³owie i inne ugrupowania
polityczne, co mówi¹ wiarygodni specjalici Mo¿na szerzyæ w obraliwy sposób
teorie, ¿e w dzia³alnoci rz¹du stracimy
godnoæ, a wolnoæ nied³ugo bêdzie zagro¿ona (twierdzenie Jaros³awa Kaczyñskiego).
Warto by³oby uderzyæ siê w w³asne piersi, przywracaj¹c tym samym w³aciwe proporcje istotnym zagadnieniom
i toczyæ bój z niekompetencj¹, nieodpowiedzialnoci¹, k³ótliwoci¹ i g³upot¹, szczególnie u siebie  o czym mówi³ z trybuny
sejmowej, w swoim wyst¹pieniu, pose³ Marek Borowski. Warto, nie toczyæ niepotrzebnie wojny totalnej, w czym celuje PiS i PO.
A czy nie warto rozwa¿yæ argumentów
wysuwanych przez niezale¿nego pos³a
Celiñskiego?
Zbli¿a siê pierwsza rocznica tragedii smoleñskiej. Ciekawe, jak j¹ poprowadz¹ politycy? Czy bêdzie ³¹czy³a, czy
dzieli³a spo³eczeñstwo? Czy zamkniemy
w spokoju ten etap, czekaj¹c jednoczenie
na wyniki dochodzeñ prokuratorskich i
wreszcie zajmiemy siê codziennoci¹ i przysz³oci¹  gospodark¹, s³u¿b¹ zdrowia,
emeryturami itp.? Przecie¿ nie wskrzesimy
ofiar tragedii, a o nich powinnimy z prawdziw¹, g³êbok¹ powag¹ zachowaæ pamiêæ,
a ich mieræ uszanowaæ wreszcie cisz¹, a nie
comiesiêczn¹ wrzaw¹, przepychankami,
licytowaniem siê i przedstawieniami z pochodniami, jak by by³y religijnym obrz¹dkiem! Ten sposób t³umaczenia ciemnemu
narodowi nie ma sensu. Ludzie wiedz¹
swoje!
W tym zakresie, mylê, wszyscy
obywatele, ³¹cznie z hierarchami kocio³a
i duchowieñstwem mamy co do zrobienia!
Tragedia smoleñska. A tragedie
¿o³nierzy gin¹cych poza krajem w imiê
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wspólnoty narodowej, w imiê Rzeczypospolitej? O nich niewielu pamiêta, nie pokazuje ich kamera w szpitalach i przychodniach zdrowia. Nikt im nie oferuje pokanej
pomocy finansowej i ich rodzinom, odpowiednio nie ubezpiecza. Czêsto te¿ przecie¿ maj¹ ¿ony i dzieci. A kto ich tam wys³a³?  Politycy!
A mo¿e by tak porozmawiaæ w sejmie o osobistym, dobrowolnym ubezpieczeniu siê polityków, je¿eli chc¹ dzia³aæ
w polityce?
Popatrz Czytelniku  nasz kraj,
ka¿dy to wie, na wiele rzeczy nie staæ, ale
widaæ  dla graczy politycznych  to nie
jest wa¿ne. Czêsto, wielu z nich poza polityk¹ nie wykonywa³o w ¿yciu, przez lata,
¿adnej innej pracy. Nie zna prawdziwego
wysi³ku i trudu, za to specjalizuje siê w burzeniu nastrojów spo³ecznych i w ci¹g³ej
wojnie o wp³ywy, pieni¹dze i w³adzê. I tacy mówi¹, ¿e robi¹ to w naszym imieniu
i w naszym interesie! Robi¹ to za nasze,
podatników pieni¹dze!
¯yjemy w kraju pe³nym niestabilnoci i braku wzajemnego szacunku w³adzy do obywatela i obywatela do obywatela! Ale przyk³ad idzie z góry!
Rodacy  Szanowni Pos³owie!
W waszych ustach s³owo Polska
powinno pojawiaæ siê rzadziej, miejcie j¹
w sercu i pracujcie zgodnie na Jej wielkoæ
i m¹droæ. Reprezentujecie Polskê tu wewn¹trz  w ka¿dym miecie, na ulicy i w domach i na zewn¹trz. Pamiêtajcie o tym!
A pamiêtasz Czytelniku jak z trybuny sejmowej apelowa³ o to samo Papiez Jan
Pawe³ II?
Ju¿ czas mieræ naszych Rodaków
pod Smoleñskiem zamkn¹æ wreszcie klamr¹ ciszy, bo ona wymaga szacunku i godnoci!
£

KORESPONDENCJA Z KUBY

ANDRZEJ WALA

Socialismo o Muerte,
albo siedmiodniowe spotkanie
Polonusa z Kub¹
Kuba wyspa, jak wulkan gor¹ca
piewano w Polsce Ludowej lat 60-tych,
zapewne, by przybli¿yæ nam bratni naród,
a i czarown¹ egzotykê nowej zdobyczy
wiatowego socjalizmu. Od ucieczki  w sylwestrow¹ noc 1958/59  znienawidzonego
Fulgencio Batisty i wkroczenia oddzia³ów
Fidela Castro do Havany up³ywaj¹ 52 lata,
ale w³anie dopiero teraz nadarzy³a mi siê
okazja do eksplorowania  doæ wszak¿e
p³ytkiego  kawa³ka piêknej wyspy.
Dla Polaka, który przez ostatnie 38
lat mieszka³ w Stanach Zjednoczonych,
wyjazd na Kubê by³ trudny, jeli nie zupe³nie niemo¿liwy. Embargo amerykañskie,
karnie na³o¿one na wyspê za wymkniêcie
siê spod kontroli potê¿nego hegemona, patologiczna wrogoæ wobec socjalizmu, który znacjonalizowa³ interesy amerykañskie
na wyspie, wszystko to sta³o siê równoznaczne z zakazem odwiedzania Kuby dla
obywateli amerykañskich. Niewiele zmieni³o siê od tego czasu. Embargo obowi¹zuje nadal mimo liberalnych rz¹dów, mi³ociwie nam panuj¹cego, Baracka Obamy,
który to  w ma³o znacz¹cym gecie  zezwoli³ studentom USA na odwiedzanie atolu socjalizmu. Niestety, ze wzglêdu na godziwy swój wiek, nie nale¿ê ju¿ do kategorii
objêtej abolicj¹, wiêc wyjazd na zakazan¹

wyspê zorganizowa³em sobie przez Kanadê, która, jeli idzie o Kubê, ma gdzie solidarnoæ z Wujem Samem.
Do piêknego orodka wczasowego
w Varadero przylecia³em z Toronto z Jurkiem,
swoim by³ym s¹siadem z Bielska, który nie
bez kozery mia³ mi bossowaæ w kubañskiej
ekskursji  by³ to ju¿ jego siódmy pobyt na
wyspie  a i sam uwa¿a³em, ¿e jego dowiadczenie bije na ³eb choæby najbardziej
bogat¹ wiedzê teoretyczn¹. Oczywicie
przy wyjedzie pos³u¿y³em siê polskim
paszportem, by przy powrocie unikn¹æ bardzo prawdopodobnych szykan amerykañskiej, wszechmocnej Homeland Security.
¯ebym jednak nie popad³ w bezkrytyczne
uwielbienie Kuby, jej egzotyka polityczna
potrz¹snê³a mn¹ ju¿ na dworcu lotniczym
w Varadero. Otó¿ przy odprawie paszportowej na pytanie panienki z okienka:
czym zajmujesz siê w Polsce?, odpowiedzia³em z naiwn¹ but¹, ¿e jestem periodista,
i tu zaczê³a siê istna komedia. Zlecia³o siê
zaraz kilku fagasów i zaczê³o mnie wypytywaæ, czy przypadkiem nie piszê dla prasy?
Spocony z wra¿enia wystêka³em w ³amanej hiszpañszczynie, ¿e pisujê do El Foro
del Pensamiento Libre, co mia³o oznaczaæ
Forum Myli Wolnej. To jako pomog³o 
co myl wolna, to jednak nie Nasz Dzien31

nik!  ale zaraz te¿ pukn¹³em siê w czo³o,
i¿ tej panience nie burkn¹³em bardziej dyplomatycznie: emerito, bo w dalszej kolejnoci przetrzepano mi walizkê, pytaj¹c o wiele detali zawartoci.
Hotel Brisas del Caribe okaza³
siê nadspodziewanie akomoduj¹cy i ³adny.
Nastêpnego ranka mog³em podziwiaæ icie
kapitalistyczn¹ oprawê orodka: piêkny
basen, wij¹cy siê jak w¹¿, cudn¹ pla¿ê
o mia³kim i miêciutkim piasku wapiennokoralowym, zachodni¹ architekturê budynków i ca³e sady wysmuk³ych palm kokosowych, czy g¹szcz migda³owych drzew.
No, raj na ziemi! Za to wszystko policzono
mi 532 dolary kanadyjskie, zamienione na
pesos convertibles. Zaraz wyjaniê, co to
takiego. Otó¿ Kuba posiada dwa rodzaje
waluty: peso convertible jest rodkiem p³atniczym dla turystów, drugie, peso nacional, s³u¿y tubylcom. Ró¿nica w mocy nabywczej miêdzy nimi jest znaczna. Peso
convertible, mocniejsze od dolara kanadyjskiego, warte jest mniej wiêcej dwadziecia pesos nacional. Piêæset US Dollars
zabrane z domu na rozkurz, wymieni³em
w Toronto na 485 kanadyjskich (sic!), a te,
w Varadero, na 450 pesos convertibles.
W orodku Brisas del Caribe, ju¿
po paru godzinach, poczu³em siê zupe³nie
swojsko s³ysz¹c naszych piewnych, by³ych wschodnich s¹siadów, a nierzadko
nasz rodzimy, charakterystyczny przerywnik w zdaniu, poczynaj¹cy siê na k.... Poza
tym, do dobrego samopoczucia, przyczynia³ siê komfort wiadomoci, i¿ te 532
dolary kanadyjskie op³aci³y mi tzw. all inclusive, czyli lot w obie strony, wy¿ywienie bez ograniczeñ i upijanie siê do woli
wietnym piwem Cristal albo niemniej
smacznym rumem Havana Club.
Jako facet, kiedy zarabiaj¹cy
g³ównie dziêki napiwkom, nie posiada³em
siê z kontentacji rozdaj¹c pokojówkom
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i kelnerom po jednym peso convertible za
ka¿d¹ ekstra us³ugê widz¹c ich szczer¹ radoæ i wdziêcznoæ. Tote¿ wkrótce nie by³o
drugiego gocia hotelu Brisas..., który
cieszy³by siê tak¹ rozpoznawalnoci¹ wród
pracowników orodka! Wszystko wedle
jankeskiego powiedzonka, i¿ money talks,
bullshit walks, co w wolnym t³umaczeniu
przek³ada siê na: pieni¹dz przemawia
z moc¹, glêdzenie chodzi pieszo. Przy tym
wszystkim by³em jednak bardzo ciekawy,
jak w konfrontacji z uprzywilejowanymi pracownikami Brisas... maj¹ siê zwykli zjadacze chleba np. w sto³ecznej Havanie.
Do Havany pojechalimy z Jurkiem autokarem za 67 pesos convertibles.
Przewodniczka wycieczki, w³adaj¹c znakomicie jêzykiem angielskim, nie mog³a unikn¹æ w swych wywodach akcentów propagandowych, ale to dla mnie zrozumia³e,
albowiem, by w taki sposób perorowaæ, nie
trzeba byæ urzêdnikiem socjalistycznego
pañstwa.
Po drodze zauwa¿a³em wiele rewolucyjnych sloganów, przecie jeden,
swoj¹ ¿arliw¹ determinacj¹, zatrzyma³ moj¹
uwagê: Socialismo o Muerte (socjalizm
albo mieræ). Zaduma³em siê, ile w tym
hale tkwi spo³ecznej prawdy. Czy s¹ Kubañczycy, którzy po 52 latach gospodarczego marazmu potrafi¹ jeszcze doceniaæ darmow¹ opiekê medyczn¹ i wysoki poziom
wolnego od op³at szkolnictwa? Czy to nie
za ma³o? Czy gdyby daæ im mo¿liwoæ
wolnego referendum w sprawie ustroju nie
opowiedzieliby siê za demokracj¹ kapitalistyczn¹? Wszak w ludziach, przez wieki
wychowywanych w indywidualizmie, siedzi niemal genetyczna potrzeba bycia lepszym, majêtniejszym od swego bliniego,
wybicia siê kosztem mniej zaradnego czy
sprytnego. To tylko prehistoryczne struktury rodzinno-plemienne potrafi³y ¿yæ
w komunie, gdzie w³asnoæ prywatna nie

mia³a wiêkszego znaczenia, bo jak pisa³
w 1683 roku o Indianach Lenape William
Penn: (...) daj im dobr¹ strzelbê, p³aszcz czy
cokolwiek innego, a mo¿e to przejæ przez
dwadziecia r¹k, zanim gdzie wreszcie
przylgnie... Wiêc mo¿e jednak wspó³czeni Kubañczycy woleliby powróciæ do wyzysku cz³owieka przez cz³owieka?
Tak rozmylaj¹c uzmys³owi³em sobie nagle, ¿e w ¿adnym wolnorynkowym kraju nie spotka³em has³a Capitalism or Death...
Havana, jak stwierdzi³ mój guru
zapoznany, Jurek, zaczyna piêknieæ. Du¿a
w tym zas³uga UNESCO, które ratuje od
rujnacji budynki historyczne pierwszej klasy. Byæ mo¿e wielu ludzi jest rozgoryczonych cienk¹ urawni³owk¹, ale na twarzach
tubylców nie znajdowa³em grymasu tej samej ponurej z³oci, jak po transformacji
u swych rodaków w Polsce. Owszem, zauwa¿y³em kilku ¿ebraków, którzy wyci¹gali rêce do turystów. Ale i w PRL-u mielimy nielicznych ¿ebraków z wyboru.
Trudno nie wspomnieæ tu o ca³ych
tabunach amerykañskich aut z lat 50-tych,
przepiêknie odnowionych i ci¹gle na chodzie. Podobno Amerykanie wielk¹ by mieli chrapkê na te antyki, ale Raul nie daje
zgody na wywóz. I dobrze. Niech za¿arci
jankesi prze³ykaj¹ sobie linkê!
Co przynios¹ Kubie nastêpne lata,
trudno przewidzieæ. Na razie trzeba siê z tym
pogodziæ, ¿e w oazie socjalizmu  któremu amerykañscy republikanie chêtnie poder¿nêliby gard³o  trzeba znosiæ obecnoæ
szarego cz³owieczka w holu hotelu, pilnie
obserwuj¹cego wszystkich, dzieñ w dzieñ.
Ale tak ju¿ pewnie musi byæ w kraju znienawidzonym i zagro¿onym przez wielkiego s¹siada.
Warto zobaczyæ Kubê. Jest mimo
wszystko bardzo gocinna i piêkna.
£
Autor jest naszym publicyst¹, korespondenctem z USA.

JÓZEF JANCZEWSKI
Wojenko, wojenko, có¿e ty za pani,
¿e za tob¹ id¹ ch³opcy malowani.

Krwawe szlaki wojen
Na ró¿ny sposób, podstêpem, do swej
zguby pr¹c
pl¹cz¹c siê w chytrej rachubie zwyciêskich
tr¹b,
gwa³t siê gwa³tem odciska, rosn¹ stosy cia³
i jeden
wspólny ból ci¹¿y jak g³az i niesie siê
echem
w dal.
W kurzawie dziejów, w rzekach krwi
przelanej,
blask ³uny budzi grozê, szczêk zbroi i
¿elastwa.
Nad taflami wód, po ¿ó³ty pyl stepów
gryz¹cy dym,
z³owrogi odg³os bitew i smutne dr¿enie
matki ziemi.
Chwilowa cisza przed now¹ burz¹  to
nadzieja
patrzy milcz¹cym okiem otwartych okien, gdy
szaleñstwo jednych, strach drugich jak
miertelny ca³un
okrywa wielk¹ rozpacz¹ rany wiata na
wieki wieków.
Jednoci¹ szeleci czas przesz³y,
teraniejszy i przysz³y,
gdy id¹ na pewn¹ mieræ z odwagi pieni¹
na ustach.
Kamieñ, strza³a miecz, kula, pocisk, atom
i agresja 
tylko wiatr niesie ze sob¹ szloch i
sprawiedliwy gniew.
A nadzieja obraca w d³oniach tê sam¹
klepsydrê czasu,
przesiewaj¹c przez palce piasek ludzkich
istnieñ.
Jak wielu bezimiennych jeszcze straci
¿ycie, gdy
zawodzi miara miêdzy danym nam czasem
i mierci¹.
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SYLWETKI a TWÓRCZOÆ a RECENZJA

KRZYSZTOF STREICH

¯yciowe tajemnice dzwonów
Przeczyta³em nie tak dawno powieæ Stanis³awa Franczaka Skarbonkê
snów opart¹ na motywach biograficznych
autora. Ksi¹¿ka by³a na tyle interesuj¹ca,
¿e jej zakoñczenie prosi³o siê o to, by napisaæ ci¹g dalszy losów bohatera o imieniu
Pawe³. Czu³o siê bowiem swoisty niedosyt
tajemniczych prze¿yæ ch³opca, który targany
dziecinnymi, co nie znaczy, ¿e ma³ymi, rozterkami, postanawia najzwyczajniej w wiecie uciec przed czytelnikiem. Ginie w odmêtach rzeki. Zdawa³o siê jednak, ¿e jest
to bardziej jaki rodzaj peregrynacji ni¿
mierci. Wyrazistoæ powieci Franczaka
Skarbonka snów polega³a przede wszystkim na ekspresyjnych opisach biograficznych ma³ego ch³opca, który sen równie
dobrze bierze za rzeczywistoæ, jak rzeczywistoæ za sen. Dzieci tak w³anie maj¹
i autorowi Zielonego smoka doskonale
uda³o siê ów klimat psychiki dorastaj¹cego ch³opca uchwyciæ. Oczekiwa³em wiêc,
¿e nastêpne czêci owej dorastaj¹cej biografii bohatera stopniowo ods³oni¹ mi jego
ze wszech miar interesuj¹cy sposób narracji. Zapowiedzi¹ tego cyklu mia³a byæ
ksi¹¿ka pt. Tajemnica dzwonów. (Tytu³
 marzenie, od razu wzbudzaj¹cy ciekawoæ czytelnicz¹.) Owszem jest to w jakiej
mierze kontynuacja Skarbonki snów, ale
jednak nie taka jakbym siê spodziewa³
O ile bowiem Skarbonka snów
jest typow¹ powieci¹ oniryczn¹, o tyle
Tajemnica dzwonów jest na wskro pikarejsk¹ powieci¹ przygodow¹.
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Trawestuj¹c ró¿ne powiedzonka
góralskie, boæ przecie¿ Stanis³aw Franczak to
góral, mo¿na by o jego bohaterze z Tajemnicy dzwonów powiedzieæ: Kiedy rzeka cie poniesie, to ju¿ ch³opie przepod³.
Ksi¹¿ka napisana jest z nerwem i wartko,
jak wartki bywa potok w czasie ulewy, ale
dawny bohater Pawe³ zmienia siê  boæ sam
do takiego wniosku dochodzi  w Pietrka
(Ska³ê?). A to ju¿ zupe³nie inne problemy:
dylemat zmiany osobowoci. Zreszt¹ uratowany topielec prze¿ywa mieræ kliniczn¹
i jest ju¿ zupe³nie inny. Ch³opak upodabnia siê do swojej karmicielki-rzeki i bie¿y
przez ¿ycie jak roztoka. Ci¹gle, ci¹gle

gdzie gna przed siebie, gdzie oczy ponios¹,
zwalnia jedynie od czasu do czasu, bymy
mogli uchwyciæ nieco wyraniej, jak siê
zmieni³ i ¿e przeszkody na jego drodze, to
tylko zatory, które ciekawie i szybko mo¿na bêdzie przeskoczyæ.
Trzymam siê tego porównania z rzek¹,
dlatego ¿e Stanis³aw Franczak doskonale wie,
jak siê pisze poczytn¹ prozê, która mo¿e
zainteresowaæ odbiorcê. Powieæ to w³anie
wartki potok, jednak¿e czasami leniwa rzeka,
to znów burzliwy wodospad. Dlatego Tajemnicy dzwonów nie czyta siê, ale wertuje, by dowiedzieæ siê, co te¿ niesamowitego owemu Paw³owi-Pietrkowi siê przytrafi.
Je¿eli ch³opcu przydarzy siê seks
z kobiet¹ (pocz¹tek powieci), która mog³aby byæ jego starsz¹ siostr¹, to przy naszej rozbudowanej i niezdrowej kodyfikacji grzechu i restrykcji prawnych wobec
spó³kowania rzecz od razu nabiera tempa
rozrabiaj¹cego rumaka poród stada klaczy. Chc¹c nie chc¹c zadajemy sobie
wówczas pytanie  co bêdzie dalej? A dalej mo¿e ju¿ byæ tylko gorêcej, nie licz¹c
chwil do nabrania silnych mocy. Zadajemy sobie pytanie czy to jaki samiec Alfa?
A mo¿e tylko wêdrowiec? A mo¿e jednak
zwierz bliski natury?
Czy s¹ jakie inne implikacje bytowania w ¿yciu Pietrka? Tak, oczywicie.
Przyroda. Dusza. Przetrwanie. Nauka. Ale
sk¹d to wszystko u Franczakowskiego bohatera mog³oby zaistnieæ? To proste. Jednak z nieokie³znanego popêdu. Takim ten
ch³opak siê urodzi³. Z piêtnem natury jak
zamulona rzeka. Dlatego tego rodzaju ludzie, naznaczeni oczywicie z³em dzia³ania, nie mog¹ skoñczyæ dobrze. Nie mog¹
liczyæ na szczêliwy koniec. Sens ¿ycia
bowiem nie mo¿e sprowadziæ siê jedynie 
od postêpowania niemoralnego do unikania zasad zawartych w kodeksach etycznych. Takich z³oczynnych ludzi siê ciga.
S¹ jak zaraza. Jak czarci, wcielone diab³y,
którym w koñcu okazuje siê sam bohater.

A to co jest niespo³eczne, podlega spo³ecznej karze. O tym wie ca³y wiat. I dlatego
przygody Pietrka to zbiegi okolicznoci:
szczêliwe lub rozmylne sposoby ucieczki. Zreszt¹ Pietrek ucieka przed przeladowcami. Byæ mo¿e jest to tajemnica jego
dzwonów: rytmów cia³a i duszy. Ostrzegaj¹cych. Dobrych. I z³ych. Dlatego to co
stworzy³o Pietrka, kocha³o go, zada³o mu
tak¿e mieræ. Czyli nie kto inny tylko kobieta. Ot, jedna z mo¿liwych wersji cz³owieczego ¿ycia. Na szczêcie nie jedyna.
Choæ Pietrek prawdopodobnie ju¿ siê nie
odrodzi, to warto by powróci³ do tej samej
rzeki i pos³ucha³ ostatniego z tajemnych
dzwonów. Spokojnej ciszy. jak powiedzia³
Donne, angielski poeta (15721631): Nie
dowiaduj siê nigdy, komu bije dzwon, on
bije tobie. (And therefore never send to
know for whom the bell tolls; It tolls for
thee). Chyba, ¿e bohater powieci jest z piek³a rodem i przynale¿y do niego.
£
Stanis³aw Franczak, Tajemnica dzwonów, Kraków,
2010, s. 244.
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Wêdrowne wersy poetów
Wêdrowanie po wiecie, ale i przez ca³e swoje ¿ycie, to konstytutywny element istnienia cz³owieka, wyra¿aj¹cy jego nomadyczny
sposób istnienia. Ten nomadyzm egzystencjalny silnie inspiruje
szczególnie artystów, którzy jakby zafascynowani dowiadczaniem
ró¿norodnych form wêdrówki odzwierciedlaj¹ towarzysz¹ce im obrazy
oraz prze¿ycia w wersach powsta³ych pod wp³ywem takich inspiracji,
podejmowanych zarówno na traktach fizycznych, jak i mentalnych.

Wyprowadzaj¹ oni ci¹gi wersów
³¹cz¹cych wyobraniê twórcy z miejscami
i ludmi postrzeganymi z tej dynamicznej
perspektywy. We wszystkich omawianych
wydawnictwach poetyckich ów motyw
wêdrówki, ale i podró¿y oraz nieustaj¹cej
zmiennoci wiata, stanowi¹ owe ród³a
inspiracji twórczych. Wêdrówka ze swej
istoty bowiem kszta³ci i wzbogaca emocjonalnie, ale i pozwala doceniaæ to, co ze swej
natury ukazuje siê jedynie jako piêkno, choæ
dane wêdrowcowi jedynie przez kilka
chwil. W duszy wêdrowca tworzy bowiem
pewien wa¿ny osad wartoci, do którego
pragnie nieustannie powracaæ, by dzieliæ siê
swymi spostrze¿eniami o nich z innymi.
Pod koniec roku 2010 ukaza³a siê
kolejna ju¿ 34. ksi¹¿ka Stanis³awa Franczaka  Krajobrazy tañcz¹ce w oprawie
graficznej Barbary Pietryki z fotografiami
artystycznymi Antoniego Pietryki. Ma ona
charakter jubileuszowy, bo w tym w³anie
roku up³ywa ok. 30 lat od debiutu ksi¹¿kowego poety. Jako mo¿na by³o siê spodziewaæ, zamieszczone w niej utwory maj¹ charakter podsumowuj¹cy ca³okszta³t drogi
twórczej artysty, a wiec zostaj¹ ukazane
wszystkie dotychczasowe motywy jego twór36

czoci oraz tropy estetyczne, którymi pod¹¿a³. Jest to g³êbokie kompendium liryki,
która codziennie towarzyszy³a i do dzisiaj
jest najbli¿sz¹ form¹ dowiadczenia i poetyzowania wiata. Wszystkie te wiersze s¹
nowe i stanowi¹ ju¿ kolejny etap tej bogatej
i wspania³ej twórczoci. Jest tu obecny motyw
po¿aru, matki, wiata przyrody oraz ludzi
krainy dzieciñstwa pod Babi¹ Gór¹, powroty do niej, perspektywa lotu ptaka, strach,
up³yw czasu i zwi¹zane z ni¹ lêki egzystencjalne, oblicza: mierci, mi³oci i ¿ycia, bardziej rozwiniêty wariabilizm ontologiczny
jako postawa filozoficzna autora, kolejne
wêdrówki autora po Polsce, ale i wiecie
oraz konsekwentne wyznania mi³oci do
¿ony, wiernoæ wobec przyjació³ obecnych
i ju¿ nieobecnych.
Tomik ten otwiera wiersz Na horyzoncie, ukazuj¹cy metaforycznie zasiêg
widzenia, s³yszenia i prze¿ywania up³ywaj¹cej rzeczywistoci, bo wizja wszystko
p³ynie dalej tkwi w podglebiu bytu wiata
i miejscu poety w nim samym. Czytam wiêc,
¿e Tañcz¹ krajobrazy upojne/wymykaj¹
siê ze s³ów/wyg³adzaj¹ pamiêæ/na niebieskim p³ótnie nieba/ ( ) /zmêczone/k³ad¹
siê na miêkkich ob³okach/i cicho zasypiaj¹/

czasami tylko/bola pod powiekami. Obecna jest tu pamiêæ o matce, któr¹ Franczak
postrzega w ¿ywio³ach natury, generuj¹cych ów mechanizm stawania siê wiata
i siebie, modl¹c siê do niej ca³uj¹c j¹. W takim wiecie nawet wypoczynek na pla¿y
nie zwalnia poety z bacznej jego analizy,
a w utworze Pla¿a w K¹tach czytamy:
P³ynê przez piasek boso/pe³no mam kryszta³ów na stopach i wczasowicze sma¿¹ siê
na patelni pla¿y/tyko dzieci buduj¹ zamki/
które wymazuje z historii morze/ ( ) /I Pan
Bóg ziewa przys³aniaj¹c usta//cherubiny
zbieraj¹ bursztyny i muszelki/które bêd¹
nizaæ na ¿y³ek dni lata/ ( ) /P³ynê przez
pla¿ê boso/pe³en wymiotów lat na stopach/
i wczasowicze targujê siê o pogodê/kupuj¹c
tanie sny po 3 grosze. Ten staj¹cy siê wiat
powoduje, ¿e do koñca nie mo¿na odró¿niaæ jawy od snu i znów wiaty poety wynurzaj¹ siê z tej nieostrej granicy pomiêdzy nimi. mieræ na tyle zosta³a oswojona,
¿e poeta ³atwiej sobie z ni¹ radzi, a zegarek
skutecznie pomaga omijaæ coraz czêstsze
w jego ¿yciu i kosmosie pojawiaj¹ce siê
czarne dziury. Staæ go nawet na odwagê,
by d³utem wiersza kreowaæ kolejne wiaty
w swym poetyckim kosmosie, k³aniaj¹c siê
Heraklitowi. W prozie poetyckiej Historia ród³a ukazuje dialektykê kropli do
kropli, w wyniku czego powstaj¹ wzburzone fale rzeki rzeczywistoci, a w rezultacie kosmos oceanu naszego wiata.
Za w utworze Subiektywizm wyznaje:
wiat istnieje wtedy/gdy go stwarzam/jednym spojrzeniem/jednym ruchem rêki/gdy
odwracam g³owê/przestaje istnieæ ale/gdy
podnoszê oczy/na niebie zapala siê gor¹ce
s³oñce/ ( ) //jestem stwórc¹/Wszechwiatów/teraz tylko muszê/okie³znaæ mieræ.
Jego g³êbokim pragnieniem jest dotarcie do
raju, krainy wiecznoci bez drzewa dobrego i z³ego i dodaje, ¿e ( ) w moim raju
na/balkonie Pan Bóg pisze/wiersze na niebie. Jednak znów powraca tu rajski obraz

domu rodzinnego, który trawi po¿ar i pamiêæ zaczyna boleæ, pojawia siê bowiem
z³owrogi strach, powracaj¹ egzystencjalne
lêki szczególnie przed ludmi niszcz¹cymi
wiat cz³owieka i przyrody, których mo¿e
dosiêgn¹æ ogieñ bo¿y, o czym rozmawiaj¹ nawet ptaki i drzewa, a ludzie tego
nie s³ysz¹. Dla pokrzepienia duszy Franczak powraca jednak do sielskiego krajobrazu swego domu, ogrodów dzieciñstwa,
widzi ograniczonoæ s³ów i stara siê u¿ywaæ magii, by pog³êbiæ ich zakres ich znaczeñ,
ale i ledzi zmiany treci uczuæ ³¹cz¹cych
go z ¿on¹. Pod Babi¹ Gór¹ ulega czarowi
rozszala³ej burzy, która daje mu skrzyd³a,
ale i uczestniczenie w szar¿y u³añskiej wraz
¿ywio³ami natury. co tak opisuje: Znad Koskowej Góry cwa³uj¹ w chmurach na Babi¹
u³ani na bu³anych koniach. Dudni¹ kopyta
po firmamencie nieba. Lec¹ skry spod kopyt,
dysz¹ konie i pokrzykuj¹ jedcy. P³anetnicy
kuj¹ miecze i przywdziewaj¹ ciê¿k¹ zbrojê. ( ) Strumienie wody tryskaj¹ i wylewaj¹ siê na ziemiê. P³anetnicy chroni¹ siê
na bia³a chmury i odp³ywaj¹ na zachód. Kawaleria odpoczywa po bitwie na ³¹ce za lasem. Deszcz piewa pieñ zwyciêstwa.
Jednak pojawia siê kolejny niepokój zwi¹zany ze wiadomoci¹ znikomoci w³asnego istnienia, dowiadczenie systematycznego rozpadu, starzenia siê, odchodzenia
duszy w czwarty wymiar, a kiedy po takiej nocnej podró¿y poeta wraca do siebie,
wtedy s³yszymy jego ¿al: ( ) Kiedy wracam o wicie/wita mnie brat paj¹k i pielêgniarz/który rozwi¹zuje mi rêce/i karmi pigu³k¹ rzeczywistoci, a w wierszu: Jestem
z piasku dodaje: Jestem zapomnianym
pos¹giem/w letnim poranku ogrodowym/
ca³y zbudowany z piasku i/niewidzialnych
drobin wody/ ( ) //Za moment bêdê ju¿
tylko/wspomnieniem krótkim jak//pamiêæ.
Wa¿nym motywem podnosz¹cym
dramaturgiê wra¿liwoci, ale i poszukiwañ
filozoficznych poety zawartych w tym to37

miku podnosi niew¹tpliwie nawi¹zanie w pe³ni
ju¿ wiadome do utworu Boles³awa Lemiana  £¹ka, choæ w sposób bardzo osobliwy, szczególnie wtedy, gdy artycie brak
s³ów, a d¹¿y do przys³owiowego s³owobrania. W mini-prozie poetyckiej Na pastwisku czytamy:  O wiecie na ³¹ce wybucha pop³och traw i owadów. S³oñce
przeciera oczy i str¹ca krople zimnej rosy,
które jak ³zy opadaj¹ce na ziemiê. Odg³osy
ciê¿kich kroków i sapania krów poprzedza
dramat, który rozegra siê na tej scenie. Wchodzi pastuch  brygadier sceny, który spoza
kurtyny mgie³ k³ania siê wszystkim. ( )
W dialogu z ³¹k¹ ustalaj¹ granice bytu, ale nie
rozstrzygaj¹ hamletowskiego byæ albo nie
byæ. To problem na kolejny spektakl. S³oñce na zielon¹ rze niewini¹tek patrzy obojêtnie.  Uroniecie nowe i ³adne  mruczy
pastuch i rysuje na niebie pogodê na juto.
Rzeka  ¿ywio³ wody rzebi¹cy
ziemie, wzburzony i wolno p³yn¹cy  daj¹cy tchnienie wszystkiemu, co ¿y³o i ¿yje,
a wiêc czuje i prze¿ywa, ale i têskni, boleje, cieszy siê i bawi. Taki w³anie tytu³ nada³a swojemu najnowszemu tomikowi Danuta Su³kowska. Warto przypomnieæ, ¿e
prawie trzy tysi¹ce lat temu Heraklit z Efezu, podnosz¹c myl ludzk¹ ku niebu gwiadzistemu, upodoba³ sobie metaforê wody,
a w³aciwie rzeki, mówi¹c: wszystko p³ynie, ( ) a na tych, którzy wstêpuj¹ do rzeki wci¹¿ nap³ywaj¹ nowe wody, jestemy
i nie jestemy. Metafora rzeki i substancji
j¹ tworz¹cej  wody stanowi chyba najbardziej pojemny symbol kulturowy wszelkiego mo¿liwego istnienia. Kusi zatem, by siê
w niej zanurzyæ nie tylko fizycznie, intelektualnie, ale przede wszystkim emocjonalnie. Woda bowiem prawie we wszystkich kulturach jest symbolem odrodzenia
siê cz³owieka, ale jako rzeka najczêciej 
jako ten przys³owiowy Styks  oddziela
równie¿ wiat ¿ywych od wiata umar³ych
i przywodzi na myl sprawy ostateczne. Koi
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pragnienie, daje rozkosz k¹pieli, poczucie
czystoci istnienia, ale i s³u¿y jako medium
ablucji odprowadzaj¹cej ludzi do wiata
wiecznoci. To jeden z najwa¿niejszych
¿ywio³ów, który wyjania podstawê bytow¹
naszego wiata zarówno w wymiarze fizycznym, ale i metafizycznym, gdzie w³anie wodê wskazuje siê w dyskursie wyjaniaj¹cym, jako tê racjê ich istnienia.
Nieprzypadkowo wiêc Su³kowska
skoncentrowa³a swoje fundamentalne prze¿ycia artystyczne wokó³ fenomenu rzeki,
która jest dla niej czym szczególnie wa¿nym i inspiruj¹cym, bo w³anie w obcowaniu z ni¹ dowiadcza owych wznios³ych
prze¿yæ, z których wyrastaj¹ jej wiersze
pomieszczone w tym tomiku. Poetka dokonuje jakby mistycznego zjednoczenia siê
z jej ¿ywio³em i bierze go za metaforê w³asnego, ale i wspólnego z innymi istotami
¿ywymi  istnienia, by w ten sposób ukazaæ nam jego podglebie, a przy okazji wskazaæ tak¿e sens osobistej drogi ¿ycia, która
od ród³a, przez nurt strumienia osobistego egzystowania przekszta³ca siê w symboliczn¹ rzekê zmierzaj¹c¹ ku ujciu, do
przys³owiowego morza, w którym mieszaj¹
siê w perspektywie symbolu wiecznoæ
i wszelkiego stawania siê nie tylko spraw
ludzkich, innych istot ¿ywych, ale i równie¿ spraw boskich. W wierszu pt. Perpetuum mobile ten proces p³yniêcia, ale i wiecznego jego nawrotu tak oto obrazuje: szybki
nurt podniebny/³¹czy swe wody/z rzek¹/
teraz on/hojny jest dla niej/potê¿n¹ uczyni
j¹/wspania³¹ i majestatyczn¹/to znów zagniewan¹ i niebezpieczn¹/ ona/wkrótce
zwróci/ górnym szlakom wodnym/co otrzyma³a//i znów....
Rzeka, z jej wszystkimi urokami, si³ami twórczymi, ale i gronymi pomrukami,
zostaje tu postrze¿ona przez autorkê jako
wrêcz panteistyczna poetka  praród³o krwioobiegu energii sprawczych w wiecie oraz
towarzysz¹cych im zdarzeñ, ludzkich uczuæ

i prze¿yæ, czyni¹cych z Ziemi mityczna
boginiê Gajê. Sama za autorka uto¿samia
siê z ni¹, wrêcz jednoczy, by w³anie z jej
perspektywy ogl¹daæ siebie i otaczaj¹cy j¹
wiat, w którym up³ywa jej ¿ycie  zarówno ten bliski, ale i dalszy. W kolejnych
wierszach uniwersalna metafora rzeki przechodzi w metaforê drogi, po której od urodzenia po dzi dzieñ st¹pa³a i dalej pod¹¿a
jako ten przys³owiowy pielgrzym doczesnoci, marz¹cy i têskni¹cy za tym, by poprowadzi³a j¹ ona ku wiecznoci, gdzie wielu jej bliskich ju¿ pod¹¿y³o, o których z wielk¹
tkliwoci¹ wspomina, np. o Henryku Cyganiku czy Zdzis³awie Kaszewskim.
W poezji Su³kowskiej, prócz uniwersalnych, siostrzanych metafor  wody,
rzeki, drogi, pojawiaj¹ siê inne ¿ywio³y,
a mianowicie s³oñce z przenikaj¹cymi cielesnoæ ¿ycia promieniami, wiatr przypominaj¹cy kap³ana ceremonii, a nawet guru,
który uczy dialektyki ¿ycia w up³ywaj¹cym
wokó³ nas wiecie oraz kamienie, g³azy
i góry symbolizuj¹c ¿ywio³ ziemi, stawiaj¹cy opór wszystkiemu temu, co p³ynne
i ulotne. Poetka przys³uchuje siê z uwag¹
dialogom, które ¿ywio³y tocz¹ miêdzy sob¹
i próbuje z nimi wchodziæ w istotne rozmowy, by wraz z nim docieraæ do j¹dra m¹droci, któr¹ przekazuje w dyskursie kolejnych swoich wierszy. Przy okazji ods³ania
wiele wad ludzkiego istnienia, tych niebezpiecznych wirów w jego nurtach, ale tak¿e
i p³ytkoæ wynikaj¹c¹ ze le rozumianej religijnoci ludzi, która pobo¿noæ przemienia w jej zaprzeczenie  ba³wochwalstwo.
Pod¹¿aj¹c z nurtem rzeki przechodz¹cej
w drogê ku morzu, do jego ujcia, staje na
mocie, by ogl¹dn¹æ p³ynnoæ swojego
oblicza, zastanowiæ siê nad przyczyn¹ lenistwa zwyk³ej ¿aby, porozmawiaæ z chytrym wiatrem, rozkoszowaæ siê rajskim
ogrodem przyrody eksploduj¹cym obfitoci¹ barw i zapachów w jesieni, próbuje
równie¿ zagadn¹æ czas, by dowiedzieæ siê

czego o tamtym brzegu swego istnienia.
W wierszu pt. Spotkanie pisze: droga
przelewa siê przez pola/przecina wioskê
równiutko/ jak dowiadczona gospodyni
bochenek razowca/nie jedz gor¹cego chleba
bo siê rozchorujesz /wstêpuje w miasto na
wzgórzu//w parku jesieñ wy³uskuje kasztany z ³upin/zegar na wie¿y kocielnej przebija siê/do koñca Jej czasu i zapêtla go wokó³
nas. Okazuje siê wiêc, ¿e czas sam w sobie
nie jest z³y, bo oddaje naturê up³ywania
wszelkiego istnienia, zarówno rzeczy martwych, ale i istot ¿ywych, a jego z³o polega na
tym, ¿e zaciska pêtlê mierci na ka¿dej indywidualnej szyi. Trzeba siê wiêc i z tym pogodziæ.
Poetka jest zatem wierna rzece
podobnie jak i rzeka okazuje siê byæ jej
wierna. Tak wiêc razem nieustannie wêdruj¹ przez wiat, pozostaj¹ce miêdzy sob¹
w tym pierwotnym ucisku wspó³istnienia.
Poetka pod¹¿a za ni¹ do ujcia, nie traci
nadziei, porzuca obawy zwi¹zane z dowiadczeniem znikomoci w³asnego istnienia, a nawet buduje mapê w³asnej rzeki, na
któr¹ nanosi punkty orientacyjne, by w pe³ni swobodnie p³yn¹æ z jej nurtem dot¹d,
dok¹d ¿ywio³y bytu bêd¹ chcia³y j¹ nieæ.
Ma wiadomoæ, ¿e rozpozna³a tylko niektóre litery alfabetu jej jêzyka, ale pomimo tego
ju¿ wie, ¿e jest jej z ni¹ po drodze. Wyg³asza
wiêc osobisty gnom pt. Zjednoczenie,
w który bez ¿enady wyznaje: wchodzê w morze/ coraz wiêcej mnie w nim//lecz nie ma
mnie/jest/ morze. Takie sakramentalne
wrêcz wyznanie mo¿e wyg³osiæ chyba tylko poetka, która z¿yta jest bezgranicznie
z rzek¹, jej fizycznym i nadprzyrodzonym
piêknem, a nie nale¿y zapominaæ, ¿e w³anie ¿ycie Su³kowskiej zwi¹zane by³o i jest
z miejscem, które le¿y w wid³ach dwóch
piêknych rzek: Popradu i Dunajca  ze Starym S¹czem, w krajobrazie którego sens
i dowiadczenie rzeki s¹ a¿ nadto dobrze
znane i widoczne, co niew¹tpliwie zainspi39

rowa³o autorkê do tego, ¿e powsta³ tomik
wierszy znakomitych, inspirowanych owym
genus loci, przepe³nionych liryzmem i g³êbi¹
metafizycznej refleksji, daj¹cy poetce poczesne miejsce w wiecie literatury S¹decczyzny.
Zwi¹zki wyobrani poety i malarza bywaj¹ czêsto bardzo p³odne i nie chodzi o to, by przy pomocy s³owa odmalowaæ wiaty wykreowane w obrazach, ale
raczej, by ukazaæ jeszcze inne ich wymiary, które nie jest w stanie wydobyæ pêdzel
z materii przedmiotu fascynacji artysty.
Czêsto poeci ulegaj¹ czarowi malarstwa,
które ich inspiruje, a owoce tego zauroczenia w wielu wypadkach s¹ bardzo ciekawe
i odkrywcze w wymiarze artystycznym, pod
warunkiem, ¿e miêdzy artystami utworzy
siê pewna bardzo osobista wiê emocjonalna
zwi¹zana ze sposobem prze¿ywania przez
obydwóch wiata. Wydaje siê, ¿e z tak¹ sytuacj¹ mamy do czynienia w przypadku
tomiku Jerzego Stanis³awa Fronczka, który
nosi wymowny tytu³  Miasteczko w chmurach. Wêdrówki z Nikiforem. Krynicki malarz, który odcisn¹³ swoje piêtno na kulturze plastycznej i duchowoci Beskidu
S¹deckiego, ale i ca³ej Polski, mo¿e staæ siê
ród³em inspiracji dla poety, który w sposób zbli¿ony pod¹¿a przez wiat i stara siê
uchwyciæ jego piêkno w bezporednim
kontakcie z przyrod¹, szczególnie w jej
wymiarze sakralnym, w który to wymiar
wkomponowana jest naturalna egzystencja
ludzi i towarzysz¹ca im silna wiara religijna, podsycaj¹ca zapa³ tworzenia wartoci
i obiektów kultury materialnej wype³nionych ow¹ silna duchowoci¹. ¯yciorys literacki Fronczka poniek¹d jest zbli¿ony pod
wieloma wzglêdami do Nikifora, bo  podobnie jak i on  jest uformowany przez
¿ycie prowincjonalne wsi i ma³ych miasteczek, ale i ogromny kult natury oraz chêci
harmonijnego z ni¹ wspó³¿ycie. Ten utalentowany poeta, utrzymuj¹cy siê ze zbierania minera³ów, kolekcjonowania antyków,
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prawie przez ca³e swoje ¿ycie przemierza
kraj, a ka¿da wêdrówka, prócz ³upów materialnych, rodzi cykle wierszy publikowanych w kolejnych tomikach, których ukaza³o siê ju¿ 10. Tak sta³o siê i w przypadku
tego tomiku, w którym poeta jakby kroczy
szlakami wiata krynickiego Nikifora.
Tomik sk³ada siê z trzech czêci:
pierwsza zawiera dziesiêæ wspomnieñ o Nikiforze, druga trzydzieci wêdrówek jego
ladami, za ostatnia jest próba poszukiwania jego wiata w innych miejscach Beskidu,
a nawet w samym Krakowie, by na koniec
odkryæ jego barokowy ogród, po¿eglowaæ okrêtem jego twórczoci i medytacj¹
zag³êbiæ siê w duszê wiata, wykreowan¹
przez tego wybitnego malarza prymitywistê. Wspomnienia odmalowuj¹ wiêc wiat,
w którym ¿y³ i tworzy³ Nikifor, czyli okolice Krynicy i Muszyny, samo miasto oraz
otaczaj¹ce go pejza¿e z poród lasów i gór
z cerkiewkami w tle, w których wnêtrzach
na ikonostasach wiêci jakby wznosz¹ siê
ku Bogu, a wokó³ zmartwychwstaje wiat
uwieczniony wizjami tego krynickiego artysty. W wyobrani poety jest on dalej obecny; widzi go na niebosk³onie nad Krynic¹,
jak maluje nagie Madonny, by za chwilê
z kroplami deszczu wpadaæ do rw¹cego
nurtu Popradu, wieczorami b³¹kaæ siê po
krêtych uliczkach miasta, i wydaje mu siê,
¿e jego wizje przekraczaj¹ nawet odkupieñcze proroctwa samego Jezusa. I tak, krok
po kroku, dociera do tego wymarzonego
przez malarza w wielu seriach jego obrazków niepowtarzalnego baniowego wiata. We Wspomnieniu czwartym czytamy
wiêc: Obraz malowany p³atkami ró¿y/zamylonej nad b³êkitem/akwareli nieba,
gdzie/zgarbiony Nikifor maluje/drewniany
koció³ek,/utkany z pajêczyny deszczu/
kulej¹cego na cie¿ce/w ró¿owej woalce
ksiê¿yca, który/pali magiczn¹ fajkê,/siedz¹c
na wiejskim kamieniu.
Wchodz¹c na szlaki wêdrówek
krynickiego artysty, Fronczek przypomina

sobie s³ynne zdanie Fiedora Dostojewskiego, ¿e Cz³owiek by³ w³óczêg¹ w swoich
pocz¹tkach na pal¹cej pustyni tego wiata
i w Wêdrówce jedenastej dodaje: ( .)
Tak od wieków na wêdrownym szlaku/razem z lisem, wiewiórk¹, soko³em/idê szukaæ dalej krainy, gdzie/Nikifor rozmawia
wci¹¿ z Bogiem. Wêdrówka staje siê dla
poety t¹ centralna metafor¹, która nie tylko
odzwierciedla istotê natury cz³owieka, ale
i artysty. Ten ostatni bowiem, tak czy owak,
zawsze d¹¿y do odkrywania nowych wymiarów sensu istnienia, a jego tworzenie
wynika z nigdy nie koñcz¹cej siê chêci dotarcia do samej wiecznoci i ukazania jej
oblicza. Fr¹czek próbuje równie¿ podj¹æ dialog z malarzem, by ukazaæ jeszcze bardziej
wspó³czesny sens jego sztuki. W Wêdrówce trzynastej  fabrycznej, w której dystansuje siê od postêpu cywilizacyjnego, ¿ycia
we wspó³czesnym miecie, pisze o dzisiejszym cz³owieku tak: ( .)Przykutych do
samochodu/seryjn¹ produkcj¹ grzechu,/pieni¹dza niszcz¹cego duszê./Nad wod¹ wielka i czyst¹/nie ma ju¿ miejsca dla ciebie.//
Mówiê ci  ziemia jest piêkna/b³yszczy kolorowymi fanfarami reklam,/ale gdzie jej
tam do zwyk³ego kawa³ka/karpackiej puszczy. I wreszcie poeta dociera do owego
Edenu, czyli Miasteczka w chmurach
zbudowanego przez malarza, w którym odnajduje wspólnotê duchow¹ z malarzem
i dziêkuje mu za to, choæ jest tylko zwieszone na jednym ob³oku.
Wêdrówka ukazuje w kolejnych
wierszach sekwencje scen ¿ywcem wyjêtych z wizji malarza. W tych kreacjach
s³ownych odnosi siê wra¿enie, ¿e Fronczek
jakby uto¿samia siê z perspektyw¹ widzenia Nikifora, a to, co on uwieczni³ w obrazach, na nowo o¿ywa w wyobrani poety
i jest tak sugestywne, ¿e i staje siê udzia³em czytelnika. W Wêdrówce dwudziestej trzeciej poeta prowadzi nas do takiego oto wiata: ( ) Poprad wody rozlewa

szeroko,/niesie puste butelki czasu./Wiary
ma³ej zielone oko/rozmawia z ryb¹ o dzikim ptaku.//Mo¿na siê jeszcze tutaj zagubiæ, choæ/kalosze szczêcia przepad³y na
b³oniu./Ludzie mówi¹, ¿e to wiatr swoim
skrzyd³em/zas³oni³ resztki wal¹cego siê
domu.//Ale niebo znowu b³êkitne,/oczy
sarny przeczesuj¹ ³¹kê./Nad brzegiem r¹czego potoku/drozd pozdrawia szczêliw¹
biedronkê. Wreszcie malarz, którego poeta jakby wydobywa z jego obrazków, rozpalaj¹ razem ognisko wierszy, wokó³ którego roznosi siê wielka pieñ beskidzkiej
ballady, w której s³owo, obraz, przyroda
i ¿ycie ³¹cz¹ siê w wielki taneczny korowód, powoduj¹cy zawrót g³owy wymiarami wyobrani uruchamianymi przez poetê,
a inspirowanymi plastyczn¹ wyobrani¹
krynickiego prymitywisty. Wcielaj¹c siê
w tê wyobraniê Nikifora i wraz z nim Fronczek wêdruje po niebie, pomiêdzy anio³ami, bo na ziemi tylko dzieci s¹ w stanie zrozumieæ ten przekaz powstaj¹cy na styku
s³ów i obrazów. Id¹ razem dalej, odwiedzaj¹
Kraków i przypominaj¹ sobie, gdzie to kiedy ros³y ogromne i roz³o¿yste topole na
Rondzie Mogilskim, uratowane po wojnie
przez profesora W³adys³awa Szafera od
miertelnych ciosów pi³ mechanicznych,
które jednak niedawno znik³y bezpowrotne za kurtyn¹ cywilizacji Zachodu. Z tej
perspektywy zagl¹daj¹ do Szczawnicy,
dorzecza Dunajca, by wieczorem powracaæ do Krynicy; do barokowego ogrodu
mistrza  W którym wi¹tki cerkiewne/
razem z jemio³uszk¹ bukowej ciszy/¿egluj¹
poród spadochronów akwarel,/lec¹cych
ponad dachami Krynicy.
Gdzie g³êboko w podwiadomoci cz³owieka drzemie ta si³a, która popycha go do tego, by podejmowa³ trud wêdrówki. Wczeniej czy póniej musi siê
ujawniæ. Zapewne ma ona pod³o¿e biologiczno-kulturowe i wynika z historii ewolucji naszego gatunku, w której preferowa41

³a ona tych, co byli sk³onni zmieniaæ swoje
miejsce ¿ycia, poznawaæ nowy wymiary
i mo¿liwoci wiata, a przy okazji ci¹gle
siê uczyli czego nowego, bo podró¿e
przecie¿ kszta³c¹. Stwarzaj¹ nadto podró¿nikom wiêksze szanse odnoszenia sukcesów jednostkowych, daj¹c przewagê nad
tymi, którzy prowadz¹ osiad³y tryb ¿ycia.
Co wa¿ne  migracje nale¿¹ do natury ludzi m³odych, szczególnie tych o wysokiej
wra¿liwoci i inteligencji i to oni pod wp³ywem wêdrówek wzbogacaj¹ ka¿d¹ kulturê
i wiedzê o wiecie. Nie znaczy to, ¿e na
zawsze porzucaj¹ miejsce swego urodzenia i zapominaj¹ o nim, ale wrêcz przeciwnie, to oni w³anie przez podró¿e i z pespektywy oddalenia ceni¹ je najwy¿ej. Przy
okazji odkrywaj¹ jego pierwotne wartoci
i wa¿noæ dla siebie i w³asnej oryginalnoci oraz to¿samoci. Mylimy, ¿e w³anie co
podobnego zdarzy³o siê w poszukiwaniach
poetyckich Adama Lewandowskiego, który wyda³ kolejny tomik wierszy powiêcony wielu miejscom, danym mu z bezporedniego podró¿niczego dowiadczenia, co
spisa³ w³anie w formie wierszy. Powsta³a
wiêc oryginalna ksi¹¿eczka, stanowi¹ca co
na kszta³t kroniki poetyckich wêdrówek,
nosz¹ca prosty tytu³  Wiersze z podró¿y.
Prócz elementów typowo podró¿niczych, zbiorek Lewandowskiego jest niew¹tpliwie studium antropologicznym, a wiersz
otwieraj¹cy go pt. Podró¿ny cz³owiek
stanowi pog³êbiony namys³ nad sob¹ jako
owym podró¿nikiem, w którym poeta dochodzi do nastêpuj¹cych konstatacji filozoficzno-egzystencjanych: ( ) wierz¹c
w magiê szuka ladów/zlodowacia³ych cia³
i myli./Odkryte czelucie buntuj¹ siê/za
ka¿dym razem wzbudzaj¹c/pretekst do
usprawiedliwiania/pomy³ek./Cz³owiek jest
istot¹ podró¿n¹. Podró¿nik-Lewandowski
nie penetruje dzikiej natury, oddalonych
i obcych kultur, bo dzisiaj trudno o takie,
ale g³ównie zanurza siê we wspó³czesne
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d¿ungle metropolii, by z perspektywy w³asnego dowiadczenia jako usprawiedliwiæ
nasze pomy³ki cywilizacyjne, które dotycz¹
równie¿ milionów ludzi z innych krêgów
kulturowych, ale z drugiej strony bacznie
poszukuje ukrytych pod nimi ladów wartoci bezwzglêdnych, dla który warto podejmowaæ wysi³ek wêdrówki, by zrozumieæ dlaczego natura cz³owieka jest w³anie
taka, a nie inna, ale zawsze skierowana ku
piêknu w jego rozlicznych formach, co najlepiej ujawnia w³anie to dowiadczenie
podró¿ne.
Spróbujemy zatem przeledziæ wra¿liwoæ artystyczn¹ Lewandowskiego wyra¿on¹ w poetyckich wgl¹dach miejsc postrze¿onych oraz prze¿ytych w jego kolejnych etapów podró¿y, a by³y to g³ównie
miasta nasycone historycznymi budowlami, znane ze swej kulturowej oryginalnoci, wype³nione ludzkim ¿ywio³em, nadaj¹cym im niepowtarzaln¹ pulsacjê rytmu
¿ycia. Te poetyckie portrety metropolii ukazuj¹ nie tylko place, centra, sieci ulic, na
których nieustannie prym wiod¹ samochody,
ale i t³umy ludzi poruszaj¹cych siê w ró¿nych kierunkach, pulsuj¹ce chaosem, ró¿nokolorowymi mieciami, zgie³kiem i ha³asem, który wydala z siebie wspó³czesna
cywilizacja. I tak Ankara  upodabnia ludzi do lataj¹cych Ikarów, Ateny z kamieniem z Akropolu, który poeta ciska w kieszeni odsy³aj¹ go do zawsze tam ¿ywych
symboli kultury wiata antycznego, Cannes  to oddech wiary w sukces i przepych,
Cyrkvenica  to turyci w³ócz¹cy siê po
bezdro¿ach chorwackiego kurortu, Ankona i Drepano ton¹ w kwieciu ró¿owych
oleandrów, za Hanower ukazuje siê oczom
poety jako oaza mitu o sprawnym dzia³aniu, natomiast Istambu³ wita go z dala widocznym lasem wie¿ meczetów. Kiedy
wspomina pobyt w Ko³obrzegu  czuje jak
wilgotna stró¿ka przenika czyje, ale bliskie mu cia³o, we Lewie najbardziej odczu-

wa pamiêæ polskich orl¹t, Marmaris przypomina mu z kolei wiatowy bazar religii,
Hamburg prowadzi go przez uliczki zakrêcane przez zapach tureckich potraw, Florencja dotyka jego r¹k i serca, Monte Carlo
 to szybcy wciekli w slalomie ¿ycia, w
Moskwie natomiast czerwony padziernik
limuzyn¹ czasu wkracza w historyczn¹
pamiêæ, Pary¿ namawia go nawet, by przez
¿ycie szed³ z akwarel¹ rodem z obrazów
Moneta, Rotterdam  wolnoci¹ i rozpust¹
wlecze wyrzuty jego sumienia, nad Rodos
w promieniach zachodz¹cego s³oñca gorej¹
greckie wzgórza, w Rzymie za jego plecami ci¹gn¹ siê kilometry niekoñcz¹cej siê
historii, w Salzburgu delikatne brzmienie nocy
przerywa mu chichot Amadeusza Mozarta, a w Sant Petersburgu zarówno noce, jak
i dni, staj¹ siê bia³e, w Smoleñsku przemyla ca³¹ historiê i ostatnie jej dni. Po drodze
by³y jeszcze: Praga, Ostrava, Rostok, Nicea, Monaco, Wiedeñ, San Michele, Kark,
Roznov pod Radhostem, Sopot i Warszawa. W tej ostatniej, ukazuj¹ce smutne oblicze, odczuwa têsknotê za Syren¹, £azienkami i Wis³¹, które poch³ania noc. W
wiedeñskiej mieszaninie kultur odkrywa, ¿e
wspó³czesny cz³owiek w swej niekoñcz¹cej siê wêdrówce doszed³ do sytuacji, w której staje siê globalnym obywatelem. Ci¹gle jednak drêczy go pytanie  czy czuje
siê szczêliwym? Kiedy odwiedza Bergen
przypomina sobie Annê Frank i jej przes³anie, a mianowicie, ¿e wa¿ne dla historii
jest kultywowanie wartoci cz³owieka, ale
i umiejêtnoæ ¿ycia w symbiozie z ró¿norodnymi kulturami, bo wtedy ka¿da podró¿ jest wa¿na, tworzy nowe wartoci oraz
nowe mo¿liwoci sensownego, ekscytuj¹cego i pogodnego ¿ycia.
Poznañski poeta pokaza³ zatem
ogromne pok³ady wra¿liwoci drzemi¹ce
w jego duszy, ale i otwartoæ na inne kultury i miejsca, gdzie uda³o mu siê postrzec
pod cienk¹ pow³ok¹ cywilizacji ponowo-

czesnej owo ogromne bogactwo kultury
i ludzkich dokonañ. Równie¿ lektura tego
tomu daje znakomit¹ namiastkê wielkiej
wêdrówki, bo przywo³uje cykle obrazów
tamtych miejsc, rozwija wyobraniê, ale
i uczula na ró¿norodnoæ piêkna i style
¿ycia ludzi. Warto w tym miejscu wspomnieæ koncepcjê fenomenologiczn¹ wêdrówki, któr¹ prawie równolegle opracowa³ w duchu badañ fenomenologicznych
Romana Ingardena krakowski filozof Józef Lipiec, dochodz¹c na drodze dyskursu
analiz istotnociowych tego zjawiska  podobnie jak Lewandowski w dyskursie poetyckim  do prawie analogicznych wniosków. Cz³owiek jest i s t o t ¹ w ê d r u j ¹c ¹. Wêdrowa³ od pocz¹tku swych pradziejów  pisze Lipiec  i robi to nadal, a¿ po
najnowsze dowiadczenia podró¿nicze, a tak¿e zapowiada i przygotowuje przysz³e wyprawy w kosmos. Potwierdza to wci¹¿
i wzmacnia myl o a n t r o p o l o g i c z n y m
i h i s t o r i o z o f i c z n y m wymiarze
turystycznej aktywnoci. Jeli nawet turystyka mieci siê przede wszystkim w krêgu wartoci ludycznych, rekreacyjnych i towarzyskich, sygnalizuje ona istnienie innej,
skrywanej perspektywy jej fundamentalnego sensu1 . Podró¿  konstatuje krakowski filozof, analogicznie jak i poznañski
poeta, jest przedpolem aksjologicznych
eksperymentów, które poszerzaj¹ nasz¹
wra¿liwoæ i d¹¿enie do poznawania ró¿norodnoci, swoistoci i niepowtarzalnoci
wartoci tkwi¹cych w wiecie, które ukazuje spieszony w niej cz³owiek.
Osobliwy sposób wêdrowania przedstawia w swej poetyckiej ksi¹¿ce Józef Janczewski, a nasi ona tytu³  Na szachownicy ¿ycia. Prócz typowych wêdrówek po
Krakowie i okolicach, ale i ciekawych miejscach, poeta wêdruje równie¿ w g³¹b siebie, ale i podejmuje podró¿e po wiatach
znaczeñ i symboli kulturowych, które w jego
wêdrówce stanowi¹ jakby gwiazdy na fir43

mamencie nieba, pomocne w tej egzystencjalnej jego cie¿ce ¿ycia. W tomiku tym,
prócz wierszy, znalaz³y siê fragmenty prozy poetyckiej zwieraj¹cej g³êbok¹ refleksjê nad sensem osobistego istnienia, które
musi ci¹gle szukaæ wskazówek dla dróg
wyboru, nieustannie prowadz¹cych pomiêdzy ostojami dobra i z³¹, buduj¹ce ow¹ szachownicê wiata. Wêdrówka ta nie jest
typow¹ podró¿¹ w przestrzeniach horyzontalnych naszego wiata, ale równie¿ wzbogaca wspinanie siê autora po wymiarze wertykalnym w³asnego ¿ycia, pozwalaj¹cym
spogl¹daæ na ludzki los z tej przys³owiowej  ptasie, ale i równie¿ boskiej  perspektywy. W wierszu wyra¿aj¹cym podziw
dla odwagi spadochroniarzy dowiadujemy
siê: ( ) pêdzi jak kamieñ w otwarte ramiona ziemi./Rozwiera siê spadochron i istota
¿ywa/zd¹¿a gdzie z ulg¹ patrz¹ ludzie jakby niemi.// Jeszcze jedno zwyciêstwo nad
si³a ci¹¿enia,/gdy p³ynie ukonie i steruje
swym cia³em./Ledwie zmienia tor lotu, jakby od niechcenia,/podniebne ratunkowe
ko³o, a pod nim  mia³ek.
Uczuciowe podró¿e po wiecie rzeczywistym i tym imaginowanym równie¿
mocno ekscytuj¹ Janczewskiego, szczególnie wtedy, gdy skierowane s¹ ku kobietom.
Wzbudzaj¹ u niego barokowy wiat wyobrani, mentaln¹ wêdrówkê ku rajskim
ogrodom, a wtedy w wierszu bez tytu³u
mo¿emy odkryæ takie urocze krajobrazy:
Dzisiaj wsiad³em do karety wiersza/i choæ
wszystkie dzwony bij¹ na trwogê,/jadê po
dziewczynê,/z jaskó³kami pulki czu³oci na
w³osach/ ( ) Gdyby za kareta szczêcia
mia³a byæ/zlicytowana kiedy przez poker
mojego ¿ycia,/niech palmy dadz¹ ci schronienie, a/ch³odny piasek ukojenie ³zom.
W wiecie w³asnej wyobrani artystycznej
Janczewski nie tylko odczuwa i prze¿ywa
osobist¹ wêdrówkê egzystencjaln¹, ale wci¹ga w ni¹ w³aciwie wszystkie dane mu przez
wiat, zarówno te baniowe, mityczne, re44

ligijne  ukazywane oczami wyobrani
podgrzewanej prze emocje  ale równie¿
wchodzi w bezporednie interakcje miêdzy
ludzkie, w których próbuje ujawniæ prawdê cz³owieczej koegzystencji wspólnego
bycia ludzi, skrywane w tych indywidualnych kreacjach wiadomociowych. Wydaje
siê, ¿e ma wiadomoæ, i¿ cz³owiek ze swej
natury skazany na wêdrówkê jest tego typu nomad¹, którego ¿ycie skazuje na nieustanna grê w szachy o sens jakiegokolwiek,
w tym i w³asnego, istnienia. W wierszu pt.
Punktochwila opisuje g³êbie osobistego dowiadczenia bycia w wiecie, a jego pointa jest nastêpuj¹ca: ( ) Idê drog¹ pod górê
w asycie niewidzialnych cieni,/nawlekam
ig³ê na nitkê wiersza, sam w stanie alarmu./
Chcia³bym w s³owach zamkn¹æ ziemsk¹
radoæ istnienia, choæ wiatr wieje nieprzyjanie od pó³nocnego wschodu.
Warto wiêc wejæ na cie¿ki egzystencjalne poetów, by podj¹æ z nimi wêdrówkê, której najczêciej celem jest dotarcie do prawdy o ludzkim istnieniu, choæ
 na co uczula np. Janczewski  podró¿ ta
równie¿ nosi znamiona przys³owiowej gry
w szachy na szachownicy ka¿dego indywidualnego ¿ycia, a wiêc spe³nienie siebie
jest bardzo trudne.
£
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Uroczysta sesja w auli Collegium Novum UJ
powiêcona Profesorowi Antoniemu Podrazie
Pamiêæ znanego historyka i dzia³acza ruchu ludowego Prodesora Antoniego
Podrazy (1920-2008) uczczono w dniu 5 lutego 2011 roku w 90. rocznicê urodzin,
50. rocznicê habilitacji oraz 3. rocznicê mierci profesora.

Obchody rozpoczê³y siê od z³o¿enia kwiatów na grobie Profesora A. Podrazy w Alei Zas³u¿onych na cmentarzu Rakowickim przez przedstawicieli Polskiego
Stronnictwa Ludowego, Towarzystwa Kultury wieckiej i rodzinê zmar³ego. Nastêpnie w Auli Collegium Novum UJ na uroczystej Sesji powiêconej profesorowi Antoniemu Podrazie, w której zgromadzi³o siê
blisko 400 osób  jego koledzy i przyjaciele z uczelni i PSL mówili o jego ¿yciu, dzia³alnoci i sukcesach:
 prezes Zarz¹du Wojewódzkiego PSL dr
Andrzej Kosiniak-Kamysz przewodniczy³ Sesji oraz zaprezentowa³ pozycjê Profesora w wiecie nauki i polityki oraz ,
 dziekan Wydzia³u Historycznego UJ prof.
Andrzej Banach przedstawi³ Profesora
jako historyka i dydaktyka,
 b. prorektor UJ prof. Stanis³aw Grodziski

wyliczy³  jako przyjaciel  znane i nieznane (ale prawdziwe) epizody z ¿ycia Profesora,
 dr Grzegorz Nieæ ostatni (13) doktorant
prof. Podrazy analizowa³ dzia³alnoæ spo³eczn¹ i polityczn¹ Profesora.
W ramach dyskusji jaka siê odby³a
po wyst¹pieniach programowych, zabra³ te¿
g³os prezes Rady Wojewódzkiej TK Jan
Nowak, którego wyst¹pienie drukujemy
w tym numerze Forum Myli Wolnej
z ma³ymi zmianami, jako wspólne stanowisko Towarzystwa Kultury wieckiej, powiêcone Profesorowi Antoniemu Podrazie.
Na zakoñczenie Sesji artystki Opery Krakowskiej uraczy³y zebranych wietnym recitalem muzycznymserwowano
kawê, wino i ciastka.
Redakcja

Wyst¹pienie wyg³oszone na uroczystej Sesji
powiêconej Profesorowi Antoniemu Podrazie
przez prezesa Towarzystwa Kultury wieckiej
w Krakowie  Jana Nowaka
Zabieram g³os na tej uroczystej
Sesji powiêconej Profesorowi Antoniemu Podrazie przynajmniej z dwóch powodów:
Po pierwsze: w latach 1948-1952,
gdy by³em studentem historii UJ  mia46

³em przyjemnoæ uczestniczyæ w wyk³adach Profesora Podrazy, mimo ¿e nie by³y
to zajêcia obowi¹zkowe. Pamiêtam dobrze te wyk³ady, bo by³y niezwykle ciekawe, interesuj¹ce w treci i formie. Przychodzili na nie chêtnie nie tylko studenci

historii, ale tak¿e z innych Wydzia³ów.
Profesor Podraza swoje wyk³ady programowe uzupe³nia³ odwa¿nymi  jak na
tamte czasy  komentarzami z ¿ycia publicznego i politycznego, co studentom
bardzo siê podoba³o.
Proszê zwróciæ uwagê, ¿e od tamtych czasów minê³o ju¿ ponad 60 lat, a ja
te wyk³ady wspominam jako najciekawsze w swoim ¿yciu.
Po drugie: pamiêtam te¿ doskonale Profesora Podrazê, gdy przez 3 kadencje w latach 1994-2006 pe³ni³ funkcjê Prezesa Rady Wojewódzkiej Towarzystwa Kultury wieckiej w Krakowie. W pracy Towarzystwa Profesor wykazywa³ wiele inicjatywy, konsekwencji i ¿arliwoci,
potrafi³ w sposób umiejêtny dbaæ o realizacjê zadañ statutowych, ³¹cz¹c starania
o racjonalizm w myleniu z walk¹ o tolerancjê w ¿yciu publicznym. W tym miejscu pragnê przypomnieæ, ¿e Rada Krajowa TK przyzna³a Profesorowi Podrazie

 za Jego zas³ugi  tytu³ Prezesa Honorowego Towarzystwa Kultury wieckiej.
A zatem Profesor ma dwa tytu³y Prezesa
Honorowego... PSL i TK. Oczywicie
znam proporcje tych dwóch tytu³ów, niemniej podkrelam, ¿e niewiele jest w Polsce osób, które posiadaj¹ tak zaszczytne
tytu³y honorowe o zasiêgu krajowym.
Na zakoñczenie chcia³bym w syntetyczny sposób wyraziæ opiniê naszego
rodowiska, ¿e Profesor Antoni Podraza
by³:
 m¹drym i dobrym Cz³owiekiem,
 wspania³ym uczonym i dydaktykiem
 rozs¹dnym, zgodnym i skutecznym
dzia³aczem spo³ecznym i politycznym.
Oby takich ludzi, którzy maj¹ w swój
¿yciorys wpisany olbrzymi optymizm, pe³en racjonalnej nadziei  rodzi³o siê Ma³opolsce i w ca³ej Rzeczpospolitej  jak
najwiêcej!
£

Kowad³o Kunicy
dla Profesor Magdaleny rody
8 grudnia 2010 r. w lokalu Kunicy w Krakowie doby³a siê coroczna sesja popularnonaukowa organizowana wspólnie przez Radê Krajow¹ i Wojewódzk¹ Towarzystwa
Kultury wieckiej oraz Stowarzyszenie Kunica na temat: Moralnoæ i Koció³ w
systemie demokratycznym: ci¹g³y konflikt czy szansa dialogu?, któr¹ prowadzi³
prezes krakowskiej Rady Wojewódzkiej TK Jan Nowak.

Przed rozpoczêciem sesji odby³a siê
uroczystoæ wrêczenia nagrody Kowad³a
przyznanej przez Stowarzyszenie Kunica dla Profesor Magdaleny rody.
Profesor Marian Stêpieñ wyg³aszaj¹c laudacjê przed wrêczeniem nagrody
Prof. Magdalenie rodzie rozpocz¹³ od opisania pewnej sytuacji o wymowie moralnej,
podobnie jak to uczyni³ Czes³aw Mi³osz
w wierszu Campo di Fiori kojarz¹c zacho-

wania ludzkie na Placu Krasiñskich w Warszawie w 1943 r. z tymi na rzymskim placu
z 1600 r., które towarzyszy³y spaleniu na
stosie Giordana Bruna. M. Stêpieñ przed
wrêczeniem Kowad³a wspomnia³ wydarzenie znacznie odleglejsze bo sprzed dwu tysiêcy lat, które przysz³o mu na myl dziesiêæ lat temu, gdy wêdrowa³ podczas swojej
pielgrzymki do Jerozolimy, po Via Dolorosa
przy jej VI stacji, o czym powiedzia³:
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Na fotografii prof. H. Kubiak i prof. M. roda

Zatrzyma³em siê przed stacj¹ szóst¹
 têdy szed³, w³anie dwa tysi¹ce lat, temu
cz³owiek, l¿ony, poniewierany, skrwawiony... Ile trzeba by³o odwagi, by przedrzeæ
siê przez kordon szydz¹cej gawiedzi i nie
zwa¿aj¹c na stra¿ników wytrzeæ nios¹cemu krzy¿ cz³owiekowi twarz z potu
i krwi? Na ten gest zdoby³a siê kobieta imieniem Weronika i spowodowa³ on, ¿e wesz³a
ona na karty dziejów. Pomyla³em wówczas, a potem i napisa³em, ¿e gdyby to by³o
ode mnie zale¿ne, to w moim kraju, cierpi¹cym na atrofiê odwagi cywilnej, ustanowi³bym order wiêtej Weroniki, przyznawany
wszystkim, którzy pod pr¹d zbiorowym nastrojom, nie wahaj¹ siê iæ z pomoc¹ pokrzywdzonemu, którzy maj¹ odwagê mówiæ
prawdê, którzy zabieraj¹ g³os w sytuacji,
gdy przemówiæ siê powinno a wygodniej
by³oby poprzestaæ na milczeniu. I takie cechy
maj¹ ksi¹¿ki pani profesor rody. Idea wolnoci w kulturze i etyce, Indywidualizm
i jego krytycy czy Kobiety i w³adza, ksi¹¿ki, które wnios³y powa¿ny wk³ad w nasz¹
wiedzê o dziejach myli etycznej, a tak¿e
przynosz¹ wa¿ne przes³ania dla etyki stosowanej, do której pani Profesor przywi¹zuje niemniejsz¹ wagê ni¿ do naukowych
rozpraw. Jej podrêczniki z dziejów myli
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etycznej od czasów staro¿ytnych do wspó³czesnoci, toruj¹ drogê, nie³atw¹ drogê, do
wprowadzenia lekcji etyki do polskiej szko³y. Chodzi o etykê nie podporz¹dkowan¹
¿adnym doktrynom, ¿adnym ideologiom, ani
wiarom, które wedle z góry narzuconych kryteriów pragn¹ ustalaæ ludzk¹ moralnoæ.
Omawiaj¹c dorobek naukowy M. rody laudator podkreli³, ¿e zrobi³a ona bardzo
du¿o, aby pañstwo nasze zachowa³o wiecki charakter. W swoich publikacjach i wyst¹pieniach konsekwentnie krytykuje hipokryzjê i upolitycznienie kocio³a. Wskazuje
na ustawiczne moralizatorstwo wielu hierarchów, ich wp³ywanie na funkcjonowanie niektórych ogniw pañstwa, a w szczególnoci systemu owiaty i s³u¿by zdrowia.
Profesor przypomnia³, ¿e laureatka by³a
pe³nomocnikiem ds. równego statusu mê¿czyzn i kobiet w rz¹dzie Marka Belki.
Uczestniczy³a w pracach przygotowuj¹cych
ustawê o parytecie kobiet na listach wyborczych kandydatów do sejmu. Konsekwentnie stara³a siê o wprowadzenie nauczania
niekonfesyjnej etyki w polskich szko³ach.
Etyki, na której lekcjach, dostarcza siê rzetelnej wiedzy, ale i kszta³tuje siê postawê
obywatelsk¹ oraz sprawia by cz³owiek by³
zdolny do heroizmu, przyzwoitoci, solidnoci, rzetelnoci i sprawiedliwoci.
Koñcz¹c laudacjê M. Stêpieñ powiedzia³: I có¿  orderu Weroniki nie ma w
naszym kraju, jest za to nagroda Kowad³a,
któr¹ Kunica postanowi³a pani przyznaæ
za Pani twórczoæ naukow¹, publicystykê,
ale przede wszystkim za odwagê myli i odwagê mówienia, co pani myli i ¿e sw¹ publicystyk¹ w prasie, radio i telewizji dostarcza
pani wielu Polakom moralnej satysfakcji.
Znany krakowski aktor Jan Güntner odczyta³ tekst decyzji Stowarzyszenia
Kunica o przyznaniu nagrody Kowad³a
dla profesor Magdaleny rody, a Przewodnicz¹cy Kunicy prof. Hieronim Kubiak
dokona³ jego wrêczenia.
(Red. MD)

Szczególna uroczystoæ
19 stycznia 2011 r. Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie obchodzi³ uroczycie 40- lecie
pracy naukowej Profesora Jacka Majchrowskiego, aktualnego Prezydenta Miasta
Krakowa. W wyg³oszonej z tej okazji laudacji w auli Collegium Novum przez Bogdana
Szlachtê, profesora zwyczajnego UJ, zawarta zosta³a droga naukowa i ¿yciowa Jubilata.

Urodzony 13 stycznia 1947 r. w Sosnowcu, po ukoñczeniu Liceum Ogólnokszta³c¹cego rozpocz¹³ studia prawnicze na
Uniwersytecie w Krakowie, gdzie kolejno
zdobywa³ stopnie naukowe i obejmowa³
wa¿ne stanowiska na tej¿e uczelni. Po uzyskaniu tytu³u doktora habilitowanego w 1978
roku, maj¹c zaledwie 33 lata, mianowany
zosta³ na stanowisko docenta, a ju¿ w wieku 41 lat otrzyma³ tytu³ profesora nadzwyczajnego, aby w 1993 r. byæ powo³anym
na stanowisko profesora zwyczajnego. Szeroki wachlarz zainteresowañ Profesora
w zakresie doktryn politycznych, zwi¹zanej z nimi historii, w któr¹ ujête by³y zagadnienia wyznaniowe i tematyka ¿ydowska, obfitowa³y w szereg prac naukowych
z tego zakresu i wydawnictw. To tylko
czêæ tematów, jakimi zajmowa³ siê i zajmuje Pan Profesor. Jacek Majchrowski
odby³ wiele naukowych sta¿y zagranicznych  m.in. we W³oszech, Austrii, USA,
W. Brytanii. Zajmowa³ szereg wa¿nych stanowisk w wa¿nych instytucjach naszego

kraju m.in. w Komisji Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, w Komisji Nauk
Politycznych. Jest wspó³twórc¹ nowego Wydzia³u Studiów Miêdzynarodowych i politycznych na UJ. W 1966 r. zosta³ powo³any przez rz¹d W³odzimierza Cimoszewicza
na urz¹d wojewody krakowskiego, a nastêpnie zosta³ zastêpc¹ przewodnicz¹cego
Trybuna³u Stanu.
Nadal, pomimo obowi¹zków wynikaj¹cych ze s³u¿by spo³ecznej, prowadzi
prace naukowe, przygotowuje nowych
adeptów do objêcia stanowisk naukowych.
W 2002 zosta³ wybrany na Prezydenta
Miasta Krakowa. W 2010 r. kolejny raz go
wybrano. Jest to ju¿ trzecia kadencja na tym
stanowisku, co jest szczególnym osi¹gniêciem i potwierdzeniem, ¿e mieszkañcy ufaj¹
swojemu Prezydentowi! Jak wielu krakowian twierdzi, to cz³owiek-instytucja!
¯yczymy powodzenia na niwie nauki i wielu lat owocnej pracy dla nas.
Jerzy Hyrjak
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Prezydent Krakowa
Profesor Jacek Majchrowski odznaczony
Wielkim Srebrnym Krzy¿em Honorowym
za Zas³ugi na Rzecz Republiki Austrii

Fot. W. Majka

7 padziernika 2010, podczas uroczystoci w Austriackim Konsulacie Generalnym
Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski odebra³ z r¹k Konsula Generalnego Republiki Austrii Christophea Ceski wysokie odznaczenie pañstwowe nadane
mu przez Prezydenta Republiki Austrii, Heinza Fischera  Wielki Srebrny Krzy¿ Honorowy za zas³ugi na rzecz Republiki Austrii.

W laudacji na czeæ Wyró¿nionego
konsul generalny Christophe Ceska da³ wyraz uznaniu, z jakim w Austrii postrzegane jest
zaanga¿owanie Prezydenta Majchrowskiego
we wszelkie bilateralne projekty i dzia³ania
s³u¿¹ce konkretnej realizacji zawartego
w roku 2000 i przed³u¿anego ju¿ dwukrotnie w lipcu 2005 oraz w czerwcu 2009
Wspólnego Owiadczenia Sto³eczno-Królewskiego Miasta Krakowa i Stolicy Republiki Austrii Wiednia. Sporód aktualnie
opracowywanych projektów krakowskowiedeñskich wymienione zosta³y m.in. dwa
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nastêpuj¹ce: planowana na
listopad 2011 wystawa austriackiej sztuki wspó³czesnej z kolekcji Museum
Essl w Muzeum Sztuki
Wspó³czesnej powstaj¹cym w obiektach by³ej fabryki Oskara Schindlera
oraz Forum Dialogu w
Krakowie na pocz¹tku
grudnia 2010 na temat gospodarki odpadami komunalnymi, do udzia³u w którym zaproszeni zostan¹
przedstawiciele 11 miast
partnerskich Wiednia i dodatkowo Istambu³u.
Przyzwyczailimy
siê ju¿ w Krakowie do tego, ¿e austriaccy
partnerzy stale obecni s¹ w naszym ¿yciu
spo³ecznym, gospodarczym, naukowym,
kulturalnym i samorz¹dowym  powiedzia³ Prezydent Krakowa podczas ceremonii wrêczenia wyró¿nienia. Prof. Majchrowski podkreli³, ¿e Kraków od wielu
lat korzysta z austriackich wzorców i rozwi¹zañ  zw³aszcza w dziedzinie gospodarki komunalnej i strategii rozwoju miast.
Jednoczenie z radoci¹ i satysfakcj¹ obserwujemy zainteresowanie, jakim
wród naszych przyjació³ cieszy siê kra-

kowska oferta kulturalna oraz dzia³alnoæ
obecnych w Krakowie centrów naukowych
i badawczo  rozwojowych. Wiêzi historyczne, bliskoæ geograficzna, ale przede
wszystkim serdecznie zaanga¿owanie obydwu stron pozwalaj¹  od lat  wspólnie
budowaæ prawdziwie dobros¹siedzkie partnerstwo  doda³ Prezydent Krakowa.
W uroczystoci w Konsulacie Generalnym Republiki Austrii wziêli udzia³
m.in. Przewodnicz¹cy Rady Miasta Krakowa Józef Pilch, przedstawiciele krakowskiego korpusu konsularnego, krakowskich
uczelni wy¿szych prezes Stowarzyszenia
Twórczego Artystyczno-Literackiego Stanis³aw Franczak oraz zastêpca naczelnego

redaktora Forum Myli Wolnej Jerzy Hyrjak.
Wielki Srebrny Krzy¿ Honorowy
przyznany przez Prezydenta Republiki
Austrii Prezydentowi Krakowa, to wysokie wyró¿nienie, szczególny znak sympatii, przyjani i szacunku dla Krakowa, a tak¿e
potwierdzenie efektywnoci wzajemnych
krakowsko-austriackich kontaktów.
Listy gratulacyjne na rêce Prezydenta Majchrowskiego przes³ali ju¿: Minister
Spraw Zagranicznych Republiki Austrii 
dr Michael Spindelegger, burmistrz Wiednia
 dr Michael Häupl, wielki przyjaciel Krakowa, obecnie ambasador Republiki Austrii
w Wielkiej Brytanii  dr Emil Brix oraz burmistrz Innsbrucka Christine Oppitz-Plörer.
£

Po¿egnanie
Lata Pisarzy i Artystów
W dniu 29 listopada 2010 r. w Centrum Kultury Dworek Bia³opr¹dnicki po raz
XV odby³ siê Festiwal Po¿egnanie Lata
Pisarzy i Artystów, któremu towarzyszy³
doroczny almanach, zawieraj¹cy wiersze
i prozê twórców krakowskich, krajowych
i zagranicznych. Uroczystoæ tê uwietni³
Jubileusz 35-lecia pracy twórczej Stanis³awa Franczaka  prezesa ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórczego ArtystycznoLiterackiego, znanego pisarza i publicysty,
zas³u¿onego dzia³acza kulturalnego. Jubilat obdarowa³ zebranych uczestników (ok.
250 osób) najnowszym tomikiem poetyckim zatytu³owanym Krajobrazy tañcz¹ce,
w którym autor podkrela, ¿e ¿ycie jest
cz¹stk¹ krajobrazu wci¹¿ zmieniaj¹cy siê

wraz z nim samym, krajobrazy przyrody,
ale i krajobrazu spo³ecznego. I tylko mi³oæ jak u Octavio Paza jest niemiertelna
i tylko ona jest ocaleniem  mówi poeta.
Podczas ¿yczeñ i serdecznych gratulacji sk³adanych przez kolegów-twórców
oraz dyrektora Dworku Andrzeja Radnieckiego na uwagê zas³uguje wyst¹pienie
p. El¿biety Lêcznarowicz, zastêpcy prezydenta Krakowa, która w imieniu prezydenta miasta przekaza³a Jubilatowi symboliczne platynowe wieczne pióro dla
kontynuacji dalszej twórczoci literackiej.
Mówczyni powiedzia³a m.in.:
Cieszê siê wspólnie z Pañstwem,
¿e mogê dzi pogratulowaæ panu Stanis³awowi Franczakowi 35-lecia pracy twórczej
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i podziêkowaæ mu za to, ¿e wszystkie te
lata by³y w równej mierze powiêcone niestrudzonym dzia³aniom na rzecz rozwoju
kultury Krakowa.
W zasadzie gdyby nie Stanis³aw
Franczak, prawdopodobnie nie by³oby dzi
nas wszystkich tutaj  jest on przecie¿ nie
tylko prezesem, ale i za³o¿ycielem organizuj¹cego doroczne Po¿egnania Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-Literackiego.  Jest nie tylko twórcz¹, pisarzem,
poet¹, ale te¿ oddanym przyjacielem
wszystkich krakowskich artystów.
Ju¿ tylko poprzez opiekê nad Stowarzyszeniem, które integruje i wspiera
artystów, organizuje przedsiêwziêcia ogólnopolskie i miêdzynarodowe  Galicjady,
festiwale poetyckie, konkursy, wernisa¿e sztuki, plenery malarskie, turnieje
i warsztaty literackie, a wreszcie wydaje

Zastêpca prezydenta Krakowa
p. El¿bieta Lêcznarowicz
z gratulacjami dla Jubilata.
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swój tradycyjny rocznik  almanach Po¿egnanie Lata Pisarzy i Artystów  ju¿
tylko za porednictwem Stowarzyszenia,
nasz Jubilat znacz¹co zas³u¿y³ siê tak dla
promocji Krakowa, jak i dla podtrzymania,
rozwijania jego twórczego ducha.
Jak pamiêtamy i jak mo¿emy przeczytaæ w okolicznociowych tekstach  Pan
Stanis³aw Franczak zawsze podkrela³ 
apelowa³ wrêcz o to, ¿e Krakowowi  jako
centrum kultury  potrzebna jest sta³a
praca u podstaw.  Potrzebne s¹ wielkie,
a przy tym trwa³e i perspektywiczne przedsiêwziêcia  cykliczne, rozwijaj¹ce siê festiwale, ale potrzebne s¹ te¿ takie miejsca
jak to, w którego gocinnych progach dzi
siê znajdujemy  jak s³ynny Dworek Bia³opr¹dnicki z ca³ym bogactwem i ró¿norodnoci¹ swoich inicjatyw edukacyjnych z magnetyczn¹ si³¹ przyci¹gania.
...Dzi moglibymy jeszcze dodaæ,
¿e bezcenna dla kultury Krakowa jest równie¿  z mo¿e przede wszystkim  obecnoæ wybitnych osobowoci, twórców,
którzy potrafi¹ anga¿owaæ siê w sprawy
dotycz¹ce rozwoju miasta i aktywizowaæ,
mobilizowaæ swoje otoczenie.
¯yczê panu Stanis³awowi Franczakowi, aby nigdy nie utraci³ tej si³y  tej niezwyk³ej energii, która pozwala mu byæ
jednoczenie poet¹ i niezast¹pionym
w praktycznych dzia³aniach animatorem
¿ycia kulturalnego. I pozwolê sobie ofiarowaæ mu skromny okolicznociowy upominek... klasyczne narzêdzie pracy pisarza, które trafi zapewne do kolekcji  podejrzewam
bowiem, ¿e wiele osób wpad³o lub wpadnie
jeszcze na ten pomys³, by pisarzowi ofiarowaæ pióro. Proszê jednak przyj¹æ, ¿e to jest
pióro miejskie  oficjalne, przypominaj¹ce o tym, ¿e ca³y Kraków pamiêta, ¿e ca³y
Kraków czeka na kolejne ksi¹¿ki.

W drugiej czêci imprezy autorzy
czytali swe utwory, a towarzyszy³ im znany zespó³ muzyczny GOSPEL, w którym
wyst¹pi³y wokalistki Paulina Knapik i Eva
Maria Konseras-Bjerager.

Spotkanie przy galicyjskim, suto
zastawionym stole zakoñczy³o ten uroczysty wieczór, w którym wiêtowano tak¿e
XV-lecie Nagliska³ek  spotkañ poetyckich prowadzonych przez poetê Macieja Naglickiego.
£
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Informacja z obrad
Zjazdu Wojewódzkiego Towarzystwa Kultury
wieckiej w Krakowie z 20 X 2010 r.
w sali krakowskiej Kunicy
Obrady otworzy³ Prezes Rady
Wojewódzkiej TK prof. Jerzy Ochman,
który powita³ uczestników Zjazdu i zaproszonych goci, a w szczególnoci dr.
W³adys³awa Lorenca, przedstawiciela
Rady Krajowej TK oraz prof. Czes³awa
Banacha.
Nastêpnie Przewodnicz¹cy poprosi³ o uczczenie minut¹ ciszy zmar³ych
w okresie sprawozdawczym cz³onów RW
TK tj. prof. Antoniego Podrazy, dr.Józefa Trêdowicza, Anny Jochym i Krystyny
Kulig.
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Prowadzenie obrad przej¹³ jednog³onie wybrany Mieczys³aw Noworyta,
przedstawi³ przyjêty bez zmian nastêpuj¹cy porz¹dek obrad:
1. Otwarcie Zjazdu, powitanie zebranych
i wybór przewodnicz¹cego Zjazdu.
2. Przyjêcie porz¹dku i regulaminu obrad.
3. Powo³anie komisji zjazdowych: skrutacyjnej, wyborczej, uchwa³ i wniosków.
4. Sprawozdanie RW TK za lata 2007 
2010.
5. Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji
Rewizyjnej.

6. Dyskusja.
7. Wybór Prezesa i Rady Wojewódzkiej
oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej na
nastêpn¹ kadencjê.
8. Przyjêcie uchwa³ i wniosków.
9. Zamkniêcie obrad Zjazdu.
Jednog³onie wybrano nastêpuj¹ce
komisje:
Skrutacyjn¹ w sk³adzie: Barbara Pamu³a,
Jacek Pelczar i dr Tadeusz Wroñski.
Wyborcz¹ w sk³adzie: Stanis³aw Franczak,
Danuta Leniewska i Roman Szatko.
Uchwa³ i Wniosków w sk³adzie: dr Józef
Kabaj, dr Marian Dziwisz, Ludwik Góra,
Lechos³aw Miksztal i Tadeusz Wurst.
Zgodnie z kolejnym punktem obrad Wiceprezes RW TK Jan Nowak przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alnoci RW
TK w Krakowie za up³ywaj¹c¹ kadencjê
od 23.03.2007 do 20.10.2010 roku.
Sprawozdanie z dzia³alnoci Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawi³ Przewodnicz¹cy Komisji Ludwik Góra,
który zakoñczy³ swoje wyst¹pienie wnioskiem o udzielenie absolutorium ustêpuj¹cemu Zarz¹dowi RW TK w Krakowie.
Komisja Skrutacyjna poinformowa³a, ¿e obrady Zjazdu s¹ prawomocne, poniewa¿ wed³ug listy obecnoci uczestniczy
w posiedzeniu 32 osoby na 48 uprawnionych, co stanowi 66,7 %.
1. Dyskusjê rozpocz¹³ Stanis³aw Franczak
charakteryzuj¹c warunki rozwoju kultury
wieckiej w czasie kadencji ze szczególnym uwzglêdnieniem stosunków pañstwo
 Koció³.
Omówi³ dzia³alnoæ krakowskiego TK
oraz przedstawi³ tematykê wydawanego
czasopisma Forum Myli Wolnej. Zaproponowa³ kierunki dzia³ania, na które nale¿y po³o¿yæ szczególny nacisk w nadchodz¹cej kadencji. Koñcz¹c apelowa³ o podejmowanie dzia³añ w szerokim froncie
ideowym ró¿nych rodowisk.

2. Kolejnym dyskutantem by³ Roman Szatko, który poruszy³ problem braku nauczycieli do prowadzenia lekcji etyki. Przedstawi³ wniosek skierowany do Kuratorium
Owiaty zawieraj¹cy probê o pomoc RW
TK w realizacji nauki etyki oraz propozycje programowe dla podyplomowego
studium z zakresu filozofii i pedagogiki, tak
aby zapewniæ odpowiedni¹ iloæ nauczycieli do nauki etyki. Wniosek zawiera³ równie¿ propozycjê pilota¿owego wprowadzenia do wybranych szkó³ nauki etyki jako
samodzielnego przedmiotu nauczania, obok
religii a nie zamiast niej.
Zadeklarowa³, ¿e RW TK udzieli
pe³nej pomocy w realizacji takiego pilota¿u.
3.Prof. Piotr Szyd³owski krytycznie odniós³
siê do wyst¹pieñ niektórych biskupów, którzy grozili min. ekskomunik¹ pod adresem
pos³ów g³osuj¹cych za wprowadzeniem
metody in vitro, wyjani³ kiedy i w jakich
okolicznociach mo¿na udzielaæ ekskomuniki.
4. Kolejny dyskutant dr Marian Dziwisz
powo³a³ siê na teoriê Arystotelesa, ¿e sumienie ma byæ wolne, a nie podporz¹dkowane doktrynie Kocio³a. Zauwa¿y³, i¿ pro-
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ces laicyzacji biegnie szybciej ni¿ mog³o
siê wydawaæ, poniewa¿ m³odzie¿ ju¿ upomina siê o wieckie pañstwo, a wkrótce
upomni siê o reformê owiaty. Krytycznie
odniós³ siê do projektu reformy zak³adaj¹cej likwidacjê szko³y ogólnokszta³c¹cej
i zast¹pienie przedmiotów ogólnokszta³c¹cych przedmiotami fakultatywnymi.
5. Nastêpnie Danuta Leniewska zaproponowa³a zg³oszenie do Kuratorium Owiaty wniosku wprowadzenia ró¿norodnoci
kszta³cenia poprzez og³aszania konkursów
na programy nauczania oraz gotowoæ organizowania przez RW TK tematycznych
kó³ zainteresowañ.
6. Profesor Krzysztof Woniakowski, przewodnicz¹cy Komisji Prasoznawstwa PAN
w Krakowie zg³osi³ gotowoæ zorganizowania wspólnie z RW TK ró¿nych konferencji naukowych, odpowiadaj¹cych na
rosn¹ce zainteresowanie, szczególnie m³odzie¿y, problematyk¹ laick¹.
7. Andrzej Witkowicz ustosunkowa³ siê do
zmiany od 2012 roku programu nauczania,
który bêdzie odejciem od przedmiotów
ogólnokszta³c¹cych.
8. Ostatnim dyskutantem by³ Stanis³aw
B³¹ka³a, który wyrazi³ pogl¹d, ¿e spo³eczeñstwo jest laickie natomiast przedstawiciele w³adzy s¹ podporz¹dkowani Kocio³owi. Przyk³adem jest sk³adanie przysiêgi
przez prezydenta pod krzy¿em. Poinformowa³ równie¿, ¿e dziêki jego interwencji
zawieszono pañstwowe God³o w sali obrad Rady Miasta.
Zjazd przyj¹³ bez uwag sprawozdanie Rady Wojewódzkiej oraz sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej
i jednog³onie udzieli³ absolutorium ustêpuj¹cym w³adzom krakowskiego Towarzystwa Kultury wieckiej.
Kolejnym punktem by³o przedstawienie przez Komisjê Wyborcza kandydatury Jana Nowaka na Prezesa Rady Wojewódzkiej TK.
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Zjazd jednog³onie wybra³ Jana
Nowaka na Prezesa Rady Wojewódzkiej TK.

Komisja Wyborcza przedstawi³a
nastêpuj¹ce kandydatury do Rady Wojewódzkiej:
1. B³¹ka³a Stanis³aw
2. Brodziñski S³awomir
3. Ciesielski Bogdan
4. dr Dziwisz Marian
5. Franczak Stanis³aw
6. Gembo³y Zenon
7. Hudy Stanis³aw
8. dr Kabaj Józef
9. Koch Maria
10. Kotarba Czes³awa
11. Le Zdzis³aw
12. Noworyta Mieczys³aw
13. Szatko Roman
14. prof. Szyd³owski Piotr
15. Wijas Maria
16. Witkowicz Andrzej
17. prof. Woniakowski Krzysztof
18. Wurst Tadeusz
19. Miksztal Lechos³aw  Nowy S¹cz
20. wakat  Chrzanów

21. wakat  Tarnów
22. wakat  Wadowice
Przedstawieni kandydaci zostali
jednog³onie wybrani na cz³onków Rady
Wojewódzkiej TK, równoczenie Zjazd
postanowi³, ¿e RW bêdzie liczyæ 23 osoby
tj. 22 cz³onków plus Prezes.
Komisja Wyborcza przedstawi³a
nastêpuj¹ce kandydatury do Komisji Rewizyjnej: Ludwik Góra, Jerzy Hyrjak i Józef
Skwarek.
Zjazd jednog³onie wybra³ ich na
cz³onków Komisji Rewizyjnej, a po ukonstytuowaniu siê przewodnicz¹cym zosta³
J. Hyrjak, wiceprzewodnicz¹cym L. Góra,
a sekretarzem J. Skwarek.
Dr Józef Kabaj przedstawi³ projekt Uchwa³y, któr¹ Zjazd przyj¹³ jednog³onie.
Nowowybrany Przewodnicz¹cy
podziêkowa³ za udzielone zaufanie i wyrazi³ nadziejê, ¿e osobista znajomoæ prawie

wszystkich cz³onków Zjazdu zaowocuje
dobr¹ i znacz¹c¹ wspó³prac¹ w obecnej kadencji. Bardzo serdecznie podziêkowa³ dotychczasowemu Przewodnicz¹cemu RW
TK prof. Jerzemu Ochmanowi, ustêpuj¹cym cz³onkom Prezydium RW za dotychczasow¹ pracê.
Nastêpnie przedstawi³ kandydatury do nowego Prezydium RW: wiceprezesi
Stanis³aw Franczak i dr Józef Kabaj, sekretarz S³awomir Brodziñski, skarbnik Roman Szatko, cz³onkowie; dr Marian Dziwisz, Mieczys³aw Noworyta, Maria Wijas
i prof. Krzysztof Woniakowski.
Zjazd nie wniós³ uwag do zaproponowanych kandydatów, a wiêc sk³ad Prezydium RW TK zosta³ zatwierdzony.
Na tym obrady Zjazdu zakoñczono.
Relacjonowa³ S³awomir Brodziñski

Sprawozdanie z dzia³alnoci
Rady Wojewódzkiej
Towarzystwa Kultury wieckiej

za ostatni¹ kadencjê od 23.03.2007 do 20.10.2010 r.
Dzia³alnoæ Rady Wojewódzkiej
i jej Prezydium
W okresie sprawozdawczym odbylimy 14 posiedzeñ Prezydium, (rednio
4 razy w roku) oraz 6 zebrañ plenarnych
Rady Wojewódzkiej (organizowanych zazwyczaj 2 razy w roku). A zatem obowi¹zki dotycz¹ce organizacji zebrañ by³y realizowane zgodnie z programem.
Najwiêcej wysi³ku Prezydium TK
powiêci³o na przygotowania naszej sztandarowej dzia³alnoci  mianowicie ustala-

niu tematyki i zapewnianiu wyk³adowców
na sesje popularno-naukowe, które organizujemy  wspólnie z Rad¹ Krajow¹ TK
i z Krakowsk¹ Kunic¹ w grudniu ka¿dego roku  w tym roku bêdzie to ju¿ 20
sesja. Przytoczê tematy tych sesji i nazwiska wyk³adowców z okresu ostatnich trzech
lat:
1. 14 grudnia 2007 roku  100-lecie zorganizowanego ruchu laickiego wyk³adowcy: prof. Jerzy Wiatr, prof. Czes³aw Banach, prof. Józef Lipiec i dr Leonard Pe³ka.
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2. 12 grudnia 2008 roku  10 lat Konkordatu Polska  Watykan wyk³adowcy:
prof. Pawe³ Sarnecki, prof. Dionizy Tanalski,
dr W³adys³aw Loranc, dr Maciej Skrutyñski
3. 16 grudnia 2009 roku  Wspó³czesne
przemiany polskiej religijnoci wyk³adowcy: prof. Irena Borowik, prof. Halina
Moszczyñska, dr W³adys³aw Loranc.
Od czasu gdy sesje organizujemy
w Kunicy s³owo wstêpne wyg³aszali jej
prezesi, kiedy pose³ Andrzej Urbañczyk,
obecnie prof. Hieronim Kubiak, a podsumowania sesji dokonuje od lat dr Zdzis³aw
S³owik. Pozwolê sobie stwierdziæ, ¿e sesje
grudniowe nale¿¹ do najcenniejszych dzia³añ naszego Towarzystwa i mam nadziejê,
¿e bêdziemy je kontynuowaæ  co roku w
grudniu i w tym samym wypróbowanym
trójk¹cie organizatorów.
Drug¹ interesuj¹c¹ form¹ naszej dzia³alnoci s¹ wieczory dyskusyjne. W okresie sprawozdawczym zorganizowalimy w
sumie 7 tych wieczorów (przeciêtnie 2
razy w roku, najczêciej wiosna danego
roku). Oto tematyka naszych spotkañ:
1. 50 rocznica powstania i dzia³alnoci
dwóch organizacji laickich:
Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomylicieli
oraz Towarzystwo Szko³y wieckiej. Swoimi wspomnieniami podzielili siê ze strony SAiW prof. Antoni Podra¿a, z pozycji
TS Jan Nowak oraz przedstawiciele pierwszych szkó³ wieckich w Krakowie (dyr.
Mieczys³aw Stefanów z XIII Liceum i dyr.
Anna Jochym z XII Liceum).
2. O wspó³czesnych tendencjach w etyce
i problemach nauczania religii i etyki
w szko³ach  mówili dr Józef Kabaj i dr
Marian Dziwisz na dwóch oddzielnych
spotkaniach.
3. Edukacja spo³eczeñstwa w XXI wieku  temat przedstawi³a prof. Maria
Szyszkowska.
4. Walka o rz¹d dusz w Rosji porewolucyjnej  zreferowa³ nowy nasz cz³onek
prof. X Liceum Andrzej Witkowicz.
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5. O procesach sekularyzacji w Polsce 
mówi³a dr Krystyna Zieliñska z UJ.
Dyskusje jakie prowadzono po wys³uchaniu wyk³adów by³y ¿arliwe i czêsto
kontrowersyjne  wskazywa³y, ¿e te wieczory dyskusyjne te¿ nale¿y kontynuowaæ.
Praca Oddzia³u Krakowskiego
w ocenie Centrali
Na ostatnim Zjedzie Krajowym
TK, który odby³ siê 12 czerwca 2010 roku
w sprawozdaniu czytamy, ¿e Oddzia³ Krakowski znalaz³ siê w gronie czterech najaktywniejszych okrêgów w kraju  po Warszawie: Kraków, Katowice i £ód.
Kraków  to jedyny w kraju prê¿ny orodek dzia³ania Towarzystwa, który
dysponuje w³asnym lokalem, wydaje w³asnymi rodkami, cenny, otwarty na ró¿ne
rodowiska w kraju, kwartalnik Forum
Myli Wolnej (o czym bêdzie mówi³ oddzielnie jego redaktor naczelny Stanis³aw
Franczak), oraz jest organizatorem od wielu lat dorocznych Sesji popularno-naukowych na aktualne tematy polityczne i wiatopogl¹dowe.
Te trzy cechy Oddzia³u Krakowskiego wymienione na Zjedzie Krajowym mo¿na by³oby uzupe³niæ jeszcze dwoma przyk³adami:
 w wyniku starañ, a g³ównie wyst¹pieñ
red. Stanis³awa Franczaka na dwóch kolejnych Zjazdach  Medal imienia Tadeusza
Boya-¯eleñskiego patrona naszego Towarzystwa wraca do Krakowa! Bêdziemy wiêc
jedynym w kraju Orodkiem, posiadaj¹cym
swój Medal, którym bêdziemy mogli odznaczaæ zas³u¿onych dzia³aczy naszego
Towarzystwa.
 wybory do w³adz krajowych, jakie przeprowadzono na ostatnim Zjedzie potwierdzi³y, ¿e nasz stan posiadania zdo³alimy
zachowaæ, a nawet go powiêkszyæ. Dotychczas  przez dwie ostatnie kadencje  mie-

limy w Radzie Krajowej 2 przedstawicieli z Krakowa, w tym jednego w Prezydium
Rady oraz 3 w Zespole Doradców. Teraz
mamy 3 przedstawicieli w Radzie Krajowej (St. Franczak, J. Kabaj, J. Nowak),
w tym 1 w Prezydium (St. Franczak) oraz
4 przedstawicieli w Zespole Doradców (w
Senacie TK). S¹ w Zespole prof. Hieronim Kubiak, prof. Józef Lipiec oraz doc.
Andrzej Kurz i prof. Jerzy Ochman. A zatem znowu bêdziemy okrêgiem, który ma
najwiêcej osób we w³adzach centralnych
(najwiêcej poza Warszaw¹).
Sprawy ró¿ne
 wielkie i ma³e, ale wa¿ne...
Jak wynika z dotychczasowych rozwa¿añ Rada Krakowska TK ze szczególn¹
trosk¹ traktuje trzy zadania:
 wydawanie kwartalnika Forum Myli
Wolnej,
 organizowanie corocznych sesji popularno-naukowych,
 prowadzenie cyklu odczytów wieczornych.
To s¹ wiod¹ce zadania naszego Towarzystwa, które  mam nadziejê  bêdziemy nadal kontynuowaæ.
Poza tym podejmowalimy te¿ szereg innych sta³ych lub doranych tematów.
Oto te najwa¿niejsze, które postaram siê
wymieniæ z krótkim komentarzem:
1. Spotkania pod Pomnikiem naszego patrona Tadeusza Boya-¯eleñskiego w kolejn¹ rocznicê jego mierci. Pomnik Tadeusza Boya-¯eleñskiego zosta³ postawiony
na Plantach pod Wawelem w 1979 roku
z inicjatywy TK, w czasie gdy sekretarzem Rady Wojewódzkiej by³a pani dyr.
Maria Koch, która obecnie od kilku ju¿ lat
przygotowuje kwiaty i redaguje informacje prasowe ze spotkañ rocznicowych. Na
Prezydium przyjêlimy propozycjê, aby
w nastêpnym roku, kiedy przypadaæ bêdzie

70 rocznica mierci Boya-¯eleñskiego,
uczciæ tê, rocznicê uroczycie przy udziale
Instytutu Romanistyki UJ i jednej z organizacji laickich z Francji. Bo myli Boya
s¹ wci¹¿ aktualne, o czym przypomina
nam w ka¿dym kolejnym numerze Forum pani Jolanta Kotarba, gor¹ca wielbicielka Boya.
2. Nauczanie etyki w szko³ach  to nadal
temat trudny i wa¿ny. Nasza delegacja
w sk³adzie: Mieczys³aw Noworyta, Józef
Kabaj i Roman Szatko spotka³a siê w lipcu
tego roku z Kuratorem Owiaty, postuluj¹c podjêcie dzia³añ w myl ustaleñ Trybuna³u w Sztrasburgu. Chodzi zreszt¹ nie tylko
o nauczanie etyki, ale w ogóle o uwolnienie
szkó³ polskich z pod wp³ywów Kocio³a.
To zadanie powinny podj¹æ w³adze polityczne i pañstwowe... na zasadach pe³nego
rozdzia³u Kocio³a i pañstwa sformu³owanych w Konkordacie i Konstytucji.
3. Starania o pozyskanie m³odzie¿y  temat od lat aktualny i jak dot¹d ma³o skutecznie realizowany. Ostatnio pojawi³y siê
pewne szansê: dr Marian Dziwisz nawi¹za³ kontakty z Ko³em M³odych Racjonalistów z Kazimierza, którzy chc¹ spotykaæ
siê w Kunicy, p. Andrzej Witkowicz stara
siê utworzyæ Ko³o M³odych Nauczycieli
przy X Liceum, p. Natalia Wroñska, autorka artyku³u w Forum na temat Konkordatu, ma szansê utworzyæ Ko³o M³odych na UJ. Oby tylko te starania przynios³y
oczekiwane efekty.
4. Wnioski o przyznanie Kowad³a Kunicy  dwa lata temu wyst¹pilimy z pozycji TK (J. Nowak, M. Noworyta) na posiedzeniu Stowarzyszenia Kunicy o przyznanie Nagrody Kowad³a dla Res Humana i jej redaktora naczelnego dr Zdzis³awa S³owika. Wniosek zosta³ zrealizowany
w roku 2009. W tym roku  te¿ na nasz
wniosek  Kowad³o Kunicy otrzyma znana dzia³aczka laicka prof. Magdalena roda. Mo¿e przy tej okazji bêdziemy mieli
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mo¿liwoæ wys³uchaæ jej wyk³adu na temat
warunków nauczania etyki w szko³ach...
5. Grobowiec dla prof. Antoniego Podrazy  z inspiracji dyr. Romana Szatki, który poinformowa³ nas, ¿e Grób naszego Prezesa prof. Podrazy w Alejach Zas³u¿onych
na Rakowickim Cmentarzu jest zaniedbany... podjêlimy na Prezydium decyzjê
o w³¹czeniu siê do ufundowania Pomnika
razem z Polskim Stronnictwem Ludowym
 przeznaczaj¹c na ten cel 2 tys. z³. Mam
nadziejê ¿e tê decyzje uznacie Pañstwo za
s³uszn¹ i celow¹.
6. Wystêpowalimy tak¿e w obronie godnoci ludzi zas³u¿onych, jak Genera³
Wojciech Jaruzelski, czy grup spo³ecznych
dyskryminowanych w Polsce, w³¹czaj¹c
siê indywidualnie do Marszu Równoci,
jaki odby³ siê w 2009 r. w Krakowie wokó³
Plant. Zamiecilimy w tych sprawach publikacje na ³amach Forum Myli Wolnej.
W tym roku nasi przedstawiciele te¿ uczestniczyli w Marszu Ateistów i Agnostyków,
jaki odby³ siê w Krakowie w dniu 9 padziernika 2010 roku.
7. W najbli¿szym czasie  jeszcze w grudniu
2010 r.  mamy zamiar zorganizowaæ wspólnie z Rad¹ Krajow¹ TK i z Krakowsk¹
Kunic¹ sesjê popularno-naukow¹ na temat Moralnoæ i Koció³ w systemie demokratycznym, bo problem rozdzia³u
Kocio³a od pañstwa staje siê obecnie jednym z najwa¿niejszych.
8. Planujemy te¿ w pierwszych miesi¹cach
2011 roku zorganizowaæ dyskusjê na temat
Prasa laicka w Polsce w okresie ostatnich 20 lat. Podejmujemy ten temat
wspólnie w Uniwersytetem Pedagogicznym, licz¹c ¿e poprzez prasê laick¹ bêdziemy mogli dotrzeæ ze swoimi argumentami
do wielu czytelników i pozyskaæ ich dla
naszego Towarzystwa.
9. Czeka nas te¿ w najbli¿szym czasie podjêcie rozmów z organizacjami laickimi
dzia³aj¹cymi w Krakowie  jak: Polskie
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Stowarzyszenie Racjonalistów, M³odzi
Wolnomyliciele, Neutrum, czy Towarzystwo Humanistyczne w celu omówienia
wspó³pracy, co w przysz³oci mo¿e doprowadziæ do utworzenia Federacji Stowarzyszeñ Laickich w Krakowie, bo nasz statut
tak¹ mo¿liwoæ przewiduje. 10. Wracaj¹c
do zadañ sprawozdawczych proponuje zapoznaæ siê z Uchwa³¹ Zjazdu Krajowego z
12 czerwca 2010 roku i wybrane postanowienia w³¹czyæ do naszego programu na
nastêpn¹ kadencjê.
Zakoñczenie
Na zakoñczenie swojego wyst¹pienia
chcia³bym jeszcze powiedzieæ kilka zdañ:
 Po pierwsze: wyra¿am serdeczne podziêkowania dla wszystkich naszych
cz³onków Oddzia³u Krakowskiego, a g³ównie dla cz³onków Rady Wojewódzkiej,
Komisji Rewizyjnej i dla cz³onków Prezydium, a tak¿e dla Redakcji Forum Myli
Wolnej i jej Rady Programowej  za
twórcz¹, owocn¹ i po¿yteczn¹ pracê na
rzecz naszego Towarzystwa.
 Po drugie: dziêkujê tak¿e Radzie Krajowej TK, g³ównie:  za ¿yczliwa ocenê
naszych dzia³añ oraz  Krakowskiej Kunicy, szczególnie za bezp³atne udostêpnianie lokalu na nasz¹ dzia³alnoæ.
 Po trzecie: Wszystkim za wymienionym
i niewymienionym sk³adam gor¹ce ¿yczenia, abymy dzisiaj zgodnie i skutecznie
przeprowadzili ten Zjazd, a w czasie nastêpnej kadencji, abymy wszyscy uczestniczyli
w realizacji celów statutowych Towarzystwa
i abymy osi¹gali w tym dziele jak najlepsze
wyniki na miarê aktualnych i przysz³ych potrzeb naszego Towarzystwa  przy pe³nym
wykorzystaniu potencjalnych mo¿liwoci
laickiego rodowiska Krakowa.
W imieniu Rady Woj. TK Kraków,
20 padziernika 2010 r.
Jan Nowak

Uchwa³a
XI Zjazdu Towarzystwa Kultury wieckiej
obraduj¹cego w Krakowie dnia 20.10.2010 r.
Delegaci XI Zjazdu Towarzystwa Kultury wieckiej w Krakowie
 w oparciu o za³o¿enia statutowe, Uchwa³ê XI Zjazdu Krajowego TK,
a tak¿e referaty sprawozdawcze Rady Wojewódzkiej i Wojewódzkiej Komisji
Rewizyjnej, o szerok¹ dyskusjê w trakcie kampanii oraz podczas obrad
zjazdowych, zg³aszane uwagi, wnioski i postulaty  przyjmuj¹ nastêpuj¹cy
program i kierunki dzia³ania:
I

 upowszechnianie zasad humanizmu

i racjonalizmu wieckiego,
 prowadzenie dialogu spo³ecznego i przeciwstawianie siê nacjonalizmowi, rasizmowi, fanatyzmowi,
 walka z dyskryminacj¹ o tolerancjê
i równoæ wszystkich obywateli, w tym
tak¿e kobiet i m³odzie¿y oraz o
 ca³kowit¹ neutralnoæ wiatopogl¹dow¹ i polityczn¹ pañstwa i mediów publicznych, a tak¿e rozdzia³ Kocio³a katolickiego od pañstwa i przestrzeganie
regu³ wieckoci ¿ycia spo³ecznego,
 utworzenie frontu ideowego wespó³ z
bratnimi organizacjami laickimi i rodowiskowymi,
 propagowanie zasad Manifestu Humanistycznego 2000, zawieraj¹cego umowê spo³eczn¹ opart¹ na sprawiedliwoci,
tolerancji, demokracji, prawie do wolnoci, równego traktowania, pracy
i dobrobytu
W szczególnoci nale¿y kontynuowaæ
sprawdzone dotychczas formy dzia³alnoci w ró¿nych rodowiskach spo³ecznych, jak:

 dzia³alnoæ seminaryjna i odczytowo-

dyskusyjna w ramach corocznych sesji
popularno-naukowych oraz wieczorów
dyskusyjnych,
 edycja w³asnego czasopisma Forum
Myli Wolnej oraz publikacji w serii Biblioteka Forum Myli Wolnej, podejmuj¹c starania o przekszta³cenie kwartalnika
FMW w dwumiesiêcznik, a tak¿e
 uruchomiæ wespó³ z krakowsk¹ Kunic¹ Krakowski Klub Racjonalistów
oraz wspieraæ powstawanie Kó³ M³odych
TK, skupiaj¹cych m. in. uczniów starszych klas liceów i studentów szkó³ wy¿szych Krakowa,
 wspieraæ kierunki reformy owiaty
zgodne z idea³ami TK,
 czyniæ starania o wprowadzenie etyki
do szkó³ rednich, a w perspektywie propedeutyki filozofii i religioznawstwa oraz
o uwolnienie szkó³ spod wp³ywów Kocio³a katolickiego, np. w dziedzinie programów przedmiotów szkolnych, czyli
tzw. podstaw programowych,
 kontrolowaæ kszta³towanie programów
szkolnych  wyst¹piæ z wnioskiem do
Rady Krajowej, aby ta skierowa³a odpowiednie pisma,
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 postulowaæ uczelniom przygotowywa-

nie nauczycieli  poprzez studia podyplomowe ze specjalizacj¹ i z uprawnieniami pedagogicznymi oraz metodycznymi
dla s³uchaczy  do uczenia etyki, propedeutyki filozofii oraz religioznawstwa,
S staraæ siê o zapewnienie wsparcia dyrektorów szkó³, chc¹cym wprowadzaæ
powy¿sze przedmioty do arkuszy organizacyjnych,
S proponowaæ Kuratorowi Owiaty organizowanie konkursów przedmiotowych, o tematyce filozoficznej (w tym
etycznej) i religioznawczej,
S wspieraæ badania naukowe i konferencje o danej tematyce, tak¿e te zwi¹zane z problematyk¹ dzia³alnoci ruchu
laickiego,
S organizowaæ obchody rocznicowe patrona naszej organizacji, Towarzystwa
Kultury wieckiej, Tadeusza Boya-¯eleñskiego, w 70 rocznicê jego mierci,
S poszerzaæ bazê dzia³alnoci organizacji na terenie Tarnowa i Nowego S¹cza,
S rozwijaæ wspó³pracê w ramach wspólnego frontu laickiego z organizacjami bliskimi ideowo, instytucjami i mediami,
tworz¹c zal¹¿ek federacji stowarzyszeñ
laickich w Krakowie,
S podj¹æ starania o sponsorowanie ró¿nych form pracy TK w dzia³alnoci statutowej,
S wystêpowaæ z inicjatywami spo³ecznymi i apelami do w³adz pañstwowych
i samorz¹dowych w sprawach dotycz¹cych racji obywateli i kwestii spo³eczno-demokratycznych, a zw³aszcza pro-
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blemów wiatopogl¹dowych, wolnoci
sumienia i wyznania, tolerancji i wieckoci pañstwa,
S poszukiwaæ nowych, atrakcyjnych
form i metod dzia³ania TK w poszczególnych rodowiskach,
II
W zakresie dzia³alnoci gospodarczej
Zjazd wyra¿a uznanie Prezydium i
Administratorowi za efektywne poprowadzenie, dokonanie remontu i utrzymywanie go we w³aciwym stanie. Harmonogram prac i ich realizacja s¹ zgodne z
zaleceniami i zatwierdzane przez Prezydium Zarz¹du.
III
Zjazd na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej udziela ustêpuj¹cej Radzie
Wojewódzkiej TK absolutorium i zobowi¹zuje nowo wybran¹ Radê  która ma
liczyæ odt¹d 23 osoby  do opracowania
rocznych planów pracy, uwzglêdniaj¹cych niniejsz¹ Uchwa³ê XI Zjazdu TK.
IV
Zjazd wyra¿a uznanie wszystkim Dzia³aczom TK w Krakowskiem oraz ustêpuj¹cym w³adzom Towarzystwa za zaanga¿owanie w trudn¹ i odpowiedzialn¹
pracê, podejmowanie inicjatyw i uczestnictwo we wszelkich pracach naszego
ruchu laickiego.
Kraków, 20.10.2010 r.

KOMENTARZE

CZES£AWA JOLANTA KOTARBA
 £aska pañska na pstrym koniu jedzi, ¿e
to staropolskie przys³owie wci¹¿ jest aktualne
przekona³y siê o tym panie pos³anki: Joanna
Kluzik-Rostkowska i El¿bieta Jakubik. Z dnia
na dzieñ przesta³y byæ cz³onkami PiSu mimo,
¿e by³y nadzwyczaj wierne swemu partyjnemu
szefowi: s³u¿y³y braciom Kaczyñskim Jaros³awowi i Lechowi. Prezes PiS, (choæ podkrela
siê z ca³¹ moc¹, ¿e jest to decyzja Komitetu
Politycznego tej partii, to lepiej brzmi, taka demokratyczna, kolektywna decyzja) wykluczy³
obydwie pos³anki z szeregów partyjnych zarzucaj¹c im dzia³ania szkodliwe dla partii. Nie przebaczy³ pos³ance Kluzik-Rostkowskiej udzielenia wywiadu tygodnikowi Wprost, w którym
min. Mówi³a o koniecznoci zakoñczenia wojny polsko-polskiej. Zarzuci³ jej tak¿e, ¿e pope³ni³a niewybaczalne b³êdy w strategii dzia³ania
sztabu wyborczego. Uwa¿a, ¿e niepotrzebnie
ociepli³a jego wizerunek i przez to wyda³ siê
on swoim potencjalnym wyborcom mniej zdecydowany w walce o prezydenturê. Prezes siê
myli, przez to ocieplenie wyda³ siê bardzo sympatyczny ni¿ jest w rzeczywistoci i w efekcie
uzyska³ ca³kiem przyzwoity wynik, chocia¿ nie
daj¹cy mu upragnionego zwyciêstwa. Osobicie uwa¿am, ¿e pos³anka Rostkowska zachowywa³a siê profesjonalnie, bez niepotrzebnej
agresji. To szczególne podziêkowanie zatem
wzbudzi³o powszechne zdziwienie. Frustracje
Kaczyñskiego, w wyniku których niszczy swoja
partiê zadziwiaj¹. Czy dojrza³y polityk musi tak
upubliczniaæ swoj¹ irytacjê z powodu nieudanego startu do prezydentury? Pos³anki twierdz¹, ¿e
g³ównym rozdaj¹cym razy jest Zbigniew Ziobro.
 Zaczyna siê coraz g³oniej mówiæ, ¿e w 2015
roku o prezydenturê w Polsce z ramienia PiS
walczy³ bêdzie Zbigniew Ziobro. Z³y to prognostyk dla kraju. Jak wiadomo, niew¹tpliwie brzydki udzia³ Zbigniewa Ziobry w egzekucji pos³anki Barbary Blidy, nie podci¹³ mu skrzyde³. Pose³
Ziobro nadal jest butny, pewny siebie. Poczekamy zatem na raport komisji ledczej w tym
wzglêdzie. Jeli Ziobro jest czysty jak ³za (on
tak uwa¿a) w co niewielu wierzy, to pewnie wystartuje do walki o prezydenturê.

 W polskim rodowisku politycznym panuje
zawiæ i nienawiæ; politycy przecigaj¹ siê w
pomys³ach jak dokopaæ przeciwnikowi. Pomówienia, obelgi, zwyczajne chamstwo wybrañców narodu, prominentnych dzia³aczy ró¿nego
szczebla, le wp³ywaj¹ na zachowania zwyczajnych obywateli. Na pogrzebie Marka Rosiaka
zamordowanego w £odzi przez chorego cz³owieka (z nienawici ?) dziennikarz pods³ucha³
rozmowê, w której kto uczestników informowa³ swego s¹siada z t³umu, ¿e w³anie na cmentarz przyjecha³ prezydent. Poinformowany odpowiedzia³: zbrodniarz zawsze wraca na
miejsce przestêpstwa. Ten przyk³ad jest ohydny w swej wymowie, a ile jest jeszcze podobnych zachowañ w polskim spo³eczeñstwie?
 Werdykt jurorów XVI Konkursu Chopinowskiego przyznaj¹cy pierwsz¹ nagrodê Rosjance
wywo³a³ wród niektórych ludzi, bynajmniej niekoniecznie profesjonalistów, wiele negatywnych, niesprawiedliwych ocen. Niewiele brakowa³o, by owi po¿al siê Bo¿e krytycy, uznali ¿e
jest to wynik spisku Tuska z Putinem. I pomyleæ, ¿e dzieje siê to wszystko wród narodu,
który ponoæ w ¿yciu pos³uguje siê wartociami
chrzecijañskimi i dekalogiem. Wstyd, takie zachowania powinny wzbudziæ g³êbok¹ refleksjê.
 10 listopada, w siedem miesiêcy po katastrofie smoleñskiej, w obecnoci prezydenta
Komorowskiego i wiêkszoci rodzin, które utraci³y w katastrofie swych bliskich, na Pow¹zkach
ods³oniête monumentalny pomnik ku czci ofiar.
W tym samym czasie pozosta³e rodziny wraz
z Jaros³awem Kaczyñskim i jego wiernymi pretorianami, z hymnem na ustach, z d³oñmi podniesionymi w gecie zwyciêstwa sk³adali przed
pa³acem prezydenckim kwiaty i wieñce. To by³a
polityczna manifestacja, a nie ¿a³obny kondukt.
Podobnie by³o przed miesi¹cem (10 padziernika). W Smoleñsku szed³ milcz¹cy, smutny,
¿a³obny pochód rodzin i przyjació³ tych co tragicznie zginêli, a w Warszawie wieczorem z p³on¹cymi pochodniami i g³onymi okrzykami szed³
pochód pozosta³ych rodzin i dostojników z PiS.
Dwa pochody, z tej samej przyczyny i jak bardzo ró¿ne! Dwie Polski?
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 PiS zwróci³ siê do Kongresu Amerykañskiego, by ten powo³a³ miêdzynarodowy komisjê do
zbadania przyczyn katastrofy smoleñskiej. To
skandal wystêpowaæ bez upowa¿nienia w³adz
polskich. Jaros³aw Kaczyñski uwa¿a natomiast,
¿e skandalem jest udzia³ Rosji w ledztwie, bo
to jest obce mocarstwo. A USA jest naszym,
rodzimym? Pan Macierewicz i Anna Fatyga latali
po Nowym Jorku ale nikt ich ze znanych kongresmenów nie zaprosi³ na rozmowê. Naiwni, s¹dzili,
¿e Amerykanie bêd¹ siê mieszaæ sprawy polsko-rosyjskie? Tym bardziej ¿e rz¹d polski nie
prosi³ o pomoc, bo wszystko siê dzieje zgodnie
z prawem.
 Coraz czêciej na polskich drogach i na ulicach polskich miast dochodzi do wypadków
samochodowych. Nie tylko beztroska kierowców, pijañstwo, z³e drogi, stan pojazdów i tp.
powoduj¹ te dramatyczne wydarzenia, w których gin¹ doroli i dzieci, starzy i m³odzi ludzie.
Jednym ze wstrz¹saj¹cych wypadków ostatnimi czasy by³ wypadek pod Nowym Miastem,
w wyniku którego zginê³o 18 osób jad¹cych busem. Tych ludzi, jak s³usznie kto powiedzia³:
zabi³a polska bieda i bezrobocie. Oni jedzili
w ur¹gaj¹cych bezpieczeñstwu warunkach do
grójeckich s¹dów, by zarobiæ grosze na chleb
dla swych rodzin. Wszystkich po³¹czy³ tragiczny los, kiedy w mglisty poranek jechali za chlebem. Niech teraz ta ziemia, któr¹ tak kochalicie,
was otuli. A w bólu z waszymi rodzinami ³¹czy
siê ca³a Polska  powiedzia³ nad trumnami
wzruszony wicepremier Waldemar Pawlak.
 Metoda in vitro wywo³uje w spo³eczeñstwie
zrozumia³e podniecenie i gor¹c¹ dyskusjê. Ci,
który upatruj¹ w niej jedyn¹ szansê stania siê
rodzicami, z¿ymaj¹ siê na parlamentarn¹ mitrêgê w podjêciu decyzji, oburzaj¹ siê na tych
co gro¿¹ wiêzieniem za korzystanie z tej metody. Dyskusja trwa i chyba wiele czasu minie zanim parlament podejmie ostateczn¹ decyzjê.
Jak¹? Nietrudno przewidzieæ. Ten parlament nie
odwa¿y siê przeciwstawiæ Kocio³owi i tym co
broni¹ jeszcze nienarodzonego ¿ycia. (czyt. zarodków). Narodzone ¿ycie ju¿ ich tak bardzo
nie interesuje: chore, g³odne, opuszczone dzieci
jeszcze ¿yj¹  wiêc o co chodzi?!
 Pani minister edukacji Katarzyna Hali zamierza w niedalekiej przysz³oci wprowadziæ do
przedszkoli dwulatki  czy w pampersach? 
pytaj¹ z³oliwie niektórzy. Prawdopodobnie pani
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Minister znalaz³a sposób na zatrudnienie nauczycieli, którzy z powodu nadchodz¹cego ni¿u
demograficznego musz¹ ze szko³y odejæ.
Biedne dzieciaki, którym skróci siê dzieciñstwo,
biedni nauczyciele merytorycznie nieprzygotowani do pracy z tak ma³ymi dzieæmi. Co na to
eksperci: pedagodzy, psychologowie, lekarze
i rodzice?
 W zasadzie w Polsce zakoñczy³y siê ju¿ wybory samorz¹dowe, chocia¿ z niecierpliwoci¹
czekamy, kto wie czy nie najwa¿niejszy dla wielu miast i gmin wynik drugiej tury wyborów. W
Krakowie druga tura budzi zrozumia³e emocje
 zmierz¹ siê w ni aktualnie urzêduj¹cy prezydent profesor Jacek Majchrowski i wojewoda
krakowski Stanis³aw Kracik. Przed pierwsz¹
tur¹ wyborów do Krakowa i Niepo³omic przyjecha³ sam premier Donald Tusk  widocznie mia³
czas i w stolicy nie czeka³y na niego pilne sprawy pañstwowe. Myla³am naiwnie, ¿e wybory
samorz¹dowe, to g³ównie sprawa lokalnego
spo³eczeñstwa, które najlepiej wie kto bêdzie
najlepszym gospodarzem w ich miecie. Myli³am siê, to jednak jest sprawa partyjno-rz¹dowa, nie czêsto nadarza siê okazja zaw³adn¹æ
królewskim miastem i dawn¹ stolic¹ Polski. Premier to dobrze wie, przyjecha³ zatem pomóc
panu Kracikowi i swojej partii. Czy ta pomoc da
spodziewane owoce zobaczymy nied³ugo.
 Prezydentem Krakowa trzeci raz z rzêdu zosta³ prof. Jacek Majchrowski. Z takiego werdyktu
spo³ecznego cieszy³a siê wiêkszoæ krakowian.
G³osuj¹c na profesora Majchrowskiego krakowianie dali wyraz swemu rozs¹dkowi powiedzia³ w wywiadzie dla Przegl¹du prof. Aleksander Krawczuk, z urodzenia Krakus, cz³owiek
m¹dry i dowiadczony polityk. Nie pozwolilimy sobie narzuciæ kandydata popieranego
przez jedn¹ z partii, rz¹d, Warszawê i Niepo³omice. Wybralimy Jacka Majchrowskiego, apolitycznego, dobrego gospodarza, cz³owieka
o du¿ej odwadze cywilnej, który potrafi³ powiedzieæ jako jeden z pierwszych prawdê zarówno o wojnie w Iraku, jak i dzia³alnoci kocielnej Komisji Maj¹tkowej. O takim, a nie innym
wyborze prezydenta królewskiego miasta Krakowa zadecydowa³a m¹droæ polityczna i rozs¹dek krakowian. Tacy jestemy  powiedzia³
prof. Krawczuk  i dlatego Kraków to miasto
szczêsne dla siebie, dla mieszkañców i ca³ej
Polski. Trzymamy kciuki, aby dla prezydenta
Jacka Majchrowskiego by³o tak¿e nadal szczêsne.
£

Polityka to sztuka zdobywania g³osów biednych i pozyskiwanie pieniêdzy bogatych w zamian za obietnicê
ochrony jednych przed drugimi.
Walter Andersun
Rz¹d to jedyne naczynie, które przecieka od góry.
James Reston
Wa¿nych dla narodu dat nie wyma¿e siê z pamiêci, fa³szuj¹c historiê.
Adam Michnik
Politycy zasiêgaj¹ porad gastrologów: co obywatel mo¿e
jeszcze strawiæ?
Stanis³aw Jerzy Lec
W polityce intencje nie s¹ skutecznym narzêdziem.
W³adys³aw Loranc
S¹ dwa rodzaje mi³oników demokracji: jedni lubi¹
w niej demos , inni kracjê.
Tadeusz Kotarbiñski
Nie mo¿na ucisn¹æ niczyjej rêki d³oni¹ zwiniêt¹ w piêæ.
Indira Gandhi
Nie narzekaj na to, ¿e siê starzejesz  nie wszystkim przyznano ten przywilej.
Joe Amis
Natura daje nam twarz, któr¹ nosimy w wieku lat dwudziestu, ¿ycie kszta³tuje tê,
któr¹ mamy po trzydziestce, ale na swoj¹ twarz po piêædziesi¹ta zapracowalimy
ju¿ sami.
Coco Chanel
Bogu co boskie, cesarzowie co cesarskie. A co ludziom?

Stanis³aw Jerzy Lec

Z historii narodów mo¿emy siê nauczyæ, ¿e narody niczego nie nauczy³y siê z
historii.
Georg Wilhelm Heger
Najwiêkszym nieszczêciem s¹ wojny domowe.
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