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SŁOWO OD REDAKTORA

Uf,

znowu uniknęliśmy końca świata, który przepowiedzieli nam Majowie
na 21 grudnia 2012 roku, choć nie uniknęliśmy licznych katastrof i trzęsień
ziemi, wojen i rewolucji, ani innych nieszczęść, które nas dotknęły w minionym roku. Cudem jednak utrzymała się strefa euro i nie rozpadła się Unia
Europejska, a w USA dalej rządzi prezydent Obama. Świat arabski, ściślej
muzułmański, poczuł się zraniony plugawieniem proroka Mahometa i o mało
nie doszło do wybuchu gniewu na miarę światową, który omal nie zakończył
się wojną. Prawdziwa wojna zaczęła się pomiędzy Izraelem a Hamasem
w Gazie, trwa rozejm, ale jak długo?
A prawdziwym końcem świata dla naszych fanów piłki nożnej okazały się
mistrzostwa Euro 2012, choć trzeba to przyznać śpiewali oni ze łzami w oczach
„Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało”. Wreszcie jak grom z jasnego
nieba spadło nieszczęście na klientów „Amber Gold”, którzy zawierzyli oszustom, a i wspomnieć wypada tych wycieczkowiczów, których nabrały liczne
biura turystyczne i zamiast spokojnego wypoczynku zafundowały im w darze przykrą niespodziankę. No, ale to mamy już za sobą, miejmy nadzieję,
że nowy rok będzie dla nas łaskawszy, mimo czającego się kryzysu.
A oto co w naszym piśmie polecamy na zimowe wieczory. Trochę literatury
pięknej. Przede wszystkim naszego kolegi redakcyjnego, nestora polskich
pisarzy – Juliana Kawalca i wiersze poetów młodej generacji. O uczonym
i działaczu społecznym prof. Antonim Podrazie pisze Paweł Sękowski, zaś
Jerzy J. Kolarzowski snuje rozważania nad inteligencją. Całości dopełniają
liczne felietony, kronika wydarzeń i relacja z obchodów rocznicy niepodległości Polski.
To już 55 numer kwartalnika, który ukazuje się od 1998 roku, a więc 15 rok!
Gratulujemy Czytelnikom wytrwałości i sympatii, jaką niewątpliwie żywicie
do nas, Szanowni Państwo. Bądźcie z nami! Razem łatwiej budować rzeczywistość, a przede wszystkim ją rozumieć!

Pomyœlnego Nowego Roku, sukcesów
i spe³nienia zamierzeñ.
Zwyciê¿aj¹ zawsze tylko wytrwali.
Redakcja
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TEMATY SPRZED LAT
TADEUSZ ŻELEŃSKI BOY

Lekarze zakopiańscy
Tadeusz Żeleński Boy drukował w „Kurierze Porannym” felietony, które
– jak pisze – narobiły wiele hałasu, przysporzyły mu wprawdzie wiele
sympatii, ale były także powodem oburzenia w pewnych środowiskach społecznych (przede wszystkim w klerykalnym). Tematem
swych felietonów Boy uczynił bowiem walkę o prawa kobiet między
innymi do świadomego macierzyństwa. Pozyskał w ten sposób, zwłaszcza na szerokiej prowincji, sojuszników wśród świata medycznego.
CJK

W chwili, gdy oddawałem pod prasę
artykuł pt. „niebezpieczna fikcja”, otrzymałem cenny dowód słuszności tezy, którą
w nim postawiłem. Mówiłem o fikcji, którą
stwarza znakomita organizacja opinii fałszowanej, urabianej, narzucanej, wyłudzanej, przy zupełnym prawie braku organów
dla opinii prawdziwej i niezależnej, nie mówiąc o innych przeszkodach w wypowiadaniu takiej opinii.
Otrzymałem tedy rodzaj adresu podpisanego przez czterdziestu lekarzy zakopiańskich. Pomijam co w tym piśmie było dla
mnie aż nadto pochlebnego i zaszczytnego.
Chodzi o rzecz. Otóż rzecz jest taka: czterdziestu lekarzy zakopiańskich deklaruje
swoją pełną solidarność ze sprawą regulacji
urodzeń i Poradni Świadomego Macierzyństwa, ze sprawą postępowych zmian nowego
kodeksu karnego, wreszcie z projektem nowej ustawy małżeńskiej.
Czterdziestu lekarzy, a jest ich wszystkich
w Zakopanem czterdziestu kilku; rzadka
jest taka jednomyślność, a jeszcze rzadsza
taka samorzutność w ujawnianiu jej. Jaki
przekrój: lekarze zakopiańscy to ludzie
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z najrozmaitszych stron Polski, ludzie poza
tym z pewnością rozmaitych obozów i przekonań. Trudno tu już mówić – jak to jest
w zwyczaju – o masonach, Żydach, o klice. Tym może różnią się lekarze zakopiańscy
od innych, że są bardziej niezależni, mniej
podlegający ciśnieniu, które dławi jednostki
w mniejszych zwłaszcza środowiskach,
nawykli bezpośrednio patrzyć na życie i jego
powikłania. No, i nawykli oddychać zdrowym górskim powietrzem.
A równocześnie odbył się w Zakopanem wiec: w sprawie nowej ustawy małżeńskiej. Mam o nim relację od naocznego
świadka. Pod egidą miejscowego proboszcza wytrzęsiono na nim zwykłą porcję fałszów o Komisji Kodyfikacyjnej (o której
wszak na wiecu w Warszawie pewien poseł
do sejmu informował zebranych, że składa
się ogółem z siedmiu członków, w tym pięciu
Żydów a dwóch Polaków, ale głupich i do
tego masonów) i o nowej ustawie małżeńskiej.
W rezultacie obałamucenia bab góralskich
wyrażono „jednomyślnie” oburzenie „bolszewickiemu” projektowi Komisji.

Takie wiece odbywają się obecnie w całym kraju. Fabrykowane wedle tego samego
wzoru, rozpropagowane następnie w całej
prasie. Otóż gdyby nie prywatny niejako
głos lekarzy zakopiańskich, któż znałby
prawdziwe poglądy tak ważnego odłamu
społeczeństwa w kwestii tej i innych pokrewnych? Możemy przypuszczać, że takich ośrodków opinii znalazłoby się w całym
kraju bardzo wiele, ale nie ujawniają się,
nie wiedzą wręcz same o sobie. Któryś z moich korespondentów, podkreślając potrzebę organizowania się ludzi podobnie myślących, skarżył się na to odosobnienie. (...)
Bo na dowód, jak utrudnione jest porozumiewanie się i wypowiedzenie, dam
jeszcze przykład. Fakt, którego udzielił mi
jeden z lekarzy prowincjonalnych.
Lekarz ten przesłał – właśnie w sprawach, o których mówi pismo zakopiańskich
lekarzy – do organu społeczno-lekarskiego
artykuł pt. Czemu milczymy. Odmówiono
mu wydrukowania. O sprawach społecznolekarskich w gazecie społeczno-lekarskiej!
Gdyby ów lekarz wyrażał przeciwne poglądy, miałby do swojej dyspozycji kilka
tuzinów wszelkich gazet i gazetek w całym kraju. Niech to będzie zarazem objaśnieniem, czemu niektóre sprawy, które –
zdawałoby się – należą gdzie indziej, trzeba
poruszać w „Wiadomościach Literackich”.
Pismo lekarzy zakopiańskich wydaje mi
się tedy znamiennym sygnałem ostrzegawczym. Świadczy ono, że nie tylko nie znamy opinii ogółu w najważniejszych sprawach społecznych, ale – tak jak rzeczy stoją
– nie mamy prawie możności jej poznać. 

DOROTA SZUMILAS
Nokturn Des-dur Chopina
i jesień
powiew wiatru
spadają kolejne liście
promienie słońca
nasycają
jesienne kolory
Nokturn Des-dur Chopina
i jesień
współtworzą
niepowtarzalną przestrzeń
refleksji

*
*

*

Czy czekać na jakąś jesień
Która nie rozplącze gałęzi
Pochłoniętych przez wysoką
Pożółkłą trawę
Cisza nie jest ciszą do końca
Zawsze jest jakiś
Strażnik Twierdzy
słuchający
Gdzieś daleko cierpliwie
Serca
Na pewno się odezwie

Felieton wybrała i wstępem opatrzyła
Czesława Jolanta Kotarba
Felieton i inne dokumenty dotyczące tego tematu
znajdują się w tomie pt. Nasi okupanci.
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WALDEMAR KANIA

O Tadeuszu Żeleńskim Boyu
Żeleński Tadeusz, pseudonim Boy (1874-1941), syn Władysława, cioteczny brat
Kazimierza Przerwy Tetmajera, tłumacz, krytyk teatralny i literacki, publicysta,
satyryk; z wykształcenia lekarz (praktykował do 1918). Związany z krakowski,
środowiskiem Młodej Polski, pisał dla kabaretu Zielony Balonik wiersze i piosenki satyryczne (Słówka 1913), ośmieszające zarówno konserwatywne autorytety
i mieszczańską pruderię, jak też dekadencką pozę cyganerii; obraz młodopolskiego Krakowa utrwalił w szkicach wspomnieniowych Plotki... plotki... (1927)
i Znaszli ten kraj?... (1931). W latach międzywojennych, jako autorytet liberalnej
i demokratycznej inteligencji, prowadził głośne kampanie publicystyczne o laicyzację polskiej kultury obyczajowej (Dziewice konsystorskie 1929, Piekło kobiet
1930, Nasi okupanci 1929, Brązownicy 1930, Obrachunki fredrowskie 1934, Marysieńska Sobieska 1937). Programowy charakter miała również jego działalność przekładowa („Biblioteka Boya”), która przyswoiła polskiej kulturze w mistrzowskich tłumaczeniach ponad 100 tomów klasyki francuskiej (od Pieśni
o Rolandzie do cyklu M. Prousta) oraz towarzyszące jej studia o pisarzach francuskich (Ozg i płeć seria I-III, 1926-28). Jako krytyk i felietonista teatralny (m. in.
cykl Flirt z Melpomeną t. 1-10, 1920-32) stworzył kronikę warszawskiego życia
teatralnego, dając zarazem wszechstronny obraz ówczesnej kultury i obyczaju.
Od 1933 członek Polskiej Akademii Literatury; po 1939 wykładał literaturę francuską na Uniwersytecie Lwowskim; zamordowany po zajęciu miasta przez Niemców; prace z zakresu medycyny. Za przekład dzieł Moliera otrzymał w 1914 palmy Akademii Francuskiej, w 1927 Krzyż Oficerski Legii Honorowej, a w 1934
Krzyż Komandorski Legii Honorowej – czytamy w encyklopedii PWN.

Po wojnie wydano: Szkice o literaturze francuskiej (t. 1-2, 1956), Pisma (t. 128, 1956-75), Listy (1972), wybór publicystyki Reflektorem w mrok (1978), wybór
szkiców O literaturze niemoralnej (1990).
Wkrótce po zajęciu Lwowa przez
Niemców, w nocy z 3 na 4 lipca 1941, Tadeusz Żeleński Boy został aresztowany
wraz z prof. Grekiem i jego żoną, Marią
Pareńską-Grekową, przez Einsatzkommando zur besonderen Verwendung pod do-
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wództwem Brigadeführera dr. Karla Eberharda Schöngartha i zamordowany tej samej nocy na Wzgórzach Wuleckich w grupie polskich profesorów lwowskich uczelni.
3 lipca 2011 roku na Wzgórzach Wuleckich
został odsłonięty pomnik profesorów lwowskich autorstwa prof. Aleksandra Śliwy
z Krakowa. Pomnik został zbudowany ze składek społecznych z inicjatywy prezydenta
Wrocławia Rafała Dutkiewicza i mera Lwowa Andrija Sadowego.

Miejsca w Krakowie
upamiętniające Boya
Popiersie Tadeusza Żeleńskiego Boya,
autorstwa Edwarda Krzaka, odsłonięto na
Plantach w 1980 r. (naprzeciw Muzeum
Archeologicznego). W 1992 roku zdjęto je
i schowano. Po interwencjach przedstawicieli krakowskich intelektualistów, a także
działaczy Towarzystwa Kultury Świeckiej
ustawiono je ponownie na Plantach przy
ul. Straszewskiego, niedaleko Wawelu. Pod
popiersiem widnieje napis: Tadeusz Boy
Żeleński 1874-1941.
 Ul. Św. Sebastiana 12, wyremontowana

willa, która nosiła kiedyś nr 10, od lata 1881
roku była rodzinnym domem Żeleńskich –
mieszkali tam do 1902 roku.
 Ul. Bracka 12, Szkoła Powszechna przy

Seminarium Nauczycielskim (dziś niesitniejąca), uczęszczali do niej m.in. Boy, Wyspiański, Mehoffer, Estreicher.
 Plac na Groblach 9, Gimnazjum im Nowodworskiego, do którego uczęszczał Marcjan Żeleński (dziadek), Władysław Żeleński
(ojciec), kuzyn Kazimierz Przerwa Tetmajer
i obaj bracia.
 Ul. Św. Anny 12, Collegium Medicum

Uniwersytetu Jagiellońskiego, w UJ Boy
skończył studia.
 Ul. Karmelicka 206, Teatr Bagatela; nazwę dla teatru wymyślił Tadeusz Żeleński
Boy. Anegdota mówi, że usłyszawszy, że
szuka się nazwy dla teatru, miał zażartować:
„Znaleźć dobrą nazwę dla teatru – bagatela”. I to spodobało się wszystkim i przyjęto
nazwę „Bagatela”. Po remoncie do Teatru
włączono kamienicę nr 6, w której Boy
mieszkał zaraz po ślubie z Zofią Pareńską.

Teatr od 1972 r. nosił nazwę: Teatr „Bagatela” im Tadeusza Boya Żeleńskiego. Teraz
została już tylko „Bagatela”. I tablica, że tu
Boy mieszkał.
 Ul. Jagiellońska 1; Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, w nim zaczynał edukację teatralną.
 Ul. Św. Tomasza (budynek nie dotrwał),
redakcja „Czasu” – Rudolf Starzewski, redaktor naczelny był przyjacielem Boya. Od
recenzji ze Świętoszka Moliera (w przekładzie Boya) zaczął się flirt z Melpomeną.
W marcu 1919 roku staraniem Andrzeja
Wajdy na ścianie budynku umieszczono
tablicę upamiętniającą „Czas” i jego redaktorów, w tym również Boya.
 Rynek Główny 34, Pałac Spiski – z Paryża przywiózł dr Żeleński aparat do pasteryzacji mleka, wygłosił w Krakowskim
Towarzystwie Lekarskim (ul. Radziwiłłowska 2) odczyt pt. „Sztuczne i mieszane
żywienie niemowląt a instytucja Kropli
Mleka”. Prowadził tę instytucję przez 3 lata.
 Ul. Radziwiłłowska 2, Towarzystwo Le-

karskie w Krakowie, budynek wg projektu
J. Sowińskiego powstał w 1905 roku. Wnętrze zaprojektował Stanisław Wyspiański.
Zaprojektował też meble i krzesła. Boy
pisał, że ktoś zwrócił uwagę Wyspiańskiemu, że krzesła w sali posiedzeń nie są zbyt
wygodne, a on odpowiedział: „Bo takie
mają być – kiedy krzesła są wygodne, wówczas na posiedzeniach śpią”. Boy był lekarzem w Szpitalu św. Ludwika, opublikował
też kilka wartościowych prac z dziedziny
medycyny.
 Dworzec Główny Kraków, posterunek

lekarski; w przerwach tłumaczył Balzaka:
„Robię go w szalonym tempie, 20 tomów
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na rok wypadło. Na mózg bym dostarczył
i więcej, tylko oczami nie wiem czy nadążę...”. Tak powstała Biblioteka Tłumaczeń
Boya. Jedynie w latach 1914-1918 wydał
40 tomów, na koszt własny. Od Francuzów
otrzymał Legię Honorową, a od władz
krakowskich uliczkę (boczna od Tetmajera).
 Plac Świętego Ducha 1, Teatr im. Julisza

Słowackiego.
 Ul. Floriańska 45, kawiarnia Jana Mi-

chalika i kabaret „Zielony Balonik”. Jednym
z twórców był brat Boya Edward, a starszy
brat Stanisław dla lokalu Michalika wykonał w swym zakładzie witraże. Stał się bohaterem sztuki G. Zapolskiej Wodzirej.

Warto zwiedzić:
 Ul. Szczepańska 2, „Krzysztofory”, skład

fortepianów Zdzisława Gabryjelskiego
(dziś Muzeum Historyczne Miasta Krakowa).
 Ul. Tetmajera 28, Muzeum Historyczne
Miasta Krakowa „Rydlówka”.
 Ul. Szczepańska 11, Muzeum Młodej

Polski, kiedyś mieszkał tam Władysław
Żeleński po sprzedaży willi przy ul. Sebastiana.
Przed laty, w związku z popiersiem
Boya, prasa odnotowała oburzającą prowokację Ligi Polskich Rodzin i Młodzieży
Wszechpolskiej. Radni z tych organizacji
wystąpili bowiem z wnioskiem, aby usunąć pomnik Tadeusza Żeleńskiego Boya,
zmienić nazwę ulicy, nie dopuścić do uczynienia go patronem krakowskiego gimnazjum oraz zlikwidować moralną i kulturalną
obecność tego pisarza w Krakowie.
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Na temat tej prowokacji pisali m.in.:
Krzysztof Teodor Toeplitz w „Przeglądzie”: (...) co do fizycznej likwidacji
Boya, zadbali już o to Niemcy, rozstrzeliwując go we Lwowie, tuż po zajęciu tego
miasta w roku 1941 wraz z innymi profesorami pracującego pod okupacją radziecką
uniwersytetu. Pan Piotr Doerre, ponoć krakowski przywódca LPR, z perspektywy
historii ocenił ten fakt pozytywnie, jako
słuszną karę dla bezbożnika i kolaboranta,
choć ciekawe, że nic rozwinął tej oceny także na prof. Bartla, kilkakrotnego piłsudczykowskiego premiera II Rzeczypospolitej,
który stanął pod ścianą rozstrzełań obok
Boya-Żeleńskiego „za kolaborację” na tym
samym uniwersytecie. Oto więc po 62 latach od opisywanych wydarzeń „historia”
potoczyła się wstecz, w bagno głupoty
i nienawiści, dostając się w ręce obskurantów i bigotów, wydających swoją „obiektywną ocenę”. (...) Za niepoważne zaś,
maniakalne dewiacje miałem publikacje
takie jak np. „Kolaboranci” Jacka Trznadla,
pastwiącego się nad inteligencją polską,
która po klęsce wrześniowej starała się we
Lwowie, mimo wszystko, uczyć i pisać po
polsku, co było wówczas niemożliwe
w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i nigdzie na świecie. (...) A jednak okazało się,
że te bastiony ciemnoty, które swoją działalnością podmywał i osłabiał Boy, trwają
nadal, są niewzruszone i dyszą zemstą. Stają
się tym butniejsze, im bardziej podwija
ogon pod siebie nie tylko oficjalna, polityczna lewica, ale także po prostu postępowa opinia intelektualna, dywagująca, czy
przypadkiem oświecenie nie jest czymś
wstecznym wobec postmodernizmu. Dyszą
więc zemstą ci, których wściekłością na-

pełniało Boyowskie hasło „świadomego
macierzyństwa”, zyskując na kurażu wobec tchórzliwej i pokrętnej postawy lewicy, stojącej za Boyem znacznie lękliwiej,
niż czyniła to lewica przedwojenna. Dyszą
zemstą ci, których Boy nazwał „naszymi
okupantami” w sutannach, chociaż wówczas ich okupacja wydawała się nad podziw
łagodna. Wreszcie dławią się Boyem ci,
których wizję kultury polskiej Boy nazywał polonistyką od pana Zagłoby czy księdza Pirożyńskiego, zaściankową, prowincjonalną, z Polesia świata. Myślę, że tych
ostatnich Boy drażni tym bardziej, im bliżej jesteśmy Europy i integracji politycznej z naszym kontynentem.
Xymena Zaniewska-Chwedczuk w
„Trybunie” napisała również: Słucham, co
na to krakowscy intelektualiści, co na to ludzie myślący w ogóle, co wreszcie na to
lewica w całej Polsce. Faszyzm ma głos.
Żąda wymazania nazwiska jednego z ważniejszych w historii polskich inteligentów.
Mam poczucie, że polska inteligencja dostaje w twarz, a za chwilę będzie uważać,
czy aby nic ma babci Żydówki (awantura o
szkołę im. Brzechwy) albo czy ktoś w rodzinie trzyma przekłady Boya. Mam się bać
sama, czy ktoś się odezwie?
Józef Hen: Najgorsze jednak jest to, że
nie prostuje się tych kłamstw. Szkoda, że tak
często krytykuje się człowieka, który Polsce
dał tak dużo światła. Krytykujący go najwyraźniej wolą ciemność.
Tadeusz Słobodzianek, dramaturg:
Hołota nie powinna zajmować się sprawami kultury, ponieważ są to dla nich głęboko obce i niedostępne tajemnice. Ludzie,

przypuszczam, że w większości bez matur,
chcą zburzyć pomnik jednego z największych tłumaczy w dziejach Polski, który przybliżył nam literaturę francuską, a jego recenzje teatralne budowały poziom myślenia
o teatrze. Mam propozycję dla panów z LPR:
jeżeli tak bardzo chcą lustrować, to niech
zajmą się św. Tomaszem lub św. Augustynem, który w młodości był przestępcą,
a na starość stał się świętym.
Józefa Hennelowa z „Tygodnika Powszechnego”, zastępca redaktora naczelnego: To strasznie niemądre. Ręce opadają.
Polemika na ten temat nie ma sensu. Bo
jak dyskutować z kimś, kto nie ma pojęcia
o Boyu, wyciąga z jego życiorysu wyłącznie szczegóły.
Prof. Tadeusz Chrzanowski, przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa: Inicjatywę usunięcia pomnika Żeleńskiego uważam za
skandal. Jego dzieło jest dobrem narodowym.
Stanisław Mancewicz w „Gazecie
Wyborczej”, w artykule W oparach absurdu napisał: Doerre i Twaróg wklejają się
fantazyjnie w opar absurdu wiszący nad
naszą zgnębioną ojczyzną. Nie wiem, gdzie
uczono panów Twaroga i Doerre, ale najwyższy czas znaleźć tych nauczycieli i przesłuchać. Przejrzeć preparatki, dzienniki lekcyjne, zweryfikować ich małe matury, zwołać
konsylium i osadzić. W sanatorium oczywiście... Z kim mamy do czynienia? Z prawdziwymi Polakami, jak się okazuje, i antykomunistami. O których za komuny arcypolski pies z kulawą nogą nie słyszał.
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DZIŚ I WCZORAJ
WALDEMAR JANKOWSKI

Barbarzyńcy na Olimpie
W kolejnej odsłonie trwającego od 2008 roku światowego kryzysu gospodarczego tematem numer jeden stał się dług publiczny. Jego główną
ofiarą padła obecnie Grecja, mimo że nie jest jedynym ani najbardziej
znaczącym krajem borykającym się z tym problemem. Aby jednak dogłębnie zrozumieć istotę problemu zadłużenia publicznego, należy zdystansować się od obowiązujących w światowym dyskursie neoliberalnych
dogmatów i bliżej przyjrzeć się mechanizmom, które do niego prowadzą.

W związku z brakiem dostatecznej demokratycznej kontroli nad mechanizmami władzy oraz procesami produkcji i dystrybucji
dóbr w społeczeństwach kapitalistycznych,
dość łatwo przychodzi zakwestionowanie legitymacji rządzących do obciążania
ludności skutkami zadłużenia publicznego.
W skrajnie lewicowej interpretacji demokracja przedstawicielska w obecnej formie
w ogóle nie reprezentuje interesów wyborców, lecz posiadaczy kapitału, a wybory pełnią tylko rolę zbliżoną do festynu
reklamowego ponadnarodowych korporacji. Przyjmując prawdziwość tego założenia, dług publiczny zaciągają więc kapitaliści u samych siebie, obciążając spłatą
całość wyzyskiwanego społeczeństwa. Oczywiście jest to radykalna interpretacja rzeczywistości, ale dość przekonująca w kontekście
rozwoju wypadków nie tylko na południu
Europy.
Aby jednak lepiej poprzeć tę argumentację, sensownie będzie naszkicować szersze
tło dla problematyki długu publicznego.
Mechanizm powstawania kryzysów gospodarczych rozpoznano i szczegółowo zana8

lizowano już przed wiekami. Dzisiaj nawet
najbardziej ortodoksyjni wyznawcy idei
wolnego rynku nie zaprzeczają, że wynikają one bezpośrednio z samego mechanizmu systemu kapitalistycznego. Bezpośrednią przyczyną kryzysu jest nieekwiwalentna
wymiana towarowa prowadząca do nadmiernej akumulacji kapitału i nierówności
dochodowych. Spowodowany przez nią
spadek popytu wpływa hamująco na produkcję, spadek produkcji powoduje natomiast obniżenie zatrudnienia i tym samym
mechanizm błędnego koła sam się nakręca. Przez lata nauczono się rozpoznawać
przyczyny i łagodzić skutki cykli koniukturalnych i – odpowiednio stymulując bądź
ograniczając popyt pieniądza przez bank
centralny – kontrolowano zarówno zasięg
jak i czas trwania kryzysów, chroniąc społeczeństwa przed pauperyzacją, a kapitał
przed niepokojami społecznymi. Z chwilą
jednak, gdy światowe przepływy finansowe
wymknęły się z rąk demokratycznie wybieranych władz, a władzę nad nimi przejęła światowa finansjera, lokalne rządy straciły nawet ten niewydolny instrument

kontroli własnej gospodarki. Europa, w której zdecydowano się nawet na wprowadzenie jednolitej, ponadnarodowej waluty, jest
doskonałym przykładem na poparcie tej
tendencji. Polska również doświadczyła
manipulacji międzynarodowych instytucji
finansowych, które przy pomocy ogromnych przepływów kapitałowych potrafiły
zachwiać kursem złotówki po to, by bez
wysiłku przetransferować z naszego kraju
znaczne kwoty. Od tego momentu tylko
niepohamowana chciwość posiadaczy kapitału decyduje o wielkości popytu. Co jednak może zrobić kapitał, gdy w wyniku
przegrzania koniuktury popyt maleje? Odpowiedź jest prosta – zaoferuje pożyczkę
na sfinansowanie oferowanych przez siebie towarów. Oczywiście nikt rozsądny nie
bierze kredytów w czasie kryzysu, gdy ceny
szaleją, a wysokość dochodów jest niepewna. Ryzyko to podejmuje jednak państwo.
Władze w takiej sytuacji chętnie zaciągają
kredyty w obawie przed skutkami kryzysu,
odpływem kapitału i niepokojami społecznymi. Gdy coraz bardziej nękane spłatą zadłużenia społeczeństwo ograniczy do minimum popyt wewnętrzny, a tym samym
dochód narodowy, władze tracą kontrolę
nad finansami publicznymi, następuje eskalacja kryzysu, z jaką od kilku lat mamy do
czynienia nie tylko w Grecji.
Długi trzeba spłacać, nie jest to problem
podlegający dyskusji. Wątpliwości budzi
jednak fakt, kto te długi zaciągał i czy zadłużony faktycznie świadomie się na to
zdecydował. Nawet jeśli przedstawiona na
wstępie skrajnie lewicowa interpretacja jest
błędna, trudno pozbyć się wrażenia, że cały
system działa źle i jest cynicznie wykorzystywany przez nielicznych posiadaczy kapitału. Co ciekawe, działa on tak naprawdę
nawet wbrew ich interesom, bo ceną będzie

ogólny spadek poziomu cywilizacyjnego.
Nakręcony w ten sposób mechanizm długu
publicznego nie stymuluje rozwoju gospodarki w dłuższej perspektywie, nie poprawia standardu życia społeczeństwa ani bezpieczeństwa żywnościowego, powoduje
frustrację społeczną, delegitymizuje system
i daje światowej elicie finansowej gwarancję poniesienia ogromnej straty w postaci
niespłaconych długów.
Można zadać sobie w tym miejscu pytanie,
o co w takim razie chodzi. Skoro każdy wie,
że przegrzana koniunktura prowadzi do
kryzysu gospodarczego i unieruchomienia ogromnych zasobów pracy i kapitału
w postaci niewykorzystywanych środków
produkcji, po co dodatkowo nadmuchiwać
bańkę mydlaną popytu poprzez dług publiczny? Odpowiedź, która się w tym miejscu nasuwa, nie napawa optymizmem.
Wydaje się w tym kontekście, że dług publiczny nie jest po prostu nierozsądnie zaciągniętą pożyczką, ale przede wszystkim
instrumentem wywierania presji na całe
społeczeństwa do wzmożenia wysiłków na
rzecz kapitału. Słowo „dług” ma konotacje
wyjątkowo pejoratywne, kojarzy się z nierozsądnym gospodarowniem, życiem ponad stan. Dłużnik jest człowiekiem bez honoru, ambicji, bezwstydnie przejadającym
uczciwie zapracowane przez kogoś innego
pieniądze. Łatwo go skłonić do wysiłków,
żeby zrzucić z siebie to piętno. Wystarczy
wsłuchać się w uskutecznianą obecnie antygrecką propagandę, żeby zrozumieć, że
grecki dług publiczny ma wymiar nie tylko
ekonomiczny, ale udzielono go i zaciągnięto
głównie po to, by skłonić całe społeczeństwo do niesprawiedliwie opłacanej, wręcz
niewolniczej pracy na rzecz wąskiej grupy
posiadaczy kapitału. Pytanie, na ile świadomy był udział demokratycznie wybra9

nych władz publicznych w opisanym mechnizmie, a w jakim stopniu zostały w niego
sprytnie wmanewrowane, ma w tym kontekście znaczenie drugorzędne.
Nietrudno jest również przewidzieć dalszy
przebieg wydarzeń. Niewielką i niezbyt
ludną Grecję łatwo da się zepchnąć na peryferia światowego kapitalizmu. Sytuacja
skomplikuje się we Włoszech lub Hiszpanii.
Niemal natychmiast znajdzie się tam bystry polityk, który wskaże publice winnych
ich opresji i można być niemal pewnym,
że nie będą to ponadnarodowe instytucje
finansowe. Gdy spirala przemocy napnie
się odpowiednio mocno, pozostanie już tylko
krok, by któraś z nacji zaczęła udowadniać
swoje nadczłowieczeństwo przy pomocy
mordów i grabieży. Przy obecnym potencjale militarnym światowy konflikt, który
w ten sposób sprowokuje, będzie niewątpliwie końcem nie tylko kapitalizmu, ale najprawdopodobniej historii ludzkości w ogóle. I tylko trudno ocenić, czy świadomość
tego faktu bardziej niepokoi czy uspokaja.
Czy przedstawiony scenariusz jest jedynym
możliwym, czy można sobie wyobrazić rozwój gospodarczy bez popadania w kryzys
akumulacji? Wbrew obowiązującym od 30
lat neoliberalnym dogmatom ilość sposobów
produkcji oraz dystrybucji dóbr i usług
ogranicza tylko ludzka wyobraźnia. Wcale
nie musi to być produkcja towarów na
sprzedaż metodami przemysłowymi przez
częściowo opłacanych pracowników najemnych. Wyzwolenie się z tego błędnego koła
kapitalizmu wymaga jednak samodzielnego
myślenia, działania szerokich rzesz ludności
i wyzwolenia się od partykularnych, jednostkowych, grupowych a nawet narodowych interesów, łatwo dających się cynicznie
wykorzystać w służbie kapitału.
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MARZANNA
FIAŁKOWSKA-PYZOWSKA
Kobietom

Prawo
Pewnego dnia ten mdły smak w ustach
a później wszystko swym rytmem znajomym
brzuch nabrzmiewa „wiarą, miłością, nadzieją”
Zasypia wśród czterech dziecięcych świergotów
plecie złote warkocze nienarodzonej
łąki niebieskie od marzeń matczynych
Biały kitel badania dziwne spojrzenia
„niestety to rzadkość taka choroba
bez szans na życie złapanie oddechu”
A ona nosi to dziwne stworzenie
w swym przytulnym matczynym cieple
nie wierząc lekarzom w te wszystkie brednie
Rodzi w bólach prosząc: „Jeśli będzie brzydka
nie pokazujcie mi jej bo
ten obraz zostanie we mnie na zawsze”
Kładą jej na piersiach umarłego potworka
z ogromną głową pomarszczonego starego
człowieka
Kraków, 30 X 2012 r.
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JERZY J. KOLARZOWSKI

Inteligencja
– twarz w społeczeństwie

Performatyw naznaczenia
Wypowiedzi performatywne, inaczej
performatywy, to szczególny rodzaj zdań,
dla których nie da się ustalić prawdziwości
empirycznej przed ich wypowiedzeniem.
Same zaś, poprzez akt mowy są czynami,
stwarzającymi realne skutki (na przykład:
„tak” podczas zaślubin, „mianuję Cię porucznikiem”, itd.). Kiedy zastanawiamy się, czy
dana wypowiedź może zostać sklasyfikowana jako performatyw, istotne jest bezpośrednie odniesienie do osoby lub grupy osób.
Brytyjski filozof i teoretyk języka J. L.
Austin1 , rozważając zagadnienie klasyfikacji zdań, badał wypowiedzi o pozytywnym
ładunku znaczeniowym z zakresu etyki,
wypowiedzi emotywistyczne i rytualne. Nie
interesowały go natomiast performatywy
poniżenia, napiętnowania, można by powiedzieć performatywy kpiny i obrazy. Sposób tworzenia tych ostatnich jest bardziej
złożony. Polega na użyciu epitetu, stworzeniu neologizmu słowotwórczego, mającego
na celu pewien rozstrzał bliskoznaczności,
który per se wywołuje odczucie ironii, np.
Kaczystan (rdzeń pochodzi od znanego
wszystkim w Polsce nazwiska i końcówka
nawiązująca do środkowoazjatyckich republik ZSRR). Ironia może oznaczać pewien
rodzaj postawy, być wyrazem dystansu,

„przymrużenia oczu” ale może, jak zauważył to Cz. Miłosz, być – „siostrą pogardy”
(np. „premier nie pacnął Muchy”). Chcąc
mówić o performatywach negatywnych
wkraczamy na wyboisty trakt wzajemnych
relacji pomiędzy aksjologią i uczuciami.
Wspomniany wyżej emotywizm (ang. emotivism, z łac. emotus – poruszony) oznacza
teorię i kierunek rozważań na gruncie metaetyki klasyfikujący wypowiedzi moralne
jedynie jako wyrażenia preferencji, skłonności i uczuć, czyli emocji. Jest to istotna
konstatacja, gdyż w perspektywie połączenia metaetyki z socjotechniką emocji sądy
wartościujące nie zależą od obiektywnych
standardów moralności. Perspektywa emotywistyczna nie pozostawia złudzeń. Etyczny namysł, a także wynikające z niego postanowienia, mają jedynie charakter subiektywnych ekspresji doznań i uczuć jednostki.
Emotywizm uznaje nie tylko oceny, ale także normy za pseudozdania, które pozornie
stwierdzają stan rzeczy, a naprawdę są wyrazem irracjonalnej, emocjonalnej postawy,
skłaniającej do zajęcia stanowiska podobnego do wyrażonego przez nadawcę komunikatu językowego w danej sprawie. Usiłowano niekiedy sformułować emotywistyczne teorie prawa, ale spotkały się z opinią,
że są niebezpieczne i regresywne.
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Irracjonalizm i mimesis
Irracjonalizm prowadzonych sporów
doprowadził do dominacji personalnych
preferencji jako wyznacznika zasad etycznych. Liczy się zatem siła perswazji, skuteczność przekonywania do osobistych preferencji, którym w sposób zdeterminowany
podlega znaczenie słów, a zwłaszcza sens
wypowiedzi moralnych. W takich warunkach autentyczny dyskurs nie istnieje, gdyż
sprowadza się do próby przekonania oponenta do zmiany swoich preferencji i odczuć, nie istnieje możliwość odwołania się
do racjonalnych czy obiektywnych kryteriów. Uzgodnienie wspólnych racji staje się
niewykonalne bez naruszenia dóbr osobistych i manipulacji. Dlatego też wzajemne
obrażanie słowne wyprzedza i jednocześnie
staje się częścią strategii erystycznych.
Jedną z cech człowieka zapożyczoną
od zwierząt jest zdolność do działań wspólnych – mimesis. Nieporozumienie polega
na tym, że na drodze nauki badającej etologię zwierząt i ludzi stanęli niegdyś kapłani,
strażnicy przedwiecznych wartości, orędownicy „klasy próżniaczej”, domagając się, by
w imię człowieczeństwa odróżniającego
ludzi od zwierząt ci pierwsi kształcili szczególne cechy charakteru, takie jak bezinteresowność działań – ofiarność i szlachetność. Twierdzili oni, że to właśnie altruizm
i empatia zapewnią człowiekowi przyszłość
na ziemi i nagrodę życia wiecznego po
śmierci. Tymczasem dzisiaj, w czasach postępu tak daleko idącego, że naszymi działaniami choćby z powodu tempa życia kierują
motywy irracjonalne – nie sposób samych
siebie oraz swoich wyborów, także moralnych, poddać dokładnej analizie, a własną
umysłowość permanentnej edukacji. Edu12

kacji, która pozwoliłaby na budowę indywidualnego kodeksu moralnego oraz uodporniła nas na manipulację ze strony ideologów, a zwłaszcza konkurujących ze sobą
ideologii z bliższej i dalszej przeszłości tradycjonalistycznej i post-totalitarnej. Ideologie tradycjonalistyczne krytykują wszelkie projekty rozwoju i postępu, a bywa, że
cieszą się z upadku projektów, które choć
postęp i dobro człowieka deklarowały, ale
poniosły klęskę. Obecnie rzecznicy tradycjonalizmu potrzebują wyznawców tak
samo jak orędownicy ideologii postępu, tyle
tylko, że trudno w ich postępowaniu rozgraniczyć troskę o dobro wspólne od chęci
odwetu.
Inteligencja i twarz
Współcześnie żyjemy w społeczeństwie, które na każdym etapie winno nadrobić historyczne zaległości. Zaległości te
są znaczne i sięgają niemal osiemnastowiecznej Europy, w której Dawid Hume
nauczał o konserwatyzmie bez Boga, a Samuel Pufendorf o bezradności człowieka
(łac. imbecillitas), które to kryterium jest
ważniejsze dla prawno-naturalnego horyzontu wspólnych celów, aniżeli pojęcie grzechu pierworodnego. Osoba drżąca z zimna
potrzebuje okrycia i schronienia, a nie rozważań nad biblijnym znaczeniem nagości po
wygnaniu z raju. To pradawne mitologiczne pojęcie może być co najwyżej obiektem
błyskotliwych refutacji w dziele współczesnego filozofa G. Agambena2. Podobnie człowiek głodny potrzebuje nade wszystko jedzenia, a poniżony przywrócenia godności.
Domaganie się tego w warunkach liberalizmu po komunizmie okazało się niemal tak
trudne, jak tłumaczenie długoterminowemu

więźniowi zalet wolności. Czy w tych warunkach można zaniechać wojny słów i zastąpić ją czymś, co dla większości ludzi jest
niezmiernie trudne, a mianowicie przyznaniem się do swej inteligencji, ale ograniczonej biograficznym kalectwem?
Ludzie na ogół lubią pomagać, chcą
służyć innym, ale przede wszystkim to proszący o pomoc powinien znać horyzont
ostatniego kroku, nie roszcząc sobie prawa
domagania się od swego opiekuna nazbyt
wiele. Nie zbuduje się społecznego pokoju
mową nienawiści, podobnie jak nie zbuduje się XXI wieku metaforami nawiązującymi do mesjanizmu i eschatologii. Wielka
praca, przekraczająca możliwości poszczególnych segmentów społeczeństwa, wymaga zrozumienia i prawdziwych wyzwań.
Wyzwań płynących z tego, a nie pochodzących z magicznego świata. Nie ma czasu
na uzgadnianie sfery mythos i logos, by
przedłożyć je wszystkim do wierzenia. Sfera publiczna polega na działaniach, których
większość może przypominać napełnianie
zbiornika służącego dla potrzeb każdego
członka wspólnoty. Ten, który w tych warunkach kłóci się, źle się wyraża, nie potrafi
uwolnić od pogardy czy nawet nadmiernego zniechęcenia, powinien zostać określony jako osoba bez twarzy. Mamy wiele
powodów, by wielu polityków i czwartą
władzę uznać w minionym dwudziestoleciu
za personae non gratae, gdyż nie oferują
ani wystarczającej pomocy, ani empatii, ani
spójnego odpowiedzialnego wskazywania
celów na przyszłość. Nawet ci pełni ideałów i dobrych chęci wypowiadają się często
używając zdań zaczynających się od powinien Pan, powinniśmy, itp. Tymczasem zdanie
zaczynające się o tego czasownika odrzeczownikowego – powinność – tak naprawdę

jest zawoalowanym rozkazem. Nikt nie lubi
słuchać rozkazów i nawet prawodawca ich
stara się unikać, choć z wielu różnorodnych
powodów. W świecie bez rozkazów i z taką
spuścizną piętnowanie słowami, zabijanie
godności drugiego od kpiny po naznaczenie stało się jedną ze społecznie usankcjonowanych metod walki.
Uwagi końcowe
W tej sytuacji przyjdzie nam zapewne
osoby publiczne klasyfikować wg podziału
zaproponowanego przez irlandzkiego filozofa Alasdaira MacIntyre, który w swoim dziele Dziedzictwie cnoty. Studium z teorii moralności3 wyróżnia trzy ewidentnie emotywistyczne osobowości charakterystyczne
dla współczesnego świata. Są to:
1. esteta – człowiek, który uważa otaczający go świat za teatr, w którym – dla zabicia
zżerającej go nudy – gra główną rolę, a innych traktuje jako „statystów” potrzebnych
w osiąganiu pełnego zadowolenia;
2. menedżer – ludzie są dla niego elementem
rynku, bowiem chodzi mu o zorganizowanie społeczeństwa głównie dla uzyskania
materialnych efektów, a więc wyprodukowania realnego zysku;
3. terapeuta – skupia się na psychice ludzi,
ale w nikłym stopniu interesuje go ich cierpienie, bowiem ludzie stanowią dla niego
materiał poddawany obróbce w celu przywróceniu ich społeczeństwu, by mogli być
w sposób komplementarny wykorzystani.
Zakłada się, że wysoki iloraz inteligencji
znamionuje estetów, menadżerów jak i terapeutów. Uznanie, że pejoratywne określenia rzucane pod adresem przeciwników są
symptomami słabości, braku wiedzy, a czasem wypływają z wypaczeń charakteru,
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w konsekwencji będzie prowadzić do
stwierdzenia utraty twarzy. Świadomość
wykształconego społeczeństwa, kultura nie
tylko konsumpcji, ale determinacji w dążeniu do zrównoważenia tolerancją uzupełniania niedoborów miłości własnej – to zadanie dla kilku najbliższych pokoleń. 
Autor jest profesorem w Uniwersytecie PedagogicznoHumanistycznym w Siedlcach.
1

John Langshaw Austin, Mówienie i poznawanie.
Rozprawy i wykłady filozoficzne, PWN, Warszawa
1995, przekł. i wstęp B. Chwedeńczuk, przekł. przejrzał J.Woleński.
2
Giorgio Agamben, Nagość, W.A.B., Warszawa
2010, przekł. T. Żaboklicki.
3
Alasdair MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium
z teorii moralności, PWN, Warszawa 1996, przekł.
i wstęp A. Chmielewski, przekł. przejrzał J. Hołówka.
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STANISŁAW SZWARC
MediaMarkt
Witkacy, Tischner i Dostojewski,
Bartok, Bosch, Lorca z nim Białoszewski,
Stachura, Mrożek, Beksiński, Zola,
Kilar, Głowacki, Wieniawski, Goya,
Szopen z Miłoszem, Herbert z Schumanem,
Tansman, Malczewski, Mandelsztam
z Mannem,
Boznańska, Hartwig, Wagner, Villon,
Lem, Szymanowski, Gombrowicz, Bąk,
Różewicz, Rilke, Pisarro, Schubert,
Chwin, Penderecki, Hölderlin z Prusem,
Kamieńska, Turner, Górecki, Wilde,
Duda-Gracz, Gajcy, Słowacki, Baird,
Debussy, Przyboś i Modigliani,
Lipskiej pominąć nie mogę za nic,
Sartre, Joyce, Schulz, Cybis i Palestrina,
Chagall i Leśmian się przypomina...
Długo tę listę ciągnąć byłbym gotów.
Jeszcze Szymborska.
Nie dla idiotów
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Ikea
Czy naprawdę Ci nie żal
Tutsi, płetwala błękitnego,
ofiarnych stosów z książek, ludzi,
dzieci Bhopalu, Czarnobyla,
Apaczów, tura, Żydów, Ormian,
czystych wód z rzek Edenu,
grobów masowych jeszcze bardziej
niż wyrazy poparcia i wiece.
Przemija postać tego świata,
lecz słowa Twoje nie przeminą.
Twa obietnica nieroztropna
w rajskim ogrodzie.
Ty tu rządzisz

Wiersze ukazały się w almanachu Pożegnanie Lata
Pisarzy i Artystów, wyd. STAL, Kraków, 2012 r.

SESJA NAUKOWA

PAWEŁ SĘKOWSKI

Profesor Antoni Podraza –
uczony oraz działacz ruchu
ludowego i laickiego
Niniejszy tekst jest skrótową wersją odczytu
wygłoszonego w dniu 29 października 2012 r.
w Stowarzyszeniu „Kuźnica” w Krakowie.
Związki Antoniego Podrazy z UJ rozpoczęły się w 1945 r., po jego repatriacji
z przyłączonego do ZSRR Lwowa. Wcześniej, bo od 1938 r. studiował historię we
Lwowie. W roku akademickim 1945/46
ukończył studia historyczne na Wydziale
Humanistycznym UJ i uzyskał 4 lipca 1946
roku stopień magistra filozofii w zakresie
historii.
Już w roku akademickim 1945/46
Antoni Podraza był bezpłatnym asystentem
w Studium Spółdzielczym na Wydziale
Rolniczym UJ. W listopadzie 1946 r. pojawiła się możliwość otrzymania dlań stanowiska starszego asystenta. W ten sposób od
roku 1946/47 do 1950 r. Podraza był starszym asystentem w Zakładzie Historii Rolnictwa i Wsi na Wydziale Rolniczo-Leśnym, którym kierował prof. Stefan Inglot.
Jednocześnie do 1948 r. był bezpłatnym
asystentem Inglota w Studium Spółdzielczym. Po krótkim epizodzie w pierwszej
połowie 1951 r., kiedy to został asystentem w Katedrze Ruchów Społecznych na

Wydziale Humanistycznym, w czerwcu
1951 r. podjął pracę w Katedrze Historii
Gospodarczej (Katedrze Historii Polski
Feudalnej), którą kierował prof. Roman
Grodecki. W tym okresie rozpoczął bardziej
aktywną działalność w Związku Nauczycielstwa Polskiego w UJ. Działał także w Klubie Demokratycznej Profesury i przez dwa
lata pełnił funkcję sekretarza Marksistowskiego Zespołu Humanistycznego Pracowników
Naukowych UJ.
Od lutego 1953 r. Antoni Podraza,
dzięki staraniom prof. Celiny Bobińskiej,
przeniesiony został do dotąd nieobsadzonej
Katedry Historii Narodów ZSRR, otrzymując stanowisko adiunkta. Celinę Bobińską
A. Podraza znał od 1950 r., gdy podjął badania w prowadzonym przez nią Zespole
do badań walki klasowej na wsi w XVIII
wieku. W 1954 r. Antoni Podraza objął jako
kontraktowy samodzielny pracownik nauki
Katedrę Historii Narodów ZSRR, którą kierował aż do 1969 r. W tym samym czasie
Antoni Podraza współpracował z Pracow15

nią Badań Agrarnych w ramach Zakładu
Dokumentacji PAN oraz wszedł w skład
Komisji Nauk Historycznych PAN.
W tym czasie (od 1954 r.) pod kierunkiem prof. Kazimierza Lepszego przygotowywał w latach pięćdziesiątych pracę
kandydacką, w ramach napisanej wspólnie z Heleną Madurowicz pracy pt. Rejony
gospodarcze Małopolski Zachodniej w drugiej połowie XVIII wieku.
Już 20 stycznia 1961 r. otwarty został
przewód habilitacyjny Antoniego Podrazy,
na podstawie rozprawy pt. Jakub Kazimierz
Haur – pisarz rolniczy z XVII wieku. Studium z dziejów polskiej literatury rolniczej.
Kolokwium habilitacyjne Antoniego Podrazy odbyło się 24 czerwca 1961 r. na posiedzeniu Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ, zaś stanowisko docenta
etatowego Antoni Podraza otrzymał 31
stycznia 1962 r. Docent Podraza kontynuował przy tym cały czas działalność społeczną w UJ, pełniąc m.in. w latach 19641969 funkcję przewodniczącego Rady
Zakładowej ZNP w UJ i z tego tytułu biorąc udział w posiedzeniu Senatu Akademickiego.
Po reorganizacji Uniwersytetu i utworzeniu zakładów w ramach Instytutu Historii
został Antoni Podraza w 1970 r. mianowany
kierownikiem Zakładu Historii Polski Nowożytnej (był nim do 1991 r.) i jednocześnie
wicedyrektorem Instytutu. Funkcję dyrektora Instytutu Historii UJ pełnił łącznie
przez cztery kadencje, w latach 1972-1977
i 1981-1987. W dniu 31 maja 1975 roku
Antoni Podraza otrzymał uchwałą Rady
Państwa tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego. Obok pracy w Instytucie Historii, w latach 1980-1983 prof. Podraza kierował jeszcze Studium Wiedzy Społecznej
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i Doskonalenia Kadr na Wydziale Pracy
i Administracji, będąc następcą prof. Marka
Waldenberga na tym stanowisku. Ponadto
był członkiem Komisji Socjologicznej PAN
i Komisji Nauk Politycznych PAN, następnie
PAU. Od 1984 r. prof. Podraza ponownie
brał udział w posiedzeniach Senatu Akademickiego UJ jako przewodniczący Koła
ZSL w UJ. W 1991 roku Antoni Podraza
przeszedł na emeryturę, choć do 2003 roku
kontynuował pracę w Instytucie Historii UJ
w zmniejszonym wymiarze godzin. Związany był w dalszym ciągu z Komisją
Wschodnioeuropejską PAU jako jej przewodniczący oraz z Komisją Środkowoeuropejską PAU.
Ważnym obszarem zainteresowań badawczych prof. Antoniego Podrazy były
historia rolnictwa, wsi i ruchu ludowego w Galicji. Szczególnie interesowała go kwestia
podziałów geograficzno-ekonomicznych
w ujęciu historycznym oraz kwestia regionalizacji Europy i Polski. Bardzo ważnym
obszarem zainteresowań prof. Podrazy była
historia agrarna epoki nowożytnej: stosunki
agrarne oraz dzieje książki rolniczej w Polsce
i w Europie. W zakresie historii ruchu ludowego włożył znaczący wkład w badania nad
kształtowaniem się elit chłopskich. Interesował się Antoni Podraza również historią
Europy Wschodniej, szczególnie Ukrainy.
W badaniach nad historią agrarną Małopolski, w ramach kierowanego przez prof.
Celinę Bobińską zespołu, Antoni Podraza –
zdaje się, że ze sporym powodzeniem – stosował metodę materializmu historycznego.
Zresztą metodologia marksistowska była
wówczas w tej dziedzinie bardzo popularna także we Francji. Jako pracownik dydaktyczny Antoni Podraza wypromował
około 400 magistrów i 12 doktorów.

Związki Antoniego Podrazy
z ruchem ludowym
Inklinacje do ruchu ludowego Antoni
Podraza nabył – według własnych słów –
wskutek stosunkowo krótkiego okresu zamieszkiwania na wsi, gdy przebywał w Słobódce Koszyłowieckiej niedaleko Lwowa.
Zetknął się wówczas z ogromem nędzy
wiejskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego. Drugim ważnym czynnikiem
był wpływ prof. Stefana Inglota, promotora pracy magisterskiej Podrazy, a następnie kierownika Zakładu Historii Rolnictwa
i Wsi UJ, w którym Podraza pełnił funkcję
asystenta. Podraza poznał Inglota w okresie okupacji na tajnym uniwersytecie we
Lwowie. Później Podraza poznał również
profesorów Franciszka Bujaka i Stanisława Pigonia, którzy także wywarli na niego
duży wpływ osobisty. Jak mówił mi sam
prof. Podraza: Gdyby zapytać mnie, czy
zbliżyłem się do ruchu ludowego raczej
po linii chłopskich związków osobistych, czy
raczej po linii kontaktów naukowych,to raczej zadecydował ten drugi czynnik.
Na pierwszym po drugiej wojnie światowej statutowym zjeździe grodzkim Polskiego Stronnictwa Ludowego w Krakowie, który odbył się 9 września 1945 r.,
wybrano Zarząd Grodzki PSL w Krakowie,
w którym nie było jeszcze Antoniego Podrazy – z tej prostej przyczyny, że nie należał
jeszcze wtedy do PSL. Został on dokooptowany w skład tego Zarządu jako zastępca sekretarza w październiku 1945 roku –
w miesiącu, w którym przystąpił do Stronnictwa, namówiony do tego przez prof. Inglota. Formalnie funkcję sekretarza Zarządu pełnił kto inny, ale de facto to Podraza
urzędował w lokalu krakowskiego Zarzą-

du Okręgowego PSL przy ul. Basztowej 17,
a w zajmowanym przez niego pokoju dwa
razy w tygodniu odbywały się posiedzenia
Zarządu. Przypomnę, że prezesem Zarządu Grodzkiego PSL był doc. Karol Buczek,
a jednym z wiceprezesów adwokat Stanisław Grodziski (ojciec prof. Stanisława
Grodziskiego), a po jego wymuszonej stanem zdrowia rezygnacji, tj. od maja 1946
roku – prof. Adam Vetulani.
Antoni Podraza jako członek PSL należał do Koła Kraków-Śródmieście, którego prezesem był doc. Karol Starmach, zaś
wiceprezesem prof. Vetulani. Antoni Podraza aktywnie uczestniczył w regularnych
spotkaniach tzw. Klubu PSL, który miał
swoją siedzibę przy ul. Świętego Marka 25.
Oczywiście jako sekretarz Zarządu Grodzkiego Antoni Podraza brał również czynny
udział w tworzeniu nowych kół PSL w dawnych gminach podmiejskich, przyłączonych po wojnie do Krakowa. Antoni Podraza
uczestniczył w rozmowach na temat przystąpienia PSL do tzw. Bloku Demokratycznego przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego. Rozmowy te odbywały się
w Krakowie w tym samym czasie, gdy władze centralne PSL negocjowały warunki
ewentualnej umowy politycznej z PPR i PPS
w Warszawie. Ze wspomnień prof. Podrazy
zachowała się informacja o scysji między
delegacją PSL i SL podczas zebrania w lutym 1946 r., która mogła o kilka miesięcy
przyspieszyć zerwanie rozmów o Bloku (jak
wiadomo, PSL ostatecznie do Bloku nie przystąpiło). Jednak wówczas to właśnie Podraza przekonał Stanisława Mierzwę do powrotu do rozmów (przyczyną scysji były
obraźliwe słowa pod adresem PSL ze strony przedstawiciela SL).
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Jak powszechnie wiadomo, w Krakowie – co było wyjątkiem w skali ogólnopolskiej – PSL posiadało swoich przedstawicieli w 116 spośród 117 obwodowych
komisji w związku z tzw. głosowaniem ludowym z 30 czerwca 1946 r. W zebraniu
Miejskiej Komisji Porozumiewawczej
Stronnictw Demokratycznych, na którym
podjęto to ustalenie – PSL reprezentował
właśnie Antoni Podraza. Sam Podraza przyczyn ustępliwego stanowiska delegata PPR
Ferdynanda Mortimera doszukiwał się w silnym wsparciu dla postulatu niezależnych
ludowców ze strony przedstawiciela PPS
Władysława Wójcika. Podczas samego referendum Podraza pełnił funkcję wiceprzewodniczącego jednej z obwodowych komisji głosowania w Bronowicach.
Warto jeszcze wspomnieć, że Antoni
Podraza aktywnie współpracował w latach
1945-1946 w redagowaniu reaktywowanego po wojnie miesięcznika ideowo-wychowawczego „Wieś i Państwo”, którego redaktorami byli profesorowie: Franciszek
Bujak, Stefan Inglot i Wincenty Styś. Profilem pisma było publikowanie rozpraw popularnonaukowych, sprawozdań i referatów,
zaś Podraza redagował kronikę wydarzeń.
Wydawanie miesięcznika „Wieś i Państwo”
zawieszono w końcu 1946 r.
Dzięki tym wszystkim przejawom aktywności Antoni Podraza został wymieniony na drugim zjeździe grodzkim PSL 19
maja 1946 r. jako jeden z najaktywniejszych
członków Stronnictwa w Krakowie (na tym
zjeździe zresztą pełnił funkcję sekretarza).
Po raz drugi wybrano wówczas Podrazę na
II sekretarza Zarządu Grodzkiego PSL, jak
również na delegata na wrześniowy krakowski zjazd wojewódzki. Na tym zjeździe,
który odbył się 19 września 1946 r. w Sta-
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rym Teatrze, Antoni Podraza pełnił funkcję sekretarza.
Krytyczny dla sytuacji PSL w Krakowie
był ostatni kwartał 1946 r. W październiku
krakowskim ruchem ludowym wstrząsnęła informacja o mordzie popełnionym na
Józefie Hachlicy (prezesie Koła PSL w Prokocimiu) w jego własnym domu – co najprawdopodobniej było zemstą za jego kilka
dni wcześniej wygłoszone ostre przemówienie na pogrzebie ofiar innego skrytobójczego mordu w Podstolicach. Do mieszkania
Hachlicy udali się, poinformowani o zajściu przez córkę zamordowanego, Antoni
Podraza i inny ludowiec Wojciech Jekiełek
wraz ze znajomym fotografem. Wykonane
wówczas zdjęcie ciała Hachlicy ukazało się
następnie w londyńskim „Jutrze Polski”, za
co ostatecznie Jekiełek został skazany przez
Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie na
6 lat więzienia w 1948 r. (nie wydał on przez
cały proces ani słowem udziału Antoniego
Podrazy w tym zdarzeniu).
Tymczasem jednak już od września
1946 r. Antoni Podraza zaczął wycofywać się
z bieżącej działalności w PSL. Spowodowane to było natłokiem obowiązków w UJ.
W grudniu 1946 r. działalność Zarządu
Grodzkiego i Koła Śródmieście praktycznie zamarła. Pomimo to Antoni Podraza
został 16 grudnia zatrzymany przez funkcjonariuszy WUBP i przetrzymywany był
przez dwa dni. Zresztą Podraza w ogólnej
atmosferze tamtego czasu spodziewał się
aresztowania i miał nawet przygotowany
spakowany plecak z kocem, menażką, łyżką,
papierosami i czekoladą. Władze bezpieczeństwa podejrzewały go o pełnienie funkcji pełnomocnika okręgowej krakowskiej
listy wyborczej PSL, gdy tymczasem Podraza był jednym z kandydatów do Sejmu

Ustawodawczego (o czym UB nie wiedział), więc funkcji pełnomocnika zgodnie
z obowiązującym prawem pełnić nie mógł.
W sprawie Podrazy interweniował zdecydowanie rektor UJ prof. Franciszek Walter
{nota bene aktywny członek Koła Śródmieście PSL).
Po wyborach do Sejmu Ustawodawczego i aż do przejęcia władzy w PSL przez grupę Lewicy z Czesławem Wycechem i Józefem Niecką na czele (a w Krakowie z Józefem
Olszyńskim z Nowego Sącza) w październiku 1947 r., działalność PSL w Krakowie
praktycznie nie istniała. Można jednak odnotować odprawę prezesów i sekretarzy
zarządów powiatowych PSL w marcu 1947
roku, która odbyła się prawdopodobnie dlatego, że gościł na niej sam Stanisław Mikołajczyk. Na tym spotkaniu 22 marca z publiczną krytyczną wypowiedzią wobec
polityki Mikołajczyka wystąpił Antoni
Podraza, krytykując nieuzasadniony optymizm prezesa PSL.
Podraza cały czas uważany był przez
władze PSL za jednego z najaktywniejszych i najbardziej oddanych peeselowców
w Krakowie, mimo że nie ukrywał – zresztą
od początku swojej aktywności w PSL –
swojego lewicowego światopoglądu i poparcia dla idei porozumienia politycznego
z partiami Bloku, m.in. dla głosowania 3 x
TAK w głosowaniu ludowym (jak zresztą
uczynić miał również Karol Buczek), itd.
Antoni Podraza czynił przy różnych okazjach szereg ciekawych spostrzeżeń na temat światopoglądowego zróżnicowania
wewnątrz ruchu ludowego. Siebie samego,
ale również Karola Buczka, sytuował zdecydowanie na ludowej „lewicy”. Do tej orientacji zaliczał też Stanisława Mierzwę czy
Mieczysława Kabata. Podobnie do „lewicy”

PSL zaliczała się młodzież skupiona w Wiciach czy zdelegalizowanej w końcu 1945
roku PAML. Łączyło zwolenników tej nieformalnej oczywiście orientacji poparcie dla
porozumienia z socjalistami z PPS i sprzeciw wobec zbyt bliskich powiązań PSL
mikołajczykowskiego z niedawnymi (albo
i w dalszym ciągu) zwolennikami narodowej
demokracji. Do takiego sojuszu z umiarkowanymi endekami ewidentnie dążyła
grupa „prawicowa” na czele z samym Stanisławem Mikołajczykiem, a wcześniej
Wincentym Witosem. Trzeba sobie za to
jednoznacznie powiedzieć, że zarówno
„prawicę”, jak „lewicę” PSL łączyła konsekwentna niechęć do ludzi wywodzących
się z przedwojennego reżimu sanacyjnego.
Przełomowym dla zmiany orientacji
politycznej Antoniego Podrazy momentem
było jego drugie aresztowanie przez WUBP
w sierpnia 1947 r. Wówczas to, w sytuacji
zupełnego rozkładu struktur PSL mikołajczykowskiego i coraz wyraźniejszego dystansu między „niezłomnymi” poglądami
Mikołajczyka a realizmem rzesz lokalnych
działaczy PSL, Podraza miał dojść do wniosku, że między deklarowanymi zamierzeniami władzy ludowej a jego światopoglądem panuje zasadnicza zgodność (nie
omieszkał jednak Podraza skrytykować
praktyk UBP). Potem wielokrotnie, co ważne również po 1989 r., Antoni Podraza
wspominał, że miał świadomość, że władze Polski Ludowej, owszem – przy użyciu przysłowiowego bata i nieraz nieudolnie, ale jednak realizują kluczowe postulaty
od lat głoszone przez ruch ludowy, których
nikt nigdy dotąd nie zrealizował (również
rządy z udziałem ludowców przed 1939 r.),
jak choćby reforma rolna, czy rozładowanie przeludnienia wsi dzięki wielkiej indu-
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strializacji i migracjom ze wsi do miast.
Podraza jako zaangażowany ludowiec nie
opuścił jednak szeregów PSL. Mówił Antoni Podraza: (...) trzeba było żyć w takim
kraju jaki był. W 1947 r. wielu członków
wystąpiło z partii bądź przeszło do SL. Ja
zostałem w PSL, razem z resztą działaczy
zbieranych przez Czesława Wycecha. Wycech wiedział, że ludowcy nie będą mogli
odgrywać żadnej samodzielnej roli politycznej w PRL. Mogą natomiast zachować pamięć o ruchu ludowym, mogą próbować
działać na rzecz rozwoju wsi.
Włączył się do aktywnej działalności
w tzw. odrodzonym PSL (po przejęciu
władzy w Stronnictwie przez grupę Wycecha) w marcu 1948 roku, gdy jako jeden
z 11 członków założycieli wziął udział w zebraniu nowego Koła Grodzkiego PSL w Krakowie. Krakowskie Koło Grodzkie PSL
podporządkowane zostało Zarządowi Powiatowemu, wspólnemu dla miasta i powiatu
podmiejskiego – tak, jak to było w strukturze SL przed 1939 rokiem. Podraza wszedł
do Zarządu Koła, którego wszyscy członkowie byli w latach 1945-1947 najaktywniejszymi działaczami mikołajczykowskiego PSL. Antoni Podraza był jednym
z najbardziej przekonanych zwolenników
nowej linii ideowej PSL i aktywnym uczestnikiem jego prac, m.in. jeździł z ramienia
Zarządu Wojewódzkiego PSL na obchody
Święta Ludowego w poszczególnych gromadach. Działał w wydziale ekonomiczno-rolnym przy ZW PSL, popierając tworzenie
eksperymentalnych spółdzielni produkcyjnych, opowiadając się jednocześnie za dominacją gospodarstw indywidualnych. W ostatnich miesiącach 1949 r. Antoni Podraza
aktywnie uczestniczył ze strony krakowskiego PSL w przygotowaniach do zjed-
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noczenia ze SL. Antoni Podraza był wreszcie
delegatem na Kongresie Zjednoczeniowym
Ruchu Ludowego w listopadzie 1949 roku,
na którym powołano Zjednoczone Stronnictwo Ludowe.
W strukturach ZSL Antoni Podraza
pełnił początkowo funkcję sekretarza
Grodzkiego Komitetu Wykonawczego ZSL
w Krakowie i przewodniczącego Komisji
Szkolenia Kadr przy Wojewódzkim Komitecie Wykonawczym ZSL. Od 1950 r. do
1954 roku reprezentował ZSL w Miejskiej
Radzie Narodowej i w jej Komisji Rolnej.
W latach 1951-1952 przewodniczył Miejskiemu Komitetowi ZSL w Krakowie. Po zasadniczych przemianach Października 1956
roku Antoni Podraza stał się czołową postacią
ZSL szczebla wojewódzkiego. Od 1963 r.
zasiadał w Wojewódzkim Komitecie Stronnictwa. W latach 1981-1983 wchodził w skład
władz ogólnopolskich ZSL, jako członek
Prezydium Naczelnego Komitetu. Po powstaniu ZSL, a szczególnie po Październiku
1956 r., Antoni Podraza w ruchu ludowym
stał się w dużo mniejszym stopniu partyjnym
aktywistą, a coraz bardziej przedstawicielem zaplecza intelektualnego Stronnictwa.
W 1989 r. Antoni Podraza był z kolei
czołową postacią nurtu odnowicielskiego
ZSL, a w latach 1989-1990 był wiceprezesem
Rady Naczelnej PSL Odrodzenie. W Krakowie doprowadził do bezkonfliktowego
połączenia struktur PSL Odrodzenie (dawnego ZSL) z tzw. konfederatami, dawnymi
mikołajczykowcami, skupionymi wokół
Stanisława Mierzwy, a po jego śmierci
wokół Edwarda Kalety. W III RP Antoni
Podraza pozostał wierny ruchowi ludowemu, obdarzając zaufaniem i poparciem politycznym Waldemara Pawlaka. Na VIII
Zjeździe PSL w 2004 roku Antoni Podraza

obrany został prezesem honorowym Polskiego Stronnictwa Ludowego. Funkcję tę
pełnił aż do śmierci w 2008 r.
Związki Antoniego Podrazy
z ruchem laickim i środowiskiem
lewicowej inteligencji krakowskiej
Na koniec podkreślić wypada aktywność Profesora Podrazy w ruchu laickim
oraz w gronie krakowskiej inteligencji lewicowej. Ta sfera działalności zostanie tutaj opisana jedynie pobieżnie, jako że autor
nie dysponował odnoszącymi się do niej
materiałami archiwalnymi. Aktywność
Antoniego Podrazy w ruchu laickim była
jednak bardzo istotna w całkoształcie jego
działalności społecznej.
Profesor Podraza działał czynnie w strukturach Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli od roku jego założenia, tj. 1957
roku, pełniąc w latach 1965-1969 funkcje
prezesa Zarządu Wojewódzkiego oraz prezesa Zarządu Uczelnianego w UJ tego Stowarzyszenia. Działalność odczytową prowadził również jako działacz Towarzystwa
Szkoły Świeckiej, powstałego również w 1957
roku. Od 1969 roku Antoni Podraza działał
w Towarzystwie Krzewienia Kultury Świeckiej jako członek Prezydium krakowskiego Zarządu Wojewódzkiego tej organizacji. W latach 1994-2006 był prezesem Rady
Wojewódzkiej Towarzystwa Kultury Świeckiej (kontynuującego tradycję TKKŚ)
w Krakowie. Otrzymał również godność honorowego prezesa TKŚ w Krakowie, którą
nosił aż do śmierci.
Był wreszcie prof. Antoni Podraza aktywnym członkiem krakowskiego Stowarzyszenia „Kuźnica”, skupiającego krakowską
inteligencję lewicową. Z „Kuźnicą” współ-

pracował właściwie od jej powstania w 1975
roku. Szczególnie zaktywizował się jako
stały bywalec i formalny członek „Kuźnicy” od 1990 r. (po reaktywowaniu rozwiązanego w 1983 r. stowarzyszenia). Od 1996
roku Antoni Podraza przewodniczył Radzie
Naukowej Instytutu Badań Społecznych
„Kuźnicy”.
Generalnie rzecz biorąc, można stwierdzić, że prof. Antoni Podraza pozostał aż
do śmierci wierny swoim wczesnym zaangażowaniom ideowym i społecznym. Ta
konsekwencja pozostała właściwie nienaruszona przez ponad 60 lat jego aktywności społeczno-politycznej w Krakowie,
mimo istotnych zmian warunków panujących w Polsce w tym okresie (od pierwszych powojennych lat Polski Ludowej,
przez okres stalinizmu, PRL po Październiku 1956 r., aż po pierwsze dwudziestolecie
III RP). Pozostał niezmiennie związany
z UJ, z ruchem ludowym, ze światopoglądem lewicowym oraz z ruchem laickim.
O wadze zaangażowania prof. Antoniego Podrazy w tych środowiskach świadczy
bardzo wymownie fakt, że otrzymał dwie
honorowe prezesury organizacji, z którymi
był związany: honorowego prezesa PSL oraz
honorowego prezesa TKŚ w Krakowie. 

BARBARA CICHOŃ
***
Czas ucieka
bo chce
albo musi
tak jak my
czasami
Wiersz ukazał się w almanachu Pożegnanie Lata
Pisarzy i Artystów, wyd. STAL, Kraków, 2012 r.
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ANTONI PIETRYKA

Profesor ANTONI PODRAZA
Uczony oraz zasłużony działacz ruchu
ludowego i laickiego
Honorowy Prezes Towarzystwa Kultury
Świeckiej w Krakowie
Tuż przed Świętem Zmarłych 29 października 2012 roku Towarzystwo Kultury
Świeckiej w Krakowie, w lokalu „Kuźnicy”, przy ul. Miodowej 41, zorganizowało
wieczór wspominający prof. Antoniego
Podrazę. Część zasadniczą spotkania
uświetnił niezwykle ciekawy odczyt dra UJ
i Sorbony Pawła Sękowskiego nt. życia
wybitnego uczonego oraz jego działalności w ruchu ludowym i laickiem. (Tekst
wystąpienia zamieściliśmy w tym numerze FMW).
Po wystąpieniu uczestnicy dzielili się
wspomnieniami i podkreślali, jak wybitną
postacią był prof. Antoni Podraza – zarówno w życiu codziennym, naukowym, a przede
wszystkim jako działacz ruchu ludowego
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i laickiego. Na zakończenie Jan Nowak podziękował zebranym za uczestnictwo w wieczorze i ciepłe słowa pod adresem prof. Antoniego Podrazy. Gościem spotkania była
córka Profesora, która ze wzruszeniem przysłuchiwała się wspomnieniom.

Zdjęcia autora

FELIETONISTYKA
KĄTEM OKA
JAN SOCHA

Twarze Kościoła
Jakiś czas temu pewien bywalec portalu gazeta.pl – używający
pseudonimu Polakonly – nawiązał do pytania dotyczącego książki
Jego Świątobliwość, kompromitującej Watykan (Stolicę Apostolską) i personalnie otoczenie Benedykta XVI. Pytanie to brzmiało: Czy książka ta zostanie wydana w Polsce? Komentarz owego
bywalca do tej sprawy przedstawia się jak następuje.

> Też chcielibyśmy poznać prawdziwe oblicze Watykanu, jakkolwiek ks. hr.
Fredro-Boniecki twierdzi, że Kuria Watykańska nie jest obliczem Kościoła Katolickiego, tylko są nim Wszyscy Święci tegoż
Kościoła. Ja bym nawet takiego stwierdzenia nie ryzykował, bo wśród świętych znaleźć można wielu nikczemników – jakkolwiek bardzo zasłużonych w budowaniu po
tęgi Imperium. Opisani są choćby przez
Dantego Alighieri w Piekle i Boskiej komedii. Myślę, że niekwestionowaną spośród powszechnie znanych twarzy Kościoła
mógłby być jedynie Jezus Chrystus, ale nikt
nie wie, czy wyraziłby zgodę na to, wobec
ogromu zła, jakie uczyniono na przestrzeni
wieków – rzekomo w Jego imieniu. A jeśli
Kuria Watykańska nie jest twarzą Kościoła Katolickiego, to w imię czego katolickie
państwa konkordatowe płacą na nią za pośrednictwem swoich kurii diecezjalnych
astronomiczne daniny?! Roczne pobory
Kościoła Katolickiego ze skarbu państwa
RP pozwoliłyby oddłużyć polskie szpitalnictwo, a w następnym roku zapewnić wypłacalność Narodowemu Funduszowi
Zdrowia (NFZ). „Niech zstąpi Duch Twój”!
Jak najszybciej! „I odnowi oblicze ziemi”!

„Tej”, jeszcze naszej, polskiej „ziemi”!
Amen.
A oto inny wpis, dotyczący dawniejszej twarzy Kościoła głoszącego Dobrą
Nowinę.
> Umberto Eco w swojej bestsellerowej
powieści „Imię róży” z 1980 roku wskrzesił mroczną i frapującą postać Bernarda Gui,
biskupa i papieskiego inkwizytora. Jest rok
1327 i Gui przybywa do opactwa, gdzie popełniono serię morderstw. Spada na niego
obowiązek zwołania sądu i przesłuchania
podejrzanych. Eco tak opisuje zachowanie
inkwizytora podczas pracy trybunału: Nie
mówił nic; kiedy wszyscy oczekiwali, że
rozpocznie przesłuchanie, on trzymał
dłonie na kartach, które miał przed sobą,
udając, że je porządkuje, ale z roztargnieniem. W istocie, spojrzenia kierował na
oskarżonego i w tym spojrzeniu obłudna
pobłażliwość (jakby chciał rzec: „Nie lękaj się, jesteś w rękach zgromadzenia braterskiego, które chce jeno twego dobra”)
mieszała się z lodowatą ironią (jakby chciał
rzec: „Jeszcze nie wiesz, co dla ciebie dobre,
a ja rychle ci to powiem”) i bezlitosną surowością (jakby chciał rzec: „Ale w każdym
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razie jestem tutaj twoim jedynym sędzią i należysz do mnie”). [Umberto Eco, Imię róży,
przełożył Adam Szymanowski, PIW 1991]
Bernard Gui jest postacią historyczną.
Był dominikańskim księdzem, a w 1307
roku faktycznie został inkwizytorem mianowanym przez papieża Klemensa V i pod
jego jurysdykcją znalazła się spora część
południowej Francji. W ciągu 15 lat Gui
uznał za winnych herezji około 633 mężczyzn i kobiet. Znamy orzeczenia w tych
sprawach, ponieważ Gui wszystko zapisywał – świadectwo przetrwało w jego Liber
sententiarum, czyli Księdze wyroków. To
wolumin rozmiaru folio, oprawiony w czerwoną skórę. Składamy zamówienie w Bibliotece Brytyjskiej w Londynie i wkrótce dokument zostaje dostarczony do Czytelni
Rękopisów. Pismo w języku łacińskim jest
drobne, a w zdaniach są liczne skróty.
Rejestry inkwizycji są bardzo szczegółowe i szokująco prozaiczne. Zachowało się dokładne rozliczenie wydatków na
spalenie czterech heretyków w 1323 roku
w Carcassonne:
Za duże drewno............55 soli, 6 denarów.
Za gałęzie winorośli........21 soli, 3 denary.
Za słomę............................2 sole, 6 denarów.
Za cztery słupki..............10 soli, 9 denarów.
Za liny do wiązania
skazanych........................4 sole, 7 denarów.
Dla kata, 20 soli za każdego............80 soli.
W sumie.......8 liwrów, 14 soli, 7 denarów.
Takie wydarzenie zwykle miało miejsce w niedzielę, w trakcie ceremonii znanej
jako sermo generalis. Zbierał się tłum, a inkwizytor odczytywał na głos różne wyroki.
Na końcu przychodziła kolej na przestępstwa
zagrożone karą śmierci, po czym władze
duchowne przekazywały więźniów – „zwalniały”, jak to eufemistycznie określano –
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do dyspozycji władz świeckich: duchowni
sami nie chcieli kalać się zabijaniem. Aby
podkreślić, że jego ręce są czyste, inkwizytor dla pozoru odczytywał modlitwę,
wyrażając nadzieję, że skazany może jakoś
uniknie stosu – chociaż nie było na to żadnej nadziei. Dla Bernarda Gui najbardziej
owocnym dniem był 5 kwietnia 1310 roku,
kiedy skazał na śmierć 17 osób.
W internecie tego rodzaju głosy, komentarze i materiały pojawiają się coraz
częściej. Zwłaszcza w ostatnim roku można
odczuć istną falę oburzenia. Głosy radykalne,
a nawet drastyczne sformułowania, odzwierciedlające skrajną irytację bądź frustrację „wiernych”, tolerowane są już nawet na pełnym szacunku dla Kościoła
rzymskokatolickiego portalu gazeta.pl. Oj,
nie będzie „Wersalu”, kiedy „Lud Polan powstanie z kolan” szeroką ławą. Oto przykład. Autor wpisu – Djqu – faktycznie nie
przebiera w słowach.
> Ściemy i zastraszania ciemnego ludu
na ówczesnych wsiach i małych mieścinach
spowodowały paniczny przyrost „wiernych”. Strasząc „wiernych baranków” piekłem i smażeniem w smole przez wieki
wyłudzali daniny, pchali mordy do koryta
i zdobywali testamenty z przepisaną na nich
ziemią od obszarników w zamian za rozgrzeszenie i odpusty. Ułożyli sobie plan w Nicei w 325 roku i skrzętnie go realizują.
Wybrali sobie 4 serie opowiastek, resztę
ewangelii odrzuciwszy, w tym ew. Barnaby,
za posiadanie której groziła śmierć, i świrują bogów. Jak można wierzyć w boga jedynego, ale w trzech osobach: bóg ojciec,
syn boży i duch św.? Jeden to jeden i nikt
więcej. A tu co? Wychodzi na to, że Jezus
modlił się do siebie, a duch św. sam siebie
zesłał, aby „zwiastować” Maryi dziewicy?
A ta z kolei po poczęciu i porodzie nadal

jest dziewicą? W tamtych czasach. Ktoś powie cud. Tak jak ożywienie Łazarza i wiele
innych cudów. Klasyczne ustawki i autosugestywne samouleczenia. W dzisiejszych
czasach tego jest mnóstwo. Poza tym takich Jezusów jest teraz mnóstwo, głównie
w USA. Magików lewitujących i przechodzących przez mur chiński też jest trochę.
Większość w Polsce to katolicy? Bzdura!
Chyba że zaliczamy tych chodzących do
kościoła bo „wypada”, albo „co sąsiad powie”, a do komunii poślę dziecko, bo „co
ludzie powiedzą”. Na koniec (...) mądre słowa mądrego człowieka, czyli memoriał
Tadeusza Kościuszki z 1815 r.: „Kościół
winien być oddzielony od państwa, nie
wolno mu zajmować się kształceniem młodzieży. Naród powinien być panem własnego losu i jego prawa powinny być nadrzędne wobec praw kościoła. Żadna religia nie
może im przeczyć odwołując się do prawa
boskiego, przeciwnie, każda religia powinna być posłuszna prawom ustanowionym
przez naród”.
Jeszcze raz „Polakonly”. Tym razem
o potrzebie pojednania. Wszelako dopiero
po rozliczeniu kogo trzeba.
> Kościół przede wszystkim powinien
pojednać się z polskim społeczeństwem.
Jak? Niech ”hierarchowie” zrobią sobie rachunek sumienia i proszą Ducha Świętego, aby ich oświecił w tej sprawie. Wizerunek Krk [takiego skrótu dla Kościoła
rzymskokatolickiego używa wielu internautów] został wielokrotnie splamiony
w ostatnich latach z winy jego grzechów,
o których zaczęto publicznie mówić i je
ujawniać. Krk dla wielu wiernych utracił
wiarygodność. (...) Pamiętajcie, że największym majątkiem jest zaufanie, jakie pokładają w Was wierni, nie zaś majątek, który
zgromadziła w ciągu 20 lat Święta Komi-

sja Majątkowa. Oddajcie zatem dobra ziemskie na większą chwałę Pana Naszego Jezusa Chrystusa i poprawę bytu Polaków,
porzućcie życie wystawne dla życia skromnego, a ujrzycie cud powrotu wiernych na łono
Kościoła i odrodzenie wiary w przesłanie
Jezusa z Nazaretu. Niejeden błąd i krzywdę wyrządzoną można naprawić. Jest późno, ale żywmy nadzieję, że nie jest jeszcze
za późno... Niech Warn Bóg dopomoże
wrócić na Jego drogę. Amen.
W sprawie porozumienia kościołów
rzymskokatolickiego z prawosławnym, lub
raczej układu pomiędzy hierarchią Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego a hierarchami
Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce, który to układ z pewnością został uzgodniony
w Watykanie, przytaczam głos niejakiego
Diabollo.
> Po pierwsze, nie sądzę, żeby polskie
i rosyjskie społeczeństwa były do siebie
jakoś wrogo nastawione. Ja tam Rosjan lubię. Po drugie, to niektórzy politycy od czasu do czasu (jak ostatnio PIS przy okazji
słynnego wypadku komunikacyjnego) próbują rozpalać w Polsce nastroje antyrosyjskie, ale chyba też za bardzo nie wychodzi.
Po trzecie, nienawiść Kościoła Katolickiego
i Kościoła Prawosławnego to rzeczywiście
długa tradycja od schizmy wschodniej. Ale
to, że klechy się ze sobą wiekami żarli, a ostatnio wymyślili, że się pogodzą i zewrą szyki przeciw „zgniłemu Zachodowi”, laicyzacji, masonom i „pedałom”, to co mają do
tego narody polski czy rosyjski? Po czwarte, arogancja klech jest cokolwiek kuriozalna. Oni naprawdę chyba myślą, że są
kolejną „Siłą Przewodnią Narodu”, że pozwalają sobie na „odezwy do narodu”, coś
jak wieszcze romantyczni, albo sekretarze
PZPR... Kłaniam się nisko.
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Krótkie wyjaśnienie cytującego ten
wpis [czyli moje – JS]. Ujmowanie sprawy
w ten sposób, że początkiem wspomnianego konfliktu kościołów była „schizma
wschodnia” – nawet jeśli dla niepoznaki
ktoś to napisze dużymi literami – jest wyrazem podejścia papocentrycznego, które
jest nie do przyjęcia dla prawosławnych,
wręcz jest dla nich obraźliwe. Według
chrześcijańskich kościołów wschodnich
bowiem to Kościół Zachodni się odłączył
od wspólnoty Kościoła Powszechnego, reprezentowanej według nich wyłącznie
przez kościoły nieuznające zmian doktrynalnych wprowadzanych przez biskupów
Rzymu, pozostające w przyjaźni ze sobą
i szanujące swoją autonomię. Stąd praktyka ich nazywania (lub nazywania się) kościołami ortodoksyjnymi (po polsku: prawowiernymi, z ruska zaś prawosławnymi).
Prymat papieża uważają wobec tego – tak
w każdym razie było dotąd – za nieuprawnioną
w żaden sposób uzurpację biskupów rzymskich, dyskryminującą pozostałych i grzeszącą przeciwko ich ewangelicznemu równouprawnieniu.
A teraz o cudach nieustających. Głos
niejakiego [albo niejakiej] Makoshika.
> Mówili ostatnio o zidentyfikowaniu
serca Jezusa w Sokółce. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (tak
się chyba nazywa to „coś”), wybitni profesorowie medycyny od kaszlu i bólów ucha,
potwierdzili pojawienie się w kościelnym
kielichu z ciasteczkami „tkanki ludzkiej”.
Postsowiecka prokuratura nie dała wiary,
że ten brud na dnie to fragment serca mesjasza, ale może Unia mogłaby coś sypnąć
na jakiegoś granta na utrwalanie katolickiego dziedzictwa Białegostoku?
W takim razie i o obrazie uczuć religijnych.
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Kpienie z islamu ma swoją dobrą i złą
tradycję, w zależności od wyznania tego,
kto robi „aluzje”; tak samo jest z judaizmem
i chrześcijaństwem, szczególnie obrażalskim. Żydzi się przyzwyczaili do tego i sami
nieraz produkują żarty na swój temat, m.
in. szmoncesy, w których nierzadko obrywa się samym rabinom. W zasadzie szanujemy inne religie i wyznania, lecz jeśli ktoś
buczy, albo wręcz wyje nam za oknem, to
się wkurzamy. W taki właśnie sposób
narzucają się nam megafony przykościelne i minaretowe. Z melodyką w miarę, albo
zupełnie niemiłą dla ucha. Ale: dlaczego
nie wolno żartować ze stroju muzułmanki
w kąpieli w publicznym basenie? Albo
z kompletnego okutania zakonnicy przy 3040 stopniowym upale? Czy popa greckiego przy 45 stopniach? Nie rozumiem, choć
mam już swoje lata. Bo chyba nie dlatego,
że je mam. Jako że starsi są z reguły ciepłolubni.
Albo weźmy takie obrzezanie. Pisze
ktoś tak:
> Żydzi, którzy obrzezują chłopców,
wierzą, że to bóg stworzył człowieka. Obrzezując „zmieniają, poprawiają” dzieło
boskie, członek człowieka. Wy, którzy to
robicie, uważacie, że bóg popełnił błąd?
Innymi słowy, że bóg „spartolił” robotę
i że wy macie prawo poprawić dzieło boskie? Jesteście pewni, że bóg dał wam
takie upoważnienie? Jeśli tak, to rozglądnijcie się za tym upoważnieniem i trzymajcie je w rękach przy wstąpieniu do nieba,
bo co odpowiecie, jeśli bóg zapyta: „Mosze, dlaczego fałszowałeś moje dzieło”?
Może być ciężko!
> Jourgiel: Jeśli pełnoletni człowiek
chce koniecznie pozbyć się napletka, to jego
broszka, niech się tnie, tatuuje i co tam jeszcze. Ale okaleczanie nieletnich powinno

być surowo zabronione i karane, tak samo
jak celowe uszkodzenie ciała, przy czym
karani powinni być zarówno osoba dokonująca zabiegu, jak i opiekunowie nieletniego, którzy zabieg zlecili! Powoływanie
się na wolność religijną to absurd, nietrudno wyobrazić sobie bowiem, że jakaś oficjalnie zarejestrowana grupa wyznaniowa
może np. wprowadzić rytualną kastrację
albo inny barbarzyński zabieg. I co wówczas? Czy będzie on również tolerowany
przez państwo w imię wolności do absurdalnej religii? Autonomia kościołów musi
mieć granice wyznaczane prawem państwowym, którego prymat nad prawem
kościelnym musi być kategoryczny i bezwzględny, bo państwo jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, podczas gdy
religie tylko dobrem [?] niektórych. Nawet
jeśli jest ich wielu, jak w przypadku katolików w Polsce.
A teraz cytuję Mikę 1969 pisącą o sekciarskiej formie działalności pewnego Kościoła:
> UWAGA! SEKTA!
Na terenie naszego kraju działa groźna organizacja podszywająca się pod działalność religijną. Sekta ingeruje w życie
rodzin, wykorzystuje finansowo swoje ofiary,
a nawet manipuluje życiem całego kraju
poprzez wpływanie na stanowienie prawa.
Organizacja ta jest potężnym międzynarodowym koncernem świadczącym usługi
religijne i ma wielką sieć ośrodków na
wszystkich kontynentach. Przeczytaj poniższe punkty, które charakteryzują działalność
największej sekty. I Ty na pewno musiałeś
się z nią zetknąć!
1.Struktura władzy w sekcie jest niedemokratyczna. Z jej struktur hierarchicznych wykluczone są wszystkie kobiety oraz
żonaci mężczyźni. Na życie sekty wpływ

mają jedynie specjalnie dobrani i przeszkoleni
nieżonaci mężczyźni, którzy ślubują swoim zwierzchnikom ślepe posłuszeństwo.
Główny przywódca sekty, jej dyktator, który każe uważać się za nieomylnego, zarządza niepoliczonymi bogactwami i mieszka
w luksusowym pałacu na południu Europy.
2. Ludzie uzależnieni od sekty, zwani
także wiernymi, nie mają żadnego wpływu
na ważne decyzje swojej organizacji. Nawet na zarządzanie pieniędzmi sekty, które
posłusznie jej przekazują.
3. Mimo że mężczyźni kierujący sektą
słyną z rozwiązłego trybu życia, od pozostałych członów organizacji żądają przestrzegania bardzo rygorystycznych zasad.
Zabraniają używać środów antykoncepcyjnych, potępiają seks pozamałżeński, zabraniają rozwodów i powtórnych małżeństw.
Wszystkim, którzy nie akceptują tych zasad,
sekta grozi wiecznym potępieniem i już tu
na ziemi piętnuje ich oraz uprzykrza życie.
4. Wśród mężczyzn kierujących sektą
na wszelkich szczeblach jej struktury występuje zadziwiająco często skłonność do
wykorzystywania seksualnego dzieci. Sekta
wymyśliła sprawny system chronienia przestępców seksualnych w swoich szeregach.
Przenosi ich z jednej placówki na inną,
a gdy trzeba, ukrywa ich także w odległych
krajach.
5. Sekta zmusza swoich członków do
regularnego samooskarżania się przed duchownymi. W placówkach sekty ustawione są specjalne meble, w których przeprowadza się rozmowy na temat intymnych
spraw ludzi uzależnionych od wpływów
sekty. Ta poniżająca i uwłaczająca ludzkiej
godności praktyka pomaga sekcie manipulować swoimi ofiarami i trzymać je w ciągłym poczuciu winy.
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JERZY HYRJAK

W stadzie…
Grono osób, zadania, codzienna współpraca. Koleżeństwo, przyjaźń – plotka, potwarz i... ostracyzm. Niby zgrana społeczność,
lecz różni w niej ludzie. Przebiegłość, egoizm, chęć by w niej więcej znaczyć, wiedzieć
o innych więcej lub stworzyć „coś” o nich, co
ich poniży w oczach przełożonych. Coś, co
wrzucone w wir rozmów wzburzy i zachwieje podstawami jedności i zwartością
grupy. Niech od teraz wzajemnie się podgryzają, omijają, zrywają przyjaźnie, tracą
rodzące się między nimi zaufanie. Nie będą
wtedy grupą, lecz stadem pojedynczych
osób pełnym bojaźni, gdzie każdy podejrzliwie obserwuje drugiego. Dawna wzajemna pomoc, podobieństwo charakterów, zainteresowań, wspólne spędzanie czasu
nabiera oto innego wymiaru. Traci sens. Teraz „przewodnik stada – szef” z łatwością zignoruje odgłosy idące z „dołu”, a dotyczące
sprawiedliwości, realizacji potrzeb pracownika, jego prósb i wnoszonych uwag.
Przyjaźń – budowana jest w codziennym wspólnym działaniu, w wydarzeniach
i powtarzających się sytuacjach. Dotyczy
wzajemnego wysłuchania, psychicznego
wsparcia, stania po stronie przyjaciela.
Przyjaciel pomaga w chorobie, wesprze ramieniem, wymieni doświadczenia. Jeśli przyjaciele mają podobne temperamenty, zainteresowania, tym silniejsza będzie ich więź.
Jak każdy człowiek, każdy z nas ma
w życiu radości, smutki i porażki. Dobrze
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jest nimi podzielić się z przyjacielem. Razem – w życiu – jest pewniej i lżej. Przyjaciel rzuci ci pomocną linę w krytycznej
chwili.
Mimo że w przyjaźni zdarzają się pułapki, można je ominąć, pokonać po wzajemnym, szczerym wyjaśnieniu sprawy,
przyznaniu się do błędu. Kryzysy są sprawdzianem przyjaźni.
Pogloska – to mniej sprawdzona informacja, natomiast plotka ma „coś” z prawdy. Plotka jest najczęściej wytworem zawistnych i nielojalnych ludzi. Bywa –
hipokrytów, którzy w zależności od tego,
z kim rozmawiają, potrafią przyjmować na
wlasne potrzeby krańcowo różne poglady
o kimś lub o czymś, dodając coś, co faktycznie jest prawdą, choćby imię. Na ogół
żyją oni z dala od prawdy, sądząc, że ich
postawa, ważność, osobowość, doskonalość, charakter jest nie do rozpoznania przez
otoczenie. Że są poza zasięgiem oceniających, którzy wg nich nie są tak jak oni przebiegli i doskonali, że są ślepi i nie zauważą
toczącej się obok – nieuchwytnej gry. To
mroczna część duszy ludzkiej. Taki człowiek przygnieciony do muru, podtopiony
rzeczywistością i nieprzemyślanymi własnymi krokami, własnym kłamstwem,
plotką, złym słowem godzącym w innego… niepewnie wychyla w chwilach zagrożenia na powierzchnię peryskop, chcąc
odnaleźć na powrót swoje miejsce – port

spokoju, nie chcąc za wypowiedziane słowa i czyny ponosić żadnych konsekwencji. Taką osobowość charakteryzuje najczęściej wyniosła sztuczność i władcze
spojrzenie. Jest dwulicowym, pozbawionym wstydu człowiekiem, oczekującym
hołdów i uznania. Pogardza innymi, przypisując wyłącznie sobie każde ważne osiągnięcie. Wszystko to przykrywa często rubasznym humorem. Ważna dla niego jest
osobista chwała, sukces, tytuły i pieniądze.
To jego świat.
Po osiągnieciu swoich celów zapomina, kto mu pomagał.
Świat stanął na głowie. Często wielu
ludziom w takim świecie przychodzi pracować i żyć. Ludzie muszą znosić poniżanie i wyśmiewanie swoich czynów i poglądów, wyników pracy – mając na uwadze
humor szefa i groźbę zwolnienia z pracy.
Pracownika można nękać i zastraszać, wywołujac u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, ośmieszając go, izolując
od otoczenia. Tak oto następuje upadek moralny człowieka w nowych czasach. Wyraża się on w braku odwagi do publicznego
głoszenia poglądów odstających od obiegowych ocen. Pogoń za karierą, pieniędzmi
różnicuje ludzi. Pojawia się zazdrość i plotka. Pojawia się intryga i zawiść. Pojawiają
się koszmary senne. Człowiek nie daje sobie sam rady. Staje się podejrzliwy, poirytowany i drażliwy. Trwa w pogotowiu, gotów na nowe wyimaginowane ciosy. Nie
radzi sobie z emocjami i wyrażaniem zdrowych emocji. Nie chce brać udziału w „wyścigu szczurów”. Jest zagubiony w świecie,
gdzie nie ceni się słowa, solidności, czynu,
nie szanuje się zasad moralnych, nie docenia pracowników, gdzie zanikła przyjaźń.

Woli omijać ludzi, uważając, że nie są
oni godni, by poświęcać im choć jedno słowo lub chwilę czasu.
Czasem budząc się… decyduje się,
miast otaczającej go megalomani, prywaty
i pychy wybrać własną drogę człowieka,
który ceni prosty kręgosłup moralny. Gdzie
zasad nie nagina się do okoliczności i szanuje się innych ludzi, ich ideały, w które
wierzą. Bo to, tak naprawdę, jest najważniejsze – bycie takim człowiekiem, którym
chcemy być! Prawda jest sensem życia.
Albo człowiek jest prawdziwy do końca,
albo nie, stąd ważna jest refleksja nad własnym systemem wartości – i po niej – wybór najlepszej drogi.
Chciałoby się nie pielęgnować urazy,
bo wszystko należy sprowadzać w życiu do
właściwych proporcji – jak mówił nasz nieżyjący aktor Gustaw Holoubek.
Ale czy zawsze jest to możliwe? Czy
dotkliwie raniący nas osobiście „taki świat”
dla każdego jest do zniesienia?


JAN KIRSZ
Poszukiwanie sponsora
Umoczył pióro
we własnej krwi
teraz rozgląda się
za diabłem

Zadowolenie
Dwie strony medalu
jedna na górze
druga na dole
obie zadowolone
Wiersz ukazał się w almanachu Pożegnanie Lata
Pisarzy i Artystów, wyd. STAL, Kraków, 2012 r.
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JÓZEF KABAJ

Kultura słowa mówionego
– Eee... Yyy...
A jak się to mówienie przekłada na
działanie?
Byłbym zainteresowany, gdyby mnie
ktoś oświecił w pewnej sprawie. Było
wprawdzie kiedyś, przed wojną, takie Ministerstwo Oświecenia Publicznego, lecz
ono służyło głównie oświecaniu Słowem
Bożym. Ministerstwo to w moim przypadku nie spełniło swojej roli, ponieważ urodziłem się podczas wojny, która sama
oświecała na swój sposób, tylko że inaczej.
A po niej, gdy dorastałem wśród ludzi przez
nią doświadczonych, Słowo Boże już nie
do wszystkich jednakowo przemawiało.
Modliliśmy się wprawdzie przed lekcjami,
żeby nas Duch Święty oświecił, ale jakoś
nie wyszło. Albo Jemu, albo nam. Przypomnę młodszym modlitwę, którą musieliśmy
odmawiać przed lekcjami w czasach stalinowskich, zwanych dzisiaj czasami komunizmu. Brzmiała ona następująco:
„Duchu Święty, który oświecasz serca
i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.”
A kiedy Stalin umarł – czy co tam z nim
się stało – dzwony kościelne biły żałośnie,
albo triumfalnie.
Co do jednego natomiast nie mam wątpliwości po tej szkole, którą otrzymałem.
A mianowicie, że stękanie jest słabością, a nawet nieraz upośledzeniem. Nie chodzi tu
o stękanie z bólu, które trudno kontrolo30

wać, gdy ból jest poważny. Chodzi mi tu
natomiast o to, że stękanie, gdy nic nie boli,
jest jakąś anomalią, albo prowokowaniem
do powszechnego stękania. Co bowiem boli
takich stękających spikerów telewizyjnych,
a za ich przykładem ich gości? Albo sejmowych mówców? Kiedyś płynęły stamtąd
wzory poprawności dla szerokiej publiczności. Tak języka literackiego, jak kultury
słowa.
Widać dzisiejszych spikerów coś „tak
naprawdę” boli (lub: „tak jakby”, o czym
kiedyś pisałem osobno) i nie należałoby się
naigrawać z cudzego nieszczęścia. Jest jednak jeszcze inna możliwość. Taka mianowicie, że ich nic nie uwiera, a tylko są nie
na swoim miejscu.
Dlaczego bowiem nikt, z kogo zdaniem spikerzy powinni się liczyć, nie powie
tym idolom z bożej łaski, że stękanie „eee”
lub „yyy” w programie skierowanym do milionów ludzi jest niedopuszczalne? A z punktu widzenia finansowego nieopłacalne jako
bezproduktywne marnowanie czasu ekranowego, kosztującego miliony? Dochodzi już
do tego, że sam p. dyrektor jednego z popularnych programów adresowanych do
wyżej wykształconego widza „yka” w prowadzonych przez siebie audycjach ponad
wszelką dopuszczalną miarę jak na osobę
wyżej od przeciętnej wykształconą i ogładzoną (jakoby). Ba! On siebie nawet zalicza do arbitrów kultury wypowiedzi!

Dla człowieka jako tako wykształconego to jest istny koszmar. Nie chodzi tu
o szydzenie, ani nawet tylko o naigrawanie
się z cudzej ułomności. Po prostu: nie powinien wykonywać zawodu dentysty człowiek bezręki, podobnie jak zawodu chirurga,
dajmy na to ortopedy. Tak jak ślepy nie
powinien prowadzić autobusu. Za moich
czasów wymagano, aby kandydat do szkolenia w aeroklubie miał zdrowe uzębienie.
Przecież jak najsłuszniej! Pilot samolotu rejsowego z bólem zęba byłby przecież dla
pasażerów – delikatnie mówiąc – istnym
utrapieniem.
Moja hipoteza jest taka. Do tego niedbania o podstawowe predyspozycje czy
kwalifikacje dochodzi wtedy, kiedy celem
stacji telewizyjnej lub radiowej jest epatowanie tej części publiczności, której nie
chciało się chodzić do szkół, od wielu lat
otwartych dla wszystkich. Której nie chciało
się „równać w górę”, tj. po prostu się uczyć.
Niekoniecznie i nie wyłącznie od urzędowych nauczycieli, lecz właśnie i tylko od
lepszych od siebie. No tak, ale do tego potrzeba mieć w sobie przekonanie i postawę, że ktoś może być, wręcz jest lepszy ode
mnie; że warto – tj. także: opłaci się – go słuchać, czyli przestrzegać jego wskazówek.
Tymczasem upowszechnił się u nas taki

model kulturowy, że to ja jestem najlepszy.
Niezależnie od tego, czy mam jakieś powszechnie akceptowane atuty. A przynajmniej nie należy aspirować do pozycji pierwszego czy drugiego skrzypka, kiedy się nie
potrafi wyciągnąć ze skrzypiec czystego
dźwięku. Może się liczyć masa mięśniowa
albo wygolona głowa czy tatuaż, ewentualnie szwagier wójt. Mogą też być w grze
przodkowie w niektórych wypadkach (wypadek to coś innego niż przypadek), których niegdysiejsza pozycja zwalnia obecnych potomków z przykrego (i poniżającego w
mniemaniu wielu) trybu zdobywania wykształcenia. To rzeczywiście niełatwa sprawa. Zwłaszcza gdy chodzi o porządne wykształcenie.
Nonszalancja tych osobników? Niestety, to nie jest powszechnie akceptowany
tytuł do chwały. Ani w mówieniu, ani w
działaniu. Mam tu na myśli działania polityczne czy żonglowanie „faktami”. Jakoby historycznymi.
No więc, jak długo jeszcze – i w imię
czego – mamy łykać to ekanie, ykanie oraz
akanie


STANISŁAW FRANCZAK
Z pamięci
Unieważniam tę przestrzeń
W której Cię zabrakło
Przekreślam dni puste
Jak nadmuchany balon
Wymazuję z pamięci słowa
Jakie wypowiedziałem
Żeby Cię zapomnieć
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LITERATURA PIĘKNA
JULIAN KAWALEC  POWRÓT Z NIEBA

Oto człowiek
(opowiadanie)

Zderzyły się pociągi osobowe, niedaleko dworca, długie, wielowagonowe. Przerażający, dalekosłyszalny łoskot, a potem
wycie syren ekip ratowniczych i pogotowia. Z tym wyciem bliżej miejsca wypadku mieszały się jęki rannych i cierpiących,
rozpaczliwe wołania o pomoc… Obok słupa telefonicznego, na szerokim betonowym
chodniku, trochę jakby na uboczu przy
zdruzgotanej ścianie wagonu, leży człowiek, twarz wykrzywiona w grymasie bólu,
jakieś niezrozumiałe, bełkotliwe słowa
wydobywają się z jego ust, na lewym policzku spływająca powoli stróżka krwi, chyba ciężko ranny.
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Pogotowie ratunkowe jeszcze tu nie
dotarło. Po pewnym czasie zbliżył się do
niego mężczyzna w średnim mniej więcej
wieku, popatrzył tylko na niego nie schylając się i szybko skierował wzrok na leżącą przy nim walizkę. Była duża, pękata
wykonana z miękkiej brązowej skóry, można było poznać, że nowa. Pochylił się nad
nią i dotknął ją dłonią, stwierdził, że jest
mocno wyładowana, sięgnął do zamka, ranny zaczął cichutko rzęzić, spojrzał na niego, stwierdził, że jest nieprzytomny.
I zaraz stwierdził, że walizka jest zamknięta na klucz.
Krzyki i nawoływania, różne sygnały
ekip ratowniczych tak jakby się trochę zbliżyły, ale były jeszcze w pewnym oddaleniu.
Z zamkiem walizki nie mógł sobie poradzić,
wyjął więc z kieszeni scyzoryk i najdłuższym ostrzem zaczął przecinać cienką skórę walizki. W ten sposób otworzył cały jej

wierzch. Co zobaczył – jakieś złożone spodnie
i obok koszula, szelki, krawat, jakieś pomniejsze części bielizny. Gdy to odsunął
ukazały się duże pięknie rzeźbione szkatułki. Kiedy je otworzył zobaczył złoto i perłową
biżuterię, kolczyki, bransoletki, naszyjniki,
wszelakie wisiorki, czego tam nie było…
Na ten widok zamruczał wesoło i uśmiechnął
się szeroko. Ranny zaczął głośniej pojękiwać,
rzęził, ślina pojawiła mu się na wargach.

– Uspokój się – rzekł do rannego –
schowam sobie twoje klejnoty i będę wzywał pogotowie.
Poupychał w kieszeniach brylanty, rubiny i perły, rozprutą walizkę z bielizną
wepchał między ściany zdruzgotanego
wagonu. Dopiero wtedy krzyknął na cały głos:
– Ratunku, umiera człowiek!
Ranny jakby coś z tego usłyszał, bo raźniej poruszył głową. Widząc to, rzekł do niego:
– Cieszę się że żyjesz, udało ci się, bo
wielu zginęło, za chwilę przyjedzie do ciebie
pogotowie i chyba wszystko dobrze się ułoży.
Ja już pójdę, o walizkę i o to co w niej było
nie martw się, grunt że żyjesz, brylanty są
w dobrych rękach, schowam je dobrze.
Jeszcze raz spojrzał na leżącego, który zaczął otwierać jedno oko. Na końcu
powiedział:
– Dziękuję, zachowałeś się elegancko.
Gdy odchodził, ranny otworzył drugie
oko…
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JULIAN KAWALEC
Chory na dobroć
Nie poradzi sobie w życiu
Martwimy się o niego
Jest za dobry
I bezgranicznie uczciwy
Ani krzty zdolności do oszustwa
Nie umie też kłamać
Tylko uczciwość i prawda
Jak przyjdzie żyć takiemu
W dzisiejszych czasach
Jak sobie poradzi
Taka czyściutka dusza
Jest jeszcze młody
Trzeba temu jakoś zaradzić
Może pójść do lekarza
Bo to chyba choroba
Z chorą duszą też się chodzi
Zaprowadzimy go do lekarza

Co dolega temu chłopcu –
Pyta lekarz
Chory na dobroć panie doktorze
I na uczciwość
Nie umie oszukiwać ani kłamać
Ani odrobiny złości
Ani odrobiny sprytu
To rzadka ale groźna choroba –
Mówi lekarz –
Postaram się mu pomóc
Medycyna poszła do przodu
Są nowe leki
Przeważnie zastrzyki
Zagraniczne
Dosyć drogie
Ale skuteczne
Jest lek
Który utwardza duszę
Wzbogaca ją
O pragnienie ochotę
Do oszustwa
Doskonalszy tego typu lek
Nakłania duszę
Do oszustwa
Wysoce chytrego
Trudno wykrywalnego
I znacznie ją oddala
Od zabójczej dobroci
Miękka dobrotliwa dusza
Nie da sobie rady
W dzisiejszym świecie
Wyszydzą ją i zadepczą
Cyniczni twardziele
Nic więc dziwnego
Że pojawiają się specjaliści
Którzy leczą chorych
Na dobroć na uczciwość
I życzliwość
Uczą oszustwa kłamstwa
A nade wszystko
Bardzo w życiu przydatnej
Uśmiechniętej
Wystrojonej w zatroskanie
Obłudy
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I Siennickie Dni Poezji
Inicjatywa Dni Poezji wyszła od przewodniczącego Rady Gminy Siennicy Różanej Waldemara Nowosada i jej wójta
Leszka Proskura, zaś organizatorem jest
Centrum Kultury z Magdą Adamczyk na
czele.
26 i 27 października 2012 w Sali konferencyjnej urzędu gminy Siennica Różana odbyła się Triada Literacka. Podczas
spotkania swoje wiersze zaprezentowali Marian Cichosz – poeta pełniący również funkcje państwowe, Stanisław Franczak - literat krakowski, autor ponad 50 książek oraz
Janusz Jutrzenka Trzebiatowski – poeta,
znany na świecie artysta malarz i rzeźbiarz.
Spotkanie piątkowe zarezerwowane było
dla uczniów I LO im. Władysława Jagiełły
oraz Gimnazjum w Siennicy Różanej, sobotnie zaś dla odbiorców dorosłych.

W związku ze świętem zmarłych część
z prezentowanych wierszy odnosiła się do
zagadnienia przemijania. Nie zabrakło również utworów związanych z ziemią siennicką. Stanisław Franczak, obiecał, że postara się nadrobić w tej materii zaległości
względem pozostałych autorów, szczycących się zresztą tytułem Zasłużonych dla
Gminy Siennica Różana.
Triada Literacka wzbogacona została
również muzyką. Katarzyna Wit przy fortepianie zaprezentowała utwory Claude’a
Debussy i Karola Szymanowskiego. Spotkanie poprowadziła dyrektor GOK, pani
Magdalena Adamczyk.
Informacja za: http://www.siennica.pl/index.php/wydarzenia/2012/616-triada-literacka

35

JANUSZ TRZEBIATOWSKI
gdy na twym ramieniu
przysi¹dzie ptak
ty
czy on
jesteœ œwiêtym
czy œwi¹tkiem
na bezdro¿ach polskich
wêdrowca drogowskazem
ty milczysz
z rêk¹ wzniesion¹
ku niebu
wskazujesz
Jego
Jego Majestat
by wœród ³¹k
samotnie
czekaæ na Pana
na swojego Boga
Boga
œwiêtych
œwi¹tków
na bezdro¿ach
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Janusz Trzebiatowski, artysta malarz i rzeŸbiarz
znany w Europie, USA i Chinach, poeta o du¿ym dorobku poetyckim – wyda³ ju¿ 11 tomów
wierszy

STANIS£AW FRANCZAK
St¹d jestem
z siennickich pól ró¿anych
z szerokich drzew liœciastych
z radosnych jezior które
œni¹ o niebie pe³nym ryb
z szeptu kwiatów
z melodii œwierszczy na ³¹ce
zwyczajnie z waszego domu
którego pilnuj¹ brodate skrzaty
urodzi³em siê daleko st¹d
w kolebce gór i dolin
jod³owych lasów i chmur
lecz serce moje poœród was
na zawsze
MARIAN CICHOSZ

Wiecznoœæ zrodzona z chwili
nie zapisujmy nas na brudno
zabierzmy w podró¿
wymuskany pamiêtnik
z wygrawerowanymi liœæmi winoroœli i
werbeny
zamieszkajmy w jode³kowym dworze
z szyszkowymi oczami
wiernymi stró¿ami
odwiecznych doznañ
rozmieñmy na drobne
skradzione fortuny
przebrzmia³ych zastanowieñ
wtopionych w majestat omsza³ej puszczy
narysujmy pagodê z zadartymi nosami
wieszcz¹c radoœnie
nasze wieczne jestestwo
Marian Cichosz, prawnik, dr n. ekon., by³y wojewoda che³mski i wiceminister sprawiedliwoœci,
obecnie wiceprezes NIK. Wyda³ kilka tomików
poetyckich, wiersz pochodzi z ostatniego tomiku
pt. „S³owa prawdy”.

KATARZYNA WIT
(debiut)

Król Bramy
Stoi na zgliszczach, nieokryty chwa³¹,
Z ber³em chmielowym bursztynowych
iskier.
Wzrok jego mêtny, jednak sza³em boskim
przeszyty, jakby w niezaczêtym transie.
– To Król Bramy –
Stoi na piachu, wzgardzony, bez tronu,
z szat¹ srebrnym kurzem przetykan¹,
podobny bardziej M a r d u k o w i z br¹zu,
co milczy, kryj¹c wieczn¹ tajemnicê.
– To Król Bramy –
Znosi szydercze spojrzenia nieludzi,
tych, których dziki, niewolniczy pêd
gna do bezcelów, bez³adów i z³udzeñ.
A chcieliby choæ na chwilê utopiæ siê
w kropli spokoju
Króla Bramy –
Lecz stoi dzielnie, z szarym lwem u nóg.
Wbi³ nawet we mnie raz bolesne oko.
– Kot nie chce do domu... – mówi mi.
– Mo¿e to i lepiej... – odpowiedzia³am
Królowi Bramy –
Królowi Samotnoœci, Pogardy i
Niezrozumienia
anatomii moich myœli.

Katarzyna Wit, uczennica kl. V Szko³y Muzycznej
II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie
oraz uczennica kl. II w II Prywatnym Liceum
im. Kazimierza Gostyñskiego.
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RELIGIA I ETYKA
MARIAN DZIWISZ, PAWEŁ DZIWISZ

O organizacji lekcji religii
i etyki w szkole
Informacja dla Rodziców, Rodziców
zastępczych i Opiekunów prawnych
Szanowni Państwo Rodzice,
Rodzice zastępczy,
Opiekunowie prawni!
Fundacja na Rzecz Różnorodności
Polistrefa zajmuje się przeciwdziałaniem
dyskryminacji i przemocy ze względu na
płeć, rasę, religię, pochodzenie narodowe
i etniczne, wiek, orientację seksualną etc.
poprzez działania edukacyjne, informacyjne, integracyjne oraz bezpośrednio skierowane do osób z grupy dyskryminowanych
i stygmatyzowanych.
Aktualnie Fundacja przeprowadza
monitoring edukacji publicznej pod kątem
przestrzegania praw wolności sumienia
i wyznania oraz praw Rodziców i Opiekunów prawnych do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, gwarantowanym przez Art. 53 i art. 48 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej. Badania są finansowane przez Fundację im. Stefana Batorego i obejmują problematykę organizacji
lekcji religii i etyki, dostępności lekcji etyki, obecności symboli religijnych oraz uroczystości o charakterze religijnym, dyskryminacji na tle religijnym oraz sposobów jej
przeciwdziałania we wszystkich typach
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szkół na terenie województwa małopolskiego, a także analizę Podstawy programowej,
programów nauczania i podręczników pod
kątem przenikania treści religijnych do
przedmiotów obowiązkowych, takich jak:
język polski, historia, biologia. Raport z badań zostanie przez Fundację opublikowany
pod koniec 2012 roku.
Celem niniejszej informacji jest
przekazanie Państwu naszych spostrzeżeń
i uwag dotyczących przestrzegania zasad
tolerancji i niedyskryminacji w szkole oraz
organizacji lekcji religii i etyki.
W wstępie do Ustawy o systemie oświaty
czytamy:
Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej
stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa;
kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także
wskazaniami zawartymi w Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując
chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki.
Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu

u młodzieży poczucia odpowiedzialności,
miłości ojczyzny oraz poszanowania dla
polskiego dziedzictwa kulturowego, przy
jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne
do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich
w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności 1.
Ponieważ, zgodnie z Art. 70 Konstytucji
RP państwo polskie nakłada na młodzież
do 18 roku życia obowiązek nauki w szkole,
to obowiązek ten, w myśl Art. 53, ust. 6 i 7
nie może prowadzić do zalecenia lub zobowiązania do uczestnictwa w nauczaniu,
którejkolwiek z religii, czy też uczestnictwa w praktykach religijnych, jak też do
ujawniania swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania, podobnie
jak treści religijne o charakterze konfesyjnym (wyznaniowym) nie mogą być wprowadzane do przedmiotów obowiązkowych
w szkole.
Dając możliwość nauczania religii i etyki w szkołach państwo stwarza warunki dla
realizacji Art. 48, ust. 1 oraz Art. 53, ust. 3
i 4 Konstytucji RP, które stanowią:
Art. 48 ust. 1. Rodzice mają prawo do
wychowania dzieci zgodnie z własnymi
przekonaniami. Wychowanie to powinno
uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz
jego przekonania. Art. 53 ust 3. Rodzice
mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1. stosuje się odpowiednio.
Z czego wynika, że rodzice mogą zgłosić
wolę uczestnictwa dziecka w nauczaniu
etyki lub religii, lub też takiego zgłoszenia

zaniechać, nie mogą jednak tego uczynić
wbrew woli dziecka.
W każdej chwili oni bądź też dziecko
osiągające pełnoletniość mogą swoją wolę
zmienić i zrezygnować z nauczania przedmiotu nieobowiązkowego.
Art. 53 ust. 4. stanowi: Religia kościoła
lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może
być naruszona wolność sumienia i religii
innych osób.
Ust. 6. Nikt nie może być zmuszony do
uczestnictwa ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.
Ust. 7. Nikt nie może być obowiązany
przez organy władzy publicznej do ujawniania swojego światopoglądu, przekonań
religijnych lub wyznania.
Oznacza to, że Rodzice lub pełnoletni
uczniowie mogą zgłosić wolę uczestnictwa
w nauczaniu wskazanej przez nich religii
lub etyki, a szkoła jest zobowiązana do zorganizowania takich zajęć, jak też to, że: a)
obowiązek uczestnictwa w tych zajęciach
mają jedynie ci, który taką wolę zgłosili;
b) uczniowie mają prawo do zwolnienia z
obowiązkowych zajęć lekcyjnych na nauki
religijne w ich kościele lub związku wyznaniowym adekwatnie do zwolnień uczniów
na rekolekcje rzymskokatolickie; c) jeżeli
zajęcia z danej religii nie są organizowane
w szkole, a uczeń uczestniczy w nich, to
szkoła, na podstawie zaświadczenia kościoła
lub związku wyznaniowego, ma obowiązek umieszczenia oceny z przedmiotu religia/etyka; d) nie ma obowiązku uczestnictwa w organizowanych w szkole zajęciach
o charakterze religijnym takich jak: rekolek39

cje, jasełka, misteria wielkopostne, msze św.
na rozpoczęcie czy zakończenie roku szkolnego, pielgrzymki itp. e) treści religijne nie
mogą być przenoszone do nauczania przedmiotów obowiązkowych.
Zgodnie z wypowiedzią Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall zgłoszenie woli uczestnictwa w nauczaniu religii
lub etyki nie jest i nie może być traktowane jako deklaracja wyznania, ale jedynie
jako wola uczestnictwa w nauczeniu przedmiotu nieobowiązkowego.
„Na dziś mamy takie prawo, że rodzice dziecka i uczeń mogą dokonać wyboru
uczestnictwa w zajęciach z religii i mogą
z tego prawa korzystać i uczą się na tych
zajęciach zgodnie z treściami programowymi
ustalonymi przez konkretny Kościół i zgodnie z wymaganiami, systemem oceniania,
kryteriami, które wynikają z tych zapisów
programowych”2.
Zgodnie z przepisami oświatowymi3
Szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć z religii/etyki, jeśli w ramach jednej klasy zgłosi się na nią nie mniej niż 7 uczniów.
Jeśli wymóg ten nie zostanie spełniony,
zajęcia powinny zostać zorganizowane
w grupie międzyklasowej, lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.
Szkoła powinna zapewnić opiekę,
bądź dodatkowe zajęcia wychowawcze
uczniom pozostającym na terytorium szkoły
i nie uczestniczącym w w/w lekcjach.
Jeśli uczeń nie uczęszczał ani na zajęcia
z religii, ani z etyki, na świadectwie w miejscu oceny ma być następujące zaznaczenie:
„religia/etyka ————————” (bez
jakichkolwiek dodatkowych adnotacji).
Poniżej podajemy przykład zgłoszenia
woli uczestnictwa w zajęciach religia/etyka:
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Deklaracja woli uczestnictwa
w lekcjach religii/etyki
Imię i Nazwisko Miejscowość, data
.........................................................................
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992
r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii/etyki w publicznych
przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz.
155, z późn. zm.) i wyrażam wolę uczestnictwa mojego dziecka (imię i nazwisko)
w lekcjach religii (podać jakiej).....................
w roku szkolnym……..
..................................
Podpis
W podobnym brzmieniu składana jest
deklaracja woli uczestnictwa w nauczaniu
etyki.
Uczestniczenie w nauczaniu jakiejkolwiek religii, jak też nieuczestniczenie, nie
może być ani wyróżnieniem ani powodem
do jakichkolwiek przejawów dyskryminacji.
Dyskryminacja jest zabroniona przez
prawo. Zakazuje jej zarówno wewnętrzne
prawo polskie, jak i prawo Unii Europejskiej.
System ochrony praw człowieka w Unii
Europejskiej, opiera się w dużej mierze na
osiągnięciach ONZ i Rady Europy.
Prawo każdej osoby do równości wobec prawa i ochrony przed dyskryminacją
stanowi powszechne prawo, które jest uznane w następujących aktach, których wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej są sygnatariuszami:
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka;
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych;

Europejska Konwencja o Ochronie
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Dyskryminacja, jak ją definiuje Pełnomocnik do spraw równego traktowania
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów4 może
mieć charakter bezpośredni lub pośredni.
Dyskryminacja bezpośrednia występuje w przypadku, gdy daną osobę traktuje
się mniej korzystnie niż traktuje się, traktowano lub traktowano by inną osobę w porównywalnej sytuacji, w szczególności ze względu na jej płeć, rasę, pochodzenie etniczne,
narodowość, religię lub wyznanie, światopogląd, poglądy polityczne, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny.
Dyskryminacja pośrednia ma miejsce
wtedy, kiedy pozornie neutralny przepis,
kryterium lub działanie w praktyce powoduje niekorzystną sytuację dla osoby lub
pewnej grupy osób, w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne,
narodowość, religię lub wyznanie, światopogląd, poglądy polityczne, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny w porównaniu z innymi
osobami, nie jest prawnie i obiektywnie
uzasadnione, a środki mające służyć osiągnięciu tego celu nie są właściwe i niezbędne. Dyskryminacja pośrednia występuje
także w przypadku, gdy przepis, kryterium
lub pozornie neutralna praktyka może doprowadzić do szczególnie niekorzystnej
sytuacji dla osób, w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne,
narodowość, religię lub wyznanie, światopogląd, poglądy polityczne, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny, w stosunku do innych
osób.

W razie dostrzeżenia przejawów dyskryminacji dotyczących Waszego dziecka,
lub jakiegokolwiek ucznia w szkole należy o tym powiadomić wychowawcę klasy
lub dyrektora szkoły; w razie nie uzyskania pomocy i nie rozwiązania problemu
należy go zgłosić do Kuratorium właściwego okręgu oświaty, a w dalszej kolejności do Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich.
Swoją radą i pomocą służy także Fundacja.
Pomocne adresy:
Małopolski Kurator Oświaty; ul. Basztowa 22,
pok. 283;
Kraków 31-156; Tel 12 422 99 18;
kurator@kuratorium.krakow.pl
Delegatury: 34-400 Nowy Targ, ul. Królowej
Jadwigi 1, tel. 18 266 33 62
33-300 Nowy Sącz, ul Jagiellońska 52;
tel. 18 540 22 17
33-100 Tarnów, Al. Solidarności 5-9;
tel. 14 696 32 51
34-100 Wadowice, ul. Mickiewicza 19;
tel. 33 823 33 24
Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa,
adres korespondecyjny:
30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego39a/28;
Adres Biura Fundacji: 30-076 Kraków,
ul. Zakątek 3, lokal w przyziemiu.
tel. 691789579; fundacja@polisfera.pl

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 1991 Nr 95 poz.425, s. 1
2. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/
1,114873,4784012.html
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 14 kwietnia 1992 r. [Dz. U. Nr 36 poz. 155 ze
zmianami w Rozporządzeniu MEN z dn. 30 czerwca 1999 [Dz. U. Nr 67 poz. 753]
4. http://rownetraktowanie.gov.pl/dyskryminacja-imobbing; http://rownetraktowanie.gov.pl/dyskryminacja-ze-wzgledu-na-religie-wyznanie-swiatopoglad; http://rownetraktowanie.gov.pl/interwencje/
w-kwestii-nauki-religii-w-szkole-publicznej; http://
rownetraktowanie.gov.pl/interwencje/wystapieniedo-men-o-rowna-ilosc-lekcji-religii-i-etyki
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ROCZNICE I UROCZYSTOŚCI
JAN NOWAK

Wyzwolenie Krakowa w 1918 r.
i 94 rocznica odzyskania
niepodległości przez Polskę
Po 123 latach niewoli, w czasie której Polska znajdowała się pod
panowaniem trzech państw zaborczych: Austrii, Prus i Rosji – nastała
wreszcie wolność. 31 października 1918 roku Stołeczno-Królewskie
Miasto Kraków wyzwoliło się z niewoli austriackiej. Grupa żołnierzy
polskich pod dowództwem porucznika Antoniego Stawarza rozbroiła garnizon austriacki stacjonujący w Wieży Ratuszowej w Rynku
Głównym Krakowa.

Warto przypomnieć, że Kraków był
pierwszym miastem w skali całego państwa polskiego, które w 1918 roku odzyskało niepodległość. Ten historyczny czyn
upamiętniają dwie tablice pamiątkowe
wmurowane na Wieży Ratuszowej, zwanej
też od niedawna Wieżą Wolności. Pierwsza
ufundowana została w 1928 roku w 10 rocznicę oswobodzenia „W Hołdzie Odrodzonej
Ojczyźnie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej
Polskiej” (piękne sformułowanie), a druga
w 1988 roku w 70 rocznicę odzyskania niepodległości.
***
W 1918 roku wydarzenia o wymiarze
historycznym następowały w trybie nadzwyczaj przyspieszonym. 7 listopada 1918
roku zostaje utworzony w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy, na czele którego
staje socjalista Ignacy Daszyński. Wydany
Manifest Rządu Tymczasowego wprowadza równouprawnienie wszystkich obywateli i obywatelek bez różnicy narodowości,
wyznania oraz przyznaje wolność słowa,
zgromadzeń i prawo do strajku. Jako jeden
z pierwszych rządów na świecie Tymcza42

sowy Rząd Ludowy potwierdza i gwarantuje prawa wyborcze kobiet. Manifest ustalił
8-godzinny wymiar czasu pracy. Rząd deklaruje natychmiastowe przystąpienie do reorganizacji samorządu terytorialnego i utworzenie milicji ludowej. Zobowiązuje się
wnieść do Sejmu Ustawodawczego projekty
dotyczące reformy rolnej, upaństwowienie
niektórych działów przemysłu i komunikacji, wprowadzenia powszechnego, świeckiego i bezpłatnego nauczania w szkołach.
Można by powiedzieć z uznaniem, że
u zarania swej niepodległości Polska była
zaprojektowana jako państwo nowoczesne,
postępowe i demokratyczne. Takiego państwa oczekujemy także dziś...
Kierując się tymi tendencjami krakowska lewica, głównie środowisko SLD, PPS
i młodzież w dniu 7 listopada 2012 roku
zorganizowała:
 uroczyste złożenie kwiatów na grobie
Ignacego Daszyńskiego na cmentarzu Rakowickim,
 wiec pod pomnikiem Czynu Powstańczego w Alei Daszyńskiego,
 sesję naukową w „Kuźnicy” nt. „Lewica
wobec kwestii niepodległości”.

Oby tego typu programowe działania
poświęcone Ignacemu Daszyńskiemu były
organizowane także w następnych latach
i nie tylko w Krakowie.
Wracając do historycznych wydarzeń
1918 roku wymieńmy kolejno te najważniejsze:
 10 listopada 1918 roku przyjechał z Berlina do Warszawy Józef Piłsudski – jeden
z najbardziej zasłużonych uczestników walki o niepodległą Polskę.
 11 listopada 1918 roku podpisano rozejm na froncie zachodnim – zakończony Traktatem Wersalskim w 1919 roku.
 W tym samym dniu – 11 listopada 1918
roku Józef Piłsudski został mianowany
Naczelnikiem Państwa Polskiego, co oznaczało w praktyce, że przejął władzę w wyzwolonej Polsce, a wszystkie inne ośrodki
władzy państwowej zostały mu podporządkowane. Główne idee i propozycje ustrojowe
Ignacego Daszyńskiego zostały wykorzystane ponownie w Manifeście Lipcowym w 1944
roku, zaś pomysł uczczenia jego zasług pomnikiem został zgłoszony przez prezydenta
Bronisława Komorowskiego w 2012 roku
w czasie marszu „Razem dla Niepodległej”.
***
Przygotowania do obchodów 94 rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się już kilka miesięcy przed 11 listopada
2012 roku. Zaplanowano marsze, pochody, manifestacje prawie we wszystkich
większych miastach Polski, jak Warszawa,
Gdańsk, Wrocław czy Kraków.
Święto Niepodległości w 2012 roku
najbardziej tłumnie i burzliwie obchodzono w Warszawie. Oprócz uroczystości państwowych na Placu Defilad przed Grobem
Nieznanego Żołnierza – ulicami Warszawy przeszły cztery marsze:
 Na czele Marszu dla Niepodległej
stanął prezydent Bronisław Komorowski,

któremu towarzyszyli marszałkowie Sejmu
i Senatu oraz różni przedstawiciele władz
i partii politycznych. Prezydent podkreślił, że
Polska jest jedna, nie powinniśmy się nawzajem przeklinać i wykluczać, że obchody powinny być zgodne i radosne.
 Marsz zorganizowany pod hasłem Polska Socjalna zgromadził środowiska lewicowe, których przedstawiciele akcentowali, że walka o niepodległość Polski zawsze
była wiązana ze sprawiedliwością społeczną, równością i demokracją.
 Najliczniejszy był Marsz Niepodległości zorganizowany przez ugrupowania narodowe, w tym przez Obóz Narodowo-Radykalny (ONR) i Młodzież Wszchpolską.
Zaraz na początku, gdy manifestacja ruszyła
z pl. Dmowskiego, rozpoczęły się zamieszki i bójki z policją. Zaatakowane kamieniami i petardami służby porządkowe użyły gazu i broni gładkolufowej, opanowując
groźną sytuację.
 Czwarty marsz – traktowany jako przeciwstawny dla narodowców, to Marsz Antyfaszystowski, zrzeszający tradycyjnie
przeciwników faszyzmu i nacjonalizmu.
W porównaniu do poprzedniego roku
obchody Święta Niepodległości w 2012 r.
były mniej burzliwe. W wyniku bójki
z policją zatrzymano 132 osoby, głównie
ludzi młodych, 24 osoby zostały ranne, w
tym 8 funkcjonariuszy. Obserwatorzy jednak z niepokojem sygnalizują, że Marsz
Niepodległości może się przerodzić w nowy
agresywny ruch opozycyjny, któremu nic
się nie podoba, ani Okrągły Stół, ani Unia
Europejska.
W innych miastach w Polsce było na
ogół spokojnie, a w Krakowie warto odnotować, że w Rynku Głównym podczas „47 Lekcji śpiewania” było naprawdę rodzinnie,
podniośle i patriotycznie tak jak powinno
być w Święto Niepodległości.
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JERZY HYRJAK

W rocznicę Narodowego
Święta Niepodległości

Za http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
3/3a/Jozef_Pilsudski

Spotkanie zorganizowano z okazji Narodowego Święta Niepodległości naszego
kraju, przywróconego na powrót przez
Sejm III Rzeczypospolitej – ustawą z dnia
15 lutego 1989 r.
W przededniu brałem udział jako widz
i słuchacz w wieczorze poetycko-patriotyczno-muzycznym krakowskiego poety
Bogusława Nowalińskiego. Wieczoru, który przy swej skromności oprawy, trafiał
celnie do serca każdego uczestnika spotkania. Całość uzupełniały pieśni legionowe –
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patriotyczne, przemówienie i rozkaz Komendanta Józefa Piłsudskiego.
W swobodnej narracji B. Nowaliński
przywołał chwile, kiedy tworzyła się ze
Związków: Strzelca, Sokoła i Rodzin Bartoszowych – Pierwsza Kompania Kadrowa, która to 3 sierpnia 1914 roku wyruszyła
w kierunku Kielc, obalając słupy graniczne
znienawidzonego zaboru rosyjskiego. Przywołał czas tworzenia legionów we wschodniej i zachodniej Galicji. Przypomniał także
samego Naczelnika Państwa – Józefa Piłsudskiego, jako Naczelnego Wodza. W jednym z przemówień stwierdził on: „Naród,
który traci pamięć, przestaje być Narodem
– staje się zbiorem ludzi czasowo zajmującym dane terytorium”.
Przytoczone zostały także:
– „Przemówienie Józefa Piłsudskiego
do Pierwszej Kompanii Kadrowej wygłoszone w Krakowie – w Oleandrach 3 sierpnia 1914 r.”, a także
– „Rozkaz wydany przez Józefa Piłsudskiego, na pierwszą rocznicę wojny,
w Ożarowie pod Lubartowem dnia 5 sierpnia 1915 r.”.
Treści ich oddawały wagę i nastroje
wydarzeń z tamtych lat. Podkreślały heroizm, patriotyzm i wiarę Polaków – naszych
przodków – w odrodzenie się, odnowę, i powstanie państwa Polskiego.
Całość dopełniały piękne pieśni legionowe, m.in.: Hej strzelcy, Piechota..., Świat śpi
spokojnie, Marsz Pierwszej Brygady i... Rota,
będąca podsumowaniem wieczoru.


BOGUSŁAW NOWALIŃSKI
MOJA POLSKA
Każdy z nas ma swoją Polskę w sercu. Budujemy z mozołem Ojczyznę
Swą Ojczyznę z łanami zbóż...

I zmieniamy Jej co dzień oblicze.

Z odzyskaną wolnością po latach,

Choć za nami jest trudna przeszłość,

Gdy legiony Piłsudski wiódł.

wciąż na mądrość Polaków liczę!

Trzy zabory... I prawo w nich różne,

Jeśli kiedyś, po czasach niewoli...

Lecz przodkowie zdołali Ją podnieść!

Trudnych lat cierpień i bólu,

Tworząc zręby – fundament Ojczyzny.

Potrafili się ludzie pogodzić,

Wciąż zmęczonej, lecz wreszcie wolnej!

to i my – dokonamy cudu!

Dogadali się mimo różnic.

Tak, jak Drugą Rzeczpospolitą

Mimo różnych wizji i zdarzeń.

zbudowali nasi przodkowie, wierzę –

Budowali miasta i przemysł.

w nowej, wolnej Ojczyźnie,

Wspólnie dążąc do Polski z marzeń!

każdy z nas, coś od siebie, pozostawi
po sobie!

Lecz na powrót – osamotniona –
znów Ojczyzna straciła wolność,

Przyszła chwila, by wreszcie pomyśleć

gdy dogadał się Hitler i Stalin –

o przyszłości, o dzieciach i wnukach.

pisząc w życie Jej – zdradę i podłość!

To jest czas… by łączyć – nie dzielić,
i do serc ludzkich, i myśli pukać.

I co z tego, że żołnierz polski
bił się o Nią na wielu frontach?

Każdy z nas, ma swą Polskę w sobie.

Nas oddano – w Jałcie – w niewolę,

Swą Ojczyznę bez burz, odwetów.

w której przyszło nam długo pozostać! Gdzie pamięta się... lecz także…
przebacza.
Świat faktycznie o nas zapomniał,
póki naród sam nie zwyciężył.
Dzisiaj – nie ma już zależności.

Chcąc budować Jej przyszłość bez
przeszkód!

Polak w wolność wreszcie uwierzył!
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KRONIKA
ANTONI PIETRYKA

Pożegnanie
Lata Pisarzy
i Artystów 2012
26 listopada 2012 roku w Sali Kościuszkowskiej Dworku Białoprądnickiego
w Krakowie, przy ul. Papierniczej 2, spotkali się pisarze i artyści z całej Polski. Było
to już XVII „Pożegnanie Lata Pisarzy i Artystów”.
Przybyli na nie twórcy legitymujący
się członkostwem Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-Literackiego, Formacji
Szesnaście, członkowie Związku Literatów
Polskich w Krakowie i twórcy niezrzeszeni, którzy z nami sympatyzują, a także młodzi adepci sztuki.
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Uroczystość otworzył prezes Stowarzyszenia Stanisław Franczak, a część literacko-artystyczną prowadzili wiceprezes
Maciej Naglicki oraz sekretarz STAL Bogusław Nowaliński. Uczestnicy spotkania prezentowali swe utwory zamieszczone w aktualnie wydanym almanachu. Mottem spotkania były wiersze naszego poety, pisarza
i Honorowego Prezesa Stowarzyszenia, nestora Juliana Kawalca.
W części artystycznej zgromadzeni
mieli przyjemność wysłuchać kilku pieśni
w wykonaniu Alicji Tanew – poetki, kom-

pozytorki, absolwentki Wydziału Prawa UJ
– która zachwyciła niespotykaną barwą głosu i wykonaniem pięknych lirycznych piosenek swojego autorstwa.
Wojciech Habela, laureat I nagrody
w konkursie piosenki lwowskiej w 2008 r.
i I nagrody w konkursie „bałaku” lwowskiego w 2008 r., znakomity aktor uraczył
przybyłych kilkoma lwowskimi piosenkami w świetnej interpretacji.

Niestety, cieniem na spotkaniu odbiły
się dwa smutne wydarzenia. Pożegnaliśmy
w tym roku Dyrektora Cenrum Kultury
Dworek Białoprądnicki Andrzeja Radnieckiego, którego życie toczyło się wokół
Dworku. Odszedł też nasz kolega Ryszard
Rodzik – poeta i dziennikarz, twórca autorskiej audycji radiowej „Każdy rodzi się
poetą”.
Podczas spotkania poeci i pisarze przedstawiali swoje utwory zamieszczone w naszym almanachu. Na zakończenie, prezes
Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-Literackiego Stanisław
Franczak wraz z obecnym p.o.
dyrektorem CK Dworku Białoprądnickiego Janem Gajochem
zaprosili zebranych na staropolski poczęstunek do restauracji
w piwnicach Dworku.
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ZYGMUNT TASJER

Co pozostało po 55 latach?
Co zostało dziś z tamtych czasów – po 55 latach – na całe nasze
dorosłe, jakie skomplikowane w polskich realiach, życie? Do pierwszych, nadrzędnych pryncypiów zaliczyć należy przede wszystkim
stosunek do Ojczyzny, do Polski, do jej historii sprzed lat wielu
i do niedawnych wydarzeń.

Tradycyjnie już, co pięć lat – w kolejne
rocznice powstania Związku Młodzieży
Socjalistycznej – spotykają się byli działacze,
członkowie i sympatycy tej organizacji z terenu Małopolski. W 2012 r. miało to miejsce
we wrześniu, w Niepołomicach, z nietypowym programem i doskonałą oprawą tego
wydarzenia. Zaproszenie tym razem miało
8 stron, na których znalazł się obszerny tekst
– retrospektywne spojrzenie na Organizację z dnia dzisiejszego, przypomnienie wielostronnej działalności programowej krakowskiego ZMS-u oraz reprodukcja
pierwszego, zachowanego dokumentu, z olkuskiego powiatu, z okresu tworzenia Związku w Małopolsce. Spotkanie, które zgromadziło ponad 200 osób, otworzył nowy przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Pokolenia w Krakowie Stanisław Marcinkowski. Przypominając idee tych
spotkań, wspominając minione czasy, wyraził wielkie zadowolenie z tak licznego przybycia gości nie tylko z Małopolski, z Warszawy, ale też z Australii, (Basia Kozłowska),
z USA (Ada Jaksza-Tishner) i przekazał pozdrowienia z Kanady (od Adama Poradzisza). Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć
tych, którzy w ostatnim okresie odeszli:
Julka Wielgosza, Władka Miśkowa, Janka
Maja, Stasia Zelka...
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Do tych wartości, które wynieśliśmy
z czasu pobytu w Organizacji, należy pochwała wiedzy, chęć i konieczność uczenia się i doświadczania tego wszystkiego,
co niesie nie tylko nauka i nowoczesna technika, ale co nas nowego spotyka każdego
dnia. Afirmacja poznania, odnalezienia się we
współczesności, ale i przemożna konieczność
posiadania wpływu na proces przeobrażeń,
pozostały w nas na stałe. Następnym punktem programu było spotkanie z profesor
Uniwersytetu Białostockiego dr hab. Joanną
Sadowską, autorką książki „Sercem i myślą
związani z Partią. Związek Młodzieży Socjalistycznej (1957-1976)”. Wprowadzając
do dyskusji, doc. dr Sławomir J. Tabkowski podkreślił szczególne walory tej pozycji: jej wysoki poziom naukowy, skrupulatność i wielki wysiłek Autorki w analizie
zebranych dokumentów oraz obiektywizm,
tak rzadko spotykany ostatnio w ocenie
okresu PRL. Jednocześnie, w dłuższym wystąpieniu, polemizował z Autorką w sprawie
pierwszej części tytułu książki, nieodpowiadającej jej zawartości, oraz z niektórymi
wnioskami zamykającymi pozycję. Dotyczyło to szczególnie działalności ZMS,
uczącej jakoby skrajnego konformizmu
oraz bilansu zysków i strat, jakie poniosło
społeczeństwo w wyniku jej działalności.

Wreszcie do tych zdobytych w ZMS
doświadczeń i umiejętności zaliczyć należy
to wszystko, co przynosiła i przynosi każda organizacja młodzieżowa: umiejętność
współżycia w zespole i zdolność kierowania innymi, odpowiedzialność za podjęte
decyzje, umiejętność organizacji pracy i rozrywki, samodzielność i skuteczność w realizacji wytyczonych celów, satysfakcję z
osiągniętego sukcesu i radość bycia ze swoimi najbliższymi, z przyjaciółmi. Dzięki
tamtym właśnie czasom i zdobytym doświadczeniom wielu z nas osiągnęło bardzo poważne sukcesy na drodze swojej
kariery zawodowej. Do tych uwag m. in.
przychylili się, zabierający głos w dyskusji, Andrzej Kurz, Jerzy Jaskiernia, Bogdan Waligórski, Zbyszek Lach, zwracając
uwagę m. in. na historyczne i polityczne
uwarunkowania działalności organizacji.
Autorka w obszernym wystąpieniu poinformowała o idei narodzin tematu i przebiegu pracy nad nim, ustosunkowała się do
niektórych głosów, wyjaśniając także, iż
pierwszy człon tytułu książki powstał na
wyraźne życzenie wydawcy. A potem wszystkie przywiezione egzemplarze książki rozkupione zostały jak świeże bułeczki, a do
Pani Profesor ustawił się długi ogonek czekających na autograf. Spotkanie, w czasie
którego na kilku ekranach emitowano ponad 100 zdjęć z historii krakowskiego ZMS,
stanowiło niezwykle interesującą i pouczającą konfrontację profesjonalnego spojrzenia
naukowca z doznaniami i doświadczeniami
bohaterów jego książki. I wzbudziło zapewne wiele refleksji wśród obu stron w nim
uczestniczących.
Co więc nam zostało po tych 55 latach?
Najważniejsze – przekonanie, że marzenia
i nadzieję warto mieć. Nadzieję i marzenia

o lepszym świecie i sprawiedliwej Polsce,
o godnym i mądrym życiu. Że warto włożyć sporo wysiłku, starań i poświęcenia, aby
przynajmniej część z tych marzeń mogła
się spełnić. I jeszcze pewność, że nie ma
nigdy takich sytuacji, nawet najgorszych,
w których nie można zrobić czegoś dobrego. 1 my to musimy zrobić, nie czekając na
innych.
Nie dajmy więc sobie odebrać naszej
młodości, naszej z tych lat żarliwości i uczciwości naszych intencji.
A potem wystąpił od lat niezawodny
i z Organizacją związany Franek Makuch
oraz zespół muzyczny, przypominający w swoim repertuarze piosenki i melodie z tamtych
lat – z czasów naszej młodości. Jeszcze długo, do bardzo późnego wieczora trwały rozmowy i wspomnienia.
A na koniec życzono sobie wielu dalszych lat w zdrowiu, satysfakcji z dobrze
przemyślanego i spełnionego życia. I do zobaczenia za kolejne 5,10,15 lat...
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SYLWETKI – TWÓRCZOŚĆ – RECENZJE
IGNACY FIUT

Dwie twarze poezji:
Wojciech Kawiński
i Stanisław Franczak
Poeci – to niewątpliwie indywidualności i każdy tylko w sobie właściwy
sposób postrzega i przeżywa świat, a choć ich inspiracje najczęściej
są uniwersalne, to rozwiązania i wykonania bywają trudne do pełnego
porównywania.

Również rozumienie sensu poezji, jej
transcendentnych odniesień, jak i immanentnej strony tworzenia bywają radykalnie różne. Dzisiaj, kiedy żyjemy w świecie
ponowoczesnym; kiedy odnosi się wrażenie,
że wszystko jest płynne i niestabilne, muszą
rodzić się zasadne wątpliwości co do sensu poezji, ale i znaczenia słów, czyli materii, którą operują ci artyści rzeźbiący w słowie, szlifujący ich znaczenia i zaglądający
do ich fundamentu bytowego, w oparciu
o który próbują budować wizje naszego
świata oraz poszukują miejsca duchowego
człowieka w nim. Dobrze tę odmienność
widzenia poetyckiego ilustrują ostatnio wydane tomiki: Wojciecha Kawińskiego i Stanisława Franczaka.
Właściwie od 20 lat co roku ukazuje się
tomik wierszy nestora krakowskich poetów
– Wojciecha Kawińskiego. Tym razem nakładem Wydawnictwa Towarzystwa Słowaków w Polsce ukazał się kolejny tomik tego
autora, którego tytuł jest wielce osobliwy
i brzmi: Słowo po słowie, w domyśle „i po
słowie słowo”. Pierwsze skojarzenie, które
narzuca się wyobraźni – to wizja pochodu
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słów przez dzieje, ale i istotna rozmowa
zdyscyplinowana wyrazistością znaczeń,
które w niej niosą poszczególne słowa, by
nie stała się pustosłowiem. Poeta bowiem
wsłuchuje się we współczesną, niezdyscyplinowana semantycznie gadatliwość ludzi
i zastanawia się nad jej źródłem, które przypomina mu „chmury-chmary”, które pewnie pochodzą „z trzech realnie-metaforycznych/ameryk//gdzie:/od najdawniejszych
czasów/deszcz płacze//a wieloryby zdarzeń/giną/bez śladu – /w słono-słodkim/falującym za-/nie- mówieniu”. Może tu chodzić o gadatliwą cywilizację amerykańską,
która zalewa nas potokami słów, osłabia ich
znaczenia, w wyniku czego słowa nie służą
już do porozumiewania się, a jedynie łączą
ludzi w bezmyślnie paplającą wspólnotę.
Jeśli tak by było rzeczywiście – to pod znakiem zapytania stoi dialog nie tylko między
ludźmi, ale również pomiędzy kolejnym generacjami poetów. Światotwórcza funkcja
słów staje się więc zagrożona, a nasz świat
opiera się zasadniczo na niedomówieniach.
I ta głęboka wątpliwość oraz związane z nią
przeżycia estetyczne wydają się być inspi-

racją artystyczną krakowskiego poety w tym
zbiorze wierszy, która od kilkunastu lat staje
się jego narastającą obsesją.
Każda podróż człowieka, zarówna ta
realna, ale i ta mentalna przez życie, „wyludnia pamięć” w opinii autora, a w konsekwencji sens znaczeń słów zmienia się „niedo-poznania”, czemu również towarzyszy
nieustający „ruch dnia i nocy” w tle. Najwyraźniej i najbardziej ekstremalnie ów
proces destrukcji znaczeń widać wtedy, kiedy próbuje się podjąć rozmowę z poetami
już nieobecnymi: Tadeuszem Śliwiakiem,
Juliuszem Słowackim, Cyprianem K. Norwidem, Mironem Białoszewskim i tymi,
którzy stali się niemodni we współczesnym
świecie kapitalizmu, kiedy wszystko musi
się opłacać i dawać zysk. Poecie na myśl
przychodzi wizja mówiąca, że nasze słowa organizują „krwawy” pochód przez
„mięso miasta”, a wizja ta zbliża się do tej,
którą Śliwiak kiedyś tak sugestywnie przedstawił w „Rzeźni”. Kawiński zgadza się
poniekąd z diagnozą samego Rilkego, że
zawsze wszelkie znaczenia rozmywają się
w pamięci i stają się coraz słabsze, co musi
ranić poetę i odbierać jego sztuce kunszt.
Pojawia się wtedy narzekanie na „amnezję
świata” i nawet wielka i wspaniała muzyka w takim czasie będzie nieść ze sobą fałsz.
Pozostaje jedynie ucieczka do dzieciństwa,
ale i ona zaciera różnice między przysłowiową
„sielanką wsi” a „rzeczywistością miasta”.
W takiej sytuacji poeta staje się ślepcem
i obojętnieje na przeszłość, a jego wspomnienia zaczynają notorycznie kłamać. W wierszu
pt. „Spodziewana sprzeczność” dowiadujemy
się, że „jeżeli nie skłamię zostanę/na bocznej/
drodze//jeżeli wspomnę już po mnie/nikt
wyznań/z przeszłości/nie chce//i nie musi/
mieć”. Opisując doświadczenie Rzymu, tego

wiecznego miasta, poeta porównuje go do
„rozrzuconych znaków w czasie”, które
tworzą ludzie miotających się między harmonią bożą a jazgotem ulicy, gdzie tylko
czysta forma może być przedmiotem wiary. Widząc tę sytuację zwraca się znów ku
sprzeczności targającej duszą Rilkego,
wyrażającej się w rozdarciu między doczesnością a wiecznością. Kawiński proponuje
zatem ucieczkę poety na bezpieczną pozycje „szeptuna”, który nie wypowie „ani ciszą,
ani słowem”, lecz szeptem o swoich wrażniach docierających do niego z naszego
świata.
Kawiński pochyla się nad prozą Ingeborgi Bachmann, w której niepokoi go obojętność wobec zachowania znaczeń słów,
a zarazem gloryfikowanie konkretnych rzeczy, które zastępują nadwątloną pamięć.
Mechanizm ten powoduje, że głuchnie nasza pamięć o naszym świecie, o naszym
„mateczniku dźwięków”. Nasz świat ulega w konsekwencji ruinie, a słowo przypomina szarą szmatę do zmywania brudu
z podłoża naszego bytu ludzkiego. W konsekwencji świat taki blednie, traci wyrazistość, bo znikają jego znaczenia, które niosły
słowa, dzisiaj sukcesywnie pozbawiane
korzeni swych sensów. Przypominając
wysiłek literacki oraz filozoficzny Friedricha Hölderlina, Reinera M. Rilkego, Emanuela Lévinasa i Edyty Stein sądzi, że tkwi
w nich prawda, iż rozwój przysłowiowego
pustosłowia musi prowadzić do holokaustu,
gdyż człowiek przestaje być wtedy owym
przysłowiowym „pasterzem bycia”, czyli
podstawy bytowej trwania ludzi i ich świata. Ukazuje w tej perspektywie losy poezji
w wierszu pt. „Strefy (druga wersja)”, rodzimych poetów i ich „płynięcie „słów po
słowach”, którzy wskazywali na wagę dba-
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nia o ich sens oraz wypowiedzi poetyckich, a mianowicie Jana Twardowskiego,
Leopolda Staffa, Mariana Grześczaka, Wisławę Szymborską, Jarosława M. Rymkiewicza, Annę Świrszczyńską, Jana Brzękowskiego, Tymoteusza Karpowicza i innych,
ale i tych, którzy starają się o to i dzisiaj, tj.
Darka Foksa, Bohdana Zadurę, Krzysztofa
Karaska i Jerzego Sosnowskiego. Dochodzi jednak do wniosku, że „Dolina znaczeń
wykrusza się powoli/jeden to prze-ceni/drugi to prze-boli//Wybór trzeba zostawić/tak
jak świat/do poprawy//Wiedzie cierpkie postrzępione słowa/muza/(kochanka surowa)
(…) Trójwiersz ci podpowiada/choć to
kiepska rada//Jedynie istnieje kartka wyrwana z reszty/nie-spisanych/wiersz”.
To wielosłowie nękające Kawińskiego
musi – w jego ocenie – wrócić do ciszy,
choć i samą ciszę należy również odpowiednio diagnozować. Kondycja poezji w tym świecie podpowiada autorowi marzenie o nowym
kontynencie, na którym mieszkaliby poeci,
i na który można by wyemigrować. Bo ten
nasz jest dla nich niestrawny, gdyż rządzi
się logiką szybkiego tworzenia, wyrzucającym poetę poza siebie, odcinającym go
od źródeł jego tożsamości, a więc kultury
i społeczeństwa. Stąd bierze się poczucie
niespełnienia i nieprzydatności jego twórczego wysiłku, ale i utrata sił, by doglądać
znaczenia słów. Skazany jest więc na samotną wędrówkę, w której nie ma szansy
żadnego wyboru, bo nawet jego milczenie
nabywa znaczenia dalekiego od zamierzonego. Przekonują o tym wyraźnie Kawińskiego obecne losy, drogi meandrów twórczości Karpowicza, Michała Zabłockiego, czy
wreszcie Stanisława Jerzego Leca, o których pamięć coraz dłużej milczy, wokół
których „cisza się zamyka”, bo taka jest
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właśnie obecna ich poetyka. Podobnie jak
w przypadku deklaracji polityków, świat
odwraca się od ludzi, zaś ludzie od poetów,
bo podobnie jak oni: im więcej obiecują,
tym mniejsze jest do nich zaufanie. Prawidłowość ta – sądzi Kawiński – dotyczy całej przestrzeni sztuki, a więc muzyki, literatury, sztuk plastycznych, do tego stopnia,
że nawet „blaknie malarstwo Légera”.
Człowiek staje się rzeczą „pozbawioną sensu” pośród innych rzeczy, zredukowaną do
swojego ciała, które mechanicznie zostaje
„wykrawawione” z ducha. Widok z kosmosu redukuje nasze życie do przysłowiowych
„molekuł wszechświata” i nawet czarnobiały kwadrat Malewicza „traci twarze”.
Żywiołowo wzrasta ruchliwość znaczeń
i granic sensów słów, a ich relatywizm pociąga za sobą relatywizm wartości, jak to
przewidzieli Fryderyk Nietzsche i Max
Scheler. Trudno więc żywić sensowne potrzeby i je rzetelnie realizować również w
obszarze twórczości artystycznej. U poety
budzi się więc poczucie osamotnienia osobistego oraz pokoleniowego, bo dzisiaj pełne
rozumienie zakłada równie pełną rezygnację z granic pomiędzy znaczeniami i z ich
jasności, a więc i z aureoli tajemnicy, co konsekwentnie „odduchawia nasz świat”. Sensowny wybór tworzenia staje się coraz bardziej niemożliwy, bo nie można wybierać
między sprawdzonymi wartościami i znaczeniami. Poeta przypuszcza również, że
pewnie jest tak, jak sądził Platon, iż zapisywane słowa rozbijają i zabijają sukcesywnie pamięć, a więc i znaczenie słów. W to
miejsce pojawia się świat probabilistycznych znaczeń, w którym upadają granice
między sensami słów, choć wszystko jest
podobno możliwe do zmierzenia. Cały więc
świat sukcesywnie pogrąża się we mgle

(niepamięci i relatywizmu) i nawet nie słychać już dobrze echa utworów odeszłych
na wieki poetów – pesymistycznie konkluduje autor. W śnionym przez nich „Kontynencie poetów” Kawiński tak oto diagnozuje
sytuację: „A choć karta zamknięta/Pamięć
je pamięta/Wymień słowo zamień/W szlifowany/Kamień/Dusze ryb na piasku/
Świecą/Nieodbitym blaskiem…//czytamy
po omacku/chropowatość cegieł/i chłód
żelaza”. Boć pono, jak twierdzi Roland
Barthes, tekst nie tylko się czyta, słucha,
ale ogląda, dotyka i wącha! W tym może
leży nadzieja, że przyszłe pokolenia czytelników i słuchaczy słów poetów będą
przywracać im znaczenia dotykając ich
powierzchni, wąchając ich zapachy, które
jak łuski rybie świecą własnym blaskiem.
Ta wypowiedź poetycka-filozoficzna
Kawińskiego, prócz swej wartości artystycznej, jest niewątpliwie ważnym głosem
dojrzałego i doświadczonego artysty słowa na temat podstaw semantycznych, ale
i semiologicznych przemian, które niesie ze
sobą poezja, ale i cała sztuka współczesna,
którą zwykło się określać sztuką ponowoczesną. Wielu krytyków i teoretyków estetyki większej części tego typu utworów
postmodernistycznych odbiera wartość artystyczną, sprowadzając ich sens jedynie
do gry, której zadaniem jest szokowanie
publiczności i zwracanie na siebie uwagi
coraz bardziej egocentrycznych pseudo-artystów. Mówi się nawet o „końcu sztuki”,
choć tu sprawa jest bardziej złożona, bo zakłada niepełną autonomię twórców, wskazuje, że istnieją ludzie i instytucje, które
ogłaszają taką sytuację, a niekoniecznie są
w tej materii kompetentni. Warto zatem
spróbować zapoznać się z tą opcją światopoglądową krakowskiego poety i nawet

wejść z nim w polemikę artystyczną lub
teoretyczną.
Świat poetycki innego krakowskiego
pisarza i poety Stanisława Franczaka
wygląda zupełnie odmiennie. Zaświadcza
o tym kolejny jego tomik poetycki, tym
razem zatytułowany Impresje. Widać na
pierwszy rzut oka, że z wiekiem i doświadczeniem pisarskim jego twórczość staje się
coraz bardziej spokojna i wyważona, ale
i bardziej pogłębiona refleksją metafi-

zyczną. Poeta staje się coraz bardziej pogodzony z przemianami w otaczającym go
i pędzącym przed siebie świecie. Okopuje
się na bezpiecznym stanowisku obserwatora refleksyjnie szukającego podstawy,
która pozwala mu rozwijać i pogłębiać własny świat wyobraźni i dawać upust swym
inspiracjom twórczym. W jednym z wierszy bez tytułu, który jakby staje sie mottem
utworów zawartych w tej książce, autor
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zapytuje: „Gwiazda na granacie nieba/która
spada w otchłań/ma przynieść spełnienie?/
/przecież ona umarła przed/tysiącami lat
świetlnych//jak połączyć czas dawno miniony/z czasem który będzie?”. Widać, że
niespecjalnie zwraca uwagę na aktualną
kondycję poezji, ale bardziej interesuje go
kwestia: jak konstruktywnie łączyć dyskursem słów poetyzujących rzeczywistość jej
przeszłość z przyszłością, choć teraźniejszość nie jest mu obojętna i ciągle rzuca
okiem w jej kierunku.
Na tomik składają się głównie utwory
liryczne, sonety, ale i panegiryki chwalące
czas spokoju, który przenika codzienne życie
autora, a którego staje się coraz większym
amatorem. Zbiorek zawiera trzy części:
„Gdy spadną zielone śniegi”, „Sekrety
ogrodów” i „Ziarenka myśli”. W pierwszej
poeta jakby oczekując cudu, a więc z „zielonego śniegu”, obserwuje wnikliwie, czasem z przymrużeniem oka własne otoczenie,
w którym jak zawsze „Bóg walczy z Szatanem” o ludzkie dusze. Dostrzega jednak
ze zdziwieniem, że szanse zwycięstwa
Boga są coraz mniejsze, a prym zaczyna
wieść ten król złych duchów, które się mają
coraz lepiej do tego stopnia, że głoszą już
kolejną „śmierć Boga”. Co gorsza, ludzi to
dzisiaj niezbyt interesuje, no – poza nielicznymi wyjątkami, bo są bardzo zajęci
konsumpcją, gromadzeniem bogactw i pieniędzy. Jedynie Niebo przygotowuje się
usilnie do kolejnego pogrzebu i żałoby
metafizycznej. Nie działają już na ludzi
przykazania, które regulowały wcześniej
ich istnienie zbiorowe, a premie otrzymują
ci, którzy najbardziej łamią reguły przyzwoitości i działają w oparciu o zasady, które
nie mają nic wspólnego z nakazami wiary.
Czuje się wręcz, że „śmierć Boga” odbywa się zgodnie z regułą: „umarł król, niech
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żyje nowy król” – tym razem Mammon!
Poeta więc oczekuje, że może w tym świecie, w który rządzi wolność aż do granic
absurdu, zaczną padać zielone śniegi, które złagodzą te nowe, egotyczne obyczaje.
W takim świecie – sugeruje poeta – najlepiej żyć na pograniczu jawy i snu, bo wtedy
doświadcza się spokoju i ciepła istnienia
tak potrzebnego na co dzień.
W kolejnych utworach, zamieszczonych
w drugiej części, poeta rozkoszuje się tym
własnym stanem nirwany, głównie w zaciszu domowym, ale przede wszystkim na
łonie przyrody, wielokrotnie cofając się do
własnego, bajecznego świata dzieciństwa.
Lewituje więc nad doczesnymi problemami. Nie przejmuje się lękami budzonymi
przez informacje o kolejnym „końcu świata”, które w jego przypadku koi „łaska
wyobraźni”. Ze spokojem ducha obserwuje korowód nieobecnych przewijający się
w jego pamięci, wychodzących z niej jak
„nieme manekiny”, które właściwie tam
jeszcze trwają. Kilka wierszy poświęca
doświadczeniu szpitalnemu, kiedy to jego
świat się rozsypywał jak „płatki więdnącego
kwiatu”. Przypomina, że wtedy czuł się jak
nieograniczona przestrzeń, z którą się utożsamiał. Doświadczenie to staje mu się z wiekiem coraz bliższe i niezbyt straszne, bo
pozwala zapominać o swych narodzinach,
a w konsekwencji i śmierci, ukazując tajemnice wieczności istnienia. Jest ono bliskie doświadczeniu płynącej rzeki, falującego po horyzont morza, i przenosi poetę
w „płynący świat”, ku gwiazdom, pomiędzy którymi wypatruje własnej i obawia się,
by szybko nie spadała. Łąka z trawami
i kwieciem, morze z falami, rzeka szemrząca, las ciemny, tajemniczy i szumiący –
to bliskie poecie metafory świata jako niekończących się ogrodów, w których jest

coraz bardziej zakorzeniony. U ich podłoża bytowego dotyka bowiem i odczuwa nurt
upływającego czasu, który powoli niesie go
ku tej nieograniczonej przestrzeni, w której
powoli się rozpływa, i z którą jest mu coraz
bardziej „po drodze”. W wierszu pt. „Stan
zerowy” Franczak komunikuje: „Białe
motyle mrozu/opadają we mnie w niepamięć/cienie słów skradają się/po białej kartce i skaczą/ w przepaść bez dna/ (…) cały
świat jest pusty i/bezimienny jakby nie istniał//zapadam się w sobie/w słodki niebyt”.
Obydwaj poeci, choć porównywalni
doświadczeniem twórczym, oglądają i inspirują się światem z różnych osobistych
perspektyw twórczych. Jeżeli Kawiński
obsesyjnie przejmuje się ciągłością dziejowości poezji i jej znaczeniowego rozumienia
oraz przeżywania przez kolejne pokolenia,
to Franczak, który również ceni przeszłość,
upoetyzowanie aktualnego świata w słowie,
nie do końca odczuwa upadek fundamentalnych znaczeń słów, a podejmuje się nawet ich mistyfikacji, która często dokonuje
się również niezależnie od autora. Ona bowiem bardziej zależy od czytelników i pozwala w pewien sposób przekraczać mimowolnie te granice, które destruują ich
fundamentalne znaczenia, bo one odsyłają
ich od uniwersaliów, którymi rządzi się transmisja wartości i znaczeń, ich rozumienia
między pokoleniami w obszarze szeroko
rozumianej kultury duchowej ludzi.


STANISŁAW FRANCZAK
Przygoda w lesie
Niespodziewanie
stary buk pochłonął mnie całego
stałem się jego więźniem
wołam pomocy szelestem liści
macham gałęziami szumię głośno
lecz nikt nie zwraca na mnie uwagi
prócz zdziwionych ptaków i wiewiórki
czuję jak korniki drążą we mnie kanały
i stare drzewo wysysa moją krew
zaczynam myśleć jak buk i
szukać dżdżu zapuszczać korzenie
rozumieć mowę innych drzew
umizgi wiatru i świergot ptaków
nad ranem przyszli jacyś ludzie
z piłami toporami i łańcuchami
ostatkiem sił szarpnąłem się i krzyknąłem
zbudziłem się cały zlany potem

S. Franczak, „Impresje”, redakcja – Elżbieta Bochenek,
okładka i grafika – Barbara Pietryka, Wydawca: Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie w Krakowie, Kraków 2012, ss. 80 i W. Kawiński, „Słowo
po słowie”, Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków
w Polsce, Kraków 2012, s. 112.
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TELEGRAM

Na zdjęciu:
Prof. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Z okazji przypadającego jubileuszu 10-lecia na stanowisku Prezydenta Stołecznego
Królewskiego Miasta Krakowa redakcja „Forum Myśli Wolnej” przekazała na ręce
Prezydenta życzenia sukcesów w służbie na rzecz miasta Krakowa.

 10 grudnia 2012 roku odbyła się w „Kuź-

nicy” krakowskiej sesja nt. Współczesne
czasopiśmiennictwo laickie w Polsce,
w którym uczestniczyli m.in. redaktorzy takich pism jak: „Przegląd”, „Zdanie”, „Res
Humana”, „Bez Dogmatu”, „Forum Myśli
Wolnej”.
O współczesnych periodykach religioznawczych mówił prof. dr hab. Henryk
Hoffman z Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, a prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk z Uniwersytetu Kieleckiego nt. elitarnych segmentów czasopism o sztuce w Polsce jako wyrazicieli wolnej myśli.
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Prof. dr hab. Ignacy S. Fiut z AGH
w Krakowie mówił o orientacji tematycznoideologicznej „Forum Myśli Wolnej”, a absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie mgr Anna Białek mówiła o feministycznej „Zadrze” wobec katolicyzmu.
Organizatorami sesji byli: Komisja
Prasoznawcza oddziału PAN w Krakowie,
Rada Krajowa i Rada Krakowska Towarzystwa Kultury Świeckiej oraz Stowarzyszenie „Kuźnica”.
Materiały z tej sesji przedstawimy w najbliższym numerze „Forum Myśli Wolnej”.
Antoni Pietryka

Z WITRYNY KSIĘGARSKIEJ

W Bibliotece Forum Myśli
Wolnej w Krakowie ukzał się tom
esejów pióra Władysława Loranca
zatytułowanych „Kraj bez elit.
Szkice o kryzysie polskiej inteligencji”, Kraków 2012 r.
Ze wstępu

...Autor próbuje odpowiedzieć sobie
i nam na pytanie, co się działo i jak do tego
doszło, że z tak wysokiego poziomu zdolności, aspiracji oraz zaangażowania zeszliśmy do ubolewania godnego poziomu dzisiejszej edukacji, tudzież do pożałowania
godnych wypowiedzi ludzi kształtujących
ambicje znaczącej liczby naszych rodaków.
Ludzie ci w dodatku wmawiają prostodusznym podatnikom, że są niezbędną im elitą,
wykonującą nader ważną misję z powołania bądź upoważnienia danego im przez
jakieś określone albo nieokreślone bliżej instancje względnie instytucje. Pogardzają
przy tym nie tylko Oświeceniem i porządnym wykształceniem (mieniąc się inteligentami z urodzenia), lecz także prostymi zasadami polskiej wymowy literackiej oraz
polskiej pisowni czy ortografii. Za nic też
mają – co będzie tu także rzeczą oczywistą
– rzeczową argumentację dla powtarzanych
przez siebie, wykrzykiwanych lub wyśpiewywanych sądów.
Próba podjęta przez autora pamiętającego Polskę sprzed II wojny światowej,
wychowanego i wykształconego w atmosferze martyrologii oraz mesjanistycznego
powołania Polaków z jednej strony, a konieczności uprawiania pracy organicznej

nie tylko dla siebie, lecz także na rzecz
wspólnoty równouprawnionych obywateli, czyli budowania demokratycznych zrębów państwowości z drugiej strony, zawiera
wiele gorzkich refleksji. Niech Czytelnik
sam rozstrzyga, na ile są one trafne albo
nie, zbieżne z jego poglądami względnie
rozbieżne. Jedną z takich gorzkich nut jest
refleksja na temat roli religii i Kościoła
Rzymskokatolickiego w Państwie i w życiu
społecznym. Najwięcej jednak w tym eseju analizy historycznej, dotyczącej dziejów
naszego Kraju i jego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków społecznych i politycznych w nim oraz oglądania się na zewnątrz, od carycy Katarzyny
i cara Mikołaja (którego, zauważamy, koronowano w Warszawie pobożnie i w asyście dostojników kościelnych i „państwowych”) po kolejnych prezydentów Stanów
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Zjednoczonych – od Roosevelta i Trumana
po Reagana i Bushów. Powstaje wrażenie,
jakby nasze elity miały – w ogarnianych
przez Autora ostatnich paru wiekach – jakąś
wyjątkową skłonność do autodestrukcji,
a przynajmniej do autokompromitacji (co
na jedno wychodzi).
Dodajmy: jeśli nie liczyć tej zagłady
polskiej inteligencji, z której głównie owe
elity się wywodziły, którą nam sprawili najbliżsi sąsiedzi od zachodu i wschodu, przyby-

SPOTKANIE AUTORA
Z CZYTELNIKAMI
19 listopada 2012 roku w siedzibie
„Kuźnicy” miała miejsce promocja książki
Władysława Loranca „Kraj bez elit. Szkice o kryzysie polskiej inteligencji”. Poniżej zdjęcia z tej okazji, które wykonał nasz
redakcyjny kolega Antoni Pietryka.
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wający do nas z czarnymi księgami w 1939
roku.
Na koniec można powiedzieć, że próba
podjęta przez Autora jest też jego osobistym rozliczeniem się z ideowym wątkiem
solidarnościowej rewolucji. W szczególności zaś z nie jego marzeniem o kapitalizmie
o ludzkim obliczu, lecz z bliską mu ideą socjalizmu o ludzkiej twarzy, którą lekkomyślnie zniszczono.


Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie w Krakowie wydało w roku. 2012 interesujący tomik
wierszy Stanisława Franczaka zatytułowany „Impresje” w opracowaniu graficznym Barbary Pietryki.
Z recenzji

RES HUMANA 6/121 z 2012 r.
Władysław Loranc pisze: Wiersze
Stanisława Franczaka mają delikatną konstrukcję. Łatwo odnajdują drogę do wrażliwości czytelnika, bo ich autor nie zniewala patosem etycznych czy politycznych
apeli. Nie wznieca emocji wyrafinowanym
obrazowaniem. To nie jest poezja wielkich
słów i szokujących obrazów. Żaden z wierszy nie jest jednak zimny, szary czy monotonny, z rymami i regularnym rytmem.
Nowe wiersze są miniaturowymi portretami opisującymi nie przedmiot lub zdanie,
lecz sposób ich przeżywania. Autor opowiada o nich tak, iż czytelnik chętnie ulega
sugestii, że świat jest jeden, różnorodny, lecz
niepodzielny. Istnieją ludzie: ja, ty, ona, on.
Każdy jest podmiotem. Istniejemy w przyrodzie, której podział na żywą i nieożywioną jest dla poety umowny, albowiem
drzewo, piasek, skała, wiatr i chmury, słońce i księżyc mają swoją naturę, a więc swoje
cele i potrzeby. Ich nieustanny ruch postrzegany jest jako droga do ich osiągnięcia.
Wszystko jest zmienne. Wszystko trwa historycznie, w czym podobne jest do nas (...).
Twórczość tego poety pozostanie zjawiskiem arcy, zdolnym do otwarcia wyobrażeń młodych czytelników na tradycje i doświadczenia, bez których nasza wspólnota
stała się tylko wydmuszką niesioną przez
burzliwą rzekę wody (...).

DWORZANIN
MAGAZYN KULTURALNY 27/2013
Maciej Naglicki pisze z kolei w recenzji
pt. „...tylko nocą śnię o ogrodach”.
O poezji Stanisława Franczaka kolejna
odsłona
Stanisław Franczak to pisarz bardzo
zdyscyplinowany. Przeciętnie co półtora
roku przekazuje Czytelnikowi kolejną
książkę poetycką bądź prozatorską.
(...) Kiedy dokonuję retrospektywy
twórczości Stanisława, jawi się refleksja
pewnej konsekwencji cykliczności, zarówno
w sferze ideowej, emotywnej jak estetyki
i zmagań formalnych.
(...) To twórca świadomy, z wypracowanym konsekwentnie indywidualnym
warsztatem, gdzie wszystko ma swoje miejsce i rolę. (...) Co zatem impresje Stanisława
mają wspólnego z autentyzmem? Ano, przymknijmy powieki, by tym wyraźniej ujrzeć taki
obraz: „zjawił się rozespany księżyc który/
/witał się z żabami w stawie”. Jest impresja?
Oczywiście – w czystej, wręcz przejrzystej
postaci. A autentyzm? Ktoś, kto nie ma poczucia przebywania i bycia cząstką tak
formułowanego świata – tego procesu nie zauważy.
Tom „Impresje” potwierdza, iż rozwój
duchowy Stanisława Franczaka ma także
wymiar humanistyczny – renesansowy. Oto
po okresach zwątpień, nadziei, ponownych
rozczarowań, artysta staje się stoikiem pogodzonym ze światem (...).


Ukazała się też recenzja w „Gazecie Kulturalnej” nr
10(194) X, 2012 r.
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Z PRASY

ANGORA nr 33/2012
Czytelnik w liście do redakcji podpisujący
się inicjałami RB pisze:
(...) Poziom skretynienia narodowego wzrasta.
Egzorcyści modlą się przeciwko koncertowi
Madony. Szefowie klubów sportowych zmieniają logo, bo ksiądz dobrodziej uznał je za niewłaściwe. Jest to wielki sukces matki naszej
Świętego Kościoła Rzymskokatolickiego. Zmąconymi umysłami łatwiej się rządzi. (Piszący te
słowa jest wierzącym katolikiem. Żeby nie było,
że to sekta żydokomuny, liberałów, czy innych
masonów).

GAZETA WYBORCZA z 21 VIII 2012 r.
Błażej Lenkowski pisze:
Teoretycznie wiadomość o wizycie Cyryla w Polsce powinna cieszyć. Pojednanie między religiami, krok w kierunku pojednania pomiędzy
zwaśnionymi narodami to przecież zmiana w dobrym kierunku. Należy jednak zadać sobie pytanie, na jakim gruncie owo pojednanie się dokonuje, kto i w jakim kontekście je zawiera.
To pojednanie pod auspicjami abp. Michalika,
jednego z największych zwolenników Radia
Maryja w polskim Kościele, zawierane jest pod
hasłami obrony przed liberalnym Zachodem
wspólnych tradycji i wartości Polski oraz Rosji.
Przed prawami kobiet, mniejszości seksualnych, aborcją, in vitro, a w domyśle – przed
wolnością słowa i możliwością krytyki hierarchii kościelnej. Michalik powiedział dziś dość
jasno, czego ten sojusz ma dotyczyć: „Jesteśmy głęboko przekonani, że Bóg ma prawo
uczestniczyć w przestrzeni publicznej. Chrześcijanin nigdy nie może uważać, że wiara to
fakt prywatny”.

GAZETA WYBORCZA z 21 VIII 2012
Tomasz Dostatni (dominikanin) pisze:
Czytając rozmowę z o. Rydzykiem, przecieram
oczy ze zdumienia, jak można manipulować faktami, uzasadniając to Ewangelią i argumentami
religijnymi.
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Trochę proporcji – mocium panie. I trochę zwykłych prawideł logiki i intelektualnej uczciwości.
Zarzuty ojca Rydzyka: „I prezydent RP, który
mówi, że jest katolikiem, ale opowiada się za
aborcją, za in vitro, za zabijaniem najbardziej
bezbronnych. A jakie są jego poglądy w sprawie tzw. związków partnerskich? A równocześnie nie tylko idzie do Komunii Świętej, ale jeszcze czyni to publicznie, na oczach katolików.
To jest zgorszenie. To jest rozwadnianie nauki
Kościoła. Ludzie patrzą i myślą. Wolno prezydentowi, dlaczego nie mnie? Widocznie Kościół to
popiera. Ja nie wiem, może prezydent był u spowiedzi, przyrzekł poprawę, ale dopóki jej owoców nie widać, powstaje zgorszenie. Ten sam
prezydent pisze listy na ingresy biskupów. Ludzie
to słyszą, to ich wprowadza w błąd. Jednocześnie ludzie prezydenta blokują miejsce na multipleksie dla Telewizji Trwam. To jest laicyzacja,
niszczenie Kościoła, rozmazywanie, rozwadnianie
nauki Kościoła, w istocie sprytna antyewangelizacja”.
Ten cytat to przykład na mieszanie faktów
i manipulowanie nimi, przypisywanie człowiekowi poglądów, których on nie ma, nieprzyjmowanie do wiadomości poglądów innych niż własne. To także dowód na brak elementarnej logiki
u ojca dyrektora. Bo „nie tylko idzie do Komunii
Świętej, ale jeszcze czyni to publicznie na
oczach katolików”. Czyli gdyby chodził do komunii prywatnie, a nie na oczach ludzi, to jeszcze by uszło? Co za pokrętna logika!
Ojciec dyrektor nie odróżnia opowiadania się
za aborcją (Komorowski jest przeciwnikiem, jak
każdy katolik) od kompromisu prawnego, czyli
legalizacji obecnej ustawy, która została ciężko wypracowana (za zachowaniem status quo
są hierarchowie, np. kardynał Kazimierz Nycz).
Dalsze kwestie też wymagają niuansowania.
Np. w sprawie in vitro – jakie ustawy uchwalono w innych krajach, w których osiągnięto kompromis, gdy nie można było przyjąć pełnego
nauczania Kościoła. Ale ojciec dyrektor tego nie
widzi lub nie chce zobaczyć.
Odsyłam do dokumentów nauki Kościoła lub
proponuję, aby to rzeczonemu wytłumaczył np.
ksiądz profesor Andrzej Szostek, były rektor KUL,
etyk.

GAZETA WYBORCZA z 29 VIII 2012
Watykan ujawnia ponure statystyki
404 przypadki pedofilii wśród księży zgłoszono
w 2011 r. do rozpatrującej takie sprawy Kongregacji Nauki Wiary – podał we wtorek Watykan. Statystyka dotycząca skandali w szeregach duchowieństwa została zamieszczona w
watykańskiej publikacji, w której oficjalnie podsumowano działalność wszystkich kongregacji i urzędów Stolicy Apostolskiej w 2011 r. Odnotowano, że liczba zgłoszeń w ub. r. była
wprawdzie mniejsza niż w 2010 r., ale „znacznie wyższa niż w pięcioleciu 2005-09.

zachowania całości majątku kościelnego. A że
rodzi to zakłamanie i obłudę wśród kleru, to widać nie ma już większego znaczenia.
Nie dotknęliśmy tu tematu szerszego, mianowicie seksualizmu księży, przypadków deprawowania młodzieży, współżycia z kobietami
i tzw. „księżowskich dzieci”. To wszak dopełnia
całości obrazu moralności części polskiego kleru.

GAZETA WYBORCZA
nr 241/15 X 2012
Katarzyna Wiśniewska w rozmowie z dr.
Adamem Bednarzem nt. krzyża w szkole,
sejmie i instytucjach państwowych uzyskała odpowiedź:

NEWSWEEK IX 2012
Na okładce numeru zdjęcie dwóch całujących
się księży i podpis: „Seks po bożemu. Kościół
potępia gejów, ale toleruje homoksięży”. A na
s. 20 powtórka tegoż zdjęcia i podpis: „Sacer4sacer. Katolicki miesięcznik FRONDA poinformował o istnieniu homoseksualnej mafii w
polskim Kościele. Wykorzystują struktury kościelne do realizowania własnych najniższych
instynktów – ostrzega”. Sacer z łaciny, co wyjaśniamy, znaczy poświęcony”.
Na s. 9-11 jest opis wielu dramatycznych przypadków homoseksualizmu wśród księży. Autor artykułu Cezary Łazarkiewicz przytacza
liczne przykłady. Pisze: „na portalu Gejowo.pl
wystarczy wpisać słowo »ksiądz« lub »duchowny«, aby wyskoczyło kilka anonsów: »ksiądz
po czterdziestce pozna niezepsutego chłopaka w wieku do 25 lat!«”. „Według katechizmu
katolickiego homoskesualizm to grzech ciężki”. I dalej: „to nie antyklerykałowie, tylko ks.
Tadeusz Isakowicz-Zaleski i Tomasz Terlikowski, red. katolickiej „Frondy” ogłosili istnienie
homolobby w polskim Kościele”, które polega
na tym, że „popierając się wzajemnie, osiąga
coraz to wyższe stanowiska i zaszczyty”. Były
dominikanin prof. Tadeusz Bartoś mówi: „Nazwałbym to hierarchicznym układem stworzonym przez księży homoseksualistów. Na przykład przełożony, który jest gejem, chce mieć
wokół siebie gejów. To rodzi patologię, jak we
wszystkich tajnych strukturach”. Znany jest
przykład z arcybiskupem Juliuszem Paetzem,
o którym jego klerycy zaczęli głośno opowiadać, że byli przez niego molestowani. Oto do
czego prowadzi celibat, który głównie służy idei

Uważam, że obecność krzyża w Sejmie, urzędach czy szkołach narusza zasadę neutralności światopoglądowej państwa. Próbowano to
pogodzić przez wieszanie różnych symboli religijnych (a nie tylko krzyża) w radach miasta –
tak zrobiono np. w Szczecinie, ale to nie działa, na koniec ostał się tylko krzyż (...)
– Jak ocenia pan – pyta Wiśniewska – pogląd
prawnika Josepha Wellera, że pusta ściana
narusza wolność sumienia i wyznania, bo narzuca ateizm?
– Nie wiem – odpowiada dr Bednarz – w jaki
sposób w państwie świeckim, które nie powinno łączyć religii z funkcjonowaniem państwa,
pusta ściana miałaby narzucać cokolwiek (...).
W państwie świeckim pusta ściana bez symboli religijnych jest czymś oczywistym i naturalnym.

W tym samym numerze
GAZETY WYBORCZEJ
Krzysztof Luft z KRRiT o ojcu Rydzyku:
„Parodia kapłaństwa” stwierdza, „Trzeba być
wyjątkowo podłym i małym człowiekiem, żeby
publicznie atakować prawie 90-letniego i niezwykle zasłużonego także dla Kościoła, starszego pana w związku z działalnością jego
syna.
Chodzi o to, że o. Rydzyk w „Naszym Dzienniku” (tydzień wcześniej) napisał: „Zwróciłbym się
do tatusia pana Lufta. Może przemówi do syna.
(...) Dowiedziałem się, że tata uczy w seminarium archidiecezjalnym medycyny pastoralnej.”.
O. Rydzyk ma pretensje do KRRiT, że nie przyznała Telewizji Trwam miejsca na multipleksie.
(...) Chyba po raz pierwszy robi to ksiądz, i to

61

w imię krzyża i Kościoła katolickiego. To jakaś
ponura parodia kapłaństwa i katolicyzmu – komentuje Krzysztof Luft.

W dodatku do
GAZETY WYBORCZEJ
w tym samym numerze na 1. stronie
„Gazety Kraków” duży tytuł bije w oczy:
„Kardynał Dziwisz w oblężonej twierdzy”
Małgorzta Skowrońska pisze: Kardynał Stanisław Dziwisz zamknął się w oblężonej twierdzy. Nie dostrzega, że są katolicy, którzy nie
odnajdują swojego Kościoła w Radiu Maryja
i TV Trwam. Woli sojusz z toruńskimi mediami,
który daje mu poczucie bezpieczeństwa
i czas antenowy. Co stało się z hierarchą, który
pięć lat temu mówił, że działalność Radia Maryja zagraża jedności Kościoła w Polsce? Gdzie
jest metropolita, gdy w mieście rozpoczyna się
jedno z najważniejszych w ostatnich latach wydarzeń religijnych – ewangelizacja Krakowa?

W GAZECIE WYBORCZEJ
z 17 IX 2012 r.
Błażej Strzelczyk donosi: w artykule
„Marsz nie do wiary”.
– Polska laicka, nie katolicka! – skandowali
w sobotę przed krakowską kurią uczestnicy
Marszu Świeckości. Tym razem marsz przedstawicieli środowisk lewicowych i antyklerykalnych
odbił się szerokim echem w mediach i wywołał
falę krytyki nawet wśród samych ateistów.
Uczestnicy marszu domagali się równego trak-
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62

towania osób wierzących i niewierzących, usunięcia z Kodeksu karnego artykułu o obrazie
uczuć religijnych, wyłączenia religii z programów nauczania szkół publicznych i zaprzestania dotowania kościołów z budżetu państwa.
Demonstranci, maszerując ulicami Krakowa,
nieśli ze sobą tabliczki i transparenty. W oczy
rzucały się hasła: Bóg to mit, religia zabija,
Świecka Polska, świecka Europa, Ateiści są
boscy”, No God, no problem” itd. Manifestanci
wykrzykiwali też hasła podczas przemarszu.
Pod krakowską kurią najgłośniej: „Komisja
Majątkowa, hańba narodowa” czy „Edukacja
seksualna, a nie religijna”.
Z listu opublikowanego na łamach

GAZETY WYBORCZEJ
z 17 IX 2012 r.:
Nieateista pisze:
Po Marszu Świeckości popieram Młodzież
Wszechpolską.
O mój Boże, wychodzi na to, że ja, zatwardziały ateista, popieram Młodzież Wszechpolską...
Nie podoba mi się zbytnia uległość władz wobec kleru (bo nie Kościoła), nie podoba mi się
też nietykalność hierarchów w Komisji Majątkowej, nie podoba mi się apodyktyczność, dogmatyczność i zwyczajne warcholstwo wielu
kapłanów. Ale wśród moich znajomych mam
co najmniej dwóch zacnych i – co ciekawe –
mądrych księży. Innych niestety nie znam, bo
jak ktoś jest głupi lub nadęty, to go omijam. Mało
tego, zdarzyło mi się przeczytać książki JPII.
(...) Religia sama w sobie nie jest zła, bo stanowi podstawę kodyfikacji naszych norm moralnych. Inna sprawa, że w obecnym świecie przesuwamy różne granice. Nie zawsze słusznie.
(...) Owszem kler ma ogromny wpływ na życie
społeczne. Ale to dzieje się także dlatego, że
życie społeczne chce, żeby kler miał na nie
wpływ. I dopóki tak będzie, nic się nie zmieni.
I nie oznacza to, że oni nie mają racji.
(...) Daleki jestem od takich wierzeń. Mój brak
wiary jest moim wyborem. Nie wiem, czy słusznym. Ich wiara jest ich wyborem, też nie wiem,
czy słusznym. (...) Poza tym Polska nie jest
katolicka. Jest klerykalna. Gdybyśmy mieli Polskę katolicką, to bylibyśmy niemal społeczeństwem aniołów. A nie jesteśmy.
/opr. sf/

WYDARZENIA  KOMENTARZE
CZESŁAWA JOLANTA KOTARBA

 Zaczęło się od Amber Gold i ruszyła fala„wietrzenia” polskiej sprawiedliwości w sądach
i prokuraturze. Do „odstrzału” poszedł prezes
gdańskiego sądu skompromitowany przez podstawionego telefonicznego rozmówcę. Prezes
w rozmowie z nieznajomym wykazał się nie tylko sporą naiwnością, ale także pewną dyspozycyjnością wobec podszywającego się pod
rządowego zleceniodawcę. Telewizyjny wizerunek przestraszonego sędziego zaostrzyły
jeszcze telewizyjne kamery ukazując jego bezmyślne oblicze i nieskoordynowane ruchy. Sędzia został odwołany ze stanowiska przez rządzącego ministra sprawiedliwości Jarosława
Gowina. I słusznie. Gdyby minister Gowin tego
nie uczynił, to sędziowskie gremia domagałyby się od władzy dyscyplinarnego odwołania sędziego z Gdańska.
Śledztwo w sprawie parabanku Aber Gold zostało przeniesione z Gdańska do Łodzi. Klienci
tego nieszczęsnego parabanku ciągle łudzą się
nadzieją, że odzyskają utracone lokaty. Właściciel Amber Gold był niemałym cwaniaczkiem
(przez kogo popieranym i ochranianym? – to
ważne pytanie, na które jak dotąd nie ma odpowiedzi). Ale klienci tego parabanku także
mocno zgrzeszyli naiwnością, nieostrożnością,
a może także nadmierną chytrością.
 Minister Jarosław Gowin ostro wziął się za

reformowanie sądów, co nie musi podobać się
wszystkim. Zdecydowanie przeciwne zamianie
sądów rejonowych w wydziały zamiejscowe jest
PSL i szerokie środowisko prawnicze. Tym bardziej, jak powiadają prawnicy, że tego typu decyzje są niezgodne z aktualnym prawem. Ta
decyzja degraduje środowisko prawnicze na
prowincji w małych i większych miasteczkach.
Utrudnia także i komplikuje ludziom mieszkającym na prowincji często niezbędny kontakt
z sądami rejonowymi. Reformatorskie „dzieła”
Gowina nie mają zbyt dobrej prasy, nie mówiąc
już o ocenach społecznych. W jednym z pism,
chyba w „Przeglądzie”, nazwano ministra Gowina najsłabszym ogniwem w rządzie. Jeszcze
dużo wody w Wiśle upłynie, zanim uporamy się

z uporządkowaniem polskiej Temidy, i kiedy polscy obywatele nie będą musieli upominać się o
sprawiedliwość w Strasburgu.
 „Żałobnicy” ze Smoleńska, jak sarkastycznie

nazywa publicysta „Przeglądu” posłów i działaczy PISu, którzy – mimo że upłynęło przeszło dwa
i pół roku od tragicznego wypadku – ciągle rozdzierają szaty nad tym dramatem i znajdują
okazje, by krytykować, wręcz szkalować rząd.
Paradoksalnie los im sprzyja, bo smutny incydent z pomyłką trumien jest ponowną okazją
do atakowania rządu. Nikt z krytykujących nawet nie stara się zrozumieć, że takie fatalne
pomyłki zdarzają się, zwłaszcza w tak masowych katastrofach. Przecież nie tylko PIS utracił swoich bliskich i przyjaciół. Inni także, ale
głośno krzyczy tylko ta opcja. Inni z szacunkiem myślą o swych zmarłych, boleją nad ich
śmiercią i nikogo nie oskarżają. Oni pragną tylko – jak mówił pan Deresz i pan Komorowski –
spokoju dla swych bliskich i uszanowania żałoby rodzin.


W czwartkowej audycji telewizyjnej redaktor Pospieszalski znów jątrzył sprawę Smoleńska, informując telewidzów o ukazujących się
w Internecie makabrycznych zdjęciach szczątków osób, które zginęły w katastrofie. I po co
to uczynił? By wzbudzić niepokój w ludziach?
Prawdopodobnie nie, ale chodziło o szukanie
winnych, którzy fotografowali i upublicznili zdjęcia. I jak zwykle podejrzewano Rosję o ten
brzydki czyn. Usiłowano także marszałek Ewę
Kopacz uczynić odpowiedzialną: „bo ona tam
była i nie dopilnowała” – stwierdziła jedna rozmówczyni pana Pospieszalskiego. Myli się rozmówczyni: pani marszałek miała tylko jedną
parę oczu, i nie dookoła głowy, nie mogła zatem wszystkiego zobaczyć.


PiS atakuje politycznie – za jego przykładem idzie „Polska Solidarna”. W efekcie tego
ataku mamy dwóch wirtualnych premierów.
Jeden z nadania „Solidarnej Polski”; poseł Cymański. Drugi z nadania PiS-u stanowi dla
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większości społeczeństwa postać nieznaną, ba
tajemniczą. Kim jest aktualnie pan Piotr Gliński
już wiemy, ale dlaczego zgodził się być wirtualnym premierem, choć wybory będą dopiero za
trzy lata, dla wszystkich jest zagadką. Ci, którzy
znają dobrze pana profesora Piotra Glińskiego
i dobrze o nim mówią, także się dziwią i obawiają się, że swym przedwczesnym wystąpieniem pro publico bono Profesor może sobie
zaszkodzić. Ja sądzę, że PIS chciał pokazać,
że ma i to bardzo solidne zaplecze polityczne.
Zorganizował zatem taki polityczny teatr powołując do niego „aktorów” z cenzusem naukowym.


Wszyscy obserwowaliśmy 7.10.2012
marsz-manifestację pod hasłem „Obudź się
Polsko”, zorganizowaną w Warszawie przez
PiS, Solidarność i Ojca Rydzyka. Podobno w
marszu uczestniczyło około dwieście tysięcy
ludzi. Szli zwartym szykiem wśród lasu sztandarów i transparentów. Uczestnicy marszu zapewne w przyszłości stanowić będą elektorat
PiS-u. Oni wierzą, że PiS i Ojciec Rydzyk będzie obrońcą ich praw i żądań. Jeszcze jeden
zawód może spotkać tych, co wierzą PiS-owi
i Ojcu Rydzykowi. Aktualny sondaż daje wprawdzie pierwszeństwo PiS-owi, ale zobaczymy, na
jak długo. Łatwo jest bowiem formułować jak
i co należy w Polsce zrobić, znacznie trudniej
realizować te plany, zwłaszcza jeśli się nie jest
przy władzy. PIS liczy na swój powrót. Może
pomogą mu w tym te manifestacje. Wróci do
władzy i będzie znów „zakładał każdemu obywatelowi na szyję obrożę” – powiedział prof.
Karwat w 42 nr. „Przeglądu”.



Ze zdrowiem jest ciągle tak jak było, czyli
źle, są kłopoty. Trudno bowiem troszczyć się
skutecznie o zdrowie społeczeństwa, gdy brakuje pieniędzy. Może zatem nie bez racji zebrani na konferencji PiS-u lekarze, pracownicy
służby zdrowia, pacjenci postulowali, aby zlikwidować Narodowy Fundusz Zdrowia, a zdrowie finansować bezpośrednio z budżetu. Tak
przecież już było, pamiętamy – i nikt wtedy pacjentom nie mówił, że nie ma pieniędzy na procedury medyczne i nie wyrzucał ich ze szpitala
po 2-3 dniach po operacji. W przyjęciu do szpitala zdarzały się wprawdzie trudności z powodu
braku wolnych łóżek. Teraz raczej wolne łóżka
są, bo nie ma w nich pacjentów, bo nie ma pieniędzy na tzw. procedury medyczne. To określenie jest „modne”, a dla wielu tajemniczo-groźne. By
ratować finanse, Centrum Zdrowia Dziecka, po-
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wołano zespół ekspertów, który ma pomóc dyrektorowi Centrum w wybrnięciu z kłopotów.
Eksperci to jednak nie cudotwórcy i pieniędzy
szpitalowi nie dadzą, bo „ nawet w Paryżu nie
zrobią z owsa ryżu” – mówi nam znane porzekadło. Wymyślili zatem obligacje CZD i mają nadzieję, że społeczeństwo je wykupi. A więc tak czy
inaczej społeczeństwo będzie bezpośrednio
partycypowało w spłacaniu długów szpitala.
 W drugiej części exposé premier nie wspo-

mniał wprawdzie o zdrowiu ani o edukacji, ale
w dyskusji przypomniał mu te problemy Leszek
Miller, który m.in. powiedział: „Po wojnie biedne, zrujnowane nasze państwo zdobyło się na
kosztowne leczenie chorych dzieci i młodzieży
z gruźlicy i innych groźnych chorób. Organizowano prewentoria, sanatoria i wczasy zdrowotne dla dzieci i młodzieży. Dziś po 67 latach pokojowego istnienia Polski zamyka się drzwi
szpitala przed wieloma chorymi dziećmi, bo nie
ma pieniędzy na procedury medyczne. Podobnie jest z opieką i edukacją. W PRL zlikwidowano analfabetyzm, tysiącom ludzi zapewniono uzupełnienie podstawowego i zawodowego
wykształcenia, dla dzieci wprowadzono obowiązkowe i powszechne nauczanie w pełnej
szkole podstawowej. Tak było w socjalistycznej Polsce. Dziś likwiduje się placówki oświatowe i opiekuńcze tłumacząc ten fakt niżem
demograficznym. Tak jest dziś w Polsce kapitalistycznej, przez wielu obywateli tak bardzo
oczekiwanej”.
 Pod koniec ostatnich sejmowych obrad pre-

mier Donald Tusk poddał swój rząd osądowi
Sejmu. Oczywiście, uzyskał satysfakcjonującą
odpowiedz, chociaż nie była ona jednogłośna
(233 posłów dało pozytywna ocenę, 219 negatywną, nikt nie powstrzymał się od głosu). Premier jednak nie jest ryzykantem, pytał, bo był
pewien pozytywnej odpowiedzi.
 Coś bardzo złego dzieje się z naszym społeczeństwem. Kobiety matki mordują własne
odchowane dzieci, prawne opiekunki (rodzina
zastępcza) maltretują ze śmiertelnym skutkiem
oddane ich opiece dzieci. Pracujące w instytucjach opiekuńczych (żłobki) gnębią w sposób
niewyobrażalny maluchy. „Źle się dzieje w państwie duńskim” – mówił Hamlet, u nas w Polsce także jest źle.


Po żartach poznaje się człowieka, jego charakter i umysł,
bo wszystko inne: sądy, gesty można naśladować lub
powtarzać, a żarty muszą być własne.
Feliks Chwalibóg
Lepiej śmiechem pisać niż łzami. W śmiechu jest całe
bogactwo człowieka.
Françis Rabelais
Dobry nastrój to najlepsza część garderoby, którą można nosić w towarzystwie.
Anneliese Rothenberger
Demokracja: mówisz co chcesz, robisz co ci każą.
Gerffrey Derry
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką.
Napoleon Bonaparte
Żeby móc rządzić, trzeba mieć czym straszyć i mieć co
obiecywać.
Feliks Chwalibóg
Fenicjanie wynaleźli pieniądze. Raz – nie sztuka. My musimy je stale wynajdywać.
Wiesław Brudziński
Za wszystkie głupstwa władców płacą ich narody.
Horacy
Zróbcie, by uczciwość bardziej się opłacała niż kradzież, a nie będzie kradzieży
i oszustw.
Konfucjusz
A jednak istnieje małżeństwo, które sprawia mężczyźnie radość – zaślubiny jego
córki.
Marcel
Dajmy sobie i innym pożyć.
Czesław Banach
Wybrała : Czesława Jolanta Kotarba
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