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Modlitwa, ja³mu¿na, post
14 lutego rozpocz¹³ siê w Kociele katolickim Wielki Post, »sakramentalny znak naszego
nawrócenia, który zapowiada i urzeczywistnia mo¿liwoæ nawrócenia siê do Pana ca³ym
sercem i ca³ym ¿yciem«. 40dniowy okres modlitwy, pokuty i ja³mu¿ny ma nas przygotowaæ
do prze¿ycia wi¹t Zmartwychwstania Pañskiego.
Na ten szczególny czas orêdzie do wiernych
skierowa³ Ojciec wiêty Franciszek. Papie¿
ostrzega przed fa³szywymi prorokami, którzy
przypominaj¹ zaklinaczy wê¿y, wykorzystuj¹
ludzkie emocje, aby zniewalaæ ludzi i prowa
dziæ ich tam, gdzie chc¹. Ile¿ dzieci Bo¿ych da
je siê zwieæ powabom trwaj¹cej parê chwil
przyjemnoci, któr¹ bierze siê za szczêcie!
Ilu¿ mê¿czyzn i ile kobiet ¿yje jakby pod uro
kiem iluzji pieni¹dza, który w rzeczywistoci
czyni ich niewolnikami zysku lub niegodzi
wych interesów! Ile¿ osób ¿yje, s¹dz¹c, ¿e sa
me sobie wystarczaj¹, i padaj¹ ofiar¹ samot
noci!  pyta Franciszek.
Oprócz tych zaklinaczy Papie¿ przestrzega
te¿ przed szarlatanami, którzy proponuj¹ ³at
we i natychmiastowe sposoby zaradzenia cier
pieniom, szczególnie podatni s¹ na nie ludzie
m³odzi, którzy padaj¹ ofiar¹ u³udy narkoty
ków, relacji »jednorazowego u¿ytku«, zarob
ków ³atwych, ale nieuczciwych! Zagro¿eniem
jest te¿ wiat wirtualny, w którym relacje
wydaj¹ siê ³atwiejsze i szybkie, a potem oka
zuj¹ siê dramatycznie pozbawione sensu! Jak
podkrela Papie¿, ci oszuci, proponuj¹cy rze
czy bez wartoci, odbieraj¹ natomiast to, co
jest najcenniejsze, jak godnoæ, wolnoæ i zdol
noæ kochania. To pokusa pró¿noci prowadzi
nas do tego, ¿e puszymy siê jak paw i potem
siê omieszamy; a ze miesznoci nie ma po
wrotu. Nic dziwnego: od zawsze diabe³, który
jest »k³amc¹ i ojcem k³amstwa« (J 8,44),
przedstawia z³o jako dobro, a fa³sz jako praw
dê, aby zmyliæ serce cz³owieka.
Papie¿ przestrzega te¿ przed zjawiskiem
zimnych serc, niczym w piekle Dantego  to
stan, gdy stygnie w nas mi³oæ. Tym, co gasi
mi³oæ, jest chciwoæ pieni¹dza, a w jej nas

têpstwie odrzucenie Boga, co przeradza siê
w przemoc, obracaj¹c¹ siê przeciwko tym,
których uwa¿amy za zagro¿enie dla naszych
»pewników«, jak nienarodzone jeszcze dziec
ko, chory starzec, goæ bêd¹cy przejazdem,
cudzoziemiec, a tak¿e blini, który nie odpo
wiada naszym oczekiwaniom.
Objawem zimnych serc jest te¿ ziemia

wojny, mentalnoæ wiatowa, która sk³ania
do zajmowania siê tylko tym, co pozorne,
os³abiaj¹c w ten sposób zapa³ misyjny.
Papie¿ podpowiada nam, co robiæ, by wy
dobyæ siê z tego strasznego obrazu wiata:
proponuje nam proste rozwi¹zania  modlit
wê, ja³mu¿nê i post. Bo gdy powiêcamy
wiêcej czasu na modlitwê, pozwalamy na
szemu sercu odkryæ ukryte k³amstwa, którymi
zwodzimy samych siebie, by ostatecznie szu
kaæ pociechy w Bogu. On jest naszym Ojcem
i chce, abymy mieli ¿ycie.
Ja³mu¿na uwalnia nas od chciwoci i po
maga nam odkryæ, ¿e drugi cz³owiek jest moim

Julian Fa³at, Popielec, 1881

jest zatruta przez odpady, zanieczyszczone
morza i maszyny, które zrzucaj¹ narzêdzia
mierci. Do tego dochodzi: egoistyczna gnu
noæ, ja³owy pesymizm, pokusa izolowania
siê i anga¿owania w nieustanne bratobójcze

bratem  to, co mam, nie jest nigdy tylko mo
je. Bardzo bym chcia³, ¿eby ja³mu¿na sta³a
siê dla wszystkich prawdziwym, autentycz
nym stylem ¿ycia!  stwierdza Ojciec wiêty
 Bardzo bym chcia³, abymy, jako chrzeci

Wielki Post jest czasem prawdy
Ka¿dy z nas ma co do naprawienia, co do wyznania, do po¿a³owania. A s¹ w Polsce sprawy
pilne i niecierpi¹ce zw³oki, takie, których zrzucenie z naszych sumieñ przyniesie ulgê. W czasie
rekolekcji, rozwa¿añ drogi krzy¿owej i spowiedzi us³yszymy znów o sprawach, o których dob
rze wiemy, które znamy z naszej codziennej religijnoci, ale które jednak zabrzmi¹ na nowo.
Wielki Post jest w ten sposób czasem praw
dy, szans¹ dla nas na staniêcie po stronie Bo
¿ej Prawdy. Dlatego na progu Wielkiego Pos
tu musz¹ ponownie paæ s³owa, których wy
maga od nas udzia³ w Kociele katolickim.
Jest to krzyk do sumieñ ludzi odpowiadaj¹
cych za porz¹dek prawny w Polsce: Ludzie
w³adzy, przedstawiciele wiêkszoci parlamen
tarnej, wzywamy was do likwidacji bezprawia

dopuszczaj¹cego zbrodniê zabójstwa polskich
dzieci nienarodzonych! Nikomu nie wolno ³a
maæ Prawa Bo¿ego, które jest fundamentem
naszej to¿samoci. Bo kto ³amie Prawo Bo¿e
w pañstwie, dopuszcza siê publicznej depra
wacji. Parlament ani pos³owie i senatorowie
nie s¹ w³acicielami Polski, naszym Panem
jest Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie, któ
ry kona w mêce za te straszne grzechy. Nie

sprzeciwiajcie siê wiêcej Królowi Wszech
wiata i Polski. Wykorzystajcie Wielki Post
do przyjêcia ciê¿aru odpowiedzialnoci za ¿y
cie dzieci nienarodzonych w naszym pañstwie.
Europa patrzy dzi na Polskê, bo tu si³y
wrogie Bogu chc¹ usun¹æ wszelkie wp³ywy
wartoci katolickich na prawo polskie, bo na
sza Ojczyzna staje siê redut¹ chrzecijañstwa
na Starym Kontynencie. Polacy maj¹ obowi¹
zek odczytaæ wolê Bo¿¹ i przyj¹æ na siebie jej
wykonanie. Ten obowi¹zek dotyczy tak¿e par
lamentarzystów, jeli s¹ ludmi Kocio³a.
Wielu z was przyznaje siê do wiary w Chry
stusa, a chyba wszyscy na tzw. prawicy wieñ
czyli lubowanie parlamentarne s³owami Tak

im. w. Wojciecha
janie, brali przyk³ad z aposto³ów i widzieli
w mo¿liwoci dzielenia siê z innymi naszymi
dobrami konkretne wiadectwo komunii, ja
k¹ ¿yjemy w Kociele, np. poprzez wsparcie
zbiórek dla Kocio³ów i spo³ecznoci znajdu
j¹cych siê w trudnych sytuacjach. Jak bardzo
bym chcia³, abymy równie¿ w naszych co
dziennych relacjach, za ka¿dym razem, kiedy
brat prosi nas o pomoc, pomyleli, ¿e jest to
wezwanie Bo¿ej Opatrznoci: ka¿da ja³mu¿na
jest sposobnoci¹, aby uczestniczyæ w Opatrz
noci Boga wzglêdem Jego dzieci; a je¿eli On
dzi pos³uguje siê mn¹, abym pomóg³ bratu,
to czy¿ jutro nie zatroszczy siê tak¿e o moje
potrzeby  On, który nie daje siê przecign¹æ
w hojnoci?  apeluje Papie¿.
Post za odbiera si³ê naszej przemocy, roz
braja nas i stanowi wielk¹ okazjê do wzras
tania. Pozwala nam dowiadczyæ tego, co od
czuwaj¹ ludzie, którym brakuje nawet tego,
co niezbêdnie potrzebne, i których na co dzieñ
drêczy g³ód; z drugiej strony, wyra¿a stan
naszego ducha, z³aknionego dobroci i sprag
nionego ¿ycia Bo¿ego. Post nas przebudza,
powoduje, ¿e stajemy siê bardziej wra¿liwi
na Boga i na bliniego, budzi na nowo wolê
pos³uszeñstwa Bogu, który jako jedyny zaspo
kaja nasz g³ód.
Papie¿ zachêca nas, by poszli wielkopost
n¹ drogi modlitwy, ja³mu¿ny i postu. Pomóc
ma w tym inicjatywa 24 godziny dla Pana.
9 i 10 marca w ka¿dej diecezji przynajmniej
jeden koció³ ma byæ otwarty przez 24 godzi
ny bez przerwy, co stworzy sposobnoæ do
modlitwy adoracyjnej i do spowiedzi.
W noc Zmartwychwstania Pañskiego bê
dziemy na nowo prze¿ywaæ sugestywny ry
tua³ zapalenia pascha³u: wiat³o, odpalone
od »nowego ognia«, stopniowo rozproszy
mrok i owietli zgromadzenie liturgiczne.
»Niech wiat³o Chrystusa, chwalebnie zmar
twychwsta³ego, rozproszy ciemnoci naszych
serc i umys³ów«, abymy wszyscy mogli na
nowo prze¿yæ dowiadczenie uczniów z Emaus
 s³uchanie S³owa Pana i karmienie siê Chle
bem eucharystycznym sprawi, ¿e nasze serce
bêdzie mog³o znów p³on¹æ wiar¹, nadziej¹
i mi³oci¹  stwierdza Papie¿.

OPRAC. IWONA KLIMCZAK
mi dopomó¿ Bóg!. Dlatego przytoczê s³owa
Ewangelii, które wiêkszoæ z was pewnie zna:
Kiedy Piotr z Aposto³ami nauczali i uzdra
wiali w Jerozolimie, zostali pojmani przez
¯ydów, którzy przyprowadziwszy ich stawili
przed Sanhedrynem, a arcykap³an zapyta³:
«Zakazalimy wam surowo, abycie nie na
uczali w to imiê, a oto nape³nilicie Jerozolimê
wasz¹ nauk¹ i chcecie ci¹gn¹æ na nas krew
tego Cz³owieka?». «Trzeba bardziej s³uchaæ
Boga ni¿ ludzi»( ).
Gdy to us³yszeli, wpadli w gniew i chcieli
ich zabiæ. Lecz pewien faryzeusz, imieniem
Gamaliel, zabra³ g³os w Radzie: Odst¹pcie od
tych ludzi i puæcie ich! Je¿eli bowiem od ludzi
pochodzi ta myl czy sprawa, rozpadnie siê,
a je¿eli rzeczywicie od Boga pochodzi, nie
potraficie ich zniszczyæ i mo¿e siê czasem
okazaæ, ¿e walczycie z Bogiem». Us³uchali go.
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Modlitwa za Papie¿a Franciszka
Wszechmog¹cy, mi³osierny Bo¿e, otaczaj swoj¹ ³ask¹ Ojca wiêtego Franciszka, którego ustanowi³e g³ow¹ Kocio³a wiêtego. Daj mu wiat³o Ducha wiêtego, aby
zawsze prowadzi³ Twoj¹ owczarniê drogami, które Tobie siê podobaj¹, a wiêt¹ ³ód Kocio³a kierowa³ zawsze tam, gdzie Ty wska¿esz. Daj mu dobre zdrowie i wytrwa³oæ,
aby w Imiê Twoje roztacza³ opiekê nad ca³ym ludem Bo¿ym prowadz¹c go ku jednoci Kocio³a Chrystusowego.
Matko Kocio³a, Królowo Pokoju, prosimy Ciê, upro te ³aski u Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który ¿yje i króluje, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Matka Bo¿a z Lourdes
wiêta BernadettaMaria Soubirous urodzi³a siê 7 stycznia 1844 r. w Lourdes. By³a najstarsz¹
córk¹ z dziewiêciorga dzieci ubogiego m³ynarza Franciszka Soubirous i Luizy Casterot. By³a
chorowitym dzieckiem. W 1866 r. wst¹pi³a do klasztoru Notre Dame de Nevers, gdzie spêdzi³a
resztê swojego krótkiego ¿ycia s³u¿¹c chorym. W wieku 35 lat zmar³a na grulicê.
11 lutego 1858 r., wraz z siostr¹ Antoni¹ i przy
jació³k¹ Joann¹ z s¹siedztwa, Bernadetta
wysz³a z domu zebraæ chrust na opa³ nad rzekê
Gave, w okolicach groty, poni¿ej ska³y Massa
bielle. Przechodz¹c przez rzekê poczu³a nag³y
podmuch wiatru. Odwróci³a g³owê i ujrza³a
m³od¹ Piêkn¹ Pani¹ ubran¹ w bia³oniebieskie
szaty, która w rêku trzyma³a ró¿aniec. Berna
detta bardzo siê wystraszy³a. Jednak Pani u
miecha³a siê przyjanie i kiedy Bernadetta
siêgnê³a po ró¿aniec, Piêkna Pani skinê³a g³o
w¹ na znak akceptacji. Razem zmówi³y modli
twê, po czym Pani zniknê³a. Z trzech dziew
czynek tylko ona mia³a to niezwyk³e widzenie.
Nikt nie uwierzy³ w jej opowieci.
W niedzielê 14 lutego Bernadetta, wraz
z Antoni¹ i Joann¹, wróci³a w okolice groty,

mimo sprzeciwu matki Luizy Serbirous.
Dziewczynki zabra³y ze sob¹ ró¿aniec i butel
kê ze wiêcon¹ wod¹, ¿eby pokropiæ ni¹ zja
wê i sprawdziæ, czy nie pochodzi od z³ego du
cha. Uklêk³y i zaczê³y odmawiaæ ró¿aniec. Po
odmówieniu pierwszej dziesi¹tki, Bernadetta
ujrza³a tê sam¹ ok. szesnastoletni¹ Pani¹. Po
kropi³a J¹ wod¹ wiêcon¹. Im bardziej kropi³a,
tym bardziej Pani umiecha³a siê do niej. Ma
ryja po raz pierwszy przemówi³a podczas trze
ciego objawienia. Prosi³a Bernadettê, aby przy
chodzi³a w to miejsce przez kolejne 15 dni.
M³oda wizjonerka podczas tych 15 dni otrzy
ma³a 3 tajemnice, których nie mog³a nikomu
ujawniæ. Maryja w kolejnym objawieniu (24
lutego 1858 r.) prosi³a o modlitwê w intencji
nawrócenia grzeszników. Kolejnego dnia Ma

ryja prosi³a wiat o pokutê. Póniej kaza³a Ber
nadetcie iæ do wskazanego miejsca i obmyæ
siê wod¹. Ale tam nie by³o wody. Dziewczyn
ka uca³owa³a miejsce i rozgarnia³a ziemiê.
W tym miejscu wybi³o ród³o, z którego ju¿
od 160 lat daje uzdrowienia przez orêdownic
two Maryi. Z ka¿dym widzeniem przycho
dzi³o z Bernadett¹ coraz wiêcej ludzi, z któ
rych wielu dozna³o cudownych uzdrowieñ.
Bernadetta zdecydowa³a wreszcie zapytaæ
Piêkn¹ Pani¹, kim jest. Maryja odpowiedzia³a:
Jestem Niepokalanym Poczêciem. Bernardetta
by³a zaskoczona t¹ odpowiedzi¹, gdy¿ nie
wiedzia³a, co znaczy to dziwne imiê Niepoka
lanie Poczêta. Ostatnie spotkanie mia³o miej
sce 16 lipca Bernadetta ujrza³a Maryjê po raz
ostatni z twarz¹ piêkniejsz¹ ni¿ zwykle.
Objawienia Maryi w Lourdes zosta³y za
twierdzone 18 stycznia 1862 r. przez biskupa
diecezji Tarbes, J.E. Laurencea, jako auten
tyczne i niebudz¹ce w¹tpliwoci. W 1866 r.
Bernadetta wst¹pi³a do Zakonu Sióstr Mi³o
sierdzia w Nevers i pozosta³a tam, a¿ do mier

ci 16 kwietnia 1879 r. Lourdes sta³o siê jed
nym z najwiêkszych sanktuariów w wiecie.
Ka¿dego roku przybywa tam ok. 5 mln piel
grzymów, aby prosiæ Maryjê o uzdrowienie
duszy i cia³a. wiêty Jan Pawe³ II dwukrotnie
pielgrzymowa³ do tego sanktuarium. Jego dru
ga wizyta w Lourdes by³a zarazem jego ostat
ni¹ podró¿¹ zagraniczn¹. Papie¿ wypowie
dzia³ wtedy znamienne s³owa: Oto dotar³em
do kresu mojej pielgrzymki.

TERESA SZEMERLUK

Rzeby i rysunki Ga³kiewicza
W ³ódzkiej Galerii Willa mo¿na by³o obejrzeæ bardzo ciekaw¹ wystawê prac Micha³a
Ga³kiewicza, obejmuj¹c¹ g³ównie rzeby i rysunki, ale dodatkowo te¿ malarstwo, ceramikê
i projekty medalierskie.
Urodzony w Zgierzu artysta studiowa³ w ³ódz
kiej uczelni plastycznej, z któr¹ póniej na d³u
gie lata zwi¹za³ siê jako profesor kieruj¹cy
m.in. pracowni¹ rzebiarsk¹. By³ te¿ pomys³o
dawc¹ i komisarzem £ódzkiej Galerii Rzeby.
Za artystyczne i pedagogiczne dokonania
otrzyma³ liczne nagrody i wyró¿nienia.
Jako rzebiarz  a to jest jego zasadnicza
rola twórcza  realizuje swe zamys³y przede
wszystkim w kamieniu, ponadto w drewnie,
betonie, sztucznym tworzywie. Jest autorem
zarówno rzeb kameralnych, jak i monumen
talnych, stworzy³ liczne pomniki (ostatnio
Pomnik Powstania Warszawskiego) i inne
obiekty plenerowe. Prawie ka¿dy ³odzianin

zna chyba jego Bociany oraz Macierzyñstwo
usytuowane na Osiedlu Retkinia. W metalu
realizuje projekty u¿ytkowe, ogromne uznanie
budz¹ jego przepiêkne ¿yrandole w Muzeum
Miasta £odzi, Teatrze Arlekin, Urzêdzie Mias
ta £odzi oraz w Galerii Willa w³anie.
Zaprezentowane na wystawie rzeby wy
konane zosta³y w kamieniach, tzw. otocza
kach, i poza kilkoma nawi¹zaniami do fauny
(ryby, ptaki) przedstawiaj¹ ludzkie g³owy 
najczêciej podobizny piêknych kobiet oraz
intryguj¹cych brodaczy. Nierzadko s¹ to ujê
cia alegoryczne, ale zdarzaj¹ siê odniesienia
do znanych postaci (Artur Rubinstein). W ka¿
dym wypadku mamy tu do czynienia z perfek

cyjnym zapanowaniem nad jak¿e opornym
przecie¿ tworzywem i nadaniem mu wrêcz
nieskazitelnej formy.
Utrzymane w ma³ych formatach rysunki
to wnikliwe pod wzglêdem psychologicznym
portrety osób o zró¿nicowanym wieku i dia
metralnie niekiedy przeciwstawnej fizjonomii.
Zarówno rzeby, jak i rysunkowe portrety
cechuje niejednakowa w odcieniach i nasileniu
ekspresja  w przypadku twarzy z kamienia
ma ona charakter, rzec mo¿na, stê¿ony.
W jednej z sal pokazane zosta³y rysunko
we wizerunki nadpalone  w 2003 roku w pra
cowni artysty wybuch³ pod jego nieobecnoæ
po¿ar, który zniszczy³ b¹d uszkodzi³ wszyst
kie znajduj¹ce siê tam prace oraz narzêdzia.
Ga³kiewicz w owych, nosz¹cych lad ognia,
konterfektach potrafi³ odnaleæ walor este
tyczny godny wyeksponowania.
Wystawie, przygotowanej przez Ewê

Fuchs, towarzyszy³ starannie opracowany,
a wydany przez Miejsk¹ Galeriê Sztuki w £o
dzi, katalog.
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Modlimy siê wspólnie o cud i rych³¹ beatyfikacjê
Czcigodnej S³ugi Bo¿ej,
Wandy Malczewskiej
w Parafii
Najwiêtszego Serca Pana Jezusa
w Parznie
w niedzielê 4 marca 2018 r.,
o godz. 16:00.
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Czy Europa wraca do wartoci chrzecijañskich?
Od grudnia 2017 roku Austria ma nowego kanclerza. Zosta³ nim niespe³na 32letni

wa³nic¹. Nowy kanclerz jest za ustanowie
niem specjalnych wiêzieñ dla radykalnych
islamistów. W kampanii wyborczej opowia
da³ siê za azylem na wzór australijski, gdzie
uchodców zamyka siê na wyspach. Jego
postulatem jest, aby obywateli Austrii wal
cz¹cych w szeregach d¿ihadystów pozbawiæ
obywatelstwa i srogo karaæ. Jeli chodzi i po
litykê zagraniczn¹, Sebastian Kurz nie kryje
swojej sympatii do pañstw Grupy Wyszeh
radzkiej. W kampanii wyborczej podkrela³,
¿e choæ ma zastrze¿enia do rozwoju wyda
rzeñ politycznych w niektórych krajach UE,
pewnie mia³ na myli Polskê, jest przeciwny
czynienia z tych krajów cz³onków UE drugiej
kategorii.

te¿ protestowano, ale w manifestacji uczest
niczy³o zaledwie kilka tysiêcy ludzi. Niedo
statek ludzi nadrabiano skanduj¹c has³a nie
zbyt wysokich lotów, miêdzy innymi: nie,
dla nazistowskich wiñ, nazi raus.
Na czele Austriackiej Partii Wolnoci stoi
obecnie 47letni Heinz Christian Strache; i to
on obj¹³ stanowisko wicekanclerza Austrii.
Prasa nazywa go populist¹ i ksenofobem.
Partia Wolnoci od wielu lat ostrzega³a Aus
triaków przed zalewem uchodców, nawet
wtedy gdy nie przybywa³o ich tak wielu.
Strache by³ bliskim wspó³pracownikiem Hai
dera i obj¹³ szefowanie Austriackiej Partii
Wolnoci, gdy Haider dokona³ jej roz³amu
odchodz¹c do za³o¿onego przez siebie nowe
go ugrupowania. Partia FPOe ma obecnie ³a
godniejsze oblicze i nie jest ju¿ tak bezwz
glêdnie têpiona, jak za czasów Haidera. Jed
nak w trakcie kampanii wyborczej przeciw
nicy polityczni nie powstrzymali siê od wy
zywania cz³onków tej partii od nazistów.
Okres trwania kadencji rz¹du w Austrii
wynosi cztery lata. W nowej ods³onie, do aus
triackiego parlamentu dosta³o siê 5 ugrupo

Austriacka Partia Wolnoci FPOe wspó³
tworz¹ca koalicjê, otrzyma³a w wyborach do
austriackiej Rady Narodowej (poselskiej izby
parlamentu) dobry wynik  26 procent g³o
sów poparcia. Nowa koalicja jest powtórk¹
sytuacji sprzed 18 lat. Wtedy te¿ rz¹dzi³y te
dwie partie  partia ludowa OeVP oraz ug
rupowanie radykalnej prawicy FPOe, na cze
le której sta³ dobrze pamiêtany Joerg Haider.
To przeciw niemu, unijni dygnitarze i ca³y
brukselski wiat kierowali ostrze krytyki.
Z powodu Haidera, UE bojkotowa³a austriac
ki rz¹d nak³adaj¹c na Austriê sankcje dyp
lomatyczne. W stolicach europejskich do
dobrego tonu nale¿a³ bojkot wicekanclerza
z FPOe Joerga Haidera. Trwa³o to a¿ do jego
zagadkowej mierci. Zgin¹³ nagle, w wypadku
samochodowym w 2008 roku. W 2000 roku
podczas zaprzysiê¿enia rz¹du tamtej skrajnej
prawicy na Placu Bohaterów w Wiedniu
protestowa³o 150 tysiêcy osób. Tym razem

wañ, które przekroczy³y obowi¹zuj¹cy w Aus
trii 4procentowy próg wyborczy. Ukonsty
tuowana nowa koalicja rz¹dz¹ca podzieli³a
miêdzy sob¹ 13 resortów. Austriacka Partia
Wolnoci FPOe otrzyma³a szeæ resortów,
w tym trzy kluczowe ministerstwa  Spraw
Wewnêtrznych, Spraw Zagranicznych i mini
sterstwo Obrony. Szefow¹ dyplomacji zo
sta³a Karin Kneissl, by³a dziennikarka i dyp
lomatka znana z sympatii do Rosji. Pozosta³e
siedem resortów objêli przedstawiciele partii
ludowej Sebastiana Kurza.
Nowy kanclerz zapowiedzia³, ¿e jednym
z najwa¿niejszych zadañ jego rz¹du bêdzie
zdecydowana obni¿ka podatków oraz walka
z nielegaln¹ imigracj¹. W programie obu par
tii przewidziano zwiêkszenie zatrudnienia
w policji o 2100 osób oraz redukcjê biurokra
cji. Zapowiedziano równie¿, ¿e rz¹d bêdzie
d¹¿yæ do odprê¿enia w relacjach miêdzy Ros
j¹ a Zachodem. Nowy rz¹d planuje zmniej

Sebastian Kurz, lider Austriackiej Partii Ludowej (ÖVP). W padzierniku ubieg³ego roku
odby³y siê przedterminowe wybory do parlamentu rozpisane z powodu rozpadu funkcjonu
j¹cej nie przerwanie od 2002 roku wielkiej koalicji rz¹dowej najwiêkszych partii o
przeciwnych pogl¹dach  partii ludowców i socjaldemokratów. Rozejcie siê koalicjantów
nast¹pi³o w rok przed terminem wyborów.
Od chwili przyjêcia misji tworzenia nowego
rz¹du z r¹k prezydenta Austrii, Sebastian
Kurz zdo³a³ w ci¹gu kilku tygodni porozu
mieæ siê z koalicjantem. W wyniku negocja
cji, uformowa³ siê rz¹d pomiêdzy zwyciêsk¹
konserwatywn¹ Austriack¹ Parti¹ Ludow¹
i narodowokonserwatywn¹ Austriack¹ Par
ti¹ Wolnoci FPOe.
Polacy ma³o interesuj¹ siê Austri¹. Po
pierwsze, jest ma³a, bogata, droga i z tego po
wodu dla nas raczej niedostêpna. Po drugie,
mamy wystarczaj¹co du¿o problemów z na
szymi najbli¿szymi s¹siadami. Nieco wiêcej
wiedz¹ o Austrii mi³onicy wyjazdów nar
ciarskich w Alpy oraz sentymentalni turyci
 mi³onicy wiedeñskich kafejek i winiarni.
Ale i tak nie jest z nami najgorzej. Polacy
przynajmniej nie myl¹ Austrii z Australi¹.
O tym, ¿e tak siê dzieje, wiadcz¹ pami¹tki
i koszulki z nadrukiem przekrelonego kan
gura. W ten sposób sprzedawcy wykorzys
tuj¹ geograficzny analfabetyzm wielu kupu
j¹cych. Polacy w wiêkszoci nie znaj¹ naz
wisk austriackich polityków. Mo¿e za wyj¹t
kiem Kurta Waldheima, dawnego sekretarza
generalnego ONZ i prezydenta Austrii. By³o
o nim g³ono gdy wysz³o na jaw, ¿e ukrywa³
swoj¹ wojenn¹ przesz³oæ w Wehrmachcie.
Na formacji tej ci¹¿y³a zbrodnia dokonana
na Ba³kanach. Pamiêtamy równie¿ Joerga
Haidera  radykalnego polityka prawicy
sprzed kilkunastu lat, przeciwnika UE nawo
³uj¹cego do wyrzucenia wszystkich obcych
z Austrii.
Niew¹tpliwie najwiêkszym wygranym
ostatnich wyborów jest m³ody, 31letni szef
zwyciêskiej partii OeVP Sebastian Kurz. Ob
jêcie najwy¿szego urzêdu w pañstwie  sta
nowiska kanclerskiego w tak m³odym wieku
jest niebywa³ym sukcesem. Kariera tego
cz³owieka jest pasmem zwyciêstw. Kurz od
dawna jest najbardziej popularnym polity
kiem kraju. Swój marsz na szczyty zaczyna³
w ludowej m³odzie¿ówce OeVP. Ze wzglêdu
na zajêcia partyjne, przerwa³ studia prawni
cze. W 2011 roku zosta³ sekretarzem do spraw
integracji w Ministerstwie Spraw Wewnêtrz
nych. Dwa lata póniej, maj¹c zaledwie 27
lat, zosta³ szefem dyplomacji  najm³odszym
w UE. W³anie na tym stanowisku da³ siê
poznaæ jako wyrazisty polityk. Funkcjê tê pe³
ni³ w okresie kryzysu imigracyjnego. Poka
za³ wtedy, ¿e umie niezwykle skutecznie
dzia³aæ. Zas³ug¹ Kurza by³o znaczne ograni
czenie nap³ywu uchodców ze szlaku za
chodnioba³kañskiego w 2015 roku.
Sebastian Kurz przypomina typem Mac
rona. Jest m³ody, aktywny i bardzo sprytny.
To on zerwa³ wielk¹ koalicjê i za¿¹da³
przedterminowych wyborów. Wyczu³, jakie
s¹ bie¿¹ce oczekiwania Austriaków i dopa
sowa³ do nich politykê swojej chadeckiej
partii ludowej. Dzisiaj Austriacy najbardziej
boj¹ siê imigracji i islamizacji ich kraju, wiêc
Kurz wyszed³ im naprzeciw z obietnic¹ sku
tecznego rozprawienia siê z uchodcz¹ na

szyæ skalê pomocy spo³ecznej dla wszystkich
przybyszów. Jeszcze na granicy, od przyby
szów którzy z³o¿¹ wniosek o azyl, bêd¹ za
bierane komórki i pieni¹dze. Zawartoæ ko
mórek bêdzie analizowana pod k¹tem kon
taktów z terrorystami. W programie nowego
rz¹du znalaz³ siê postulat doprowadzenia do
zredukowania imigracji do zera. Wielu Aus
triaków z niepokojem patrzy, jak zmienia siê
etniczny sk³ad mieszkañców ich kraju. Obec
nie cudzoziemcy stanowi¹ 15,3 procent spo
³eczeñstwa Austrii, a liczba osób urodzonych
za granic¹ siêga 1,9 miliona. To du¿o, jak na
ma³e 8milionowe pañstwo.
Dlatego Austriacy potrzebowali radykal
nej zmiany swoich w³adz. Kryzys imigracyj
ny spowodowa³ wzrost nastrojów antyimi
granckich i prawicowych. W ci¹gu ostatnich
10 lat, odsetek muzu³manów zamieszkuj¹
cych Austriê podwoi³ siê. Wzrós³ z 4 do 8 pro
cent. Mimo zatrzymania masowego nap³ywu
nowych imigrantów, liczba muzu³manów
stale ronie. Powodem jest szybki przyrost
naturalny wród rodzin muzu³mañskich i zja
wisko konwersji na islam. Dane pochodz¹ce
z rejestrów lokalnych w³adz Wiednia podaj¹,
¿e w stolicy Austrii zarejestrowane s¹ 842
przedszkola. Wród nich, a¿ 150 przedszkoli
to tzw. muslim Kindergarten, do których
uczêszczaj¹ tylko dzieci wyznania islams
kiego. W ka¿dej dzielnicy Wiednia, przedsz
kola te rosn¹ jak grzyby po deszczu. Chodzi
do nich ju¿ oko³o 10 tysiêcy dzieci. Nowy
rz¹d austriacki bêdzie utrudnia³ ¿ycie spo
³ecznoci muzu³mañskiej w ich kraju. Jeszcze
przed dniem wyborów, na pocz¹tku padzier
nika ubieg³ego roku, wszed³ w ¿ycie przepis
zakazuj¹cy noszenia w miejscach publicz
nych burki i nikabu. Za z³amanie tego zakazu
grozi kara 150 euro.
Wybory w Austrii pokaza³y, ¿e kraj ten
jest pierwszym pañstwem Zachodu, nie licz¹c
pañstw by³ego Bloku Wschodniego, które
obudzi³o siê z lewackiego letargu. Co prawda
na stra¿y poprawnoci politycznej stoi wci¹¿
74letni prezydent Austrii Alexander Van der
Bellen reprezentuj¹cy partiê Zielonych, ale
i tak Austria wykona³a odwa¿ny krok do
przodu. Jedni mówi¹, ¿e Austria posz³a w kie
runku orbanizacji, inni nazwali nowy rz¹d
ostrym skrêtem na prawo. Zaprzecza temu
wypowied samego Sebastiana Kurza, który
mówi o sobie, ¿e nie jest prawicowcem tyl
ko politykiem liberalnym ukszta³towanym
przez chrzecijañskie nauczanie spo³eczne.
Póki co, nowe rz¹dy konserwatystów i na
rodowców musz¹ udowodniæ, ¿e zas³uguj¹
na to miano. Dwa tygodnie przed zaprzysiê
¿eniem nowego rz¹du, wiat obieg³a infor
macja, ¿e w dniu 5 grudnia Austriacki Try
buna³ Konstytucyjny zdecydowa³, ¿e prze
pisy zabraniaj¹ce ma³¿eñstw jednop³ciowych
s¹ dyskryminacyjne i postanowi³, ¿e najpó
niej od pocz¹tku 2019 roku w kraju bêdzie
wolno zawieraæ takie patologiczne zwi¹zki.
Jest to bardzo smutna informacja bêd¹ca wiel
kim wyzwaniem dla nowego prawicowego
i konserwatywnego rz¹du Austrii. Zoba
czymy, jakie jeszcze inne kroki poczyni ten
rz¹d. Zobaczymy tak¿e, jakie stanowisko
zajmie wobec Polski, gdy UE bêdzie chcia³a
nas przyk³adnie ukaraæ za ³amanie unijnych
praw.

MIROS£AW ORZECHOWSKI

LUDZIE

Aspekt

Invar Kamprad  twórca Ikei
Ingvar Kamprad zmar³ w styczniu tego roku w swoim domu w Smalandii, na po³udniu
Szwecji. Ikea nazwa³a go s³usznie jednym z najlepszych biznesmenów XX wieku. Miliarder
zaczyna³ swoj¹ karierê jako 17latek, a za³o¿ona w 1943 roku przez Kamprada Ikea,
funkcjonuj¹ca pocz¹tkowo jako dom wysy³kowy, posiada dzisiaj sklepy meblowe w 49 krajach
wiata i zatrudnia ponad 130 tysiêcy osób. Ingvar Kamprad by³ jednym z najbogatszych ludzi
na wiecie. Roczne obroty firmy Ikea wynosz¹ obecnie 50 miliardów euro.

Trudne pocz¹tki
Invar Kamprad pochodzi³ ze skromnej ro
dziny szwedzkich farmerów, ¿yj¹cych w nie
wielkiej wiosce Agunnaryd. Ju¿ w wieku 5 lat
ma³y Invar zacz¹³ robiæ interesy, handluj¹c za
pa³kami, które kupowa³ na targu i sprzedawa³
z zyskiem rozwo¿¹c je rowerem do okolicz
nych domów. Z biegiem czasu zacz¹³ handlo
waæ nasionami, choinkami i d³ugopisami. Za
oszczêdzone pieni¹dze liczy³ i chowa³ skrupu
latnie, jak nakazywa³o mu jego farmerskopro
testanckie wychowanie w domu i w szkole.
Prze³omowym momentem w jego wtedy
jeszcze skromnej karierze handlowej by³ rok
1943. Mia³ wtedy 17 lat, trochê oszczêdnoci,
otrzyma³ od swojego ojca pewn¹ sumê pieniê
dzy jako nagrodê za dobre wyniki w szkole,
posiada³ tzw. ¿y³kê do handlu i wiêcej pomys
³ów na ¿ycie od jego rówieników. Wówczas
Ingvar postanowi³ za³o¿yæ w³asn¹ firmê, która
nazwa³ Ikea, co stanowi³o akronim jego imie
nia (Ingvar), nazwiska (Kamprad), rodzinnej
farmy (Elmtaryd) i miejscowoci (Agunna
ryd). Towarem, który zamierza³ produkowaæ
i sprzedawaæ, nie by³y ju¿ zapa³ki i d³ugopisy,
lecz praktyczne i proste meble.
Aby móc otworzyæ swój biznes Ingvar
Kamprad musia³ uzyskaæ pisemn¹ zgodê opie
kuna, której udzieli³ mu jego wuj Ernst, uzna
j¹c, ¿e m³ody siostrzeniec ma g³owê do inte
resów i szansê, aby odnieæ sukces.

kiego, a nastêpnie, w 1961 r., pojecha³ do Pols
ki, gdzie pertraktowa³ z ró¿nymi instytucjami
przez dwa tygodnie, aby ostatecznie podpisaæ
umowê na wspó³pracê z Zak³adami Mebli
Giêtych w Radomsku. Wtedy te¿ postanowi³
nawi¹zaæ wspó³pracê z innymi polskimi przed
siêbiorstwami. Jeszcze w tym samym roku In
gvar Kamprad wraz z projektantami mebli
Ikea odwiedzi³ targi poznañskie.

Konkurencja i pomoc z PRL
Konkurencja bran¿y meblarskiej w Szwec
ji, szczególnie w Sztokholmie, bojkotowa³a
m³od¹ firmê Kamprada. Tani produkt nowego
przedsiêbiorstwa psu³ ustabilizowany rynek
meblarski, konkurenci robili wszystko, aby
doprowadziæ do upadku m³odego Invara.
Wówczas przysz³a mu z nieoczekiwan¹ po
moc¹ delegacja polskiego ministerstwa spraw
zagranicznych, na czele z ówczesnym minis
trem  Adamem Rapackim. Polacy szukali
w Szwecji potencjalnych inwestorów, którzy
mieliby odwagê i chêæ zainwestowaæ w PRL.
Potentaci meblarscy w Szwecji nie byli zainte
resowani kontaktami z komunistyczn¹ Polsk¹.
Przeciwnie Kamprad  zainteresowanie ze
strony polskiej handlem ze Szwecj¹ sk³oni³o
m³odego biznesmena do dzia³ania. Nawi¹za³
kontakt z przedstawicielami delegacji Rapac

Pierwsze zamówienie Kamprada w Ra
domsku dotyczy³o miêdzy innymi 500 sztuk
krzese³ ÖGLA wytwarzanych z giêtego drew
na bukowego. Ciekawe jest to, ¿e w³anie
krzes³o ÖGLA w 1965 r. zosta³o uznane w ma
gazynie Allt i Hemmet za wizytówkê ja
koci przedsiêbiorstwa.
Filozofia Ikei
Ikea rozwija³a siê szybko, biznes przynosi³
coraz wiêksze zyski. Kamprad w latach 70
tych sukcesywnie zacz¹³ zdobywaæ nowe
rynki, m.in. w Niemczech, Austrii i Holandii.
Jednym z g³ównych powodów sukcesu
firmy by³o poszukiwanie oszczêdnoci oraz
kompaktowy design, dziêki któremu Ikea wy
dawa³a mniej na transport swoich produktów.
W 1976 r. Kamprad opublikowa³ swój
manifest zatytu³owany A Testament of a Fur

niture Dealer, w którym próbowa³ wyjaniæ
przyczynê sukcesu jego firmy. Pisa³, ¿e meble
powinny byæ tak tanie, jak to tylko mo¿liwe,
jednoczenie nie trac¹c przy tym na jakoci.
Dowodzi³, ¿e cech¹, która wiadczy o czyim
rzeczywistym talencie, jest umiejêtnoæ osi¹
gania zamierzonych celów przy u¿yciu nie
wielkich zasobów.
Wród g³ównych za³o¿eñ firmy w stosun
ku do ka¿dego wprowadzanego na rynek pro
duktu pracownicy Ikei wymieniaj¹ przede
wszystkim: nisk¹ cenê, prostotê, gwarantuj¹
c¹ uniwersalnoæ mebla i mo¿liwoæ dopaso
wania go do wielu rodzajów wnêtrz, funkcjo
nalnoæ, dobry projekt, gwarantuj¹cy wytrzy
ma³oæ i ponadczasowoæ wyrobu oraz za
awansowan¹ kontrolê jakoci. Sam Kamprad
napisa³ w swoim manifecie: Drogie roz

wi¹zania problemów najczêciej wiadcz¹
o czyim przeciêtniactwie.
Emigracja do Szwajcarii
W 1976 r. Kamprad wyemigrowa³ do
Szwajcarii, co zwi¹zane by³o z unikniêciem
wysokich podatków, a jednoczenie umo¿li
wi³o mu czêstszy kontakt z rynkami zbytu.
W Szwajcarii spêdzi³ 40 lat swojego ¿ycia,
jednak ca³y czas podkrela³ swój patriotyzm
i oddanie Szwecji. W szwajcarskiej Lozannie
¿y³ bardzo oszczêdnie. Bêd¹c miliarderem je
dzi³ kilkuletnim samochodem, ¿ywi³ siê w sto
³ówkach pracowniczych i czêsto wybiera³ ko
munikacjê publiczn¹.
Od swoich pracowników wymaga³ lojal
noci i oszczêdnego gospodarowania zasoba
mi firmy. Z pewnoci¹ nie by³ stereotypowym
biznesmenem, raczej patronem starej daty.

Nie pozwólcie zabijaæ polskich dzieci!
Jestemy obserwatorami gorsz¹cego spektaklu
obci¹¿ania Polaków wspó³win¹ za zbrodniê
pope³niane przez Niemców na ¯ydach w la
tach II wojny wiatowej. Uchwalono w parla
mencie ustawê, która wprowadza kary za
przypisywanie Narodowi Polskiemu odpowie
dzialnoci za te zbrodnie. Rozpêta³o siê po¿a
³owania godne widowisko, odezwa³y siê ró¿ne
g³osy od Izraela po USA. I by³y to g³osy wro

gie Polakom. W napiêciu czekamy na zakoñ
czenie tych pod³ych po³ajanek i znosimy g³osy
tych, którzy, albo ¿yj¹, bo ich przodków urato
wali Polacy w czasie wojny, albo ws³awili siê
niewpuszczeniem do swoich portów statków
z ¯ydami uciekaj¹cymi z III Rzeszy.
W tym zgie³ku zupe³nie gin¹ informacje,
¿e trzecia ju¿ ustawa w obronie ¿ycia polskich
dzieci, projekt Zatrzymaj aborcjê, l¹duje na

dnie g³êbokich szuflad marsza³ka sejmu. Blis
ko 900 tys. podpisów zebranych pod projek
tem Zatrzymaj aborcjê znów nie robi wra¿e
nia na wiêkszoci parlamentarnej. Na co cze
kacie panie i panowie pos³owie?! Czy nie ma
ju¿ ró¿nicy pomiêdzy tzw. Nowoczesn¹ a PiS
em? Jak chcecie wiarygodnie broniæ siê przed
k³amstwem o polskich obozach mierci,
skoro dopuszczacie do tysi¹ca aborcji rocznie?
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Zawsze znajdowa³ czas na rozmowy z pra
cownikami i odpowiada³ osobicie na pisane
do niego listy.
Pamiêtam, gdy bêd¹c studentem uniwer
sytetu w Bernie, postanowi³em pojechaæ do
Szwecji. Wpad³em na pomys³, aby napisaæ do
Invara Kamprada i zapytaæ go o mo¿liwoæ
podro¿y któr¹ z ciê¿arówek Ikei. Szczerze
mówi¹c nie spodziewa³em siê odpowiedzi.
Tym wiêksze by³o moje zdziwienie, gdy ot
rzyma³em list, napisany osobicie przez Kam
prada, w którym t³umaczy³ mi, ¿e zabieranie
podró¿nych firmowymi samochodami ciê¿a
rowymi jest sprzeczne z regu³ami Ikei.
W 1988 r. Ingvar Kamprad przesta³ czyn
nie zarz¹dzaæ firm¹ i wycofa³ siê na stanowis
ko konsultanta, które zajmowa³ do 2013 r.,
kiedy powierzy³ stery przedsiêbiorstwa swo
jemu najm³odszemu synowi.
¯yj¹c w Szwajcarii, Kamprad walczy³
z wieloma oskar¿eniami, które omal doszczêt
nie go nie zrujnowa³y. W 1994 r. po mierci
szwedzkiego nazisty  Pera Engdahla, wysz³o
na jaw, ¿e szef Ikei w m³odoci sympatyzowa³
z hitlerowcami. Przyzna³, ¿e by³ to najwiêk
szy b³¹d w jego ¿yciu, spowodowany wp³y
wem niemieckich korzeni rodzinnych i odeb
ranej edukacji w szwedzkiej szkole. Bez s³o
wa, w ramach rekompensaty, wp³aci³ na konto
organizacji ¿ydowskich olbrzymie pieni¹dze.
Nastêpnie zosta³ oskar¿ony o wykorzysty
wanie dzieci pakistañskich w pracy na rzecz
Ikei. Kamprad natychmiast stan¹³ po stronie
pracuj¹cych dzieci w Pakistanie, anga¿uj¹c siê
przeciwko zatrudnianiu nieletnich.
Gdy Greenpeace og³osi³ akcjê ochrony
drzewostanów zagro¿onych wyginiêciem, nie
waha³ siê zap³aciæ na ten cel ponad 2 mld dol.
Z dzisiejszego punktu widzenia trudno jest
okreliæ, czy te posuniêcia by³y kalkulacj¹ fi
nansow¹ czy mia³y charakter filantropijny.
Powrót do Szwecji
W roku 2014 Invar Kamprad po prawie
czterdziestu latach postanowi³ wróciæ ze
Szwajcarii do Szwecji  na swoj¹ rodzinn¹ far
mê, gdzie rozpoczê³a siê jego droga, prowa
dz¹ca do s³awy i bogactwa.
Zabra³ ze sob¹ pami¹tkowy zegar i krzes³o
po matce, z którymi nigdy siê nie rozstawa³.
Pozosta³e umeblowanie jego skromnego gos
podarstwa domowego w Szwajcarii pocho
dzi³o oczywicie z Ikei.
Invar Kamprad wielokrotnie podkrela³,
¿e to jego cecha oszczêdzania, przez niektó
rych nazywana sk¹pstwem oraz doæ trudny
charakter pomog³y mu odnieæ sukces.
Jeszcze w 2014 r. powiedzia³: mam tak du
¿o pracy, ¿e nie mam czasu umieraæ.
Invar Kamprad, za³o¿yciel Ikei i jeden z naj
wiêkszych przedsiêbiorców wiata, zmar³ 27
stycznia w 2018 r. w wieku 91 lat.
Pracowa³ do ostatnich chwil, pozostaj¹c
wiernym w³asnemu mottu, ¿e wiêkszoæ rze
czy pozostaje zawsze w ¿yciu do zrobienia.

PROF. DR MIROS£AW MATYJA
Fundacja ¯ycie i Rodzina organizuje protesty
i nic. Wielkie nadzieje znów s¹ zawiedzione.
W ostatnich dniach przewodnicz¹ca Ko
misji Polityki Spo³ecznej i Rodziny, pos³anka
PiS Beata Mazurek og³osi³a, ¿e projektu Zat
rzymaj aborcjê nie ma w planie prac komisji
na najbli¿sze pó³ roku. Jest to dla nas niezro
zumia³e tym bardziej, ¿e mówimy o ustawie,
która realnie ratuje ¿ycie. Ka¿dy dzieñ obecnie
obowi¹zuj¹cej ustawy to kolejne ofiary tzw.
aborcji  zaznacza Kaja Godek wspó³organi
zatorka projektu Zatrzymaj aborcjê.

TERESA SZEMERLUK
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Wybory prezydenckie w Rosji
Trwa kampania wyborcza u naszego wa¿nego wschodniego s¹siada. Temat jest jednak ba

wa¿niejszego urzêdu w Rosji jest Ksenia Sob
czak. Ca³a Rosja zna j¹ z programów telewi
zyjnych. 37letnia atrakcyjna pani Sobczak
jest dziennikark¹, prezenterk¹ i gwiazd¹ tele
wizyjn¹ prowadz¹c¹ programy talk show. Na
arenê polityczn¹ wkroczy³a niedawno, bo
szeæ lat temu, podczas poprzednich wyborów
prezydenckich. Uczestniczy³a wtedy na tyle
aktywnie w protestach ulicznych, ¿e da³a siê

padu ZSRR startowa³ we wszystkich wybo
rach prezydenckich. Komunistów rosyjskich
tym razem nie bêdzie reprezentowaæ zas³u¿o
ny lider partii Gienadij Ziuganow, bo zast¹pi
go Pawe³ Grudinin  milioner, dyrektor pod
moskiewskiego sowchozu. Komunici maj¹
w Rosji status systemowej opozycji i w wie
lu sprawach, pomimo wrogiej retoryki, wspie
raj¹ rz¹dz¹ce w³adze.
¯aden z konkurentów nie zagrozi pozycji
obecnego prezydenta. W³adimir Putin zapew
ne zostanie prezydentem ju¿ po raz czwarty.
Jego pozycja w Rosji jest nadal bardzo mocna.
Cieszy siê ponad 80procentowym poparciem
obywateli Rosji. Cokolwiek by nie powie
dzieæ, Putin jest inteligentnym i samodzielnym
politykiem. Kocha swoj¹ ojczyznê i pracuje
dla niej z wyj¹tkowym zaanga¿owaniem. Nie

zaaresztowaæ. Usuniêto j¹ z ogólnokrajowych
telewizji i tym sposobem z rozrywki przesz³a
do polityki. Dzisiaj tamto zaanga¿owanie pro
centuje. Poparcia udzieli³a jej liberalna opozy
cyjna inteligencja skupiona wokó³ partii Ini
cjatywa Obywatelska. Ksenia Sobczak jest
powi¹zana z osob¹ obecnego prezydenta. Jest
córk¹ przyjaciela Putina  Anatolija Sobczaka,
rosyjskiego polityka polskiego pochodzenia.
Gdy Anatolij by³ pierwszym pokomunistycz
nym merem Petersburga, a jego zastêpc¹ Pu
tin. By³a to pierwsza posada Putina  oficera
KGB po zakoñczeniu misji w Drenie. Kse
nia Sobczak opowiadaj¹c o swoim ¿yciu, mó
wi prowokacyjnie, ¿e wychowa³a siê na kola
nach Putina. Jako ma³a dziewczynka siada³a
mu na kolanach, gdy odwiedza³ jej rodzinê.
Mówi, ¿e Putin by³ na jej chrzcinach i przy
s³u¿y³ siê jej ojcu, bo pomóg³ mu w ucieczce
z Rosji w 1997 r., gdy grozi³o mu aresztowa
nie po przegranych wyborach w Petersburgu.
Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e pani Sobczak jest
kandydatk¹ z nadania Putina. Jej rol¹ mia³oby
byæ uatrakcyjnienie wyborów, których wynik
i tak z góry jest przes¹dzony. Wed³ug tej in
terpretacji, ta wygadana celebrytka znacznie
o¿ywi debatê wyborcz¹ i wp³ynie na podnie
sienie frekwencji wyborczej. W poprzednich
wyborach na prezydenta Rosji podobn¹ funk
cjê pe³ni³ niezale¿ny kandydat, miliarder Mi
chai³ Prochorow. Kandydatem, który tradycyj
nie uatrakcyjnia ka¿d¹ kampaniê wyborcz¹
jest W³adimir ¯yrinowski  kontrowersyjny
polityk, znany z ciêtego jêzyka. Od czasu roz

stety, w polskich mediach g³ównego nurtu nie
zobaczymy obiektywnie przedstawionych
faktów. Za to nasycimy siê pog³oskami o jego
gigantycznym maj¹tku i bêdziemy uczestni
czyæ w przemiewaniu jego zachowañ, pasji,
nie mówi¹c o krytyce jego polityki. Choæ ro
syjska opozycja wobec Putina jest s³aba i nie
liczna, jak na 140milionowy kraj, s³yszymy
o niej niemal w ka¿dej relacji. Na wszystkich
kana³ach polskojêzycznej telewizji przekaz
o Rosji zdominowany jest pogardliwym sfor
mu³owaniem: KGBista Putin lub re¿im Pu
tina. ¯eby zrównowa¿yæ ten przekaz, warto
odwie¿yæ sobie znajomoæ jêzyka rosyj
skiego i ogl¹daæ rosyjskie stacje telewizyjne.
W programach informacyjnych widaæ niesa
mowit¹ aktywnoæ tego 66letniego polityka.
Utrzymuje sta³y kontakt ze wszystkimi wa¿
nymi przywódcami wiata. Regularnie konfe
ruje z politykami swojego kraju, z gubernato
rami wszystkich regionów Rosji. Spotyka siê
z rosyjsk¹ m³odzie¿¹, robotnikami, naukow
cami, ¿o³nierzami, sportowcami. Powiedzia³
by kto, ¿e to tylko propaganda w stylu komu
nistycznym. Ale czy cywilizowany i demo
kratyczny Zachód, do którego Polska tak
pilnie d¹¿y, nie pos³uguje siê propagand¹?
Polityków ocenia siê nie po posuniêciach
pozornych, ale po konkretnych dzia³aniach.
A te w przypadku Putina s¹ konkretne. W³adi
mir Putin od 2000 r., odk¹d zosta³ po raz pier
wszy prezydentem, uwalnia Rosjê po cichu,
krok po kroku, spod z³ych posuniêæ swojego
poprzednika Borysa Jelcyna. Okres panowa

gatelizowany w polskich mediach. O tym, ¿e wybory prezydenckie w Rosji odbêd¹ siê 18 mar
ca tego roku i ¿e ju¿ od 18 grudnia trwa kampania wyborcza, wiedz¹ tylko nieliczni dociekliwi.
Szkoda, ¿e o Rosji mówi siê albo le, albo wcale. W dniu rozpoczêcia kampanii wyborczej chêæ
startu w wyborach prezydenckich wyrazi³y 22 osoby. Potem zg³aszali siê kolejni, ale ostatecznie
w Centralnej Komisji Wyborczej (CKW) w Moskwie zarejestrowano omiu kandydatów.
Formalnoci te polegaj¹ na z³o¿eniu w CKW
kompletu dokumentów. Wród nich jest wnio
sek o rejestracjê grupy inicjatywnej, je¿eli kan
dydata nie zg³asza partia, poparty przez co
najmniej 500 osób. Ka¿dy kandydat musi z³o
¿yæ owiadczenie o zgodzie na kandydowanie
oraz informacje o sobie zwieraj¹ce m.in. opis
stanu maj¹tkowego. Po zarejestrowaniu siê
w CKW kandydaci musz¹ zebraæ g³osy popar
cia; ale nie wszyscy. Kandydat zg³oszony przez
partiê maj¹c¹ swoj¹ reprezentacjê w parla
mencie zwolniony jest z obowi¹zku zbierania
g³osów poparcia. Kandydat zg³oszony przez
partiê spoza parlamentu musi zebraæ 100 tysiê
cy podpisów, a kandydat niezale¿ny zg³o
szony przez grupê inicjatywn¹  a¿ 300 ty
siêcy g³osów, przy czym na jeden region mo¿e
przypadaæ nie wiêcej ni¿ 7500 podpisów.
W Rosji jest 85 regionów. Przy poprzednich
wyborach prezydenckich w 2012 r., kandydaci
niezale¿ni musieli zebraæ a¿ 2 mln podpisów.
To skutecznie eliminowa³o konkurentów. Do
rywalizacji z Putinem dopuszczono wtedy
4 osoby.
Obecny prezydent W³adimir Putin zdecy
dowa³ siê kandydowaæ nie z ramienia swojej
partii Jedna Rosja, lecz jako kandydat nieza
le¿ny. Je¿eli wygra, bêdzie to ju¿ jego czwarta
i ostatnia szecioletnia kadencja. Putin jest je
dynym kandydatem niezale¿nym. Pozosta³ych
siedmiu zg³osi³y ugrupowania partyjne. Wród
zarejestrowanych pretendentów s¹: ekscen
tryczny W³adimir ¯yrinowski  lider Liberal
noDemokratycznej Partii Rosji, Pawe³ Gru
dinin  reprezentant Komunistycznej Partii
Federacji Rosyjskiej, Grigorij Jawliñski  za
³o¿yciel i lider najstarszej partii liberalnej Jab
³oko  od 2003 r. bez reprezentacji w parla
mencie rosyjskim  Dumie Pañstwowej, Boris
Titow  rzecznik praw przedsiêbiorców przy
prezydencie Rosji, Maksim Surajkin  prze
wodnicz¹cy ugrupowania Komunici Rosji,
Sergiej Baburin  pochodz¹cy z Kazachstanu
polityk z tytu³em doktora, reprezentant Rosyj
skiego Zwi¹zku Narodowego oraz jedyna ko
bieta  skandalizuj¹ca celebrytka  Ksenia
Sobczak.
Kandydaci s¹ barwnymi, ró¿norodnymi
postaciami, jak sama Rosja. Barwnoci wybo
rów prezydenckich dodaje na przyk³ad kandy
dat odrzucony przez Centraln¹ Komisjê Wy
borcz¹  najbardziej popularny rosyjski opo
zycjonista, wp³ywowy bloger Aleksiej Nawal
ny  z zawodu adwokat, w przesz³oci doradca
gubernatora obwodu kirowskiego, biznesmen,
a od paru lat czo³owy opozycjonista walcz¹cy
z korupcj¹. Do polityki wkroczy³ w 2013 r.
startuj¹c w wyborach na mera Moskwy. Jego
si³¹ s¹ media spo³ecznociowe i talent przema
wiania na wiecach. By staæ siê rozpoznawal
nym, jedzi po ca³ej Rosji i agituje do zwarcia
szyków przeciwko Putinowi. Wed³ug CKW
Nawalny nie mo¿e startowaæ w ¿adnych
wyborach a¿ do 2028 r. z powodu ci¹¿¹cego
na nim wyroku za defraudacjê pieniêdzy.
Najciekawsz¹ pretendentk¹ do objêcia naj

nia Jelcyna by³ czasem powstanie wielkich
fortun rosyjskich oligarchów. Wtedy Zachód
przymyka³ oczy na to, ¿e kradzione w Rosji
miliony dolarów wprowadzane s¹ w zachodni
system finansowy. Zas³ug¹ Putina by³o ukró
cenie tego procederu. Przegna³ biznesmenów
pokroju Michai³a Chodorkowskiego i czêcio
wo upañstwowi³ ich maj¹tki. Pod jego rz¹da
mi ros³y rezerwy walutowe Rosji. W 2006 r.
Rosja sp³aci³a przedterminowo prawie ca³e za
d³u¿enie zagraniczne. Spadek cen gazu i ropy
naftowej oraz sankcje ze strony Zachodu,
wymusi³y na rz¹dz¹cych Rosj¹, przemodelo
wanie gospodarki w kierunku samowystar
czalnoci. Szkoda, ¿e polscy politycy, zw³asz
cza na prawicy, nie doceniaj¹ dobrych przed
siêwziêæ Putina. W ostatnich latach, za rz¹
dów tego prezydenta, w Rosji zdelegalizo
wano wiadków Jehowy, zakazano ulicznych
parad homoseksualistów, wprowadzono zakaz
upraw GMO, ca³kowity zakaz importu pro
duktów GMO oraz za kaz modyfikacji gene
tycznej zwierz¹t. Wprowadzono ochronê dzie
ci przed dostêpem do stron pornograficz
nych. Zaostrzono kontrolê dzia³aj¹cych na te
renie Rosji agend obcych pañstw. Wprowa
dzono regulacje zakazuj¹ce u¿ywania wulga
ryzmów w kinie, ustawê o znies³awieniu
i o zdradzie ojczyzny. W³adimir Putin walczy
o suwerennoæ Rosji i co ciekawe, wbrew na
gonce ze strony cywilizowanego wiata, po
trafi przekonaæ do siebie m³odych ludzi, któ
rzy w³anie jego uwa¿aj¹ za gwaranta stabil
noci i dobrobytu kraju. Ufaj¹ mu, o czym
wiadcz¹ sonda¿e, wed³ug których Putina po
piera oko³o 70 procent m³odzie¿y.
W³adimir Putin jako prezydent kolejnej
kadencji, chcia³by kontynuowaæ porz¹dko
wanie i wzmacnianie Rosji. Swój program
wyborczy przedstawi³ jeszcze w grudniu.
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom miesz
kañców Rosji, zapowiedzia³ wsparcie dla ro
dzin, podwy¿kê p³ac, poprawê opieki socjal
nej. Obieca³ wzrost wydatków na opiekê zdro
wotn¹, na edukacjê i infrastrukturê. Og³osi³
te¿ zmniejszenie wydatków na zbrojenia.
W 2017 r. stanowi³y one 3,3 procent PKB
Rosji. Z zapowiedzi wynika, ¿e w ci¹gu naj
bli¿szych szeciu lat mia³yby one spaæ do 2,8
procent.
Wybory prezydenckie w Rosji bêdzie
mog³o obserwowaæ 500 zagranicznych obser
watorów, którym umo¿liwi siê ledzenie pro
cesu wyborczego w ca³ym kraju, równie¿ na
Krymie. Dla ka¿dego pañstwa wszystkie wy
bory s¹ wa¿nym wydarzeniem. S¹ podsumo
waniem dokonañ w przesz³oci i wyzwaniem
dla przysz³oci. S¹ czasem najwy¿szej aktyw
noci polityków i mobilizacji wyborców. Dla
tego zagranica powinna szczególnie w tym
okresie ledziæ oko³owyborcze sprawy. Pols
kie media chêtnie relacjonuj¹, i to w szczegó
³ach, kampanie wyborcze we Francji, Niem
czech, w Stanach Zjednoczonych i w wielu
innych krajach, a Rosjê pomijaj¹ nieprzyjem
nym milczeniem. A przecie¿ jest to szczególna
okazja, by poznaæ sytuacjê polityczn¹, ekono
miczn¹, socjaln¹ tak wa¿nego s¹siada. Po³o
¿enia geograficznego nie zmienimy i Rosja
zawsze bêdzie naszym s¹siadem. Dlatego za
miast j¹ sobie ci¹gle obrzydzaæ, nale¿y j¹ naj
pierw poznaæ. W Polsce i w wielu krajach za
chodnich toczy siê walka informacyjna skie
rowana przeciwko Rosji, dlatego podczas naj
bli¿szych wyborów w Rosji mo¿emy spodzie
waæ siê w wiêkszoci krytycznych komenta
rzy. Przyda siê zatem skorzystanie z bez
porednich relacji telewizji rosyjskiej.

MARCIN KELLER
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Katechonicznoæ polskiej kontrrewolucji po 1945 roku
Dziwi mnie, ¿e nawet naj¿arliwsi obroñcy polskiej Wandei antykomunistycznej w latach
19451956 nie eksponuj¹ w swojej argumentacji (przynajmniej ja tego nie zauwa¿y³em), i¿
sens walki ¯o³nierzy Wyklêtych ma nie tylko wartoæ rycerskiej (romantycznej dla wielu,
co w ich ustach jest wyrokiem potêpienia) fidelitas, ale mo¿e byæ z powodzeniem broniony
równie¿ na p³aszczynie politycznego realizmu  tyle tylko, ¿e nie jednowymiarowego i krót
koterminowego.

Ju¿ oczywicie sam fakt, ¿e tyle tysiêcy ¿o³
nierzy (a przewinê³o ich siê przez podziemie
zbrojne oko³o 200 tysiêcy, jak szacuj¹ histo
rycy) by³o jeszcze zdolnych do stawiania
czynnego oporu po prawie szeciu latach woj

ny i straszliwej eksterminacji, zas³uguje co
najmniej na szacunek, jeli nie na podziw. Ale
tu chodzi w³anie o sens polityczny z punktu
widzenia miertelnego zagro¿enia dla ducho
wej  nie fizycznej, jak pod niemieck¹ oku

pacj¹  substancji narodu, wskutek najazdu
komunistycznego.
Jest oczywistym prawem fizyki spo³ecz
nej, ¿e równie¿ i w jej obszarze si³a nacisku
ma stopieñ wprost proporcjonalny do si³y
oporu. Wskutek traumy wywo³anej hekatom
b¹ powstania warszawskiego najedcy mieli
prawo spodziewaæ siê, ¿e wszystkie pier
wiastki mo¿liwego oporu zosta³y sparali¿o
wane, ¿e wystarczy zalaæ kraj przetaczaj¹c¹
siê przezeñ wielomilionow¹ mas¹ ¿o³niersk¹
i pancern¹ wyzwolicielskiej Armii Czerwo
nej i pozostawiæ w nim parêset tysiêcy odwo
dów, g³ównie NKWD oraz wybiæ lub wy
aresztowaæ to, co zosta³o z elity przywódczej
Pañstwa i Armii Podziemnej, aby kraj ca³ko
wicie spacyfikowaæ. Okaza³o siê jednak, ¿e
to nieprawda, ¿e oddzia³y lene s¹ w stanie
jeszcze przez kilka lat wi¹zaæ dysponuj¹ce
mia¿d¿¹c¹ przewag¹ si³y najedcze i ich ko
laborantów, chocia¿ oczywicie ostateczny
rezultat nie móg³ byæ inny, ni¿ ten, który by³.
Ale tych kilka lat okaza³o siê z punktu widze
nia ratowania owej substancji duchowej
bezcennych. Stoj¹c wobec koniecznoci z³a
mania oporu zbrojnego, oczyszczenia tere
nu, komunici nie mogli przejæ z marszu
z etapu podboju od razu do etapu konsolidacji
w³adzy i totalnej sowietyzacji, lecz musieli
je roz³o¿yæ w czasie. Przez tych kilka lat, do
1948 roku, musieli zachowywaæ pewne pozo
ry politycznego pluralizmu, zezwoliæ na od
budowywanie szkó³ i uniwersytetów z przed
wojenn¹ kadr¹ i z normalnymi programami,
staraæ siê przeci¹gaæ zw³aszcza aktywn¹
czêæ spo³eczeñstwa i fachowców do wspó³
pracy w  sk¹din¹d koniecznym  dziele od
budowywania gospodarki i dwigania kraju
ze zniszczeñ wojennych, nawet umizgiwaæ
siê do Kocio³a (Bierut podtrzymuj¹cy Pry

masa nios¹cego monstrancjê w procesji Bo
¿ego Cia³a!). Gdyby opór wobec komunis
tów ogranicza³ siê tylko do cywilnego oporu
si³ dzia³aj¹cych legalnie, by³by on niewystar
czaj¹cy, nie powstrzyma³by Czerwonych
przed zwiêkszaniem presji. £atwo przecie¿
zauwa¿yæ, ¿e z³amanie oporu fizycznego (nie
ujmuj¹c niczego z tragicznego heroizmu tych
ostatnich partyzantów, którzy jeszcze w la
tach 50. nie z³o¿yli broni, ale militarnie nie
mia³o to ju¿ ¿adnego znaczenia) pokrywa siê
w czasie z przejciem do totalnej sowietyzac
ji: likwidacji ostatnich niezale¿nych si³ poli
tycznych i prasy, indoktrynacji szko³y, in
wazji marksizmu ³upanego na uniwersyte
ty, narzucenia socrealizmu w literaturze i sztu
ce, podjêcia próby rozprawienia siê fizycz
nego lub przynajmniej administracyjnego
z Kocio³em.
¯o³nierze Wyklêci okazali siê wiêc
w przenonym, politycznym sensie tego s³o
wa
(zob. 2 List do Tessaloni
czan w. Paw³a Aposto³a, 2, 68), poniewa¿
powstrzymali Niegodziwców; zdo³ali odwlec
na kilka lat ten niszczycielski proces, a owych
kilka lat okaza³o siê w³anie bezcennych, bo
straty duchowe, moralne i materialne ponie
sione w pierwszej po³owie lat 50. by³y mimo
wszystko mniejsze, ni¿ by³yby, gdyby pe³na
sowietyzacja zaczê³a siê wczeniej. Mo¿na
ich tak¿e porównaæ do meksykañskich bo
jowników tej drugiej (la segunda) cristiady
lat 30., te¿ beznadziejnej z wojskowego pun
ktu widzenia, ale dziêki której re¿im masoñs
ki w tym kraju musia³ przywróciæ choæby ele
mentarn¹ wolnoæ (kultu) Kocio³owi i ogra
niczyæ edukacjê socjalistyczn¹ (czytaj:
ateizacjê).

PROF. JACEK BARTYZEL

Rosjanie pod flag¹ olimpijsk¹
XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie w po³udniowokoreañskim Pjongczangu rozpoczê³y siê.
W niezliczonych konkurencjach staj¹ reprezentanci 90 pañstw, tzn. 89 pañstw i jednej silnej
ekipy wystêpuj¹cej w barwach olimpijskich. To ekipa sportowców rosyjskich. Kibicujemy

Sport pogr¹¿ony zostaje coraz g³êbiej w po
litycznych grach i najzwyklejszych prowoka
cjach. Antyrosyjska propaganda doprowa
dzi³a w minionych miesi¹cach do serii bez
precedensowych decyzji. Po olimpiadzie
w Soczi odebrano wielu rosyjskim sportow
com olimpijskie medale i skazano czêsto na
do¿ywotnie dyskwalifikacje tak zawodników
i zawodniczki, jak i szereg trenerów.
Na niespe³na tydzieñ przed rozpoczêciem
zawodów wiat sportowy oniemia³, bo miê
dzynarodowy Trybuna³ arbitra¿owy do spraw
sportu uniewinni³ 32 z 39 rosyjskich sportow
ców oskar¿onych o stosowanie dopingu pod
czas igrzysk w Soczi. W kontekcie ruszaj¹
cych igrzysk w Pjongczangu to by³o prawdzi
we trzêsienie ziemi, bo jeli sportowcy zostali
z zarzutów oczyszczeni, to dlaczego nie mie
liby prawa do rywalizacji w Korei? O tym
ostatecznie mia³ zdecydowaæ Miêdzynaro
dowy Komitet Olimpijski. Ten sam, który

wskazywa³ na ewidentne ³amanie przepisów
antydopingowych przez rosyjskich sportow
ców. Dowody, które mia³y byæ niezbite, w wie
lu przypadkach okaza³y siê jednak niewystar
czaj¹ce. Ale podczas igrzysk Rosjanie nie
reprezentuj¹ Rosji, ale wystêpuj¹ pod bar
wami olimpijskimi.
Konsekwencj¹ werdyktu ma byæ przyw
rócenie Rosji co najmniej dziewiêciu medali
z Soczi, odebranych niedawno przez MKOL
za stosowanie dopingu. Tym samym zostan¹
odebrane medale, które pospiesznie przyzna
no zawodnikom, którzy zajêli dalsze miejsca.
Przypadek rosyjskich sportowców nie
koñczy kontrowersji. Gospodarze z Korei Po
³udniowej, chc¹c wywrzeæ na gociach jak
najlepsze wra¿enie wrêczyli ka¿demu uczest
nikowi olimpiady luksusowy smart fon Sam
sung Galaxy Note 8. Okaza³o siê jednak, ¿e
dziesiêciu sportowców z Korei Pó³nocnej nie
dostan¹ upominku. Zawiæ kolegów z Po³ud

Podczas ceremonii otwarcia igrzysk w Pjongczang

nia? Prawdy nie poznamy pewnie szybko, bo
wkrótce po ujawnieniu tej kompromituj¹cej
informacji podano, ¿e to sportowcy z KRLD
odmówili przyjêcia prezentów, póniej po
wiedziano, ¿e owszem, mogli przyj¹æ smart
fony, ale jako jedyni musieliby je zwróciæ
przy wyjedzie. Nie tylko sportowcy Kim
Dzong Una mieli obejæ siê smakiem. Orga
nizatorzy igrzysk wahali siê, czy przekazaæ
telefony równie¿ reprezentantom Iranu. Po
wód ten sam, co w przypadku sportowców
z Korei Pó³nocnej: sankcje zakazuj¹ce hand
lu luksusowymi towarami.

Foto: W³adimir Astapkowicz

polskim sportowcom, a zanosi siê na to, ¿e mo¿emy prze¿yæ wiele radosnych chwil.

Szkoda, ¿e idea olimpizmu b³¹dzi po ma
nowcach nie maj¹cych nic wspólnego z nor
malnoci¹, a sport sta³ siê okazj¹ do politycz
nych akcji. Ale nie wolno nam siê daæ zwa
riowaæ, bo zanosi siê na to, ¿e bêd¹ to bardzo
udane igrzyska. Jak poda³a miêdzynarodowa
prasa, zawodnicy i zawodniczki dru¿yny nor
weskiej zabrali ze sob¹ do Pjongczangu zes
tawy ponad 6 tys. porcji leków na astmê.
Od dawna wiadomo, ¿e leki na astmê zwiêk
szaj¹ wydolnoæ oddechow¹, tak wiêc gladia
torzy na start!
PAWE£ JASZCZAK
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Wdziêcznoæ
Sk³aniam g³owê i pochylam siê z szacunkiem nad s³owem

bo zas³uguje na to. Ma

poruszaj¹c¹ treæ, znaczenie, chwyta za serce. Warto powiêciæ trochê uwagi temu pojêciu,
strasznie zaniedbanemu w naszym ¿yciu indywidualnym i zbiorowym.

Wdziêcznoæ to uczucie bêd¹ce odpowiedzi¹
na dowiadczone dobro, poczucie zobowi¹za
nia moralnego, chêæ odwzajemnienia, podziê
kowania za co, pamiêæ o czyjej dobroci. Tak
w skrócie mo¿na chyba okreliæ znaczenie te
go piêknego pojêcia. Poeta zapewne wyrazi³
by to jeszcze piêkniej i serdeczniej. Kto potrafi
to wyraziæ soczyciej i bardziej serdecznie,
niech mi dole na facebook lub na adres redakcji.
Tutaj dodam tylko, ¿e to cenne s³owo spo
tykamy w naszym jêzyku w ró¿nych konfigu
racjach, jak na przyk³ad: sk³adaæ (lub dawaæ)
komu wyrazy, dowody wdziêcznoci, odda
waæ d³ug wdziêcznoci, czuæ niezmiern¹, bez
graniczn¹, szczer¹ wdziêcznoæ wobec ko
go, zaskarbiæ sobie wdziêcznoæ, odp³aciæ
wdziêcznoci¹. Warto rozpatrzeæ kilka aspek
tów tych sformu³owañ.
Wdziêcznoæ zbiorowa
¯ycie w spo³ecznoci, w zbiorowoci, nie
jako wymusza wspó³dzia³anie jako naturalny
odruch obronny tej¿e zbiorowoci utrzymania
siê na powierzchni ¿ycia wspólnotowego, ale
wypracowanie ró¿nych solidarnociowych
form ¿ycia zbiorowego nie przychodzi³o ³atwo
i trwa³o latami. Zaistnia³a jednak w Polsce
akcja o nazwie 500+ i jest formalnie wspar
ciem finansowym rodzin posiadaj¹cych wiê
cej ni¿ jedno dziecko (tak¿e pierwsze, jeli jest
niepe³nosprawne lub s¹ szczególne warunki
socjalne). Dziwne, ¿e trwaj¹ca ju¿ ponad rok
forma pomocy nigdy nie by³a okrelona jako
wyraz wdziêcznoci okazanej formalnie przez
w³adze, a tak naprawdê przez ca³e spo³eczeñ
stwo, polskim rodzinom za ich ofiarnoæ oraz
za trud wychowania. Trzeba przecie¿ byæ g³ê
boko naiwnym, by byæ przekonanym, ¿e koszt
i trud utrzymania dziecka mo¿e byæ zrówno
wa¿ony kwot¹ dotacji. Jest na pewno znacz¹
cym wk³adem wsparcia dla wielu rodzin, ale
przede wszystkim wyrazem podziêkowania
za chêæ wspó³dzia³ania w dawaniu ¿ycia. Jesz
cze do niedawna propagowano pogl¹d, ¿e po
siadanie wiêkszej ni¿ jedno liczby dzieci jest
aktem antyspo³ecznym lub co najmniej g³upo
t¹, a ju¿ urodzenie dziecka niepe³nosprawne
go, np. z zespo³em Downa, mimo wskazañ
wczesnej diagnostyki i mo¿liwoci skorzysta
nia z aborcji, czyli zabicia dziecka w ³onie mat
ki, by³o zdaniem wielu szczytem g³upoty lub
nawet idiotyzmu. Na szczêcie trend ten zdaje
siê szybko mijaæ i spo³eczeñstwo okazuje
wdziêcznoæ w ró¿ny sposób rodzicom dzieci
specjalnej troski.
Na tym nie koniec. Uznano (s³usznie), ¿e
osobom powy¿ej 75. roku ¿ycia nale¿¹ siê bez
p³atnie najbardziej potrzebne i stosowane leki.
Wielu starszych osób nie by³o staæ na zakup
drogich (dla nich) leków. To nie tylko solidar
noæ z osobami w podesz³ym wieku, ale tak¿e,
a mo¿e przede wszystkim, okazanie wdziêcz
noci tym, którzy w najtrudniejszym okresie
powojennym Polski ponosili trud wychowania
nowego pokolenia Polaków oraz ogromnym
wysi³kiem, drog¹ wielkich wyrzeczeñ, budo
wali zrêby niepodleg³ej Polski (z suweren
noci¹, niezawis³oci¹ wysz³o trochê gorzej,
bo jest wielka zale¿noæ od zaleceñ i ograni
czeñ ze strony UE).
Osoby, którym uda³o siê do¿yæ 100 lat

i ¿yj¹ d³u¿ej, otrzymuj¹ (z ZUS) gratyfikacjê
w postaci 3 tys. z³ miesiêcznie. Niestety, nie
wiele wiadomo jak spo¿ytkowywane s¹ te pie
ni¹dze, bo w¹tpiê, by osoby w tak podesz³ym
wieku mog³y dobrze i wiadomie tymi pie
niêdzmi zagospodarowaæ. Pieni¹dze dostaj¹
siê w rêce opiekunów lub rodziny i niejedno
krotnie s¹ przedmiotem sporów ich rozdziele
nia. Nie wiem, czy znajduj¹ siê tacy, którzy
rzeczywicie dbaj¹ o lepszy byt osoby starej
na ostatnie jej chwile ¿ycia. Maj¹c to wszystko
na wzglêdzie zaproponowa³em i z³o¿y³em
wniosek do Ministerstwa Rodziny i Polityki
Spo³ecznej (czekam na jego rozpatrzenie), aby
osobom 90+ (po ukoñczeniu 90 roku ¿ycia)
przyznaæ o po³owê mniejsz¹ dotacjê, tj. 1500
z³ miesiêcznie. Stulatków w Polsce zapewne
jest niewielu, wiêc wydatek pañstwa raczej
symboliczny (otrzymuj¹ zapewne ze wzglê
dów biologicznych przez krótki okres ¿ycia),
natomiast dziewiêædziesiêciolatków jest chyba
trochê wiêcej, ale koszta mniejsze i spo¿ytko
wanie tych pieniêdzy niew¹tpliwie bardziej
efektywne. Osoby te s¹ jeszcze niejednokrot
nie spo³ecznie aktywne, s¹ w stanie s³u¿yæ
Polsce swoim dowiadczeniem i wiedz¹, a na
wet ró¿n¹ form¹ pracy (np. naukowej). Oso
bom tym nale¿y siê lepszy byt, lepsze diete
tyczne od¿ywianie i opieka. Spe³nienie takie
go programu 90+ by³oby prawdziwym okaza
niem wdziêcznoci przez m³odsze pokolenie
za wieloletni¹ pracê dla rodziny i Polski. Po
niewa¿ nie wszyscy decydenci bior¹ pod uwa
gê aspekt moralny, a przede wszystkim eko
nomiczny i zaraz siê zapytaj¹: czy to siê pañst
wu (spo³eczeñstwu) op³aca? Podam wiêc cie
kawy przyk³ad. Gdy tworzono Republikê Fe
deraln¹ Niemiec (RFN), to na kanclerza obra
no Konrada Adenauera, który mia³ wówczas
80 lat. Rz¹dzi³ a¿ do mierci, tj. do 89 roku ¿y
cia. Jak postawi³ Niemcy na nogi, to widzimy.
A mo¿e my mamy nawet lepszych i dowiad
czonych leciwych obywateli? Jestem przeko
nany, ¿e tak. Trzeba ich tylko umieæ wskazaæ
i nie lekcewa¿yæ wieku; umieæ ich zalety dla
dobra kraju wykorzystaæ. W¹tpiê, by sami
o to zabiegali, a obowi¹zkiem spo³ecznym jest
uwydatnienie takich osób.
Przynale¿¹ siê s³owa du¿ego podziêkowa
nia tym wszystkim organizacjom, instytu
cjom, nieraz anonimowym osobom, którzy
pamiêtaj¹ o zas³ugach bojowników o niepod
leg³oæ naszej ojczyzny. To bardzo chwa
lebne, ¿e pa miêta siê o rocznicach powstañ,
wa¿nych wydarzeniach historycznych, bo za
tym stoj¹ zas³u¿eni ludzie. Szczególne zas³ugi
ma tu Instytut Pamiêci Narodowej (IPN),
który ju¿ w swej nazwie podkrela istotê
problemu.
Wdziêcznoæ indywidualna
W przypadku wdziêcznoci inspirowanej
religijnie sprawa nie budzi w¹tpliwoci, jest
jasna i prosta. Znany jest fakt, gdy pacjent
szpitala bonifratrów z wdziêcznoci za dosko
na³¹ opiekê i poratowanie zdrowia ofiarowa³
zakonowi dzia³kê znacznej wartoci, dziêki
czemu szpital zakonny móg³ rozwin¹æ sw¹
dzia³alnoæ lecznicz¹ z oczywist¹ korzyci¹
spo³eczn¹, korzystaj¹c przy tym z daru te¿
spo³ecznego. Inny przyk³ad, z którego niestety

podrwiwa³y niektóre (z³oliwe) media. Bez
domny wygra³ na jakiej loterii znaczn¹ sumê
pieniêdzy. Z wdziêcznoci (zapewne Panu Bo
gu) za ten szczêliwy traf podarowa³ dwa piêk
ne i cenne auta ojcu Tadeuszowi Rydzykowi
(wg relacji mediów), a zapewne instytucji
przez niego kierowanej. Ka¿demu wolno wy
raziæ wdziêcznoæ Panu Bogu za otrzymane
³aski i nikt tego, jak dot¹d, na szczêcie nie za
brania. Ró¿ne s¹ formy wyra¿enia takiej
wdziêcznoci, zale¿ne tak¿e od mo¿liwoci
³askami obdarowanego. S¹ to np. ró¿ne wota,
owiadczenia w mediach, ale tak¿e, jak wy¿ej,
pewna forma materialnego uczynku.
Trudniej przedstawia siê sprawa, gdy do
tyczy okazania wdziêcznoci za okazan¹ np.
pomoc lekarsk¹, dobr¹ radê, us³ugê w za³at
wieniu jakiej sprawy. Je¿eli wdziêcznoæ na
stêpowa³a po doznanym dobrym uczynku
(a posteriori) i bez jakichkolwiek oznak ¿y
czeñ dalszego sprzyjania darczyñcy, to trudno
doszukaæ siê tu aspektu korupcji, choæ i w ta
kich przypadkach znajduj¹ siê dociekliwi
chc¹cy wszêdzie czuæ korupcjê i dlatego wiele
osób takich sytuacji unika. Je¿eli kto ofiaruje
kwiatek lub drobny upominek lekarzowi za
troskliw¹ opiekê lub dobr¹ diagnozê, wyma
gaj¹c¹ dociekliwoci i zaanga¿owania lub na
uczycielowi za wielki wk³ad w przygotowanie
ucznia do egzaminu, to trudno obwiniæ tu
zarówno jedn¹ lub drug¹ stronê, gdy¿ zacho
wuj¹c siê restrykcyjnie nie moglibymy przy
j¹æ ¿adnych podarunków imieninowych lub
urodzinowych bez pos¹dzenia o z³e intencje.
Zapewne trudno mówiæ o okazywaniu
wdziêcznoci w przypadkach a priori (z wyp
rzedzeniem). Jeli kto daje komu np. ile tam
tysiêcy z³otych (lub innej waluty) z wdziêcz
noci za to, ¿e zechce siê spraw¹ zaj¹æ, to ju¿
sprawa nie jest taka prosta i jednoznaczna. Le
piej unikaæ takiej sytuacji, by nie narobiæ sobie
k³opotu i niepotrzebnych zmartwieñ. Praw
dziwa, szczera wdziêcznoæ nigdy nie bêdzie
budziæ w¹tpliwoci i zawsze bêdzie zas³ugi
waæ na miano cnoty. Najlepiej wyra¿amy j¹
w gorliwej modlitwie i s³u¿bie drugiemu cz³o
wiekowi. Jest za co dziêkowaæ Panu Bogu, cho
cia¿by za ka¿d¹ chwilê ¿ycia. Wdziêcznoæ
bowiem to tak¿e podziêkowanie za co. Czy
jestemy do tego zobowi¹zani? Moim zdaniem,
jak najbardziej tak. I to nawet bezwzglêdnie,
do okazania p³yn¹cej z serca wdziêcznoci
przede wszystkim dla rodziców, opiekunów,
wychowawców, nauczycieli, dobrych praco
dawców, kierowników duchowych. Sposób
wyra¿enia wdziêcznoci mo¿e byæ ró¿ny w za
le¿noci od okolicznoci i mo¿liwoci ekspre
sji danej osoby. Nawet gest szacunku, ¿yczli
wy umiech mo¿e byæ odp³at¹ za otrzymane
dobro. Napisa³em we wstêpie, ¿e mo¿na sk³a
daæ wyrazy wdziêcznoci. Mog¹ to byæ opub
likowane wspomnienia o ludziach, którzy

zaskarbili sobie to, by o nich pamiêtaæ i o ich
czynach pisaæ i g³ono mówiæ. Nawet pójcie
na pogrzeb jest pewnym wyrazem wdziêczno
ci, a tym bardziej wyg³oszenie mowy pogrze
bowej lub zamieszczenie nekrologu o zacnej
osobie, a zw³aszcza notki biograficznej uw
zglêdniaj¹cej dobre czyny zmar³ego.
Nie b¹dmy sk¹pi w okazywaniu wdziêcz
noci, która jest wyrazem naszej pozytywnej
postawy moralnej. Jak¿e cieszy, ¿e coraz wiê
cej m³odych ludzi jest gotowych do wolonta
riatu, do okazania swego serca nawet niezna
nej osobie, mo¿e za to, ¿e kto im swego czasu
poda³ rêkê i poratowa³ w trudnej sytuacji.
PS. do Ministerstwa wys³a³em 16 stycznia
2018 r., podaj¹c dok³adne dane o sobie. Pismo
adresowa³em do Pani Minister El¿biety Rafal
skiej, ale skierowa³em do Dzia³u Wniosków,
wiêc liczy³em na jego rzeczowe rozpatrzenie
(m.in. zanumerowanie). 2 lutego br., tj. ju¿ 18.
dnia otrzyma³em odpowied podpisan¹ przez
Dyrektora Departamentu Polityki Senioralnej
Stefana Ko³uckiego (z up. podpis nieczytelny).
Odpowied nie by³a analiz¹ z³o¿onego przeze
mnie wniosku, lecz standardowym opisem
pewnych dzia³añ Ministerstwa na rzecz senio
rów, zw³aszcza tych maj¹cych najni¿sze eme
rytury. Sporo miejsca powiêcono na przed
stawienie programu Opieka 75+ osób za
mieszka³ych na terenach ma³ych gmin do 20
tys. mieszkañców. Czy¿by w Ministerstwie
miasto £ód traktowano jako ma³e miastecz
ko? A¿ wierzyæ siê nie chce. Poza tym dowie
dzia³em siê, ¿e istnieje program wieloletni
SeniorWIGOR lata 20152020, który
wspiera gminy w realizacji ich zadañ w³as
nych. Trudno spodziewaæ siê, by kto w tym
wieku odznacza³ siê wigorem. Jak to w prak
tyce wygl¹da na terenie gminy, opiszê osobno,
jeli bêdzie taka mo¿liwoæ. Mój wniosek
dotyczy³ osób po 90. roku ¿ycia. W odpowie
dzi ani s³owa na ten temat. Z tekstu mojego
pisma mo¿na by³o ³atwo domyleæ siê, kim
jestem (wystarczy³o te¿ wystukaæ w Internecie
moje nazwisko), i ¿e troszczê siê o leciw¹ elitê
kraju, m.in. profesorów, którzy zamiast po
wiêcaæ czas na prace domowe (np. zmywa
nie, sprz¹tanie, przygotowywanie posi³ków)
mogliby ten czas spo¿ytkowaæ dla Polski ofia
ruj¹c swe dowiadczenie i wiedzê, gdyby mie
li odpowiednie warunki ¿yciowe.
To bardzo przykre (nasuwaj¹ siê mocniej
sze s³owa), ¿e pismo skierowane do Ministerst
wa, z podaniem jednak nazwiska odbiorcy, do
tej osoby w ogóle nie trafiaj¹. Rozumiem, ¿e
minister nie mo¿e spraw sam osobicie za³at
wiaæ, ale o sprawie powinien wiedzieæ, a w od
powiedzi powinno byæ podane, ¿e jest to od
powied na zlecenie ministra, za któr¹ on bie
rze odpowiedzialnoæ. Jest gorsz¹co inaczej.

PROF. TADEUSZ GERSTENKORN
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Sakrament Bierzmowania  Sakramentem Ducha wiêtego
Przyjêty przez doros³ych lub obecnie przyjmo
wany przez m³odych Sakrament Bierzmowa
nia w swojej istocie jest wielkim darem Boga
i zadaniem. W takim duchu przyjmujemy ka¿
dy sakrament, ale w obecnym roku duszpaster
skim w szczególny sposób jestemy zachêceni
do rozumienia i prze¿ywania w wyj¹tkowy
sposób Sakramentu Bierzmowania.
Sakramenty tzw. inicjacji chrzecijañskiej
wtajemniczenie chrzecijañskie  Chrzest,
Bierzmowanie, Komunia wiêta  s¹ darami
Boga dla cz³owieka i ich dzia³anie i zobowi¹
zania p³yn¹ce z ich przyjêcia nie koñcz¹ siê na
uroczystej chwili, ale trwaj¹ w nas przez ca³e
¿ycie. Odnosi siê to tak¿e do innych sakramen
tów wiêtych. Chrzecijanin posiadaj¹cy tak¹
wiadomoæ przez ca³e ¿ycie pamiêta i usta
wicznie sobie to przypomina  co otrzyma³
i do czego siê zobowi¹za³. Nie ma to¿samoci
chrzecijañskiej w cz³owieku, który zapomnia³
lub udaje, ¿e nie pamiêta, ¿e jest ochrzczony,
¿e by³ u I Komunii wiêtej, ¿e przyj¹³ Sakra
ment Bierzmowania. Dlatego w duszpasters
kiej pos³udze Kocio³a jest wiele okazji, aby
my mogli sobie to przypominaæ i w tej wia
domoci trwali, ciesz¹c siê otrzyman¹ godno
ci¹ i pobudzaj¹c nasz¹ wolê do wype³niania
przyjêtych zobowi¹zañ.
W Wielk¹ Sobotê przy powiêceniu wo
dy chrzcielnej, trzymaj¹c wiece w rêce odna
wiamy ka¿dego roku nasze przymierze za
warte z Bogiem przez Chrzest wiêty.
W uroczystoæ Zes³ania Ducha wiêtego
przypominamy sobie przyjêcie Sakramentu
Bierzmowania, a w ka¿dej Mszy wiêtej,
w uroczystoci eucharystyczne, ¿e zostalimy
zaproszeni do uczestnictwa w Uczcie Pañs
kiej, któr¹ jest Msza wiêta i przyjmowana
Komunia wiêta.
Ale w tym roku liturgicznym i duszpas
terskim zostalimy zaproszeni przez Koció³
w Polsce do rozwa¿ania nad Sakramentem
Bierzmowania, który nazywamy Sakramen
tem Ducha wiêtego. W pierwszym roku No
wego Programu Duszpasterskiego powinna

pog³êbiæ siê wiedza i wiadomoæ wiernych
w odniesieniu do daru Sakramentu Bierz
mowania i misji (zadañ) ludzi ochrzczonych
i bierzmowanych, pragn¹cych dzia³aæ w mocy
Bo¿ego Ducha. Przypomina nam o tym has³o
tego roku duszpasterskiego: Jestemy nape³
nieni Duchem wiêtym (Dz 2,4).
wiêty Jan Pawe³ II podczas pierwszej
pielgrzymki do Ojczyzny, w Krakowie 10

dzo ma³¹ wiadomoci¹ jego istoty i zadañ, do
których s¹ wezwani, a doroli, przynajmniej
niektórzy ju¿ zapomnieli, ¿e przyjêli ten sakra
ment.
W Sakramencie Bierzmowania chrzeci
janin osi¹ga pe³niê swej to¿samoci i staje siê
wiadomy swego pos³annictwa w Kociele
i wiecie, anga¿uj¹c siê poprzez wiarê ¿yw¹,
czynn¹ i apostolsk¹. Dlatego w tym roku dusz
pasterze i katecheci bêd¹ podejmowaæ ró¿no
rakie inicjatywy, aby tê wiadomoæ obu

Ks. Bp Marek Marczak udziela Sakramentu Bierzmowania

czerwca 1979 roku wo³a³ do nas: Pragnê wam
dzi przekazaæ tego Ducha, ogarniaj¹c sercem
z najg³êbsz¹ pokor¹ to wielkie bierzmowanie
dziejów, które prze¿ywacie, wiêc mówiê za
Chrystusem samym: Wemijcie Ducha wiê
tego (J 20,22). I mówiê za Aposto³em: Du
cha nie gacie (Tes 5,19); Ducha wiêtego
nie zasmucajcie (Ef 4,30). Koniecznoæ ref
leksji nad Sakramentem Bierzmowania  Sak
ramentem Ducha wiêtego podyktowana jest
potrzeb¹ czasu  coraz wiêcej m³odzie¿y re
zygnuje z przyjêcia tego sakramentu, wielu
sporód nich przyjmuje ten sakrament z bar

Foto: Archidiecezja £ódzka

Jestemy nape³nieni Duchem wiêtym. (Dz 2,4)

dziæ, umocniæ i utrwaliæ w umys³ach, sercach
i w woli wszystkich, którzy przez Chrzest
wiêty zostali w³¹czeni do wspólnoty Ko
cio³a Chrystusowego. Celem tych wysi³ków,
zmierzaj¹cych do ponownego odkrycia Ducha
wiêtego i Jego darów jest, jak mówi Bene
dykt XVI w licie apostolskim Porta fidei,
uzdolnienie cz³owieka do misji we wspó³cze
snym wiecie i umocnienia naszego wiadec
twa, czyni¹c je mia³ym i odwa¿nym (n. 10).
Je¿eli zatem jestemy ludmi dobrej woli,
wiadomi zaniedbañ w prze¿ywaniu wielkich
darów Ducha wiêtego i zobowi¹zañ przyj

mowanych w Sakramentach wiêtych, po
winnimy przyj¹æ zaproszenie Kocio³a i pod
j¹æ przyk³adowo podjête zadania:
 Podejmijmy trud ponownego odkrycia
Osoby i darów Ducha wiêtego, które otrzy
mujemy szczególnie w Sakramencie Bierzmo
wania.
 Odnawiajmy w sobie wiadomoæ to¿
samoci chrzecijañskiej i synostwa Bo¿ego,
które otrzymalimy w Chrzcie wiêtym.
 O¿ywiajmy w sobie bardziej wiadome
i g³êbokie prze¿ywanie Mszy wiêtej, Ko
munii wiêtej i innych sakramentów wiêtych,
które przyjmujemy.
Aby przyj¹æ ca³e bogactwo ³aski zawarte
w Sakramencie Bierzmowania, który wraz
z Chrztem wiêtym i Eucharysti¹ nale¿y do
sakramentów chrzecijañskiego wtajemnicze
nia, nale¿y mieæ na uwadze prawdê, ¿e zosta³o
nam to wszystko przez Boga objawione.
Z Objawienia Bo¿ego wiemy, ¿e Duch
wiêty w Sakramencie Bierzmowania udzie
la nam darów: m¹droci, rozumu, umiejêtno
ci, rady, mêstwa, pobo¿noci, bojani Bo¿ej.
Przez te dary Duch wiêty udoskonala nasze
cnoty, czyli ludzkie zdolnoci czynienia dob
ra. Przez ich dzia³anie udoskonala nasz ro
zum i wolê, dziêki czemu nasze czyny wyko
nywane s¹ ju¿ nie tylko na sposób ludzki, ale
na sposób Bo¿y. Dziêki tym darom jestemy
zdolni do wykonywania czynów nadzwyczaj
nych, heroicznych, m¹drych i skutecznych dla
osobistego dobra i dla dobra innych.
O darach Ducha wiêtego, o ich potrzebie
i wspania³oci rozwa¿aæ bêdziemy w najbli¿
szym numerze Aspektu Polskiego. A tym
czasem otwierajmy ka¿dego dnia nasze umys
³y, serca na dzia³anie Ducha wiêtego, na Jego
wiat³o i moc, na pociechê i pokrzepienie, na
trwanie w wierze i przekazywanie jej m³o
demu pokoleniu  Duchu wiêty: rozgrzej ser
ca twarde, prowad zab³¹kane, daj twoim wie
rz¹cym siedmiorakie dary. Daj zas³ugê mêst
wa, daj wieniec zwyciêstwa, daj szczêcie bez
miary!.

KS. INFU£AT JÓZEF FIJA£KOWSKI

26. wiatowy Dzieñ Chorego
11 lutego, we wspomnienie Matki Bo¿ej z Lourdes, obchodzimy wiatowy Dzieñ Chorego.
W tym roku obchodzony jest po raz 26. Ojciec wiêty Franciszek w orêdziu zwraca uwagê na
Maryjê, która jest symbolem pe³nej czu³oci i wytrwa³oci opieki nad cierpi¹cymi.
Tematem tegorocznego wiatowego Dnia
Chorego s¹ s³owa, które Jezus kieruje z krzy
¿a do swojej Matki Maryi i do stoj¹cego obok
Niej Jana: Oto syn Twój ( ) Oto Matka two
ja. I od tej godziny uczeñ wzi¹³ J¹ do siebie
(J 19, 2627). Ojciec wiêty Franciszek pisze
o macierzyñskim powo³aniu Kocio³a w sto
sunku do osób bêd¹cych w potrzebie i cho
rych. Papie¿ podkrela, ¿e macierzyñskie po
wo³anie Maryi, powo³anie do opieki nad
dzieæmi przechodzi na Jana i na ca³y Koció³.
Papie¿ zwraca uwagê na to, jak wiele
inicjatyw na rzecz chorych zosta³o w ci¹gu
wieków zrealizowanych dziêki dzia³alnoci
zgromadzeñ katolickich, diecezji i ich szpi

tali. Obraz Kocio³a jako szpitala polo
wego, otwartego dla wszystkich zranionych
przez ¿ycie, jest rzeczywistoci¹ bardzo kon
kretn¹, bowiem w niektórych czêciach wia
ta tylko szpitale misyjne i diecezjalne zapew
niaj¹ niezbêdn¹ opiekê zdrowotn¹ ludnoci
 stwierdza Papie¿.
Ojciec wiêty zwraca jednak uwagê na
trend traktowania s³u¿by zdrowia wed³ug lo
giki przedsiêbiorstwa, co prowadzi do wy
kluczania ludzi biednych. Podkrela, jak wa¿
ne jest, aby by³a szanowana godnoæ cz³o
wieka chorego i ¿eby by³ on zawsze stawia
ny w centrum procesu leczenia. Takie nasta
wienie winno cechowaæ tak¿e chrzecijan

pracuj¹cych w placówkach publicznych  pi
sze Papie¿.
Papie¿ podkrela te¿, ¿e wiele rodzin z czu
³oci¹ i wytrwa³oci¹ opiekuje siê swoimi
chorymi dzieæmi, rodzicami i krewnymi.
Opieka wiadczona w rodzinie jest nadzwy
czajnym wiadectwem mi³oci do osoby ludz
kiej i winna byæ otaczana odpowiednim uz
naniem oraz wspierana przez stosown¹ poli
tykê. Dlatego lekarze i pielêgniarze, kap³ani,
osoby konsekrowane i wolontariusze, cz³on
kowie rodzin oraz wszyscy, którzy anga¿uj¹
siê w opiekê nad chorymi, uczestnicz¹ w tej
misji Kocio³a. Jest to wspólna odpowiedzial
noæ, która podnosi wartoæ codziennej po
s³ugi ka¿dego  stwierdza Papie¿ Franciszek.
wiatowy Dzieñ Chorego ustanowi³ Jan
Pawe³ II w 1992 r. Papie¿ wyznaczy³ na ob
chody tego dnia przypadaj¹ce 11 lutego wspo
mnienie objawienia Matki Bo¿ej w Lourdes.
Pierwszy taki dzieñ obchodzono w sanktua

rium maryjnym w Lourdes, w 1994 r. gospo
darzem wiatowych obchodów by³a Jasna
Góra. W Kocio³ach lokalnych w wiato
wym Dniu Chorego s¹ celebrowane Msze
w. w intencji chorych, ich rodzin i s³u¿by
zdrowia oraz organizowane spotkania z cho
rymi i ich opiekunami. Podczas Mszy w. jest
udzielany sakrament namaszczenia chorych.
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Synod to wspólna droga do wiata
Na wiêksz¹ chwa³ê Trójjedynego Boga dla pomno¿enia duchowego dobra wiernych
Archidiecezji £ódzkiej, po zasiêgniêciu opinii Rady Kap³añskiej, na mocy kanonu 462 Prawa
Kanonicznego niniejszym zwo³ujê IV Synod Archidiecezji £ódzkiej  z Dekretu Zwo³uj¹cego

Podczas obrad synodalnych

i wskaza³ trzy powody, dla których nale¿y wy
braæ siê w tê drogê do pogañskiego wiata.
 Koció³ nie jest dla siebie  argumentowa³
Metropolita £ódzki  Koció³ jest w misji.
Koció³ jest dla wiata. Koció³ jest Sakra
mentem Zbawienia. Koció³ ma sens poza
sob¹, w wiecie, w wiecie pogañskim. Tam
jest nasz sens. Idziemy do wiata w po
stawie mi³osiernego Samarytanina, idziemy
z najwa¿niejszym pytaniem kim w³aciwie
On jest?, kim jest Jezus?  To nie jest py
tanie, jakie ba³wochwalstwo jest po drugiej
stronie? Nie jest najwa¿niejsze, jak wysokie
s¹ fale ( ) Pytasz o Jezusa i p³yniesz na
drug¹ stronê. Patrzysz w Niego i widzisz, jak
siê jezioro ucisza! Kim On jest?  Oto naj
wa¿niejsze pytanie synodu na trzy lata.
Przygotowania do zwo³ania Synodu Ar
chidiecezji £ódzkiej rozpocz¹³ Ks. Abp Ma
rek Jêdraszewski. 5 padziernika 2016 r.,
w uroczystoæ w. Faustyny, wyda³ dwa dek
rety: o powo³aniu, zadaniach i funkcjonowa
niu Komisji Przygotowawczej Synodu Dusz
pasterskiego oraz w sprawie powo³ania i funk

cjonowania Zespo³ów i Kó³ Synodalnych.
Zadaniem Komisji Przygotowawczej by
³o przygotowanie Propositiones na pierw
szy rok synodu  winny one zawieraæ: teolo
gicznobiblijne podstawy podejmowanych
problemów; propozycje tego, co Koció³ £ódz
ki ma do powiedzenia ludziom m³odym w ra
mach omawianych kwestii; zachêtê do tego,
by m³odzi w tych kwestiach przed³o¿yli to, co
chcieliby powiedzieæ Kocio³owi £ódzkiemu.
Na tej podstawie zosta³y opracowane przez
podkomisje bloki tematyczne, rozwa¿ane pod
czas Synodu. Zakres wyranie oddaj¹ ich
tytu³y: Bez wiary nie mo¿na podobaæ siê Bo
gu, gdy zg³êbiana bêdzie problematyka wiary
i zagro¿eñ dla niej, stosunku do nauczania
Kocio³a i ¿ycia jakby Boga nie by³o. Blok
Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê, po
wiêcony jest sakramentowi pokuty, proble
mowi cz³owieka sumienia, grzechowi, prak
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27 stycznia Metropolita £ódzki Ks. Abp
Grzegorz Ry podpisa³ dekret synodalny,
otwieraj¹c w ten sposób IV Synod Archidie
cezji £ódzkiej. Synod to rodzaj zebrania kap
³anów i wieckich dla omówienia wa¿nych
problemów Kocio³a na danym obszarze,
w tym przypadku w Archidiecezji £ódzkiej.
IV Synod trwaæ bêdzie trzy lata, a zostanie
uroczycie zamkniêty 10 grudnia 2020 r.,
w setn¹ rocznicê erygowania diecezji ³ódzkiej.
W ka¿dym roku synod zajmowaæ siê bê
dzie innym obszarem ¿ycia Kocio³a: w 2018
roku obrady odbywaj¹ siê pod has³em M³o
dzie¿ nadziej¹ Kocio³a, w 2019 r.  Przysz
³oæ Kocio³a ³ódzkiego idzie przez rodzinê,
w 2020 r.  Parafia wspólnot¹ uczniów
misjonarzy.
Ks. Abp Ry w homilii podczas Mszy
wiêtej otwieraj¹cej Synod nazwa³ synod
wspóln¹ drog¹, w któr¹ wyruszamy razem

tykom pokutnym. Blok Znaæ Chrystusa to
zagadnienia katechizacji, zg³êbiania prawd
wiary i autoewangelizacji. W ramach tematu
Musicie od siebie wymagaæ, nawet gdyby inni
od was nie wymagali rozwa¿ana bêdzie tros
ka o harmonijny rozwój cz³owieczeñstwa, po
wo³anie do wiêtoci, porz¹dek prawd i war
toci, które trzeba utrzymaæ i broniæ, zniewo
lenia i wolnoci oraz czystoci i wychowania
do mediów. W bloku Wiara bez uczynków
martwa jest sama w sobie bêdzie mowa o nie
dzielnej Eucharystia i w³aciwym wiêtowa
niu dnia Pañskiego, o modlitwie, wyobrani
mi³osierdzia i trosce o m³odzie¿ ¿yj¹c¹ w ró¿
nych zagro¿eniach, stosunku do osób niepe³
nosprawnych, chorych i starszych, zaanga
¿owaniu w ¿ycie parafii. W ramach tematu
Mê¿nie wyznawaæ wiarê i postêpowaæ wed³ug
jej zasad rozwa¿ymy nale¿yte przygotowanie
i owocne prze¿ywanie Sakramentu Bierzmo
wania. Blok Oto jestem, polij mnie powiê
cony bêdzie mi³oci i odpowiedzialnoci, ro
zeznawaniu powo³ania do ¿ycia duchownego,
zakonnego, misyjnego i ma³¿eñskiego, po

Ks. Abp Grzegorz Ry podpisuje Dekret Zwo³uj¹cy Synod Archidiecezji £ódzkiej

wo³aniu do macierzyñstwa i ojcostwa, sza
cunku dla geniuszu kobiety, przezwyciê¿aniu
trudnoci w rozeznawaniu i wiernoci powo
³aniu. Blok Bêdziecie moimi wiadkami a¿ po
krañce wiata to rozwa¿ania o naszym miejs
cu w Kociele, o zaanga¿owaniu w ¿ycie spo
³eczne i polityczne, uczestnictwie w kulturze
i trosce o zbawienie innych, czyli ewangeli
zowaniu rówieników.
Ks. Abp Jêdraszewski nakaza³ te¿ powo
³anie w ka¿dej parafii Zespo³u Synodalnego,
który zbiera³by siê co najmniej raz na miesi¹c
i rozwa¿a³by tematy synodalne w oparciu
o Propositiones. Na czele takiego zespo³u
stoi proboszcz parafii.
Synod i Jubileusz jest ³ask¹ dan¹ nam ku
nawróceniu: indywidualnemu i wspólnoto
wemu  pisze Ks. Abp Ry w Licie duszpa
sterskim z okazji rozpoczêcia Synodu.  To
pierwsze dokona siê w osobistym spotkaniu
ka¿dego z nas z Panem. Wa¿ne jest jednak
równie¿ owo nawrócenie wspólne: ka¿dej ze
wspólnot, w jakiej ¿yjemy: od rodziny i para
fii pocz¹wszy, poprzez ma³e grupy w ruchach
i innych rzeczywistociach kocielnych  po
ca³¹, wielk¹ wspólnotê naszej Archidiecezji.
To nawrócenie dzisiaj papie¿ Franciszek naj
chêtniej nazywa nawróceniem duszpasters
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IV Synod Archidiecezji £ódzkiej.

kim, i definiuje je jako porzucenie wszel
kich dzia³añ o charakterze konserwuj¹cym
i zachowawczym, na rzecz dzia³añ o charak
terze zdecydowanie misyjnym. Jak podkrela
Ks. Abp Ry, nie mo¿e nam chodziæ o pilno
wanie statystyk, chodzi o to, bymy wyszli
z Ewangeli¹ do wiata, bo w Ewangelii jest
si³a wzrostu, jest atrakcyjna.
Jak pisze Metropolita £ódzki, te dwa naw
rócenia  osobiste ku dojrza³ej wierze, i wspól
notowe/pastoralne  ku permanentnej misji
s¹ ze sob¹ g³êboko powi¹zane. Ostatecznie
chodzi o takie osobiste dowiadczenie wiary,
o tak intensywne i przemieniaj¹ce spotkanie
ka¿dego z nas z Jezusem  bymy potem nie
potrafili nie mówiæ o tym, comy s³yszeli i zo
baczyli. Chodzi o tak mocne prze¿ycie wia
ry, bymy musieli siê nim dzieliæ  mo¿liwie
z ka¿dym, od najbli¿szych poczynaj¹c.
Trwaj¹cy Synod jest czwartym w historii
diecezji ³ódzkiej. Pierwszy odby³ siê w 1948
roku, a drugi w 1958 roku pod przewodnict
wem Ks. Bp. Micha³a Klepacza. Trzeci sy
nod mia³ miejsce w 1996 r. za pos³ugi Ks.
Abp. W³adys³awa Zió³ka.

IWONA KLIMCZAK

Modlitwa za Synod
Bo¿e Wszechmog¹cy w Trójcy wiêtej Jedyny, Ty moc¹ Ducha wiêtego prowadzisz
i o¿ywiasz ca³y Koció³  Oblubienicê Chrystusa.
Zgromadzeni we wspólnocie £ódzkiej Owczarni, pragniemy razem wyruszyæ w drogê, aby
dobrze przygotowaæ siê do jubileuszu stulecia jej powstania poprzez owocne prze¿ycie
IV Synodu naszej Archidiecezji.
Prosimy Ciê, Ojcze Mi³osierny, aby m³odzie¿ otwieraj¹c siê na wiat³o Wiary wzrasta³a
w latach, m¹droci i ³asce u Ciebie i u ludzi oraz odwa¿nie kroczy³a za Jezusem i Jego nauk¹.
B³agamy Ciê, Jezu  Synu Boga ¯ywego, uczyñ ka¿d¹ z naszych rodzin miejscem komunii,
Wieczernikiem modlitwy i autentyczn¹ szko³¹ Ewangelii, aby Radoæ Mi³oci w niej prze¿ywana
sta³a siê tak¿e radoci¹ Kocio³a.
Wzywamy Ciê, Duchu wiêty O¿ywicielu, aby nasze parafie  wspólnoty uczniów
misjonarzy sta³y siê rodowiskami s³uchania S³owa, adoracji i celebracji, dialogu, ofiarnej mi
³oci, wiadectwa i dzielenia siê wiar¹.
Niech Radoæ Ewangelii dotrze do ka¿dego cz³owieka i niech nikt nie zostanie pozbawiony
jej wiat³a.
Maryjo, Matko Kocio³a, prowad nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary!
wiêty Józefie, Patronie naszej Archidiecezji, módl siê za nami!
wiêta Faustyno, Aposto³ko Bo¿ego Mi³osierdzia, módl siê za nami!
wiêty Maksymilianie, Patronie Rodzin, módl siê za nami!
Wszyscy wiêci i b³ogos³awieni Archidiecezji £ódzkiej, módlcie siê za nami!

NASZE SPRAWY
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Metrolinkiem po metropolii ³ódzkiej
To by³o ponad æwieræ wieku temu. Jako stypendysta przebywa³em w Manchesterze i pa

wiata strony zamkniêcie linii tramwajowej
z £odzi do Ozorkowa. Jaki czas temu to
samo spotka³o liniê tramwajow¹ do Pabianic,
ale jako z problemem zdo³ano siê uporaæ.
Stan rzeczy jest taki: na wszystkich trzech
³ódzkich podmiejskich liniach tramwajowych:
do Konstantynowa £ódzkiego i Lutomierska,
Zgierza i Ozorkowa oraz do Pabianic sypie i

port szynowy bynajmniej prze¿ytkiem nie jest.
Nowoczesne Bombardiery pokonuj¹ trasy ze
redni¹ prêdkoci¹ ok. 50 km/godz.
Unikalny, bo doæ d³ugi uk³ad linii tram
wajowych, nie tylko w £odzi, ale i w rejo
nach podmiejskich ma du¿¹ wartoæ spo³ecz
n¹ i znaczenie. Nale¿y zrobiæ wszystko, by
linie te by³y w dobrym stanie i s³u¿y³y miesz
kañcom ³ódzkiego obszaru metropolitalnego.
Linie tramwajowe przebiegaj¹ przez kilka
gmin kilku powiatów. Pod³ódzkie gminy nie
s¹ w stanie przeprowadziæ kosztownej inwe
stycji, jak¹ by³aby modernizacja linii tram
wajowej. Nie anga¿uj¹ siê w to powiaty (pa
bianicki i zgierski), choæ jest to przecie¿ za
danie ponadgminne. W³adze tych jednostek
patrz¹ na rozlatuj¹ce siê linie tramwajowe.
Co tu jest nie tak, co tu szwankuje. Otó¿,
szwankuje system samorz¹du terytorialnego

wali siê wszystko. Wysiada trakcja, a i stan
torowiska jest taki, ¿e wagony wyskakuj¹
z szyn, o czym niejeden pasa¿er móg³ siê prze
konaæ. Tramwaje nie je¿d¿¹, lecz turlaj¹ siê
z powodu ograniczeñ prêdkoci do 10 km/
godz. Z czwart¹ (do Aleksandrowa £ódzkie
go) i pi¹t¹ (do Tuszyna przez Rzgów) lini¹
podmiejsk¹ problemu nie ma, jako ¿e ju¿ doæ
dawno temu zosta³y zlikwidowane, gdy¿ uz
nano je za prze¿ytek. Tymczasem przyk³ad
manchesterskiego Metrolinku wskazuje, ¿e
miejski i aglomeracyjny, metropolitalny trans

wprowadzony dwadziecia lat temu przez
rz¹d Buzka i jego totumfackich.
Wprowadzaj¹c trójszczeblowy ustrój sa
morz¹du terytorialnego poniechano utworze
nia powiatów metropolitalnych z terenów ota
czaj¹cych miasta wojewódzkie. To by³ b³¹d,
który szczególnie widoczny jest w przypadku
£odzi i terenów przyleg³ych do niej. Metropo
lia ³ódzka powinna obejmowaæ tereny w gra
nicach dawnego województwa miejskiego
³ódzkiego. W jej kompetencjach powinny
mieciæ siê sprawy wspólne dla tego obszaru,

miêtam, ¿e przygotowuj¹c siê do tego powa¿nego wyjazdu poczyta³em nieco o tym miecie.
Interesowa³o mnie, czym bêdê móg³ siê tam przemieszczaæ i z lektury wynika³o, ¿e jedynie
autobusem miejskim lub poci¹giem, jako ¿e tramwaje zlikwidowano tam zaraz po II wojnie,
a linie trolejbusowe pod koniec lat szeædziesi¹tych. Zachód i nie tylko Zachód prze¿ywa³
zach³yniêcie siê rop¹ naftow¹ i zachwyt pojazdami transportu zbiorowego na silniki
spalinowe, zatem pojazdy elektryczne uznawano za ma³oop³acalne.
Jakie¿ by³o moje zdziwienie pierwszego dnia
pobytu, kiedy spaceruj¹c po Piccadilly Gar
dens  rozleg³ym placu w centrum Manche
steru  nagle us³ysza³em dwiêk przypomina
j¹cy syrenê okrêtow¹. Zacz¹³em siê rozgl¹daæ
i za plecami zobaczy³em ni mniej, ni wiêcej
tylko czo³o tramwaju, a za szyb¹ rozbawione
go moj¹ reakcj¹ motorniczego. Przechodnie
zmierzaj¹cy do Arndal Centrum wygl¹dali na
rozbawionych tym widokiem. Nikt jednak siê
nie dziwi³... Jak siê wkrótce dowiedzia³em,
odegra³em rolê zawalidrogi w nieco miesi¹c
po otwarciu nowiutkiej linii Metrolinku  lek
kiej kolejki miejskiej, czego poredniego po
miêdzy tramwajem a poci¹giem. Linia ta po³¹
czy³a dwie miejscowoci na terenie Greater
Manchester  jednego z szeciu brytyjskich ob
szarów metropolitalnych  Bury i Altrincham
i przecina³a stolicê metropolii w³anie przez
Piccadilly Gardens. Tylko sk¹d ja o tym mog
³em wiedzieæ? Internetu i Wikipedii wtedy nie
by³o, jedynie stare encyklopedie i bedekery.
Projekt Metrolink by³ nowoczesnym roz
wi¹zaniem komunikacyjnym na terenie Grea
ter Manchester, opracowanym dla tej metro
polii po tym, jak projekt tunelu rednicowego
PiccVic, pomiêdzy stacjami kolejowymi Pi
ccadilly i Victoria nie zyska³ poparcia w
Londynie, a co za tym idzie rodków finanso
wych na realizacjê. W zamian, po kilku latach,
opra cowano projekt Metrolink. Jest to po³¹
czenie tramwaju z poci¹giem, jako ¿e dla linii
Metrolink wykorzystano nieczynne odcinki
linii ko lejowych, które poddano moderniza
cji, czyn ne linie kolejowe oraz nowe odcinki.
Projekt przez nastêpne æwieræ wieku systema
tycznie rozbudowywano, tak ¿e dzi w Greater
Manchester funkcjonuje siedem linii, ³¹cz¹
cych ró¿ne miejscowoci, w tym jedna docie
raj¹ca do Manchester Airport. I nie jest on
zakoñczo ny, bo planowana jest kolejna linia
do Stockport.
Przypomnia³em sobie o tym wszystkim
w dniu, kiedy obwieszczano na wszystkie

Narodowy Dzieñ Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych
1 marca obchodzimy Narodowy Dzieñ Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych. wiêto zosta³o us
tanowione w 2011 r. dla oddania ho³du ¿o³nierzom Polski Podziemnej, którzy walczyli o nie
podleg³oæ z komunistycznym okupantem.
1 marca 1951 r. w mokotowskim wiêzieniu
komunistyczni zbrodniarze strza³em w ty³
g³owy zamordowali przywódców IV Zarz¹du
Zrzeszenia Wolnoæ i Niezawis³oæ, w tym
dowódcê organizacji  p³k. £ukasza Ciepliñ
skiego. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo
ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynu
uj¹cej od 1945 roku dzie³o Armii Krajowej.

Wed³ug szacunków historyków w ró¿no
rodnej formie dzia³alnoci przez komunistom
wziê³o udzia³ ok. 150200 tysiêcy konspirato
rów, zgrupowanych w oddzia³ach o bardzo
ró¿nej orientacji. 20 tysiêcy z nich walczy³o
w oddzia³ach partyzanckich. Kolejnych kilka
set tysiêcy stanowili ludzie zapewniaj¹cy par
tyzantom aprowizacjê, wywiad, schronienie

i ³¹cznoæ. Doliczyæ trzeba jeszcze ok. 20 ty
siêcy uczniów z podziemnych organizacji
m³odzie¿owych, sprzeciwiaj¹cych siê komu
nistom. £¹cznie daje to grupê ponad pó³ mi
liona ludzi tworz¹cych spo³ecznoæ ¯o³nierzy
Wyklêtych. Ostatni leny ¿o³nierz ZWZ
AK, a póniej WiN  Józef Franczak Lalu
zgin¹³ w walce w padzierniku 1963 roku.
W ho³dzie ¯o³nierzom Wyklêtym  bohate
rom antykomunistycznego podziemia, którzy
w obronie niepodleg³ego bytu Pañstwa Pols
kiego, walcz¹ o prawo do samostanowienia
i urzeczywistnienie d¹¿eñ demokratycznych
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których ani jedna gmina, ani te¿ sam powiat
nie s¹ w stanie rozwi¹zaæ.
Dyskusja nad utworzeniem powiatu met
ropolitalnego przetoczy³a siê kilka lat temu.
Wypowiedzi bior¹cych w niej udzia³ wskazy
wa³y, ¿e nie bardzo orientuj¹ siê w zagadnie
niu. Wyra¿ali zbêdnoæ tworzenia nowej jed
nostki samorz¹du jako swego rodzaju nak³adki
na istniej¹ce powiaty. Nic bardziej mylnego.
Powiat metropolitalny powinien istnieæ za
miast istniej¹cych powiatów brzeziñskiego,
³ódzkiego wschodniego, pabianickiego metro
politalnego. Rozwi¹zaniem porednim by³a
ustawa z 9 padziernika 2015 r. o zwi¹z
kach metropolitalnych, która, zachowuj¹c po
wiaty, pozwala³a na utworzenie nowego bytu.
Niestety, nie ma i takiej mo¿liwoci, jako ¿e
ustawa ta zosta³a w ubieg³ym roku uchylona.
A w³anie, gdyby istnia³ ³ódzki zwi¹zek metro
politalny, to móg³by pod jego auspicjami
powstaæ projekt niejako miêdzypowiatowy,
który umo¿liwi³by modernizacjê podmiej
skich linii tramwajowych na wzór manchester
skiego Metrolink. Bo w³anie Greater Man
chester jest brytyjskim powiatem metropoli
talnym, w sk³ad którego wchodzi kilka gmin
o zdecydowanie miejskim charakterze. Jego
istnienie umo¿liwi³o realizacjê projektu Met
rolink  nowoczesnego tramwaju dla tej met
ropolii. Uchylenie ustawy o zwi¹zkach metro
politalnych, wprowadzaj¹cej namiastkê po
wiatu metropolitalnego to wszystko niweczy.
Pamiêtaæ o tym powinni ci, którzy roni¹
krokodyle ³zy po zamkniêciu linii tramwajo
wej do Ozorkowa. Tylko tam, gdzie jest po
wiat metropolitalny utrzymanie takiej linii
jest mo¿liwe, bo ta jednostka jedynie mo¿e
pozyskaæ rodki finansowe na wybudowanie
albo modernizacjê takiej linii. Tam, gdzie
powiatu metropolitalnego nie ma, nie ma te¿
szans ani na wybudowanie takiej linii, ani te¿
na jej utrzymanie, remont, czy modernizacjê.
Niestety, dzia³ania rz¹du i Sejmu bie¿¹cej ka
dencji, likwiduj¹ce mo¿liwoæ utworzenia
choæby jedynie ³ódzkiego zwi¹zku metropo
litalnego, uniemo¿liwiaj¹ to.
Remont i modernizacja ³ódzkich, pod
miejskich linii tramwajowych jest piln¹
potrzeb¹. Wiedz¹ o tym wszyscy, tylko nie
bardzo wiadomo, kto mia³by j¹ przeprowa
dziæ. Powinien ³ódzki powiat metropolitalny
lub jego namiastka  ³ódzki zwi¹zek metro
politalny, ten za z woli rz¹du i Sejmu bie¿¹
cej kadencji zaistnieæ nie mo¿e. A dopóki nie
istnieje, o remoncie i modernizacji ³ódzkich
tramwajów podmiejskich mowy byæ nie
mo¿e. Kiedy zatem bêdzie mo¿na podró¿o
waæ nowoczesn¹ Pes¹ z £odzi do Ozorkowa,
jak Metrolinkiem z Manchesteru do Altrin
cham? Szanse, by nast¹pi³o to w zauwa¿alnej
perspektywie s¹ nik³e.
JACEK KÊDZIERSKI
spo³eczeñstwa polskiego, z broni¹ w rêku, jak
i w inny sposób, przeciwstawili siê sowieckiej
agresji i narzuconemu si³¹ re¿imowi komunis
tycznemu  czytamy w ustawie z 3 lutego
2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pa
miêci ¯o³nierzy Wyklêtych.
Z okazji Narodowego Dnia ¯o³nierzy
Wyklêtych w ca³ej Polsce odbywaæ siê bêdzie
szereg uroczystoci o charakterze patriotycz
nym, odprawiane bêd¹ msze wiête. Bardzo
wa¿ne jest te¿, by nie zapominaæ o edukacji
i propagowaniu wiedzy o tych, których przez
lata skazywano na zapomnienie, do tego stop
nia, ¿e do dzi nie znamy nawet miejsc po
chówku wielu z nich. Taka edukacja i rzetelna
wiedza, niekierowana emocjami, ale faktami,
potrzebna jest nie tylko ludziom m³odym.

SABINA WITKOWSKA
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Polska w UE. Pozostaæ czy wyjæ?
Wbrew powszechnemu przekonaniu Unia Europejska bynajmniej nie pod¹¿a za mylami

rzystny. Ponadto odwo³uj¹ siê do koronnego
argumentu geopolitycznej bezalternatywnoci
wspólnotowego dzia³ania koniecznego dla za
pewnienia bezpieczeñstwa w obliczu poten
cjalnie wrogich si³. Nie ma tu miejsca na g³êb
sz¹ analizê strat i korzyci, bo i takie, i takie
przecie¿ wystêpuj¹. Odrzuca siê a priori rezul
tat bilansu, gdyby mia³ sugerowaæ ewentual
noæ Polexitu.
Polacy myl¹cy o w³asnej ojczynie w ka
tegoriach interesu narodowego (wyobra¿am
sobie syczenia lewicowców na dwiêk tego
pojêcia), nie powinni siê uchylaæ od takiego
zadania, pod warunkiem wszak, ¿e ów bilans

niemieckich. A dzisiaj, gdy PiS rozpoczê³o
proces ich przywrócenia, UE ostrzega, ¿e mo
¿e to uniemo¿liwiæ pod pretekstem niedozwo
lonej pomocy publicznej.
3. Zablokowanie (Polska, Wêgry), oczy
wicie w interesie krajów pochodzenia, mo¿
liwoci sensownego opodatkowania zagra
nicznych sieci handlowych, które mog³oby
ograniczyæ ich nieuczciwe praktyki wyprowa
dzania zysków z Polski.
4. Budowa ruroci¹gu Nord Stream, szko
dz¹cego interesom gospodarczym Polski, ale
korzystnego dla Niemiec. U³o¿enie go na zbyt
ma³ej g³êbokoci uniemo¿liwia dotarcie do ga
zoportu w winoujciu statków o wielkim to
na¿u, co przek³ada siê na wzrost kosztów im
portu gazu LNG. Wyrane zaawansowanie
dzia³añ wokó³ rozbudowy ruroci¹gu, prowa
dzone obecnie przez Niemcy przy wsparciu
KE, wbrew szumnie, lecz fa³szywie lansowa
nej solidarnoci energetycznej.
5. Zaniechanie prac nad wydobywaniem
gazu z ³upków w sytuacji posiadania przez
Polskê ogromnych z³ó¿, co s³u¿y³o wy³¹cznie
karierze unijnej poprzedniego premiera.
6. Wciskanie, za zgod¹ poprzedniego
rz¹du, niekorzystnego europejskiego pakietu

zostanie przeprowadzony sine ira et studio,
rzetelnie i wszechstronnie. Ale uwaga, 70%
Polaków by³oby gotowych zlinczowaæ mia³
ka bez wahania. Chcia³bym jednak podj¹æ siê
wyzwania, najwiêkszego, jakie mogê sobie
wyobraziæ. Brexit wiadczy o realnej mo¿li
woci takiego kroku, pozornie tylko nieporów
nywalnego z nasz¹ sytuacj¹.
Zacznijmy od tego, co Polska straci³a lub
co wci¹¿ traci na obecnoci w UE.
1. Absurdalna polityka migracyjna UE
prowadzona pod dyktando i w interesie Nie
miec, lekcewa¿¹ca realne zagro¿enie bezpie
czeñstwa, naruszaj¹ca nawet prawo wspólno
towe, ryzyko podwa¿enia podstaw cywilizacji
i religii w poszczególnych krajach cz³onkow
skich, pod grob¹ ogromnych kar finanso
wych za odmowê udzia³u w przymusowych
relokacjach, które w oczywisty sposób naru
szaj¹ prawa ludzkie samych imigrantów.
2. Likwidacja niele prosperuj¹cych stocz
ni: w Szczecinie, Gdañsku i Gdyni, co sprzy
ja³o wyeliminowaniu konkurencji dla stoczni

klimatycznoenergetycznego, wobec istnienia
ogromnych zasobów przemys³owych wêgla
kamiennego w Polsce (25% zasobów w ca³ej
UE  7,7 mld ton) oraz drugiego miejsca
w UE w wydobyciu wêgla brunatnego (60
mln ton, za Niemcami  180 mln), w sytuacji
braku realnej alternatywy pozyskania róde³
energii, co mo¿e ju¿ wkrótce ra¿¹co podnieæ
koszty energii.
7. Nieustaj¹ce, bez podstawy traktatowej,
nêkanie Polski pod bzdurnymi pretekstami
(KE, PE, KW), anga¿uj¹ce ca³e zastêpy
urzêdników pañstwowych do czasoch³onne
go i kosztownego udowadniania, ¿e Polska
nie jest wielb³¹dem.
8. Praktyczne zniszczenie polskiego rybo
³ówstwa morskiego.
9. Zuchwa³e ataki Komisji Europejskiej na
woln¹ konkurencjê w dziedzinie us³ug: patrz
wynagrodzenia pracowników transportu miê
dzynarodowego i osób delegowanych. Kary
na³o¿one na kraje nowej Europy przez KE
z tytu³u pomocy publicznej stanowi¹ 48%

Ojców Za³o¿ycieli, kandydatów na o³tarze Roberta Schumanna, Alcide de Gasperiego ani te¿
Konrada Adenauera, projektuj¹cych wspó³pracê suwerennych i równych wobec prawa pañstw,
lecz opiera siê na Manifecie z Ventotene, którego g³ównym autorem by³ komunista Altiero
Spinelli, osadzony tam wówczas w wiêzieniu, a którego imiê widnieje nad g³ównym wejciem
do gmachu UE. G³ówn¹ tez¹ by³o stworzenie Stanów Zjednoczonych Europy, superstruktury
grupuj¹cej pozbawione suwerennoci pañstwa, podporz¹dkowanej bli¿ej wówczas jeszcze
(1941) nieokrelonemu centrum.
Pok³ony bij¹ mu czo³owi eurokraci z Emma
nuelem Macronem, który otwarcie opowiada
siê za tak¹ w³anie transformacj¹ UE oraz
popieraj¹c¹ tê ideê, tylko bardziej powci¹gli
wie, Angel¹ Merkel na czele. Przeistaczanie
pañstw Europy ku superpañstwu trwa nie
spiesznie, niekiedy z oporami nierozumiej¹
cych najwidoczniej szczytnego zamierzenia,
lecz prowadzone jest niebywale konsekwent
nie. Zdolnoci elit UE tym procesem zarz¹
dzaj¹cych do manipulowania opini¹ ludów s¹
zdumiewaj¹ce. Zdo³ali skutecznie przekaba
ciæ mia¿d¿¹c¹ wiêkszoæ (ponad 70%) Euro
pejczyków, acz niekoniecznie wiadomych
prawdziwych skutków tego procesu, pobu
dziæ ich marzenia o zjednoczeniu pod ber³em
Spinelliego. Tym samym ochoczo wyzbyæ
siê myli o niezale¿noci. Polska znalaz³a
siê, i tkwi w awangardzie tej pierekowki dusz,
gdy w 1994 r., po zaledwie 5 latach, nie by³a
jeszcze w stanie nacieszyæ siê (w¹tpliw¹, ale
jednak) niepodleg³oci¹, og³osi³a gotowoæ do
wyrzeczenia siê jej. Manipulatorom, realizu
j¹cym w³asne i innych szatanów interesy, na
le¿y siê uznanie. Mieli wprawdzie u³atwione
zadanie, wykorzystuj¹c g³êboko zakorzeniony
w Polakach kompleks ni¿szoci wobec mi
tycznego Zachodu i s³abo uzasadnione na
dzieje, ¿e jego dobrodziejstwa stan¹ siê szyb
ko ich udzia³em. Racjonalne ostrze¿enia i ana
lizy trzewiej myl¹cych odrzucali z irytacj¹.
Oponowa³em przeciwko temu, pewnie dlate
go, ¿e kilka lat mieszka³em w USA, a potem
zarz¹dza³em kilkoma firmami zachodnimi
w Polsce, co wystarczy³o, aby wyzbyæ siê z³u
dzeñ. Smutkiem napawa³ mnie fakt, ¿e Polacy
w wiêkszoci opowiedzieli w 2003 r. za przy
st¹pieniem do UE.
Niniejszym tekstem bêdê siê stara³ od
wieæ czytelników od wiary w s³usznoæ
owych decyzji i, co najwa¿niejsze, wzbudziæ
przekonanie, ¿e jest do pomylenia ¿ycie bez
nale¿enia do UE. Mam wiadomoæ karko
³omnoci przedsiêwziêcia. Z kilku powodów.
Pierwszym jest tabu ogromnie utrudnia
j¹ce jego podjêcie. Zarzut o rzekomym zamia
rze opuszczenia UE, którym nieustanie, oczy
wicie instrumentalnie, szafuj¹ opozycja,
ulica i zagranica, jest przez PiS traktowany
jako zamach na dogmat. Mnóstwo czasu,
kosztem najwa¿niejszych projektów, PiS
przeznacza na odparowywanie tej zbrodnio
myli; gwa³townie reaguje na najlichszy
nawet sygna³  to brzmi wrêcz jak wyznanie
wiary.
O drugim powodzie mówi³em wy¿ej  to
jakby zalepienie.
Trzeci za jest jego pod³o¿em, to niezna
jomoæ rzetelnych danych, czemu towarzyszy
dezaprobata dla ich poznawania. Przeciwnie,
wierz¹, ¿e owszem s¹ pewne mankamenty,
lecz bilans przynale¿noci do UE jest ko

(cz. 1)

wszystkich kar z tego tytu³u wobec zaledwie
8% ich udzia³u w PKB UE.
10. Absurdalna, pod grob¹ sankcji, och
rona kornika drukarza kosztem zasobów przy
rodniczych.
11. Narzucenie, znowu w interesie karier
poprzedniej elity, konwencji Rady Europy ws.
przemocy wobec kobiet, która wywraca tra
dycyjne rozumienie ma³¿eñstwa i rodziny
zastêpuj¹c je ideologi¹ genderowsk¹.
Grzegorz Górny zapyta³, czy wobec post
narodowego charakteru dzisiejszego Zachodu
 masowa imigracja, skutkuj¹ca multikultura
lizmem, wszechobejmuj¹ca polityczna po
prawnoæ d¹¿¹ca konsekwentnie do zniesienia
rzeczywistoci pañstw narodowych na rzecz
federalizmu, a tak naprawdê Stanów Zjedno
czonych Europy, mo¿liwy jest dalszy pobyt
pañstw o charakterze zdecydowanie pronaro
dowym, jak Polska, w strukturze, która jawnie
staje w kontrze do podstawowego paradyg
matu, któremu te pañstwa chc¹ ho³dowaæ.
Laszlo Taroczkai, wiceprezes nacjonalis
tycznej partii Jobbik na Wêgrzech, jest za
obecnoci¹ kraju w UE, lecz wy³¹cznie w for
mule wspó³pracy gospodarczej, nie za scen
tralizowanej federacji.
Wnikliwie sytuacjê w UE w aspektach po
litycznych opisa³ prof. Krzysztof Szczerski
w ksi¹¿ce Utopia europejska  (Bia³y
Kruk, 2017). Oto kilka cytatów: To ju¿ ostatni
byæ mo¿e moment, by ratowaæ europejsk¹
jednoæ, by ratowaæ Uniê Europejsk¹ (s. 19).
Integracja europejska cofa siê na wszystkich
polach Bruksela jest oddalona od ¿ycia
przeciêtnego Europejczyka jak nigdy do
t¹d jednoczenie bêd¹c coraz bardziej obc¹
i ideologicznie z³owrog¹ (s. 19). Zapanowa³
taki chaos, ¿e ka¿da z instytucji [UE  przyp.
JN] stara siê wydzieraæ na w³asn¹ rêkê kom
petencje i prawo do decydowania za in
nych narasta poczucie opresyjnoci ze stro
ny w³adzy, na któr¹ nie maj¹ wp³ywu. (s. 20,
21). Zjawisko deprecjonowania znaczenia
tak¿e Polski jest stale obecne w retoryce
unijnej. (s. 22). niebezpiecznym procesem
jej [Europy] ewolucji by³o odciêcie narodów
od chrzecijañskiej tradycji (s. 41). ród
³em europejskiej to¿samoci [wed³ug twórców
projektu Konstytucji dla Europy  przyp. JN]
jest Owiecenie francuskie i Rewolucja Fran
cuska z lat 17891795. (s. 42). Czy o tym
w³anie marzyli Polacy wstêpuj¹c do Unii Eu
ropejskiej? Utopiê samoregulacji zast¹pi³a
utopia centralnego nadzoru (s. 57). Niekiedy
ograniczenie interwencji rz¹dowych to cios
w suwerennoæ danego demokratycznego
kraju Pomocowe interwencje rz¹dowe
w s³abszych krajach mog³yby stanowiæ dla
wielkich konkurencjê w przypadku niektórych
dotowanych us³ug lub produkcji. (s. 60). Unia
Europejska, np. wobec wyborczych decyzji
Polaków, jest gotowa podwa¿yæ demokratycz
ne podstawy swego istnienia  oczywicie ja
koby w obronie demokracji. (s. 72). A wresz
cie: Unia Europejska cierpi dzisiaj na wszel
kie negatywne przypad³oci politycznej utopii
zrodzonej z arogancji. (s. 77).
Przyjrzyjmy siê niektórym aspektom
prawnym UE. Prof. Krystyna Paw³owicz roz
poczyna swoj¹ ksi¹¿kê Bez cenzury, o pra
wie i Unii Europejskiej (Bollinari, 2015) bez
ogródek: Bez centralizacji nie ma Unii Euro
pejskiej. To jej sedno i cecha (s.14). Wybiorê
niektóre cytaty z tej znacz¹cej pozycji.
Czêæ druga artyku³u bêdzie powiêcona kon
tynuacji analizy prawnokonstytucyjnej, zestawieniu
kosztów zwi¹zanych ze wsparciem finansowym UE
dla Polski oraz próbie zarysowania scenariusza po
ewentualnym wyjciu Polski z struktur unijnych.

JERZY NAGÓRSKI
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Królikiewicz dla przysz³oci
W wywiadzie rzece pt. Królikiewicz. Pracujê dla przysz³oci profesor zd¹¿y³ na kilka lat
przed mierci¹ wy³o¿yæ i uporz¹dkowaæ swe pogl¹dy w kwestii sztuki filmowej. W rozmowie
z P. Kletkowskim i P. Mareckim artysta na 360 stronach objania etapy swej drogi twórczej,
obszernie ujawnia intencje i formy dzie³ najwa¿niejszych dla niego i dla publicznoci.
Mamy do czynienia z pracowitym i twór
czym artyst¹, który pozostawi³ nam 8 filmów
fabularnych, 37 dokumentów filmowych, 20
widowisk TV, 11 spektakli. Równoczenie
profesor by³ wyk³adowc¹ akademickim i dla
studentów ³ódzkiej filmówki napisa³ 10 ksi¹
¿ek, analiz klasyków sztuki filmowej. Ze
studentami prowadzi³ zajêcia z monta¿u fil
mowego proponuj¹c w³asn¹ doktrynê przes
trzeni poza kadrem, ponadto wyk³ady z za
gadnieñ pracy z aktorem. By³ artyst¹ nie
ustannie eksperymentuj¹cych z form¹ sztuki
filmowej, w swych fabu³ach przymusza³
widza do skupienia i wspó³tworzenia sensów
i metafor, do wspó³re¿yserowania. Idzie o to,
by zmusiæ widza do widzenia przez domys³,
bo informacja wizualna re¿ysera jest frag
mentaryczna, ma luki i ¿¹da mylowego
dope³nienia ze strony odbiorcy. Idzie o po
mys³ widza, co siê sta³o w momencie poza
kadrem, idzie o pomys³ o przestrzeni filmo
wej niepokazanej, idzie o udowodnienie real
noci czego, co nie jest widoczne. W rozszy
frowaniu zachowañ aktorki poza kadrem
mog¹ pomagaæ jedynie towarzysz¹ce, na
grane dwiêki. W Tañcz¹cym jastrzêbiu
kamera ulokowana pod ³ó¿kiem kr¹¿y bez
ustanku, widaæ tylko nogi siedz¹cych, docie
raj¹ do nas zaledwie strzêpy biesiadowania,
mo¿e niewa¿ne jest, co mówi¹, wa¿ne jest
obuwie i klasowa charakterystyka obuwia?
Do tego wszystkiego dochodz¹ eksperymen
ty z kamer¹ z rêki: oto robotnicy stoj¹ na
przeciw dyrektora, wrogi t³um stoi nierucho
mo w milczeniu, twarz¹ w twarz z w³adz¹,
ale kamera ruchem wahad³owym, naprze
miennym, symuluje, ¿e ten t³um posuwa siê
do przodu, albo, ¿e to zrobi za chwilê, wresz
cie w³adza cofa siê o pó³ kroku. Do tego do
chodz¹ badania re¿ysera z zakresu dzia³ania
praw optyki, niezliczone eksperymenty z ko
lorem w kadrze, przyswojenie wielu koncep
tów z praktyki i scenografii performance
(wspó³praca z Warpechowskim).
Dowolny kadr, ujêcie czy scena w filmach
tego twórcy prawie zawsze s¹ propozycj¹ dla
widza do rozszyfrowania, konkretne ujêcie
nie musi wynikaæ ze sceny poprzedzaj¹cej,
przeciwnie, to w tym oto ujêciu musimy na
nowo odnaleæ znaki wskazuj¹ce na sens
fragmentu: elementy scenografii, strzêpki
dialogu, koncepty kamery musz¹ wystarczyæ.
Skrót, brakuje sekwencji narracji, powiêksza
siê sfera tajemnicy, musimy sobie wyobraziæ,
jak pope³niono morderstwo w Wiecznych
pretensjach. Metafora, symbolicznoæ scen,
kadrów i przedmiotów jest j¹drem ka¿dej sztu
ki, w eksperymentuj¹cej sztuce Królikiewicza
ten nonik sensów u¿ywany bywa na zasa
dzie kojarzeñ najodleglejszych, na pograniczu
ryzyka interpretacyjnego. Opowiadaj¹c sw¹
tragiczn¹ historiê z czasów okupacji i stalini
zmu Pekosiñski co rusz wraca do gry w sza
chy, czy sugeruje to, ¿e interpretacj¹ historii
mo¿na graæ w zmiennych okolicznociach
politycznych? Kadry Wiecznych pretensji
wype³nione s¹ lodówkami, lodówka jest
urz¹dzeniem do zamra¿ania, czy ta metafora
mia³a symbolizowaæ w socjalizmie perma

nentn¹ walkê w³adzy o zachowane status
quo? Resztê zostawiam widzowi, to jest w³a
nie demokracja w kreowaniu domys³ów przez
widza. Kiedy nazywano to, manierycznie,
kompozycj¹ otwart¹ (Królikiewicz..., s. 77).
Podobn¹ postawê mo¿emy nazwaæ zamie
rzon¹ niewiadomoci¹, artysta gromadzi
oznaki wieloznaczne, kadruje sytuacje zaska
kuj¹ce, tnie tamê przed point¹ konkretnej
sceny w panicznej ucieczce przed klarownym
bana³em i przygl¹da siê, jakie tego bêd¹ re
zultaty w odbiorze. Micha³ Toporny z Tañ
cz¹cego jastrzêbia pyta k¹pi¹c¹ siê ¿onê:

takiego jak kumplowanie siê z widzem. To
jest okropna sprawa, upiorne przewinienie
artysty, tak siê dzieje w kiepskich filmach
komercyjnych. Wszystko jednak ma sw¹ ce
nê, jeszcze tylko jeden film, a na nastêpny
produkcjê fabularn¹ przyjdzie czekaæ ponad
piêtnacie lat.
Jest jaka walka dwu temperamentów
artysty wybitnego, nieumiarkowanego, ekspe
rymentuj¹cego z form¹, a z drugiej strony
cz³owieka szalenie emocjonalnego, przeci¹
¿onego wspó³czuciem i nieposkromion¹ em
pati¹ wobec innych, zwyk³ych ludzi. Byæ mo
¿e w³anie w Sprawie Pekosiñskiego przy
jañ i personalne relacje re¿ysera z Bronkiem
s¹ najbardziej harmonijnie w³¹czone w kon
strukcjê dzie³a, w dodatku ta przyjañ prze
trwa³a i poza ekranem. ¯ywio³y spekulacji
poznawczej i z drugiej strony motywacji
emocjonalnej walcz¹ ze sob¹ we wszystkich

Sprawa Pekosiñskiego, 1993 r.

Sk¹d wziê³a to myd³o? To siê robi z ludz
kiego t³uszczu. Myd³o topi siê i skwierczy
na kuchni, by wreszcie przez fajerkê wpaæ
do ognia. Nie ma Niemców, nie ma strza³ów,
ale myd³o mówi, ¿e to czas terroru i okupacji.
W powieci wyjanienie tego zajê³oby pó³
rozdzia³u, Królikiewicz bada³ odmiennoæ
sztuki filmowej od literackiej.
Innym znacz¹cym rodkiem ekspresji
bywa groteska, której czytelnoæ jest tylko
trochê wiêksza. W Zabiæ ciotkê wg Bursy,
w filmie pozostaj¹cym pod wp³ywem Bunue
la, zadziwia przemiennoæ jawy i snu, zagad
kowe surrealistyczne wariacje; taka groteska
nie jest komedi¹ dla najszerszej publicznoci.
Dla najszerszej publicznoci tworzy³ Andrzej
Wajda, jest oczywiste, ¿e drogi dwu wybit
nych artystów (i przyjació³) sz³y w przeciw
nych kierunkach. Zwyk³y widz potraktuje
nadrealizm Zabiæ ciotkê jako manifest
czarnego humoru, ale wkrótce przestanie siê
miaæ i zacznie siê niepokoiæ, czy nie idzie
tu czasem o co innego. Postawa surrealis
tyczna jest odrêbnym, spójnym wiatopogl¹
dem. Grzegorz Królikiewicz jest konsek
wentny i nieustêpliwy w doborze rodków
wyrazu, nie mo¿emy oczekiwaæ, ¿e we wspo
mnianym filmie znajdziemy wskazówki czy
w danym momencie ogl¹damy przestrzeñ
zewnêtrzn¹ czy obrazy wewnêtrzne bohatera:
Unika³em tego nawet w mylach  czego

opowieciach fabularnych, by dopiero na
koñcu, po piêtnastoletniej przerwie, w S¹sia
dach ten pierwszy ¿ywio³ artysty poszuku
j¹cego jawnie pofolgowa³ temu drugiemu.
Empatia z poni¿onymi, gor¹czkowa potrzeba
wsparcia bezbronnych nie mog³a byæ do koñ
ca przes³oniêta b³yskotliwym eksperymen
tem formalnym. Ostatni film jest ju¿ otwart¹
emocj¹, zdaniem niektórych krytyków, ryzy
kuj¹c¹ nawet kiczem. W S¹siadach solidar
noæ z biednymi i upokorzonymi przeciw
elitom, przeciw spo³ecznej górze wyk³ada
na jest wprost, z wielk¹ namiêtnoci¹. Ten,
jak sam o sobie mówi³ dobrowolny wygna
niec z Warszawy od pierwszego filmu do
ostatniego buduje przes³anie solidarnoci
z poni¿onymi.
Sprawa Pekosiñskiego, film z roku
1993, mo¿e najbardziej udany, ³¹czy wyrafi
nowan¹, oryginaln¹ formê z prawdziw¹ opo
wieci¹ o kalece, o sierocie bez rodziny bli¿
szej ani dalszej, bez nazwiska, bez szansy ¿y
ciowej, za to o powik³anych i zmiennych lo
sach w powojennej Polsce. Tu sprawdza siê
koncept dokumentu kreacyjnego, Pekosiñ
skiego gra sam Pekosiñski, w³asn¹ historiê
dzieciñstwa i sierocej m³odoci odgrywa sta
rzec kaleka z lekka niesprawny umys³owo,
choæ sprawnie grywaj¹cy w szachy. Tu
sprawdza siê pomys³ psychodramy fotogra
fowanej na u¿ytek publicznoci kinowej.

Grzegorz Królikiewicz

Kaleka czêciowo sparali¿owany, alkoholik
po wylewie odgrywaj¹cy na ekranie w³asne
wspomnienia, pokazany zatem w sytuacjach
trudnych, ani razu nie zosta³ publicznie skom
promitowany, ta psychodrama w kinie jest
kontrolowana przez przyjaznego re¿ysera. Ta
praca na planie by³a psychoterapi¹ i rehabili
tacj¹, a przecie¿ film okaza³ siê wstrz¹saj¹c¹
syntez¹ o polskiej wojennej martyrologii i po
wojennej okupacji. Bohater filmu by³ obecny
w Gdyni na uroczystoci wrêczenia nagrody
Z³otych Lwów, gdzie przez re¿ysera zosta³
potraktowany jak wspó³twórca dzie³a, naj
wa¿niejsze jednak, ¿e wreszcie za³atwiono
Bronkowi mieszkanie i rentê.
Profesor Grzegorz Królikiewicz pasjono
wa³ siê polsk¹ histori¹, zrobi³ wedle w³asnego
scenariusza ponad dwadziecia widowisk
telewizyjnych i fabu³ (m.in. Klejnot wol
nego sumienia, Trzeci maja, Kronikê
Polsk¹ Galla Anonima) i trzy dziesi¹tki fil
mów dokumentalnych tycz¹cych historii naj
nowszej, czêæ z nich to tzw. dokumenty
kreacyjne w których niekiedy autentyczne
postaci odgrywaj¹ wydarzenia sprzed lat. Ar
tysta z wielk¹ konsekwencj¹ syntetyzuje pol
skie problemy, dylematy narodowe, jakie po
jawiaj¹ siê w naszej odleg³ej historii z opo
wieciami z czasów drugiej wojny i czasów
stalinizmu. I tam, i tu dyskutuje o tych sa
mych dylematach moralnych i dramatycz
nych decyzjach. Jednak¿e najwczeniejszy
by³ dokument o roku 1939. ...filmemprekur
sorem w tej kwestii w mojej twórczoci jest
dokument Wiernoæ o Raginisie i jego
wspania³ej postawie. Nie by³oby Galla Ano
nima w takim ujêciu, w jaki to zrobi³em,
gdyby nie to prze¿ycie, moje dowiadczenie
wewnêtrzne tycz¹ce Raginisa. W kwestii
mitologii narodowych porównuje siê twór
czoæ Grzegorza Królikiewicza z wizjami
starszego o socjologiczne pokolenie Andrzeja
Wajdy. Ja, w przeciwieñstwie do wielu moich
rówieników i ludzi o kilka, kilkanacie lat
ode mnie starszych  którzy wiadomie doty
kali grozy i utraty iluzji dzieciñstwa  mia³em
poczucie bezpieczeñstwa ... Pokolenie starsze
losy pojedynczego cz³owieka i kraju widzi
inaczej  ka¿dy film (ich) zaczyna siê tym, ¿e
cz³owiek wbrew sobie zostaje uwik³any w his
toriê. Historia okazuje siê katem, a cz³owiek
 bezradnym skazañcem pe³nym szlachetnych
idea³ów, ale niebêd¹cym w stanie ich udwi
gn¹æ, uchwyconym najczêciej w sytuacji
ucieczki, choæby przed strza³ami, którymi siê
koñczy Popió³ i diament ... Ja natomiast
w historii widzê co zupe³nie innego. Dostrze
gam w niej nutê faulknerowsk¹: jestemy
dumni, przegrywamy bitwy, ale wygrywamy
wojnê  kiedy j¹ wygramy. Wydaje mi siê,
¿e za du¿o informacji (tragicznych) kosi
cz³owieka. (s.174).

BOGUS£AW SU£KOWSKI
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Nietoperza lot niewysoki
bruderschaftowej re¿yser kilku parom ka
za³ po³o¿yæ siê na pod³odze  czy¿by uwa¿a³,
i¿ naturaln¹ i konieczn¹ konsekwencj¹ przej

na balu stoj¹ prawie bez ruchu, w finale tan
detnie podryguj¹. Ogólnie, wszystko dzieje
siê w jednym planie, nie ma sytuacyjnej
polifonii. Madia, chyba nie znaj¹c za dobrze
jêzyka polskiego, nie dokona³ te¿ niezbêd
nych ciêæ w partiach mówionych, w efekcie
spektaklowi brak tempa, wieje nud¹, w ostat
nim akcie dialogi wrêcz irytuj¹.
G³ówni solici na ogó³ niele poradzili
sobie z zadaniami aktorskimi, lecz trudno ra

cia na ty jest szybkie, wspólne po³o¿enie
siê pani i pana? Zadziwi³y ja³owoci¹ sceny
zbiorowe. Cz³onkowie chóru nawet w scenie

czej mówiæ o jakich wyrazistych kreacjach
(a ile pola do popisu daje np. subretkowa rola
Adeli!). Pod wzglêdem wokalnym Joanna

Ju¿ po raz siódmy w historii ³ódzkich scen muzycznych wystawiona zosta³a Zemsta
nietoperza. Ta ceniona powszechnie operetka Johanna Straussasyna czterokrotnie znaj
dowa³a siê w repertuarze Teatru Muzycznego, obecnie po raz trzeci wesz³a na afisz Teatru
Wielkiego.
Melomani zapewne i tym razem oczekiwali
od realizatorów wysokiego poziomu interpre
tacji muzycznej, pomys³owej inscenizacji,
dobrego tempa przedstawienia i okaz
ji do umiechu. Czyli tego, czym cha
rakteryzowa³a siê np. realizacja Zems
ty na scenie przy ul. Pó³nocnej w roku
1994 (re¿yserowa³ Wojciech Adam
czyk). Niestety, pierwsza w nowym
roku premiera Teatru Wielkiego wy
pad³a doæ blado. Tak mo¿na stwier
dziæ mimo... nachalnej niebieskoci
doæ ubogiej zreszt¹ scenografii Yoko
Seyamy.
Re¿yseriê powierzono Giorgio Ma
dii zapewniaj¹c w ksi¹¿ce programo
wej, ¿e ma on nieograniczon¹ wyob
raniê i poczucie humoru. Niestety,
w tym wypadku s³owa dotycz¹ce w³os
kiego choreografa a zarazem wiet
nego, rzeczywicie, re¿ysera Opowie
ci Hoffmanna w £odzi w roku 2007
(bo z choreografi¹ baletów ró¿nie by
wa³o) okaza³y siê reklam¹ bez pokry
cia. Realizacjê Zemsty okreliæ mo¿na
jako sztampow¹, pozbawion¹ ciekaw
szych pomys³ów dotycz¹cych posz
czególnych scen (jak choæby opartego
na nastrojowym kontracie tercetu
o serduszku z I aktu  ujêcie Adam
czyka wybornie rozgrywaj¹ce kilkakrotne
przechodzenie od p³aczliwoci do weso³oci
do dzi siê pamiêta). W zbiorowej pieni

Wo jako Rozalinda wypad³a bardzo dobrze,
jeli nie braæ pod uwagê zbyt ma³ej nonoci
najni¿szych dwiêków skali (co razi³o choæ
by w Czardaszu, w którym eksponuj¹ca do
³y wolna jego cz¹stka, tzw. lassu, wymaga
totalnie silnej potencji dynamicznej). Alek
sandra Borkiewicz (Adela) czyste mia³a ko
loratury, ale barwa jej g³osu w wysokim re
jestrze traci³a na urodzie. Podobaæ siê móg³
wokalnie Tomasz Rak (von Eisenstein), nie
zawiedli generalnie oczekiwañ Agnieszka
Makówka (ksi¹¿ê Orlovsky), Krzysztof
Marciniak (Alfred), Przemys³aw Rezner (dr
Falke).
Tadeusz Koz³owski pewn¹ rêk¹ prowa
dzi³ orkiestrê, wszak¿e smyczki, tak u Straus
sa wa¿ne, w kilku momentach (ju¿ w uwer
turze) traci³y na precyzji. Czasami
brakowa³o te¿ lekkoci partii orkie
strowej. W II akt wplecione zosta³y
dwie znane polki Straussa. By³a to
jedyna energetycznie zainscenizo
wana scena. Madia, swoim zwycza
jem, postawi³ w niej jednak na efek
ciki  tañczyli nie tylko tancerze,
ale i (dziêki technicznej sztuczce)
wielkie szmaciane lale. Sam za corps
de ballet nie za wiele mia³ do roboty,
zabrak³o bowiem choreograficznej
wizji...
Tak wiec premiera, do której za
anga¿owano, nie bardzo wiadomo po
co, m.in. zagranicznych realizatorów,
nie uda³a siê, w³aciwie to mog³oby
jej nie byæ. A skoro ju¿ Teatr Wielki
po raz kolejny zdecydowa³ siê wkro
czyæ na terytorium repertuarowe
Teatru Muzycznego, czy nie nale
¿a³o raczej zarezerwowaæ si³ na inne
przedsiêwziêcie? £odzianie, jak na
razie, nie doczekali siê przecie¿ wy
stawienia np. musicalu West Side Sto
ry Bernsteina, a w tym roku przypada
stulecie urodzin kompozytora...

JANUSZ JANYST

Refleksje o wystawie Andrzeja Mariana Bartczaka

Wo³anie o prawdê
G³ównym zadaniem sztuki jest czynienie tajemnicy wiata widzialn¹. Rene Magritte
W g¹szczu obcojêzycznych napisów, np. Port
Two, Serwer, Sunset Suits Men's Fashion,
Mondo, Sphinx, Kirchof, Dino, Streat 90, Fila
la Strada, Arfot, dochodz¹c do ul. Piotrkow
skiej 86, w galerii Z.P.A.P.  na I piêtrze ot
warto 28 kwietnia 1999 r. wystawê Grafika
i Ksiêga  Wzglêdna zmiennoæ Andrzeja
Mariana Bartczaka.
Wesz³am do Galerii. Poczu³am porz¹dek,
³ad i harmoniê. Znalaz³am siê wiêc w przest
rzeni, w której dobrze siê czujê. Odbiór sztuki
by³ nasyceniem, wch³anianiem wra¿liwoci
artysty. Równie¿ by³ silnym uderzeniem kon
kretnych, du¿ych p³aszczyzn czerni i bieli, linii
ró¿nego rodzaju; kó³ i kó³eczek, punktów
i kropek. Wystawa jest wyrazem ogromnego
³adunku treci, przeczuæ, grozy, tajemnicy
i poezji. Z ksiêgi wystawy przeczyta³am spost
rze¿enie studenta V roku historii sztuki: wzglêd
na zmiennoæ XIV96  to jakby przeb³ysk
janiejszej myli. Szkoda,¿e pojawia siê tak
rzadko!!! Tê wzglêdn¹ zmiennoæ wybra
³am do analizy. Du¿y prostok¹t czerni, ³amany
skosami w górnej czêci obrazu. Wewn¹trz,

malarska faktura szaroci i dwie rysy wiat³a
 jakby odwracaj¹cego siê symbolu ptaka.
Dwie rysy wiat³a! wiat³o jest prawd¹,
(wiat³o Chrystusa  jak wo³a kap³an w li
turgii wielkosobotniej, wchodz¹c do ciemnej
wi¹tyni, ze wiat³em Chrystusa  odwiecz
nej Prawdy). wiat³o jest nadziej¹ chrzeci
jañsk¹ na przemianê.
Tytu³ Wzglêdna zmiennoæ wynika
z techniki druku. Odbitki ró¿ni¹ siê natê¿e
niem waloru, czyli stopniem jasnoci i ciem
noci. Czasami pojawia siê faktura malarska,
Czerñ natomiast nigdy siê nie zmienia. Pozo
staje czerni¹. Dlaczego zmiennoæ? Cechy
ka¿dej odbitki graficznej mog¹ byæ w tym
przypadku inne. S¹ zmienne. To jest warstwa
formalna, czyli warstwa rodków artystycz
nych. W warstwie drugiej literackiej, w war
stwie treci, widzê pewn¹ przestrogê, prawdê,
ostrze¿enie. Bacznie spogl¹dajcie, krytycznie
i m¹drze. Przecie¿ to forma telewizora. Tu po
jawia siê ca³e niebezpieczeñstwo zas³aniania
prawdy, ogromnej manipulacji. Podawania
absurdalnie zestawianych treci bez pokrycia,

bez odpowiedzialnoci za s³owo. Jan Pawe³ II
w Litanii zawierzenia Matce Bo¿ej Fatimskiej
 13 maja 1991 r. powiedzia³: wci¹¿ jeszcze
istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e miejsce marksiz
mu mo¿e zaj¹æ ateizm w innej postaci, który
wychwalaj¹c wolnoæ zmierza do zniszczenia
korzeni moralnoci ludzkiej i chrzecijañs
kiej. Od 1972 r. w innych pracach artysty po
jawia siê znak na niebie. Stwórcze podtrzy
manie wiata. Czarna wstêga nad naszymi g³o
wami. G³êbokie czernie zas³aniaj¹ce niebo. Te
czernie s¹ z³owieszcze. Przepowiadaj¹ co
w rodzaju s¹du, b³yskawicy, otwieraj¹cego siê
nieba. O ksiêdze mo¿na napisaæ ca³y nastêpny
tekst. To jakby odrêbny odcinek literacki,od
cinek innej poetyki. Pytam: ile ich jest? Nie
powiem: setki, setki. Ka¿da inna. S¹ ilustracje
i refleksje malarskie do poezji Adama Mickie
wicza  Zdania i uwagi  1998 r. S¹ Pej
za¿e, planety i ogrody  1992 r., Czytaj¹c
Norwida  1996 r. Ksiêgi unikalne, malarskie
obrazy pe³ne wiat³a. Wielowarstwowe w for
mie i fakturze. Subtelne w kolorycie. Rozle
waj¹ce siê plamy z siatkami mocnych linii.
Z punktami kolorowych b³ysków zapalaj¹
cych siê wiate³. Z tekstami i wpisami tekstów.
Z naklejanymi p³aszczyznami papieru, opako

wañ, sznurków, celofanów. Swoista terapia
dotykania, strona po stronie, tych niepowta
rzalnych stron po³o¿onego na stole obrazu.
Wystawa Andrzeja Mariana Bartczaka
by³a wiêc przyczynkiem do zastanowienia,
w jakiej rzeczywistoci tkwimy. Dwa przeci
wieñstwa. wiat materii i ducha. wiat chao
su i porz¹dku. wiat tandety i jednorazowo
ci. wiat piêkna, dobra i z³a.

IZABELA MARIA TRELIÑSKA
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Ludzie i goje
Od wielu dni jestemy wiadkami miêdzynarodowej awantury, której ród³a wywodz¹ siê z
Izraela. Wszystko zaczê³o siê od wyst¹pienia pani ambasador Izraela w Auschwitz w 73.
rocznicê uwolnienia obozu.
Wyst¹pienie pani ambasador mia³o miejsce
w czasie procedowania przez polski parlament
ustawy maj¹cej na celu obronê polskiej god
noci narodowej przed zalewem k³amliwych
oszczerstw, których wspólnym has³em by³y
polskie obozy zag³ady. Jak okreliæ to wys
t¹pienie w tym miejscu, w tym czasie i w takiej
formie? To polityczna arogancja, stwarzaj¹ca
pozory jakby polityka suwerennego pañstwa
polskiego by³a sterowana z Jerozolimy.
Te zak³amane fakty o polskich obozach
mierci i wspó³udziale Polaków w Holokau
cie s¹ rozpowszechniane za porednictwem
wiatowych mediów, które jak wiadomo s¹
w znacz¹cej czêci sterowane przez rodowis
ka ¿ydowskie. Powielane s¹ przez media nie
mieckie, które relatywizuj¹ zbrodnie niemiec
kie na narodzie polskim, wprowadzaj¹c do
medialnego obiegu pojêcie nazistów o nieusta
lonej narodowoci i bez okrelenia miejsca za
mieszkania, nawet kierownictwo sprawcze nie
do koñca jest jasne. Co to za nacja ci nazici?
Tej narracji uleg³ równie¿ prezydent Stanów
Zjednoczonych Barack Obama, który na uro
czystociach honoruj¹cych Jana Karskiego,
u¿y³ sformu³owania polskie obozy zag³ady.
Te skandaliczne s³owa wypowiedzia³ w obec
noci Adama Rotfelda, szefa polskiej dyplo
macji, ¯yda zawdziêczaj¹cego ¿ycie Polakom.
Przedstawiciel rz¹du polskiego nie reagowa³.
¯ydowskie ataki na Polskê i Polaków nie
ustaj¹. Niektóre z nich obarczaj¹ Polskê Holo
kaustem na równi z jakimi enigmatycznymi
nazistami. Ta k³amliwa propaganda jakby za
pomnia³a, ¿e owymi nazistami byli Niemcy.
W okresie triumfalnych zwyciêstw na wszyst
kich frontach 98% Niemców popiera³o Hit
lera. Dopiero kiedy fronty zaczê³y siê za³amy
waæ, wród wy¿szych oficerów niemieckich,
zrodzi³a siê opozycja. Owi opozycjonici
mieli jeden cel  obronê Niemiec przed totaln¹
klêsk¹ i zag³ad¹ narodu niemieckiego.
Wród polskich polityków i publicystów
wyczuwa siê pozycje defensywne. Pos³uguj¹c
siê jêzykiem bokserskim, Izrael zagoni³ Polskê
w naro¿nik ringu. Nie widzê wiêkszych szans,
aby ta strachliwa polityka mog³a przynieæ
jakie korzyci dla Polski. Na ataki nale¿y od
powiedzieæ tward¹ obron¹.
Pozostaje jednak pytanie: co spowodowa³o
frontalny atak rodowisk ¿ydowskich na Pols
kê? Hipotez jest wiele, ale która oka¿e siê

prawdziwa, dowiemy siê za jaki czas. Na te
mat ataków na Polskê i Polaków mo¿na dywa
gowaæ na ró¿ne sposoby. Niech bêdzie s³y
szalny i mój g³os.
Najpierw malutki wtrêt z w³asnego ¿ycia.
Okupacjê niemieck¹ prze¿ywa³em w Wilnie.
O zag³adzie ¯ydów w Ponarach przez kola
borantów litewskich wszyscy wiedzielimy
i mielimy moralny nakaz: je¿eli spotkamy
¯yda, nikomu o tym nie mówimy Jednym
z moich kumpli w tamtych czasach by³ Marian
vel Marek F., znany po wojnie dziennikarz
³ódzki. Szybko dostrzeglimy pewne zmiany
anatomiczne, wystêpuj¹ce jedynie u Mariana.
Nikt siê o tym nie dowiedzia³ i wspólnie hasa
limy po wileñskich ulicach. Po prostu ka¿dy
za³o¿y³ k³ódkê na gêbê. Milczenie w tych spra
wach by³o nakazem moralnym.
W obecnej sytuacji politycznej g³êboko
zastanawiam siê, czym kieruj¹ siê rodowiska
¿ydowskie w atakach na Polskê i Polaków?
Uchwalona przez polski parlament ustawa ma
na celu obronê narodowej godnoci polskiej
i ukazywanie ca³ej prawdy. Niestety, polska
pamiêæ historyczna prawie nie istnia³a, za
równo w czasach PRL, jak i w III RP. O ile
k³amstwa historyczne w okresie re¿imu komu
nistycznego, by³y w jaki sposób uzasadnione,
by bolszewick¹ ciemnotê wciskaæ w g³owy
obywateli PRL, to nie widzê uzasadnienia
zak³amywania naszych dziejów w III RP. Czy
rzeczywicie? Je¿eli jednak przyj¹æ teoriê, ¿e
III RP by³a modyfikacj¹ PRL jako PRLbis,
to sprawy przedstawiaj¹ siê zupe³nie w innym
wietle. Agitkê propagandow¹ Trybunê Lu
du zast¹pi³a Gazeta Wyborcza. Co to zna
czy? Odpowied odnajdujemy na jakim mi
tyngu z udzia³em redaktora naczelnego GW,
gdy gwa³townie zareagowa³ na propozycjê, by
pozdrowi³ swego brata w Szwecji.
Odnoszê wra¿enie, ¿e wród rodowisk
¿ydowskich zapanowa³ jaki ob³êdny lêk
przed ujawnieniem prawdy. Nie mówi siê
o ¿ydowskich szmalcownikach oddaj¹cych
NKWD na polskich Kresach swoich polskich
s¹siadów. Mo¿e by tak ponowiæ druk ksi¹¿ki
przes³awnego Grossa W czterdziestym na
Sybir nas matko zes³ali. Pan Gross przytacza
dziesi¹tki, a mo¿e setki przyk³adów, jak ¯ydzi
na Kresach przyczyniali siê do aresztowañ
i zsy³ek na Sybir swoich polskich s¹siadów.
Wracam do swojej hipotezy odpowiadaj¹

Pomnik ku czci Polaków ratuj¹cych ¯ydów w Markowej

cej na pytanie: sk¹d takie ataki na omawian¹
ustawê przez rodowiska ¿ydowskie?
1944 rok. Armia Czerwona wkroczy³a na
ziemie polskie. Nie by³o to ¿adne wyzwolenie,
ale zmiana okupanta. Instalowanie komuniz
mu w Polsce odbywa³o siê przez krwawy ter
ror UB. A kto kierowa³ tym systemem? G³ów
nym szefem by³ Jakub Berman, a ca³a wier
chuszka Ministerstwa Bezpieczeñstwa Pub
licznego, Urzêdów Bezpieczeñstwa, Infor
macji Wojskowej, Korpusu Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego to niby Polacy pochodzenia
¿ydowskiego. Jako do tej pory nie rozliczono
tych, którzy mieli na sumieniu dziesi¹tki tysiê
cy polskich patriotów mordowanych, katowa
nych, zsy³anych w g³¹b Zwi¹zku Sowieckie
go. ¯aden z tych bandytów nie poniós³ kary,
a ich potomkowie, jako resortowe dzieci, czês
to funkcjonuj¹ do chwili obecnej w struktu
rach pañstwa polskiego. I tu mo¿e istnieæ oba
wa, ¿e Polacy, dla których Polska jest dob
rem najwy¿szym, zaczn¹ rozliczaæ ze zbrodni
dziadków, synów, wnuków.
Inne zagadnienia, kompletnie tuszowane,
to przypadki szmalcowników wród ¯ydów
donosz¹cych na Polaków, ale i na wspó³braci
¯ydów. A tych przypadków nie by³o ma³o.
Czy g³êbiej badano rolê policji ¿ydowskiej
w gettach? Ze szcz¹tkowych wiadomoci
wiemy, ¿e stosowa³a ona terror nie mniej ok
rutny ni¿ stosowa³o SS i Gestapo, tylko ¿e po
licja ¿ydowska metody te stosowa³a wobec
swoich ziomków. Czy kto ich rozliczy³? Ma
³o tego, niektórzy z tych policjantów do dzisiaj
zajmuj¹ eksponowane stanowiska.
Czy zbadano, ¿e w warszawskim getcie
by³y jakby dwa sektory. W jednym przezna
czonym dla plebsu umierano z g³odu i chorób,
w tym innym bawiono siê weso³o, a szampan
la³ siê strumieniami.
Czy jaki s¹d oceni³ rolê Rumkowskiego
 szefa spo³ecznoci ¿ydowskiej w ³ódzkim
getcie. Rozwin¹³ wielk¹ produkcjê na rzecz

armii niemieckiej, a ludzi nieprzydatnych zsy
³a³ do obozu zag³ady w Chelmnie n/ Nerem.
Czy nie by³ to Holokaust rêkami ¿ydowskimi?
Rozpowszechnia siê mit o dobrym Niemcu
Schindlerze, który uratowa³ ¿ycie tysi¹com
¯ydów. Tylko nie by³o dopowiedziane, ¿e
ka¿de takie ¿ycie liczy³o siê kilogramami z³ota
i tysi¹cami karatów brylantów, a te precjoza
zasila³y kasy Gestapo i SS.
Ró¿ne mog¹ byæ przyczyny obecnej sytu
acji politycznej, w której rodowiska ¿ydow
skie staraj¹ siê odwróciæ kota ogonem. No có¿,
s¹ ró¿ne miary moralnoci. S¹ i tacy, jak Jerzy
Kosiñski, który napisa³ obrzydliwy paszkwil
na Polaków Malowany ptak, który móg³ po
wstaæ tylko dziêki temu, ¿e dziesi¹tki Polaków
uratowa³o mu ¿ycie. Czarna niewdziêcznoæ,
i to nie by³ przypadek odosobniony. Mo¿e tyl
ko dziwiæ, ¿e w Muzeum Historii Miasta £o
dzi istnieje izba pamiêci powiêcona temu,
który zak³amuje historiê ¯ydów polskich.
Jak w³adze Polski powinny reagowaæ na
obecn¹ sytuacjê? Najgorszym co mo¿na zro
biæ to kryæ siê za podwójn¹ gard¹ i daæ siê za
pêdziæ do bokserskiego naro¿nika. Jedynie
prawda nas wyzwoli, ale ona powinna byæ g³o
szona potê¿nym g³osem we wszystkich mo¿
liwych mediach. Mam pretensje do Polskiej
Fundacji Narodowej, ¿e w tych gor¹cych
dniach, zachowa³a siê jak zaj¹c sp³oszony jas
trzêbiem. A tu potrzebna jest kanonada artyle
rii strzelaj¹cej pociskami faktów .
Pisz¹c te s³owa nie znam jeszcze decyzji
Pana Prezydenta Andrzeja Dudy. Gdyby po
pe³ni³ b³¹d i zawetowa³ tê ustawê, pewnie nie
mia³by szans na drug¹ kadencjê. Polacy, ci
prawdziwi, nie z krêgów europejskich donosi
cieli z gatunku Platformy Obywatelskiej i No
woczesnej, dobrze zapamiêtaliby ten godny
ubolewania fakt, a ich pogl¹dy znalaz³yby
odzwierciedlenie przy urnach wyborczych.

W£ADYS£AW TRZASKAKOROWAJCZYK

Zmar³ Wojciech Pokora
4 lutego br. zmar³ wybitny aktor polski Wojciech Pokora. Mia³ 83 lata. Zosta³ pochowany na
Cmentarzu Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie, gdzie odby³ siê pogrzeb.
Wojciech Pokora urodzi³ siê 2 padziernika
1934 r. By³ absolwentem Technikum Budo
wy Silników Samolotowych we Wroclawiu
i przez lat pracowa³ w Fabryce Samochodów
Osobowych w Warszawie. W 1958 r. ukoñ
czy³ Wydzia³ Aktorski Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Teatralnej w Warszawie i rozpocz¹³

pracê w Teatrze Dramatycznym, w którym
gra³ przez 26 lat. Póniej wystêpowa³ w Teat
rze Nowym i w Teatrze Kwadrat.
Widzowie znali i kochali Pokorê przede
wszystkim za jego filmowe kreacje komedio
we. Wyst¹pi³ w ponad 30 filmach fabularnych
i ponad 30 serialach. W wielu z nich stworzy³

niezapomniane kreacje. Kto nie pamiêta Ma
rysi z filmu Poszukiwany, poszukiwana,
oberleutnanta Franza von Nogaya (CK De
zerterzy), hrabiego Ponimirskiego (serial
Kariera Nikodema Dyzmy), docenta Furma
na (serialu Alternatywy 4) czy in¿yniera
Gajnego (Czterdziestolatek). Wystêpo
wa³ te¿ w spektaklach Teatru Telewizji, gra
j¹c m.in.: Papkina w Zemcie czy ¯ewa
kina w O¿enku Gogola. W Teatrze Drama
tycznym Pokora zagra³ kilkadziesi¹t ról.

Wojciech Pokora zostawi³ ¿onê, z któr¹
spêdzi³ ponad 60 lat ¿ycia, oraz dwie córki
i piêcioro wnucz¹t.
SABINA WITKOWSKA
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niemaj¹cych. Dostrzegaj¹c niechêtny stosu
nek Kocio³a do idei narodowej skwitowa³
to tak¹ diagnoz¹ tego stanu: upadek narodów
katolickich poci¹gn¹³by za sob¹ upadek roli
i wp³ywu Kocio³a katolickiego. Tote¿ w sfe
rach kocielnych z surow¹ krytyk¹ wystêpo
wano wobec pewnych skrajnoci nacjonali
podbój, poch³oniêcie wszystkiego, co jest do zmu, ale na ogó³ uwa¿ano za bardzo pomyl
oko³a niego. Naród w³asny antagonizuje z in ny objaw budzenie siê energii narodowej
nym narodem. Taki nacjonalizm traktuje swój w spo³eczeñstwach katolickich. Tym bardziej,
naród jako wartoæ absolutn¹, dominuj¹c¹ ¿e razem z odrodzeniem myli narodowej
ponad prawem moralnym. Jest to nacjona szed³ zwrot ku katolicyzmowi, ogarniaj¹cy
lizm pogañski, którego przyk³adem by³y znaczn¹ liczbê ludzi, którzy pod wp³ywami
hitleryzm oraz banderyzm w wydaniu Don pr¹dów XIX wieku od niego siê byli oddalili.
ceva. Jeden zosta³ potêpiony, drugi za, jako Ten cytat wiadczy o tym, ¿e myl polityczna
¿e jego w¹tpliwej jakoci zdobycze by³y Romana Dmowskiego w du¿ej czêci nie
mniej albo w ogóle nieznane, bywa ho³ubio straci³a na aktualnoci. To ju¿ tak jest, ¿e po
ny. Na ich tle polski nacjonalizm jawi³ siê ja ziom religijnoci wzrasta wraz ze wzrostem
ko go³¹bek pokoju.
nacjonalizmu. ¯e to siê komu nie podoba,
Nie jest te¿ tak, by nacjonalizm by³ prze jestem tym niemile zaskoczony. Katolicyzm
ciwieñstwem patriotyzmu. Patriotyzm jako nie jest dodatkiem do polskoci, zabarwie
troska o ojczyznê, o materiê, która naród po niem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej
siada jest wspomo¿eniem nacjonalizmu. O ile istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotê.
za patriotyzm rozumiemy jako uczucie, to, Usi³owanie oddzielenia u nas katolicyzmu od
jak wy¿ej wskazano, nacjonalizm jest inte polskoci, oderwania narodu od religii i od
lektualn¹ nadbudow¹ nad t¹ uczuciow¹ baz¹. Kocio³a, jest niszczeniem samej istoty na
Wo³anie o chrzecijañski kszta³t patriotyzmu rodu  pisa³ Dmowski. Mo¿e zatem pojawi³y
jest jeszcze bardziej uzasadnione ni¿ wo³anie siê si³y, które istotnie zamierzaj¹ to uczyniæ
o katolicki kszta³t polskiego nacjonalizmu, i w tym celu przyst¹pi³y do piêtnowania
nakrelony przez Kard. S. Wyszyñskiego, nacjonalizmu.
czego artyku³owanie by³oby zbêdne, bo pols
Nacjonalizm jest si³¹ prawowit¹ i pot
ki nacjonalizm zawsze by³ katolicki, jako ¿e rzebn¹ ( ). Utrzymany w ramach i umiarko
naród by³ i jest katolicki. W pierwszym zna wanych granicach uszlachetnia duszê ludzk¹,
staje siê bodcem do postêpu przez
zdrowe wspó³zawodnictwo, daje
wolny dostêp do kraju po¿ytecznym
wp³ywom obcych przyk³adów. Nic
na wiecie nie dorówna katolicy
zmowi w jego sile utrzymania nacjo
nalizmu we w³aciwych ramach;
utrzymania jego charakteru, napiê
cia i sumienia  pisa³ Abp z Cam
brai Jan Chollet.
Koñcz¹c, jeszcze raz przywo³am
s³owa Prymasa Tysi¹clecia. Znana
jest, a przez moje pokolenie i poko
lenie poprzedzaj¹ce je, sprawa ho
milii z Jasnej Góry wyg³oszonej 26
sierpnia 1980 r., a przynajmniej
ludziom w moim wieku i starszym,
którzy mieli okazjê widzieæ i s³u
chaæ s³ów Ks. Kard. S. Wyszyñs
kiego dziêki retransmisji telewizyj
nej. Nastêpnego dnia homiliê dru
kowa³a prasa typu ¯ycie Warsza
wy. Dwa dni po tamtym Odpucie
Jasnogórskim, przemawiaj¹c w Za
lesiu Górnym, Prymas poinformo
wa³, ¿e nie ca³e jego przemówienie
t¹ drog¹ dotar³o do wiernych. Z czte
rosegmentowej homilii w ca³oci
wydrukowano jedynie drugi, o ro
do takiej pracy we w³asnej Ojczynie, aby móg³ siê spokojnie rozwijaæ
dzinie, trzeci, o ¿yciu spo³ecznym
i jego zasadach zniekszta³cono, za
czeniu patriotyzm by³by wo³aniem o nietrak pierwszy o wolnoci religii i koniecznoci
towanie ojczyzny, tej ziemskiej materii, jako zaprzestania ateizacji oraz czwarty gdzie
wartoci góruj¹cej ponad wszystkim albo as siê w drukarni zagubi³. Na uwagê, bior¹c
piruj¹cej do tego. Patriotyzm za mo¿e koñ pod uwagê tematykê niniejszego tekstu, za
czyæ siê jedynie na oddawaniu czci pañstwu, s³uguje treæ czwartego segmentu tamtej ho
co mo¿e przejawiaæ siê tak¿e i w sumiennym milii: jestemy Narodem, który z woli opatrz
p³aceniu podatków oraz przestrzeganiu pra noci Bo¿ej tutaj, na tym terenie  wed³ug
wa, o ile ono w oczywisty sposób nie jest nie osi¹gniêæ historycznych  jest obecny od ty
s³uszne. W drugim znaczeniu za chodzi³oby si¹ca lat Naród tutaj obecny, ma prawo
o bardziej rozumowe, racjonalne podejcie byæ u siebie, ma prawo urz¹dzaæ siê wed³ug
do polityki, a przede wszystkim o co wiê w³asnych potrzeb i ma prawo do takiej pracy
cej, ni¿ tylko wiêtowanie rocznic i pami¹tek we w³asnej Ojczynie, aby móg³ siê spokojnie
i bohaterów uznanych przez pañstwo za god rozwijaæ. To znamienne, ¿e ten w³anie frag
nych czczenia.
ment z tamtej homilii Prymasa Tysi¹clecia
Jak pisa³ R. Dmowski, polityka narodu uleg³ orwellowskiej ewaporacji. Oby Naród
katolickiego musi byæ szczerze katolicka, to nie uleg³ takiemu procesowi w nauczaniu
znaczy, ¿e religia, jej rozwój i si³a musi byæ Kocio³a w Polsce XXI w.
uwa¿ana za cel, ¿e nie mo¿na jej u¿ywaæ za
JACEK KÊDZIERSKI
rodek do innych celów, nic wspólnego z ni¹

Ile nacjonalizmów, ile patriotyzmów?(2)
W Polsce schy³ku XIX w. ide¹ by³o odzyskanie niepodleg³oci, tj. sprawienie, by naród polski
powtórnie posiada³ w³asne pañstwo, cilej, to brak pañstwa stworzy³ polski nacjonalizm.
Nacjonalizm to niepodleg³oæ, a raczej w tamtych czasach walka o ni¹. Zatem, czy nacjonalizm
potrzebny jest narodowi posiadaj¹cemu w³asne pañstwo?

Na to pytanie Z. Balicki odpowiada twierdz¹ Jest to pr¹d partykularny w odró¿nieniu od
co: Nacjonalizm, jako pr¹d narodowospo pr¹dów miêdzynarodowych, takich jak ruch
³eczny, pojawia siê wszêdzie tam, gdzie inte religijny, socjalistyczny internacjonalizm, fe
resy narodowe nie s¹ zabezpieczone przez minizm, pacyfizm, zdolnych do objêcia spo
pañstwo lub zabezpieczone w niedostateczne ³eczeñstw ca³ego wiata, lub przynajmniej to
mierze. Tak rozumiany nacjonalizm jest for planuj¹cych. W przesz³oci pr¹dy nacjonali
m¹ samopomocy spo³ecznej w zakresie zadañ styczne dzieli³y narody i powodowa³y anta
polityki. Tak rozumiany nacjonalizm wspó³ gonizmy. Pojawienie siê nacjonalizmów za
dzia³a z istniej¹cym pañstwem w dzia³aniach borczych wymusza³o na narodzie przeciwsta
na rzecz narodu lub te¿ je zastêpuje, co by³o wienie siê im. Takie zadanie sta³o przed pols
w przypadku narodu polskiego w XIX w. oraz kim nacjonalizmem w zetkniêciu siê z nac
w czasach PRLu, kiedy pañstwo nie reali jonalizmem niemieckim, zarówno w XIX w.,
zowa³o znacznej czêci funkcji i zadañ naro jak i latach 30tych i 40tych XX w. Jednak¿e
dowych. Zadania stoj¹ce przed nacjonaliz zaborczoæ nigdy nie by³a cech¹ polskiego
mem tworzy³y szeroki katalog. By³o to po nacjonalizmu.
pieranie w³asnej wytwórczoci, kupowanie
Tak samo jak patriotyzm ma dwa przed
wy³¹cznie u swoich, nabywanie ziemi, a nie stawione znaczenia, tak¿e i nacjonalizm mo¿e
zbywanie jej w obce rêce, obrona jêzyka i oby przyj¹æ dwa przeciwstawne oblicza. Jeden
czaju narodowego, przeciwdzia³anie rozk³a nacjonalizm patrzy na zewn¹trz, by ustrzec siê
dowym dla narodu wp³ywom ob
cym. Przy tym wszystkim nacjona
lizm nie by³ nigdy czym narzuco
nym odgórnie, nie by³ to pr¹d lanso
wany przez aparat pañstwowy. Au
tentyczny nacjonalizm zawsze wy
p³ywa oddolnie, ze spo³eczeñstwa,
wówczas jest twórczy.
Pojawia siê pytanie: czy patrio
tyzm w pañstwowym ¿yciu narodu
nie wystarczy? Balicki ocenia pa
triotyzm bardzo surowo. Do spe³
nienia zadañ z³o¿onych, skompliko
wanych, do nakrelenia ca³okszta³tu
celów narodowych  patriotyzm,
choæby najsilniejszy, ale bêd¹cy tyl
ko uczuciem, nie wystarcza. Co wiê
cej, si³a uczucia, nieujêta w karby ro
zumu politycznego, mo¿e czêsto po
krzy¿owaæ dobrze i trzewo pomy
lane plany. A có¿ dopiero, gdy do
patriotyzmu przypl¹tuj¹ siê obce
pierwiastki uczuciowe, jak np. obej
mowanie nim ¿ywio³ów obcych et
nicznie i wrogich w ³onie w³asnego
spo³eczeñstwa. Wtedy w imiê pat
riotyzmu, nieuregulowanego rozu
mem, mo¿na podcinaæ korzenie by
tu w³asnego narodu i jego przysz³o
ci. Brzmi to z³owieszczo, lecz czy nie Ks. Kard. S. Wyszyñski: Naród ma prawo byæ u siebie, ma prawo
sprawdza siê w Polsce tak¿e i dzi?
Pojawia siê te¿ inne zagadnienie, wska od czyhaj¹cych nañ niebezpieczeñstw, a ewen
zuj¹ce na z³o¿onoæ problemu oraz na wy tualnie gotowy jest zagroziæ innemu narodo
soki stopieñ nieodpowiedzialnoci czynni wi; drugi za kszta³tuje wewnêtrzn¹ indywi
ków wzywaj¹cych do porzucenia nacjonaliz dualnoæ narodu, rozwija jego energiê inte
mu, by zast¹piæ go jedynie patriotyzmem. lektualn¹, moraln¹ i ekonomiczn¹, walczy
Nacjonalizm bez podstaw mocnego patrioty o dobrobyt narodu i szacunek na zewn¹trz.
zmu mia³by wersjê u³omn¹, za patriotyzm Jest nacjonalizm wewnêtrzny (ad intra) oraz
bez nacjonalizmu nie zdoby³by siê nigdzie nacjonalizm zewnêtrzny (ad extra), rzutuj¹cy
i nigdy na prawdziw¹ politykê narodow¹. na stosunek jednego narodu do drugiego.
Przyk³adem dla Pop³awskiego czy Balickie Pierwszy nacjonalizm d¹¿y do rozwiniêcia
go by³a w XIX w. Galicja, arcypatriotyczna, wszelkich energii, w celu pe³nienia jak naj
lecz bez ¿adnej polityki narodowej.
lepszej roli w rodzinie ludzkiej. Liczy siê
Tak rozumiany nacjonalizm jest pr¹dem przy tym z natur¹ rzeczy, uznaje prawo mo
narodowopolitycznym, który powszechnie ralne. To nacjonalizm chrzecijañski. W dru
rozwija³ siê wród spo³eczeñstw. Powstaje on gim znaczeniu korzyci w³asnego narodu sta
przy tym z dobrowolnego zgrupowania siê wia siê na pierwszym miejscu. To nacjona
ludzi, których podobieñstwo etniczne, geogra lizm, który roztacza marzenia o zgnieceniu
ficzne, mylowe, pobudzaj¹ do ³¹czenia siê, mniejszych narodów, do przekonania, ¿e po
a¿eby pracowaæ, ¿yæ i rozwijaæ siê wspólnie. s³annictwem tego konkretnego narodu jest
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Do kocio³a czy do wi¹tyni pieni¹dza?
Po wielu latach dyskusji, od marca zacznie obowi¹zywaæ ustawa o zakazie handlu w nie

zynowe, apteki, kwiaciarnie, restauracje,
piekarnie, cukiernie, kioski, placówki hand
lowe w hotelach, szpitalach, wiêzieniach. Do
tego dochodz¹ sklepy na dworcach kolejo
wych i w portach lotniczych. Dozwolony
bêdzie te¿ handel internetowy.
Ustawa ograniczy³a równie¿ funkcjono
wanie segmentu logistycznego i hurtowni.
Zapisano, ¿e w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia
oraz w sobotê poprzedzaj¹c¹ Wielkanoc,
handel bêdzie mo¿liwy tylko do godziny 14.

sieci handlowych bêdzie wyd³u¿enie czasu
pracy w dni poprzedzaj¹ce woln¹ niedzielê!
S³ychaæ ju¿ zapowiedzi, ¿e w te dni Lidl
wyd³u¿y pracê do godziny 22, Biedronka 
do 23, a Carrefour  do pó³nocy. Wyd³u¿enie
godzin pracy jest niemal pewne, a sieci bêd¹
siê t³umaczyæ tym, ¿e wychodz¹ naprzeciw
klientom, którzy nie chc¹ robiæ zakupów
w soboty, kiedy sklepy bêd¹ zat³oczone. Nie
które firmy odzie¿owe rozwa¿aj¹ mo¿liwoæ
otworzenia sklepów, ale bez prowadzenia
sprzeda¿y! Mia³oby siê do nich przychodziæ,
przymierzaæ i zamawiaæ. P³acenie nastêpo
wa³oby póniej. Jest ju¿ nawet nazwa okre
laj¹ca tego typu miejsca  showroomy.
Zmniejszenie liczby dni handlowych, najbar
dziej uderzy w wielkie centra prowadz¹ce

Za z³amanie ograniczeñ wynikaj¹cych z us
tawy grozi kara grzywny do 100 tysiêcy z³o
tych. Nie zmieniono zasady, ¿e sklep bêdzie
móg³ byæ otwarty, jeli za lad¹ stanie sam
w³aciciel  warunkiem jest prowadzenie
sprzeda¿y osobicie, we w³asnym imieniu
i na w³asny rachunek. Skorzystaæ z tego zapi
su mog¹ sklepy dzia³aj¹ce na zasadzie fran
szyzy, np. sieæ ¯abka, czy sieæ Carrefour Ex
press.
Wielkie sieci handlowe nie oddadz¹ pols
kiego rynku bez walki. W³aciciele hipermar
ketów i wielkich sieci handlowych  w wiêk
szoci zagranicznych, szykuj¹ siê do obejcia
przepisów. W centrach handlowych typu ga
leria funkcjonuje wiele podmiotów, których
ustawa nie dotyczy. W galeriach ulokowane
s¹ kina, si³ownie, sale zabaw dla dzieci, us
³ugi, restauracje i tzw. escape roomy (wydzie
lone miejsca wypoczynku). W³aciciele cen
trów namawiaj¹ najemców, by otwierali swo
je placówki w niedziele. Trwa teraz etap roz
poznawania i zachêt. Jedn¹ z metod rekom
pensuj¹cych zmniejszenie dochodów (bo
przecie¿ nie ma mowy o stratach) dla du¿ych

sprzeda¿ wyrobów przemys³owych, budow
lanych, meblowych, AGD. Na pewno czêæ
handlu tych bran¿y przejmie sektor sprze
da¿y internetowej.
Przygl¹daj¹c siê zapisom nowej ustawy,
widaæ wiele niecis³oci. Na przyk³ad nowe
przepisy nie przewiduj¹ ograniczenia po
wierzchni stacji benzynowych. Zatem istnieje
mo¿liwoæ dobudowania do istniej¹cej stacji
sklepu. Podobnie jest z kwiaciarniami zwol
nionymi z ograniczeñ, je¿eli przewa¿aj¹ca
dzia³alnoæ polega na handlu kwiatami. Brak
ograniczenia powierzchni kwiaciarni daje
pole do nadu¿yæ. W przypadku sklepów usy
tuowanych na dworcach i lotniskach, podaje
siê, ¿e mog¹ funkcjonowaæ, je¿eli dzia³aj¹
w zwi¹zku z bezporedni¹ obs³ug¹ podró¿
nych. A podró¿uj¹cemu mo¿na przecie¿
sprzedaæ wszystko. Czy nie mo¿e chodziæ
o sprzêt elektroniczny albo odzie¿? Nie jest
te¿ jasne, gdzie koñczy siê dworzec, a gdzie
galeria handlowa po³¹czona z dworcem pa
sa¿em handlowym. Tego typu spory bêd¹ roz
strzygaæ radcy prawni, s¹dy pracy i Inspekcja
Pracy. Go³ym okiem widaæ skutki nacisków

dzielê. Prezydent z³o¿y³ podpis pod t¹ ustaw¹ w dniu 30 stycznia. Zgodnie z jej zapisami,
pierwsza niedziela, w której nie zrobimy niedzielnych zakupów przypada w dniu 11 marca.

Projekt ca³kowitego zakazu handlu w niedzie
le by³ inicjatyw¹ ró¿nych ugrupowañ, którym
przewodzi³ NSZZ Solidarnoæ. Zebrano
ponad 500 tysiêcy podpisów i projekt zmian
znalaz³ siê w Sejmie jeszcze w 2016 roku;
niestety, przele¿a³ 14 miesiêcy w sejmowej
zamra¿arce. Dopiero 28 padziernika 2017
roku sejmowa podkomisja do spraw rynku
pracy przyst¹pi³a do omawiania szczegó³ów.
Walka o ostateczny kszta³t ustawy by³a burz
liwa. Projektodawca  zwi¹zek Solidar
noæ walczy³ o zachowanie istoty wniosku,
któr¹ mo¿na streciæ s³owami: ka¿da niedzie
la wolna od handlu , a wyj¹tki od tej regu³y
s¹ minimalne. Niestety, strona rz¹dowa nie
by³a ju¿ tak radykalna. Ustêpuj¹c naciskom
wp³ywowych biznesów opowiada³a siê za
etapowym wprowadzeniem zakazu handlu
w niedzielê. Zas³ania³a siê wynikami sonda¿y
i argumentami ha³aliwych lewackich prze
ciwników zmian. Zdaniem pani minister ro
dziny, pracy i polityki spo³ecznej El¿biety
Rafalskiej, klientom sklepów nale¿y daæ czas,
aby siê przyzwyczaili, czasami rozstrzy
gniêcia si³owe, które nam wydaj¹ siê bardzo
dobre, powoduj¹, ¿e trzeba siê z nich wyco
faæ. Tak sta³o siê na Wêgrzech. My proponu
jemy takie ostro¿niejsze rozwi¹zanie. Lobby
reprezentuj¹ce wielkie sieci handlowe od lat
90. skutecznie zbudowa³o rodowisko po
pleczników dla tezy, ¿e w niedzielê rodzina
chodzi do wi¹tyni pieni¹dza, a nie do ko
cio³a.
Zasadnicze regulacje ustawy okrelaj¹ ro
dzaj placówek handlowych i wykaz niedzieli,
w które ograniczony bêdzie handel. Ustawa
przewiduje stopniowe wprowadzanie zakazu.
Od marca do koñca 2018 roku,zakaz handlu
bêdzie dotyczy³ dwóch niedziel w miesi¹cu.
W 2019 roku  trzech niedziel. Finalny efekt
ma byæ osi¹gniêty w roku 2020. Wtedy obo
wi¹zywaæ bêdzie pe³ny zakaz handlu w dni
wiête, a zakupy bêdzie mo¿na robiæ tylko
w 7 niedziel w roku  trzy przed wiêtami oraz
w ostatnie niedziele przypadaj¹ce w styczniu,
kwietniu, czerwcu i sierpniu. S¹ to niedziele
przewidywanego wzmo¿onego ruchu zaku
powego. Zmiany w bie¿¹cym roku mo¿na
uj¹æ dwojako: zakupy zrobimy w pierwsz¹
i ostatni¹ niedzielê, albo inaczej: handel bê
dzie zakazany w ka¿d¹ drug¹ i przedostatni¹
niedzielê. Do tego dochodz¹ wyj¹tki. W us
tawie wymienione s¹ daty niedziel z zakazem
handlu. £atwo siê pomyliæ. Proszê czytaæ
uwa¿nie. W 2018 roku nie zrobimy zakupów
w du¿ych marketach: w kwietniu w cztery
niedziele, w lipcu i wrzeniu  w trzy niedzie
le. Za to w grudniu, w szczycie przedwi¹tecz
nej gor¹czki zakupowej, zakaz handlu bêdzie
dotyczy³ tylko jednej niedzieli. W przysz³ym
roku bêdzie ³atwiej, bo pozostanie tylko jedna
niedziela handlowa, ostatnia w ka¿dym mie
si¹cu.
Nowe prawo zawiera wiele niecis³oci
i luk, które umo¿liwi¹ obejcie ustawowych za
kazów. Niecis³oci wynikaj¹ g³ównie z wpro
wadzeniem tzw. wy³¹czeñ. W ustawie wy
szczególniono 25 wy³¹czeñ, czyli wskazano
placówki handlowe, w których zakaz nie bê
dzie obowi¹zywaæ. Wród nich s¹ stacje ben

wielkiego pieni¹dza. Przedstawiciele rz¹du za
pewniaj¹ ciemny lud, ¿e wielki handel sie
ciowy z pewnoci¹ karnie podda siê nowym
ograniczeniom... Taki bieg spraw przewi
dzieli przedstawiciele Solidarnoci i mó
wi¹, ¿e zanim napisali ustawê, zrobili szero
kie rozpoznanie tej problematyki w innych
pañstwach, tam gdzie taki zakaz obowi¹zuje
 m.in. w Niemczech i Austrii. Pierwotny
projekt mia³ doprecyzowane szczegó³y. Prze
de wszystkim nie zawiera³ tak wielu wy³¹
czeñ. Niestety, rz¹d chcia³ pogodziæ strony
sporu i poszed³ na kompromis, a raczej na
rêkê biznesowi. Pos³owie tak pokrêcili pier
wotne zapisy, ¿e jedynymi zadowolonymi
z ustawy mog¹ byæ prawnicy rozstrzygaj¹cy
spory interpretacyjne. Bo jak, np. rozumieæ us
tawowe pojêcie czynnoci zwi¹zane z hand
lem, które bêd¹ zakazane w niedziele? Czy
do tych czynnoci bêdzie nale¿eæ sprz¹tanie
sklepu, rozliczenie kas, ustawienie towarów
na pó³kach?
W sprawie ograniczenia handlu w niedzie
le g³os Kocio³a by³ jednoznaczny. Od same
go pocz¹tku Biskupi i ksiê¿a w parafiach
wspierali ideê ca³kowitego zakazu handlu
w niedziele. Trzecie Przykazanie Bo¿e obo
wi¹zuje nas bezwzglêdnie. 31 padziernika
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski
wyda³o owiadczenie w tej sprawie. W Licie
tym Episkopat odwo³a³ siê do dzia³alnoci
Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoæ, do jego
walki o ustanowienie wolnych niedziel oraz
do etosu Solidarnoci sprzed stanu wojen
nego, która domaga³a siê 5dniowego tygo
dnia pracy. W Owiadczeniu znalaz³y siê
m.in. takie s³owa: Chodzi o uwolnienie cz³o
wieka, gdy¿ osoba, której odbiera siê woln¹
niedzielê, jest kim wykorzystanym. Rzecz nie
dotyczy jedynie osób pracuj¹cych w hand
lu Wykorzystywani s¹ równie¿ ci, którym
oferuje siê spêdzenie jedynego wolnego dnia
w handlowej galerii Apelujemy do tych,
którzy maj¹ realny wp³yw na kszta³t prawa
w naszym pañstwie, aby mieli na wzglêdzie
dobro obywatela i dobro spo³eczeñstwa, za
gro¿onego laicyzacj¹.
Historycznie rzecz bior¹c, polskie rz¹dy
nie ucz¹ siê nawet na w³asnych b³êdach. Prob
lem handlu w niedziele móg³ byæ rozwi¹zany
przez rz¹d w 2005 roku. Ówczesna minister
finansów Teresa Lubiñska opowiada³a siê za
ograniczeniem dzia³alnoci w Polsce wielkich
sieci handlowych i stworzeniem w tej spra
wie odpowiedniej legislacji. Mówi³a o zgub
nym wp³ywie hipermarketów na polsk¹ gos
podarkê. S³usznie twierdzi³a, ¿e obce sieci nie
powoduj¹ wzrostu gospodarczego. Zatrud
niaj¹ ludzi w niewolniczych warunkach, p³a
c¹ groszowe pensje i przyczyniaj¹ siê do upad
ku drobnych osiedlowych sklepików i zak³a
dów us³ugowych. W³aciciele deficyto
wych hipermarketów t³umaczyli, ¿e nie osi¹
gaj¹ zysków, bo inwestuj¹ w nowe sklepy.
W tej sprawie minister Lubiñska wesz³a w spór
z premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem
i po nieca³ych trzech miesi¹cach przesta³a
byæ ministrem finansów, hipermarkety ode
tchnê³y z ulg¹, a zamiast zamkniêcia swoich
wielkich sklepów, obca finansjera próbuje
zamkn¹æ kocio³y w podbitej gospodarczo
Polsce. I tak zosta³o.
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