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Katolicki Klub

2 lutego Ko�ció³ obchodzi �wiêto Ofiarowa
nia Pana Jezusa, zwane w Polsce te¿ �wiêtem
Matki Bo¿ej Gromnicznej. �wiêto upamiêtnia
ofiarowanie Jezusa Chrystusa w �wi¹tyni Je
rozolimskiej w 40 dni po Jego narodzinach.

Wed³ug prawa moj¿eszowego ka¿dy pier
worodny syn by³ w³asno�ci¹ Jahwe. Zwi¹za
ne to by³o z ocaleniem pierworodnych synów
Izraela  podczas  niewoli  egipskiej.  Dlatego
czterdziestego dnia po urodzeniu nale¿a³o go
zanie�æ do �wi¹tyni w Jerozolimie, z³o¿yæ na
rêce kap³ana, a nastêpnie wykupiæ przez ofiarê

baranka. Wraz z religijnym obrzêdem ofiaro
wania odbywa³a siê druga ceremonia �oczysz
czenia� matki dziecka. Gdy rodzice byli bied
ni, matka zamiast baranka zobowi¹zana by³a
z³o¿yæ ofiarê ewentualnie z dwóch synogarlic
lub go³êbi (tak¹ ofiarê z³o¿y³a Maryja).

Wydarzenie  to  opisuje  �wiêty  £ukasz
Ewangelista, który dodaje te¿ opis spotkania
Matki Bo¿ej z Symeonem i Ann¹. Symeon
pod natchnieniem Ducha �wiêtego wypowia
da szereg proroctw dotycz¹cych Pana Jezusa
i jego Matki: bêdzie On �wiat³em, które o�wie

ci wszystkie narody. Dlatego pocz¹wszy od
IX w. wierni przynosz¹ do Ko�cio³a �wiece,
które symbolizuj¹ Chrystusa � jedyn¹ �wiat
³o�æ  prawdziw¹,  która  o�wieca  ka¿dego
cz³owieka, gdy na �wiat przychodzi (J 1,9).
W �wiêto Matki Bo¿ej Gromnicznej po po
�wiêceniu �wiec, zwanych w Polsce gromni
cami (od s³owa grom), odbywa siê procesja ze
�wiecami � jako symbol kroczenia przez ¿ycie
w jedno�ci z Chrystusem i w �wietle Jego nau
ki. Wed³ug tradycji wierni powinni zanie�æ za
palone  �wiat³o  �wiecy  do  domów. Dawniej
gromnice zapalano podczas burzy, dymem
z nich kre�lono znaki krzy¿a na drzwiach i su
fitach, za� umieraj¹cym wk³adano je w d³onie.

�wiêto Ofiarowania Pañskiego nale¿y do
najdawniejszych w chrze�cijañstwie, gdy¿ by

³o obchodzone w Jerozolimie ju¿ w wieku IV,
a wiêc zaraz po ustaniu prze�ladowañ chrze
�cijan. Wed³ug podania procesja z zapalonymi
�wiecami by³a znana w Rzymie ju¿ w czasach
papie¿a �w. Gelezjusza I w 492 roku, a z ca³¹
pewno�ci¹ w wieku X.

Ofiarowanie Jezusa by³o wyrazem wier
no�ci Bogu, jego nakazom zawartym w Pra
wie, ale przede wszystkim, w wydarzeniu tym
Jezus ofiarowuje siê Bogu, ale  jako swemu
Ojcu. To ofiarowanie jest zapocz¹tkowaniem,
a zarazem znakiem tego oddania siê Ojcu, któ
re swój szczyt osi¹gnie na Krzy¿u. Teologia
i ikonografia Wschodu przedstawia tê scenê
w ten sposób, ¿e miêdzy Matk¹ Bo¿¹ a Syme
onem znajduje siê o³tarz � symbol ofiary, po
nad którym Dzieciê jest przekazywane.

W �wiêto Ofiarowania Pañskiego obcho
dzimy te¿ �wiatowy Dzieñ ¯ycia Konsekro
wanego, ustanowione w 1997 r. przez Ojca
�wiêtego Jana Paw³a II. W tym dniu pamiê
tamy o ludziach, którzy ca³e swe ¿ycie po�wiê
cili Bogu � zakonnicach, zakonnikach i kap
³anach. �wiêto to ustanowi³ Papie¿ Jan Pa
we³ II, by przynios³o obfite owoce dla �wiê
to�ci i misji Ko�cio³a. W Orêdziu na I �wia
towy Dzieñ  ¯ycia Konsekrowanego Ojciec
�wiêty poda³ trzy powody ustanowienia te
go dnia:Odpowiada on po pierwsze, osobis
tej potrzebie uroczystego uwielbienia Pana
i dziêkczynienia za wielki dar ¿ycia konsekro
wanego, ¿ycia które ubogaca i raduje Wspól
notê chrze�cijañsk¹ poprzez swoje wielorakie
charyzmaty oraz poprzez buduj¹ce owoce tak
wielu istnieñ, ca³kowicie oddanych dla sprawy
Królestwa, ma te¿ przyczyniæ siê do poznania
i do szacunku dla ¿ycia konsekrowanego ze
strony ludu Bo¿ego, a tak¿e odnosi siê bezpo
�rednio do osób konsekrowanych, zaproszo
nych do wspólnych i uroczystych obchodów
niezwyk³ych dzie³, których Pan w nich doko
na³, aby odkryæ jeszcze bardziej w �wietle wia
ry blaski tego Bo¿ego piêkna, które przez Du
cha promieniuj¹ w ich sposobie ¿ycia oraz aby
jeszcze ¿ywiej u�wiadomiæ sobie ich niezast¹
pion¹ misjê w Ko�ciele i w �wiecie.

�Niech siê przyczyni w sposób szczególny
we wspólnocie  chrze�cijañskiej,  do wzrostu
szacunku dla powo³añ specjalnej konsekracji,
do zanoszenia gor¹cej modlitwy o powo³ania,
oraz niech siê przyczyni do dojrzewania w�ród
ludzi m³odych i w rodzinach hojnej gotowo�ci
przyjêcia tego daru � pisa³ Ojciec �wiêty
w orêdziu na I Dzieñ ̄ ycia Konsekrowanego.

¯ycie konsekrowane nie tylko w przesz³o
�ci by³o pomoc¹ i oparciem dla Ko�cio³a, ale
stanowi cenny i nieodzowny dar tak¿e dla te
ra�niejszo�ci i przysz³o�ci ludu Bo¿ego, ponie
wa¿  jest  g³êboko  zespolone  z  jego  ¿yciem,
jego �wiêto�ci¹ i misj¹.

Wraz ze �wiêtem Matki Bo¿ej Gromnicz
nej  koñczy  siê  w  Polsce  tradycyjny  okres
�piewania kolêd, rozbiera siê szopki bo¿ona
rodzeniowe i choinki.

IWONA KLIMCZAK

¯ycie ofiarowane Stwórcy
Gdy up³ynê³y  dni  oczyszczenia Maryi wed³ug Prawa Moj¿eszowego, Rodzice przynie�li

Jezusa  do  Jerozolimy,  aby Go przedstawiæ Panu.  Tak  bowiem  jest  napisane w Prawie

Pañskim: �Ka¿de pierworodne dziecko p³ci mêskiej bêdzie po�wiêcone Panu�. (£k 2224).

Hans Holbein, Ofiarowanie Pana Jezusa w �wi¹tyni, 1501Hans Holbein, Ofiarowanie Pana Jezusa w �wi¹tyni, 1501
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Modlitwa za Papie¿a Franciszka
Wszechmog¹cy, mi³osierny Bo¿e, otaczaj swoj¹ ³ask¹ Ojca �wiêtego Franciszka, którego ustanowi³e� g³ow¹ Ko�cio³a �wiêtego. Daj mu �wiat³o Ducha �wiêtego, aby
zawsze prowadzi³ Twoj¹ owczarniê drogami, które Tobie siê podobaj¹, a �wiêt¹ ³ód� Ko�cio³a kierowa³ zawsze tam, gdzie Ty wska¿esz. Daj mu dobre zdrowie i wytrwa³o�æ,
aby w Imiê Twoje roztacza³ opiekê nad ca³ym ludem Bo¿ym prowadz¹c go ku jedno�ci Ko�cio³a Chrystusowego.
Matko Ko�cio³a, Królowo Pokoju, prosimy Ciê, upro� te ³aski u Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który ¿yje i króluje, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
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Modlimy siê wspólnie o cud i rych³¹ beatyfikacjê

Czcigodnej S³ugi Bo¿ej,

Wandy Malczewskiej
w Parafii

Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa
w Parznie

w niedzielê 4 lutego 2018 r.,
o godz. 16:00.

Organizatorami imprezy s¹ £ódzki Dom Kul
tury, Polski Zwi¹zek Chórów i Orkiestr oraz
Akademia Muzyczna im. Gra¿yny i Kiejstuta
Bacewiczów. Dwudniowa czê�æ konkursowa,
odbywaj¹ca siê zawsze w Sali Kolumnowej
£DK, to trzon przedsiêwziêcia.
  Dope³nienie  stanowi¹  spotkania  meto
dyczne dla dyrygentów i koncerty � tak¿e
w kilku miejscowo�ciach regionu ³ódzkiego
� w wykonaniu zespo³ów z ró¿nych stron kra
ju bior¹cych udzia³ w konkursie (w niedawnej,
20. edycji by³o ich 24), ale tak¿e w wykonaniu
go�cia  specjalnego  z  zagranicy,  którym by³
tym razem oklaskiwany gor¹co Aksios � Chór
Lwowskiej Cerkwi pw. �w. Micha³a Archa
nio³a pod dyr. Marty Karapinki.
  W trakcie jubileuszowego festiwalu mo¿
na by³o pos³uchaæ bardzo urozmaiconej muzy
ki pochodz¹cej z kilku epok i rozmaitych krê
gów stylistycznych. Spiritus movens imprezy,
Przemys³aw Hachorkiewicz z £DK i PZChiO,
uwa¿a, ¿e minê³y czasy narzucania chórzys
tom  stylu  wykonawczego  oraz  repertuaru.

Chóralistykê trzeba dzi� traktowaæ nowocze�
nie, wychodziæ naprzeciw zainteresowaniom
m³odzie¿y, nie stosuj¹c presji w ¿adnym zak
resie. St¹d m.in. obecno�æ w programie opra
cowañ wspó³czesnych przebojów. Jedno siê
wszak¿e  nie  zmienia  �  ogromna  odpowie
dzialno�æ artystyczna, jak dawniej, spoczywa
na dyrygentach. Bo przecie¿ jaki dyrygent, ta
ki chór.
  Zgodnie  z  regulaminem  konkursowym
ka¿dy zespó³ startowa³ w �swojej� kategorii,
a by³o ich osiem, od grup dzieciêcych po sto
warzyszenia  �piewacze.  Stosunkowo  now¹
kategoriê  stanowi gospel. Konkursowe pro
dukcje ocenia³o jury z³o¿one z profesorów kil
ku uczelni muzycznych. Brano pod uwagê do
bór repertuaru i poziom wykonawczy, wyra
¿aj¹cy  siê w  intonacji,  emisji  g³osu,  dykcji,
stylowo�ci interpretacji itd.
  Poziom konkursu by³ wysoki. Najwa¿niej
sze trofeum, Grand Prix, przypad³o w udziale
zespo³owi Rondo ze Szko³y Muzycznej I st.
we Wroc³awiu, którego dyrygentem jest Ma³

gorzata  Podzielny. Wroc³awianie  otrzymali
te¿ nagrodê za najciekawsze wykonanie ut
woru kompozytora ³ódzkiego (Ex libro psal
morum  III  �  Krzysztofa  Grzeszczaka).
Spo�ród ³ódzkich ansambli najwy¿ej uplaso
wa³  siê  �  zdobywaj¹c  I  nagrodê w  swojej
kategorii  �  Chór Mieszany  Zespo³u  Szkó³
Muzycznych im. Stanis³awa Moniuszki pod
dyr. Ma rii HublukKaszuby.
  Mo¿na  stwierdziæ,  ¿e Cantio Lodziensis
konsekwentnie  realizuje  wytyczone  przed
dwiema dekadami cele. S¹ nimi: prezentacja
osi¹gniêæ, konfrontacja dokonañ, popularyza

cja warto�ciowego repertuaru oraz integracja
�rodowisk. Podczas wszystkich dotychczaso
wych  edycji wyst¹pi³o w £odzi  ponad  520
chórów i zespo³ów wokalnych z ca³ej Polski.
Z okazji jubileuszu wydana zosta³a przez £DK
kolejna ju¿, druga festiwalowa p³yta kompak
towa, w tym wypadku z nagraniami najlep
szych zespo³ów z ostatnich 10 lat. Utrwalone
s¹ na niej m.in. kompozycje ³ódzkich twórców
� Grzeszczaka, Hundziaka, Kaczorowskiego,
Prosnaka, Przybylskiego.

JANUSZ JANYST

Jaki dyrygent, taki chór
��piewam w chórze, ¿yjê d³u¿ej� � takim has³em reklamowa³ siê jeden z zespo³ów bior¹cych

udzia³ w konkursowej czê�ci £ódzkiego Festiwalu Chóralnego Cantio Lodziensis. Ale pod tym

has³em podpisa³aby siê, zapewne, wiêkszo�æ chórzystów.

Przewodnicz¹cy Rady Fundacji, Ks. Kard.
Kazimierz Nycz, przypomnia³, ¿e w tym roku
przypada 40. rocznica wyboru Karola Woj
ty³y na Stolicê Piotrow¹, ale tak¿e 60. rocz
nica jego biskupiej konsekracji. Czas p³ynie
szybko i zdaje nam siê, ¿e pamiêæ o wyborze

Papie¿a Polaka jest tak �wie¿a, bo sta³o siê
to jakby wczoraj.

Jak powiedzia³ Ks. Kard Nycz, papieskie
terminy jubileuszowe, które wszyscy z czu
³o�ci¹ wspominamy i o których pamiêtamy,
s¹  okazj¹  do  tego,  ¿eby  przy  okazji  tych

terminów, dat podj¹æ pewne dzia³ania zmie
rzaj¹ce do tego ci¹g³ego przypominania Pa
pie¿a, jego nauczania, jego pontyfikatu, jego
�wiêto�ci,  jako  tego,  który  jest  nam  dany
przez Ko�ció³ jako po�rednik, nowy �wiêty,
jest nam dany jako orêdownik, ale tak¿e jako
wzór do na�ladowania � zauwa¿y³ Kard. Nycz.

�Promieniowanie ojcostwa� jest drama
tem Ksiêdza Biskupa Karola Wojty³y napi
sanym w 1964 roku. Autor zaopatrzy³ swój
utwór podtytu³em: misterium. Wiemy wiêc,
¿e Ks. Bp Karol Wojty³a wskaza³ na g³êbokie
duchowe i kulturowe zakorzenienie w³asnego

dzie³a w piêkno �redniowiecznego przedsta
wienia, które od tamtego w³a�nie czasu naz
wane  by³o misterium,  które  odgrywano  na
rynkach i placach miejskich. Mamy wiêc do
czynienia ze znacz¹cym akcentem na spo³ecz
ny odbiór widowiska i niesionego w nim prze
s³ania.

Utwór sceniczny  �Promieniowanie ojcost
wa” dzieli się na trzy części: I − Adam, II −
Doświadczenie Dziecka,  III − Matka. Wza
jemne relacje postaci scenicznych s¹ literac
kim odniesieniem do relacji w Trójcy �wiêtej
− Bóg rodzi Syna, z nich obu pochodzi Duch
�wiêty.

 Dramat Ks. Bp. Karola Wojty³y wyre¿y
serowany zosta³ w 1983 roku przez Andrzeja
Mariê Marczewskiego w warszawskim Teat
rze Rozmaito�ci.

TERESA SZEMERLUK

Promieniowanie ojcostwa
Tytu³  dramatu  Karola Wojty³y,  �Promieniowanie  ojcostwa�  wybrany  zosta³  na  has³o

tegorocznego, 18. Dnia Papieskiego. Trudno o bardziej trafny wybór. Dzieñ Papieski

w 2018 roku bêdzie obchodzony 14 pa�dziernika. Koordynatorem wydarzeñ tegorocznego

Dnia, jak co roku, bêdzie Fundacja �Dzie³o Nowego Tysi¹clecia�.
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Na�ladowcy Pi³ata i Kajfasza maj¹ siê dobrze
¯a³osny i zawstydzaj¹cy spektakl udawania obrony ¿ycia dzieci nienarodzonych w Polsce

trwa. Projekty kolejnych ustaw broni¹cych ¿ycia, zaopatrzone w setki tysiêcy, a nawet miliony

pod pisów poparcia zwyk³ych Polaków  l¹duj¹ w sejmowych zamra¿arkach. �Katolicka�

wiêkszo�æ  parlamentarna,  która mo¿e  zmieniæ  ten  stan  na  jednym  posiedzeniu  sejmu  �

wkroczy³a w trzeci rok taktycznej zw³oki. Tak, tak, �zw³oki� � to najlepsze okre�lenie stanu,

do jakiego prowadz¹.
Tê nienormaln¹ sytuacjê pomaga zrozumieæ
publiczna wypowied� Ks. Abp. Marka Jêdra
szewskiego:S³ysza³em od pewnych polityków
PiS argument, ¿e to [obrona ¿ycia � przypis:
mój]  siê  nie  kalkuluje.  Na  to  bym  jednak
odpowiedzia³ powiedzeniem ¿ydowskim: kto
ratuje i ocala jedno ¿ycie, to ratuje i ocala
ca³y �wiat. Z tego wyros³a zreszt¹ idea spra
wiedliwych w�ród narodów �wiata. Patrzenie
na ¿ycie drugiego cz³owieka w kategoriach
matematycznej kalkulacji jest my�leniem Pi
³ata, a tak¿e Kajfasza (...). Lepiej niech zginie
rocznie ten tysi¹c ma³ych dzieci, ni¿ mia³oby
doj�æ do przegrania wyborów.
  W  czasie  Bo¿ego Narodzenia,  po Nie
dzieli �wiêtej Rodziny, zaraz po Objawieniu
Pañskim i Niedzieli Chrztu Jezusa Chrystusa
Polska sta³a siê aren¹ kolejnego gorsz¹cego
spektaklu wpisuj¹cego siê w Rze� Niewini¹
tek rozpêtan¹ z polecenia króla Heroda Wiel
kiego. Szkoda czasu i miejsca w gazecie na
t³umaczenie  zawi³o�ci  tej  prowincjonalnej
intrygi. Wszyscy wiedz¹, ¿e chodzi o ¿ycie
dzieci, wszyscy wiedz¹, ¿e wystarczy jedno
g³osowanie, bo PiS ma ca³kowit¹ przewagê
w parlamencie, ale oni udaj¹ szturm na Monte
Cassino, komplikuj¹ proste sprawy, trzymaj¹
napiêcie,  stwarzaj¹  wra¿enie,  ¿e  toczy  siê
ciê¿ka walka, ¿e niby chc¹, ale nie mog¹�
W tym zamêcie pogubi¹ siê ludzie zagapieni
w telewizory. Jak przyjdzie czas, nie bêd¹ po
trafili wskazaæ winnego tej hañbi¹cej zabawy
ludzkim ¿yciem.
  Tym razem, propozycja ustawy  przygo
towana  zosta³a  przez Komitet Obywatelski
#ZatrzymajAborcjê.  Projekt  zak³ada wyeli
minowanie mo¿liwo�ci przerwania ci¹¿y ze
wzglêdu na ciê¿kie wady p³odu. Za³o¿enia tej
prawnej  idei przedstawi³a w Sejmie pe³no
mocniczka komitetu Kaja Godek. Jak mówi
³a, w Polsce nadszed³ czas, by zrobiæ kolejny
krok w stronê ochrony ¿ycia. �  Czas najwy¿
szy znie�æ najgorszy relikt komunizmu, jakim
jest okrutne prawo przyzwalaj¹ce na u�mier
canie niewinnych  �  podkre�li³a Godek,  za
pewne nie wiedz¹c, ¿e zbrodnia aborcji zosta
³a zalegalizowana w Polsce dopiero po �mier
ci Józefa Stalina i Boles³awa Bieruta, dok³ad
nie 27 kwietnia 1956 r.; tego samego dnia, co
w Bu³garii. Ten przypadek pokazuje, ¿e his
toryczna pamiêæ Polaków bywa w¹t³a, a ofia
r¹  kolejnych  liberalnych  zmian  w  Polsce,
wbrew propagandowym kampaniom, padali
zawsze najs³absi.
  Pod projektem #ZatrzymajAborcjê zeb
rano ponad 830 tys. podpisów. Jest to projekt
cenny, ale na swój sposób dziwny, bo wyra¿a
g³os tylko w obronie dzieci z ciê¿kimi wada
mi p³odu. Ta nienormalna,  tragigroteskowa
sytuacja jest owocem wcze�niejszych mani
pulacji.  Na  przestrzeni  dwóch  lat  upad³y
bowiem  dwie  niezwykle  cenne  inicjatywy
obrony ¿ycia zaopatrzone milionami podpi
sów. Projekty tamtych ustaw zg³osi³y: Fun
dacja  PRO  �  Prawo  do  ¯ycia  Mariusza
Dzier¿awskiego i Polska Federacja Ruchów
Obrony ̄ ycia Antoniego Ziêby. Oba projekty

bra³y w obronê ¿ycie KA¯DEGO dziecka nie
narodzonego, ale PiS nie popar³ zakazu abor
cji, no to teraz dzia³acze #ZatrzymajAborcjê
próbuj¹ broniæ ¿ycia dzieci chorych, jakby po
mijaj¹c los dzieci zdrowych, których w przy
padku powodzenia tej inicjatywy nie bêdzie
broniæ polskie prawo. Istny dom wariatów.

Niech nikt nie próbuje zrozumieæ zawi³o�
ci propagandowych k³amstw. Nie warto. ¯y
cie cz³owieka jest spraw¹ prost¹ � nie nale¿y
do nikogo z nas, dlatego niewinnego maleñst
wa w ³onie matki nale¿y broniæ przynajmniej
tak samo, jak ¿ycia zwyrodnia³ego mordercy
odsiaduj¹cego  do¿ywocie w wiezieniu. Nie
ma cz³owieka, który by tego nie rozumia³, by
waj¹ tylko ludzie z³ej woli i oni gard³uj¹ w ta

kich chwilach. Wszystko bowiem, co pocho
dzi z prawdy jest proste  i zrozumia³e,  tylko
k³amstwo  jest  zawi³e,  skomplikowane,  cza
sami nawet ³adne.
  Wniosek o odrzucenie w pierwszym czy
taniu projektu Komitetu #ZatrzymajAborcjê,
z³o¿y³a  Platforma  Obywatelska. Bêdziemy
g³osowali za ka¿dym razem za odrzuceniem
projektów, które bêd¹ skazywa³y polskie ko
biety na cierpienie, na ³zy, a �miertelnie chore
p³ody na wielotygodniowe umieranie � zade
klarowa³ pose³ PO, szef komisji zdrowia Bar
tosz Ar³ukowicz. Przywo³a³ wypowied� pre
zesa PiS Jaros³awa Kaczyñskiego sprzed kilku
miesiêcy: bêdziemy d¹¿yæ do tego, by nawet
przypadki ci¹¿ trudnych, bardzo trudnych, kie
dy dziecko jest skazane na �mieræ, mocno zde
formowane koñczy³y siê jednak porodem, by
to dziecko mog³o byæ ochrzczone.
  Ale to nie koniec. Dyskusja nad projektem
Komitetu  #ZatrzymajAborcjê  zosta³a  zach
waszczona niepotrzebnym legislacyjnym zde
rzeniem z wynaturzon¹ propozycj¹ �rodowisk

lewackich nazwan¹ �Ratujmy kobiety 2017�.
I to jest w³a�nie przyk³ad klasycznej politycz
nej �wrzutki�. Polski parlament powinien byæ
chroniony przed podobnymi prowokacjami.
  Projekt   �Ratujmy kobiety 2017� zapre
zentowa³a Barbara Nowacka, dzia³aczka orga
nizacji Twój Ruch, pok³osia niegdysiejszego
Ruchu  Palikota. Dziwiê  siê,  ¿e  ktokolwiek
móg³ oddaæ g³os na propozycje spisane w tym
projekcie. By³a to prezentacja idei, które mog
³y siê zrodziæ w umys³ach ludzi upad³ych mo
ralnie. Pani Nowacka i jej kompania chcieli
ratowaæ kobiety, m.in., poprzez:

�  legaln¹  i  op³acan¹  przez  podatników
aborcjê  na  ¿yczenie  do  12.  tygodnia  ¿ycia
dziecka,

� legaln¹ aborcjê w niektórych wypadkach
umo¿liwiaj¹c¹ zabijanie dzieci w dniu porodu,
o ile nie zostan¹ jeszcze urodzone,

� prawo do decydowania o aborcji przez
nieletni¹ dziewczynkê bez udzia³u rodziców,

� prawo do op³acanej przez podatników
antykoncepcji, równie¿ dla dzieci od 13. roku
¿ycia i bez zgody rodziców,

�  zakaz  demonstrowania  sprzeciwu  do
proponowanej ustawy,

� karê wiêzienia za g³oszenie pogl¹dów
o szkodliwo�ci aborcji albo zmierzaj¹cych do
przekonywania, aby jej nie wykonano oraz ka
rê wiêzienia za g³oszenie pogl¹dów o szkodli
wo�ci antykoncepcji.
  Zadziwia  fakt,  ¿e  za  skierowaniem  tego
�mietnika do dalszych prac parlamentarnych
g³osowa³o m.in. 58 pos³ów PiS i to wielu
z pierwszego szeregu. Za odrzuceniem pro
jektu by³o 166 pos³ów PiS, 2 wstrzyma³o siê
od g³osu, a 11 nie g³osowa³o wcale. Za od
rzuceniem projektu w pierwszym czytaniu by
³o  natomiast  trzech  parlamentarzystów  PO:
Marek  Biernacki,  Joanna  Fabisiak  i  Jacek
Tomczak. Szacunek! Usuniêto ich za to z klu
bu parlamentarnego.

104  pos³ów  Platformy  chcia³o  dalszych
prac nad projektem, 29 nie g³osowa³o. W klu
bie Kukiz�15 by³o 11 pos³ów za, 11 przeciw,
3 wstrzyma³o siê, a 5 nie g³osowa³o.  Takich
mamy polityków na prawicy.

  W Nowoczesnej  15  parlamentarzystów
opowiedzia³o siê przeciwko odrzuceniu, po
se³ Pawe³ Pud³owski wstrzyma³ siê od g³osu,
a 10 osób nie wziê³o udzia³u w g³osowaniu.
W PSL 12 pos³ów opowiedzia³o siê za odrzu
ceniem projektu w pierwszym czytaniu, prze
ciw by³a Urszula Pas³awska, dwie osoby nie
g³osowa³y.
  Koniec koñców, propozycja  Komitetu
Obywatelskiego #ZatrzymajAborcjê, je�li nie
ugrzê�nie gdzie� w szufladzie marsza³ka sej
mu, bêdzie dalej procedowana i mo¿e zdarzy
siê cud, ¿e w Polsce przynajmniej chore dzie
ci nie bêd¹ zabijane.
  Z  tego  zamieszania  i  zgorszenia  p³ynie
jednak pewne dobro. Oto w klubach Platfor
my Obywatelskiej  i Nowoczesnej pojawi³y
siê po g³osowaniu powa¿ne rysy. To mo¿e
oznaczaæ,  ¿e  tamtejszych  pos³ów obchodzi
cokolwiek ludzkie ¿ycie, ¿e nie tylko ��rodki
europejskie� i chwilowy �wzrost gospodar
czy�, ale ¿e dotar³o chocia¿ do niektórych, ¿e
³ad prawny, jaki ustanawiaj¹ na terenie nasze
go pañstwa ma bezpo�redni zwi¹zek z przy
sz³o�ci¹, któr¹ jak wiadomo, zawsze s¹ dzieci.
Co z tego bêdzie, zobaczymy.

***
Chocia¿ wci¹¿ nie mo¿emy siê w naszej

Ojczy�nie  doczekaæ  polityków  katolickich,
po których bêdziemy mogli bez wahania po
wiedzieæ, jak zachowaj¹ siê w sprawie jedno
znacznej moralnie, to warto pamiêtaæ, ¿e ru
chy obroñców ¿ycia to nie wynalazek III RP.

Otó¿,  jedn¹ z pierwszych powojennych
organizacji prolife by³ powo³any do ¿ycia
w 1977 r. Polski Komitet Obrony ̄ ycia i Ro
dziny (przemianowany w 1978 r. na Polski
Komitet Obrony ¯ycia, Rodziny i Narodu,
a w 1981 r. na Komitet Samoobrony Pols
kiej). Za³o¿ycielem  i  liderem Komitetu by³
adwokat Marian Barañski, który swoj¹ dzia
³alno�æ rozpocz¹³ pod koniec lat 50. ub. wieku
w ramach Ligi NarodowoDemokratycznej.
Komitet za jeden z naczelnych celów swojej
aktywno�ci stawia³ sobie obronê ¿ycia niena
rodzonych, m.in. poprzez d¹¿enie do zmiany
obowi¹zuj¹cych ówcze�nie w Polsce przepi
sów ustawy o dopuszczalno�ci przerywania
ci¹¿y. Pod petycj¹ skierowan¹ do Sejmu
w tej sprawie zebrano ponad 12 tys. podpi
sów. Komitet postrzegany jest dzi� jako pre
kursor ruchów prolife w Polsce.

Komitet wydawa³ liczne odezwy, o�wiad
czenia  i  informacje  oraz  �Informator  Pols
kiego Komitetu Obrony ¯ycia  i Rodziny�.
Do czo³owych dzia³aczy Komitetu poza Ma
rianem Barañskim zaliczyæ nale¿y m.in. Janu
sza Bukowskiego,  Tadeusza Dworaka,  ks.
Tadeusza Dziêgiela, Edwarda Fronia, Toma
sza  Jana  Jankowskiego,  ks. Bogus³awa  Je
rzyckiego, Kazimierza  Piotrkowskiego,  ks.
Stanis³awa  Tworkowskiego  i  Jerzego Ma
riana Zieliñskiego. Z Komitetem wspó³praco
wali ponadto ks. Tadeusz Gliñski, Krzysztof
Kawêcki i Leon Mrzyg³ocki. Dzia³alno�æ Ko
mitetu cieszy³a siê przychylno�ci¹ prymasa
Stefana Wyszyñskiego.

Jak donios³a niedawno �Rzeczpospolita�,
ta odwa¿na dzia³alno�æ Polskiego Komitetu
Obrony ¯ycia i Rodziny mia³a byæ, z inicja
tywy senatorów PiS, uhonorowana przez Se
nat specjaln¹ uchwa³¹ z okazji 40. rocznicy
powstania Komitetu. Jednak przeciwko uch
wale argumentowali tacy wybitni parlamen
tarzy�ci,  jak Marek Borowski  oraz Bogdan
Borusewicz. Ich argumenty znalaz³y pos³uch
u przedstawicieli PiSu, którzy w pierwszej
po³owie grudnia (�) zaczêli wycofywaæ po
parcie dla projektu.

MIROS£AW ORZECHOWSKI
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  Biskupi wyja�niaj¹, ¿e oprócz obchodzonej
w  2018  r.  450.  rocznicy  �mierci  �w. Stani
s³awa Kostki, wa¿nym motywem og³oszenia
jego roku jest te¿ zwo³any na pa�dziernik w
Rzy mie Synod Biskupów po�wiêcony m³o
dzie¿y i rozeznawaniu powo³ania oraz 100.
rocznica odzyskania niepodleg³o�ci. �w. Sta
nis³aw Kostka jest bowiem Patronem �Korony
Polskiej  i Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego,
ustanowionym  przez  Papie¿a  Klemensa  X
jeszcze przed kanonizacj¹, w 1674 r.

Biskupi wyja�niaj¹, dlaczego �w. Stanis
³aw Kostka mo¿e byæ dla nas i dzi� wzorem
do na�ladowania. Jak pisz¹ je�li mamy w tym
roku rozwa¿aæ osobê i dary Ducha �wiêtego
dane w sakramencie bierzmowania, nie mo¿e
byæ lepszego patrona ni¿ ten, który zosta³ uz
dolniony przez Ducha �wiêtego do �mê¿nego
wyznawania wiary� w dojrza³y i niebanalny
sposób�.

�wiêty Stanis³aw Kostka urodzi³ siê w 1550
roku w Rostkowie na Mazowszu. Jego ojciec
by³ kasztelanem, a krewni zajmowali znacz¹ce
stanowiska w Polsce Jagiellonów i Wazów.
Wraz z bratem wys³any zosta³ do elitarnego
kolegium jezuitów w Wiedniu. Stanis³aw szyb
ko zrozumia³, ¿e nauka jest wstêpem do �wia
domego podejmowania s³u¿by Ko�cio³owi
i spo³eczeñstwu. Zapisano, ¿e uczy³ siê, aby
podobaæ siê Bogu i ludziom [�], a w przysz³o
�ci  ojczy�nie  i  sobie  samemu  przynie�æ  ko
rzy�æ. �To pierwsza lekcja, jak¹ otrzymujemy
dzisiaj od �w. Stanis³awa Kostki � stwierdzaj¹
Biskupi.

Druga lekcja, jak¹ otrzymujemy od �wiê
tego to pobo¿no�æ, taka pobo¿no�æ, którawy
maga³a swoistego mêstwa. Stanis³aw nie wsty
dzi³  siê  bowiem wiary  i modlitwy. Wycho
wany w kulturze renesansu, za swoj¹ ¿yciow¹
dewizê obra³ wyznanie: Do wy¿szych rzeczy
zosta³em stworzony i dla nich winienem ¿yæ.
Ad maiora natus sum. Nie by³o w tych s³owach
pychy  ani  pogardy  dla  tego,  co  ma³e,  ale

�wiadomo�æ godno�ci cz³owieka i têsknota za
tym, co �wiê te i doskona³e. � pisz¹ Biskupi.

A wbrew pozorom ¿ycie �wiêtego przy
pad³o na trudne czasy dla wierz¹cych. Ucz¹c
siê w Wiedniu, mieszka³ na stancji w domu
protestanta i obserwowa³, jak negowana jest
prawda o Eucharystii  i  kult Matki Bo¿ej.  �
St¹d wyp³ywa � stwierdzaj¹ Biskupi � trzecia
lekcja  �w.  Stanis³awa  na  dzisiejsze  czasy:
wezwanie do wiernego trwania przy katolic
kiej prawdzie ¿ycia, nawet wówczas, gdy ca³y
�wiat wokó³ próbuje jej zaprzeczyæ. Mêstwo
nie polega na zbrojnej walce czy traktowaniu
innych jako nieprzyjació³, ale na tym, ¿e my
sami pozostajemy wierni i pomagamy innym
w trwaniu w wierno�ci. Z im wiêksz¹ obojêt
no�ci¹ lub nienawi�ci¹ spotyka siê chrze�ci
jañska mi³o�æ  i  prawda,  tym  gorliwiej  po
winni�my nimi ¿yæ.

Decyzja Stanis³awa o wst¹pieniu do zako
nu jezuitów spotka³a siê z ostrym sprzeciwem
jego  rodziców. Stanis³aw  trwa³  jednak przy
swoim i by wst¹piæ do zakonu przeszed³ pie
szo ponad 600 km z Wiednia do Dylingi w
Ba warii, do prze³o¿onego jezuitów. Zakon
by³ jednak pocz¹tkowo trudnym do�wiadcze
niem. Przyjêto go na próbê, pracowa³ ciê¿ko
fizycznie przy sprz¹taniu i w kuchni. Przetrwa³
jed nak, a prze³o¿ony wkrótce pisa³ o nim:
Spodziewam siê po nim rzeczy wielkich. To
ko lejna lekcja �w. Stanis³awa � wezwanie do
su miennego wykonywania obowi¹zków, czyli
do  tego,  co  Jezus  nazywa  �wierno�ci¹  w
rzeczach ma³ych (por.  Mt 25,21).

W wieku 18  lat w Rzymie z³o¿y³  �luby
zakonne.Poruszony s³owami rekolekcjonisty,
¿e  ka¿dy miesi¹c  bracia winni  spêdzaæ  tak,
jakby to by³ ostatni miesi¹c w ich ¿yciu, Sta
nis³aw wyzna³, ¿e ma przed sob¹ tylko jeden
miesi¹c ¿ycia. We wspomnienie �w. Wawrzyñ
ca � 10 sierpnia � napisa³ list do Matki Bo
¿ej z pro�b¹ o wyjednanie mu ³aski �mierci
w �wiêto jej Wniebowziêcia. Jeszcze tego sa

mego dnia zachorowa³, a 15 sierpnia 1568 r.
zmar³.  To  jeszcze  jedna  lekcja  dla  nas:  jak
têskniæ za niebem i jak ¿yæ tu i teraz, by ¿yæ
w wieczno�ci. W 1602 r. zosta³ beatyfikowany
przez Papie¿a Paw³a VI, a kanonizowany w
1726 r. przez Papie¿a Benedykta XIII. Jest pat
ronem m³odzie¿y, Polski i Litwy, a tak¿e ar
chidiecezji ³ódzkiej.

Oto  prawdziwe wezwanie �  podkre�laj¹
Biskupi � na ten rok dla Was, M³odzi Przyja
ciele, Rodzice i Wychowawcy: �Kostka� zna
czy �wiêcej!� ¯yj¹c w XXI wieku nie powtó
rzymy dok³adnie czynów �w. Stanis³awa Kost
ki. Naszym zadaniem jest raczej zrozumienie
ducha tego �wiêtego, który nie da³ siê zwie�æ
mira¿owi wygodnego ¿ycia, zabezpieczonego
maj¹tkiem rodziców. Mia³ odwagê przeciw
stawiæ  siê  panuj¹cym  modom  i  naciskom
grupy. Nie chcia³ ani imponowaæ, ani uczyniæ
z  ¿ycia  jednej  wielkiej  rozrywki.  By³  siln¹
osobowo�ci¹, mia³ swoj¹ klasê i styl. Do koñca
zachowa³ wolno�æ. To nie by³ m³ody cz³owiek,
który  nie  wie,  po  co  ¿yje,  jest  znudzony  i
apatyczny, ¿¹daj¹cy od innych, a nie daj¹cy
nic z siebie. Nie pozwala³ sobie na ekspery
menty w poszukiwaniu szczê�cia. Wiedzia³, ¿e
ten �wiat nie zaspokoi jego têsknot, ¿e prêdzej
czy pó�niej poczu³by siê w nim oszukany lub
zawiedziony. Wiedzia³, ¿e charakter � to nie
tylko sprawa dziedziczenia cech po przodkach,
nie tylko wp³yw �rodowiska, ale rzetelna praca

nad so b¹. Wiedzia³ te¿, ¿e stawaæ siê dojrza
³ym  cz³owiekiem,  to  podejmowaæ  trud  roz
woju. Nie by³ miêczakiem, który mówi: taki
ju¿  jestem,  a  z³o  usprawiedliwia  s³abo�ci¹,
obwinia in nych, oskar¿a warunki i historiê.
By³  czujnym  ogrodnikiem  wyrywaj¹cym
chwasty s³abo�ci i grzechu, aby wyros³y piêkne
kwiaty  i  owoce. Uwierzy³  w mi³o�æ  Boga  i
ca³ym sob¹ na ni¹ odpowiedzia³.

Trzeba wiêc od siebie wymagaæ. Biskupi
podpowiadaj¹: mo¿e zerwaæ z lenistwem du
chowym i intelektualnym, z na³ogiem, zacho
waæ trze�wo�æ, modliæ siê za nauczyciela lub
ksiêdza, adoptowaæ dziecko poczête albo pod
j¹æ post w konkretnej intencji?

�  Bierzcie  przyk³ad  ze  �w.  Stanis³awa
Kost  ki,  przygotowuj¹c  siê  do  sakramentu
bierzmowania. Apelujcie wraz z nami do ludzi
kultury i �rodków spo³ecznego przekazu, aby
przez ciekawe filmy, przedstawienia teatralne,
au dycje i inne formy przekazu przywracali
pa  miêæ  o  Stanis³awie.  Pielgrzymujcie  do
Rostkowa � miejsca jego narodzin i do Prza
snysza  �  miejsca  jego  chrztu,  a  tak¿e  do
katedry p³oc kiej z jej piêknym o³tarzem tego
�wiêtego oraz grobowcami w³adców Polski i
Mazowsza.  M³odzi  mobilizujcie  waszych
rodziców  i  duszpasterzy,  by  nie  bali  siê
wymagaæ  od was  i  od  siebie  �rzeczy wiêk
szych�. � zachêcaj¹ Bis kupi.

SABINA WITKOWSKA

�Kostka� znaczy �wiêcej!�
List pod takim tytu³em skierowali do wiernych Biskupi polscy w zwi¹zku z 450. rocznic¹ �mierci

�w. Stanis³awa Kostki i Rok �wiêtego Stanis³awa Kostki.

W takich chwilach przypomina siê relacja �w.
Maksymiliana Marii Kolbe, który wspomina³
masoñsk¹ procesjê pod sztandarem lucyfera,
id¹c¹ na Watykan.

Badania mówi¹, ¿e w 2016 r. dokonano
we W³oszech niespe³na 85 tysiêcy �zabiegów�
przerwania ci¹¿y. To �rednio prawie 240 eg
zekucji dziennie! Co mo¿na powiedzieæ o spo
³eczeñstwie  nieposiadaj¹cym  odruchów  ob
ronnych, morduj¹cym bez skrupu³ów w³asne
dzieci i zalewanym tysi¹cami uchod�ców
z kultur wrogich chrze�cijañstwu?
  Na swój sposób W³osi ciesz¹ siê, bo te 85
tysiêcy aborcji to najni¿szy wska�nik od 40
lat, to znaczy od czasu, gdy w maju 1978 r.
zalegalizowano  w  tym  kraju  tego  rodzaju

praktyki. W³oscy specjali�ci twierdz¹, ¿e ci¹gu
tego 40lecia odnotowano oficjalnie 5.814.635
aborcji,  to  znaczy prawie  sze�ciu milionom
istot odmówiono prawa do ¿ycia. Te i szereg
innych danych przytoczy³ dziennik w³oskich
biskupów �Avvenire�.

Przypominaj¹c o tej smutnej rocznicy ga
zeta przeanalizowa³a doroczny raport przeds
tawiony przez w³oskie Ministerstwo Zdrowia.
Naj�wie¿sze  zawarte  w  nim  dane  dotycz¹
2016 r. 84.926 aborcji to niewiele w porów
naniu z sytuacj¹ sprzed piêciu czy dziesiêciu
lat, nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿e rekordowy by³
pod tym wzglêdem rok 1983 (piêæ lat po wej
�ciu w ¿ycie ustawy), gdy dokonano 233.976
aborcji� � przyzna³ dziennik. Jednak podkre�

li³, ¿e ka¿da z tych liczb, ka¿de ¿ycie, z którego
�wiadomie zrezygnowano w przyp³ywie roz
paczy lub z banalnego powodu, przemawia do
sumienia wszystkich, do ca³ego spo³eczeñstwa,
bez rozró¿nienia w opinii o prawie do ¿ycia
lub jego odmowie i musimy wys³uchaæ wszyst
kiego, co mo¿e nam powiedzieæ.

Zdumiewa  nawet  jêzyk,  którym w³oska
prasa katolicka opisuje tê straszn¹ hekatombê.
Poziom  spo³ecznego  zlaicyzowania  i  skala
obojêtno�ci na �mieræ bezbronnych dzieci ka
¿e wyra¿aæ obawê, ¿e dziedzictwo Rzymu,
w ³onie którego wzrasta³o europejskie chrze�
cijañstwo ma powody do pesymizmu. Regu³¹
jest, ¿e w pañstwach Zachodniej Europy za
broniona  jest  jakakolwiek  krytyka  praktyk
aborcyjnych � to w³a�nie taki porz¹dek chcieli
zaprowadziæ w Polsce autorzy projektu �Ra
tujmy  kobiety�.  Broñmy  siê wiêc w  ka¿dy
mo¿liwy sposób przez samobójstwem cywili
zacyjnym,  które  nawet w  katolickich W³o
szech zabija w ludziach cz³owieczeñstwo.

Wspomniane pismo �Avvenire� zwróci³o
uwagê, ¿e tych 21 tysiêcy �zabiegów� mniej
[w 2016] nie przekszta³ci³o siê w  tyle samo
noworodków: kraj, który widzi, jak wysycha
morze  aborcji,  jest  jednocze�nie  �wiadkiem
wysychania przyrostu naturalnego, wyra¿aj¹
cego siê tym, ¿e w ci¹gu tych samych trzech
lat nie urodzi³o siê 30 tysiêcy dzieci.

Jednocze�nie �Avvenire� nie wyklucza, ¿e
spadek liczby aborcji oznacza rosn¹ce ucieka
nie  siê  do  chemicznych metod  zatrzymania
ci¹¿y, które podwoi³o siê w ci¹gu piêciu lat,
pokazuj¹c, jak toruje sobie drogê idea, ¿e abor
cjê mo¿na zdematerializowaæ, powierzyæ sa
motno�ci kobiet, uczyniæ niewidzialn¹: jedna
pastylka i ju¿.

Zdecydowana  wiêkszo�æ  w³oskich me
diów z raportu Ministerstwa Zdrowia zaczerp
nê³a i nag³o�ni³a wiadomo�æ, ¿e a¿ 71 proc.
w³oskich ginekologów podpisa³o klauzulê su
mienia i nie dokonuje aborcji. Liczba ta ro�nie
z  roku na  rok, bo w 2005  r. wynosi³a 58,7
proc,, a w 2003 r. ju¿ 70. Wyra�nie jednak wi
daæ, ¿e �lukê� zabójstw dzieci nienarodzonych
dokonywanych w  gabinetach  ginekologicz
nych wype³niaj¹ preparaty wczesnoporonne
i chemiczne antykoncepcje.

MARIA CZAPOR

6 milionom odmówiono prawa do ¿ycia
Aborcja sta³a siê w Europie zbrodniczym sposobem na regulacjê urodzin. W elitach wyludniaj¹
cego siê Starego Kontynentu nie kie³kuje nawet rozumowanie, ¿e ¿ycie cz³owiek ¿yje, aby prze
kazaæ ¿ycie nastêpnym pokoleniom. Masoñskie idee rozprzestrzeni³y siê wszêdzie. Zatrwa¿a
za bicie jednego cz³owieka, ale skala zbrodni aborcji wprost przera¿a, kiedy spojrzy siê na
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No i sta³o siê�
W d³ugo zapowiadan¹ rekonstrukcjê rz¹du ma³o kto ju¿ wierzy³. Mija³y tygodnie i miesi¹ce,

minê³y wreszcie dwa lata rz¹dów Beaty Szyd³o, i nic. Im wiêcej piêtrzy³o siê przypuszczeñ,

dociekañ i spekulacji, tym horyzont zmian wydawa³ siê oddalaæ. Publicy�ci, którzy w polskiej

polityce pe³ni¹ rolê nieistniej¹cej opozycji, do woli puszczali wodze fantazji.

Ale kilka nazwisk pojawia³o siê niezmiennie:
Antoni Macierewicz, Witold Waszczykow
ski, Jan Szyszko i Konstanty Radziwi³³ � te
brylowa³y we wszystkich rankingach. I pra
wie wszyscy zapewniali, ¿e w rz¹dzie pozo
stanie  Anna  Stre¿yñska  �  bo  siê  zna.  A¿
wreszcie zmiana dokona³a siê na funkcji �
premiera.

I wszystko zaczê³o siê od nowa. Najbli¿
sze  otoczenie  premiera,  rzecznik  prasowy,
szef kancelarii i inne drobne zmiany. A¿ przy
szed³ wtorek, 9 stycznia. I wtedy wysyp: Ma
cierewicz, Waszczykowski, Szyszko, Radzi
wi³³  i �Stre¿yñska.  Niespodzianka  goni³a
niespodziankê.  Do  rz¹du  zagoniono  wice
marsza³ka sejmu, Joachima Brudziñskiego,
do kancelarii premiera poszed³ Marek Suski,
do Komitetu sta³ego rady ministrów � Jacek
Sasin. A do rz¹du weszli nieznani ogó³owi:
Jacek Czaputowicz � minister spraw zagra
nicznych,  Jadwiga  Emilewicz  na  na  szefa
urzêdu przedsiêbiorczo�ci i technologii, Te
resa Czerwiñska na ministra finansów, Jerzy
Kwiecinski na ministra inwestycji i rozwoju
i £ukasz Szumowski  na ministra  zdrowia.
A¿ siê zagotowa³o. Zmiany, zmiany, zmiany.
Na pierwszy rzut oka ze zmian powinni byæ
zadowoleni wszyscy przeciwnicy PiSu, wy

borcy PO i Nowoczesnej, aktywi�ci ekolo
giczni niezgadzaj¹cy siê z ministrem �rodo
wiska oraz byli wojskowi krytykuj¹cy szefa
MONu. Zdaniem komentatora �Gazety Pol
skiej Codziennie� najszczê�liwszy wydawa³
siê jednak prezydent Andrzej Duda i jego do
radca,  gen.  Jaros³aw  Kraszewski,  którzy
odetchnêli z ulg¹, bo pozbyli siê ministra ob
rony  narodowej  Antoniego  Macierewicza.
Nikt  nie wiedzia³,  co  bêdzie  dalej. Wed³ug
�Naszego Dziennika� stanowiska stracili naj
bardziej konserwatywni ministrowie � Szysz
ko, Macierewicz i Waszczykowski, co mo¿e
zwiastowaæ istotn¹ zmianê w polityce rz¹du
Zjednoczonej Prawicy.Dlatego w�ród du¿ej
czê�ci wyborców PiS panuje zaskoczenie i nie
pewno�æ. Dymisje Szyszko i Macierewicza s¹
t³umaczone nowymi zadaniami. Jednak jaki
mi, nie wiadomo � czytamy w gazecie.

Wszyscy mówili: wybuchnie wojna w sze
regach PiSu. Macierewicz nie odpu�ci,  za
Szyszk¹ stanie Toruñ, i tak dalej. Nic podob
nego siê nie sta³o. Partia sprawuj¹ca w³adzê
wykaza³a siê du¿ym do�wiadczeniem, a ¿o³
nierze frontowi � karno�ci¹.

Owszem, w gabinetach rz¹dowych zalud
ni³o siê od zaufanych prezesa, owszem, ³aw
ka twardej rezerwy opustosza³a, ale nie doko

na³ siê ¿aden rewolucyjny zryw.
  Jeszcze tego samego dnia Mateusz Mora
wiecki pojecha³ do Brukseli na spotkanie
z  JeanClaude  Junckerem  zaplanowane
w zwi¹zku z uruchomieniem wobec Polski ar
tyku³u 7 ust. 1 Traktatu o UE. Jak by kto nie
wiedzia³, to artyku³ 7 mówi o ochronie pod
stawowych warto�ci Unii Europejskiej � sza
cunku dla  ludzkiej godno�ci, wolno�ci, de
mokracji,  równo�ci,  poszanowania  prawo
rz¹dno�ci, praw cz³owieka oraz praw mniej
szo�ci, i o tym, co robiæ, je�li pañstwo cz³on
kowskie je narusza.

Ale  relacje ze spotkania JunckerMora
wiecki s¹ kwieciste. Przede wszystkim, trwa
³o do pó�nych godzin nocnych, co lubi pan
JeanClaude. Premier Morawiecki jest cz³o
wiekiem m³odym i zapewne wstydu nam nie
przyniós³, wytrzyma³, co trzeba by³o wytrzy

maæ.  Brukselscy  biurokraci,  jak  zawsze
mêtnie og³osili, ¿e najwa¿niejszy jest dialog
i ¿e jeste�my jedn¹ wielk¹ europejsk¹ rodzi
n¹. A wiêc, gra muzyka.

W Polsce tymczasem ka¿da gazeta, ka¿
de radio i ka¿dy telewizor rozbiera³ na drob
ne w sumie zaskakuj¹ce zmiany. Przesz³a ko
lejna miesiêcznica smoleñska, przeszed³ pier
wszy tydzieñ i nie s³ychaæ nawet pomruków
niezadowolenia. Teraz czekamy na skrócenie
kolejek u lekarza, na ni¿sze ceny mas³a i ar
tyku³ów ¿ywno�ciowych oraz odrobinê ciszy
i spokoju.

Opozycja nie istnieje, wiêc pytanie brzmi:
czy Jaros³aw Kaczyñski bêdzie potrafi³ wy
krzesaæ z nowego rz¹du energie potrzebn¹
do mobilizacji wyborców przed wyborami
samorz¹dowymi?

IWONA KLIMCZAK

Kard.  Josef  Beran  urodzi³  siê  29  grudnia
1888 r. Pil�nie. Studiowa³ w Pradze i Rzymie,
gdzie w 1911 r. przyj¹³ �wiêcenia kap³añskie.
Po powrocie do Pragi by³ duszpasterzem, wy
k³ada³  teologiê pastoraln¹ na Uniwersytecie
Karola oraz pe³ni³ funkcjê rektora Wy¿szego
Seminarium Duchownego.

W czerwcu 1942 r. zosta³ aresztowany
w czasie akcji odwetowej Niemców po zama
chu na Reinharda Heydricha w Pradze. Zosta³
osadzony w  katowni  gestapo  na  Pankracu,
gdzie przeszed³ brutalne �ledztwo. Nastêpnie
trafi³ do obozu koncentracyjnego w Teresinie,
a pó�niej do Dachau. Tam udziela³ siê w taj
nym duszpasterstwie i w³¹czy³ siê do ruchu
oporu,  gdzie  m.in.  spotka³  kilku  wa¿nych
czeskich dzia³aczy komunistycznych. Zaraz
po wyzwoleniu  obozu  przez Amerykanów
powróci³ do Pragi i uruchomi³ seminarium.
  W  listopadzie  1946  r.  ks. Beran  zosta³
mianowany arcybiskupem praskim i pryma
sem Czech. Po puczu komunistycznym w lu
tym  1948  r.  odmówi³  podporz¹dkowania
Ko�cio³a  dyktaturze  i  suspendowa³  ksiê¿y

otwarcie kolaboruj¹cych z re¿imem, w tym
os³awionego agenta ks. Josefa Plojhara, który
po 1948 r. by³ ministrem zdrowia w CSRR.

Rz¹d Klementa Gottwalda rozpocz¹³ bru
taln¹ walkê z Ko�cio³em katolickim. Religiê
usuniêto  ze  szkó³, w³adze  utworzy³y Akcjê
Katolick¹, zal¹¿ek ruchu ksiê¿y postêpowych,
znanych pó�niej jako �ksiê¿a patrioci�, którzy
skwapliwie wype³niali  polecenia  funkcjona
riuszy z Urzêdu ds. wyznañ i bezpieki. To
wtedy w Czechach testowany by³ model �ko
nia trojañskiego�, który s³u¿y³ rozbijaniu Ko�
cio³a od �rodka. Celem bezpieki by³o os³a
bienie, a pó�niej zerwanie wiêzi z Watyka
nem oraz stworzenie Ko�cio³a narodowego.
Abp Beran stanowczo przeciwko temu prote
stowa³ � w kazaniach, listach pasterskich i ko
munikatach z konferencji biskupów czeskich
i s³owackich.

W 1949  r. Ks. Prymas Beran ponownie
zosta³ uwiêziony, tym razem przez w³adze ko
munistyczne. Do 1963 r. by³ przetrzymywany
w ró¿nych wiêzieniach. Lata 19631965 spê
dzi³ na wolno�ci, ale uniemo¿liwiono mu prze

bywanie w Pradze i wykonywanie obowi¹z
ków biskupich. Czescy komuni�ci nie mogli
post¹piæ z Ks. Prymasem Czech, jak z bisku
pami s³owackimi, których oskar¿ono o kola
boracjê z faszystami i po sfingowanych proce
sach skazano na d³ugie lata wiêzienia. Tym
czasem Ks. Abp Beran je�dzi³ po kraju, wizy
towa³ parafie, umacnia³ m³odzie¿, podkre�la³
znaczenie publicznego demonstrowania swej
wiary. Czarê goryczy komunistów przela³ list
pasterski, w którym Ks. Prymas Beran prze
strzega³ wiernych przed prowokacyjnymi or
ganizacjami pseudokatolickimi, s³u¿¹cymi do
rozbijania Ko�cio³a. 19 czerwca 1949 r. pod
czas procesji Bo¿ego Cia³a komunistyczne bo
jówki  sprowokowa³y  zamieszki w  katedrze
�w. Wita. Interweniowa³a milicja. W ostatnim
kazaniu wyg³oszonym w katedrze Ks. Abp Jo
sef Beran powiedzia³ znamienne s³ów:Gdyby
Wam mówili  i pisali,  ¿e co� podpisa³em,  ¿e
zdradzi³em,  nie wierzcie! Wieczorem  zosta³
internowany w  pa³acu  biskupim. Autorytet
Berana by³ jednak tak wielki, ¿e w³adze nie
nie wytoczy³y mu procesu pokazowego.

W areszcie domowym metropolita praski
spêdzi³ ponad 15 lat. W marcu 1951 r. zosta³
potajemnie wywieziony z Pragi przez bezpie
kê. Mieszka³  w  wiejskich  parafiach,  gdzie
przebywa³ w �cis³ej izolacji pod kontrol¹ taj
nych s³u¿b. Komuni�ci proponowali mu po
wrót do Pragi za cenê �lubowania na wierno�æ
komunistycznemu pañstwu. Odmówi³.

W lutym 1965 r. zezwolono mu na opusz
czenie Czechos³owacji. Resztê ¿ycia spêdzi³
w Rzymie, gdzie bra³ udzia³ w ¿yciu Ko�cio³a
� uczestniczy³ w ostatniej sesji Soboru Waty
kañskiego II oraz odebra³ od Papie¿a Paw³a
VI nominacjê kardynalsk¹ (22 lutego 1965 r.,
z tytu³em prezbitera S. Croce in via Flamina).
Zmar³ w Rzymie 17 maja 1969 r. I zosta³ de
cyzj¹ Paw³a VI pochowany w Grotach Waty
kañskich, miêdzy papie¿ami.

2  kwietnia  1998  r.  w  Pradze  otwarto
diecezjalny proces kanonizacyjny Ks. Kardy
na³a Josefa Berana.

TERESA SZEMERLUK

Ojciec �wiêty Franciszek zgodzi³ siê na przewiezienie spoczywaj¹cego w Grotach Watykañ

skich cia³a Ks. Kard. Josefa Berana do Pragi. Kuria Arcybiskupia stolicy Czech nie podaje

jeszcze daty ekshumacji, ani daty przewiezienia do Pragi doczesnych szcz¹tków wielkiego

czeskiego Prymasa i wybitnego mê¿a Ko�cio³a. Ks. Kard. Josef Beran zmar³ na emigracji w

Rzymie w 1969 r. Od 1998 r. trwa proces beatyfikacyjny Ks. Kardyna³a Berana.

Ks. Kard. Beran spocznie w Pradze

 Ks. Kard.  Josef Beran
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Jest pilna potrzeba opracowania poetyki do
nosu.Usprawiedliwia takie podej�cie choæby
fakt, i¿ czêsto namiêtnymi wrêcz donosicie
lami byli literaci, pisz¹cy niejako �profesjonal
nie�. Taki na przyk³ad Kazimierz Ko�niewski
(19192005) � donosiciel �ideowy�, z pozycji
�hiperpañstwowca� � ma podobno teczki z 33
lat gorliwej pracy, wiêc prawdopodobnie ju¿
w samym tylko ilo�ciowym wymiarze teksty
te przewy¿szaj¹ liczbê stron jego opublikowa
nych ksi¹¿ek i artyku³ów. Albo taki TW �Ol
cha�,  czyli  Wac³aw  Sadkowski,  redaktor
�Literatury na �wiecie�: czyta³em gdzie�, ¿e
jego  raporty  by³y  prawdziwymi  pere³kami
krytyki  literackiej.  On  ksi¹¿ki  kolegów  �
literatów,  na  których  donosi³,  z  wielkim
zapa³em  i  pracowito�ci¹  recenzowa³  pod
k¹tem  warto�ci  artystycznych,  co  zreszt¹
podobno  nudzi³o  jego  oficerów  prowadz¹
cych.

Jak do tego gatunku podej�æ? Ze wzglêdu
na narracyjny charakter donosu naturalne i na
wet oczywiste wydaje siê zastosowanie kate
gorii wypracowanych w analizie narracji po
wie�ciowej i nowelistycznej (w zale¿no�ci od
rozmiarów donosu, jedno b¹d� wielow¹tko
wo�ci,  obecno�ci  b¹d�  braku  szerszego  t³a
itp.). Mo¿na za³o¿yæ, ¿e narrator jest zawsze
pierwszoosobowy (choæ nie mo¿na wykluczyæ,
¿e w pewnych wypadkach pluralny), ale nie

podobna przes¹dziæ czy podmiot pisz¹cy uto¿
samia siê zawsze z narratorem, czy na przy
k³ad nie prowadzi �gry z dystansem�; czy uda
je narratora �wszechwiedz¹cego�, jak w trady
cyjnej powie�ci, czy te¿ zawê¿a perspektywê
do poznania bezpo�redniego, albo na przyk³ad
�wchodzi w  skórê� bohatera,  czyli  tego, na
którego  donosi,  usi³uje  go  zrozumieæ  albo
mo¿e nawet usprawiedliwiæ. Zdarza siê jed
nak, ¿e donosz¹cy nie tylko, ¿e pisze w trze
ciej osobie, ale równie¿ o samym sobie jako
o uczestniku opisywanego wydarzenia, a do
nos  podpisuje  pseudonimem,  co wprowadza
jakby  podwójne  zaszyfrowanie,  bêd¹ce  nie
tyle gr¹ z odbiorc¹ � bo to wymaga³oby pew
nej odwagi � ale zabezpieczeniem siê przed
przypadkowym dostaniem siê donosu w rêce
osób opisywanych, które w takim wypadku
mia³yby trudno�æ w ustaleniu, kto donosi.
W tym wypadku mieliby�my zatem do czy
nienia z Pirandellowskim chwytem postaci
w poszukiwaniu autora.

Je�li donos zawiera suche sprawozdanie
z czynno�ci i s³ów � na przyk³ad:Kiedy by³em
u X, przyszed³ Y, przyniós³ paczkê, pewnie
z  bibu³¹,  któr¹  X  schowa³  za  kaloryferem,
przez chwilê co� szeptali miêdzy sob¹, lecz nie
mog³em  zrozumieæ  co mówili,  potem  Y  siê
po¿egna³ i zapyta³ jeszcze czy mo¿e siê odlaæ,
a po spuszczeniu wody i opuszczeniu ubikacji

wy szed³ z domu � to mamy do czynienia
z ubog¹ fabu³¹ nowelki w stylu �ma³ego rea
lizmu�. Kiedy, przeciwnie, odmalowuje szer
sze t³o, analizuje status spo³eczny i materialny
�bohatera�, jego korzenie rodzinne, powi¹za
nia  towarzyskie,  zainteresowania,  charakter
rozrywek, to jak zarabia na ¿ycie i na co wy
daje � to donos jest epickim freskiem, dono
sem  spo³ecznoobyczajowym w  stylu  �wiel
kiego realizmu�. Kiedy donosiciel tropi jakie�
ciemne i/albo paranormalne zdarzenia w ¿yciu
inwigilowanego, mo¿e  byæ  to donos  grozy
albo  nawet donos  gotycki.  Kiedy  analizuje
wnikliwie psychikê �bohatera�, docieka mo
tywów i ukrytych sprê¿yn jego postêpowania
�  bêdzie  to donos  introspekcyjnopsycholo
giczny. Kiedy donosz¹cy przyjmuje z góry za
³o¿enie o monokauzualnej przyczynie dzia³al
no�ci  obserwowanego  i  podci¹ga  pod  ni¹
wszystkie jego zachowania � bêdzie to donos
z  tez¹ albo donos  tendencyjny. Szczególnie
frapuj¹cy,  bo  trudny  technicznie, mo¿e  byæ
donos bêd¹cy zapisem strumienia �wiadomo
�ci narratora albo bohatera, a tak¿e donos au
totematyczny, donos o pisaniu donosu, w któ
rym donosiciel  co  i  rusz przerywa narracjê,
aby poskar¿yæ siê na swoj¹ niemoc twórcz¹
i trudno�æ w skonstruowaniu wiarygodnego
i zadowalaj¹cego odbiorcê opisania i zinter
pretowania bohatera.

Chocia¿ za³o¿yli�my epicki charakter dono
su, to jednak niektóre realizacje tego gatunku
mog¹ przekraczaæ granice rodzajowe w stro
nê czy to monologu lirycznego (liryka roli al
bo liryka maskidonosiciela narzuca siê tu jako
najbardziej  prawdopodobna),  czy  to  drama
tyczno�ci. Je�li donosiciel przytacza z pamiêci
b¹d� streszcza swoje b¹d� cudze, pods³uchane

rozmowy w mowie niezale¿nej, to mo¿emy
�mia³o mówiæ o dialogiczno�ci donosu.

Zasadne wydaje siê te¿ zbadanie donosu
pod k¹tem analizy stylistycznej (metafory, fi
gury retoryczne etc.; jak¹ rolê pe³ni¹ wykrzyk
niki, partyku³y, anafory) oraz lingwistycznej
i teorii komunikatu. Na pierwszy rzut oka wy
daje siê, ¿e w donosie dominuje zdecydowanie
funkcja referencyjna,wa¿na jest tak¿e funkcja
impresyjna (je�li donosiciel jest ambitny
i  pragnie wp³ywaæ  na  swojego  �prowadz¹
cego� odbiorcê), u donosicieli literatów oczy
wi�cie estetyczna i ekspresywna, ale nie lek
cewa¿y³bym i innych, na przyk³ad funkcji fa
tycznejw komunikowaniu siê z prowadz¹cym
(przypomina mi siê tu nag³ówek jednego z do
nosów w  czasie  okupacji  niemieckiej: Sza
nowny Panie Gestapo).

Krótko mówi¹c,  urzekaj¹cej  roboty  ba
dawczej jest huk, tote¿ wznoszê has³o:Dokto
ranci IBLu do archiwów IPNu marsz! Bie
gusiem!

PROF. JACEK BARTYZEL

Donos w perspektywie literaturoznawczej
Wielka szkoda, ¿e donosy rozmaitych TW czy KO studiuj¹  tylko historycy, których �  jak

zauwa¿y³ ju¿ Arystoteles � interesuje jedynie �prawda jednostkowa zdarzeñ�. Tymczasem,

mo¿na domniemywaæ, ¿e w tym ogrodzie s³abo jeszcze i jednostronnie plewionym kryje siê

nieprzebrane bogactwo, mog¹ce zainteresowaæ równie¿ badacza literatury. Tak w³a�nie:

literatury, bo trzeba na te teksty spojrzeæ te¿ jako na swoisty gatunek literacki.

Ksi¹¿ka  zatytu³owana Cz³owiek  z  cienia.
Niezwyk³e  losy  oficera wywiadu  II  RP ma
dwóch autorów. Prof. Tadeusz Dubicki  jest
historykiem, cz³onkiem Komitetu Nauk His
torycznych PAN. Wyk³ada³ w uczelniach £o
dzi  i  Czêstochowy,  obecnie  jest  rektorem
Wy¿szej Szko³y Zawodowej we W³oc³awku.
Ma w dorobku takie prace, jak: Polscy ucho
d�cy w  Rumunii  193945,  ¯o³nierze  polscy
internowani  w  Rumunii  w  latach  193941,
Pp³k  Boles³aw  Ziemiañski  �  szef  ochrony
Mar  sza³ka  Józefa  Pi³sudskiego,  oficer
wywiadu  polskiego w  Rumunii  w  czasie  II
wojny  �wiatowej.  Dzia³a  te¿  jako  t³umacz,
dziennikarz, publikuje m.in. w �Gazecie Pol
skiej Codziennie�.
   Marian Miszalski  to  pisarz,  publicysta,
t³umacz, wspó³twórca podziemnego wydaw
nictwa Kurs. Wydane zosta³y dwa jego tomi
ki wierszy, opowiadania, powie�ci � Równo
waga chwiejna, Wysokie progi, Wzlot przy
spieszony,  Stacja  Châtelet  albo  niezwyk³e

przygody Polaka w Pary¿u, Kolekcja w³asna
artysty, Gdzie ja jestem? � zapiski wewnêtrz
nego emigranta oraz ksi¹¿ki dotycz¹ce poli
tyki  � Najnowsza  spiskowa historia Polski,
¯ydowskie  lobby  polityczne w  Polsce.  Jest
wspó³pracownikiem  �Niedzieli�,  �Najwy¿
szego  Czasu�,  paryskiego  �G³osu  Katolic
kiego�.
   Punktem wyj�cia dlaCz³owieka z cienia...
sta³a  siê wymieniona wy¿ej naukowa praca
Dubickiego na  temat dzia³alno�ci pp³k. Bo
les³awa Ziemiañskiego, która ukaza³a siê
w 2016 roku. Obecna publikacja nie jest ju¿
adresowana do zawodowych historyków, ma
charakter beletryzowany, poszerzona zosta³a
przy tym o szereg w¹tków. Od razu nale¿y
stwierdziæ, ¿e decyzja dotycz¹ca przypomnie
nia  i  szerszego  spopularyzowania  dokonañ
Ziemiañskiego, dzia³aj¹cego te¿ w czasie woj
ny pod pseudonimem Zygmunta Mo�cibrodz
kiego,  kilkakrotnie  odznaczonego Krzy¿em
Walecznych, kawalera Orderu Virtuti Militari,

by³a s³uszna i potrzebna.
   Boles³aw  Ziemiañski  ca³e  swoje  ¿ycie
ukierunkowa³ na s³u¿bê Ojczy�nie. Jako szes
nastolatek bra³ udzia³ w walkach z Ukraiñca
mi o Przemy�l � miasto swych narodzin � oraz
Lwów. Zaanga¿owa³ siê w pracê wywiadow
cz¹ w Wilnie,  a  po  przeniesieniu  do War
szawy zosta³ szefem belwederskiej ochrony
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, co okaza³o siê
zadaniem  nie³atwym  �  sowieccy  agenci  z
Komunistycznej  Partii  Polski  planowali
zamachy  na  ¿ycie  najwa¿niejszej  osoby w
pañstwie (która, notabene, tajnej ochrony nie
znosi³a). Po �mierci Pi³sudskiego nie by³o ju¿
dla  Ziemiañskiego miejsca w Belwederze,
tote¿ zaj¹³ siê wywiadem. Od wybuchu wojny
przebywa³ w neutralnej pocz¹tkowo Rumunii
(rych³o sta³a siê ona sojusznikiem Niemiec),
gdzie  internowano  polskie w³adze  oraz  25
tysiêcy  ¿o³nierzy.  Umo¿liwi³  ucieczkê  na
Zachód  wielu  rodakom,  zarówno  wojsko
wym,  jak  i  cywilom,  organizowa³  szlaki
kurierskie, rozpracowywa³ potencja³ militarny
Rumunii i Niemiec, ruchy wojsk etc. W 1945
r.  zosta³  uprowadzony  do  rz¹dzonej  przez
komunistów Polski. Ubeccy oprawcy zgoto
wali  mu,  �jako  niemieckiemu  szpiegowi�,
tortury, lata ciê¿kiego wiêzienia, doprowadzili
do próby samobójczej.

   Beletryzowana, dobrze napisana, zawiera
j¹ca m.in. dialogi, ksi¹¿ka Tadeusza Dubic
kiego i Mariana Miszalskiego wci¹ga czytel
nika,  który wiele  dowiedzieæ  siê mo¿e  nie
tylko o bêd¹cym wzorem patrioty bohaterze
opowie�ci, ale te¿ o realiach historycznopo
litycznych zwi¹zanych z naszym krajem i nie
tylko z nim (a zatem m.in. o walce obozu si
korszczyków z pi³sudczykami, o dramatycz
nych wydarzeniach w Rumunii w wieku XX,
czy  te¿  o  powojennym  terrorze  stalinows
kim).Cz³owieka z cienia... przeczytaæ z pew
no�ci¹ warto.

JANUSZ JANYST

Niezwyczajne ¿ycie patrioty
W Wydawnictwie  LTW  ukaza³a  siê  beletryzowana  biografia  podpu³kownika  Boles³awa

Ziemiañskiego, bohaterskiego obroñcy Ojczyzny w latach 191820, szefa belwederskiej och

rony Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, oficera polskiego wywiadu w Rumunii w trakcie II wojny

�wiatowej, a po wojnie � ofiary bestialstwa komunistów.
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B³ogos³awiony Ks. Bp Grzegorz Chomyszyn
Nigdy tak wiele nie mówiono o stosunkach polskoukraiñskich, jak w ostatnich kilku latach.

Niektórzy mówi¹ o zbli¿eniu polskoukraiñskim,  inni wrêcz przeciwnie, widz¹ narastaj¹cy

konflikt polskoukraiñski. Pañstwo polskie w ramach �zbli¿enia� pomaga naszym s¹siadom

otwieraj¹c przed nimi �naiwne polskie serce�. Otwiera dla Ukraiñców polskie fabryki, uczelnie

i urzêdy. Ci, którzy widuj¹ Ukraiñców na co dzieñ i ci, którzy odwiedzaj¹ Ukrainê, zw³aszcza

okrêg lwowski, widz¹ ¿e miêdzy naszymi narodami ro�nie niechêæ. Sta³¹ czujno�æ zachowuj¹

marginalizowane w publicznym ¿yciu �rodowiska kresowe.

Ich przedstawiciele maj¹c wyryte w pamiêci
antypolskie  bestialskie  czyny  �banderow
ców�,  stale  upominaj¹  siê  o  sprawiedliwy
os¹d  wydarzeñ  sprzed  kilkudziesiêciu  lat.
�rodowisko z uzasadnionych powodów boi
siê ukraiñskich nacjonalistów. Boi siê pow
tórki z historii. Idea narodowa oparta na k³am
stwie nie mo¿e prowadziæ do niczego dobre
go. Gro�ne jest pañstwo, które ustanawia pra
wo, które przestêpców nazywa bohaterami
narodowymi.  Faktów  historycznych  popar
tych  dowodami  i  �wiadectwami  nie  mo¿e
zastêpowaæ  dyskusja,  wymiana  opinii  czy
wreszcie dyplomacja. Fakty pozostan¹ fakta
mi. Politycy nie mog¹ decydowaæ o tym, jaki
fragment historii uznaæ za prawdziwy. O ta
kich  ludziach,  jak  Stepan Bandera,  Roman
Szuchewicz, Andrij Melnyk, Dmytr Doncow,
Eugen Konowalec �wiadcz¹ ich w³asne czyny
i s³owa. Zaklinanie siê, ¿e ludobójstwo, któ
rego byli wspó³sprawcami jest czynem uspra
wiedliwionym, oddalaj¹ zbli¿enie miêdzy na
szymi  narodami.  Czczenie  tych  ludzi  jako
bohaterów Ukrainy jest objawem relatywizo
wania historii i wykorzystywania jej do celów
politycznych przez obecne w³adze Ukrainy,
a zarazem dowodem na nie przyjazny stosu
nek tego pañstwa do Polski.
  Pod wp³ywem d³ugoletnich starañ �rodo
wisk, którym zale¿y na prawdzie historycznej,
dwa lata temu polski parlament wykona³ ma³y
krok do przodu i potêpi³ ludobójstwo na Wo
³yniu uchwa³¹ RP. W minionym roku polski
parlament znowu stan¹³ na wysoko�ci zadania
przyjmuj¹c uchwa³ê upamiêtniaj¹c¹ jednego
z wielkich przedstawicieli narodu ukraiñskie
go  �  b³ogos³awionego  Biskupa  Grzegorza
Chomyszyna. Aktu  tego  dokona³  Sejm RP
uchwa³¹ z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie
uczczenia pamiêci b³. bp. Grzegorza Chomy
szyna w 150. rocznicê jego urodzin. W uch
wale tej nazwano Chomyszyna orêdownikiem
pojednania  polskoukraiñskiego  i  Proro
kiem Ukrainy:przestrzega³ swój naród przed
zbrodniczymi ideologiami, nawo³uj¹cymi do
nienawi�ci�
  Kim by³ cz³owiek, który zas³u¿y³ na tak
wysokie wyró¿nienie polskiego parlamentu?
Jakie proroctwa g³osi³? Bp Grzegorz Chomy
szyn by³ pasterzem diecezji stanis³awowskiej
Ko�cio³a greckokatolickiego w latach 1904
1945. Urodzi³ siê 25 marca 1867 r. w ukraiñs
kiej ch³opskiej rodzinie na Podolu. Po ukoñ
czeniu  seminarium  greckokatolickiego  we
Lwowie, dalsz¹ formacjê intelektualnokap
³añsk¹ kontynuowa³ w Wiedniu. Po dwóch
latach  sprawowania  funkcji  rektora  semina
rium duchownego we Lwowie, zwierzchnik
Ko�cio³a greckokatolickiego Ks. Abp Andrzej
Szeptycki powierzy³ mu zwierzchnictwo nad
metropoli¹ stanis³awowsk¹.
  Biskup Chomyszyn dzia³a³ w okresie za
ogniaj¹cych  siê  stosunków  polskoukraiñs
kich. Jako ukraiñski patriota marzy³ o niepod

leg³ej Ukrainie. Wielokrotnie upomina³ siê
u w³adz II Rzeczypospolitej o lepsze prawa
dla swoich rodaków. Potêpia³ jednak radykal
ny nacjonalizm i akty terrorystyczne twierdz¹c,
¿e t¹ drog¹ naród ukraiñski sam doprowadzi
siê  do  degradacji  i  samozniszczenia.
Wed³ug Chomyszyna droga do odzyska
nia niepodleg³o�ci wiod³a przez przestrze
ganie prawd wiary i uznanie nadrzêdno�ci
Królestwa Bo¿ego nad królestwami tego
�wiata. Narzêdziem do pog³êbiania ¿ycia
religijnego mia³o  byæ  zbli¿enie  do Ko
�cio³a rzymskokatolickiego. Bp Chomy
szyn by³ wyj¹tkowo aktywnym ordyna
riuszem. Za³o¿y³ seminarium duchowne
w  Stanis³awowie.  By³  inicjatorem  po
wstania  dwóch  czasopism  i  ponad  300
czytelni parafialnych. Stworzy³ liczn¹ sieæ
ochronek i przytu³ków dla sierot. W kie
rowanej przez siebie metropolii stanis³a
wowskiej wprowadzi³ wiele zmian. Ka
lendarz juliañski zast¹pi³ gregoriañskim.
Wprowadzi³ celibat duchowieñstwa, obo
wi¹zkowe coroczne rekolekcje oraz po
bo¿ne praktyki wzorowane na Ko�ciele
rzymskokatolickim. By³y to nabo¿eñstwa
kultu eucharystycznego, kultu Serca Jezu
sowego, kultu Maryjnego, ró¿añca i kultu
katolickich �wiêtych. Niestety, dzia³ania
tego wielkiego kap³ana d¹¿¹ce do zbli¿e
nia  do Ko�cio³a  ³aciñskiego  by³y  prze
ciwne  dzia³aniom  Ks.  Abp.  Andrzeja
Szeptyckiego, który widzia³ inn¹ drogê �
zbli¿enie  do Ko�cio³a  prawos³awnego.
Nie by³o otwartego sporu miêdzy tymi dwoma
kap³anami, ale wierni zauwa¿ali, ¿e Ko�ció³
unicki rozwija siê wed³ug dwóch przeciwnych
wizji. Niektórzy to wykorzystali.
  Bp Grzegorz Chomyszyn g³osi³ wiêkszy
radykalizm.  Widzia³  wzrost  demoralizacji
w�ród �rodowisk ukraiñskich. Piêtnowa³ sze
rz¹cy siê nacjonalizm, widz¹c w nim elementy
bolszewizmu, pogañstwa, a nawet satanizmu.
By³ cz³owiekiem dialogu i nie móg³ milczeæ,
gdy wielu Ukraiñców pod¹¿a³o w z³ym kie
runku. Aby zapobiec skutkom bezbo¿nych za
chowañ i szaleñstwa nacjonalistycznego szo
winizmu, namawia³ do wierno�ci Ewange
lii. Ubolewa³ nad wadami swoich rodaków,
o czym �wiadcz¹ jego wypowiedzi:Ów wad
liwy, zatruty, szkodliwy nacjonalizm sta³ siê
u nas now¹ religi¹, podobnie jak materializm
u bolszewików�, Ta herezja nacjonalizmu za
fascynowa³a tak¿e nasz naród i dosz³a prawie
do ba³wochwalstwa. Naród ponad wszystko�,
Postawili�my  nasz¹  prawdê  ponad  prawdê
Bo¿¹�, Wnêtrze naszego ¿ycia chrze�cijañ
skiego jest zaciemnione, za�miecone i pomie
szane. Przewa¿aj¹ w nim nasze ziemskie, cie
lesne, niskie motywy ponad nadprzyrodzonymi
i duchowymi�, trzeba nam koniecznie wszyst
ko odnowiæ w Chrystusie.
  Biskup  Chomyszyn  widzia³,  jak  duch
nacjonalizmu wkracza w ¿ycie spo³eczeñstwa

i Ko�cio³a greckokatolickiego pod p³aszczy
kiem narodowego odrodzenia i walki z komu
nizmem. Bp Chomyszyn przestrzega³ przed
tym. By³ osob¹ odwa¿n¹ i zdecydowan¹. Po
staw¹  sw¹  zyskiwa³  nieprzejednanych wro
gów, ale te¿ wzbudza³ szacunek w³adz �wiec
kich i duchowieñstwa. Do grona jego przyja
ció³ nale¿eli miêdzy innymi, �wiêty Arcybis
kup  Józef  Bilczewski, metropolita  lwowski
Ko�cio³a  rzymskokatolickiego  oraz  biskup
ormiañski Józef Teodorowicz. Mniejsze zro
zumienie znajdowa³ w�ród Ukraiñców i du
chownych  swojego Ko�cio³a  greckokatolic
kiego. Krêgi skrajnych nacjonalistów ukraiñ
skich nie kry³y niechêci do niego. By³ obiek
tem ostrej krytyki i szyderstw na ³amach prasy

nacjonalistycznej i liberalnej. Nie znalaz³ te¿
sprzymierzeñca w osobie zwierzchnika Ko�
cio³a greckokatolickiego, metropolity Andrze
ja  Szeptyckiego,  któremu  zarzuca³  zbytnie
przywi¹zanie do polityki i zbli¿enie do prawo
s³awia.
  Skutkiem  jego  nieprzejednanej  postawy
by³o kilka nieudanych zamachów na jego ¿y
cie oraz aresztowanie w 1945 r. przez NKWD.
Osadzony  w  kijowskim  wiêzieniu,  po  36
dniach przes³uchañ i tortur, zmar³ 28 grudnia
1945 r. Jan Pawe³ II uzna³ Bp. Grzegorza Cho
myszyna mêczennikiem za wiarê i beatyfiko
wa³ go podczas pielgrzymki na Ukrainê w czer
wcu 2001 r. Aktu tego dokona³ we Lwowie
podczas Mszy �wiêtej po³¹czonej z beatyfika
cj¹ jeszcze innych 27 mêczenników Ko�cio³a
greckokatolickiego.
  Bp Chomyszyn  prowadzi³  liczn¹  kores
pondencjê. Pisa³ artyku³y, broszury i odezwy.
W�ród  pisarskiej  twórczo�ci  na  szczególn¹
uwagê zas³uguje praca pt. �Dwa Królestwa�.
Ksi¹¿ka ta zawiera analizê dzia³alno�ci Cerk
wi greckokatolickiej w Galicji. Jest swoistym
dziennikiem � zbiorem zapisków, komenta
rzy, opinii  i  rozwa¿añ dotycz¹cych wiary,
etyki i to¿samo�ci ukraiñskiej na tle wydarzeñ
¿ycia Ko�cio³a greckokatolickiego w pierw
szej po³owie XX w. Ksi¹¿ka ta cudem ocala³a
z po¿ogi wojennej. Pierwsze wydanie w wersji

ukraiñskiej  ukaza³o  siê  dopiero  w  2016  r.
Polska wersja  ukaza³a  siê  jesieni¹  zesz³ego
roku. Wydanie  tej  cennej  ksi¹¿ki  zawdziê
czamy ksiêdzu Ihorowi Pe³echatemu i profe
sorowi W³odzimierzowi Osadczemu. G³ów
nym  przes³aniem  tego  dokumentuwspom
nieñ  hierarchy Ko�cio³a  greckokatolickiego
jest  wskazanie,  ¿e  najwiêkszym  skarbem
niepodlegaj¹cym ¿adnym uwarunkowaniom,
jest posiadany przez Ko�ció³ depozyt wiary
oraz ¿e naród jest silny tylko wtedy, gdy swój
byt buduje na fundamencie moralno�ci i praw
dy. �Dwa Królestwa� jest dzie³em o ogromnej
warto�ci poznawczej i cennym �ród³em du
chowo�ci.
  W pamiêci potomnych b³. Grzegorz Cho
myszyn pozostanie niestrudzonym kap³anem
walcz¹cym o pog³êbianie ¿ycia religijnego
i moralnego wiernych i duchowieñstwa na
rodu ukraiñskiego. Zapamiêtany zostanie jako
cz³owiek wielkiego ducha i wielkiej m¹dro�ci,
który przewidzia³ skutki dzia³añ radykalnych
nacjonalistów. Wielokrotnie ostrzega³ osoby

stoj¹ce na szczytach w³adzy, a zw³aszcza
osoby duchowne, przed nieobliczalnymi
skutkami zaniechania i zaniedbania. Jego
przewidywania  siê  sprawdzi³y. Minê³o
wiele  lat od rzezi wo³yñskiej  i historia
zatacza ko³o. Dzisiejsza sytuacja zaczyna
przypominaæ tê z okresu miêdzywojen
nego. Instynktownie czuje siê, ¿e nasze
dwa narody s¹ w przededniu  trudnych
konfrontacji. Strona ukraiñska dopusz
cza siê prowokacji i szanta¿u. Co chwilê
s³ychaæ o jaki� ekscesach i po³ajankach
ze strony przedstawicieli w³adz Ukrainy.
A to zabraniaj¹ nam umie�ciæ tablicê
z nazw¹ miejscowo�ci Bircza na Grobie
Nieznanego ̄ o³nierza w Warszawie, a to
wstrzymuj¹ ekshumacjê szcz¹tków Po
laków � ofiar banderowskiego ludobój
stwa na Wo³yniu w odwecie za likwida
cjê nielegalnego ukraiñskiego pomnika
w naszym kraju � w Hruszowicach, a to
zg³aszaj¹ sprzeciw przed postawieniem
pomnika  rzezi  wo³yñskiej,  najpierw
w Rzeszowie, potem w Toruniu. Reak
cja polskiej strony jest zaledwie symbo
liczna. Mo¿na powiedzieæ, Polacy ci¹gle
ustêpuj¹. Taka postawa polskich decy
dentów  jest  bardzo  niebezpieczna,  bo
mamy do czynienia z zawziêtym i nie

ustêpliwym przeciwnikiem. Kilka milionów
Ukraiñców mieszkaj¹cych w  Polsce mo¿e
staæ  siê  zal¹¿kiem  przysz³ych  problemów.
Ostrze¿eniem powinna byæ niedawna napa�æ
grupy Ukraiñców w centrum Warszawy. W
nocy z dnia 9 na 10 stycznia, na Krakowskim
Przedmie�ciu 5osobowa grupa pijanych i ag
resywnie zachowuj¹cych siê m³odych Ukra
iñców ubli¿y³a i pobi³a dwóch Polaków. Grozi
im trzy lata wiêzienia.
  Walka toczy siê pomiêdzy prawd¹ i nie
prawd¹ i Polska ma obowi¹zek broniæ praw
dy! W tym roku mamy kolejn¹ okazjê, by jej
broniæ. W 2018 r. przypada 75. rocznica rzezi
wo³yñskiej. Liczymy na to, ¿e polski rz¹d uch
wali d³ugo oczekiwan¹ ustawê o penalizacji
�banderyzmu� na terenie naszego kraju. Pola
cy nie chc¹, by w ich ojczy�nie bezkarnie u¿y
wano symboliki nacjonalistów ukraiñskich
i wykrzykiwano s³owa �S³awa Ukrajini! He
rojam s³awa!�. Polacy �wiadomi zagro¿enia
ze strony naszych wschodnich �przyjació³�,
nie  czekaj¹c  na  dzia³ania  w³adz,  powinni
zwróciæ siê o pomoc do wy¿szych instancji
w Niebie. Po przeczytaniu ksi¹¿ki �Dwa Kró
lestwa� wiem, ¿e najlepszym orêdownikiem
prawdziwego pojednania polskoukraiñskie
go  jest  b³ogos³awiony mêczennik Grzegorz
Chomyszyn.

MARCIN KELLER

 Ks. Bp Grzegorz Chomyszyn



Aspekt , styczeñ 2018 roku, nr 240KATECHIZACJA WCZORAJ i  DZI�

W codziennym ¿yciu pos³ugujemy siê ró¿ny
mi wezwaniami i has³ami. S¹ one niejedno
krotnie du¿ym streszczeniem wielkich spraw,
wezwaniem  do  ukierunkowania  ludzkiego
dzia³ania  i  bardzo  czêsto  pobudzaj¹  nasze
my�lenie  i  zachêcaj¹  do dzia³ania. Dla na
szych przodków a tak¿e i dla nas by³o i jest
zawo³anie: Bóg, Honor  i Ojczyzna  czy  te¿
inne Przez Maryjê do Jezusa.
  Ko�ció³, tak¿e w swej praktyce duszpas
terskiej,  pos³uguje  siê  takimi wezwaniami,
has³ami, aby skupiæ my�li, serca i wolê ka¿de
go cz³owieka w realizowaniu tre�ci w nich za
wartych. W poprzednich latach uwaga Ko�
cio³a skupia³a siê na Chrzcie �wiêtym i wy
ra¿a³a w s³owach: Przez Chrystusa, z Chry
stusem i w Chrystusie, Przez wiarê i chrzest
do �wiadectwa i mia³a na celu pomoc wszyst
kim ochrzczonym odnowiæ i umocniæ wiê�
ze Zbawicielem ka¿dego cz³owieka. Obecny
rok duszpasterski jest kontynuacj¹ d³ugofa
lowej my�li i pragnie zwróciæ nasz¹ uwagê
na drugi Sakrament inicjacji chrze�cijañskiej,
jakim jest Bierzmowanie.
  Czteroletni  program  duszpasterski,  po
cz¹wszy od tego roku, bêdziemy prze¿ywaæ
pod has³em: Duch,  który umacnia mi³o�æ.
W tym roku towarzyszyæ bêdzie w naszym
¿yciu religijnym has³o: Jeste�my nape³nieni
Duchem �wiêtym. Celem nowego Programu
duszpasterskiego jest odkrycie Osoby Ducha
�wiêtego, otwarcie siê na Jego dzia³anie oraz
refleksja nad Sakramentem Bierzmowania
i jego skutkami w naszym ¿yciu. Wielu lu
dziom ochrzczonym brakuje g³êbszej �wiado
mo�ci przyjêtego Sakramentu Bierzmowania
i poczucia obowi¹zku chrze�cijañskiego �wia
dectwa na miarê przyjêtych zobowi¹zañ. W li
turgii Sakramentu Bierzmowania kandydaci
na zapytanie Biskupa:� jakich ³ask oczeku
jecie od Boga w tym sakramencie? � odpo
wiadaj¹:Pragniemy, aby Duch �wiêty, które
go otrzymamy, umocni³ nas do mê¿nego wy
znawania wiary  i  do  postêpowania wed³ug
Jego zasad. S¹ to czêsto s³owa wypowiedzia
ne bez przekonania, o czym �wiadczy pó�
niejsze ¿ycie tych, którzy poprosili Ko�ció³
o udzielenie Sakramentu Bierzmowania. Ko�
ció³ pragnie przez zaproszenie do prze¿ywa
nia swego ¿ycia w Duchu �wiêtym o¿ywiæ

w nas wiarê w Jego obecno�æ i dzia³anie, któ
rego zadatek otrzymali�my w Chrzcie �wiê
tym i w Bierzmowaniu. W Katechizmie Ko�
cio³a Katolickiego czytamy: To Duch �wiêty
przez  swoj¹  ³askê pierwszy wzbudza nasz¹
wiarê i udziela nam ¿ycia nowego, które po
lega na tym, aby�my znali »jedynego praw
dziwego  Boga  oraz  Tego,  którego  pos³a³,
Jezusa Chrystusa« (KKK 684).

S¹dzê, ¿e nie potrzeba zbytnio nas prze
konywaæ, ¿e �wiadomi jeste�my wielkich za
niedbañ w prze¿ywaniu daru Chrztu �wiê
tego i Sakramentu Bierzmowania.
  Na progu Nowego Roku 2018 jeste�my

ponownie  pe³ni  nadziei,  któr¹ wyra¿amy
w ¿yczeniach i naszych pragnieniach, a tak¿e
w ufno�ci do ka¿dego cz³owieka,  ¿e przez
dobro bêdziemy budowaæ lepszy �wiat i zd¹
¿aæ  drogami  prowadz¹cymi  do  zbawienia.
Rzeczywisto�æ jednak bardzo czêsto jest in
na, st¹d na koniec roku, oby nie na koniec ¿y
cia, budz¹ siê ró¿norakie frustracje, rozczaro
wania, niezadowolenia, a tak¿e pretensje do
Boga  i  ludzi.  Istnieje  zatem pilna potrzeba
odkrycia  na  nowo  Ducha  �wiêtego,  Jego
�wiat³a i mocy. Wymownym znakiem zapo
trzebowania i pro�by o tak potrzebne nam
w ¿yciu Dary Ducha �wiêtego s¹ s³owa mod
litwy, któr¹ Ko�ció³ w ró¿nych wa¿nych mo
mentach �wiata i ludzi zanosi do Boga:

� �wiat³em  rozja�nij  nasz¹ my�l, w  serca
nam mi³o�æ �wiêt¹ wlej
  I w¹t³¹ s³abo�æ naszych cia³ pokrzep sta
³o�ci¹ mocy Swej.
  Nieprzyjaciela odpêd� w dal i Twym po
kojem obdarz wraz�

By³oby  ze wszech miar  po¿¹dane,  aby
wszyscy modlili siê do Ducha �wiêtego i s³o
wa  tego  hymnu: O  Stworzycielu  Duchu
przyjd� � nauczyli siê na pamiêæ. Gdy bê
dziemy w tym roku powtarzaæ s³owa modli
twy  � Chwa³a  Ojcu  i  Synowi  i  Duchowi
�wiêtemu� mówmy je z wewnêtrznym prze
konaniem, z szacunkiem i nadziej¹. Wszys
cy, którzy pragn¹ doznaæ darów Ducha �wiê
tego, niech o¿ywi¹ w sobie nabo¿eñstwo do
Niego. Ci, którzy pragn¹ co� dobrego zrobiæ
dla Ko�cio³a, Ojczyzny i swoich rodzin, niech
wzywaj¹  Jego  �wiat³a,  aby  podejmowane
decyzje by³y zgodne z wol¹ Bo¿¹ i przynios³y
oczekiwane i b³ogos³awione owoce.

Bez  przyjêcia  zaproszenia,  jakie  do  nas
kieruje Ko�ció³ na ten rok, aby�my otwarli siê
na Ducha �wiêtego i wzywali Jego mocy, no
wy program duszpasterski nie przyniesie ocze
kiwanych i tak potrzebnych owoców w na
szym ¿yciu osobistym, rodzinnym i spo³ecz
nym. Niech wznosi  siê  ze wszystkich  serc
ludzkich  wo³anie: O  Stworzycielu  Duchu,
przyjd�, nawied� dusz wiernych Tobie kr¹g.

Dobrze by³oby, aby w tym roku powróci
³a do naszych szkó³ piêkna modlitwa, znana
na pewno szczególnie  starszym nauczycie
lom. Aby ona by³a odmawiana nie tylko na
lekcjach religii, ale tak¿e przez nauczycieli
z uczniami na wszystkich przedmiotach nau
czania:

Duchu �wiêty, przyjd�, prosimy, Twojej
³aski nam trzeba!
  Niech  w  nauce  post¹pimy,  objawionej
nam z Nieba.
  Niech j¹ pojmiem z ³atwo�ci¹, utrzymamy
z sta³o�ci¹;
  a jej �wiat³em o�wieceni, w dobrem bê
dziem utwierdzeni...
lub

Duchu �wiêty, który o�wiecasz serca i umy
s³y nasze,

dodaj nam ochoty i zdolno�ci,
by nasza nauka by³a dla nas po¿ytkiem

  doczesnym i wiecznym.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
Na�ladujmy  �w.  Jana  Paw³a  II  w  tej

ufno�ci do Ducha �wiêtego, który w Warsza
wie wo³a³: Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi
oblicze ziemi, tej ziemi. I sta³o siê � .

KS. INFU£AT JÓZEF FIJA£KOWSKI

Wzywajmy Ducha �wiêtego
�Jeste�my nape³nieni Duchem �wiêtym�. (Dz 2,4)

Szczególnie bolesne s¹ dla nas do�wiadczenia
naszych braci w Chrystusie, którzy od wieków
zamieszkuj¹ biblijne tereny na których mia³y
miejsce zdarzenia opisane w Ewangelii. Ta
kim obszarem jest wyludniaj¹ca siê Syria.

� Je�li  chrze�cijanie nie powróc¹, Syria
pozostanie zamkniêta na �wiat � ostrzega nun
cjusz apostolski w Damaszku. Odniós³ siê on
w ten sposób do istoty przemówienia Papie¿a

wyg³oszonego do korpusu dyplomatycznego,
w którym Ojciec �wiêty Franciszek wskaza³
na potrzebê powrotu migrantów i uchod�ców
do swej ojczyzny. Zdaniem Ks. Kard. Mario
Zenari jest to szczególnie wa¿ne w przypadku
Syrii. � Uchod�cy musz¹ powróciæ do swych
domów, aby odbudowaæ swój zniszczony kraj
� mówi Kardyna³ Zenari.

Je�li chodzi o powrót migrantów do Syrii

to na razie, niestety, jest to proces bardzo po
wolny, pojedyncze krople. Dotyczy to zw³asz
cza  chrze�cijan,  bo  s¹  istotnym  elementem
syryjskiego spo³eczeñstwa. Ich rola jest bar
dzo wa¿na, czêsto to powtarzam. Tak by³o
w przesz³o�ci, w ca³ej historii tego kraju. Ich
zas³ugi s¹ ogromne. Bardzo zale¿y nam na ich
powrocie. Dlatego Papie¿ apeluje o zapewnie
nie odpowiednich warunków dla mniejszo�ci
religijnych, aby mog³y odgrywaæ tu swoj¹ ro
lê. Chrze�cijanie ze wzglêdu na sw¹ otwart¹
mentalno�æ s¹ dla Syrii niczym okno otwarte
na �wiat. Niestety w ostatnich latach to okno
zosta³o  trochê przymkniête. Mamy nadziejê,
¿e  znów  zostanie  otwarte.  Bo  chrze�cijanie
maj¹ ogromne znaczenie w promowaniu du

cha tolerancji i pojednania, w odbudowie Syrii
� powiedzia³ Radiu Watykañskiemu nuncjusz
w Damaszku.

PAWE£ JASZCZAK

Nuncjusz w Syrii: �Uchod�cy musz¹ powróciæ�
Wielkie wydarzenia wywo³uj¹ wielkie procesy. Naruszenie równowagi miêdzynarodowej i kolej

ne wojny na Bliskim i Dalekim Wschodzie oraz w Afryce wywo³a³y gigantyczne fale migracyjne.

Nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e obojêtnie czy te migracje zosta³y wywo³ane sztucznie czy sta³y siê wyni

kiem procesów historycznych, w dotychczas znanym nam ³adzie ludno�ciowym zapanowa³ chaos.

Gian Lorenzo Bernini, Cathedra Petri (165765), witra¿ w bazylice �wiêtego Piotra w RzymieGian Lorenzo Bernini, Cathedra Petri (165765), witra¿ w bazylice �wiêtego Piotra w Rzymie
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Trzydzie�ci  lat  to  epoka  w  ¿yciu  ka¿dego
cz³owieka, a w do�wiadczeniu sakry biskupiej
to znacz¹cy czas ¿ycia Ko�cio³a. � Kiedy Bis
kup Adam by³ dwa lata ksiêdzem, to ja siê do
piero rodzi³em � wspomina³ Ks. Abp Ry� pod
czas uroczysto�ci w ³ódzkiej archikatedrze.
� Dobrze, ¿e mamy S³owo Bo¿e, ¿e mo¿emy
siê nim pos³u¿yæ w chwilach tak radosnych,
jak  dzisiejszy  Jubileusz Biskupa Adama.  Ze
wszystkich Ewangelistów �w. Marek najkrócej
opisuje Chrzest Chrystusa. Potrzebuje do tego
piêciu wersów i mówi w nich rzeczy najwa¿
niejsze,  najistotniejsze. U�wiadamia nam  to
pierwsze zaraz zdanie. Jan Chrzciciel g³osi³
kerygmat nad Jordanem. A kerygmat to jest
istota przepowiadania Ko�cio³a, to jest to, co
by� powiedzia³ w ostatnich  trzech minutach
¿ycia, co jest dla ciebie tre�ci¹. W tym keryg
macie jest powiedziane: idzie za mn¹ mocniej
szy ode mnie! Kerygmat jest o Jezusie. Mówi:
patrzcie na Jezusa, On jest wa¿ny, ca³a uwaga
na Niego! I to jest tre�æ dzisiejszego Jubile
uszu. Ca³a chwa³a dla Jezusa, ca³e uwielbienie
dla Niego! Biskup Adam niczego innego w ¿y
ciu nie robi, tylko wskazuje na Jezusa. I w tym
samym poczuciu: idzie za mn¹ mocniejszy ode
mnie.
  Jan Chrzciciel wie, ¿e w zestawianiu z Je
zusem jest malutki � to jest misja nas,  ludzi
Ko�cio³a. Ja nie jestem godzien wi¹zaæ rze
mienia u Jego sanda³a. Ja wasz chrzczê wo
d¹, a On was bêdzie chrzci³ Duchem �wiêtym.
On ma moc zanurzyæ nas w Duchu �wiêtym.
To jest cel Jego misji: daæ nam Ducha �wiê
tego. A to wszystko zmienia, bo kto nie ¿yje
w  Duchu  �wiêtym  jest  martwy,  jak  Adam
ulepiony z gliny. Dopiero, jak Bóg tchn¹³ Du
cha w niego � o¿y³.
  Ks. Abp Grzegorz Ry� podkre�li³, ¿e Bis
kup Adam w czasie tych 30 lat misji biskupiej
wk³ada³  na  ludzi  rêce  udzielaj¹c  im Ducha
�wiêtego w �wiêceniach, w bierzmowaniu,
w chrzcie, w sakramencie pokuty. Ile razy Bis
kup Adam udzia³ Ducha, to czyni³ to nie sam
z siebie, ale In persona Christi! � podkre�li³
³ódzki  Arcypasterz  pasterz.  Trzydzie�ci  lat
temu Ksi¹dz Biskup Adam zosta³ pomazany,
wype³niony Duchem, którego udziela nam.
  In caritate et patentia, W mi³o�ci i cierpli
wo�ci � przez to zawo³anie biskupie, Ks. Bis
kup Adam Lepa ukazuje si³ê tego wezwania.
Jak to motto In caritate et patentia go ukszta³
towa³o, ¿e jest cz³owiekiem Mi³o�ci i Cierpli
wo�ci. Taki jest. Chodzi przecie¿ o Mi³o�æ
i Cierpliwo�æ Chrystusa. I w tej Mi³o�ci i w tej
Cierpliwo�ci Biskup Adam idzie ku ludziom.
Jak dobry jest Pan Bóg, ¿e natchn¹³ Ciê tym
has³em.
  � Trzydzie�ci lat pos³ugi Biskupiej pozwo
li³o mi g³êbiej poznaæ, jaki sens maj¹ s³owa:
biskupstwo znaczy obowi¹zek, a nie zaszczyt
� powiedzia³ wiernym dostojny Jubilat, Ks.

Bp Adam Lepa. � Przed trzydziestu laty po
zwoli³em sobie zaznaczyæ, ¿e wszystkie �wiê
cenia przyj¹³em w ró¿nych ko�cio³ach, poza
katedr¹. Tu w archikatedrze, Matce ³ódzkich
ko�cio³ów, otrzyma³em pe³niê kap³añstwa
i wprowadzono mnie do kolegium nastêpców
Aposto³ów. Konsekratorem g³ównym by³ Ks.
Kard Józef Glemp, Prymas Polski. Pierwsze
zdanie, jakie do mnie wypowiedzia³, kiedy sta
wi³em siê na wezwanie w siedzibie Prymasa
Polski, brzmia³o: kto� mi powiedzia³, ¿e ksi¹dz
pra³at ma zbyt ma³o pracy. No wiêc kto� po

my�la³, ¿eby ksiêdzu tej pracy do³o¿yæ. Ojciec
�wiêty Jan Pawe³ II mianowa³ Ksiêdza Bisku
pem pomocniczym diecezji ³ódzkiej.

Ksi¹dz Prymas by³ konsekratorem, a Ks.
Arcybiskup W³adys³aw Zió³ek � moim wspó³
konsekratorem. Dziêkujê  za wszelkie  daro
wane mi dobro, które sta³o siê moim udzia³em.
Dziêkujê dobremu i Mi³osiernemu Bogu, dziê
kujê  Ko�cio³owi  �wiêtemu  za  mo¿liwo�æ
udzia³u w Jego pos³annictwie, Ksiêdzu Arcy
biskupowi Metropolicie za dzisiejsz¹ uroczy
sto�æ i wyg³oszone S³owo Bo¿e, które przyjmu
je jako program i zachêtê do dalszej pos³ugi,
Ksiêdzu Biskupowi Ireneuszowi, Ksiêdzu Bis
kupowi Markowi i wszystkim braciom w pos³u
dze kap³añskiej.

Prawie ca³y czas biskupstwa Ks. dr. Ada
ma Lepy przypad³ na pos³ugê Ks. Abp. W³a
dys³awa Zió³ka, którego Jubilat by³ biskupem
pomocniczym,  dziel¹c  trudy  pos³ugiwania
Ko�cio³owi ³ódzkiemu.

Dla redakcji miesiêcznika �Aspekt Polski�
i dla Katolickiego Klubu im. �w. Wojciecha
pos³uga Ks. Bp. Adama Lepy jest znakomit¹
czê�ci¹ naszej historii. Ks. Biskup Adam by³
obecny przy powstawianiu Katolickiego Klu
bu im. �w. Wojciecha i miesiêcznika �Aspekt

Polski�. Uwierzyæ trudno, ¿e czas biegnie a¿
tak szybko. Pamiêtam upalny, lipcowy dzieñ
1994 r. i spotkanie w parafii �w. Wojciecha �
rodzinnej  parafii Ksiêdza Biskupa.  To  tam,
przy  serdecznym  wsparciu  naszych  starañ
przez  �p. Ks.  Pra³ata  Jana Cieszkowskiego,
powsta³ Katolicki Klub im. �w. Wojciecha,
a Ks. Bp Adam Lepa by³ obecny u zarania
naszej  dzia³alno�ci.  Dwa  lata  pó�niej,  we
wrze�niu  1996  roku,  ukaza³  siê  pierwszy
numer miesiêcznika �Aspekt Polski�. Od sa
mego pocz¹tku naszej dzia³alno�ci wydawni
czej, formacyjnej i spo³ecznej Ks. Bp Adam
Lepa by³ przy nas, za co wyra¿amy Mu wielk¹
wdziêczno�æ.

Od pocz¹tku cieszymy siê Jego trafn¹ ra
d¹, umocnieniem i wyj¹tkow¹ ojcowsk¹ dob
roci¹. Przez osobiste przymioty Ks. Bp Adama
Lepy przez trzydzie�ci lat pe³nienia apostols
kiej pos³ugi biskupiej zaskarbi³ sobie w £odzi,
archidiecezji ³ódzkiej, ale tak¿e w ca³ym Ko�
ciele w Polsce wielkie uznanie i mi³o�æ. Je
go m¹dro�æ, oddanie Chrystusowi i odwaga,
tak  rzadka w  dzisiejszych  czasach  jawnych
wystêpków przeciw wierze i Ko�cio³owi przy
sporzy³a Mu wielkie grono uczniów zawsze

uwa¿nie Go s³uchaj¹cych. Szczególnie wa¿ny
�lad naznaczy³ Biskup Adam na drodze komu
nikacji spo³ecznej, tak wa¿nego dzisiaj narzê
dzia  rozmowy  i  przekazu  informacji.  Jego
przemy�lenia o prawdzie i roli, jak¹ odgrywa
w procesach spo³ecznych i wychowawczych,
osobliwie konfrontowanej z fa³szyw¹ postaci¹
prawdy,  któr¹  jest  manipulacja,  pozwoli³a
wielu zrozumieæ sens odpowiedzialno�ci i roli
ludzi mediów w ¿yciu spo³ecznym wspó³cze
snego  cz³owieka.  �rodowisko miesiêcznika
�Aspekt  Polski�  cieszy  siê  tu  szczególnym
do�wiadczeniem.

Trudno  policzyæ  wiernych  i  wskazaæ
wszystkie �rodowiska ³ódzkiego Ko�cio³a hoj
nie korzystaj¹cych z m¹dro�ci i ducha Ks. Bp.
Adama. Medialna wiedza,  g³êboka wra¿li
wo�æ na prawdê i do�wiadczenie w rozpozna
waniu manipulacji stawia Biskupa Lepê w gro
nie wytrawnych nauczycieli nowej ewangeli
zacji, a wiêc rozeznania i stosownego jêzyka
potrzebnego w tych czasach k³amstwa, ob³udy
i podstêpu. Liczne publikacje, g³oszone kon
ferencje i udzielane wywiady zjedna³y Ksiê
dzu Biskupowi wytrwa³ych uczniów i licznych
s³uchaczy,  bo  trafno�æ  i  przenikliwo�æ  jego
opinii pomaga³a dziennikarzom i czytelnikom.

Formy wyrazu my�li, jêzyk publicystyki
i informacji oraz kultura s³owa sta³y siê imio
nami kompetencji Pasterza ludzi mediów. Ale
przecie¿ nie tylko media dominowa³y w zain
teresowaniach Ks. Bp. Adama Lepy. Tak¿e
sztuka wysokiego lotu, zainteresowanie teat
rem  i  filmem  uzupe³niaj¹  profil  estetyczny
Ksiêdza Biskupa.

Mia³em osobisty zaszczyt wspó³pracowaæ
z Ks. Bp. Adamem, kiedy w imieniu Ks. Abp.
W³adys³awa Zió³ka dogl¹da³ prac literackich
przy powstawaniu scenariusza o ³ódzkim roz
dziale ¿ycia Heleny Kowalskiej i nadzorowa³
prace  przygotowawcze  do  produkcji  filmu
�Czekaj¹c na Faustynê�.
  Aktywna obecno�æ Ksiêdza Biskupa Ada
ma Lepy  jest  zawsze  �ród³em nowych  nat
chnieñ i mobilizacj¹ do pracy twórczej.
  Ksi¹dz Biskup Adam Lepa urodzi³  siê
17 marca 1939 r. w £odzi. Wst¹pi³ do Wy¿
szego Seminarium Duchownego, w którym
w 1961 r. ukoñczy³ studia teologiczne, a rok
pó�niej przyj¹³ �wiêcenia kap³añskie. Studia
z katechetyki skoñczy³ w 1965 r. na Wydziale
Teologicznym Akademii Katolickiej w War
szawie, a specjalistyczne studia z pedagogiki
i  doktorat  �  na  Katolickim  Uniwersytecie
Lubelskim (1974 r).

Od 1975 r. wyk³ada w Wy¿szym Semina
rium Duchownym w £odzi pedagogikê mass
mediów, od 1978 r. � psychologiê. Jest wyk³a
dowc¹ psychologii w £ódzkim O�rodku Aka
demii Teologii Katolickiej i w Instytucie Teo
logicznym w £odzi. Od 1994 r. wyk³ada pe
dagogikê mass mediów w Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie. W 1986  r.  zosta³
mianowany kapelanem Jego �wi¹tobliwo�ci,
a w 1987 r. � kanonikiem gremialnym Kapi
tu³y Katedralnej £ódzkiej.

4 grudnia 1987 r. zosta³ mianowany bisku
pem pomocniczym diecezji ³ódzkiej (tytular
nym  Regiany  w  Afryce),  sakrê  biskupi¹
przyj¹³ 2 stycznia 1988 r. W latach 19881993
by³  rektorem  Wy¿szego  Seminarium  Du
chownego w £odzi.

W latach 198994 by³ przewodnicz¹cym
Komisji Episkopatu Polski ds. �rodków Spo
³ecznego  Przekazu.  Jest  cz³onkiem Komisji
Episkopatu ds. �rodków Spo³ecznego Prze
kazu  i wiceprzewodnicz¹cym Rady Progra
mowej  Katolickiej  Agencji  Informacyjnej.
W 1989 r. zosta³ powo³any do Europejskiego
Komitetu Biskupów ds. Mediów Masowych
(CEEM). By³ cz³onkiem Komisji G³ównej II
Polskiego Synodu Plenarnego (1991).

Przewodniczy³ Wydzia³owi Duszpasterst
wa Kurii Archidiecezji  £ódzkiej.  13 marca
2012 r. zosta³ wybrany do Rady Sta³ej Konfe
rencji Episkopatu Polski.

Swoje �wiêto patronalne Ks. Bp Lepa ob
chodzi 24 grudnia.

MIROS£AW ORZECHOWSKI

W apostolstwie mi³o�ci i cierpliwo�ci
Drugiego dnia nowego roku, dok³adnie 2 stycznia 2018 r., minê³a 30. rocznica sakry biskupiej

Ksiêdza Biskupa Adama Lepy. Tego dnia Ko�ció³ wspomina biblijnego Abla, syna Adama

i Ewy. �Namaszczenie Duchem do misji, do pos³ania! Pomazaniec � takim siê objawia Jezus

nad Jordanem. To jest ta godno�æ, któr¹ biskup Adam w sobie nosi, w pe³ni od trzydziestu lat!

On wskazuje na Jezusa. Mówi: uwa¿ajcie, jest Jezus! Idzie Jezus! On udzieli³ wam Ducha. Ma

moc to uczyniæ, a jednocze�nie udziela Ducha In persona Christi. To znaczy, ten Jezus prze

powiadany w naszej osobie, staje siê obecny. W naszej osobie dzia³a. W naszej osobie jest

mocny. Przez nasz¹ pos³ugê udziela Ducha � mówi³ w homilii wyg³oszonej na uroczysto�ciach

jubileuszowych w Niedzielê Chrztu Pañskiego Ks. Abp Grzegorz Ry�.
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Autorzy sk³adaj¹ niek³amany ho³d chrze�ci
jañstwu, mimo ¿e nie wszyscy spo�ród nich
s¹  chrze�cijanami.  Tutaj  chcia³bym  jednak
skomentowaæ pewn¹ k³opotliw¹ kwestiê ter
minologiczn¹, a mianowicie, ¿e, w odró¿nie
niu od niewzruszonego nauczania katolickie
go, Reformacja przynios³a rozchwianie, wrêcz
chaos w pojmowaniu i praktykowaniu warto
�ci konserwatywnych. Mówienie wiêc o war
to�ciach chrze�cijañskich  jest porêczn¹,  lecz
niezbyt  zgodn¹  z  rzeczywisto�ci¹  formu³¹.
Unikaj¹c zatem nazwania tego wprost (czyt.
polityczna poprawno�æ) Deklaracja opowiada
siê za warto�ciamipar excellence katolickimi.
  Przywo³ajmy, za prof.  Jackiem Bartyze
lem, kardynalne pojêcia konserwatyzmu:bos
kie �ród³o w³adzy, autorytetu, hierarchii, po
s³uszeñstwa,  honoru,  cnoty, wierno�ci,  obo
wi¹zków stanu, porz¹dku, celu, dobra wspól
nego, legitymizmu, suwerena politycznego�
(z has³a konserwatyzm w Encyklopedii �Bia
³ych Plam� t. X, 2003). Uzupe³nijmy je o nie
które �przykazania� wybrane z dekalogu, jak
okre�li³ go R. Kirk, zasad konserwatywnych:
konserwatysta wierzy, ¿e: � istnieje ustalony
porz¹dek moralny�� obstaje przy zwyczaju,
konwencji  i  ci¹g³o�ci��  konserwaty�ci  kie
ruj¹ siê zasad¹ roztropno�ci � s¹ pow�ci¹g
liwi  dziêki  wyznawanej  przez  nich  zasadzie
niedoskona³o�ci� (tam¿e). Nie w¹tpiê, ¿e au
torzy maj¹ �wiadomo�æ, i¿ konserwatyzm zo
sta³ wyeliminowany nie tylko ze sfery w³adzy,
lecz równie¿ z edukacji, mediów i prawie zu
pe³nie z ¿ycia spo³ecznego� (tam¿e); ¿e jêzyk
konserwatyzmu sta³ siê niezrozumia³y w sple
beizowanym, stechnicyzowanym, zlaicyzowa
nym i poddanym tyranii ekonomii nad poli
tyk¹, religi¹ i kultur¹ �wiecie (tam¿e). Ocenia
j¹c  prawdopodobieñstwo  odwrócenia  biegu
spraw krañcowo przecie¿ sprzecznych z war
to�ciami konserwatywnymi, przyjrzyjmy siê
podnoszonym pod niebiosa przez elity euro
pejskie czo³owym �warto�ciom europejskim�,
takim  jak: aborcja, eutanazja, homozwi¹zki,
rozwody, wszystkim (do niedawna) potêpia
nym przez Magisterium Ko�cio³a.

Aborcja
  Przed II wojn¹ �wiatow¹, pomijaj¹c �wiat
staro¿ytny, aborcja by³a dozwolona w Europie
jedynie w Zwi¹zku Sowieckim (19201936)
i Niemczech (od 1933 r.). Po wojnie, w kra
jach demoludu, zosta³a wprowadzona w dru
giej  po³owie  lat  piêædziesi¹tych,  w  Polsce
(19561993). W Szwecji, najbardziej liberal
nym  kraju  europejskim,  aborcjê  dopusz
czono  ju¿ w 1938  r.,  z  dalszymi  �udogod
nieniami� w 1946 i 1974 r. W latach sze�ædzie
si¹tych,  poczynaj¹c  od  Wielkiej  Brytanii
(1967 r.), sprawy nabra³y tempa. Prawdziwy
�wysyp�  tego �raju dla kobiet� wyst¹pi³

w latach 70. i 80.: Finlandia (1970 r.), Niemcy
(1972  r.), Dania  (1973  r.), Francja, Austria,
Islandia (1975 r.), W³ochy (1978 r.), Norwegia
(1979 r.), Turcja (1983 r.), Grecja (1986 r.),
Belgia (1990 r.). Potem tempo os³ab³o: Szwaj
caria (2002 r.), Portugalia (2007 r.), Hiszpania
(2010 r.), Luksemburg (2013 r.). Z wiêkszych
krajów z ograniczon¹ aborcj¹ osta³y siê jedy
nie Irlandia i Polska. Patrz¹c szerzej, aborcja
na  ¿yczenie  jest  dozwolona  w  wiêkszo�ci

pañstw europejskich, Australii, Azji i Ameryki
Pó³nocnej. Owa �warto�æ europejska� �owo
cuje� liczb¹ 3 milionów w Europie (milion
w UE), milion w USA, ³¹cznie na �wiecie 56
mln istot ludzkich mordowanych rocznie, czy
li wiêcej ni¿ liczba ofiar ca³ej II wojnie �wiat.

Eutanazja
  Prym wiedzie Holandia, w której eutanazjê
zalegalizowano w 2001 r., ale ju¿ od 1973 r.
takie �zabiegi� mia³y miejsce za wiedz¹ �ro
dowiska medycznego, a od 1993 r. w³adz. Do
1991 r. oko³o 2300 osób �odebra³o sobie� ¿y
cie. W 2010 r. odnotowano 3131 ofiar eutana
zji, a piêæ lat pó�niej ju¿ 5306 (wzrost o 69%).
W po�cig ruszy³a Belgia, w której eutanazjê
zalegalizowano w 2002 r., w tym z powodu
depresji  (2014 r.). Od 2014 r. eutanazjê do
puszcza  siê  dla  nieletnich,  bez  ograniczeñ
wiekowych (³¹cznie 2021 takich zgonów do
2014 r.). W Luksemburgu (od 2008 r.) w la
tach  20132014  odnotowano  �zaledwie�  po
15 przypadków. W niektórych krajach Europy
praktykowano rozmaite �przedlegalne� for
my  eutanazji. W Hiszpanii  obowi¹zuje  od
1995 r. depenalizacja pomocy w samobójst
wie. W Wielkiej Brytanii eutanazja jest nie

dozwolona, ale od 2010 r. ma miejsce zwol
nienie od odpowiedzialno�ci za pomoc w sa
mobójstwie. W Niemczech od 2010 r. wspo
magane samobójstwo jest legalne, je�li pacjent
wyra�nie za¿yczy³ sobie zakoñczenia sztucz
nego podtrzymywania przy ¿yciu. Nielegalna
pozostaje aktywna pomoc w samobójstwie.
W Szwajcarii  eutanazja  jest  dozwolona,  ale
chory samodzielnie musi przyj¹æ �rodki �na
senne�. Do 2010 r. zanotowano tam ³¹cznie
1180 przypadków, a w 2011 r. 144. W Portu
galii od 2012 r. obowi¹zuje ustawa o tzw. tes
tamencie ¿ycia. Przepisy dopuszczaj¹ bierno�æ
lekarzy w sytuacji, gdy chory nie zgodzi³ siê
na leczenie nasilaj¹ce jego cierpienia. Wiele
�rodowisk, w tym niestety Episkopat, nawo
³uje do publicznej debaty na temat eutanazji.
Francja  pozostaje wyra�nie w  ogonie  �pos
têpu�. Parlament dopiero w 2017 r. przyj¹³ us
tawê o tzw. sedacji pacjentów w stadium ter
minalnym, ale nie eutanazji. Mo¿na wprowa
dziæ pacjenta na jego ¿¹danie w stan g³êbo
kiego uspokojenia, po³¹czonego czêsto z p³yt
kim snem, a¿ do jego �mierci. A w USA: stan
Oregon od 1994 r., gdzie do dzi� odnotowano

752  przypadki. W  2008  r.  podobn¹  ustawê
przyjêto w Waszyngtonie, piêæ lat pó�niej �
w stanie Vermont. W stanach Montana i No
wy Meksyk  sêdziowie  S¹du  Najwy¿szego
orzekli, ¿e lekarze mog¹ przepisywaæ �mier
ciono�ne  leki  nieuleczalnie  chorym  pacjen
tom. W Kalifornii od zalegalizowania eutanaz
ji w  czerwcu  2016  r.  odnotowano  ju¿  111
przypadków.

Homozwi¹zki
  Tu na czele defiluje znowu Holandia, która
ju¿ w 2000 r. zalegalizowa³a  je na prawach
normalnych ma³¿eñstw oraz ma³puj¹ca j¹, jak
poprzednio, Belgia (2004 r.), ale za to ta
z mo¿liwo�ci¹ adopcji dzieci przez pary ho
moseksualne. Po piêtach depta³a im Hiszpania
(2005 r.). A od 2009 r. takich �postêpowych�
krajów  wysypa³o  siê  jak  z  rogu  obfito�ci:
Szwecja, Norwegia (2009 r.), Portugalia, Is
landia  (2010  r.),  Dania  (2012  r.),  Francja
(2013 r.), Estonia (2014 r.), W³ochy, Irlandia,
Finlandia, Luksemburg, S³owenia  (2015  r.).
W ogonie drepc¹ Niemcy i Malta (2017 r.),
a na szarym koñcu Austria, gdzie po �zwyciês
kim� referendum w 2017 r. odno�ne prawo
zacznie obowi¹zywaæ w 2019 r.

  Reszcie �wiata trudno jest dorównaæ �cy
wilizowanej�  Europie, mo¿e  tylko Kanada
(2005 r.) wlecze siê niemi³osiernie. W 2010 r.
obudzi³a siê Argentyna. Brazylia zwleka³a a¿
do 2013 r., jeszcze d³u¿ej Kolumbia (2016 r.).
Australia czeka³a do 2017 r., ale za to odtr¹bi³a
�sukces� 80% poparcia w referendum na rzecz
sodomii. W USA palmê pierwszeñstwa dzier
¿y � niespodzianka � stan Hawaje (1997 r.),
dwa lata po nim zameldowa³ siê najbardziej
�postêpowy� stan Kalifornii. Walec  homosek
sualizmu zacz¹³ przyspieszaæ w 2004 r., ale
odt¹d nic ju¿ go nie powstrzyma³o, a¿ przeje
cha³ w ci¹gu 8  lat  38  stanów. Pozosta³e 13
czerwieni siê zapewne ze wstydu.

Rozwody
  Z rozwodami jest powa¿ny problem inter
pretacyjny, zw³aszcza w kontek�cie warto�ci
chrze�cijañskich, bowiem o ile (do niedawna)
Ko�ció³  katolicki  niewzruszenie  zakazywa³
tego  procederu,  to  ju¿ Reformacja,  ruguj¹c
sakrament ma³¿eñstwa, utorowa³a drogê cywil
nemu prawu ma³¿eñskiemu, w którym rozwód
doskonale siê mie�ci³. I tu znowu w czo³ów
ce protestancka Holandia (uwaga! 1580 r.).
W  krajach  protestanckich  rozwody  nie  s¹
problemem. W krajach katolickich, wskutek
szerz¹cej  siê mody,  niekiedy  przymusu,  na
wprowadzanie  prawa  �wieckiego  przyjmo
wano rozmaite formu³y, od zakazu przez for
my mieszane,z  blokuj¹cym  udzia³em Ko�
cio³a a¿ do � powszechnej dzisiaj wszêdzie �
pe³nej swobody rozwodów, tyle ¿e bez uzna
nia ich przez Ko�ció³. Konsekwencje s¹ nastê
puj¹ce: odsetek rozwodów w wybranych kra
jach UE waha siê od (zaledwie!?) 27% w Pols
ce do rekordowych 71% w Belgii. Najwy¿sze
wska�niki (�rednia ponad 50%) notujemy
w tzw. �starych� krajach Unii.
  Jako katolikowi trudno mi pisaæ o zaska
kuj¹cej zmianie doktryny Ko�cio³a. Mo¿na ju¿
mówiæ o rewolucji, która burzy dwutysi¹clet
nie  nauczanie Magisterium  o ma³¿eñstwie,
jako  nakazanym  przez  Zbawiciela  nieroze
rwalnym zwi¹zku, u�wiêconym sankcj¹ sakra
mentaln¹.  Rozwód  by³  grzechem  ciê¿kim,
który uniemo¿liwia³ przyst¹pienie do Komu
nii �wiêtej rozwodnikom ¿yj¹cym w nowych
cywilnych zwi¹zkach. W adhortacji Amoris
Laetitia Papie¿ otworzy³  furtkê do z³amania
tego zakazu. Trzy Episkopaty: Niemiec, Malty
i Argentyny wesz³y na drogê udzielania Ko
munii rozwodnikom nierespektuj¹cym wyma
gania po¿ycia jak brat z siostr¹, ale � co budzi
zgorszenie � Papie¿ w³¹czy³ do Magisterium
Ko�cio³a swój list do Episkopatu Argentyny
wyra¿aj¹cy aprobatê dla takiej w³a�nie inter
pretacji biskupów, przed³o¿onej do  jego ak
ceptacji.
  Obrazu  spustoszeñ  dope³nia  rozwijaj¹ca
siê moda na gender, wymuszana przez elity
europejskie,  narzucana  �wiatu  przez  ONZ.
Równie gro�ne s¹ praktyki wielkich korporacji
i finansjery �wiatowej, warunkuj¹cych wszel
k¹ pomoc, z charytatywn¹ w³¹cznie, wdro¿e
niem przez �obdarowanych� szaleñstw gende
rowych.
  Osobnego namys³u wymaga kwestia nad
chodz¹cej islamizacji Europy. Wprawdzie
z punktu widzenia wy¿ej omówionych �war
to�ci  europejskich�  islamska Europa by³aby
jak najbardziej konserwatywna, ale nie wydaje
siê, aby na  tak¹ ocenê zas³u¿y³o podleganie
prawu szariatu.
  W tej sytuacji ¿ywienie nadziei na powrót,
w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³o�ci, rz¹dów
warto�ci konserwatywnych jest oderwaniem
siê od rzeczywisto�ci. Pozostaj¹ jedynie dwa
�ród³a optymizmu: to, ¿e ¿yjemy oraz ¿e jest
Bóg w Trójcy �wiêtej Jedyny.

JERZY NAGÓRSKI

O optymizmie Deklaracji Paryskiej
Deklaracja Paryska, opracowana przez wybitnych europejskich intelektualistów konserwa
tywnych, opublikowana w pa�dzierniku 2017 r. jest wyj¹tkowym dokumentem, który powinien
byæ punktem odniesienia dla powa¿nych dyskusji o dzisiejszym stanie i perspektywach cy
wilizacji europejskiej. Znaczenie moich krytycznych uwag na jej temat (patrz poprzedni numer
�Aspektu Polskiego�) musi ust¹piæ wobec znacznie wa¿niejszego, acz domniemanego, b³êdu
optymistycznego przekonania autorów o mo¿liwo�ci przywrócenia warto�ciom konserwatyw
nym nale¿nego im miejsca w cywilizacji europejskiej. Nie zakryj¹ go ani wyrafinowany i piêkny
jêzyk Deklaracji, ani trafna diagnoza rzeczywisto�ci europejskiej, jak najs³uszniej nazwanej
przez autorów �fa³szyw¹ Europ¹�, ani celna prezentacja po¿¹danego modelu konserwatywne
go. Ów b³¹d najlepiej oddaje aforyzm �zawracanie kijem Wis³y�.
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Nie wiem, dlaczego  jeste�my  tacy wra¿liwi
jêzykowo (mo¿e mi to kto� wyt³umaczy), bo
w innych jêzykach mówi siê czêsto bez ogró
dek, na przyk³ad w angielskim jest disabled,
w niemieckimbehindert.Próbujê to sobie tro
chê wyt³umaczyæ, choæ to t³umaczenie nie od
nosi  siê  tylko do  �rodowiska polskiego. Pi
sa³em ju¿ wcze�niej, ¿e jeste�my obci¹¿eni tak
zwanym prawem  normalnym, które  dzia³a
tak¿e w przyrodzie ¿ywej, a które charaktery
zuje siê (opisuj¹c je krótko) d¹¿eniem wszel
kiej populacji (zbiorowo�ci) do przeciêtno�ci,
tj. cech niewybijaj¹cych siê, których jest, �red
nio bior¹c, najwiêcej. Zgodnie z t¹ regu³¹ osób
niepe³nosprawnych  jest  w  spo³eczeñstwie,
procentowo bior¹c, stosunkowo nie za wiele.
  Trzeba jednak wpierw ustaliæ, co siê przez
tê niepe³nosprawno�æ rozumie. Mam w¹tpli
wo�æ, czy osób z pe³n¹ sprawno�ci¹ fizyczn¹
(zdrowiem) i umys³ow¹ jest dominuj¹co du¿o.
Gdyby tak  ka¿dego zapytaæ, to zapewne do
wiedzieliby�my siê, ¿e niemal ka¿demu co�
tam doskwiera i na jakie� niedoskona³o�ci swe
go organizmu móg³by wskazaæ. Tyle, ¿e nie
narzeka, dzia³a, nie potrzebuje pomocy ani le
karskiej ani postronnej. S¹ jednak pewne nie
doskona³o�ci w funkcjonowaniu naszego or
ganizmu,  ¿e  nawet  poddajemy  siê  pewnej
urzêdowej kwalifikacji  tej wadliwo�ci u nas
zaobserwowanej i wiele osób otrzymuje takie
orzeczenie, które w Polsce ma od lat trzy ka
tegorie, dawniej nazywane inwalidztwem III,
II i I grupy, a obecnie nazywa siê niepe³no
sprawno�ci¹  lekk¹, umiarkowan¹  i wreszcie
znaczn¹. Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e w ra
mach ka¿dej wymienionej tu grupy jest pewna
skala  ró¿nych  niesprawno�ci  i  na  przyk³ad
osoba z orzeczeniem 1. grupy niesprawno�ci
nie musi byæ osob¹ kwalifikuj¹c¹ siê tylko do
grupy bliskich nieboszczykom, a wrêcz prze
ciwnie, mo¿e to byæ osoba jako� funkcjonu
j¹ca w ¿yciu, ale czêsto przy pomocy innych,
gdy¿ pewne znaczne u³omno�ci fizyczne lub
umys³owe (psychiczne) nie pozwalaj¹ jej dzia
³aæ sprawnie w spo³eczeñstwie. Wiele scho
rzeñ powoduj¹cych  zanik  �wiadomo�ci,  np.
Alzheimer i braku mo¿liwo�ci podejmowania
decyzji  kwalifikuje  standardowo osoby z  t¹
przypad³o�ci¹  do  I  grupy  niesprawno�ci
(znacznej),  w  tym  tak¿e  osoby  urzêdowo
ubezw³asnowolnione.  Wed³ug  Spisu  Pow
szechnego  z  2011  r.  liczba  osób  niepe³no
sprawnych w Polsce wynosi³a 4 mln 697 tys.,
czyli 12,2% ludno�ci kraju (�rednio co ósmy
Polak by³ niepe³nosprawny), a w 2002 r. by³o
5,5 mln tych osób, czyli 14,3% ludno�ci kraju,
mê¿czyzn 46,1%, a kobiet 53,9%.  Zgroma
dzenie Ogólne ONZ uchwali³o rezolucjê (kon
wencjê) nr 61/106 o prawach osób niepe³no
sprawnych 13 grudnia 2006 r. Bronis³aw Ko
morowski, ówczesny prezydent Polski podpi
sa³ tê Konwencjê w imieniu Polski 6 grudnia
2012 r.
  Dziwna jest natura ludzka. Osoby obci¹¿o
ne jak¹� cech¹ odbiegaj¹c¹ od przeciêtnie spo
tykanej maj¹ czêsto pewne k³opoty �rodowis
kowe,  trudno�ci  adaptacji w  spo³eczeñstwie
lub ryzyko pewnej formy napiêtnowania. Nie
wiem, dlaczego satyrycy uwziêli siê na przyk
³ad na blondynki, to jest panie o jasnych w³o

sach, co ma rzekomo wskazywaæ na brak in
teligencji  (a  mówi¹c  dosadnie  na  g³upotê)
osób o takiej powierzchowno�ci. Podobnie by
³o z rudow³osymi (teraz ju¿ mniej, bo wiele
pañ zmienia kolor w³osów przez ufarbowa
nie). Przyk³adem mo¿e s³u¿yæ niezwykle mi³a
Ania z Zielonego Wzgórza (z powie�ci Lucy
Maud Montgomery), która jednak dziêki swej
du¿ej inteligencji i osobowo�ci, cennych cech
charakteru, upora³a siê do�æ ³atwo z trudno�
ciami stawianymi przez otoczenie. Gorzej ma
j¹ jednostki s³absze fizycznie lub umys³owo,
w tym tak¿e ludzie starsi. Szacunek dla ludzi
starszych oraz kobiet (zw³aszcza w ci¹¿y), któ
ry nasze spo³eczeñstwo na szczê�cie jeszcze
oddaje  tym  osobom,  nale¿y  ceniæ,  bo  nie
wszêdzie  jest  to  ze  zrozumieniem  akcepto
wane. Niedawno prze¿ywali�my zarzuty nam
stawiane przez w³adze Unii Europejskiej za
pewne �faworyzowanie� kobiet, na przyk³ad
przy uwzglêdnianiu wieku emerytalnego (ni¿
szy wiek emerytalny dla kobiet ni¿ dla mê¿
czyzn). Gdy by³em w Danii kilkana�cie lat te
mu i wyrazi³em tam zdziwienie, ¿e dzieci i m³o
dzie¿ nie ustêpuj¹ miejsca siedz¹cego osobom

starszym w komunikacji miejskiej, to otrzy
ma³em  zamykaj¹c¹  sprawê  (?)  odpowied�:
przecie¿ oni te¿ p³ac¹ za bilet, wiêc dlaczego
maj¹  ustêpowaæ miejsca,  skoro  ono  im  siê
przez op³acenie nale¿y. Formalnie bior¹c niby
wszystko w porz¹dku, ale poza formalnymi
przepisami w dobrze zorganizowanym spo³e
czeñstwie funkcjonuje tak¿e empatia (umie
jêtno�æ wczuwania siê w po³o¿enie innej oso
by), a poza tym wiêkszo�æ z nas widzi potrze
bê  udzielenia  s³abszym  pomocy w  ka¿dym
przypadku  i w mo¿liwie  szerokim zakresie.
Jest to naturalne uczucie (wspó³czucie), któ
rym dysponuje � je�li nie jest zdegenerowane
� ka¿dy cz³owiek.

Wigilia niepe³nosprawnych
  Aby mieæ mo¿liwo�æ dzia³ania w spo³e
czeñstwie sk³adaj¹cym siê w wiêkszo�ci
z osób � nazwijmy to � sprawnych, osoby

z ró¿nymi dysfunkcjami, np. wzroku, s³uchu,
kalectwa,  przypad³o�ci  fizjologicznej,  cho
cia¿by genetycznej, organizuj¹ siê w stowa
rzyszenia, które jako organizacje pozarz¹do
we staraj¹ siê ul¿yæ swym cz³onkom ¿ycie
w oparciu zarówno o przepisy prawne, jak
i zwyk³¹ ludzk¹ solidarno�æ.
  Nie wiem dlaczego, ale tak jest, ¿e szczegól
nie dotkliwie napiêtnowane s¹ przez pewne �ro
dowiska osoby ze schorzeniami (odchylenia
mi) genetycznymi. Dotyczy to g³ównie osób
z tzw. zespo³em Downa, inaczej nazywanym
trisomi¹ 21. Przypad³o�æ taka, wcale nie taka
rzadka (ok. 1 na 700 urodzeñ), jest tak ujemnie
postrzegana w obecnych spo³eczeñstwach, ¿e
d¹¿y siê przez aborcjê do usuniêcia tych osób
w populacji. W Polsce nie jest  ten problem
tak jaskrawo widoczny jak w wielu krajach
za chodnich i mo¿na u nas pokazywaæ oka
zuj¹ce  szczê�cie  i  zadowolenie  z  ¿ycia
osoby t¹ przypad³o�ci¹ dotkniête, gdy tymcza
sem we Francji urzêdowo zabroniono pokazy
wania, na przyk³ad w telewizji, takich dzieci
czy osób doros³ych zadowolonych z ¿ycia.
  Osoby  obci¹¿one  trisomi¹  (maj¹  dodat
kowy (trzeci) chromozom zwykle na 21 miej
scu) s¹ u nas zorganizowane w stowarzysze
niach, których jest w Polsce kilka. W £odzi
dzia³a Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów
Osób z Zespo³em Downa o nazwieTrisomia,
które od lat przychodzi z pomoc¹ w do�æ sze

rokim zakresie wszystkim potrzebuj¹cym, or
ganizuj¹c, na przyk³ad, ró¿ne formy rehabili
tacji poprzez taniec, muzykê, pomoc w dostê
pie do fachowej opieki medycznej oraz wspól
ne spêdzanie czasu.
  Bardzo wa¿n¹ form¹ integracji �rodowiska
jest spotkanie op³atkowowigilijne organizo
wane przez Stowarzyszenie od paru lat w du
¿ej Sali  Jagielloñskiego O�rodka Kultury
w £odzi przy ulicy Wspólnej 6. Stowarzysze
nie wys³a³o do uczestników spotkania piêkne
zaproszenia prze�licznie graficznie opracowa
ne i artystycznie ozdobione. Koperty zaadre
sowano  z  du¿ym  pietyzmem.  Trudno  dzi�
spotkaæ tak¹ dba³o�æ o piêkno charakteru pis
ma. To wszystko �wiadczy o du¿ej kulturze
ludzi, którzy podjêli siê tak powa¿nego zada
nia. Jestem pe³en podziwu i uznania dla spo
sobu  zorganizowania tego¿ spotkania rodzi
ców, opiekunów oraz dzieci i m³odzie¿y dotk

niêtej trisomi¹. To nie³atwe zadanie pomie�ciæ
ponad 100 osób i pomy�leæ o ciekawym spê
dzeniu wieczoru �wi¹tecznego. W uroczysto�
ci wziê³y  udzia³  tak¿e  osoby  urzêdowe,  co
�wiadczy o zainteresowaniu w³adz samorz¹
dowych sprawami osób niepe³nosprawnych.
Uhonorowano je wyst¹pieniem z przemówie
niem oraz obdarowaniem symbolicznym po
darkiem. Stowarzyszenie da³o mo¿liwo�æ pre
zentacji swym podopiecznym w zespo³owych
numerach �piewu i elementach ruchu scenicz
nego. Ta niepe³nosprawna m³odzie¿ sprawi³a
nam s³uchaczom, rodzicom i opiekunom tej
m³odzie¿y du¿¹ rado�æ umiejêtno�ci¹ za�pie
wania kolêd, a nawet zagrania pewnych me
lodii na  instrumentach przez niektóre osoby
tego zespo³u. Oczywi�cie wszystkie dzieci zo
sta³y obdarowane du¿ymi torbami zawieraj¹
cymi wiele pysznych s³odko�ci oraz warto�
ciowych medycznie od¿ywek zdobytych przez
Stowarzyszenie,  jak  siê  domy�lam,  od  dar
czyñców, którzy, na szczê�cie, jeszcze istniej¹.
  Przyjêcie wigilijne by³o naprawdê polskie.
By³ �led�, ryba, kapusta z grochem i grzybami,
chleb oraz przeró¿ne ciasta i oczywi�cie her
bata, kawa lub napój owocowy. Zdumiewa
j¹ce by³o to, ¿e uda³o siê zdobyæ wielk¹ ilo�æ
nakryæ i obs³u¿yæ z nale¿nym uszanowaniem
tak¿e osoby downowskie. Obs³ugiwali bardzo
m³odzi  ludzie,  którzy  zrêcznie  uwijali  siê
miêdzy sto³ami i czuwali, aby na sto³ach by³o
wszystko, co przewidziano. Du¿e podziêko
wanie tak¿e temu zespo³owi. Wieczerza po
przedzona by³a op³atkiem i sk³adaniem sobie
¿yczeñ. Czyniono to spontanicznie, nawet nie
znaj¹c  siê  dobrze  wzajemnie,  a  przy  tym
okazuj¹c naprawdê du¿o serdeczno�ci, niemal
rodzinnego  ciep³a  i  przyja�ni. Zatroszczono
siê (ju¿ indywidualnie) o to, by starsze osoby
mog³y  byæ  zabrane  �rodkiem  lokomocji  do
domu, bo pora jest ju¿ taka, ¿e wcze�nie robi
siê ciemno. Objawem du¿ej kurtuazji ze strony
zarz¹du Stowarzyszenia by³a forma grzeczno
�ciowego po¿egnania wychodz¹cych ze spot
kania, obdarowuj¹c ich piêkn¹ ksi¹¿eczk¹ pt.
Ma³a Ksiêga Patrioty. Bóg, Honor, Ojczyzna
� Historia, Teksty, Nuty (Wyd. Sfinks, Czêsto
chowa). I pomy�leæ, ¿e to wszystko mo¿na by
³o urz¹dziæ dziêki ofiarno�ci zespo³u zarz¹du
i  jego wspó³pracowników. Okazuje  siê,  ¿e
jeszcze znajduj¹ siê ludzie ofiarni, pe³ni zapa
³u, po�wiecenia, ale tak¿e o¿ywieni duchem
tradycji polskiej i religijnej.Chwa³a im za to!

PROF. TADEUSZ GERSTENKORN

Oby� nie by³ niepe³nosprawnym! ̄ yczenia noworoczne
Trzeba mieæ poniek¹d trochê odwagi, aby w okresie �wi¹tecznym, nastrajaj¹cym do rado�ci
i pozbywania siê zmartwieñ, poruszyæ problem nazywanej u nas eufemistycz
nie (³agodz¹co) chyba dlatego, by nie u¿ywaæ s³owa poprzednio wy
mienionego, które mo¿e dzia³aæ na niektóre osoby dra¿ni¹co.
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Urodzi³ siê 13 listopada 1955 r. w Warszawie.
Jego pierwszym klubem by³a Stal FSO War
szawa, a pó�niej przez dwa lata warszawska
Gwardia. Stamt¹d przyszed³ do £KS, gdzie
ujawni³ najlepsze, nieosi¹galne przez innych
zawodników walory. To bêd¹c skrzyd³owym
£KSu dosta³ siê do kadry narodowej, gdzie
rozegra³ 29 spotkañ i strzeli³ 10 bramek.

Po  s³ynnej  aferze  na Okêciu,  kiedy  tu¿
przed wylotem kadry wstawi³ siê za bramka
rzem Widzewa Józefem M³ynarczykiem, zo
sta³ razem z grup¹ znanych pi³karzy z ³ódzkich
klubów,  usuniêty  z  ekipy. Koledzy  szybko
okazali skruchê i wrócili do dru¿yny, a Terlec
ki nie. Ten fakt zawa¿y³ na dalszej karierze
nigdy nieugiêtego Stasia Terleckiego.

� To jeden z najwiêkszych talentów w his
torii polskiej pi³ki no¿nej � mówi o swoim ko
ledze Jan Tomaszewski. � By³ nieprawdopo
dobnie dynamiczny i szybki. Mówili�my wrêcz,

¿e  jest  �przetechniczniony�.  Kocha³  pi³kê.
Mia³ jednak wadê � dopóki wszystkich nie oki
wa³, to nie poda³ koledze. Ale naprawdê po
trafi³ to robiæ � ze smutnym u�miechem wspo
mina bramkarska gwiazda reprezentacji Polski.
  Jak podkre�la Tomaszewski, wszystko by
³o na dobrej drodze, aby Terlecki zast¹pi³ Ro
berta Gadochê, wtedy najlepszego skrzyd³o
wego �wiata. Przed mundialem w Argentynie
mia³ pewne miejsce w reprezentacji.

� Sytuacj¹, która zupe³nie pogr¹¿y³a Ter
leckiego by³a ta z lotniska Okêcie w 1980 roku
� wspomina³ w rozmowie z onet.pl Jan Toma
szewski i nazywa j¹ �tragikomiczn¹�.  � W du
¿ym skrócie � 28 listopada jeden z kadrowi
czów, Józef M³ynarczyk, przyjecha³ na lotnis
ko w  stanie  nietrze�wym.  Selekcjoner  Ry
szard Kulesza zadecydowa³, ¿e nie zabiera go
na mecz eliminacyjny z Malt¹, na który wybie
rali siê Polacy. W obronie bramkarza stanêli:

Zbigniew Boniek, W³adys³aw ¯muda i w³a�
nie Terlecki. Ostatecznie M³ynarczyk pole
cia³ na zgrupowanie przed meczem z Malt¹,
a 3 pi³karzy PZPN ukara³ odsuniêciem od gry.
Wszyscy poza Terleckim pokajali siê i w koñ
cu wrócili do kadry. Dla Terleckiego to by³
koniec.

Po k³opotach w kadrze i rozegraniu w £KS
134 meczów, Stanis³aw Terlecki wyjecha³ za
ocean i gra³ w zawodowych klubach amery
kañskich: Pittsburgh Spirit, Golden Bay Earth
quakes i w s³ynnym New York Cosmos, gdzie
wystêpowa³y najwiêksze s³awy futbolu, min.:
Gordon Bradley, Josef Jelinek, Jorge Siega,
Pele, Gordon Banks, Franz Beckenbauer, Ro
berto Rivelino, Johan Cruyff, Julio Cesar Ro
mero, Johan Neeskens, Francois van der Elst,
czy kolega z ³ódzkiego Widzewa, W³adys³aw
¯muda.

� Wydaje mi siê, ¿e kiedy Staszek gra³
w New York Cosmos, w którym grali przecie¿
Pele i Beckenbauer, ca³y czas mia³ niedosyt �
kontynuuje wspomnienia Jan Tomaszewski.
� By³ w dru¿ynie gwiazd, ale sam nie sta³ siê
ni¹ do koñca. W tamtych czasach gwiazd¹ zo
stawa³o  siê przede wszystkim podczas mist
rzostw �wiata. To by³a psychiczna skaza.

Stanis³aw Terlecki wraca³ do dru¿yny £KS
jeszcze dwa razy: w sezonach 1986� 1988
i w 1990 r. Rozegra³ wtedy 44 mecze i strzeli³
6 bramek. W rozgrywkach 198889 wystêpo
wa³ w Legii Warszawa, rok pó�niej w halo
wych  rozgrywkach  w  dru¿ynie  St.  Louis
Storm (USA) i krótko w Polonii Warszawa.
  Po zakoñczeniu kariery dwukrotnie kan
dydowa³ do Sejmu � z listy LPR i PSL, ale bez
powodzenia. Wyda³  równie¿  ksi¹¿kê  �Pele,
Boniek i Ja�, w której opisa³ historiê swojego
¿ycia i kariery.

PAWE£ JASZCZAK

Zmar³ Stanis³aw Terlecki
28 grudnia 2017 r. zmar³ wybitny pi³karz, Stanis³aw Terlecki. Mia³ 62 lata. By³ napastnikiem

£ódzkiego Klubu Sportowego i reprezentacji Polski. By³ b³yskotliwym skrzyd³owym i wy

stêpowa³ z numerem 11. Swoimi niezwyk³ymi dryblingami i niespotykan¹ inteligencj¹ porywa³

publiczno�æ, przez któr¹ by³ uwielbiany.

Ten cytat z �Ksiêgi m¹dro�ci� 1618 czyta³am
wiele  razy. Stale  czego�  szukam, gubiê  siê,
zastanawiam, têskniê... Ca³e moje ¿ycie pisa
³am i otrzymywa³am listy. Listy s¹ zapisem
my�li, prze¿yæ, doznañ. S¹ potrzeb¹ i niespo
dziank¹. Kiedy w skrzynce pocztowej znajdu
jemy list � na pewno siê cieszymy. Biegniemy
do domu i otwieramy, jak prezent od drugiej
osoby. Jest to jakby obdarowanie mnie darem
s³owa, które podnosi, o¿ywia, daje moc.
  W tym roku do 14 osób wys³a³am swoje
teksty drukowane � Refleksje z podró¿y do
Stanów Zjednoczonych. Niespodziewanie ot
rzyma³am bardzo ciekawe odpowiedzi od po
³owy moich przyjació³, którymi chcia³abym
siê podzieliæ. Bo my�li wzbogacaj¹ nas i pro
mieniuj¹ na innych. I dobrze, kiedy dzielimy
siê my�lami i refleksjami.

List I
Droga Izo! Z okazji �wi¹t Bo¿ego Naro

dzenia wszystkiego dobrego, zdrowia, rado�ci
w codziennym ¿yciu i wszelkiej pomy�lno�ci
na ca³y nadchodz¹cy Nowy Rok 2018 ¿ycz¹
Bogusia i Andrzej.

P.S. Bardzo  dziêkujemy  za  ¿yczenia  od
Ciebie, a tak¿e za kopie artyku³ów z Twoimi
przemy�leniami i wra¿eniami z podró¿y. Wi
daæ, ¿e ka¿dy Twój wyjazd w  ró¿ne strony
�wiata jest bardzo owocny.

List II
  Kochana Izo, jak mi³o, ¿e piszesz, ¿e
o mnie pamiêtasz. Gratulujê Ci tak wielkiej
artystycznej drogi � nie zmarnowa³a� talentu

ani mi³o�ci do sztuki. Wspaniale, ¿e je�dzisz
po �wiecie i odnajdujesz najpiêkniejsze miej
sca  kultu  religijnego  i  tym  samym Bo¿ego
dzie³a w przyrodzie, w twórczo�ci cz³owieka
i przekazujesz te wra¿enia w swojej sztuce �
pêdzlem i piórem. Czasem s³yszê Ciê na fa
lach Radia Maryja. W zwi¹zku z tym próbo
wa³am dodzwoniæ siê do Ciebie, ale bezsku
tecznie. �ciskam Ciê mocno. Hania.

List III
Droga Izo! Bardzo dziêkujê za ¿yczenia

�wi¹teczne z wydrukami Twoich artyku³ów!
Doceniam te dowody pamiêci i muszê skrom
nie przyznaæ, ¿e sam nie rewan¿ujê siê tak, jak
na to zas³ugujesz. Nie jest to wyraz lekcewa
¿enia, a raczej odmiennego trybu ¿ycia. Ja ra
czej unikam wystaw. Ostatni¹ indywidualn¹
wystawê mia³em w Klubie Muzyki i Literatury
w 2014 r., podczas której wykonano te¿ kilka
moich utworów na fortepian. Obecnie ¿ycie
rodzinne, jego blaski i cienie to moja codzien
no�æ. Nie mam �spektakularnych� wydarzeñ,
które mo¿na barwnie opisywaæ. W tym �ci
chym� ¿yciu staram siê uporz¹dkowaæ to, co
dotychczas zrobi³em: zapisa³em na kompute
rze i wydrukowa³em swoje utwory na forte
pian, porz¹dkujê i oprawiam swoje prace. Tro
chê malujê. W wolnych  chwilach  gram  na
moim elektronicznym fortepianie. No i oczy
wi�cie, stosownie do potrzeb, mam wizyty
u  lekarzy  �  takie  �przypadki�  emeryckiego
wieku.  Powinienem  jeszcze wspomnieæ,  ¿e
trochê na skutek presji rodziny jako ten, który
pamiêta jeszcze czasy wojny � napisa³em his

toriê mojej rodziny. Do mojego tekstu zosta³y
do³¹czone historie m³odszej czê�ci rodziny
i zamierzamy to wydaæ w ma³ym nak³adzie.
Tak w  skrócie wygl¹da moja  codzienno�æ.
Jednak g³ównym impulsem do napisania tego
listu by³y spostrze¿enia, które nasunê³y mi siê
po przeczytaniu Twojego artyku³u �Washing
ton � po raz trzeci�. Wypad³o nam ¿yæ w cza
sach gwa³townych przewarto�ciowañ aksjolo
gicznych. Gwa³townego odrzucenia warto�ci,
które zw³aszcza dla urodzonych przed wojn¹
by³y wrêcz podstawowe. Natomiast dla uro
dzonych przed koñcem ubieg³ego stulecia � ju¿
nie. Moja szkolna kole¿anka mieszkaj¹ca
w USA zdaje siê potwierdzaæ  te zmiany
w swoich listach. Nasta³y czasy, kiedy warto�æ
dzie³a sta³a siê policzalna: im wiêcej za dzie³o
zap³acono, tym ono jest lepsze. Jest tylko przed
miotem na sprzeda¿. Je�li cyfry s¹ kluczem do
naszych kart i komórek, pomagaj¹ okre�liæ ja
ko�æ naszego zdrowia itp. � to, moim zdaniem,
taka jest ich rola. Ale teraz warto�æ sztuki ok
re�la te¿ cyfra: cena zakupu. W telewizji skru
pulatnie podaje siê sumê zakupu jakiego� ob
razu,  czasem przez  chwilê mo¿na  go  zoba
czyæ, ale od dawna nie s³ysza³em powa¿nej
analizy dzie³a. Nie s³ysza³em, bo kryteria oce
ny obrazu sta³y siê na tyle relatywne, ¿e mo¿na
powiedzieæ i uzasadniæ wszystko, w zwi¹z

ku z tym ma³o kogo one obchodz¹. Pi³karz jest
znany i oklaskiwany przez tysi¹ce kibiców na
stadionie  i miliony w  telewizji,  bo  �wietnie
kopie pi³kê. Natomiast architekt, twórca tego
ogromnego stadionu jest znany w¹skiej grupie
ludzi. Takie s¹ teraz czasy � nie mo¿na siê na
nie obra¿aæ. Kryteria te zmienia³y siê zawsze.
Najwiêksi popadali w nie³askê, ale uwa¿am,
¿e teraz dzieje siê to du¿o szybciej, a zmiany
s¹ g³êbsze. Nie chcê dalej rozwijaæ tego w¹tku,
bo ma  on wiele  aspektów. Chcia³em  tylko
przekazaæ Ci,  ¿e mam podobne obserwacje
ju¿ od wielu lat. I muszê dodaæ, ¿e sam raczej
zostajê przy tych warto�ciach, które od stuleci
cementowa³y nasz¹ kulturê. Uwa¿am, te¿ ¿e
nasza wiara mia³a wa¿ny wk³ad w �cemento
wanie�. Du¿o rado�ci w �wiêta i b³ogos³awieñ
stwa Bo¿ego w przysz³ym roku ¿yczy Andrzej.

List IV
  Droga Izo! Dziêkujê Ci, ¿e ci¹gle o mnie
pamiêtasz oraz dziêkujê za bardzo ciekawe ar
tyku³y. Z przyjemno�ci¹ je przeczyta³am. Gra
tulacje! Swoj¹ drog¹ zazdroszczê, ¿e tyle �wia
ta udaje Ci siê na w³asne oczy zobaczyæ. �wiat
jest naprawdê wspania³y i warty poznania. Ja
dziêki temu, ¿e mój starszy syn mieszka w Sta
nach i ¿e zaprasza³ mnie regularnie przez 16
lat pocz¹wszy od koñca lat 90tych oraz ¿e co
rocznie organizowa³ wyjazdy wakacyjne, rów
nie¿ do�æ du¿o zwiedzi³am. Wschodnie Wyb
rze¿e Stanów znam niemal ca³e, równie¿ Flo
rydê i Wyspy Bahama. Byli�my te¿ w Kalifor
nii, Kanadzie  i Anglii.  Teraz  ju¿  raczej  nie
podró¿ujê, bo zdrowie ju¿ nie to. Raczej ro
dzinka przylatuje do Polski. National Gallery
of Art, zwiedza³am dwukrotnie i by³am zach
wycona i ekspozycj¹ i zbiorami. Co do piel
grzymek, to by³am w Ziemi �wiêtej, oczywi�
cie w Rzymie. Droga Izo, ¿yczê Ci dalszych
wspania³ych  podró¿y,  owocnej  pracy  twór
czej, wspania³ych wystaw i pracy redakcyjnej.
Natomiast  w  zwi¹zku  ze  zbli¿aj¹cymi  siê
�wiêtami Bo¿ego Przyj�cia na �wiat, ¿yczê
wielu £ask Bo¿ych i radosnego �wiêtowania.
Maja.

IZABELA MARIA TRELIÑSKA

Listy � potrzeba czy têsknota?
Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod rêk¹ � a któ¿ wy
�ledzi to, co jest na niebie? Któ¿ pozna³ Twój zamys³, gdyby� nie da³ M¹dro�ci, nie zes³a³ z wy
soka �wiêtego Ducha swego? I tak �cie¿ki mieszkañców ziemi sta³y siê proste, a ludzie poznali,
co Tobie przyjemne, i wybawi³a ich M¹dro�æ.
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Bogu dziêki,  ¿e klasztory kontemplacyjne
w ca³ej Polsce wziê³y �szturm do nieba� w swo
je  rozmodlone  rêce  i  rozpoczê³y  zespolone
modlitwy siê w intencji powodzenia projektu
#ZatrzymajAborcjê. Urzêduj¹cy sta³y Sekre
tariat  Konferencji  Prze³o¿onych  ¯eñskich

Klasztorów Kontemplacyjnych rozes³a³ spe
cjalny apel do wszystkich domów zakonnych.
  Z pro�b¹ o modlitwê do mniszek zwracali
siê ju¿ wcze�niej wolontariusze i inicjatorzy
obywatelskiego projektu #ZatrzymajAborcjê.
W dniu pierwszego czytania projektu, 10 sty

cznia, apel do wiernych wystosowa³o prezy
dium Episkopatu. � Serdecznie prosimy wier
nych  o  modlitwê  w  intencji  ochrony  ¿ycia
dzieci nienarodzonych. Apelujemy do wszyst
kich parlamentarzystów, aby uszanowali pra
wo do ¿ycia ka¿dego cz³owieka i przyjêli oby
watelski projekt ustawy �Zatrzymaj aborcjê�
� czytamy w komunikacie Prezydium KEP.
  Apel modlitewny zosta³ rozes³any do 84
klasztorów klauzurowych, w których codzien
nie modli siê ponad 1300 sióstr. � Siostry s¹
przecie¿ powo³ane do tego, by modliæ w takich

sytuacjach.  � mówi  �Niedzieli�  s.  Patrycja
Koz³owska z Sekretariatu Konferencji Prze³o
¿onych ¯eñskich Klasztorów Kontemplacyj
nych.

Wynik sejmowego g³osowania �wiadczy,
¿e modlitwy  zosta³y wys³uchane  �  projekt
przeszed³ do dalszego procedowania. Nie da
siê  jednak  zrzuciæ  na  Pana Boga  odpowie
dzialno�ci  za  powodzenie  albo  kolejn¹  po
ra¿kê na drodze walki o ¿ycie bezbronnych
polskich  dzieci.  Pe³na  odpowiedzia³alno�æ
przed histori¹, przed Polsk¹  i przed  samym
Bogiem spoczywa na pos³ach i senatorach RP.

Bêdziemy z uwag¹ �ledziæ  losy kolejnej
inicjatywy. Do�wiadczenie z minionych  lat,
tak¿e ostatnich dwóch lat nastrajaj¹ pesymi
stycznie, nadzieja umiera przecie¿ ostatnia.

IKA

Mniszki modl¹ siê, by pos³owie bronili ¿ycia
Zrozumieæ trudno kolejne niepowodzenia inicjatyw broni¹cych ¿ycie dzieci nienarodzonych

w Polsce. Ale jest to fakt. Mnogo�æ polityków deklaruj¹cych przy ka¿dej okazji swoje przy

wi¹zanie do wiary katolickiej i jednocze�nie g³osuj¹cych przeciw fundamentalnym Prawom

Bo¿ym, takim, jak prawo do ¿ycia, po prostu wprawia w os³upienie.

Los Polaków w Zwi¹zku Sowieckim po trak
tacie  ryskim  to  jedna  z  najmniej  przebada
nych, a zarazem niezwykle krwawych kart
z dziejów Narodu Polskiego. O ile Katyñ by³
przez dziesiêciolecia ukrywany i zak³amywa
ny, to krwawe pok³osie decyzji �operacji pols
kiej�, mimo ogromu tej zbrodni, jest nieznane
w powszechnej �wiadomo�ci polskiej. Wyni
ka to w znacznej mierze z niedostêpno�ci so
wieckich archiwów NKWD. S¹ one jak zat
rza�niêty  �wiat.  Przypomina  to  te¿ w  du¿ej
mierze  ostatni¹  scenê  filmu  �Poszukiwacze
zaginionej arki�, gdy kamera ze zbli¿enia odda
la siê i pokazuje gigantyczny magazyn. Kto nie
widzia³ tej sceny, niech zapyta innych. To bar
dzo wymowna scena pokazuj¹ca, jak w naj
bardziej perfidny sposób ukryæ mo¿na niewy
godn¹ prawdê.
  By³ krótki okres, oko³o æwieræ wieku te
mu, gdy w miarê swobodnie mo¿na by³o do
cieraæ do niektórych archiwaliów w Sowie
tach. Skorzysta³ z tego m.in. W³odzimierz Bu
kowski, który wówczas skanowa³ tysi¹ce stron
nieznanych wcze�niej dokumentów. Podobnie
� czyni¹c odpisy i kserokopie � post¹pi³, na
wet  nieco wcze�niej, mieszkaj¹cy wówczas
jeszcze Brze�ciu na Bia³orusi, historyk Miko
³aj Iwanow. Jako obywatel sowiecki uzyska³
dostêp do archiwaliów NKWD, g³ównie tych
znajduj¹cych siê w Miñsku. Miko³aj Iwanow
ju¿ w 1991 roku na ich podstawie opublikowa³
we Wroc³awiu pracê historyczn¹ �Pierwszy
naród ukarany. Polacy w Zwi¹zku Radziec
kim 19211939�. Ukazuje w niej m.in. tak¿e
zbrod nie na Polakach w latach 19371938.
  W ostatnich  latach du¿o materia³ów od
no�nie rozkazu operacyjnego 00485 NKWD
zebra³ tak¿e dr Tomasz Sommer. Pozwoli³o
mu to na napisanie, znacz¹cej dla tego zagad
nienia,  pracy  �Operacja  antypolska NKWD
19371938�. Dokona³ tego w trudnych warun
kach ponownego braku dostêpu do archiwa
liów na terenie Rosji i Bia³orusi. Lepiej jest
tylko na Ukrainie czy te¿ w niektórych odleg
³ych od nas republikach, które oderwa³y siê od
Zwi¹zku  Sowieckiego  æwieræ wieku  temu.
Ale dr Tomasz Sommer poszed³ dalej i posta
nowi³, wraz z W³adys³awem Majerankiem, w
sposób bardziej przystêpny dla wspó³czesnego
spo³eczeñstwa udostêpniæ straszliw¹ prawdê
o mordzie i wypêdzeniu Polaków z tzw. Dal

szych Kresów Rzeczpospolitej, tych le¿¹cych
ju¿ poza rysk¹ granic¹ z 1921 roku. Powsta³
wiêc  filmowy dokument �Rozstrzelaæ Pola
ków�. Ten godzinny film pokazuje dramat Po
laków w Rosji  sowieckiej  zapocz¹tkowany
rozkazem 00485 NKWD z 11 sierpnia 1937 r.
  Trzeba wyja�niæ, ¿e operacja antypolska
NKWD, prowadzona przez ponad rok, by³a
w  rzeczywisto�ci  etnicznym  ludobójstwem
w odniesieniu do Polaków. W czasie jej trwa
nia, do listopada 1938 r., statystyczny Polak
mieszkaj¹cy w Sowietach mia³ bez w³asnego
wyboru 2030 razy wiêksz¹ �szansê� na �mieræ
z r¹k NKWD, ni¿ obywatel sowiecki innej na
rodowo�ci. Rosja sowiecka przed 1939 r. li
czy³a  ok.  175 mln mieszkañców. W  czasie
�wielkiego terroru� z lat 19371938 funkcjo
nariusze NKWD wymordowali oko³o jednego
miliona w³asnych obywateli, z tego a¿ 200 tys.

Polaków. G³ównymi polskimi ofiarami mor
dów byli mê¿czy�ni w sile wieku od 18 do 60
roku ¿ycia. �mieræ mog³o ponie�æ wówczas
nawet 90% doros³ej mêskiej populacji tamtej
szych Polaków. Zgodnie z sowieckimi �zasa
dami prawnymi� rodzinom zamordowanych
konfiskowano ca³¹ w³asno�æ � w tym domo
stwa i pola uprawne. ̄ ona i dzieci byli wyrzu
cani z domów, a pó�niej � jako bezdomni i bez
�róde³ utrzymania � wywo¿eni do azjatyckiej
czê�ci sowieckiego imperium.

  Dobrze siê wiêc sta³o, ¿e dziêki w³asnym
badaniom i wysi³kom dr. Tomasza Sommera,
tak¿e tych w zakresie pozyskania przychylno
�ci instytucji i darczyñców, móg³ powstaæ do
kument filmowy o tym mówi¹cy. Przedpre
mierowa projekcja i spotkanie z twórc¹ filmu
w £odzi mia³y miejsce 21 wrze�nia w sali ki
nowej Stowarzyszenia Chrze�cijañskich Ro
botników  przy  Tuwima  34,  stowarzyszenia
zas³u¿onego  dla  polsko�ci,  a  utworzonego
jeszcze na pocz¹tku XX wieku. Organizatora
mi  spotkania  by³y  Klub  ProPolonia  oraz
³ódzki klub �Najwy¿szego Czasu�. Film po
wsta³ m.in. dziêki Instytutowi Pamiêci Naro
dowej i ma byæ wyemitowany na jednym
z  kana³ów TVP. Mo¿na mieæ  nadziejê,  ¿e
przyczyni siê w pewnej mierze do poznania
przez  wspó³czesnych  Polaków  tragicznych
losów naszych braci w Zwi¹zku Sowieckim
po I wojnie �w.
  Warto  tak¿e odnotowaæ fakt, ¿e dopiero
niedawno, w niedzielê 24 wrze�nia, ods³oniêto
w Poznaniu pierwsz¹ w Polsce tablicê po�wiê
con¹ �operacji (anty)polskiej� z lat 19371938.

Je¿eli to zestawiæ z licznymi upamiêtnieniami
na terenie Polski zbrodni katyñskiej, a nawet
nieodleg³ej przecie¿ w czasie tragedii smoleñ
skiej, to widzimy, jak wielkie luki s¹ nadal
w naszej narodowej pamiêci i jak wiele zrobiæ
jeszcze trzeba w tym zakresie. Co wiêcej, mo
¿e ten film niektórym uzmys³owi, jak wielkim
narodowym  zaniedbaniem  by³o  przez  lata
udawanie,  ¿e  nie ma  Polaków w Rosji,  na
Syberii, w Kazachstanie i Azji �rodkowej.
A przecie¿ dzia³ania w ramach �operacji pols

kiej� wyst¹pi³y na olbrzymim obszarze Zwi¹z
ku Sowieckiego od Petersburga, Miñska, czy
te¿ Winnicy i ¯ytomierza na zachodzie a¿ po
Syberiê i rosyjski W³adywostok na Dalekim
Wschodzie. Z dala od Polski ¿yj¹ nadal tysi¹ce
zes³añców i potomków tych, którzy znale�li
siê tam w wyniku konsekwencji rozkazu ope
racyjnego 00486, który uzupe³nia³ wcze�niej
szy rozkaz 00485, a dotyczy³ wywiezienia ro
dzin osób zamordowanych. Nie powinno nas
wiêc dziwiæ, ¿e wiele z tych osób ma dzisiaj
niepolskie nazwiska, skoro mordy dotyczy³y
g³ównie  mê¿czyzn  w  sile  wieku. Wdowy,
m³ode  kobiety  i  dorastaj¹ce  dziewczêta  nie
mia³y wyboru, je¿eli chcia³y wyj�æ za m¹¿.
O tym dramacie nale¿y tak¿e pamiêtaæ, gdy¿
bardzo trudno by³o utrzymaæ jêzyk polski, gdy
z dala od ziem ojczystych chodzi³o siê do ro
syjskiej szko³y, a ma³¿onek nie by³ Polakiem.
  Obok powstania filmowego dokumentu
o �operacji polskiej� NKWD, pozytywnie na
le¿y tak¿e oceniæ zorganizowanie pod koniec
wrze�nia w Warszawie miêdzynarodowej kon
ferencji z udzia³em prezydenta Polski, a po
�wiêconej temu w³a�nie zagadnieniu. Zapro
szeni prelegenci � profesorowie Miko³aj Iwa
now, Andrzej Nowak, dr Nikita Pietrow z mos
kiewskiego Memoria³u i prezes IPN dr Ja
ros³aw Szarek w swoich wyst¹pieniach ukaza
li t³o i przebieg zbrodni. Wszyscy uczestnicy
konferencji zgodzili siê z tez¹, ¿e zbrodnia ka
tyñska, ob³awa augustowska i inne tego typu
dzia³ania by³y kontynuacj¹ �operacji polskiej�
z lat 19371938. Warto podkre�liæ, ¿e IPN,
a tak¿e Poczta Polska staraj¹ siê dotrzeæ z wie
dz¹ o tych wydarzeniach do m³odzie¿y i do
spo³eczeñstwa. Dziêki staraniom IPN ka¿da
szko³a otrzyma³a tekê edukacyjn¹ temu zagad
nieniu po�wiêcon¹. Z wielkim uznaniem nale
¿y tak¿e odnie�æ siê do niedawnych dzia³añ
Poczty  Polskiej,  która wyda³a  znaczek  po
�wiêcony �operacji polskiej� i co nale¿y pod
kre�liæ wydany on zosta³ w du¿ym nak³adzie.
W Krakowie 23 pa�dziernika � przy tej okazji
� na tamtejszej Poczcie G³ównej nast¹pi³o ot
warcie wystawy o tej tematyce. W jej trakcie
odby³o siê tak¿e spotkanie z prof. Miko³ajem
Iwanowem, autorem ksi¹¿ki �Zapomniane lu
dobójstwo�, cz³owiekiem szczególnie zas³u¿o
nym w Polsce dla poznania tej wyj¹tkowo ok
rutnej i nieludzkiej antypolskiej operacji NKWD
w  stosunku  do  Polaków mieszkaj¹cych  na
dalszych Kresach, a tak¿e w innych miejscach
rozleg³ego sowieckiego imperium z³a.
  W  zakoñczeniu musimy  postawiæ  sobie
tak¿e pytanie, czy �operacja polska� NKWD
i jej dalekosiê¿ne nastêpstwa ju¿ na sta³e wej
d¹ do polskiej �wiadomo�ci narodowej � czy
te¿ jest to jedynie chwilowe zainteresowanie,
bo na razie nawet dok³adnie nie wiadomo, kie
dy odbêdzie siê premierowa prezentacja filmu
Tomasza Sommera w telewizji publicznej.

JAN SZA£OWSKI

Jedna z ofiar  Janusz Ku³akowski  ur. w £odzi, rozstrzelany w 1937 r. Na zdj. z ¿on¹ Ann¹ Fo
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Za rysk¹ granic¹ � piek³o na ziemi
Mo¿na pozostaæ w domu albo uczestniczyæ w czym�, co poszerza horyzonty, porz¹dkuje

spojrzenie na przesz³o�æ i wizjê przysz³o�ci. Bez znajomo�ci tego, co by³o, nie jeste�my w sta

nie st¹paæ pewnie ku przysz³o�ci. W jakiej� mierze gramy w rosyjsk¹ ruletkê...

Jedna z ofiar  Janusz Ku³akowski  ur. w £odzi, rozstrzelany w 1937 r. Na zdj. z ¿on¹ Ann¹
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Bardzo cenne s³owa pad³y w przedmowie do
tej ksi¹¿ki pióra Antoniego Peretiatkowicza:
Stosunek  nacjonalizmu  do  katolicyzmu  i  do
chrystianizmu w ogóle stanowi ci¹gle jeszcze
sporny  i nierozwi¹zany dotychczas problem
spo³ecznofilozoficzny. Nie ulega bowiem w¹t
pliwo�ci, ¿e zasada egoizmu narodowego bez
granic moralnoreligijnych da³aby siê z trud
no�ci¹ pogodziæ z zasadami chrze�cijañskimi.
Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e pr¹dy nacjonalis
tyczne i pr¹dy chrze�cijañskie w praktyce ¿ycia
politycznego wzajemnie siê wspieraj¹. Zwra
ca³ uwagê na wieloznaczno�æ znaczenia s³owa
nacjonalizm, który mo¿e byæ zaborczym nac
jonalizmem bismarckowskim, nielicz¹cym siê
ze wzglêdami moralnymi albo nacjonalizmem
chrze�cijañskim, który tak¿e wysuwa na czo³o
zasadê �interesu narodowego�, postrzeganego
jako interes moralny, a nie jedynie jako poli
tyczny, czy ekonomiczny.

Nacjonalizm  nie  neguje  idei  uniwersal
nych, lecz patrzy na nie przez pryzmat idei na
rodowej; broni Ko�cio³a, zdaj¹c sobie dobrze
sprawê ze znaczenia religii dla ¿ycia narodo
wego. Istniej¹ przecie¿ narody, co potwierdza
Pismo �wiête Nowy Testament s³owami id�
cie i nauczajcie wszystkie narody a¿ do skoñ
czenia  �wiata,  zrównuje  wszystkie  narody
inicjuj¹c  niejako internacjonalizm  transcen
dentny, szanuj¹cy prawo narodów do samo
dzielnego bytu, ¿¹daj¹c od nich jedynie pod
dania siê regu³om prawa naturalnego o wspó³
istnieniu  narodów,  podczas  gdy  oczkiem
w g³owie Starego Testamentu by³ jedynie je
den naród. Ten internacjonalizm jest przeci
wieñstwem internacjonalizmu  rewolucyjne
go, traktuj¹cego istnienie narodów jako etap
przej�ciowy, w drodze do powszechnego bra
terstwa spo³eczeñstw i ich unifikacji w jeden
organizm bezpañstwowy.

W  zasadzie  nacjonalizm  jest  reakcj¹  na
d¹¿enia do wprowadzenia jakiego� mityczno
futurystycznego stanu ludzko�ci bez dyferen
cjacji narodowej i pañstwowej. Póki co, naro
dy  istniej¹  i  istnieæ  bêd¹ a¿  do  skoñczenia
�wiata.  Narody,  postrzegane  jako  jednostki
moralne, z³o¿one z ró¿norodnych pierwiast
ków, którymi s¹ historia, jêzyk, geografia, re
ligia, niekiedy te¿ i rasa, aczkolwiek i kilka ras
mo¿e  stanowiæ  jeden  naród. Naród  spajaj¹,
prócz  tamtych  czynników,  tak¿e wspólnota
obyczaju, wspólna tradycja, kultura, �wiado
mo�æ narodowa.

Pierwsz¹ przyczyn¹ pojawienia siê nacjo
nalizmu jest poczucie zagro¿enia w którym
kolwiek z pierwiastków tworz¹cych naród,
w szczególno�ci z powodu zagro¿enia ze stro
ny internacjonalizmu rewolucyjnego. Nacjo
nalizm jest wyrazem, niepokoju narodowego
i bez tego stanu nie zaistnia³by wcale � twier
dzi³ biskup z Arras. Dyskurs na temat wzajem
nych relacji nacjonalizmu i katolicyzmu nie
jest ¿adn¹ nowo�ci¹. Spotkaæ go by³o mo¿na
ju¿ pod koniec XIX w., kiedy to na ziemiach
polskich  rozwija³a  siê my�l  narodowa.  Do

relacji tych pojêæ w swojej publicystyce od
nosi³ siê Roman Dmowski.

Nacjonalizm polski mia³ w okresie miê
dzywojennych licznych wrogów, tak¿e w kra
ju, którzy zwalczaj¹c go chwytali siê najdziw
niejszych narzêdzi. Rozbawi³ mnie w jednym
ze swoich felietonów S. CatMackiewicz przy
pisuj¹cy nacjonalizmowi rzekomo semickie,
a nawet syjonistyczne(!!!) pochodzenie, prze
ciwstawiaj¹c mu patriotyzm, bêd¹cy dlañ, wy
wodz¹cego siê b¹d� co b¹d� z ziemiañstwa,

umi³owaniem ziemi, któr¹ posiada³.
Czasy  powojenne  charakteryzowa³y  siê

usi³owaniami wyeliminowania nacjonalizmu
z polskiej �wiadomo�ci na rzecz kosmopoli
tycznego  internacjonalizmu,  lansowanego
przez  ówczesn¹  �przewodni¹  si³ê  narodu�,
wzmacnianego �patriotyzmem�. Wtedy nacjo
nalizm pielêgnowa³ Ko�ció³ katolicki. Czy¿
nie by³ polskim nacjonalist¹ Stefan Kardyna³
Wyszyñski, Prymas Polski? Troska o naród
by³a my�l¹ przewodni¹  jego nauczania spo
³ecznego. Naród musi mieæ Matkê! To  jego
s³ynne s³owa z lat 70tych, kiedy Obraz Jasno
górski powróci³ do peregrynacji. By³ to rzecz
jasna nacjonalizm katolicki, nacjonalizm ma
ryjny.

Nacjonalizm jest pr¹dem my�lowym po
chodzenia europejskiego. W obydwu bowiem
Amerykach s³owo nacjonalizm nie istnieje,
a przynajmniej w europejskim, a zw³aszcza
polskim znaczeniu tego s³owa. Odrzuæmy te¿
wszelkie  odniesienia  do  nurtów  nacjonali
stycznych powsta³ych w innych krajach. Pols
ki nacjonalizm powstawa³ ca³kowicie nieza
le¿nie, nie przejmuj¹c ¿adnych wzorów ob
cych. Warto przypomnieæ sobie siatkê pojêæ.
Wspó³czesne encyklopedie definiuj¹ nacjona
lizm jako ideologiê i postawê spo³ecznopoli
tyczn¹  stawiaj¹c¹ w centrum  interesy w³as
nego narodu  i  pañstwa narodowego. Kilka

dziesi¹t lat wcze�niej nacjonalizm definiowa
no jako ideologiê wywy¿szajac¹ swój naród
ponad narody inne, a niekiedy nawet traktuj¹
c¹ swój naród jako warto�æ absolutn¹. Sam na
ród za� to istniej¹ca wspólnota ludzi po³¹czona
zamieszkiwaniem  na wspólnym  terytorium,
pos³ugiwaniem  siê  tym  samym  jêzykiem,
histori¹, zwyczajami i obyczajami, wspólnymi
cechami moralnymi  i psychicznymi.  Istotne
jest te¿ subiektywne czucie i wyobra¿enie is
tnienia  i przynale¿no�ci do  jednego narodu.
Patriotyzm za� to jedynie mi³o�æ w³asnej oj
czyzny pojmowanej materialnie jako okre�lo
nego terytorium ze wszystkimi naniesieniami
na  nim,  najczê�ciej  to¿samej  z  pañstwem,
które naród posiada.

Zacznijmy  od  patriotyzmu,  który  bywa
zalecany nam, Polakom w miejsce rzekomo
heretyckiego nacjonalizmu. Nie jest to pojêcie
jednoznaczne. Na niejednoznaczno�æ w jêzy
ku potocznym wyrazu �patriotyzm� zwraca³
uwagê  Jan  Ludwik  Pop³awski.  Dla  niego

patriotyzm to ¿ywe poczucie jedno�ci, ale
i przede wszystkim, �wiadome d¹¿enie do ut
rwalania i rozwoju naszej odrêbno�ci, naszej
indywidualno�ci narodowej, d¹¿enie do naj
szerszego rozwoju si³ narodowych, do postê
pu, prowadz¹cego za sob¹ pog³êbienie tre�ci
i rozszerzanie zakresu ¿ycia narodowego.Za
tem, w takim ujêciu patriotyzm to nic innego
jak nacjonalizm, co stwierdzi³ nieco pó�niej
Roman  Dmowski.  Nic  innego  nie  wynika
równie¿ z publicystyki CataMackiewicza, dla
którego  patriotyzm  to  przywi¹zanie  do  oj
czystej kultury, jêzyka, literatury, przesz³o�ci
i przywi¹zanie do ojczystego terytorium. Pat
riotyzm w tej wersji by³by pochodn¹ oikotyz
mu, mi³o�ci¹ do tego, co w³asne.

Jak ju¿ wskaza³em, dla jednych patriotyzm
to po prostu umi³owanie na krajojczyznê (od
³ac.patria � ojczyzna), uczucie extrapolowane
z uczucia do ziemiojcowizny, która sk³ada siê
na co� wiêkszego, na kraj ca³y. Tak rozumiany
patriotyzm ma w swoich �ród³ach materialis
tyczne pod³o¿e, a pierwiastek ludzki spychany
jest tu na dalszy plan. Mniej wa¿ny jest cz³o
wiek, bardziej kraj ujmowany materialistycz
nie,  a  zatem  jako  ziemia,  pola,  lasy, wsie,
miasta, fabryki. Cz³owiek zamieszkuj¹cy jaki�
kraj o tyle jest istotny, o ile mu nienagannie
s³u¿y.  Typowym  przyk³adem  takiej  s³u¿by
by³a �mieræ ¿o³nierza na wojnie, czy te¿ kul

towa ³ódzka w³ókniarka zapracowuj¹ca siê na
�mieræ w  jakiej� przêdzalni,  czy  tkalni  albo
górnik nabawiaj¹cy siê pylicy na grubie.

Takie rozró¿nienie widoczne jest tak¿e
w nauczaniu Prymasa Tysi¹clecia, by przypo
mnieæ choæby wezwanie z 26 sierpnia 1979 r.:
Mamy obowi¹zek ratowaæ ziemiê, Ojczyznê
i Naród, rodziny domowe i ka¿de dzieci¹tko
w  tych rodzinach. Widaæ  tu  to dualistyczne
spojrzenie ojczyznanaród, natomiast ogarnia
j¹c ca³o�æ nauczania Prymasa Tysi¹clecia mo
¿emy stwierdziæ, ¿e punkt ciê¿ko�ci przesu
niêty jest zdecydowanie na naród, byæ mo¿e
dlatego, ¿e wtedy ca³¹ odpowiedzialno�æ za
kraj, za materiê bra³a niepodzielnie inna si³a
spo³eczna. U Kard. Wyszyñskiego 95% nau
czania spo³ecznego odnosi siê do narodu, a za
ledwie 5% do ojczyzny. Troska o naród, który
tworzy ogó³ Polaków, to zarazem troska o ka¿
dego cz³owieka, który go tworzy � to cecha
nacjonalizmu Kard. S. Wyszyñskiego. Troska
o ojczyznê pojawia siê niejako w tle troski
o  naród,  a  jest  ona  zdefiniowana  jako  ogó³
miast, wsi domostw, pól uprawnych, gospo
darstw, fabryk,  dróg i innych urz¹dzeñ u¿y
teczno�ci  publicznej. Miasto Warszawa  jest
dla Prymasa Tysi¹clecia stolic¹ Narodu i pañ
stwa. Dualizm narodu  i ojczyzny widoczny
jest tak¿e w dokumentach Episkopatu Polski,
by wspomnieæ takie oto s³owa: Trzeba stwa
rzaæ takie warunki ¿ycia spo³ecznego, aby Na
ród czu³ siê w pe³ni gospodarzem we w³asnej
Ojczy�nie, na w³asnej � darowanej nam przed
wiekami przez Ojca narodów � ziemi (S³owo
biskupów na sze�ædziesiêciolecie odzyskania
niepodleg³o�ci Polski ), �Naród jest bytem,
któremu przys³uguj¹ konkretne prawa.

Zgadzamy siê, za  francuskim senatorem
Emanuelem De Las Cases, ¿e patriotyzm to
mi³o�æ ojczyzny, pojmowanej jako pañstwo, to
skupienie ludzi oko³o ziemi ojców i historii, ich
dóbr materialnych,  intelektualnych  i moral
nych. Ca³¹ tê ojcowiznê przodkowie nasi stwo
rzyli i zdobyli krwi¹ w³asn¹, mózgiem, cnota
mi. O ile nie chcemy uchybiaæ naszym synows
kim obowi¹zkom � musimy utrzymywaæ j¹
i broniæ, by j¹ z kolei przekazaæ dzieciom na
szym nienaruszon¹, a nawet zwiêkszon¹.

Wskazaæ te¿ nale¿y na patologiczn¹ wers
jê patriotyzmu, która niekiedy mo¿e siê poja
wiæ, przejawiaj¹c¹ siê w przesadnym umi³o
waniu  ojczyzny, materii  ziemskiej,  która  j¹
tworzy. Ta patologia patriotyzmu wynosi oj
czyznê  lub pañstwo, a nawet w³adzê ponad
Boga, traktuje j¹ jak Absolut i jako takiemu
oddaje ho³d i bije pok³ony.

Istnieje te¿ inne rozumienie patriotyzmu,
na które wskazywa³ jeden z trzech ojcówza
³o¿ycieli polskiego nacjonalizmu. Dla Z. Ba
lickiego  patriotyzm  opiera³  siê  zaledwie  na
uczuciu, za� nacjonalizm opiera³ siê na racjach
rozumowych. Dla niego patriotyzm by³ ni¿
szym,  pierwotnym  (a  zatem prymitywnym)
podej�ciem do pewnych spraw, za� nacjona
lizm  racjonalnym.  Patriotyzm  by³ mi³o�ci¹,
kochaniem ojczyzny, nacjonalizm my�l¹.Pa
triotyzm by³ uczuciem zbiorowym i niczym tyl
ko uczuciem � pisa³ Balicki � odczuwanie
i uczucie nale¿¹ do najprostszych zjawisk du
chowych. Rzecz jasna, nie ma nacjonalizmu
bez patriotyzmu. Je¿eli patriotyzm jest uczu
ciem narodowym, to nacjonalizm jest narodo
w¹ my�l¹, która bez pod³o¿a uczuciowego ani
powstaæ, ani rozwin¹æ siê nie mo¿e � czytamy.
Patriotyzm  obraca  siê  jedynie w  dziedzinie
masowego,  ale  rozproszonego  odczuwania
stanów wewnêtrznych i doznañ zewnêtrznych,
oraz  odruchowego  lub  uczuciowego  na  nie
reagowania. Na jego bazie naród zdolny jest
do  wykszta³cenia  jakiej�  konkretniej  idei,
my�li, skrystalizowania zadañ narodowopo
litycznych.

JACEK KÊDZIERSKI

Ile nacjonalizmów, ile patriotyzmów?(1)
Tekst niniejszy jest poniek¹d tekstem rocznicowym. W okresie miêdzywojennym, 90 lat temu,

ukaza³a siê powa¿na dla takich zagadnieñ jak patriotyzm, nacjonalizm, katolicyzm pozycja.

Ksi¹¿ka  �Nacjonalizm  a  katolicyzm�,  bêd¹ca  efektem  ciekawej  ankiety  rozpisanej w�ród

biskupów ró¿nych krajów oraz uczonych, przedstawicieli katolicyzmu spo³ecznego i ówczes

nych publicystów. Autorzy do�æ zgodnie dowodzili o wy¿szo�ci patriotyzmu i uniwersalnej,

powszechnej, chrze�cijañskiej zasadzie mi³o�ci bli�niego nad nacjonalizmem, którym wtedy

w Europie by³ hitleryzm.
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Na Górnym �l¹sku, na którym równie¿ mia³
odbyæ  siê  plebiscyt,  musia³o  wybuchn¹æ
polskie zbrojne powstanie (II powstanie �l¹s
kie), by utrzymaæ w gruncie rzeczy neutralne
dla nas postanowienia traktatu wersalskiego
o przeprowadzeniu plebiscytu. Znów sytuacja
nieustannych niemieckich prowokacji, zmie
rzaj¹cych do oddania Niemcom ca³ego tego
obszaru bez plebiscytu, spowodowana zosta³a
wy³¹cznie drastycznym os³abieniem przez Pi³
sudskiego naszego pañstwa, przez obecno�æ
bolszewickich wojsk 20 km od centrum War
szawy. Nie by³o by tego, gdyby nie szaleñcza
wojna Pi³sudskiego z Rosj¹ w 1920 r.
  Takiego plebiscytu nie uda³o siê obroniæ
na pograniczu z Czechami i S³owacj¹. Na Spi
szu, Orawie i �l¹sku Cieszyñskim, zgodnie
z postanowieniami traktatu wersalskiego, mia³
odbyæ siê plebiscyt w sprawie przynale¿no�ci
tych ziem do Polski lub Czechos³owacji. Nies
tety,  tragiczna  sytuacja  Polski  zagro¿onej
przez  czerwonoarmistów  �ci¹gniêtych  pod
Warszawê przez Pi³sudskiego, zmusi³a  rz¹d
W³adys³awa Grabskiego do udania siê na kon
ferencjê w Spa. Podporz¹dkowali�my siê tam
¿¹daniom naszych �aliantów� i obok szeregu
bardzo niekorzystnych, choæ nietrwa³ych dla
nas rozwi¹zañ, na trwa³e odst¹pili�my od ple
biscytu na pograniczu polskoczechos³owac
kim zgadzaj¹c siê na podzia³ spornego obsza
ru. Podzia³ ten, dokonany przez Radê Amba
sadorów, by³ skrajnie niekorzystny dla Polski.
Plebiscyt mia³ siê odbyæ tylko na tych obsza
rach, które w zdecydowanej wiêkszo�ci by³y
b¹d� zamieszka³e przez ludno�æ w kolejnych
(austriackich) spisach ludno�ci otwarcie dekla
ruj¹c¹  siê  jako polska  (na �l¹sku Cieszyñs
kim), b¹d� mówi¹c¹ i wtedy, i nawet dzi� ma
³opolskimi gwarami jêzyka polskiego, choæ
o niewiadomej, polskiej lub s³owackiej to¿sa
mo�ci narodowej. Bez tego plebiscytu nie do
sz³o do samookre�lenia tej mówi¹cej po pols
ku ludno�ci, i w efekcie do jej czechizacji i s³o
wacyzacji, czyli trwa³ego oderwania od pols
kiego obszaru narodowego. Dzi� nikt ju¿ nie
pamiêta, ¿e, wed³ug oskar¿anego przez Pola
ków o proczesk¹ stronniczo�æ, austriackiego
spisu  z  1910  r.,w  20tysiêcznym wówczas
mie�cie Polska Ostrawa, dzi� bêd¹cym dziel
nic¹ Ostrawy, Polacy stanowili 19,7% miesz
kañców?  Konferencji  w  Spa  nie  by³oby,
gdyby nie  tragiczne po³o¿enie pañstwa pol
skiego  la  tem 1920  r. wywo³ane  szaleñcz¹
antyrosyjsk¹ polityk¹ J. Pi³sudskiego.
  Odparcie bolszewików i zwyciêstwo w bit
wie niemeñskiej uratowa³o niepodleg³o�æ Pol
ski, ale Polska wycieñczona wojn¹ by³a zmu
szona do jak najszybszego podpisania rozej
mu, mimo ¿e wojska polskie w pa�dzierniku
1920 r. znów z ca³¹ moc¹ par³y na Wschód. Ko
nieczno�æ zawarcia pokoju w marcu 1921 r.
przez stronê polsk¹ spowodowa³a, ¿e granica
polskoradziecka stanowiona warunkami tego

pokoju,  le¿a³a  znacznie  bardziej  na  zachód,
ni¿  (rozejmowa)  linia  rozgraniczenia wojsk
polskich i radzieckich z pa�dziernika 1920 r.
W  ten  sposób  oddali�my Rosji Radzieckiej
kilkadziesi¹t tysiêcy km kw. ziem, za które po
raz drugi polscy ¿o³nierze oddali krew i które
drugi raz zdobyli. Ale nawet ta linia rozgrani
czenia wojsk  polskich  i  radzieckich w pa�
dzierniku 1920 r. by³a po³o¿ona bardziej na
zachód od linii: rzeka DrysaPo³ockBorysów
CudnówBar, oferowanej nam przez Lenina
28 stycznia 1920 r. jako liniê rozgraniczenia
polskoradzieckiego. To oznacza³o  stratê na
rzecz Rosji kolejnych 2030 tys. km kw., za
co odpowiedzialno�æ ponosi Pi³sudski.
  Obejmowa³y one m.in. Miñsk � dzisiejsz¹
stolicê Bia³orusi, w którym Polacy stanowili
23% mieszkañców, a Bia³orusini tylko 19%.

W gminach s¹siaduj¹cych z Miñskiem Polacy
stanowili: w Starym Siole � 48% ogó³u miesz
kañców; w Kojdanowie � 38,4%; Rakowie �
35%, Zas³awiu � 28%. Na ca³ej Miñszczy�nie
mieli�my ogromn¹ przewagê kulturow¹ i ma
terialn¹, po prostu cywilizacyjn¹. Stracili�my
j¹  bezpowrotnie  w  wyniku  sprowadzenia
przez Pi³sudskiego bolszewików do Polski
w 1920 r. Równie¿ po³udniowej czê�ci Inflant
Polskich czy Kowieñszczyzny, choæ w wiêk
szo�ci zamieszka³ych przez Polaków, nie zdo
byli�my nigdy. W 1919 r., oprócz centralnie
po³o¿onej Wileñszczyzny, polski obszar naro
dowy obejmowa³ i Miñsk na wschodzie (choæ
by³a to stolica Bia³orusi), i Kowno na zacho
dzie (choæ to miêdzywojenna stolica Litwy),
i D�wiñsk na pó³nocy  (drugie  co wielko�ci
miasto £otwy), tyle ¿e rz¹dz¹cy Polsk¹ Pi³sud
ski t¹ rzeczywisto�ci¹ stosunków narodowo
�ciowych i mieszkaj¹cymi tam Polakami po
prostu gardzi³.
  W 1920 r. by³a ostatnia, zaprzepaszczona
przez Pi³sudskiego, szansa na odzyskanie wte

dy nadal polskojêzycznych: Spiszu, Orawy,
niemal ca³ego �l¹ska Cieszyñskiego, Warmii,
Mazur i ca³ego Górnego �l¹ska. Trzy ostatnie
od 1945 r. s¹ polskie, ale bez jej autochtonicz
nej, wcze�niej polskiej  ludno�ci, która od³¹
czona od Polski w okresie miêdzywojennym,
uleg³a germanizacji, choæ jej polsko�æ, doku
mentowa³y  nawet  spisy  ludno�ci  organizo
wane przez niemieckiego zaborcê.
  Te  niekorzystne  dla  polskiej  ludno�ci
rozstrzygniêcia  i  granice,  zosta³y  ukszta³to
wane  w³a�nie  w  1920  r.  Przetrwa³y  przez
okres II wojny �wiatowej do dzi�, przynosz¹c
ca³kowite wynarodowienie ludno�ci polskiej,
której  nie  tylko  na Miñszczy�nie  czy  Ko
wieñszczy�nie, ju¿ dzi� nie ma. Na Wileñsz
czy�nie  przetrwa³a  i  dopiero  dzi�  do¿ywa
swych dni, w³a�nie dlatego, ¿e ta w okresie
miêdzywojennym sta³a siê czê�ci¹ Polski.
  Nieznana jest i pozostanie skala naszych
narodowych strat na Górnym �l¹sku, spowo
dowana blisk¹ katastrofie sytuacj¹ Polski la
tem 1920 r., a której po�redni¹ konsekwencj¹
mo¿e byæ nawet dzisiejsze istnienie niemiec
kiej mniejszo�ci narodowej na Opolszczy�nie.
Postrzegamy czêsto narodowo�æ jako co� nie
zmiennego, danego raz na zawsze. Tak nie jest
i nie by³o tak¿e 100 lat temu. Szczególnie na
terenach pogranicza. Tam poczucie przynale¿
no�ci narodowej jest czêsto nie do koñca wy
krystalizowane  i  zmienia  siê pod wp³ywem

ewolucji  sytuacji  politycznej.  Oczywi�cie,
czê�æ ludno�ci jest i do koñca ¿ycia pozostanie
przy  swej  narodowo�ci,  ale  ju¿  ich  dzieci,
wnuki niekoniecznie. Inni, bardziej koniunk
turalnie  patrz¹cy  na  �wiat  i  ¿ycie, mog¹  j¹
zmieniaæ nawet kilka razy w ¿yciu. Tak mog³o
byæ na Górnym �l¹sku, gdy przysz³o do pod
jêcia decyzji w plebiscycie. Mówi¹cy tak ar
chaicznymi  �l¹skimi gwarami  (z wyj¹tkiem
niemieckich zapo¿yczeñ), ¿e mo¿na by je sta
wiaæ za wzorzec  staropolszczyzny, opowie
dzieli siê w plebiscycie za przynale¿no�ci¹ do
Niemiec. Zachowuj¹c jêzyk polski, po II woj
nie �wiatowej zostali uznani za ludno�æ polsk¹
i niewysiedleni do Niemiec. Dzi�, ich potom
kowie, czuj¹ siê �z krwi i ko�ci�� Niemcami.
  Czy to te¿ pok³osie polityki Józefa Pi³suds
kiego? Mo¿liwe. Do wiedzy o jego nierozu
mieniu Rosji, nieufno�ci, kompleksach, pogar
dy do Rosjan, nale¿y dodaæ pytanie o to, czy
wraz ze swymi politycznymi, partyjnymi to
warzyszami, Józef Pi³sudski nie by³ przed wy
buchem I wojny �wiatowej agentem niemiec

kiego wywiadu wojskowego? Wtedy jego an
tyrosyjska fobia staje siê ³atwiejsza do wyja�
nienia. Nie tylko zreszt¹ antyrosyjska. Bo co
my�leæ o cz³owieku, który w 1920 r. odpowia
da za �mieræ kilkunastu tysiêcy Polaków po
leg³ych i zabitych w wyniku jego szaleñczej
polityki, a który w 1927 r. powie:Wytworzy
³em ca³e mnóstwo s³ówek i okre�leñ, które po
mojej  �mierci  zostan¹, a które naród polski
stawiaj¹ w rzêdzie idiotów. Do tego, ¿e to nie
miecki wywiad wojskowy sta³ za zbrojn¹ ak
cj¹ W³odzimierza I. Lenina, która doprowa
dzi³a do bolszewizacji Rosji, nie trzeba dzi�
nikogo przekonywaæ. Czy wiêc te fakty i przy
puszczenia mo¿na podsumowaæ refleksj¹, ¿e
Niemcy po I wojnie �wiatowej przy pomocy
swych agentów (Lenina i Pi³sudskiego), zabie
ga³y o to, by dwa najwiêksze s³owiañskie na
rody wzajemnie siê powybija³y, po  tym jak
nie  uda³o  im  siê  ich wymordowaæ w  toku
normalnej  wojny?  Mo¿na.  Mo¿e  wtedy
Niemcy jesz cze nie potrafi³y zrzuciæ maski
cz³owieczeñst wa i potrzebowa³y do realizacji
swych narodowych celów tak wyrafinowanej
polityki? Mo¿e. W trakcie II wojny �wiatowej
Niemcy tych hamulców ju¿ nie bêd¹ mia³y.
  Pi³sudski nie chcia³ polskimi rêkoma wal
czyæ o ludzi, o ziemie zamieszkane przez Po
laków,  czêsto w  zdecydowanej wiêkszo�ci.
Przela³ polsk¹ krew w imiê federacyjnej chi
mery, której wszyscy potencjalni cz³onkowie
albo byli wrogami (Ukraiñcy, Litwini), albo
po prostu nie  istnieli  (Bia³orusini)  i których
dopiero tworzy³, wynaradawiaj¹c, depolonizu
j¹c kresowych Polaków.
  Rok  1919  by³  prawdziwym wybuchem
polsko�ci, jej ¿ywotno�ci i si³y, na Wschodzie
szczególnie. Polsko�æ przetrwa³a najczarniej
sze czasy zaborczych niewoli. Okaza³o siê ¿e
Polaków na Kresach wschodnich jest nie tylko
du¿o wiêcej ni¿ wynika³o to z nie zawsze rze
telnego rosyjskiego spisu ludno�ci z 1897 r.,
ale te¿ wiêcej, ni¿ mówi³y nacechowane scep
tycyzmem analizy ówczesnych polskich geo
grafów, demografów: W³odzimierza Wakara
i  szczególnie Eugeniusza Romera. Równie¿
dzi�  ówczesna  polsko�æ  zadziwia  i  tamtej
polsko�ci (na Kowieñszczy�nie przede wszyst
kim) nie dowierza tak wybitny uczony i ba
dacz jak Piotr Eberhardt.
  Do polsko�ci du¿o  liczniej przyznali  siê
nie tylko wierni Ko�cio³a katolickiego, ale
i prawos³awni na Nowogródczy�nie, czy gre
kokatolicy w Galicji Wschodniej,  czyli  tam
gdzie procesy naturalnej, i to mimo prze�lado
wañ, a niewymuszonej aparatem pañstwa, po
lonizacji,  nasila³y  siê. Na Kowieñszczy�nie
polsko�æ przybra³a dojrza³¹ postaæ �wiadomo
�ci narodowej w nowoczesnym (na ówczesne
czasy), czyli etnicznym i kulturowym sensie,
a nie zamkniêtej w politycznym, krajowym
wymiarze  litewsko�ci,  nieuchronnie  prowa
dz¹cym do lituanizacji.
  Gdy patrzy siê na wyniki niemieckich i ro
syjskich spisów ludno�ci z koñcowych lat
I wojny �wiatowej, nie mo¿na oprzeæ siê wra
¿eniu, nieoczekiwanego wielkiego wybuchu
polsko�ci, a w niej rado�ci i nadziei, po latach
ludzkich  dramatów,  prze�ladowañ  i  jawnie
okazywanej nam pogardy. Niestety, to prag
nienie wolno�ci i prze¿ywania w³asnej godno
�ci Pi³sudski swoj¹ nierozumn¹, g³upi¹ i tra
giczn¹ w konsekwencjach polityk¹ w bardzo
wielu ostudzi³, a w innych zabi³, czêsto zreszt¹
zupe³nie dos³ownie.
  To w³a�nie ludzie, którzy nigdy nie musie
li, ale pragnêli przyznaæ siê do polsko�ci, byli
i s¹ tym, co w sensie materialnym mieli�my
i mamy najcenniejszego. W³a�nie ci, których
Pi³sudski wprost nazywa³ idiotami i traktowa³
jak idiotów. Czyli nas wszystkich, Polaków.

JAROS£AW T. JAGIE££O

Zmarnowany wybuch polsko�ci
Wywo³any przez Pi³sudskiego drugi etap wojny polskoradzieckiej przyniós³ fatalne skutki rów

nie¿ Polakom mieszkaj¹cym na pograniczu niemieckim. Na Warmii i Mazurach 11 lipca 1920 r.

odby³ siê plebiscyt w sprawie rozstrzygniêcia przy³¹czenia tych terenów do Polski lub Niemiec.

Niestety, klêski wojsk polskich na Wschodzie i radziecka ofensywa wzd³u¿ granic obszaru ple

biscytowego spotêgowa³y przekonanie o tymczasowo�ci pañstwa polskiego i jego niechybnym

upadku, a w efekcie, w zgodnej opinii historyków, popchnê³y polsk¹ ludno�æ Warmii i Mazur

do g³osowania za przynale¿no�ci¹ nie do Polski, a do � Niemiec, co skoñczy³o siê gwa³town¹

germanizacj¹ mówi¹cych na co dzieñ jêzykiem polskim Warmiaków i Mazurów.

Oddzia³ powstañców �l¹skich
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W tych dniach przypada  tysiêczna  rocznica
zawarcia polskoniemieckiego traktatu poko
jowego. Jest to okoliczno�æ, by przybli¿yæ Po
lakom losy ludu ³u¿yckiego i rozliczne zwi¹z
ki z Polakami. £¹czy³y nas ciekawe wiêzi
i czêsto wspólne do�wiadczenia dziejowe. £u
¿yczanie czerpali z do�wiadczeñ Polaków, ale
bywa³o, ¿e  i Polacy czerpali z do�wiadczeñ
³u¿yckich. Splot³y siê losy Polan, £u¿yczan
i Milczan na progu XI w. Zaledwie 40 km od
Zgorzelca le¿y urokliwe miasto pe³ne historii
i zwi¹zków z Polsk¹. Budziszyn to miasto od
notowane po raz pierwszy w 1002 r., gdy¿ to
wtedy zaczê³y siê, trwaj¹ce 15 lat, wojny pols
koniemieckie. Zakoñczy³ je pokój budziszyñ
ski. By³ on triumfem Boles³awa Chrobrego,
który w swych rêkach zatrzymywa³ Milsko
i £u¿yce, chocia¿ zrezygnowaæ musia³ z pre
tensji do Mi�ni. By³y pó�niej £u¿yce i Milsko
wielokrotnie w rêkach Piastów �l¹skich, a na
wet Górne £u¿yce przez pewien czas, za króla
Macieja Korwina, pod panowaniem Wêgrów,
by ostatecznie dostaæ siê pod saskie (na po³ud
niu) i brandenburskopruskie (na pó³nocy) pa
nowanie. Du¿e zmiany wprowadzi³a reforma
cja. W jej wyniku wiêkszo�æ terenów, na któ
rych mieszkaj¹ £u¿yczanie, odpad³a od Ko�
cio³a katolickiego.
  W czasach napoleoñskich, latem 1813 r.,
stacjonowa³y niedaleko Budziszyna oddzia³y
polskie wycofane wcze�niej z Ksiêstwa War
szawskiego. Pisali o tym beztroskim biwako
waniu  liczni  polscy  oficerowie  w  swoich
wspomnieniach. Beztroskich, gdy¿ wino do
starczone w beczkach obficie siê la³o. Pito, jak
ka¿dego roku w sierpniu, ku czci Napoleona
Bonaparte. Nie by³o przekonania, i¿ zbli¿a siê
nieuchronny  kres  cesarstwa. Niektórzy  pa
miêtnikarze  odnotowali,  wart  przytoczenia,
zaskakuj¹cy i trudny do wyt³umaczenia nocny
pop³och setek koni wojskowych w nocy z 9
na 10 wrze�nia 1813 r. Nazajutrz � jak pisze
w swoich wspomnieniach ówczesny kapitan
Henryk Dembiñski � mieszkañcy Budziszyna
opowiadali Polakom, ¿e zamêty takie zdarzy³y
siê kilkakrotnie i przypisywali to duchowi wo
jownika z dawnych czasów. Henryk Dembiñs
ki � pó�niejszy genera³ � uczyni³ do tego na
stêpuj¹cy komentarz: Zabobon ten mo¿e siê
tym d³u¿ej pomiêdzy tym ludem utrzymywaæ,
¿e lud wiejski jest tam mniej o�wiecony. S¹ to
bowiem Wendowie mówi¹cy jêzykiem podob
nym do polskiego, a ¿e rz¹d chce ten jêzyk wy
korzeniæ i niemiecki zaprowadziæ, zatem tylko
szkó³ki niemieckie utrzymuje, do których lud
siê nie garnie, a przeto i ciemnota miêdzy nimi
mog³a pozostaæ.
  Popularyzacji wiedzy o £u¿yczanach w po
cz¹tkach XIX w. nie zawdziêczamy jednak¿e
wojskowym. Prawdziwe zas³ugi w tym zakre
sie przypadaj¹ g³ównie twórcy �S³ownika jê
zyka polskiego�, którego kolejne tomy ukazy
wa³y siê od 1805 do stycznia 1815 r. Samuel
Bogumi³ Linde podawa³, i¿ na £u¿ycach mó
wi siê dwoma ró¿ni¹cymi siê znacznie jêzy
kami. W  tomie  pierwszym, we wstêpie  do
s³ownika � w�ród s³owników i gramatyk s³o
wiañskich, z których korzysta³ � wymieni³
6 prac dotycz¹cych jêzyka górno³u¿yckiego
i  jedn¹  dotycz¹c¹  dolno³u¿yckiego. W  za

mieszczonej w tomie pierwszym, rozprawie
�Prawid³a  etymologii  przystosowane  do  jê
zyka polskiego�,  a  tak¿e we wszystkich  to
mach  �S³ownika...�  zamie�ci³  Linde  licznie
materia³ porównawczy z obu jêzyków. Wyra
zy ³u¿yckie wystêpuj¹ w du¿ej ilo�ci, niejed
nokrotnie po kilka na tej samej stronie, a s³owo
³u¿yckie jest czêsto umieszczone na pocz¹tku
danego  has³a.  �S³ownik  jêzyka  polskiego�,
wydany w nak³adzie 1200 egzemplarzy, spo
pularyzowa³ nie  tylko  samo  istnienie £u¿y
czan i fakt istnienia dwu jêzyków ³u¿yckich,
ale sta³ siê poniek¹d pierwszym s³ownikiem
polsko³u¿yckim.

  Wiek XIX przynosi odrodzenie narodowe
£u¿yczan i wielki rozwój poezji. Pojawia siê
tak¿e warstwa inteligencji ³u¿yckiej. Istnia³o
jednak¿e nadal du¿e zagro¿enie dla bytu naro
dowego. Migracje do miast i migracje zagra
niczne os³abia³y ³u¿ycki potencja³. £u¿ycza
nie, w przeciwieñstwie do ¿yj¹cych pod pa
nowaniem austriackim S³oweñców, nie wyt
worzyli nigdy znacz¹cej warstwy mieszczañ
skiej. Przenoszenie siê do miast oznacza³o dla
nich w praktyce    rozp³yniêcie  siê w morzu
niemczyzny. Migracje do USA i Australii od
bywa³y siê wraz z Niemcami. £u¿yczanie po
sy³ali wiêc dzieci do szkó³ zak³adanych przez
Niemców. Dochodzi³o do paradoksalnej sytu
acji, ¿e najpierw � i to z dala od Niemiec �
m³ode pokolenie traci³o w³asny jêzyk na rzecz
niemczyzny, by w kolejnym pokoleniu prze
rzuciæ siê na jêzyk kraju osiedlenia.
  Domowe progi broni³y ojczystej pie�ni
i mowy. Tak by³o w historii Polaków i £u¿y
czan. Gdy wprowadzano przymusowe szkol
nictwo w jêzyku niemieckim, Polacy i £u¿y
czanie bronili  swego prawa do odmawiania
modlitw we w³asnym jêzyku. Wszystkim zna
ny jest strajk dzieci wrzesiñskich, które odma
wia³y � wbrew szykanom � odmawiania mod
litwy  �Ojcze Nasz� w  jêzyku  niemieckim.
Marii Konopnickiej da³o to bodziec do napisa
nia �Roty�, pie�ni bêd¹cej niemal¿e hymnem
narodowym. Kilka lat pó�niej, w 1910 r.,
w Krakowie po³¹czone chóry, zgromadzone

ze  wszystkich  dzielnic  Polski,  od�piewa³y
�Rotê�  w  czasie  uroczysto�ci  ods³oniêcia
pomnika W³adys³awa Jagie³³y. Dwa lata pó�
niej, gdy w Galicji tworzono przeró¿ne stowa
rzyszenia i organizacje maj¹ce przygotowaæ
Polaków na czas niepodleg³o�ci, w Wojere
cach  (Hoyerswerda),  na  terenie  królestwa
pruskiego, 13 pa�dziernika 1912 r., powstaje
organizacja  narodowa  £u¿yczan,  któr¹  na
zwano �Domowina�.  Powo³any przez delega
tów 31 ³u¿yckich stowarzyszeñ dzia³aj¹cych
wcze�niej na terenie Prus i Saksonii, Zwi¹zek
Serbów £u¿yckich �Domowina�  istnieje do
dzisiaj i jest jednym z filarów trwania £u¿y
czan  przy w³asnej  tradycji  i  przy w³asnych
warto�ciach.
  Po I wojnie �wiatowej trwa nadal troska
o narodowy rozwój ³u¿ycki, pomimo formal
nego nieuznawania £u¿yczan za mniejszo�æ
narodow¹. Do wybitnych dzia³aczy ³u¿yckich

tego okresu nale¿y Jan Skala, poeta, prozaik,
publicysta, europejskiej s³awy teoretyk zagad
nieñ mniejszo�ciowych, który nawi¹zuje �cis³e
relacje  z  powsta³ym w  1922  r.  Zwi¹zkiem
Polaków w Niemczech. Przez kilkana�cie lat
redaguje on �Kulturwehr�, pismo mniejszo�
ci  narodowych w Niemczech.  Jest  doradc¹
ZPwN w sprawach prawnych i wielkim przy
jacielem Polaków. Lata trzydzieste przynosz¹
dramatyczne momenty  w  ¿yciu  £u¿yczan,
rozwi¹zanie  ich  stowarzyszeñ,  pobór  m³o
dzie¿y do niemieckiej armii. Jedyny syn Jana
Skali ginie w styczniu 1943 r. w bitwie stalin
gradzkiej, za� sam Jan Skala z r¹k sowieckiego
¿o³nierza 22 stycznia 1945 r. w Dziedzicach
ko³o Namys³owa.
  U schy³ku kwietnia 1945 r. rozegra³y siê
pod Budziszynem krwawe walki miêdzy ¿o³
nierzami II Armii Wojska Polskiego, nieudol
nie dowodzonymi przez �wierczewskiego,
a id¹cymi z Czech w kierunku na Berlin nie
mieckimi jednostkami pancernymi. Te strasz
liwe dni opisa³ we wspomnieniach �Ciernista
droga do wolno�ci� ³u¿ycki dzia³acz Jan Cy¿,
pierwszy  starosta  budziszyñski  po  wojnie.
Przez kilkadziesi¹t lat znosili £u¿yczanie wraz
Niemcami sowieckie panowanie i w tych trud
nych warunkach musieli  szukaæ  przestrzeni
dla  siebie. Do�wiadczyli,  wraz  z  Polakami,
ciekawego eksperymentu, gdy w 1972 r. dla
mieszkañców  DDR  i  PRL  wprowadzono
mo¿liwo�æ przekraczania wspólnej granicy na

dowód osobisty. Niestety, ten eksperyment za
koñczy³ siê ostatecznie jesieni¹ 1980 r. Starsi
czytelnicy pamiêtaj¹ zapewne scenki uliczne
z Chociebu¿a � g³ównego miasta Dolnych £u
¿yc � gdy pokazywano relacje z Wy�cigu Po
koju. Ludowe stroje ³u¿yckich kobiet widziane
w tych  relacjach zachowa³y siê nadal na Dol
nych, inne tak¿e na Górnych £u¿ycach.
  S¹ £u¿yczanie wspó³cze�nie jedn¹ z czte
rech mniejszo�ci  narodowych  uznawanych
prawnie przez pañstwo niemieckie, a wielu
z nich � zw³aszcza na Górnych £u¿ycach �
zachowa³o  nadal  swoj¹ mowê  ojczyst¹. Na
ulicach mo¿na  spotkaæ dwujêzyczne nazwy
ulic i instytucji. £u¿yczanie w wiêkszo�ci s¹
luteranami, ale wokó³ Budziszyna zachowa³a
siê du¿a enklawa katolicka. Wielk¹ doroczn¹
atrakcj¹ s¹ w tej czê�ci Górnych £u¿yc konne
procesje je�d�ców wielkanocnych z krzy¿ami
i chor¹gwiami ko�cielnymi. Na tym obszarze
jest nawet ¿eñski klasztor �Gwiazda Maryi�.
Jedyny taki klasztor katolicki w ca³ej Saksonii.
G³ównym lokalnym o�rodkiem pielgrzymko
wym,  zwi¹zanym  z  kultem maryjnym,  jest
natomiast  niewielki  Ró¿ant,  ma³a  ³u¿ycka
Czêstochowa.  £u¿yczan odwiedzi³ w 1975 r.
� wówczas jeszcze jako arcybiskup krakowski
� Karol Wojty³a. Pó�niej, swoim zwyczajem,
Papie¿ Jan Pawe³ II w czasie b³ogos³awieñ
stwa Urbi et Orbi sk³ada³ dorocznie ¿yczenia,
transmitowane na ca³y �wiat, tak¿e w jêzyku
£u¿yczan. Wdziêczni £u¿yczanie w podziê
kowaniu  nawiedzali  Rzym,  pielgrzymowali
do Czêstochowy, za� na �cianie ko�cio³a pa
rafialnego w miejscowo�ci Chró�cice umie�
cili dziêkczynn¹ tablicê pami¹tkow¹ po�wiê
con¹ Papie¿owi.
  Budziszyn � miasto nad Sprew¹ � i kato
lickie  tereny  le¿¹ce  na  pó³nocnyzachód  od
tego miasta to serce wspó³czesnego narodu ³u
¿yckiego, najmniejszego s³owiañskiego naro
du na ziemi. Trzeba jednak¿e pamiêtaæ, ¿e £u
¿yczanie pomimo religijnego podzia³u, istnie
j¹cego od XVI w. potrafi¹ zgodnie pracowaæ
dla dobra swojego narodu. Co dwa lata w lipcu
odbywa  siê  na  £u¿ycach Miêdzynarodowy
Festiwal Folklorystyczny, który jest najwiêk
szym  przedsiêwziêciem  logistycznym  tego
ma³ego  s³owiañskiego  narodu. W  pierwszy
dzieñ, w czwartek, program festiwalu odbywa
siê w ca³o�ci w Budziszynie, g³ównie na tere
nie zamku Ortenburg, ale zespo³y mo¿na spot
kaæ tak¿e w innych miejscach Starego Miasta.
W pi¹tek niektóre zespo³y jad¹ na Dolne £u
¿yce,  które  s¹  nieodleg³e  przy wspó³czes
nych mo¿liwo�ciach komunikacyjnych. W so
botê i niedzielê, w które gromadzi najwiêksza
liczba uczestników, w Chró�cicach � kilkana�
cie kilometrów od Budziszyna � ma miejsce
g³ówna czê�æ festiwalu. W sobotê, po po
³udniu i wieczorem, koncerty odbywaj¹ siê
w sze�ciu �dworach�, specjalnie do tego przy
gotowanych przestrzeniach. W niedzielê, tu¿
po mszy �wiêtej odprawianej w ko�ciele w jê
zyku górno³u¿yckim, odbywa siê przemarsz
zespo³ów,  a  nastêpnie  fina³owy  plenerowy
koncert na polach przynale¿nych do po³o¿onej
obok s¹siedniej wsi Horka. Id¹c na ten fina
³owy koncert, nie sposób nie zauwa¿yæ po le
wej stronie wynios³ego, po³o¿onego na wzgór
ku, pomnika po�wiêconego polskim ¿o³nie
rzom poleg³ym na ³u¿yckiej ziemi u schy³ku
wojny. O tej krwawej bitwie pod Budziszy
nem wspomina jedna z tablic na grobie Nie
znanego ¯o³nierza.
  Mo¿e niektórzy zachêc¹ siê i te¿ wpadn¹
przynajmniej na jeden dzieñ do Budziszyna.
A jest w tym roku specjalna okazja. W przysz
³ym roku  latem bêdzie  te¿ kolejny Festiwal
Folklorystyczny. Tak¿e warto, bo to przecie¿
tak blisko od granic wspó³czesnej Polski!

JAN SZA£OWSKI

£u¿yce tysi¹c lat po pokoju budziszyñskim
Zacznê od pewnej dygresji. W 1798 r.,  trzy lata po haniebnym akcie abdykacji Stanis³awa

Augusta Poniatowskiego, zatrzasnê³o siê wieko trumny nad po³abskim ludem Drzewian. Zmar³

wówczas ostatni mê¿czyzna potrafi¹cy zmówiæ �Ojcze Nasz� w jêzyku licznego niegdy� narodu

Drzewian.


