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Pielgrzymka to piêkne rekolekcje
i wsi przemierzaj¹ niezliczone pielgrzymki z najdalszych zak¹tków Polski. Wszyscy zmierzaj¹
na Jasn¹ Górê, by pomodliæ siê przed wizerunkiem Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, Królowej
Polski, a w drodze prze¿ywaj¹ jedyne w swoim rodzaju rekolekcje. Niektórzy ju¿ wyruszyli,
by zd¹¿yæ na jej wiêto 15 sierpnia, inni dopiero rusz¹, by dotrzeæ na Jasn¹ Górê na 26
sierpnia, na wiêto Marki Boskiej Czêstochowskiej.
Tysi¹ce wiernych, nie bacz¹c na upa³y, desz
cze, burze i niewygody, jakich nie dowiad
czamy na co dzieñ, idzie przed tron Królowej
Polski. To prawdziwy fenomen. Wiara czyni
cuda i w trudach prowadzi cz³owieka na
szych czasów na spotkanie z Panem Bogiem.
Spodziewa siê ³aski, a ofiarowuje Matce Bo
¿ej wielki fizyczny trud.
W Polsce jest ponad 400 sanktuariów
maryjnych. Kult Matki Bo¿ej jest ¿ywy od
zarania naszej pañstwowoci. Kocio³y ku
czci Najwiêtszej Pani wznosili królowie,
ksi¹¿êta, szlachta, zakony i bogaci ofiaro
dawcy. Przed wizerunkami Matki Odkupi
ciela klêkali Polacy w najciê¿szych chwilach
osobistych i polskiej pañstwowoci. Z ufno
ci¹ powierzali siê Jej opiece. Powszechnym

90. Pielgrzymka £ódzka (2015)

zwyczajem polskiego rycerstwa by³o nosze
nie emblematów maryjnych na swoich zbro
jach, za zdobyte na wrogach chor¹gwie i ³upy
ofiarowywano kocio³om maryjnym. Z pie
ni¹ Bogurodzica nad ustach, najstarszym
polskich hymnem, wojska polskie sz³y do wal
ki pod Grunwaldem.
Król Polski Jan Kazimierz w chwili trud
nej dla Narodu Polskiego, w 1656 r., prokla
mowa³ Maryjê jako Królow¹ Polski i z³o¿y³
Jej luby. Wydarzenie to mia³o miejsce czte
ry miesi¹ce po cudownej obronie Jasnej Góry
przed Szwedami.
Przypominaj¹ o tym s³owa pieni: Z daw
na Polski Ty Królow¹, Maryjo! Ty za nami
przemów s³owo, Maryjo. Wiele miast pols
kich og³asza³o Matkê Bo¿¹ swoj¹ patronk¹,

a pobo¿ny lud wiejski swoje zwyczaje i rytm
¿ycia wi¹za³ z Maryj¹. Do dzi w maju przy
przydro¿nych kaplicach spotykaj¹ siê miesz
kañcy wsi, by modliæ siê przed Jej wizerun
kiem. ¯aden naród na wiecie nie ma tylu
pieni maryjnych, co Polacy.
7 lipca 1920 r., specjalnym aktem Episko
pat Polski ponowi³ wybór Maryi na Królow¹
Polski. Po zatwierdzeniu przez Stolicê Apos
tolsk¹ uroczystoci Najwiêtszej Maryi Pan
ny Królowej Polski, za zgod¹ papie¿a Piusa
XI, do Litanii Loretañskiej do³¹czono wez
wanie  Królowo Polski.
W 1920 r. za spraw¹ Matki Bo¿ej Polska
odnios³a zwyciêstwo nad armi¹ bolszewick¹
I obroni³a swoj¹ wie¿o odzyskan¹ niepod
leg³oæ. Cud nad Wis³¹ przepowiedzia³a Naj
wiêtsza Matka Czcigodnej S³udze Bo¿ej
Wandzie Malczewskiej: Uroczystoæ dzisiej
sza (Wniebowziêcia Najwiêtszej Marii Pan
ny  red.) niezad³ugo stanie siê wiêtem na
rodowym was, Polaków, bo w tym dniu odnie
siecie wietne zwyciêstwo nad wrogiem d¹
¿¹cym do waszej zag³ady. To wiêto powin
nicie obchodziæ ze szczególn¹ okaza³oci¹.
W 300letni¹ rocznicê lubów Jana Kazi
mierza, 26 sierpnia 1956 r., na Jasnej Górze
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Lipiec i sierpieñ to w Polsce nie tylko czas wakacji. To tak¿e czas, gdy drogi polskich miast

odczytany zosta³ tekst Jasnogórskich lu
bów Narodu Polskiego autorstwa wiêzio
nego wówczas Prymasa Polski Ks. Kardy
na³a Stefana Wyszyñskiego. Uroczystoci te,
mimo wielu utrudnieñ i szykan ze strony
w³adz komunistycznych, zgromadzi³y w sto
licy Maryi Królowej Polski ponad milion
wiernych.
Wielkim czcicielem Matki Bo¿ej by³ Oj
ciec wiêty Jan Pawe³ II, co wyra¿a³ swoim
biskupim zawo³aniem Totus Tuus (Ca³y
Twój). W 1983 r., podczas pielgrzymki do
Polski, powiedzia³, ¿e: dowiadczenie histo
ryczne wskazuje na to, ¿e Maryja jest nam
dana w swym Jasnogórskim Obrazie przede
wszystkim na czasy trudne.
Naród Polski dowiadczy³ przez wieki
wielu ³ask od Maryi, o czym wiadcz¹ liczne
wota znajduj¹ce siê w ka¿dym maryjnym
sanktuarium.
Pielgrzymka to czas piêknych rekolekcji
 pisze Ks. Abp Grzegorz Ry, zapraszaj¹c
do udzia³u w pielgrzymce  zmierzenia siê
ze sob¹ w wietle codziennie s³uchanego S³o
wa, codziennie prze¿ywanej Liturgii, i w co
dziennym dowiadczeniu realnej wspólnoty
Sióstr i Braci (czasami to wrêcz odkrycie, ¿e
taka wspólnota w ogóle jest mo¿liwa!).
Metropolita £ódzki podkrela, ¿e wie, do
czego zachêca, bo sam pielgrzymowa³ na Jas
n¹ Górê z Krakowa 26 razy: Wybieram siê
równie¿ w tym roku stwierdza  mam na
dziejê powêdrowaæ z Wami i Wam pos³u¿yæ.
Ks. Arcybiskup bêdzie pielgrzymowa³ naj
pierw z pielgrzymami z Ozorkowa, a potem
z £odzi i Pabianic.
Zaproszenie kieruje szczególnie do m³o
dych ludzi: M³odzi, chodcie! Na pielgrzym
ce znajdziemy czas, bymy mogli ze sob¹ po
byæ i porozmawiaæ, wzajemnie pozadawaæ
sobie wa¿ne pytania, i z uwag¹ poszukaæ na
nie odpowiedzi.
Z Archidiecezji £ódzkiej wyruszaj¹ piel
grzymki z wielu miejsc: z £asku, Buczku,
Szczercowa, Zgierza, Ozorkowa, Aleksan
drowa, Kaszewic, Be³chatowa, Grocholic,
Milejowa, Widawy, Sulejowa i £odzi; z Pa
bianic (po raz 550!); z Koluszek i Brzezin;
a tak¿e wczeniej (na 15 sierpnia) z Toma
szowa Mazowieckiego.
Najwiêksza  £ódzka Pielgrzymka wyru
szy w tym roku po raz 93. W tym roku has³em
pielgrzymki jest: Nape³nieni Duchem wiê
tym. Zapisaæ siê mo¿na od 15 do 20 sierpnia
(z wyj¹tkiem 15 i 19 sierpnia) w parafii pw.
Matki Bo¿ej Zwyciêskiej w g. 1012 i 1720.
Pielgrzymi wyrusz¹ na p¹tniczy szlak 21 sier
pnia.
Ks. Abp Ry apeluje te¿, by ci, którzy nie
mog¹ wzi¹æ udzia³u w pielgrzymce, w³¹czyli
siê w ni¹ w sposób duchowy: Z takiej wspól
nej intensywnej modlitwy urodzi siê dla na
szego Kocio³a niejedno i niebagatelne DOB
RO!  stwierdza Metropolita £ódzki.
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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.

Biuletyn IPN o £odzi
Ukaza³ siê kolejny, czerwcowy numer reaktywowanego Biuletynu IPN  pisma o najnowszej
historii Polski. Wyeksponowane na ok³adce has³o przewodnie brzmi tym razem: jedyne
takie miasto i odnosi siê do £odzi, której numer w wiêkszej czêci zosta³ powiêcony.
Wydawany w Warszawie miesiêcznik IPN
(jego redaktorem naczelnym jest obecnie Jan
M. Ruman) wyszed³ po raz 151, co daje ju¿
w sumie ogromn¹ liczbê opublikowanych
tekstów historycznych, dotycz¹cych zreszt¹
ró¿nych dziedzin ¿ycia. Skoncentrowanie
siê w najnowszym numerze na £odzi wynik³o
m.in. z przewiadczenia, ¿e interesuj¹ce jest
nie tylko to, co dzia³o siê w tym  okrelanym
kiedy jako z³e miasto, lecz inspiruj¹cym
przecie¿ naukowców, publicystów, pisarzy
i artystów  orodku w stuleciu XIX, gdy
w imponuj¹cym tempie rozwija³ siê on jako
centrum przemys³u w³ókienniczego, ale ¿e
godne uwagi s¹ równie¿ czasy póniejsze.
I w³anie w tekcie Przemys³awa Wain
gertnera Fenomen £odzi XX wieku mowa jest
o wp³ywie na status grodu obu wojen wiato
wych, o narastaj¹cych stopniowo konfliktach

politycznych, ¿yciu naukowym, kulturalnym
i dzia³alnoci lokalnych mediów po II wojnie.
Jolanta A. Daszyñska przypomina opera
cjê ³ódzk¹, czyli bitwê z koñca 1914 roku. Ta
najwiêksza operacja manewrowa I wojny na
froncie wschodnim (zwana te¿ rzezi¹ pod
£odzi¹), zakoñczy³a siê zwyciêstwem Niem
ców nad Rosjanami. Zginê³o ok. 200 tysiêcy
¿o³nierzy. Polacy walczyli w mundurach obu
stron konfliktu.
Niemieckiemu obozowi z ulicy Przemys
³owej w £odzi powiêci³ swój artyku³ Artur
Ossowski. W latach 194245 wiêziono tam,
bito, g³odzono i zmuszano do morderczej pra
cy ponad 3 tysi¹ce dziewczynek i ch³opców 
g³ównie dzieci uczestników ruchu oporu
z ró¿nych orodków w kraju. Zginê³o ok. 200
wiêzionych.
Twórc¹ i komendantem powojennego

Konkurs literacki
Parafia Najwiêtszego Serca Pana Jezusa w Parznie, Katolicki Klub im. w. Wojciecha oraz redakcja Echa z Parzna og³asza konkurs literacki o Laur Wandy
Malczewskiej na opowiadanie.
Myl¹ przewodni¹ konkursu s¹ s³owa Chrystusa objawione Czcigodnej S³udze
Bo¿ej Wandzie Malczewskiej:
Polska siê ostanie, o ile sobie nie da wiary odebraæ i bêdzie zawsze
przedmurzem Kocio³a.
Konkurs ma charakter otwarty. Opowiadanie nie mo¿e przekroczyæ 10 stron
znormalizowanego maszynopisu (jedna strona to 1800 znaków ze spacjami).
Prace zaopatrzone owiadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu nale¿y nadsy³aæ na adres: Parafia Najwiêtszego Serca
Pana Jezusa, Parzno 19, 97-415 Kluki. Termin nadsy³ania prac up³ywa 31 sierpnia
2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi 30 wrzenia 2018 r. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniê¿ne: 500 z³ za I miejsce, 300 z³ za II miejsce i 200 z³ za
III miejsce.
l

Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Stanis³a
wem Sojczyñskim Warszycem, zaj¹³ siê To
masz Toborek. W trakcie okupacji party
zancka grupa Warszyca ws³awi³a siê likwi
dacj¹ szefów radomszczañskiego gestapo oraz
uwolnieniem wiêniów z miejscowego aresz
tu. Po wojnie znów nast¹pi³o rozbicie aresztu,
gdzie UB wiêzi³o polskich patriotów. Po ujê
ciu Warszyc wraz z podkomendnymi zosta³
zamordowany w £odzi w 1947 roku.
W innym miejscu Toborek opowiada
o dwóch ³ódzkich rodach patriotycznych 
Szeletyñskich i Wocalewskich. Rodziny te,
z³¹czone w 1923 roku ma³¿eñstwem Stefa
na Szeletyñskiego i Jadwigi Wocalewskiej,
w swych dziejach zawsze by³y zwi¹zane
z walk¹ o woln¹ Ojczyznê, pocz¹wszy od bo
jów legionowych, poprzez tworzenie zrêbów
harcerstwa, a¿ po powojenn¹ konspiracjê
m³odzie¿ow¹.
Artyku³ Mileny PrzybyszGralewskiej do
tyczy mieszkaj¹cego w £odzi po II wojnie
Greka, Aleksandra Wakalopulosa. Ten wspó³
pracownik UB penetrowa³ rodowiska orga
nizuj¹ce przerzuty Polaków za granicê, ale
przy okazji niele zarabia³ pomagaj¹c niekiedy
w takich akcjach. Prowokacja z kwietnia 1950
roku dotyczy³a wci¹gniêcia 26 osób w plan
ucieczki samolotem LOTu do Szwecji.
Wszyscy zostali aresztowani.
Wiec m³odzie¿y w ³ódzkiej hali Wimy
23 padziernika 1956 roku omawia Janusz
Wróbel. W dniach obrad VIII Plenum KC
PZPR pojawi³y siê wieci o przemieszczaniu
siê przez województwo ³ódzkie wojsk radziec
kich. Na wielotysiêcznym wiecu domagano
siê suwerennoci, wolnej prasy, wyjanienia
sprawy Katynia itp. Uchwalona rezolucja
nigdy nie zosta³a opublikowana.
Józef reniowski obra³ za temat wydarze
nia z marca 1968 roku w £odzi, koncentruj¹c
siê na pamiêtnym wiecu 19 marca pod
gmachem Biblioteki Uniwersytetu £ódzkiego
i przypominaj¹c zarówno sylwetki ówczes
nych aktywistów studenckich, z socjologiem
i filmowcem Tadeuszem Walendowkim na
czele, jak i wymieniaj¹c nazwiska niektórych
kapusiów. Studenci w swym protecie pozo
stali wówczas osamotnieni.
Zakoñczone sukcesem ³ódzkie strajki z lu

tego 1971 roku nawietla Pawe³ Perzyna. Ma
j¹ce oddolny charakter protesty spowodowane
zosta³y podwy¿k¹ cen ¿ywnoci i objê³y 32
zak³ady, w tym wszystkie z bran¿y bawe³nia
nej i we³nianej. W zaistnia³ej sytuacji Rada
Ministrów przywróci³a poprzednie ceny.
Leszek Próchniak przypomina natomiast
strajkowy Sierpieñ 1980 w £ódzkiem  od
warsztatów pracy odesz³o wówczas ponad
50 tys. zatrudnionych. Z kolei Sebastian Pi
larski przywo³uje obraz czerwcowych wybo
rów 1989 r. w £odzi, gdy komunistyczne
w³adze, jak w ca³ym kraju, ponios³y spekta
kularn¹ klêskê.
W omawianym numerze Biuletynu s¹
te¿ tematy poza³ódzkie: rozprawka Krzysztofa
Kawalca o wk³adzie Romana Dmowskiego
w odzyskanie niepodleg³oci, artyku³ Andrze
ja Grajewskiego dotycz¹cy ¿ycia religijnego
w Rosji, wspomnienie Miros³awa Szumi³o
o Richardzie Pipesie. Ma³gorzata Ptasiñska
opisuje Muzeum Polskie w Rapperswilu,
a Piotr Gontarczyk porównuje przedwojenne
i powojenne wydania... komiksu z przygo
dami Kozio³ka Mato³ka.
Dodatkiem do miesiêcznika  atrakcyjne
go pod wzglêdem edytorskim  jest, jak sta³o
siê to w zwyczaju, DVD. Tym razem czytelnik
otrzymuje filmy dokumentalne Grzegorza
Królikiewicza o Andrzeju Kernie, a tak¿e
roz³amie w ³ódzkiej Solidarnoci w momen
cie tzw. transformacji.
Ogólnie wiêc, wydawnictwo niezmiernie
interesuj¹ce.

JANUSZ JANYST
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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 5 sierpnia 2018 r.,
o godz. 16:00.
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W nocy 11 lipca 1943 r. Ukraiñcy zaatakowali Polaków mieszkaj¹cych na Wo³yniu i ich
bestialsko, bez ró¿nicy p³ci i wieku, zamordowali. Zaplanowana i dobrze zorganizowana
akcja Ukraiñskiej Powstañczej Armii (UPA), która mia³a miejsce w 167 miejscowociach
zamieszka³ych przez Polaków, by³a apogeum mordów, które mia³y miejsce na Wo³yniu od
pocz¹tku 1943 r. Jej celem by³a ca³kowita eksterminacja mieszkaj¹cych tam Polaków.
Minê³o w³anie 75 lat od tej krwawej niedzieli.
Zginê³o wówczas ok. 60 tys. osób, z po
wierzchni ziemi zniknê³y tysi¹ce polskich
wsi i osad. W wielu miejscach nie ma ladu,
ani po polskich wsiach, ani po mêczeñstwie
Polaków.
Dzia³ania przeciwko Polakom  miesz
kañcom Wo³ynia mia³y miejsce ju¿ od koñca
1942 r. Za pocz¹tek zorganizowanej akcji
uznaje siê mord na Polakach we wsi Parole
w powiecie sarneñskim 9 lutego 1943 r. Ban
dyci z UPA wspierani przez miejscowych
ch³opów zamordowali bestialsko ok. 150 Po
laków. W nocy z 26 na 27 marca 1943 r.
w Lipnikach zamordowano 179 osób, a 23
kwietnia 1943 r., w nocy z Wielkiego
Czwartku na Wielki Pi¹tek w Janowej Do
linie zginê³o ok. 600 Polaków. Kolejne
zbrodnie rozlewa³y siê po Wo³yniu w maju
i czerwcu.
Masowe zbrodnie trwa³y do pocz¹tku
1944 r., a w mniejszym nasileniu jeszcze
w 1945 r. UPA wraz z miejscowymi Ukraiñ
cami zaatakowa³a 167 miejscowoci, w któ
rych mieszkali Polacy. Schemat zbrodni by³
podobny. Wsie otaczano, mordowano wszyst
kich, którzy we wsi siê znajdowali. Atako
wano w nocy b¹d w niedziele. Ukraiñcy
bardzo czêsto mordowali podczas nabo
¿eñstw w kocio³ach, czêsto na stopniach
o³tarza i kap³anów podczas sprawowania
Mszy wiêtej. Tak zginêli mieszkañcy Po
rycka (Paw³ówki) ze swoim proboszczem ks.
Boles³awem Szaw³owskim, Chrynowa, Zab
³oæców, Krymna i Kisielina. Dobytek mor
dowanych Polaków rabowa³y kobiety, one
te¿ czêsto bra³y udzia³ w paleniu zabudowañ.
Osobnego omówienia wymaga³aby postawa
duchownych greckokatolickich i prawos³aw
nych wobec mordów. Nieliczni, którzy wzy
wali do opamiêtania, zap³acili za to ¿yciem.
Polacy próbowali organizowaæ samoob
ronê, ale jej dzia³anie napotyka³o na du¿e
trudnoci. Trzeba pamiêtaæ, ¿e mieszkañcy
Wo³ynia w czasie, gdy panowa³a tu okupacja
sowiecka stali siê ofiarami masowych depor
tacji, które dotknê³y g³ównie inteligencjê,
urzêdników, wojskowych i urzêdników. Kie
rownictwo Wo³yñskiej Delegatury Rz¹du RP
próbowa³o podj¹æ te¿ rozmowy ze stron¹
ukraiñsk¹, ale zakoñczy³y siê one zamordo
waniem polskich pos³ów. Samoobrona nie
mog³a obj¹æ te¿ ca³ego zagro¿onego obszaru.
Miejsc takich, jak osada Przebra¿e w gm.
Trocianiec, zaatakowana w nocy z 4 na 5
lipca 1943 r., która obroni³a siê przed ukraiñs
kich atakiem, by³o niewiele. Niestety, oko
liczne wsie zosta³y okrutnie wymordowane.
Przera¿a opis sposobów, w jaki mordo
wano Polaków. Nie by³a to zwyk³a zdrob
nia, mord na s¹siedzie czy obcym cz³owieku,
Ukraiñcy mordowali w sposób tak straszny,
¿e trudno uwierzyæ, ¿e móg³ tego dokonaæ
cz³owiek, a do tego chrzecijanin. Starano
siê potêgowaæ zadawane tortury, by mieræ
by³a poprzedzona ogromnym cierpieniem.
Schemat siê powtarza, co równie¿ wskazuje

nie na ma³¹ grupê psychopatów, ale na zapla
nowan¹ akcjê. Okrucieñstwo i cierpienie, ja
kie zadawali Polakom, bez ró¿nicy p³ci i wie
ku, przechodzi wszelkie wyobra¿enie. Roz
strzelanie czy ciêcie toporem uznawano za
³agodn¹ mieræ. Polacy ginêli powoli: odcina
no im uszy, piersi, genitalia, wyd³ubywano
oczy, rozcinano brzuchy, obdzierano ze skó
ry, przecinano pi³ami, rozrywano koñmi,
¿ywcem palono albo wrzucano do studni,
a dzieci roztrzaskiwano o ciany. To tylko
kilka przyk³adów, relacje wiadków podaj¹
znacznie wiêcej sposobów mordowania. Jak
uwierzyæ, ¿e tego mogli dokonaæ normalni
ludzie, czêsto swoim znajomym, s¹siadom,
czy nawet cz³onkom rodziny, którzy sprzeci
wili siê mordom albo zhañbili ukraiñsk¹
krew zwi¹zkiem z Polakiem czy Polk¹?
W jednej z dyrektyw OUN wydanych dla
UPA jasno wy³o¿ono cel akcji: powinnimy
przeprowadziæ wielk¹ akcjê likwidacji pols
kiego elementu. ( ) Tej walki nie mo¿emy

wsi Radowicze oraz polskich kolonii Sadowa
i Je¿yn, gdzie wzi¹³em udzia³ w masowej
likwidacji ludnoci polskiej. W wymienionych
koloniach zabito 180 kobiet, dzieci i starców.
W 1944 r. zbrodniarze pojawili siê w Ma
³opolsce Wschodniej. W lutym zaatakowano
Hanaczów, Berezowicê, Korociatyn oraz
Hutê Pieniack¹.
Wed³ug danych IPN z r¹k Ukraiñców
zginê³o ok. 100 tysiêcy Polaków. Blisko pó³
miliona musia³o opuciæ swoje wsie. 1500
miejscowoci, sporód 2000 zamieszka³ych
w 1939 r. przez Polaków, przesta³o istnieæ.
Ich mêczeñstwo upamiêtnione jest tylko w ok.
150 wsiach, w których ginêli, najczêciej
prostym krzy¿em.
Zginê³o ok. 200 ksiê¿y, zakonników i za
konnic katolickich, 28 duchownych grekoka
tolickich i 20 prawos³awnych. Ponad 30 proc.
kocio³ów i kaplic zrównano z ziemi¹. Prze
sta³o istnieæ ok. 70 proc. parafii.
Kresowian zabito dwukrotnie; raz przez
ciosy zadane toporami, drugi raz przez prze
milczenie  napisa³ w swoim pamiêtniku oj
ciec ks. Tadeusza IsakowiczaZaleskiego,
Jan Zaleski, który prze¿y³ rze w Korocia
tynie w nocy z 28 na 29 lutego 1944 r. Zdanie
to znakomicie przedstawia problem rzezi wo
³yñskiej.
Tymczasem tych zbrodni nie wolno nam
zapomnieæ, tym bardziej, ¿e oprawcy nie
ponieli kary. Dzi wci¹¿ zbyt ma³o wiemy

Mieszkañcy Porycka. Lata 30te XX wieku

przegraæi za ka¿d¹ cenê trzeba os³abiæ pols
kie si³y. Lene wsi oraz wioski po³o¿one obok
leych masywów powinny znikn¹æ z powierz
chni ziemi; w innej: zniszczyæ wszystkie
ciany kocio³ów i innych polskich budynków
kultu. Raporty ukraiñskich oprawców te¿
pokazuj¹ bestialstwo ludobójczej akcji, po
dane zimnym, rzeczowym jêzykiem: do
wódca kurenia £ysoho donosi³ kierownic
twu OUN: Zlikwidowa³em wszystkich Pola
ków od ma³ego do starego. Wszystkie budynki
spali³em i chudobê zabra³em dla potrzeb ku
renia.
Kolejna wstrz¹saj¹ca relacja: 11 lipca
1943 r. rano razem z grup¹ UPA licz¹c¹ ok.
20 ludzi wszed³em w czasie mszy wiêtej do
kocio³a w m. Paw³ówka ( ) zabito 300 lu
dzi, wród których by³y dzieci, kobiety i star
cy. Po zabiciu ludzi w kociele w Paw³ówce
 uda³em siê z grup¹ do po³o¿onej w pobli¿u

o ukraiñskich zbrodniach na Polakach. Przez
lata milcza³y o tym media, historycy, w szkol
nych podrêcznikach fakt ten jest tylko drob
nym wspomnieniem. ¯yje ju¿ niewielu wiad
ków tamtych wydarzeñ sporód tych nielicz
nych, którym uda³o siê prze¿yæ.
Przez lata trwaj¹ batalie o mo¿liwoæ
upamiêtnienia miejsc zbrodni Ukraiñców na
Polakach, dzi znajduj¹cych siê w wiêkszoci
na terenie pañstwa ukraiñskiego. Do dzi Uk
raiñcy zak³amuj¹ prawdê o tym ludobójstwie
nazywaj¹c je walk¹ o niepodleg³e pañstwo
ukraiñskie albo stawiaj¹c znak równoci
miêdzy ukraiñskim ludobójstwem a polsk¹
samoobron¹.
Zamordowani Polacy wo³aj¹ o pamiêæ.
Dlatego tak wa¿na jest edukacja, do odegra
nia maj¹ swoj¹ rolê media, a uroczystoci
organizowane w ho³dzie pomordowanym
powinny mieæ jak najwy¿sz¹ rangê i godn¹
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Zamordowani Polacy wo³aj¹ o pamiêæ

oprawê. Politycy raz po raz sk³adaj¹ jednak
pamiêæ o ofiarach na fa³szywym o³tarzu ja
kich interesów politycznych, których nie
sposób dostrzec. Niedra¿nienie Ukrainy sta³o
siê bo¿kiem w³adz polskich, w³aciwie nie
zale¿nie od opcji politycznej. Popieraj¹c in
teresy polityczne Ukrainy, ¿aden z polskich
decydentów nie ¿¹da w zamian dostêpu do
dokumentów i miejsc pochówku, nie doma
ga siê zgody na postawienie pomników upa
miêtniaj¹cych ofiary, nie ¿¹da potêpienia co
chwila pojawiaj¹cych siê k³amstw na temat
zbrodni wo³yñskiej i pozwala, by bandytów
z UPA nazywano bohaterami.
Pojednanie z Ukrain¹ jest nam potrzebne,
ale mo¿liwe jest jedynie w prawdzie, a nie
pod czarnoczerwonymi sztandarami UPA
powiewaj¹cymi co chwila na ukraiñskich
ulicach. S³usznie pyta ks. IsakowiczZaleski:
czy pojednanie z Niemcami by³oby mo¿liwe,
gdyby ci negowali istnienie komór gazo
wych w Auschwitz? Pyta te¿, czy, tak jak
za komuny, mamy mieæ podzia³ na lepsz¹
i gorsz¹ krew przelan¹ za ojczyznê. Do
k¹d osoby cigaj¹ce oprawców ¯ydów bêdzie
siê nazywaæ ludmi sprawiedliwymi, a osoby
pisz¹ce o zbrodniach nacjonalistów ukraiñs
kich mcicielami i oszo³omami? Po 10 latach
od napisania tych s³ów nie straci³y nic na
aktualnoci.
W kwietniu 2015 r. Rada Najwy¿sza
Ukrainy przyjê³a ustawê, w której cz³onków
UPA nazwano bojownikami o wolnoæ. Sta³o
siê to tu¿ po wyst¹pieniu w ukraiñskim par
lamencie prezydenta Polski Bronis³awa Ko
morowskiego, który mówi³, ¿e ma nadziejê,
¿e dawne spory (sic!) nie zak³óc¹ wspó³czes
nego dialogu.
4 marca 2018 r. pod antypolskimi has
³ami odby³ siê we Lwowie marsz pamiêci
w rocznicê mierci Romana Szuchewycza,
komendanta UPA.
Co roku w czerwcu Ukraiñcy organizuj¹
w Przemylu marsz z okazji Dnia Ukraiñ
skiej Pamiêci Narodowej. W tym roku wziê
³o w nim udzia³ pó³tora tysi¹ca osób.
8 lipca 2018 r. prezydent Ukrainy Petro
Poroszenko z³o¿y³ kwiaty na pomniku Ukra
iñców, którzy zginêli z r¹k polskiej samoob
rony w Sahryniu (Lubelskie) i zaapelowa³
o pojednanie historyczne z Polsk¹.
Szuka³am na stronach sejmowych uch
wa³y Sejmu PR podjêtej z okazji 75. rocznicy
rzezi wo³yñskiej. Nie znalaz³am. Jest za to
uchwa³a w sprawie uwolnienia obywateli
Ukrainy wiêzionych w Rosji z motywów
politycznych.

IWONA KLIMCZAK
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Wokó³ marihuany
Kolejne pañstwo uszczêliwi³o swoich mieszkañców. Rz¹d Kanady zdecydowa³ siê na

gonu, Kolorado, stanu Waszyngton, Alaski.
W Europie dostêpnoæ do marihuany jest
trudniejsza. W Holandii handel dozwolony
jest w niektórych coffee shopach i to tylko dla
Holendrów. Pocz¹tkowo mogli korzystaæ z tej
przyjemnoci turyci zagraniczni, ale zaost
rzono przepisy, gdy zacz¹³ narastaæ problem
turystyki narkotykowej. W Niemczech doz
wolone jest posiadanie ma³ych iloci marihua
ny. W Belgii prawo pozwala uprawiaæ na u¿y
tek w³asny jedn¹ rolinê lub mieæ przy sobie
do 3 gramów marihuany. W Czechach mo¿

z silniejszych narkotyków. Poniewa¿ w Polsce
ronie iloæ osób korzystaj¹cych z marihu
any, zw³aszcza wród uczniów, wa¿ne jest, by
nauczyciele mieli rozeznanie w tej sprawie.
Niestety, nauczyciele narzekaj¹, ¿e nie ma
prostych, czytelnych materia³ów na ten temat.
S³owo konopie kojarzy siê przede
wszystkim z nielegaln¹ u¿ywk¹  marihuan¹,
czyli konopiami indyjskimi wykorzystywany
mi w celach rekreacyjnych. Haszysz to arabs
ka nazwa konopi indyjskich. O w³aciwo
ciach leczniczych konopi indyjskich mówi siê
rzadziej, a prawie w ogóle nie mówi siê o ko
nopiach w³óknistych (Cannabis sativa). Te os
tatnie nie maj¹ w sobie substancji psychoak
tywnych, w tym niebezpiecznej substancji
THC powoduj¹cej efekty halucynogenne; na
tomiast posiadaj¹ lecznicz¹ substancjê CBD.
Konopie w³ókniste znane s¹ od niepamiêtnych
czasów. Ju¿ tysi¹ce lat temu wyrabiano z nich
w³ókna i olej. W Polsce przed II wojn¹ wiato
w¹ area³ upraw tej roliny zajmowa³ oko³o 30
tysiêcy hektarów. Po wojnie pola konopi by³y

na posiadaæ do 15 gramów oraz uprawiaæ
5 rolin na w³asny u¿ytek. W wielu krajach
UE np. we Francji, posiadanie marihuany
zosta³o czêciowo zdepenalizowane, to zna
czy posiadanie marihuany w niewielkich ilo
ciach  od 3 do 10 gramów jest karane jedy
nie mandatem. W Polsce i innych krajach
postkomunistycznych oraz w krajach skandy
nawskich posiadanie marihuany jest nadal
przestêpstwem zagro¿onym kar¹ wiêzienia.
W Polsce za posiadanie tego narkotyku grozi
kara do 3 lat wiêzienia, natomiast przekazy
wanie marihuany innej osobie grozi do 10 lat.
W przypadku, gdy jest to osoba nie pe³nolet
nia, kara zwiêksza siê do 15 lat.
Poród propagatorów i u¿ytkowników ma
rihuany rekreacyjnej panuje opinia o niskiej
szkodliwoci tej u¿ywki w porównaniu do
innych rodków narkotycznych. Ich przeciw
nicy widz¹ problem marihuany ca³kiem ina
czej. Mówi¹ o szkodliwoci marihuany wy
mieniaj¹c objawy przewlek³ego korzystania
z tego odurzaj¹cego rodka. Do takich obja
wów nale¿¹ zaburzenia pamiêci i koncentra
cji, zaburzenia snu, zespó³ apatyczny, czyli
brak chêci do dzia³ania, ograniczenie kontaktu
z ludmi, zanik zainteresowañ, mylenie ma
giczne, lêki. Wiele statystyk dowodzi, ¿e ma
rihuana staje siê czêsto startem do korzystania

powszechnym elementem polskiego krajo
brazu. Tak by³o a¿ do lat 90tych. Póniej na
st¹pi³ zastój w uprawie tej po¿ytecznej roliny.
W³ókna naturalne by³y wypierane przez w³ók
na sztuczne. Ponadto, konopie w³ókniste nie
wiele ró¿ni¹ siê od konopi indyjskich, co ut
rudnia³o walkê z producentami marihuany.
Wtedy ju¿ wiele krajów na wiecie zmaga³o
siê z problemem narkomanii.
W ostatnich latach konopie w³ókniste, czy
li przemys³owe, wróci³y do ³ask na fali proeko
logicznych trendów. Przypomniano sobie o za
letach tej roliny. W zesz³ym roku w Polsce
konopie przemys³owe uprawiano na 7 tysi¹
cach hektarach, g³ównie na Warmii i Mazu
rach. Obecnie jest tendencja powiêkszania
tych plantacji. Uprawa konopi w³óknistych
w Polsce jest niestety obwarowana wieloma
utrudnieniami: nale¿y posiadaæ licencjê, któr¹
wydaje marsza³ek województwa. Mog¹ siê
o ni¹ ubiegaæ zarówno przedsiêbiorcy, jak
i osoby fizyczne. Warunkiem jest niekaral
noæ. Bez takiej zgody uprawa konopi w³ók
nistych jest nielegalna i podlega karze grzyw
ny. Obecne przepisy ograniczaj¹ wielkoæ po
wierzchni upraw tej konopi oraz nak³adaj¹ na
rolnika obowi¹zek zawarcia umowy kontrak
tacji z podmiotem, który uzyska³ licencjê na
skup i przetwarzanie konopi. Ostatnio pos³o

legalizacjê konopi indyjskich (Cannabis indica). Od 17 padziernika tego roku u¿ycie
marihuany w celach rekreacyjnych bêdzie w Kanadzie legalne. W czerwcu, po przeg³oso
waniu przez senat ustawy, premier Kanady Justin Trudeau nie kry³ zadowolenia. Dotrzyma³
obietnicy, któr¹ da³ Kanadyjczykom podczas swojej kampanii wyborczej. Ustawa pod nazw¹
Cannabis Act reguluje sposób pozyskiwania, dystrybucji i sprzeda¿y marihuany. Od jesieni
Kanadyjczycy bêd¹ mogli oddawaæ siê konsumpcji tego narkotyku.
Choæ marihuana jest narkotykiem, rzadko siê
ten fakt podkrela. W myl nowego prawa,
osoby doros³e bêd¹ mog³y legalnie posiadaæ
do 30 gramów suchych lici konopi. Bêd¹
mog³y je kupowaæ tylko u licencjonowanych
producentów i hodowaæ je sami, we w³asnym
domu, w iloci nie wiêkszej ni¿ 4 roliny.
W ustawie tej znajduje siê zapis o tym, ¿e
bêdzie wolno: przygotowywaæ w domu na
w³asny u¿ytek produkty zawieraj¹ce marihu
anê (np. ciastka), nie u¿ywaj¹c przy tym nie
bezpiecznych rozpuszczalników organicznych.
Marihuana nie rozpuszcza siê w wodzie, tylko
w t³uszczach i alkoholu. Ten, kto sprzeda
marihuanê nieletnim, bêdzie podlega³ karze
do 14 lat pozbawienia wolnoci. Ustawa ta
daje prawo policji do kontrolowania kierow
ców. Na ¿¹danie policjanta kierowca bêdzie
musia³ daæ próbkê liny do badañ. Ukarany
zostanie kierowca, jeli w jego krwi wykryje
siê wiêcej ni¿ 5 nanogramów psychoaktyw
nego THC tetrahydrokannabinolu  substancji
zawartej w marihuanie, obok drugiego wa¿
nego sk³adnika konopi CBD  kannabidiolu.
Kanada, wprowadzaj¹c nowe prawo, chce
utrudniæ dostêp do narkotyku nieletnim. Ze
statystyk wynika, ¿e Kanada ma jeden z naj
wy¿szych na wiecie wskaników u¿ycia ma
rihuany przez m³odzie¿. Obecnie 109 firm
w Kanadzie ma licencjê na produkcjê i dys
trybucjê marihuany w równej postaci. Firmy
te zacieraj¹ rêce spodziewaj¹c siê zrobienia
dobrego interesu na legalnej sprzeda¿y mari
huany rekreacyjnej. Pilnie poszukuj¹ atrak
cyjnych sposobów wykorzystania tego miêk
kiego narkotyku. Samo palenie trawki po
noæ ju¿ nie wystarcza. Dziesi¹tki lat ostrzega
nia przed paleniem marihuany sprawi³o, ¿e
modniejszym sposobem jest picie i jedzenie
marihuany. Wród przygotowywanych pro
pozycji podania marihuany s¹ napoje marihu
anowe, koktajle, ciasteczka i czekolady z do
datkiem marihuany. Eksperymentuje siê z pro
dukcj¹ piwa warzonego z konopi zamiast
z jêczmienia. Przedsiêbiorcy chc¹ wykorzys
taæ fakt, ¿e napoje produkowane na bazie
marihuany nie maj¹ w ogóle kalorii. Znajd¹
wiêc nabywców wród ludzi poszukuj¹cych
dobrego nastroju i dbaj¹cych o liniê.
Kanada nie jest pierwszym pañstwem le
galizuj¹cym konopie w celach rekreacyjnych.
Cztery lata temu marihuanê zalegalizowa³
licz¹cy 3,3 mln mieszkañców Urugwaj. Od
2014 r. ka¿dy pe³noletni obywatel Urugwaju
mo¿e posadziæ 6 krzaków i zbieraæ rocznie
nie wiêcej ni¿ 480 gramów z jednego krzaka
oraz mo¿e kupiæ do 40 gramów marihuany
miesiêcznie. Praktycznie sprowadza siê to do
tego, ¿e ka¿dy doros³y Urugwajczyk ma swo
bodny dostêp do tego narkotyku, a pañstwo
sprawuj¹c kontrolê nad t¹ dziedzin¹ ¿ycia,
czerpie z tego korzyci. Podobn¹ kontrol¹
pañstwa objêta jest prostytucja. W Stanach
Zjednoczonych dostêp do marihuany maj¹
mieszkañcy dziewiêciu stanów, m.in. Ore
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wie z Kukiz15 wyszli z inicjatyw¹ uprosz
czenia prawa zwi¹zanego z produkcj¹ konopi
przemys³owych i na pocz¹tku lipca z³o¿yli
w sejmie projekt nowelizacji ustawy o prze
ciwdzia³aniu narkomanii, który zak³ada znie
sienie utrudnieñ administracyjnych dla rolni
ków chc¹cych uprawiaæ konopie w³ókniste.
Konopie w³ókniste s¹ jednoroczn¹ rolin¹
siêgaj¹c¹ 3 metrów wysokoci. Jej uprawa nie
wymaga rodków chemicznych. Z konopi
w³óknistych t³oczy siê olej, produkuje siê pa
dzierz oraz bardzo trwa³e w³ókna o w³aci
wociach bakteriobójczych. Celuloza konop
na ma o wiele lepsz¹ jakoæ ni¿ drzewna. Ko
nopie w³ókniste wykorzystywane s¹ w prze
myle w³ókienniczym, chemicznym, celulo
zowopapierniczym, spo¿ywczym, kosme
tycznym, farmaceutycznym, w nasiennictwie
i w produkcji materia³ów budowlanych.
W ostatnich latach w Polsce toczy³a siê
dyskusja nad legalizacj¹ u¿ywania marihuany
do celów medycznych. Medyczn¹ marihuanê
wykorzystuje siê w wielu krajach. Pierwszym
krajem, który wprowadzi³ legalne leczenie
marihuan¹ by³a Kanada. Mia³o to miejsce
w 2001 r. Póniej do³¹czy³y do niej inne kraje.
W polskim parlamencie temat ten zainicjowa³
jeszcze w poprzedniej kadencji sejmu, pose³
Patryk Jaki, a w obecnej kadencji  pose³ Piotr
Marzec z klubu Kukiz15. Rezultatem tych
dzia³añ by³o najpierw wydanie przez rz¹d roz
porz¹dzenia o refundowaniu marihuany, które
wesz³o w ¿ycie 4 marca 2016 r., a rok póniej,
w czerwcu 2017 r., rz¹d polski zalegalizowa³
medyczn¹ marihuanê uchwalaj¹c ustawê do
puszczaj¹c¹ stosowanie marihuany w celach
medycznych.
Wed³ug znowelizowanej ustawy o prze
ciwdzia³aniu narkomanii i ustawy o refundacji
leków, w Polsce mo¿na legalnie kupowaæ leki
z konopi indyjskich. Pacjent mo¿e realizowaæ
receptê wystawion¹ przez lekarza w wyzna
czonej aptece. Apteki nie mog¹ sprzedawaæ
gotowych leków. Farmaceuta musi sam przy
gotowaæ je z produktów konopnych na pod
stawie recepty wystawionej przez lekarza. To
lekarz okrela stê¿enie THC i rodzaj leku. Ma
rihuana medyczna wystêpuje w postaci su
szu, kropli, czopków lub oleju. Wed³ug us
tawy hodowla konopi innych ni¿ w³ókniste
w Polsce jest nielegalna, dlatego surowiec do
wytwarzania leków musi byæ sprowadzany
z zagranicy. Zakaz ma utrudniæ korzystanie
z marihuany w celach innych ni¿ medycz
nych. Aby sprowadziæ susz i ekstrakt z ko
nopi, firmy farmaceutyczne musz¹ otrzymaæ
urzêdow¹ zgodê, wydawan¹ na 5 lat. Istnieje
mo¿liwoæ kupienia leku w innych krajach
UE i przywiezienia go do Polski. Leki te s¹
jednak bardzo drogie i nie s¹ refundowane.
Po up³ywie niemal roku od wejcia w ¿y
cie legalizacji marihuany medycznej s³ychaæ
g³osy, ¿e znowelizowane przepisy nie spe³ni³y
oczekiwañ. W praktyce sta³y siê martwym
prawem, bo nie stworzono transparentnej pro
cedury produkcji w Polsce preparatów z kono
pi. Ponadto zmniejszy³a siê mo¿liwoæ indy
widualnego sprowadzania preparatów z kono
pi. Szacuje siê, ¿e w Polsce jest kilkaset tysiê
cy potencjalnych pacjentów chorych, m.in. na
padaczkê, stwardnienie rozsiane, którzy cze
kaj¹, by system medycznej marihuany zacz¹³
w Polsce dzia³aæ. Dot¹d do Urzêdu Rejestracji
Produkcji Leczniczych nie zg³osi³ siê ¿aden
polski dystrybutor, który podj¹³by siê importu
surowca, z którego wytwarza³, by leki recep
turowe z konopi. Mamy wiêc do czynienia
z kolejnym przyk³adem uchwalenia przez
polskie w³adze ustawy, która mia³a naprawiæ
jak¹ dziedzinê ¿ycia, a skoñczy³o siê jak
zwykle, czyli na bublu prawnym.

MARCIN KELLER

WIÊCI POLSCY

lipiecsierpieñ 2018 roku, nr 246247 Aspekt

Przyk³ad dla m³odych i starszych
W pierwszych miesi¹cach 1568 roku w. Stanis³aw Kostka z³o¿y³ luby zakonne. Osi¹gn¹³ up
ragniony cel. Dnia 1 sierpnia 1568 roku w. Piotr Kanizjusz mia³ konferencjê do nowicjuszów.
Prowincja³ niemiecki poucza³, ¿e tak nale¿y spêdziæ ka¿dy miesi¹c, jakby by³ ostatni. W czasie
pauzy w. Stanis³aw odezwa³ siê: Dla wszystkich ta nauka mê¿a wiêtego jest przestrog¹
i zachêt¹, ale dla mnie jest ona wyranym g³osem Bo¿ym. Umrê bowiem jeszcze w tym miesi¹cu.
By³o to w Rzymie. Koledzy zlekcewa¿yli te s³o
wa. Jeszcze dnia 5 sierpnia zabra³ Stanis³awa
do Bazyliki Matki Bo¿ej Wiêkszej na doroczny
odpust teolog. Gdy byli w drodze, zapyta³ Sta
nis³awa niespodziewanie: A czy ty naprawdê
i szczerze kochasz Matkê Najwiêtsz¹? Sta
nis³aw odpar³ bez wahania: Ojcze, wszak ci
to Matka moja!. Za kilka dni mia³o przypaæ
wiêto Matki Bo¿ej Wniebowziêcia. Stanis³aw
z zapa³em opowiada³ swoim kolegom, jak
piêknie musz¹ ten dzieñ obchodziæ w niebie
anio³owie i wiêci. A potem doda³: Jestem
pewien, ¿e bêdê móg³ w najbli¿szych dniach
osobicie przypatrzeæ siê tym uroczystociom
i w nich uczestniczyæ. W prostocie serca
w uroczystoæ w. Wawrzyñca (10 VIII) pisze
list do Matki Bo¿ej i chowa go na swojej pier
si. Przyjmuj¹c tego dnia Komuniê wiêt¹, pro
si w. Wawrzyñca, aby uprosi³ mu u Boga ³as
kê mierci w wiêto Wniebowziêcia. Proba
zosta³a wys³uchana. Wieczorem tego¿ dnia
poczu³ siê bardzo le. 13 sierpnia gor¹czka
nagle wzrasta. Przenosz¹ go do infirmerii. 14
sierpnia mêcz¹ Stanis³awa md³oci. Wyst¹pi³
zimny pot i dreszcze, z ust pop³ynê³a krew.
By³a póna noc, kiedy zaopatrzono go na dro
gê do wiecznoci. Prosi³, aby go po³o¿ono na
ziemi. Probê jego spe³niono. Przeprasza³
wszystkich. Kiedy mu dano do rêki ró¿aniec,
uca³owa³ go i wyszepta³: To jest w³asnoæ
Najwiêtszej Matki. Zapytany, czy nie ma ja
kiego niepokoju, odpar³: ¿e nie, bo ma uf
noæ w mi³osierdziu Bo¿ym i zgadza siê naj
zupe³niej z wol¹ Bo¿¹. Nagle w pewnej chwili,
jak zezna³ wiadek naoczny, o. Warszewicki,
kiedy Stanis³aw modli³ siê, twarz jego zaja
nia³a tajemniczym blaskiem. Kiedy kto siê
doñ zbli¿y³, by go zapytaæ, czy czego nie po
trzebuje, odpar³, ¿e widzi Matkê Bo¿¹ z orsza
kiem wiêtych dziewic, które po niego przy
chodz¹. Po pó³nocy 15 sierpnia 1568 roku
przeszed³ do wiecznoci. Kiedy podano mu ob

razek Matki Bo¿ej, a on nie zareagowa³ umie
chem, wtedy siê przekonano, ¿e ju¿ w niebie
cieszy siê ogl¹daniem Najwiêtszej Maryi
Panny.
Tak biografowie opisuj¹ b³ogos³awion¹
mieræ w. Stanis³awa Kostki. Ten m³ody
ch³opiec, który w wieku 17 lat z³o¿y³ luby
w zakonie jezuitów, by³ w niezwyk³y sposób
naznaczony wyró¿nieniem przez Najwiêtsz¹
Maryjê Pannê. ¯eby wst¹piæ do zakonu uciek³
z domu i w przebraniu poszed³ piechot¹ 600
km do Dylingi w Bawarii, aby spotkaæ siê
z prze³o¿onym zakonu. Zrobi³ tak, poniewa¿
rodzice nie wyrazili zgody na jego wst¹pienie
do jezuitów.
Akta procesu beatyfikacyjnego mówi¹,
¿e Stanis³aw Kostka by³ bardzo wra¿liwym
ch³opcem. Dlatego ojciec w czasie przyjêæ,
kiedy musia³ na nich bywaæ i Stanis³aw, napo
mina³ goci do umiaru w ¿artach, gdy¿ inaczej
Stanis³aw mo¿e omdleæ. Z tych te¿ powodów,
piesza ucieczka ch³opaka wydawa³a siê czy
nem wrêcz heroicznym.
Stanis³aw by³ synem kasztelana zakro
czymskiego Jana Kostki herbu D¹browa,
a wnukiem Nawoja Kostki, sekretarza królew
skiego i chor¹¿ego ciechanowskiego. Powo
³anie do ¿ycia konsekrowanego, a dalej do
wiêtoci, by³o zatem dla Stanis³awa silniej
sze, ni¿ tradycyjne zwyczaje i rodzinne pos³u
szeñstwo. A trzeba wiedzieæ, ¿e dzieci kaszte
lana Jana Kostki wychowywane by³y wed³ug
surowych zasad.
Ucieczka m³odego kasztelanica odbi³a siê
szerokim echem. Wiadomym jest, ¿e znamie
nita i wp³ywowa rodzina Kostków czyni³a
usilne starania dla odnalezienia zbieg³ego Sta
sia. Tym bardziej bolesna okaza³a siê wiado
moæ o mierci ukochanego syna. A wieæ
o mierci wi¹tobliwego ma³oletniego Polaka,
rozesz³a siê szybko w Rzymie. Powa¿anie,
jakie zdoby³ wród zakonników sprawi³o, ¿e

Z wielkim smutkiem przyjêlimy wiadomoæ o mierci
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Ewy Pi¹tkowskiej
dziennikarki, d³ugoletniej korespondentki Radia Maryja,
cz³owieka wielkiego serca i wielkiej wiary.
W intencji Zmar³ej odprawione zostan¹ Msze wiête w kociele
pw. w. Teresy i Jana Bosko w £odzi przy ul. Kopciñskiego 1/3
we wtorek 31 lipca oraz w sobotê 25 sierpnia o godzinie 18.
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starsi ojcowie przychodzili do cia³a i ca³owali
je ze czci¹. Wbrew zwyczajowi zakonu zw³oki
m³odzieñca ustrojono kwiatami. Z polecenia
w. Franciszka Borgiasza cia³o Stanis³awa
z³o¿ono do drewnianej trumny, co równie¿
w owych czasach w zakonie by³o wyj¹tkiem.
Tak¿e na polecenie w. Franciszka Borgiasza,
o. Juliusz Fazio, magister nowicjatu, napisa³
o Stanis³awie krótkie wspomnienie. O. War
szewicki u³o¿y³ d³u¿sz¹ biografiê wiêtego.
W tym samym czasie przyby³ do Rzymu
brat Stanis³awa, Pawe³, z poleceniem ojca, ¿e
ma ze sob¹ zabraæ Stanis³awa. Nie zasta³ go
ju¿ ¿yj¹cego, lecz zapozna³ siê z ogóln¹ opini¹
o jego wiêtoci.
Dwa lata po mierci wspó³bracia udali siê
do prze³o¿onego domu nowicjatu, aby pozwo
li³ im zabraæ ze sob¹ relikwiê Stanis³awa. Kie
dy otwarto grób, znaleziono cia³o nienaruszo
ne. Zaczê³y siê te¿ pojawiaæ ¿ywoty wiêtego.
W 1606 r. papie¿ Pawe³ V uroczycie za
twierdzi³ tytu³ b³ogos³awionego Stanis³awa
Kostki. Uroczystoci beatyfikacyjne odby³y
siê najpierw w Rzymie w domu w. Andrzeja
a potem w Polsce. By³ to pierwszy B³ogos³a
wiony Towarzystwa Jezusowego. W 1674 r.
papie¿ Klemens X og³osi³ b³. Stanis³awa jed
nym z g³ównych patronów Korony Polskiej
i Wielkiego Ksiêstwa Litwy. Dekret kanoniza
cyjny wyda³ papie¿ Klemens XI w 1714 r.
Jednak z powodu mierci papie¿a obrzêdu
uroczystej kanonizacji dokona³ dopiero Bene
dykt XIV 31 grudnia 1726 r.
Papie¿ Jan XXIII uzna³ w. Stanis³awa
szczególnym patronem m³odzie¿y polskiej.
Katedra w £odzi jest powiêcona czci w.
Stanis³awa Kostki, a w Warszawie koció³ na
¯oliborzu. W Polsce kocio³ów pod wezwa
niem w. Stanis³awa Kostki jest ponad 60.
Rok 2018 jest obchodzony w Kociele
w Polsce jako Rok wiêtego Stanis³awa Kost
ki. Episkopat Polski tak uzasadnia wybór: Jeli
mamy w tym roku rozwa¿aæ osobê i dary Du
cha wiêtego dane w sakramencie bierzmo
wania, nie mo¿e byæ lepszego patrona ni¿ ten,
który zosta³ uzdolniony przez Ducha wiêtego
do mê¿nego wyznawania wiary w dojrza³y
i niebanalny sposób ( ).
Ponadto wa¿nym motywem og³oszenia ro
ku 2018 Rokiem wiêtego Stanis³awa Kostki
jest tak¿e zwo³any na padziernik w Rzymie
Synod Biskupów, powiêcony m³odzie¿y i ro
zeznawaniu powo³ania. Dobre przygotowanie

do tego Synodu jest wspólnym zadaniem dla
duszpasterzy, rodziców i wychowawców a tak
¿e m³odzie¿y, której przez ca³e stulecia patro
nowa³ i nadal patronuje w. Stanis³awa Kost
ka«.
Jak zapisali biografowie, w. Stanis³aw
rozumia³, ¿e nauka jest wstêpem do wiado
mego podejmowania s³u¿by Kocio³owi i spo
³eczeñstwu, dlatego uczy³ siê, aby podobaæ siê
Bogu i ludziom [ ], a w przysz³oci ojczynie
i sobie samemu przynieæ korzyæ.  To pierw
sza lekcja, jak¹ otrzymujemy dzisiaj od w.
Stanis³awa Kostki  stwierdzaj¹ Biskupi.
Druga lekcja to pobo¿noæ, która wyma
ga³a swoistego mêstwa. Stanis³aw nie wsty
dzi³ siê bowiem wiary i modlitwy. Wychowa
ny w kulturze renesansu, za swoj¹ ¿yciow¹
dewizê obra³ wyznanie: Do wy¿szych rzeczy
zosta³em stworzony i dla nich winienem ¿yæ
Ad maiora natus sum. Nie by³o w tych s³owach
pychy ani pogardy dla tego, co ma³e, ale
wiadomoæ godnoci cz³owieka i têsknota za
tym, co wiête i doskona³e.  pisz¹ Biskupi.
¯ycie wiêtego przypad³o na trudne czasy
dla wierz¹cych. Ucz¹c siê w Wiedniu, miesz
ka³ na stancji w domu protestanta i obserwo
wa³, jak negowana jest prawda o Eucharystii
i kult Matki Bo¿ej. St¹d wyp³ywa  stwierdza
j¹ Biskupi w specjalnym licie  trzecia lekcja
w. Stanis³awa na dzisiejsze czasy: wezwanie
do wiernego trwania przy katolickiej prawdzie
¿ycia, nawet wówczas, gdy ca³y wiat wokó³
próbuje jej zaprzeczyæ. Mêstwo nie polega na
zbrojnej walce czy traktowaniu innych jako
nieprzyjació³, ale na tym, ¿e my sami pozosta
jemy wierni i pomagamy innym w trwaniu
w wiernoci. Z im wiêksz¹ obojêtnoci¹ lub
nienawici¹ spotyka siê chrzecijañska mi³oæ
i prawda, tym gorliwiej powinnimy nimi ¿yæ.
Kolejna lekcja w. Stanis³awa, to wezwanie
do sumiennego wykonywania obowi¹zków,
czyli do tego, co Jezus nazywa wiernoci¹
w rzeczach ma³ych (por. Mt 25,21). Zakon,
do którego podszed³ piechot¹ 600 km by³ po
cz¹tkowo trudnym dowiadczeniem. Przy
jêto go na próbê, pracowa³ ciê¿ko fizycznie
przy sprz¹taniu i w kuchni. Przetrwa³ jednak,
a prze³o¿ony wkrótce pisa³ o nim: Spodzie
wam siê po nim rzeczy wielkich.
Oto prawdziwe wezwanie  podkrelaj¹
Biskupi  na ten rok dla Was, M³odzi Przyja
ciele, Rodzice i Wychowawcy: Kostka zna
czy wiêcej! ¯yj¹c w XXI wieku nie powtó
rzymy dok³adnie czynów w. Stanis³awa Kost
ki. Naszym zadaniem jest raczej zrozumienie
ducha tego wiêtego, który nie da³ siê zwieæ
mira¿owi wygodnego ¿ycia, zabezpieczonego
maj¹tkiem rodziców. Mia³ odwagê przeciw
stawiæ siê panuj¹cym modom i naciskom
grupy.
Trzeba wiêc od siebie wymagaæ. Biskupi
podpowiadaj¹: mo¿e zerwaæ z lenistwem du
chowym i intelektualnym, z na³ogiem, zacho
waæ trzewoæ, modliæ siê za nauczyciela lub
ksiêdza, adoptowaæ dziecko poczête albo pod
j¹æ post w konkretnej intencji?
 Bierzcie przyk³ad ze w. Stanis³awa Kos
tki, przygotowuj¹c siê do sakramentu bierzmo
wania. Apelujcie wraz z nami do ludzi kultury
i rodków spo³ecznego przekazu, aby przez
ciekawe filmy, przedstawienia teatralne, au
dycje i inne formy przekazu przywracali pa
miêæ o Stanis³awie. Pielgrzymujcie do Rostko
wa  miejsca jego narodzin i do Przasnysza 
miejsca jego chrztu, a tak¿e do katedry p³oc
kiej z jej piêknym o³tarzem tego wiêtego oraz
grobowcami w³adców Polski i Mazowsza.
M³odzi mobilizujcie waszych rodziców i dusz
pasterzy, by nie bali siê wymagaæ od was i od
siebie rzeczy wiêkszych.  zachêcaj¹ Bis
kupi.
MIROS£AW ORZECHOWSKI
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Ignacy Domeyko  ambasador polskiej jakoci
Jak to siê sta³o, ¿e do Domeyki przyznaj¹ siê a¿ cztery kraje na dwu kontynentach? Czasami
zupe³ny przypadek zmienia bieg ¿ycia. Tak by³o w odniesieniu do Ignacego Domeyki, który
wielu osobom kojarzy siê, niestety, jedynie z jego patriotycznymi zwi¹zkami, z czasów
studenckich w Wilnie, z Adamem Mickiewiczem. Tymczasem koncentrowanie siê narodowej
narracji wy³¹cznie wokó³ historii literatury mo¿e nas czasami zaprowadziæ na zupe³ne manowce.
Nic bardziej mylnego. Nie Wilno i nie Mic
kiewicz oraz tajne zwi¹zki. W odniesieniu do
Domeyki by³a to przeprowadzka na przed
miecia Santiago, gdzie zakupi³ dom. By³ rok
1850. Tutaj, w sielskiej atmosferze, z dala od
zgie³ku du¿ego sto³ecznego miasta zakocha³
siê nasz wybitny Polak w m³odej uroczej Chi
lijce, mieszkaj¹cej na s¹siedniej posesji, a li
cz¹cej wówczas zaledwie 15 wiosen. Niespe³
na cztery miesi¹ce póniej  w lipcu 1850 r.
 byli ju¿ ma³¿eñstwem. lub Ignacego Do
meyki i Enriquety Sotomayor y Guzman od
by³ siê w parafii San Saturnino w Santiago.
Dzisiaj taka historia mo¿e budziæ zdziwie
nie, a nawet niesmak u niektórych, ale wtedy
w Ameryce £aciñskiej by³o to raczej norm¹.
To ma³¿eñstwo zmieni³o w wielkim stopniu
bieg ¿ycia Domeyki.
Urodzony 3 lipca 1802 roku w Nied
wiadce na Nowogródczynie, by³ Ignacy Do
meyko absolwentem Uniwersytetu Wileñ
skiego (na którym odby³ studia w latach
18161822) i paryskiej Szko³y Górniczej
(18341837). Solidne studia uniwersyteckie
na Wydziale FizycznoMatematycznym i dyp
lom presti¿owej szko³y paryskiej dawa³y mu
szanse na pracê w dowolnym zak¹tku Ziemi.
W 1838 r. zdecydowa³ siê na szecioletni
kontrakt w Chile na zaproszenie tamtejszego
rz¹du. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e pañstwo to by³o
niezale¿ne od Hiszpanii dopiero od roku
1818, kiedy to przyjêto pierwsz¹ chilijsk¹
konstytucjê, ale sta³o pod ka¿dym wzglêdem
na s³abych podstawach. ci¹ganie wysokiej
klasy specjalistów, przynajmniej na kilkulet
nie kontrakty, dawa³o szansê zbudowania so
lidniejszych podstaw nowej pañstwowoci.
Domeyko po przybyciu do Chile by³ za
³amany niskim poziomem owiaty i ogóln¹
s³aboci¹ kraju. Jego d³ugie, bogate i praco
wite ¿ycie przypada w wiêkszoci na okres
chilijski. Zrobi³ tak wiele dla Chile, ¿e mo¿na
go zaliczyæ wrêcz do ojców za³o¿ycieli tego
kraju. Warto wiêc przyjrzeæ siê przynajmniej
niektórym jego wielkim osi¹gniêciom dla
swej drugiej ojczyzny.
Reformator owiaty
Szkolnictwo chilijskie, podobnie jak w in
nych krajach, które oderwa³y siê w pocz¹t
kach XIX w. od Hiszpanii, sta³o na niskim
poziomie. By³o to efektem wczeniejszego,
jeszcze za rz¹dów hiszpañskich, zniszczenia
niemal do gruntu szkolnictwa redniego, pro
wadzonego przez kilka pokoleñ, a¿ do po³o
wy XVIII w. przez jezuitów. Rz¹d chilijski
powierzy³ Domeyce reformê za³o¿onego
w 1843 r. uniwersytetu w stolicy kraju. Nie
przypomina³ on w niczym znanego mu z w³as
nej m³odoci polskiego systemu edukacyj
nego, odtworzonego z woli imperatora Alek
sandra I po 1802 r., na terenie by³ego Wiel
kiego Ksiêstwa Litewskiego. Utworzony
w Santiago uniwersytet by³ lunym zlepkiem
ró¿nych szkó³, od podstawowych po nielicz
ne katedry spe³niaj¹ce warunki uniwersytec
kie. Co wiêcej, ci sami nauczyciele nauczali
na ró¿nych poziomach. Musia³ wiêc dokonaæ
Domeyko radykalnej reformy szkolnictwa.

Wzoruj¹c siê na swoim ukochanym Uniwer
sytecie Wileñskim, opracowa³ w 1844 r. grun
town¹ reformê szkolnictwa chilijskiego. Trzy
lata póniej, 22 grudnia 1847 r., minister o
wiaty Manuel Montt (póniejszy, od 1851 r.,
prezydent Chile) dekretem ministerialnym
og³osi³ reformê szkolnictwa dok³adnie wed
³ug projektu Ignacego Domeyki. Oddziela³a
ona nauczanie podstawowe od uniwersytec
kiego. W rzeczywistoci dekret wszed³ w ¿y
cie dopiero w 1852 r., za prezydentury Ma
nuela Montta. W miarê up³ywu lat Domeyko
otrzymywa³ coraz liczniejsze i wa¿niejsze
funkcje na uniwersytecie, w³¹cznie z funkcj¹
rektora, która pe³ni³ przez 16 lat.
Nie tylko geologia
By³ Domeyko jednym z pionierów ogól
nego cywilizacyjnego postêpu spo³eczeñstwa

Araukania i Mapuche
Jeszcze u schy³ku 1844 r., a wiêc w po
cz¹tkach swego pobytu w Chile, wybra³ siê
Domeyko na po³udnie kraju, do Araukanii,
krainy nieskolonizowanej wczeniej przez
Hiszpanów. Celem tej podró¿y by³o poznanie
¿ycia niecywilizowanych Indian Mapuche.
Efektem wyprawy by³a wydana w 1845 r.
klasyczna dla Ameryki Po³udniowej praca
etnograficzna Araukania i jej mieszkañcy.
Domeyko, nieodrodny syn Rzeczypospolitej
Obojga Narodów, podziwia³ odwagê i wa
lecznoæ pierwotnego ludu Araukanii, ale
z drugiej strony zarysowa³ drogi w³¹czenia
tej pierwotnej spo³ecznoci do spo³eczeñstwa
chilijskiego. W swych pogl¹dach ró¿ni³ siê
diametralnie od rozwi¹zañ przyjmowanych
w podobnym okresie w krajach anglosaskich,
w USA czy te¿ w Australii, w których to kra
jach nie potrafiono wypracowaæ rozwi¹zañ
w stosunku do Indian, czy te¿ Aborygenów,
rozwi¹zañ szanuj¹cych ich to¿samoæ, a zara
zem w³¹czaj¹cych do ogólnego spo³eczeñst
wa. Musia³ tak¿e przeciwstawiæ siê popular
nym wówczas w Chile pogl¹dom, aby doko
naæ si³owego, militarnego podboju ziem Ma
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chilijskiego. Przez kilkadziesi¹t lat by³ wyk
³adowc¹. Po³o¿y³ ogromne zas³ugi w zakresie
badañ geologicznych i kszta³cenia kadr dla
górnictwa. Odkry³ i opisa³ wiele minera
³ów, wyszukiwa³ z³o¿a surowców tradycyjnie
w Chile wydobywanych, ale tak¿e nowych,
w tym wêgla, bez którego trudno sobie wy
obraziæ cywilizacjê drugiej po³owy XIX w.
Opublikowa³ rozliczne prace i podrêczniki,
z których jeden, dotycz¹cy górnictwa, u¿y
wany by³ nie tylko w Chile, ale tak¿e w Peru,
Boliwii, Meksyku i Hiszpanii. ci¹ga³ do
Chile specjalistów z Europy. Bada³ wulkany
w po³udniowym Chile, wody w okolicach
Santiago, a nawet projektowa³ wodoci¹gi.
Z ramienia rz¹du by³ rozjemc¹ w sprawach
górniczych, gdy dochodzi³o do sporów miê
dzy w³acicielami terenów górniczych. Przy
czyni³ siê do wprowadzenia na wzór francus
ki systemu metrycznego w Chile, a tak¿e zaj
mowa³ siê reform¹ mennicy pañstwowej. Za
stanawiaj¹ce jest, jak wiele zadañ propono
wanych mu przez uniwersytet i przez pañst
wo podejmowa³ i jak sumiennie i fachowo je
wykonywa³.

puchów. Warto zaznaczyæ, i¿ odbyta w stycz
niu 2018 r. podró¿ Papie¿a Franciszka do
Chile i spotkanie z przedstawicielami spo
³ecznoci Mapuczów z Araukanii pokazuje,
i¿ w pewnej mierze nadal utrzymuje siê po
lityka dyskryminacji wobec tego ludu, kryty
kowana wyranie w XIX w. przez Domeykê.
Wiêzi z krajem
W czasie swojego pobytu na obczynie,
tak¿e w odleg³ym Chile, nie zrywa³ Domeyko
kontaktów z krajem i z kultur¹ polsk¹. Prowa
dzi³ rozleg³¹ korespondencjê po polsku z Po
lakami na emigracji i w kraju. Wysy³a³ litera
turê fachow¹, w tym w³asne prace oraz próbki
geologiczne, nie tylko do Pary¿a, ale tak¿e do
Krakowa, na tamtejszy uniwersytet, który
w 1850 r. zaprosi³ go do objêcia katedry che
mii, fizyki lub innej ga³êzi nauk przyrodni
czych. List przyszed³ do Santiago w po³owie
lipca 1850 r., nied³ugo po zawarciu lubu
z Enriquet¹. W tej sytuacji objêcie posady na
Uniwersytecie Jagielloñskim nie wchodzi³o
w rachubê, ale trzeba pamiêtaæ, ¿e Kraków dla
Ignacego i jego kolegów w Wilnie by³ mias
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tem szczególnym i szczególnie umi³owanym.
Ju¿ jako starzec mia³ mo¿liwoæ przebywaæ
w Krakowie od 25 lipca do 3 sierpnia 1884 r.
w czasie swej podró¿y po Europie z synami
Hernanem i Kazimierzem. W Krakowie po
nownie by³ w sierpniu 1885 r., w sierpniu
1886 r. i w po³owie 1887 r., gdy 4 lipca tego¿
roku odbiera³ dyplom doktora honoris causa
na Uniwersytecie Jagielloñskim, oraz od mar
ca do pocz¹tku czerwca 1888 r. W czasie pod
ró¿y po ziemiach polskich odwiedzi³ m.in.
Warszawê, Lwów, Wilno i rodzinn¹ Nowo
gródczyznê. Jego jedyna córka Anna wysz³a
za swojego kuzyna Leona Domeykê i za
mieszka³a na Zyburtowszczynie. Syn Kazi
mierz przed powrotem do Chile kszta³ci³ siê
w Pary¿u na tej samej uczelni, co kiedy jego
ojciec, i we Freiburgu. Syn Hernan zosta³
ksiêdzem, wywiêcony zosta³ w Rzymie
31 lipca 1887 r., a w Wielkanoc 1888 r. od
prawi³ mszê wiêt¹ w katedrze wawelskiej.
Tylko ukochana ¿ona Enriqueta nigdy nie
zobaczy³a Ojczyzny swego mê¿a Ignacego,
chocia¿ tak¹ wspóln¹ podró¿ planowano ju¿
w pocz¹tkach 1853 r. Zmar³a w 1870 r. po
dwudziestu latach szczêliwego ma³¿eñstwa,
w wieku zaledwie 35 lat. Nie by³ te¿ nigdy
w Polsce najstarszy syn Ignacego, albowiem
zmar³ w 1856 r. jako niespe³na roczne dziecko.
3 wrzenia 1888 r. skoñczy³ siê ponad
czteroletni pobyt Ignacego wraz z synami
w Europie. Na pocz¹tku padziernika wyp³y
nêli z Bordeaux do Chile. W Santiago byli
15 listopada. Ignacy by³ bardzo s³aby, mia³
od wielu tygodni k³opoty z ¿o³¹dkiem. Bieg³
mu ju¿ 87 rok ¿ycia. W styczniu lekarze nie
widzieli nadziei na wyzdrowienie, wezwano
wiêc kap³ana z ostatniemi Sakramentami,
które z wielk¹ pobo¿noci¹ przyj¹wszy, cho
ry, z medalionem Najwiêtszej Panny Ostro
bramskiej i krzy¿ykiem w rêku, zasn¹³ spokoj
nie i ju¿ siê nie obudzi³  pisa³ póniej jego
syn Hernan. Ignacy Domeyko zmar³ 23
stycznia 1889 r. w otoczeniu najbli¿szych.
W Chile og³oszono ¿a³obê narodow¹. Trum
nê wraz ze zmar³ym przewieziono do katedry
w Santiago 24 stycznia, w przeddzieñ uro
czystoci. Zgodnie z wol¹ zmar³ego, do trum
ny wsypano garstkê ziemi, przywiezionej
przez niego z grobów rodzinnych. Pocho
wany zosta³ uroczycie na cmentarzu Gene
ralnym w Santiago, na koszt rz¹du chilijs
kiego. Trumnê jego z katafalku w katedrze
na karawan przenieli na swych barkach mi
nistrowie spraw wewnêtrznych i zagranicz
nych i kilku bli¿szych cz³onków rodziny.
Zas³ugi Ignacego Domeyki dla wiatowej
nauki, dla owiaty chilijskiej i swojej drugiej
ojczyzny, jak¹ by³o bez w¹tpienia Chile, s¹
tak wielkie, ¿e mo¿emy go uznaæ za jednego
z najwybitniejszych ambasadorów polskoci
i polskiej jakoci na wiecie na przestrzeni
minionych stuleci.

JAN SZA£OWSKI
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W³adza i suweren
Konstytucja RP z 1997 r. zawiera zapis na temat ogólnokrajowego referendum, a wiêc na
miastki demokracji oddolnej w Polsce. Chodzi mi dok³adnie o artyku³ 125, który umo¿liwia
przeprowadzenie referendum w sprawach istotnych dla pañstwa polskiego. W domyle zak
³adam, ¿e art. 125 opiera siê na art. 4 tej¿e konstytucji, w którym jest wyranie napisane, ¿e
naród sprawuje w³adzê przez swoich przedstawicieli lub bezporednio.

 to, co dla mnie wa¿ne, dla mojego s¹siada
jest bez znaczenia i na odwrót.
Niemniej jednak po przeczytaniu tego zda
nia zak³adam, ¿e to ja wspó³decyduje w tych
wa¿nych sprawach pañstwowych. To mobi
lizuje mnie do odpowiedzialnoci za losy kra
ju i daje mi poczucie, ¿e co jeszcze znaczy
mój g³os w procesie decyzyjnym pañstwa
polskiego.
Ci¹gle jednak zastanawiam siê, jak mogê
doprowadziæ do referendum w sprawach dla
mnie wa¿nych, np. w zakresie s³u¿by zdro
wia, bo na przyk³ad wiem, ¿e starszych osób
nie staæ na lekarstwa w Polsce. Doskwieraj¹
mi te¿ ci¹g³e zmiany w polskim szkolnictwie
 raz taki system, potem znowu inny. Rów
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Bezporednio, czyli oddolnie  z aktywnym
udzia³em obywateli, którzy s¹, albo winni
byæ niepodwa¿alnym suwerenem pañstwa.
A wiêc tak¿e ja jestem suwerenem polskiego
pañstwa? Przyjrzyjmy siê jednak bli¿ej zapi
sowi w art. 125 w polskiej ustawie zasadni
czej, zanim siê przekonamy, ¿e jest on tyle
wart, co kartka papieru, na której zosta³ za
pisany.
Punkt 1 wspomnianego artyku³u stwier
dza, ¿e w sprawach o szczególnym znaczeniu
dla pañstwa mo¿e byæ przeprowadzone refe
rendum ogólnokrajowe. Ka¿dy po przeczy
taniu tego punktu zapyta, jakie s¹ te wa¿ne
sprawy dla pañstwa polskiego? Spo³eczeñ
stwo, jak wiadomo, jak bardzo zró¿nicowane

nie¿ jakoæ komunikacji kolejowej budzi
moje w¹tpliwoci. Chcia³bym co zmieniæ
na lepsze w pañstwie  jakby nie by³o, jestem
jego suwerenem. W jaki wiec sposób mogê
doprowadziæ  jako suweren  do referendum,
w którym moje problemy zosta³yby przeg³o
sowane?
Czytam punkt drugi artyku³u 125 i teraz
ju¿ wiem, ¿e to Sejm decyduje o tym, co dla
mnie wa¿ne i oczywicie te¿, co wa¿ne dla
mojego s¹siada: Referendum ogólnokrajowe
ma prawo zarz¹dziæ Sejm bezwzglêdn¹ wiêk
szoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy ustawowej liczby pos³ów ( ). Sejm
sk³ada siê jakby nie by³o z przedstawicieli,
których wybra³ elektorat albo dumnie mó
wi¹c naród. Ale czy oni tam na górze znaj¹
problemy zwyk³ych szarych obywateli, a wiêc
i moje? Powa¿nie w to w¹tpiê
Poza tym zastanawiam siê, na ile mi po
mo¿e Sejm, bo w nim dominuje jedna partia
polityczna, poza tym to gremium jest z regu³y
sk³ócone i nie ma czasu na rozwi¹zywanie
moich przyziemnych problemów. Ale czy
tam dalej, ¿e Prezydent Rzeczypospolitej za
zgod¹ Senatu wyra¿on¹ bezwzglêdn¹ wiêk
szoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po
³owy ustawowej liczby senatorów mo¿e rów
nie¿ zadecydowaæ o przeprowadzeniu refe
rendum. Czy to jest dla mnie bardziej opty
mistyczne? Najpierw prezydent, potem bez
wzglêdna wiêkszoæ w Senacie  pomijaj¹c
fakt, kto w tym Senacie zasiada i obraduje.
Wygl¹da to na d³ug¹ i skomplikowan¹ pro
cedurê. Poza tym, jak ja mam dotrzeæ do Pre
zydenta z moimi wizjami uzdrawiania Rze
czypospolitej, skoro biuro prezydenckie jesz
cze nigdy nie odpowiedzia³o na moje maile?
Jednym s³owem przeszkody nie do przej
cia dla mnie. Ale to jeszcze nie koniec  wed
³ug punktu 3 tego¿ artyku³u musi zostaæ prze
prowadzone referendum i w tym g³osowaniu
ogólnokrajowym ma wzi¹æ udzia³ wiêcej ni¿
po³owa uprawnionych do g³osowania. Nie
wiem, po co komu do szczêcia ten próg pro
centowy  jeli kogo nie interesuj¹ moje spra
wy, to nie g³osuje i tym samym zgadza siê

pasywnie na podjêt¹ w referendum decyzjê.
Jeli jednak w g³osowaniu ogólnopañstwo
wym decyzja bêdzie po mojej myli, zadaje
sobie pytanie, czy owa decyzja bêdzie na pew
no wi¹¿¹ca?
Nie chce mi siê wierzyæ, ale to ci¹gle jesz
cze nie koniec tej skomplikowanej procedury.
Bowiem wed³ug punktu 4 (ci¹gle tego samego
art. 125) wa¿noæ referendum ogólnokrajowe
go winna byæ zatwierdzona przez S¹d Naj
wy¿szy. Czytam jeszcze raz ca³y artyku³ 125
Konstytucji RP  to w sumie tylko cztery zda
nia. Zadowolony jestem, ¿e czytam ten tekst
na ekranie komputera. Szkoda papieru na
wydruk Ten zapis konstytucyjny to nic in
nego jak zabawa w kotka i myszkê. Nie mu
szê przy tym nikogo uwiadamiaæ, kto w tej
zabawie jest rozbawionym kotem, a kto zasz
czut¹ i wystraszon¹ mysz¹.
Czy jestem nadal suwerenem? Czy wed
³ug artyku³ów 4 i 125 polskiej ustawy zasad
niczej jestem w stanie de facto wspó³decydo
waæ w wa¿nych i istotnych sprawach w pañ
stwie? Po tej lekturze zaczynam w to w¹tpiæ.
No dobrze  wiec nie jestem suwerenem. Ale,
jeli ja, jako obywatel Rzeczypospolitej, nim
nie jestem, to kto nim jest?
Refleksja
Wprowadzenie elementów demokracji
bezporedniej/oddolnej do nowej polskiej
konstytucji to na pewno eksperyment na du¿¹
skalê. Niemniej jednak rozwi¹zanie to nie
wydaje siê byæ niemo¿liwe. Poza tym  bio
r¹c pod uwagê aktualny stan polskiej demo
kracji  wydaje siê to co najmniej konieczne.
Po pierwsze, dotychczasowe formy de
mokracji parlamentarnej nie sprawdzi³y siê
w praktyce, a konstytucja z 1997 r. ju¿ dawno
siê prze¿y³a.
Po drugie, spo³eczeñstwo polskie, które
staje siê wiadome i obywatelskie, odczuwa
potrzebê zmian konstytucyjnych.
Zmiana art 125 Konstytucji RP jest warta
przemylenia i winna byæ traktowana jako
bodziec do przeprowadzenia koniecznych
i wrêcz nieodzownych zmian polskiej ustawy
zasadniczej. Nale¿a³oby te¿ skoñczyæ w Pols
ce z dyskusj¹ na temat dawania, dzielenia
i odbierania w³adzy. Nikt w demokratycz
nym pañstwie nie ma przywileju absolutnego
posiadania w³adzy, oprócz spo³eczeñstwa
obywatelskiego.

PROF. MIROS£AW MATYJA

Wakacje s¹ nie tylko miesi¹cem wypoczynku, ale i politycznych niespodzianek. W lawinie
czêsto gorsz¹cych miêdzypartyjnych konfliktów, ulicznych manifestacji i telewizyjnych
pyskówek koalicji i opozycji gin¹ czêsto wa¿ne dla obywateli zdarzenia.

Chocia¿ wydaje siê, ¿e ma³o kto w Polsce
rozumie jeszcze na czym polega wojna w s¹
dach, to chyba wszyscy wiedz¹, ¿e prezydent
Andrzej Duda chcia³ przeprowadzenia refe
rendum w sprawie zmiany Konstytucji RP.
Sprawa od pocz¹tku wydawa³a siê dziwna, bo
ani prezydent, ani obecna koalicja rz¹dz¹ca
nie ma si³ na zmianê konstytucji. Ale wszystko
sta³o siê wczeniej  Senat RP z przyt³aczaj¹c¹
wiêkszoci¹ senatorów PiS, nie wyrazi³ zgody
na zarz¹dzenie ogólnokrajowego referendum
ws. zmian w konstytucji. Za zgod¹ na rozpi
sanie referendum opowiedzia³o siê tylko 10 se
natorów. Niespodzianka?
Referendum konstytucyjne mia³o odby

waæ siê w dniach 1011 listopada 2018. Ale
nic z tego nie wysz³o. W g³osowaniu wziê³o
udzia³ 92 na 100 senatorów. Wniosek prezy
denta popar³o zaledwie 10. Przeciwko zag³o
sowa³o 30 senatorów, a a¿ 52 wstrzyma³o siê
od g³osu. ¯eby wniosek przeszed³, potrzebne
by³o poparcie 47 senatorów, a g³os wstrzy
muj¹cy by³ w istocie g³osem przeciw.
Ostateczn¹ listê pytañ prezydent zaprezen
towa³ na tydzieñ przed g³osowaniem w Sena
cie. Prezydent Duda zaproponowa³, aby Po
lacy odpowiedzieli na 10 pytañ, m.in. o to, czy
s¹ za uchwaleniem nowej konstytucji, a tak¿e
czy s¹ za systemem prezydenckim, gabineto
wym czy pozostawieniem obecnego modelu.

We wniosku znalaz³y siê równie¿ pytania
m.in. o konstytucyjne zagwarantowanie nie
naruszalnoci praw rodziny do wiadczeñ
z programu 500 plus, prawa do emerytury
w wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mê¿
czyzn. Krótko mówi¹c: groch z kapust¹.
Wszystko wziê³o siê z tego, ¿e w 2017 r.,
w wiêto Konstytucji 3 Maja, prezydent An
drzej Duda oznajmi³ potrzebê zmian w obec
nej Konstytucji. Zaznaczy³, ¿e propozycje nie
mog¹ wyp³yn¹æ bez konsultacji z g³osem
spo³eczeñstwa. Trudno powiedzieæ, czy And
rzej Duda wzorowa³ siê nag³¹ i g³upi¹ inicja
tyw¹ by³ego prezydenta Bronis³awa Komo
rowskiego, który wobec rosn¹cego  nie wie
dzieæ dlaczego  poparcia dla okrêgów jedno
mandatowych w polskim sejmie og³osi³ na ko
niec kampanii prezydenckiej referendum w tej
sprawie, które przy poparciu Platformy Oby
watelskiej sprawi³o, ¿e Komorowski sta³ siê
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Referendum nie bêdzie

by³ym prezydentem. Dlatego obecn¹ pora¿
kê prezydenta Dudy mo¿na uznaæ za szczê
liwy los, bo z pewnoci¹ przeprowadzenie
referendum da³oby efekt Komorowskiego.

PAWE£ JASZCZAK

KATECHEZA WCZORAJ i DZI
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Koció³ Ludem Bo¿ym
Id¹c za Soborem mo¿emy powiedzieæ, ¿e wierzymy w Koció³ jako Misterium. A jed
noczenie wiemy, ¿e jestemy Kocio³em (Jan Pawe³ II).
Koció³ jest rzeczywistoci¹ z³o¿on¹ i bar
dzo bogat¹ w swojej istocie, dlatego trudno
wszystko okreliæ w krótkiej definicji. So
bór Watykañski II nie poda³ zatem nam ka
techizmowej definicji, ale pos³u¿y³ siê ró¿ny
mi obrazami i figurami, aby nam tê Bo¿¹ rze
czywistoæ przybli¿yæ, ukryte w nim miste
rium zbawienia.
Wspomniane dokumenty bardzo czêsto
nazywaj¹ Koció³ Bo¿¹ budowl¹ (Kor 3,9),
a Jezus Chrystus porówna³ siebie samego do
kamienia odrzuconego przez buduj¹cych. Na
tej podstawie mówi siê, ¿e Koció³ jest do
mem Boga, w którym mieszka jego rodzina
i jest przybytkiem Boga z Ludmi (Ap 21,3),
a w liturgii jest upodobniony do Miasta
wiêtego i nowego Jeruzalem. Koció³ na
zwany jest tak¿e nasz¹ matk¹ (Ga 4,26) oraz
niepokalan¹ oblubienic¹ niepokalanego Ba
ranka (Ap 19,7), któr¹ Chrystus umi³owa³
i wyda³ za ni¹ samego siebie. Koció³ jest
Cia³em Mistycznym Chrystusa, rol¹ i winnic¹
Bo¿¹ oraz Królestwem Boga, obiecanym od
wieków w Pimie wiêtym. Aby wype³niæ
wolê Ojca, Chrystus zapocz¹tkowa³ Króle
stwo niebieskie na ziemi. Chrystus ustanowi³
Koció³, jest Jego Za³o¿ycielem i Pasterzem
czuwaj¹cym nad swoj¹ owczarni¹, do któ

rej wszyscy nale¿ymy przez ³askê Chrztu
wiêtego.
Te i inne okrelenia maj¹ na celu ukazaæ
pog³êbion¹ i poszerzon¹ rzeczywistoæ Ko
cio³a w wymiarze wertykalnym i horyzontal
nym. Maj¹c to na uwadze zrozumiemy wy
powied: Na jej kolanach (matki Kocio³a)
uczy³em siê wszystkiego (Paul Claudel), Nie
mo¿e mieæ Boga za Ojca ten, kto nie ma Ko
cio³a za matkê (Cyprian z Kartaginy).
Jedn¹ z wa¿nych nazw biblijnych okre
laj¹cych Koció³ jest Lud Bo¿y. Korzenie
okrelenia Kocio³a jako Ludu Bo¿ego siê
gaj¹ historii Narodu Wybranego  Izraela.
Naród ten, powo³any w osobie Abrahama,
z którym Bóg zawar³ przymierze, wyzwolo
ny z niewoli z Egiptu i przyjmuj¹cy na Sy
naju zawarte uprzednio przymierze zostaje
wybrany, aby stanowiæ Bo¿y Lud. Powo³any
przez Boga lud, z³o¿ony z dwunastu pokoleñ,
zostaje okrelony jako zwo³anie wiête (Wj
12,16), zgromadzenie Pana, co póniej prze
³o¿ono w jêzyku greckim jako eklesia (ko
ció³).
Naród wybrany sprzeniewierzy³ siê przy
mierzu zawartemu z Bogiem, dlatego pro
rocy zapowiadaj¹ przyjcie Mesjasza, który
zapocz¹tkuje nowe Królestwo Bo¿e: Pan

Cima da Conegliano, Chrzest Chrystusa (14931494)

Jezus bowiem zapocz¹tkowa³ Koció³ swój,
g³osz¹c radosn¹ nowinê, a mianowicie na
dejcie Królestwa Bo¿ego obiecanego od wie
ków w Pimie wiêtym (Lumen Gentium, 5).
I dalej czytamy: Chrystus ustanowi³ Nowe
Przymierze, to znaczy Nowy Testament w swo
jej Krwi, powo³uj¹c sporód ¯ydów i pogan
lud, który nie wedle cia³a, lecz dziêki Du
chowi zróæ siê mia³ w jedno (tam¿e, 9).
Powo³any przez Chrystusa lud posiada
charakterystyczne cechy, które zdecydowa
nie odró¿niaj¹ go od ugrupowañ religijnych,
etnicznych, politycznych czy kulturowych
w historii. Cz³onkiem tego Ludu staje siê
cz³owiek nie przez narodzenie fizyczne, ale
przez narodzenie z wysoka , z wody i z Du
cha (J 3,35), to znaczy przez wiarê w Chrys
tusa i chrzest. Udzia³em tego Ludu jest
godnoæ i wolnoæ synów Bo¿ych, w których
sercach Duch wiêty mieszka, jak w wi¹ty
ni. Jego prawem jest nowe przykazanie mi³o
ci, tak jak umi³owa³ nas sam Chrystus (J 13,
34). Jest to nowe prawo Ducha wiêtego
(Rz 8,2).
Bardzo wymowne s¹ w tej sprawie s³owa
w. Piotra: Wy jestecie wybranym plemie
niem, Królewskim Kap³añstwem, narodem
wiêtym, ludem Bogu na w³asnoæ przezna
czonym, abycie og³aszali dzie³a potêgi Tego,
który was wezwa³ z ciemnoci do przedziw
nego swojego wiat³a, wy, którzycie byli
nieludem, teraz za jestecie ludem Bo¿ym,
którzycie nie dost¹pili mi³osierdzia, teraz
za jako ci, którzy mi³osierdzia doznali (1P
2, 910).
Bez odniesienia siê do ród³a, jakim jest
Pismo wiête, Tradycja i nauczanie Kocio³a,
ulegaj¹c ludzkim dowiadczeniom i obiego
wym opiniom nie jestemy w mo¿liwoci
zrozumienia istoty Kocio³a. Z tego rodz¹ siê
te ró¿ne postawy, jakie widzimy nawet u lu
dzi, którzy uwa¿aj¹ siê za katolików, ale ich
jednoæ z Kocio³em, ich obecnoæ w Ko

ciele, korzystanie z darów, jakie Bóg chce
nam daæ w Kociele i przez Koció³ jest
daleka nawet od przeciêtnoci. Nowa wia
domoæ mo¿e zrodziæ siê jedynie u ludzi, któ
rzy zrozumiej¹, ¿e przez Chrzest wiêty zo
stali w³¹czeni do Ludu Bo¿ego, do ludzi, któ
rzy jako doroli ten dar z wdziêcznoci¹ przy
jêli, ciesz¹ siê z tego i Koció³ uznaj¹ za swój
Koció³, za nasz Koció³. Tkwienie na obrze
¿ach wspólnoty Ludu Bo¿ego, akcentowanie
b³êdów i s³aboci, brak osobistego zaanga¿o
wania i powiêcenia, nie s¹ godne katolika
i wiadomego swego powo³ania ucznia Chry
stusa. Taki by³ cel Soboru Watykañskiego II:
ukazaæ nam Koció³ jako Lud wybrany przez
Boga, który uczyni³ nas na nowo Kocio³em
i w Kociele, i poprzez Koció³ budowaæ
Królestwo Bo¿e na ziemi. Wszelkie inne po
stawy do niczego nie prowadz¹, pomniejsza
nie Kocio³a ³¹czy siê z wielkimi stratami,
osobistymi, rodzinnymi i spo³ecznymi.
Aby w chaosie dzisiejszych czasów nie
zagubiæ tej Bo¿ej rzeczywistoci, jak¹ jest
Koció³ i jak¹ my jestemy nale¿¹c do Niego,
powinnimy podj¹æ g³êbok¹ refleksjê nad
tajemnic¹ Kocio³a i szczerze modliæ siê za
Koció³, Który we wspó³czesnym tak¿e wie
cie ma wielk¹ misjê do spe³nienia.
Panie, nale¿ymy do Twojego Kocio³a,
oczyæ nas z grzechów naszych,
a¿eby bardziej czysty by³ Koció³.
Pomnó¿ w nas mi³osierdzie,
a¿eby Koció³ wiadczy³ o Twojej mi³oci.
Pomnó¿ nasz¹ gorliwoæ dla Ewangelii,
wcielaj nas jak najmocniej do Twojego Ko
cio³a,
bymy spe³niali nasze pos³annictwo
widzialnych cz³onków Kocio³a
(F. Grudniok).

KS. INFU£AT JÓZEF FIJA£KOWSKI
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50 lat Humanae vitae
Minê³o 50 lat od og³oszenia encykliki Humanae vitae B³. Papie¿a Paw³a VI. To wielkie
i proste w swojej wymowie dzie³o, Ojciec wiêty Pawe³ VI podpisa³ w uroczystoæ w. Jakuba
Aposto³a, 25 lipca 1968 r. Szybko okaza³o siê, ¿e encyklika Humanae vitae sta³a siê du
chowym zaopatrzeniem ludzkoci na zbli¿aj¹ce siê czasy pogardy dla ¿ycia, apoteozy mierci,
plugawienia ¿ycia rodzinnego, zniszczenia ma³¿eñstwa, upadku moralnoci, triumfu rozwi¹z³o
ci, homoseksualizmu i wszelkich zboczeñ seksualnych oraz masowego porzucania wiary, zamêtu
w wiêtym Kociele Chrystusowym, apostazji i masoñskich blunierstw przeciw Bogu.
Encyklika Humanae vitae dotyka fundamen
talnych problemów cz³owieka ujêtych w Kon
stytucji duszpasterskiej o Kociele w wiecie
wspó³czesnym Gaudium et spes (z ³ac. Radoæ
i Nadzieja), jednego z najwa¿niejszych doku
mentów Soboru Watykañskiego II, stanowi¹
cego wyk³ad nauki spo³ecznej Kocio³a. Ju¿
we wprowadzeniu Konstytucja mówi o ra
doci i nadziei, smutku i lêku, jaki towarzyszy
szybkim przemianom, dotykaj¹cym wiat.
Autorzy dokumentu, z w³¹czonym do tego
grona Ks. Abp. Karolem Wojty³¹, akcentuj¹,
¿e wspó³czesne osi¹gniêcia techniczne nie id¹
w parze z postêpem duchowym, i cz³owiek
dzisiejszy zagubi³ w³aciw¹ hierarchiê war
toci, co stawia przed Kocio³em szczególne
zadania. Konstytucja podkrela, ¿e wszystko,
co jest na ziemi, powinno byæ odnoszone do
cz³owieka jako do centrum i punktu szczytowe
go wszelkiego istnienia. Osoba ludzka  wedle
Gaudium et spes ma byæ podmiotem i celem
wszelkich dzia³añ pañstwa, ludzkiej wspólno
ty oraz instytucji spo³ecznych  przewy¿sza
bowiem wszystkie rzeczy, a jej prawa i obo
wi¹zki s¹ powszechne i nienaruszalne.
Poród najwa¿niejszych problemów, przed
jakim Koció³ staje we wspó³czesnym wiecie
Gaudium et spes wymienia troskê o ma³¿eñst
wo, rodzinê i rodzicielstwo. Troska o te fun

damentalne problemy zajmowa³a Paw³a VI
przy redakcji encykliki Humanae vitae, og³o
szonej w trzy lata po zakoñczeniu soboru. Do
kument sta³ siê proroczy w nadchodz¹cych
czasach rozwi¹z³oci, upadku obyczajów, abor
cji i rodków antykoncepcyjnych rujnuj¹cych
godnoæ i istotê misji kobiety.
Problem przekazywania ¿ycia  czytamy
 powinien byæ tak rozpatrywany, aby ( )
uwzglêdni³ ca³ego cz³owieka i ca³e jego powo
³anie, obejmuj¹ce nie tylko porz¹dek natural
ny i doczesny, ale równie¿ nadprzyrodzony
i wieczny.
Jak stwierdzono w encyklice, ma³¿eñ
stwo zosta³o przez Boga ustanowione m¹d
rze i opatrznociowo w tym celu, aby urzeczy
wistniaæ w ludziach swój plan mi³oci. Dla
tego ma³¿onkowie poprzez wzajemne oddanie
siê sobie, im tylko w³aciwe i wy³¹czne, d¹¿¹
do takiej wspólnoty osób, aby doskonal¹c siê
w niej wzajemnie, wspó³pracowaæ równo
czenie z Bogiem w wydawaniu na wiat i wy
chowywaniu nowych ludzi. Dla ochrzczonych
za ma³¿eñstwo nabiera godnoci sakramen
talnego znaku ³aski, poniewa¿ wyra¿a zwi¹zek
Chrystusa z Kocio³em.
W myl encykliki nale¿y bezwarunkowo
odrzuciæ  jako moralnie niedopuszczalny
sposób ograniczania iloci potomstwa bezpo
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firmy lub stowarzyszenia  zadzwoñ, albo napisz do ikona M.
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zbudujemy logo firmy, przygotujemy do druku folder, zredagujemy broszurê
i napiszemy artyku³y promocyjne lub tematyczne.
Kompetentnie wykonamy ³amanie i sk³ad tekstu gazet, ksi¹¿ek, biuletynów
i druków okolicznociowych wed³ug Twojego pomys³u, albo przygotujemy
oryginalny gotowy projekt publikacji, uwzglêdniaj¹c charakter czasopisma,
czy wydawnictwa. Ka¿dy tekst opatrzymy kompetentn¹ korekt¹.
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rednie naruszanie rozpoczêtego ju¿ procesu
¿ycia, a zw³aszcza bezporednie przerywanie
ci¹¿y, choæby dokonywane ze wzglêdów lecz
niczych. ( ) odrzuciæ nale¿y bezporednie
obezp³odnienie czy to sta³e, czy czasowe, za
równo mê¿czyzny, jak i kobiety. Odrzuciæ rów
nie¿ nale¿y wszelkie dzia³anie, które  b¹d to
w przewidywaniu zbli¿enia ma³¿eñskiego, b¹d
podczas jego spe³niania, czy w rozwoju jego
naturalnych skutków  mia³oby za cel unie
mo¿liwienie poczêcia lub prowadzi³oby do tego.
Niedopuszczalne jest te¿ stosowanie me
tod sztucznego ograniczania urodzeñ: uczciwi
ludzie mog¹ nabraæ jeszcze mocniejszego
przekonania o tym, jak bardzo uzasadniona
jest nauka, któr¹ Koció³ w tej dziedzinie g³osi,
jeli zwróc¹ uwagê na nastêpstwa, do jakich
prowadzi przyjêcie rodków i metod sztucz
nego ograniczania urodzeñ. ( ) tego rodzaju
postêpowanie otwiera szerok¹ i ³atw¹ drogê
zarówno niewiernoci ma³¿eñskiej, jak i ogól
nemu upadkowi obyczajów. Nie trzeba te¿ d³u
giego dowiadczenia, by zdaæ sobie sprawê ze
s³aboci ludzkiej i zrozumieæ, ¿e ludzi  zw³asz
cza m³odych, tak bardzo podatnych na wp³ywy
namiêtnoci  potrzeba raczej pobudzaæ do
zachowania prawa moralnego, a przeto
wprost niegodziwoci¹ jest u³atwiaæ im samo
naruszanie tego prawa.
Tego typu postêpowanie stwarza te¿ nie
bezpieczne mo¿liwoci kierownikom pañstw,
nie troszcz¹cym siê o prawa moralne. ( )
Któ¿ zabroni³by rz¹dcom pañstw propagowaæ
metody antykoncepcyjne, jeli uznaliby je za
skuteczniejsze, co wiêcej, nawet nakazywaæ
ich stosowanie cz³onkom spo³eczeñstwa, ilek
roæ uwa¿aliby to za konieczne? A w czasach
wspó³czesnych wielu sprzeciwia siê nauce
Kocio³a, ale Koció³ nie zaniedba z tego po
wodu bynajmniej na³o¿onego mu obowi¹zku
g³oszenia z pokor¹ i stanowczoci¹ ca³ego
prawa moralnego, tak naturalnego, jak ewan
gelicznego.( )
Koció³ jest w pe³ni wiadom, ¿e broni¹c
nienaruszalnoci prawa moralnego odnonie
do ma³¿eñstwa, przyczynia siê do umocnienia
wród ludzi prawdziwej kultury: ponadto za
chêca cz³owieka, aby nie rezygnowa³ ze swych
obowi¹zków, zdaj¹c siê na rodki techniczne.
Czyni¹c tak Koció³ zabezpiecza godnoæ ma³
¿onków.
Apel do w³adz publicznych
Pragniemy wiêc zwróciæ siê do Rz¹dców
Narodów, poniewa¿ im to przede wszystkim
powierzone zosta³o najwa¿niejsze zadanie
ochrony dobra wspólnego i oni mog¹ tak wiele
uczyniæ dla ratowania dobrych obyczajów; nie
dopuæcie nigdy do upadku dobrych obycza

jów wród waszych narodów! Nie pozwólcie
stanowczo, ¿eby w ¿ycie rodziny, tej podsta
wowej komórki spo³eczeñstwa, wprowadzono
ustawowo praktyki sprzeczne z prawem natu
ralnym i Boskim! Zagadnienia bowiem, jakie
³¹cz¹ siê ze wzrostem liczby ludnoci, w³adza
pañstwowa mo¿e i powinna rozwi¹zaæ w inny
sposób, mianowicie przez prawodawstwo na
cechowane trosk¹ o rodziny i przez tak m¹dre
wychowanie narodów, a¿eby zosta³y nienaru
szone zarówno prawo moralne, jak i wolnoæ
obywateli (...).
To tylko kilka krótkich wyj¹tków z ency
kliki Huamanae vitae. Papie¿ Pawe³ VI, id¹c
za wezwaniem ma³¿onków do odpowiedzial
noci, dokonanej w Konstytucji Gaudium et
spes, rozwija ten nowy krok uczyniony przez
Sobór, zajmuj¹c siê ju¿ konkretnie rodkami,
metodami i kryteriami rozrodczoci. Z per
spektywy pó³wiecza widzimy, jak wielkie
spustoszenia w obyczajach, moralnoci i cywi
lizacji dokona³y siê w wyniku wojny antyko
cio³a z Kocio³em katolickim. Pamiêtajmy
jednak, ¿e ta wojna wci¹¿ trwa. I choæ w boju
tym zwyciê¿y ostatecznie Prawda, to przypo
minaj¹c i rozwa¿aj¹c ducha encykliki Huama
nae vitae, póki ¿yjemy, mo¿emy stan¹æ po
stronie ¿ycia, bo jest to ¿ycie cz³owieka.
Encyklika Humanae vitae ma jeszcze je
den fundamentalny dla Kocio³a katolickiego
wymiar. Og³oszona w 1968 r., zosta³a w prak
tyce odrzucona przez wiele konferencji epis
kopatów, staj¹c siê znakiem kryzysu  wtedy
dopiero rozwijaj¹cego siê w Kociele krajów
zachodnich, a obecnie posiadaj¹cego potencja³
schizmy. Dokumenty doktrynalne Stolicy
Apostolskiej przesta³y byæ traktowane jako
co obowi¹zuj¹cego katolików w sumieniu.
Od tego momentu zaczê³y byæ traktowane
jako opinie teologiczne, tzn. wyk³adnie w
pewnych sprawach; katolicy mogli sobie
miêdzy tymi opiniami wybieraæ. Wtedy
Rubikon zosta³ przekroczony, a Koció³
zachodni wszed³ na niebezpieczn¹ drogê,
z której mo¿e nie byæ powrotu. Nas Polaków
uchroni³ od tych b³êdów Duch prawdy Ko
cio³a, za przyczyn¹ Ks. Kard Stefana Wyszyñ
skiego, Ks. Kard. Karola Wojty³y, Episkopatu
Polski i mocy p³yn¹cej z zawierzenia Naj
wiêtszej Maryi Pannie.
Tu mo¿emy odnajdywaæ istotê s³ów Pana
Jezusa skierowanych do w. Siostry Faustyny
o Polsce: je¿eli pos³uszna bêdzie woli Mojej,
wywy¿szê j¹ w potêdze i wiêtoci. Z niej wyj
dzie Iskra, która przygotuje wiat na osta
teczne przyjcie Moje (Dz. 1734).

MIROS£AW ORZECHOWSKI
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Zdumiewaj¹ce!
¯ycie przynosi wiele wydarzeñ, których zajcia trudno sobie wyt³umaczyæ. Okrelam je wiêc
jako zadziwiaj¹ce lub zdumiewaj¹ce, niebywa³e. Tych wydarzeñ jest wiele, ale zwrócê uwagê
tylko na niektóre. Byæ mo¿e jaki czytelnik tych rozwa¿añ podpowie mi wyt³umaczenie
niepokoj¹cych zjawisk.

W kwietniu zaczê³a siê w Sejmie demonstra
cja rodzin z osobami niepe³nosprawnymi,
domagaj¹cych siê zwrócenia uwagi ekipy
rz¹dz¹cej na potrzeby tych mocno dotkniêtych
przez los ludzi. G³ównym problemem do
za³atwienia stawianym przez protestuj¹cych
by³ postulat wyp³aty 500 z³ dla rodziny posia
daj¹cej na utrzymaniu osobê niepe³nosprawn¹.
Nazwa³em to postulatem, inni nazw¹ ¿¹da
niem, a tak naprawdê to by³a serdeczna proba
do spo³eczeñstwa, by okaza³o przez swych
ustawowych przedstawicieli trochê mi³osier
dzia, zlitowania siê nad losem tych ludzi.
Protest, a w³aciwie demonstracja proble
mu trwa³ 40 dni (i nocy) i niestety nie przy
niós³ po¿¹danego skutku. W mediach czu³o
siê albo obojêtnoæ dla sprawy, albo pewn¹
krytykê protestuj¹cych, bo trwali na poste
runku w zupe³nie nienormalnych warunkach
ze swymi nieszczêliwymi podopiecznymi.
Czy ich postulat by³ s³uszny? O tym osobno.
Tutaj chcia³bym poruszyæ bulwersuj¹c¹ mnie
sprawê. Protestuj¹ce rodziny sprawia³y du¿o
niedogodnoci administracji dla normalnej
pracy Sejmu, zw³aszcza przez usi³owanie
zademonstrowania swych potrzeb w oknach
sejmowych. I tu wkroczy³a do akcji stra¿ sej
mowa (zapewne na czyje polecenie), rozpra
wiaj¹c siê si³owo ze zrozpaczonymi kobie
tami. Sytuacja po¿a³owania godna. I tu u¿yjê
s³owa zdumiewaj¹ce. Zdumiewaj¹ce by³o to,
¿e gdy kilka miesiêcy wczeniej grupa nieza
dowolonych pos³ów opozycji przegoni³a
marsza³ka Sejmu z jego stanowiska i zaczê³a
wielodniow¹ blokadê Sejmu, to stra¿ sejmo
wa siê nie pojawi³a, chocia¿ utrudnienie, czy
te¿ uniemo¿liwienie pracy Sejmu by³o prze
cie¿ widoczne.
Nasuwa siê tutaj taka refleksja. £atwiej
rozprawiæ siê z zabiedzonymi, znêkanymi
kobietami, ni¿ z niele od¿ywionymi pos³ami
(lub pos³ankami), posiadaj¹cymi ponadto atut
nietykalnoci poprzez immunitet poselski.
Mam jednak w¹tpliwoæ, czy ta nietykalnoæ

mo¿e dotyczyæ nawet przypadku zagro¿enia
organu pañstwowego. Niby jestemy wszyscy
równi, ale jednak s¹ stale równiejsi. S³ab
szemu zawsze siê dostaje.
Jaka speckomisja (nie mam pod rêk¹ jej
nazwy) orzek³a dla potrzeb Sejmu, ¿e pomoc
finansowa dla osób niepe³nosprawnych jest
ekonomicznie nieop³acalna. Odkryli Amery
kê! Zdumiewaj¹ce, ¿e trzeba by³o a¿ specko
misji dla stwierdzenia znanego od dawna
wszystkim faktu, ¿e mi³osierdzie nie jest fi
nansowo rentowne. Koszty leczenia chorych
osób spo³eczeñstwa s¹ olbrzymie i tylko czêæ
osób leczonych powraca do zdrowia produk
cyjnego na tyle, ¿e dalsz¹ sw¹ prac¹ wyrów
nuje wk³ad w siebie w³o¿ony. A jednak na ca
³ym wiecie nie odmawia siê leczenia chorym.
Wiemy, ¿e to leczenie w wielu przypadkach
nie jest takie, jak powinno byæ, ale jednak
w ogóle ma ono miejsce. Podobnie jest z nie
pe³nosprawnymi. Formalnie taki akt ³aski
mo¿na t³umaczyæ tym, ¿e oni sami kiedy sw¹
prac¹ na to zas³u¿yli, ale gdyby tak nie by³o,
to przecie¿ ich rodzice lub opiekunowie wziêli
sw¹ ciê¿k¹ prac¹ na swoje barki ciê¿ar opieki
nad nimi. Podstaw¹ moraln¹ okazania opieki
osobie niepe³nosprawnej jest zasadniczy fakt,
¿e JEST ONA CZ£OWIEKIEM.
¯enuj¹ce s¹ t³umaczenia medialne, ¿e po
moc finansowa dla osób niepe³nosprawnych
lub ich opiekunów jest a¿ nadto wystarczaj¹
ca i bardzo du¿a. Jak to jest w rzeczywistoci,
podam przyk³ad. W maju zakupi³em w aptece
na podstawie zlecenia lekarskiego porcjê tak
zwanych pieluchomajtek (ma³ych, tzw. S)
dla osoby, któr¹ siê od wielu lat opiekujê. Za
p³aci³em 356 z³. Poniewa¿ s³ysza³em peany
zachwytu na temat pomocy niesionej takim
osobom, chcia³em dowiedzieæ siê, sk¹d bierze
siê tak wysoka kwota. Dosta³em wyjanienie
z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)
w £odzi, ¿e 30% ulgi przys³uguje tylko do
kwoty 300 z³, a powy¿ej tej kwoty op³ata za
produkt jest 100procentowa. Jeszcze nie do

czeka³em siê wyjanienia samej faktury, która
jest zupe³nie niezrozumia³a (p³acisz i nie wiesz
za co). Nie wiem, czy w ogóle takie wyjanie
nie otrzymam.
Poniewa¿ moje si³y z uwagi na wiek s¹
ograniczone, ju¿ kilka lat temu zwróci³em siê
asekuracyjnie do Miejskiego Orodka Pomo
cy Spo³ecznej (MOPS) o miejsce dla osoby
niepe³nosprawnej w Domu Pomocy Spo³ecz
nej (DPS). W ubieg³ym roku musia³em pono
wiæ starania (trochê k³opotliwe), a teraz (kilka
dni temu) otrzyma³em poczt¹ informacjê, ¿eby
wzi¹æ pod uwagê pomoc dla mej podopiecznej
w domu. Ale, gdy zobaczy³em proponowane
ceny za us³ugi, to zdêbia³em. Brak tu jest
miejsca, aby przytoczyæ pe³ny wykaz wszyst
kich us³ug i cen za nie, ale zwrócê uwagê, ¿e
nieodp³atnie us³ugi otrzymuje osoba, która
samotnie gospodaruje i ma dochód do 634 z³.
Proszê mi wskazaæ w Polsce tak¹ osobê (sama
gospodaruje, p³aci czynsz i wszystkie tak zwa
ne media w tej kwocie). Poniewa¿ osoby nie
pe³nosprawne potrzebuj¹ opieki drugiej oso
by, wiêc brany jest pod uwagê zwykle dochód
na cz³onka rodziny (opiekuna) i wówczas op
³ata siêga 27,50 z³, 50 z³ i 60 z³ za godzinê
w zale¿noci od typu us³ugi. Podobne ceny
mo¿na znaleæ, na przyk³ad pod www.empa
tia24.pl. Wiadomo z dowiadczenia, ¿e osoba
niepe³nosprawna potrzebuje opieki wielogo
dzinnej, bardzo czêsto ca³odobowej i wówczas
koszt takiej opieki wyniós³by co najmniej 300
z³ dziennie, co dla niemal ka¿dej rodziny
(opiekuna) z osob¹ niepe³nosprawn¹ jest kwo

Katolicka Irlandia umar³a na naszych oczach
Koció³ w Irlandii pogr¹¿a siê w coraz przera¿aj¹cym kryzysie. Na miesi¹c przed przybyciem
Papie¿a do Dublina z okazji wiatowego Spotkania Rodzin katolickie poradnie ma³¿eñskie
zgodzi³y siê udzielaæ pomocy równie¿ homoseksualistom, którzy tworz¹ pary jednop³ciowe.
Do tej pory kocielne instytucje nie obs³ugi
wa³y takich przypadków, powo³uj¹c siê na
niezgodnoæ takiej formy po¿ycia z katolick¹
wiar¹. Otwarcie na zwi¹zki LGBT wymog³y
jednak liberalne w³adze Irlandii, gro¿¹c obciê
ciem dotacji. Si³a pieni¹dza okaza³a siê jak
zawsze zgubna dla wartoci. W zamian za
udzielanie porad ma³¿eñskich parom pede
rastów i lesbijek, katolickie orodki Accord
otrzymaj¹ ponad 1,6 mln euro pañstwowych
dotacji. To przera¿aj¹ce fakty, szczególnie, ze
sprawa dotyczy pañstwa uwa¿anego jeszcze
niedawno za katolickie.
Ale Irlandia wyrzek³a siê wiary. W dwóch

referendach, Irlandczycy zaakceptowali zrów
nanie par homoseksualnych z ma³¿eñstwem
kobiety i mê¿czyzny oraz uznali dopuszczal
noæ aborcji na ¿yczenie.
Na tym nie koniec. Mimo, ¿e w³adzê na
Zielonej Wyspie sprawuj¹ europejscy chrze
cijañscy demokraci (!!!) skupieni w partii Fine
Gael, to rz¹d Irlandii zapowiada kolejne inge
rencje w dzia³alnoæ katolickich instytucji. Po
wejciu w ¿ycie ustawy aborcyjnej, pañstwo
bêdzie domaga³o siê usuwania ci¹¿y równie¿
w kocielnych szpitalach!
Na niespe³na dwa miesi¹ce przed papiesk¹
wizyt¹ w Dublinie irlandzcy politycy zabieraj¹

siê do reformy Kocio³a. Jeszcze niedawno
brzmia³oby jak idiotyczny dowcip. Ale to
prawda! Ministrowie irlandzkiego rz¹du,
oprócz aborcji w katolickich szpitalach i ma³
¿eñstw dla homoseksualistów domagaj¹ siê
kap³añstwa dla kobiet i rezygnacji z chrztów
niemowl¹t! Diabe³ zamieszka³ w Irlandii.
Najg³oniejszy skandal wybuch³ po tym,
jak media poinformowa³y, ¿e minister kultury
odprawi³a po swojemu liturgiê w katolickiej
parafii, po tym jak proboszcz nie stawi³ siê
w sobotê na wieczorn¹ Mszê w. Do tego
udziela³a Komunii wiêtej. Minister Madigan
s³ynie z proaborcyjnych pogl¹dów, podczas
kazania za¿¹da³a, by Koció³ wprowadzi³
kap³añstwo kobiet. Zapowiedzia³a, ¿e bêdzie
o tym rozmawiaæ z Papie¿em podczas jego
sierpniowej wizyty w Irlandii. Popar³ j¹ wice
premier i minister ochrony socjalnej Leo Va

t¹ niebotyczn¹, to znaczy nie do zrealizowania.
Niebywa³e! Znalaz³y siê pieni¹dze (jak
dot¹d) na dziecko (500+) i nawet (jednora
zowo) 300 z³ na wyprawkê szkoln¹ i to cieszy.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e ten wk³ad finan
sowy ma siê kiedy (za rok za dwa) zrekom
pensowaæ spodziewanym za to g³osem wy
borczym, Na taki odzew ze strony osób nie
pe³nosprawnych i ich rodzin nie mo¿na w tej
skali liczyæ i tu jest pies pogrzebany.
Codziennie czytam w gazecie (i robiê wy
cinki) o ciê¿ko pracuj¹cych samorz¹dowcach
i politykach. Przeliczam dochód roczny i wy
chodzi mi, ¿e w bardzo wielu przypadkach s¹
to skromne: 3045 tys. miesiêcznie. I zaraz
potem s³yszê w radiu lub telewizorze: pols
koæ to solidarnoæ. £adna mi solidarnoæ!
Jeden ma kilkadziesi¹t tysiêcy na miesi¹c,
a drugi nie ma co do garnka w³o¿yæ. Tak zwa
na rednia krajowa zarobków (ponad 4 tys. z³)
bierze siê st¹d, ¿e nawet gdy masa ludzi za
rabia skromne 2 (lub nawet mniej) tysi¹ce z³o
tych, i oczy przeciera, gdy siê mówi, ¿e red
nio jest znacznie lepiej, to na tê stosunkowo
niema³¹ redni¹ sk³adaj¹ siê niewyt³umaczalne
zarobki herosów pieni¹dza. Nigdy jednak nie
zauwa¿y³em, by kto odwa¿y³ siê podaæ poza
redni¹ jeszcze jedn¹ charakterystyczn¹ staty
styczn¹ wielkoæ, tak zwane odchylenie stan
dardowe lub przeciêtne, które w pouczaj¹cy
sposób pokaza³oby prawdziw¹ sytuacjê dob
robytu: naszych rodaków.

PROF. TADEUSZ GERSTENKORN
radkar, dla którego kap³añstwo kobiet to rów
nouprawnienie w miejscu pracy.
Leo Varadkar wypowiedzia³ siê równie¿
na temat wiatowego Spotkania Rodzin, które
odbêdzie siê w sierpniu w Dublinie. Jako
czynny homoseksualista podkreli³, ¿e w pa
pieskim wydarzeniu powinny uczestniczyæ
rodziny zwi¹zków jednop³ciowych. W podob
nym tonie wypowiedzia³a siê równie¿ ir
landzka minister ds. dzieci i m³odzie¿y. Do
krytyki katolickiego nauczania przy³¹czy³a siê
równie¿ by³a prezydent Irlandii Mary McAle
ese. Organizatorom wiatowego Spotkania
Rodzin zarzuci³a zamkniêcie na zwi¹zki jed
nop³ciowe. Jej zdaniem katolickie nauczanie
o homoseksualizmie jest po prostu z³e. Obec
nego Papie¿a krytykuje za zamkniêcie dyskus
ji o kap³añstwie kobiet. Od Kocio³a domaga
siê ponadto rezygnacji z chrztów niemowl¹t.
Jej zdaniem jest to pogwa³cenie wolnoci su
mienia.
Katolicka Irlandio, umar³a na oczach
chrzecijañskiej Europy.

W£ADYS£AW ROMIN

NASZE SPRAWY

lipiecsierpieñ 2018 roku, nr 246247 Aspekt

Niezale¿na i suwerenna Polska
Bycie miêdzy rosyjskim m³otem i niemieckim kowad³em, wobec zdumiewaj¹cej g³upoty i/lub
z³ej woli liderów politycznych (nie tylko) w Europie, absurdalnych oskar¿eñ o odpowiedzialnoæ
za niepope³nione zbrodnie wojenne, powszechnej ignorancji politycznej i historycznej, zalewu
dezinformacji i manipulacji, czyni los Polski nie³atwym. Czy mimo to jest do pomylenia za
pewnienie jej bezpieczeñstwa i wybicie siê na niezale¿noæ i suwerennoæ? Wstêpuj¹c do Unii
Europejskiej Polacy odpowiedzieli aprobatywnie na to pytanie. Ale po czternastu latach wieloma
Polakami targaj¹ w¹tpliwoci. W lutowym i marcowym (2018) wydaniach Aspektu Polskiego
opisa³em negatywne konsekwencje obecnoci Polski w UE.

Brytyjczycy swoje zastrze¿enia w tej mierze
przekuli w decyzjê Brexitu. Poruszony ich
przyk³adem chcia³bym zaproponowaæ pe
wien zabieg mylowy, którego celem jest
projekcja funkcjonowania naszej Ojczyzny po
ewentualnym wyjciu z tej struktury. Nie wy
starczy bowiem nawo³ywaæ do Polexitu, bez
wyobra¿enia sobie co dalej, jak urz¹dziæ Pols
kê po wype³nieniu odnonych procedur. Nale
¿y przeanalizowaæ, jakimi zasobami material
nymi Polska dysponuje, okreliæ jej ustrój po
lityczny. Jako monarchistê korci mnie, aby
rozwa¿yæ zaprowadzenie ustroju jedynow³ad
czego. W obecnym stanie ducha Polaków mó
wienie o powrocie monarchii zosta³oby z pew
noci¹ odrzucone z szyderstwem, nawet gdy
by argumentacja mia³a racjonalne podstawy.
Polacy odebraliby j¹ jako kolejny w naszej his
torii grony/groteskowy konstrukt ideologicz
ny, mimo ¿e taki ustrój istnia³ przecie¿ przez
setki lat. Teraz to bez znaczenia, skoro od
triumfu myli masoñskiej w XVIII w. bo¿ek
demokracji zaw³adn¹³ umys³ami i wtargn¹³ na
o³tarze. Ju¿ samo wyjcie z UE by³oby trzêsie
niem ziemi. Rekapituluj¹c, zachowujemy
obecny ustrój politycznospo³eczny z t¹ ró¿
nic¹, ¿e rz¹dzimy siê sami, maj¹c do dyspozy
cji takie, a nie inne zasoby, takich, a nie innych
obywateli, takie, a nie inne po³o¿enie geopoli
tyczne. Nie przedk³adam gotowego projektu.
Trzeba by go dopiero stworzyæ, co wymaga
³oby zaanga¿owania wielu ludzi, którzy
wprzódy musieliby tego chcieæ. Moja idea
polega raczej na zapocz¹tkowaniu pewnego
ruchu obywatelskiego, zebraniu mo¿liwych
do wyobra¿enia argumentów, nie ³udz¹c siê,
¿e pomys³ uzyska aprobatê wielu. Pod tym k¹
tem dobiera³em elementy zawarte w materiale
prezentowanym poni¿ej. Odrzucam w nim
zdecydowanie rachuby niektórych Polaków
o prawicowej orientacji, aby sprzeciwiaj¹c siê
dewiacjom p³yn¹cym z UE, strêcz¹cym nam
destrukcjê naszej to¿samoci i kultury, uciec
pod skrzyd³a batiuszki Putina, kreuj¹cego siê
na konserwatywnego obroñcê chrzecijañ
stwa. Musimy wiêc pogodziæ siê z perspek
tyw¹ kroczenia bez trwa³ych sojuszy, zw³asz
cza z Rosj¹ i Niemcami, i kierowaæ siê wy³¹cz
nie doranymi interesami.
Proponuj¹c marsz ku niezale¿noci i su
werennoci Polski, nie odwo³ujê siê do nicze
go, czego bymy nie zaznali, zw³aszcza za cza
sów I Rzeczypospolitej, kiedy nasz kraj by³
suwerenn¹ potêg¹ europejsk¹, sam¹ ustalaj¹c¹
swoj¹ formê istnienia i cele, szczyc¹c¹ siê bo
gat¹ kultur¹, ciesz¹c¹ siê szacunkiem s¹sia
dów. Ba, atrakcyjn¹ dla cz³onków innych nac
ji, którzy decydowali siê na zwi¹zanie z ni¹
swoich losów. W sukurs przychodzi tu wybit
ny amerykañski analityk geopolityki George
Friedman wieszcz¹cy wielkoæ Polski. Nie
o powrocie wprost do tamtych czasów jednak
marzê, lecz o wybiciu siê Polski, obecnie spê
tanej niemoc¹ i egzystencjalnym lêkiem, na

niepodleg³oæ polityczn¹, gospodarcz¹, inte
lektualn¹ i kulturow¹.
W biznesie u¿yteczna bywa metoda
SWOT, któr¹ równie¿ tu proponujê. Jej celem
bêdzie zebranie i uporz¹dkowanie argumen
tów przemawiaj¹cych na rzecz samodzielno
ci i niezale¿noci Polski, ale tak¿e temu
przeciwnych. Polega ona na zestawieniu moc
nych stron  S (ang. Strenghts), s³abych stron
 W (ang. Weaknesses), szans  O (ang. Op
portunities) i zagro¿eñ  T (ang. Threats).
Relacje wzajemne pomiêdzy nimi testuje

siê w formie czterech pytañ: czy przedmiot ba
dania ma mocne strony?, czy przedmiot bada
nia ma s³abe strony?, czy przedmiot badania
ma szanse powiêkszyæ mocne strony lub pom
niejszyæ s³abe strony?, czy przedmiot badania
jest zagro¿ony pomniejszeniem mocnych
stron lub nasileniem s³abych stron?
Obowi¹zuje w tej metodzie podejcie real
ne, a nie intencjonalne, nie emocjonalne, nie
stronnicze. Czytelnicy oceni¹, czy spe³ni³em
te wymagania. Przyj¹³em  zupe³nie arbitral
nie  system punktacji sugeruj¹cy wa¿noæ
poszczególnych czynników, przydzielaj¹c
dodatnie punkty dla kategorii S i O oraz ujem
ne dla kategorii W i T.
Projekt: Niezale¿na i suwerenna Polska
Silne strony
którymi charakteryzuje siê Polska i Polacy:
1. Du¿y obszar, przewa¿nie p³aski, umo¿
liwiaj¹cy nisko kosztow¹ rozbudowê infra
struktury drogowej; 9,2 mln ha lasów (29,5%
powierzchni), co zapewnia bogate w tlen po
wietrze i skuteczn¹ redukcjê zawartoci CO2
w atmosferze; wielki area³ ziemi uprawnej
(16,3 mln ha  GUS za rok 2015) gwarantu
j¹cy samowystarczalnoæ ¿ywnociow¹, kul
tura rolna zapewniaj¹ca wysok¹ jakoæ zdro
wej ¿ywnoci +30 p.

2. Ogromne z³o¿a wêgla kamiennego
(25% zasobów ca³ej UE), brunatnego (drugie
miejsce za Niemcami), gwarantuj¹ce samowy
starczalnoæ energetyczn¹, a tak¿e najwiêksze
na wiecie (wg MICON Intl) z³o¿a miedzi
i srebra (wydobycie roczne 30 mln ton) i in
nych bogactw naturalnych, w tym pierwiastki
ziem rzadkich +30 p.
3. Wzglêdnie wysoki poziom bezpieczeñ
stwa wynikaj¹cy z przynale¿noci Polski do
NATO i obecnoci wojsk USA i NATO +20 p.
4. Uznany poziom wykszta³cenia i silny
pêd do jego podnoszenia; powszechny, choæ
niezbyt wydolny system pañstwowych i pry
watnych uniwersytetów +10 p.
5. Spory potencja³ militarny i zadekreto
wany wzrost nak³adów na jego rozwój +10 p.
6. 500 km dostêpu do morza, du¿e porty
z rozwiniêt¹ infrastruktur¹, konkurencyjne
stocznie +10 p.
7. Uznane kompetencje w wielu dziedzi
nach (rolnictwo, lenictwo, informatyka, prze
mys³ stoczniowy, s³u¿ba zdrowia) +5 p.
8. Zdolnoci i pracowitoæ Polaków 

spektakularne w krajach zachodniej Europy,
doceniane równie¿ w Polsce +5 p.
S³abe strony
którymi charakteryzuje siê Polska i Polacy:
1. S³aboæ struktur pañstwa, niska jakoæ
administracji pañstwowej i lokalnej, wysoce
niesprawny wymiar sprawiedliwoci, co ut
rudnia funkcjonowanie gospodarki i ¿ycie
obywateli, znikome prawne wsparcie przed
siêbiorczoci, rozbudowana biurokracja w od
niesieniu do biznesu, korupcja 30 p.
2. Niewielkie zasoby kapita³ów rodzi
mych, utrudniaj¹ce zdynamizowanie nieza
le¿nej polityki inwestycyjnej i prorozwojowej
20 p.
3. Brak odwagi elit politycznych do walki
o interes narodowy 15 p.
4. Nierównomiernie rozwiniêta infrastruk
tura drogowa i kolejowa  przewaga dróg
w kierunku wschódzachód nad pó³nocpo
³udnie, co utrudnia wymianê handlow¹ z kra
jami na pó³nocy i po³udniu 10 p.
5. Prasa w 76% w obcych rêkach (w 75%
niemieckich) 10 p.
5. Zaledwie 33,78% udzia³u proreforma
torskiej TVP SA wobec ³¹cznie 38,82% nie
chêtnych polskoci TVN i Polsat (dane: Grupa
Nielsen za 2012 r.) w rynku mediów elektro
nicznych 10 p.

6. Niskie poczucie dumy narodowej i p³y
n¹cy st¹d niski poziom asertywnoci wobec
otoczenia miêdzynarodowego 10 p.
7. Kompleks ni¿szoci wobec mitycznego
Zachodu 5 p.
8. Niski poziom kapita³u spo³ecznego, co
utrudnia nawi¹zywanie i utrzymywanie opar
tych na zaufaniu relacji miêdzyludzkich 5 p.
Szanse
stoj¹ce przed Polsk¹:
1. Korzystne, oparte o interesy geopoli
tyczne i gospodarcze, relacje ze Stanami Zjed
noczonymi jako przeciwwaga dla fatum po
³o¿enia geopolitycznego +30 p.
2. Rozpoznane ogromne zasoby gazu
(1,92 bln m3 przy rocznym zu¿yciu 16 mld
m3) i ropy (535,3 mln ton) z ³upków (dane:
PIG), które mog³yby zapewniæ niezale¿noæ
energetyczn¹ Polski +20 p.
3. Wycofanie szkodliwych regulacji praw
nych UE mog³oby otworzyæ drogê dla zgod
nego z interesem narodowym kreowania poli
tyki prorozwojowej, a tak¿e uniezale¿nienie
siê od sprzecznych z chrzecijañsk¹ kultur¹
i obyczajami zmian cywilizacyjnych +20 p.
4. Umacniaj¹ce siê relacje pomiêdzy pañ
stwami wschodniej i centralnej Europy oraz
krajami ba³tyckimi +20 p.
5. Rozpoznane ogromne ród³a wód geo
termalnych (34.705 mln ton p.p. wg PAG)
+15 p.
6. Poparcie du¿ej czêci (ponad 40%) Po
laków dla naprawy Rzeczypospolitej +10 p.
7. Cywilizowany system organizacji pañst
wa i kultura prawna +5 p.
8. Wysoki poziom kultury narodowej
wzmagaj¹cy potencja³ rozwojowy +5 p.
9. Ogromny potencja³ Polonii w USA,
Wielkiej Brytanii, Niemczech i innych kra
jach wiata, który móg³by znacz¹co wzmocniæ
szanse rozwojowe, szczególnie w obszarze in
westycji +5 p.
Zagro¿enia
wobec których stoi Polska:
1. Wrogoæ elit europejskich, zw³aszcza
UE do Polski, która przy lekcewa¿eniu i na
ginaniu prawa mo¿e skomplikowaæ wybicie
siê Polski na niezale¿noæ 20 p.
2. System bankowy w 48% w obcych rê
kach, co mo¿e utrudniæ finansowanie optymal
nych planów rozwojowych 15 p.
3. W razie wyjcia z UE mog¹ pogorszyæ
siê mo¿liwoci swobodnego podró¿owania,
osiedlania siê i pracy w krajach UE 15 p.
4. Dyktat politycznoekonomiczny Nie
miec, który mo¿e utrudniæ wykorzystanie po
tencja³u rozwojowego Polski 10 p.
5. Zideologizowany system aksjologiczny
w zachodniej cywilizacji, a przede wszystkim
negowanie prawdy, redukuj¹ce rolê racjonal
nego argumentowania, co mo¿e utrudniæ ne
gocjacje dotycz¹ce zmian politycznych 5 p.
6. Ustawy nr 447 w Senacie i 1226 w Kon
gresie USA, wynikaj¹ce m.in. z wrogoci
wp³ywowych lobby ¿ydowskich do Polski,
które mog¹ zniszczyæ reputacjê i naruszyæ za
soby finansowe Polski 5 p.
7. Du¿y odsetek nieprzyjació³ polskoci
(PO, Nowoczesna, PSL i ich akolici, elity ar
tystyczne, wiêkszoæ rodowisk prawniczego
i uniwersyteckiego), który mo¿e os³abiaæ po
tencja³ rozwojowy i gasiæ motywacjê do dzia
³añ zgodnych z interesem narodowym 5 p.
Przedstawiona analiza nie przes¹dza wnios
ku koñcowego uzasadniaj¹cego wyjcie Pols
ki z UE, zachêca raczej do jej kontynuowania.
Zw³aszcza korzystne by³oby opracowanie
miarodajnego algorytmu wi¹¿¹cego wymie
nione elementy.
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Podobno by³o to miejsce zupe³nie baniowe. Drewniany dwór na podmurówce z podpiwni
czeniem otoczony 3 alejami oddziela³a od gospodarstwa licz¹cego ok. 80 ha w¹ska piaszczysta
droga. Przed dworem klomb z ogromn¹ lip¹ w rodku i rabatk¹ woko³o obsadzon¹ krótko
przed wojn¹ kar³owatymi jab³onkami, z której owoców w³aciciele nie zd¹¿yli skosztowaæ.
Od stycznia 1942 r. maj¹tek ziemski Kiemie
liszki stanowi³ zaplecze Wileñskiego AK.
Jedn¹ z melin. Punkt oparcia w terenie
oddzia³u dywersyjnego Frycza, sk³adowej
Bazy  Miód, element V Odcinka Wach
larza. Oddalony ok. 55 km od Wilna na
skraju Puszczy Rudnickiej by³ w³asnoci¹
braci Skawiñskich  Józefa i Antoniego. Po
rodzicach Marii z Bo³tuciów i Aleksandrze,
zasobnej ziemiañskiej rodzinie, którzy po
nabyciu Kiemieliszek przeprowadzili siê tam
z Nowego Dworu ko³o Lidy. Folwark w pob
li¿u stacji kolejowej Wielkie So³eczniki nale
¿a³ do gminy Ma³e So³eczniki.
Podobno by³o to miejsce zupe³nie banio
we. Drewniany dwór na podmurówce z pod
piwniczeniem otoczony 3 alejami oddziela³a
od gospodarstwa licz¹cego ok. 80 hektarów
w¹ska piaszczysta droga. Przed dworem
klomb z ogromn¹ lip¹ w rodku i rabatk¹
woko³o obsadzon¹ krótko przed wojn¹ kar³o
watymi jab³onkami, z której owoców w³aci
ciele nie zd¹¿yli skosztowaæ. Najpiêkniejsza
z alei wokó³ dworku by³a wysadzana bzami.
Duma w³acicieli. Niewielu odwa¿y³o siê
konkurowaæ w tej materii. Ale zdania podzie
lone s¹ do dzi. Tatu mój zawsze wiosn¹
wspomina³ Bzow¹ z Kiemieliszek, gdy pach
nia³ bez w naszym ogrodzie w £odzi. Jaka
ona by³a, ta ko³o Wilna? Dopytywa³ymy siê
z mam¹ nie mog¹c znaleæ Kiemieliszek na
mapie, bo nasza alejka mia³a zaledwie szeæ
drzew, bia³ych i fioletowych na przemian, po
obu stronach chodnika od domu do furtki wyj
ciowej z ogrodu. Aleja Leszczynowa, tzw.
Orzechowa, na pocz¹tku której sta³y ule, to
nastêpna. I wierkowa, d³uga, ciemna, bo
smuk³e wynios³e drzewa tworzy³y sklepienie
nad drog¹, wzd³u¿ której ros³y grzyby. Dwór
wewn¹trz doæ obszerny, wygodny. Pod³u¿
ny, parterowy budynek poziomo ze szczytu
na pó³ podzielony, mia³ po bokach z dwóch
stron wejcia z dwoma werandami. Przeszk
lona z d³ugimi schodami nale¿a³a do rodziny
Rawicza. W czasie okupacji po zbombardo
waniu Wilna i Torunia zamieszka³a tu jeszcze
czêæ ¿eñskiej linii Skawiñskich z rodzin¹
i dzieæmi  Szabuniowie. Dodatkowo 7 osób.
By³y wspólne przedszkola, którymi na
zmianê opiekowa³y siê ciocie. Córka Rawi
cza dok³adnie opisuje swój dom rodzinny do
1944 roku, choæ gdy opucili Kiemieliszki

przemieszczaj¹c siê via Wilno w nowe gra
nice Polski, mia³a 6 lat. Kiemieliszki w odleg
³oci 3,5 km s¹siadowa³y z Aleksandrówkiem,
w³asnoci¹ Zawistowskich. S¹siedzkie kon
takty z czasem przekszta³ci³y siê w rodzinne,
gdy Maria Zawistowska zosta³a ¿on¹ Józefa
Skawiñskiego, a Melania, siostra Józefa, wy
sz³a za m¹¿ za brata Marii  Zygmunta. Ro
dziny odwiedza³y siê; obydwa dwory w latach
50tych ubieg³ego wieku rozebra³a miejscowa
ludnoæ. Józef Skawiñski urodzi³ siê jeszcze
w Nowym Dworze 15 stycznia 1905 roku.
Gimnazjum zaliczy³ w Wilnie i zacz¹³ zajmo
waæ siê maj¹tkiem. W 1925 roku z poboru
trafi³ do wojska. S³u¿bê odby³ w Szkole Pod
oficerów Rezerwy Myliwskiego 11 Pu³ku
Lotniczego w Lidzie. Ju¿ jako rezerwista po
kolejnym przeszkoleniu awansowa³ do stop
nia plutonowego. Krótko przed ostatnim wez
waniem, alarmem mobilizacyjnym w po³owie
maja 1939 roku, dozna³ trwa³ej kontuzji oka
jad¹c rowerem przez las. By³ ju¿ wtedy szczê
liwym mê¿em i ojcem. lub z Mari¹ z s¹siedz
twa, 8 lat m³odsz¹, drobn¹, delikatn¹ blon
dynk¹ mia³ miejsce pod koniec sierpnia 1935
roku w parafii w. Wojciecha w Bieniako
niach. Na wiecie by³a ich córka urodzona
w 1938 roku, oczekiwali syna. Na skraju Pusz
czy Rudnickiej mieli dom swoich marzeñ i spo
kojnie gospodarowali uprawiaj¹c ziemiê, ho
duj¹c inwentarz. By³y furmanki, bryczka, sa
nie, park maszyn rolniczych.
Józef Skawiñski udziela³ siê w so³ectwie.
Pasj¹ Marii by³ ogród. Zmobilizowany, lecz
niewcielony do wojska ze wzglêdu na kalect
wo, Rawicz nie bra³ udzia³u w dzia³aniach
wojennych II wojny wiatowej. Natomiast
w momencie wybuchu wojny tereny Puszczy
Rudnickiej oraz wszelkie zalesione miejsca
sta³y siê schronieniem dla wielu osób i miejs
cem dzia³alnoci AK, a tak¿e partyzantki
sowiecko¿ydowskiej.
Gdy w pobliskim maj¹tku w Posolczu po
jawi³ siê po klêsce wrzeniowej kuzyn Olejni
czakowski, dosz³o do porozumienia z AK. Pa
nowie rodzinnie i po s¹siedzku: Olejnicza
kowski, Skawiñscy, Zawistowski zostali za
przysiê¿eni na ¿o³nierzy AK w po³owie stycz
nia 1942 roku. Józef zosta³ ¿o³nierzem oddzia
³u Frycza i zastêpc¹ dowódcy. Przyj¹³ pseu
donim Rawicz, od swojego herbu. W tym
samym czasie formowa³a siê placówka tere

Fotografia rodzinna ze zbiorów autorki

nowa AK Wielkie So³eczniki, której do
wódca przebywa³ w maj¹tku wieniec. Od
dzia³ Frycza by³ oddzia³em wywiadowczo
dywersyjnym, zadaniem którego by³a dywer
sja komunikacyjna i sabota¿ na ty³ach Niem
ców walcz¹cych z Sowietami. Dyspozycyj
nym oddzia³em Bazy, dowodzonym przez
Ba³truka. Kiemieliszki sta³y siê zapleczem
oddzia³u. W³aciciele udzielali koniecznych
zakwaterowañ, wspomagali wy¿ywieniem,
podwod¹ i odzie¿¹. Rawicz zosta³ odpowie
dzialnym za wspó³dzia³anie z powstaj¹cymi
oddzia³ami Frycza i Toñki. W maj¹tku
odbywa³y siê spotkania starszyzny na bry
d¿u, tajne szkolenia przy sutym stole. Produ
kowano amunicjê z trotylu wyd³ubywanego
z bomb, które Maria preparowa³a w garnku
na kuchni. W sierpniu 1944 roku, gdy Oddzia³
Toñka przebywa³ w obozie w Lesie Rudnic
kim pomiêdzy wsiami Stare TaraszyszkiPo
piszkiRudnia, Maria Skawiñska Astra or
ganizowa³a im pomoc ¿ywnociow¹. Zim¹
1944 roku opiekowa³a siê dowódc¹ w okresie
rekonwalescencji. Choæ oficjalnie kobiety
z maj¹tków nie by³y w oddziale, Astra prze
nosi³a jednak w plecaku prowiant razem ze
zdobyczn¹ amunicj¹ i granatami. Zawsze ³¹
czy³o siê to z ryzykiem w razie spotkania pat
rolu. Odwaga w owym czasie by³a rzecz¹ cen
n¹, jednoczenie wydawa³a siê wrêcz naturaln¹.
Równoczenie z czynnociami gospodar
czymi na terenie objêtym dzia³alnoci¹ pla
cówki terenowej AK Wielkie So³eczniki
prowadzono intensywn¹ dzia³alnoæ organiza
cyjn¹, werbowanie do szeregów AK by³ych
oficerów, podoficerów i ¿o³nierzy. Astra
bra³a udzia³ w rozlokowywaniu nowo przyby
³ych. Prowadzenie dzia³alnoci dywersyjnej
wymaga³o jednak uzbrojenia, które bêd¹c
w niezbyt przyjaznym otoczeniu trudno by³o
uzyskaæ z tak zwanych zrzutów lotniczych.
Dowództwo Bazy zaczê³o j¹ pozyskiwaæ

Hiszpañscy biskupi zaniepokojeni
Masoneria nie marnuje ¿adnej okazji do walki
z Kocio³em.
W ostatnich dniach Rada Sta³a Episkopatu
Hiszpanii wyrazi³a g³êbokie zaniepokojenie
zapowiedziami rz¹du, który chce m.in. zmie
niæ status lekcji religii, wstrzymaæ pomoc dla
szkó³ subsydiowanych oraz wypowiedzieæ
umowy ze Stolic¹ Apostolsk¹  poinformo
wa³o Radio Watykañskie. Kiedy lewica obej

muje w Hiszpanii rz¹dy  centralne czy samo
rz¹dowe, przygotowuje zmiany w edukacji,
których celem jest zniszczenie wychowania
do wartoci chrzecijañskich.
Wed³ug zapowiedzi baskijskiej socjalistki
i minister edukacji Isabeli Celaálekcja religia
zostanie usuniêta z programów nauczania,
a w jej miejsce zostanie wprowadzony obo
wi¹zkowy przedmiot wartoci cywilnych
i etycznych. Bez ogródek zapowiedziano

programow¹ dewastacjê wszystkiego, co wi¹
¿e siê z wiar¹. Rz¹d chce cofn¹æ pomoc dla
tzw. szkó³ concertadas, tj. prywatnych sub
sydiowanych przez pañstwo, nale¿¹cych g³ów
nie do Kocio³a. Uczy siê tam 30 proc. uczniów.
Z tych wzglêdów, Biskupi wyra¿aj¹ swój
g³êboki niepokój i uwa¿aj¹ za konieczne przy
pomnienie prawa do wolnoci religijnej i edu
kacji. S¹ to niezbywalne prawa osoby ludzkiej,
zawarte w konstytucji ( ) oraz w traktatach

pocz¹tkowo z niemieckich magazynów przy
Mocie Raduñskim, op³acaj¹c ryzykuj¹cych
pracowników, potem na Burbiszkach. Za po
uwiêzieniu i rozstrzelaniu przez Gestapo
Edypa  Eliasza Barana, ¯yda, pracownika
tych magazynów ukrywanego z rodzin¹ przez
dowódcê w maj¹tku Ponaryszki, celem sta³y
siê niemieckie magazyny wojenne pod Jaszu
nami. Józef Skawiñski wychowany w patrio
tycznej, religijnej rodzinie, swój talent, zapa³
wojenny, jak wielu m³odych wówczas, tym
bardziej, ¿e nie bra³ udzia³u w kampanii
wrzeniowej, zacz¹³ realizowaæ w oddziale
AK. Zapewne sk³onnoæ do ryzyka spowodo
wa³a wiêksze, mimo kalectwa, zaanga¿owa
nie Rawicza w AK, ni¿ tylko intendentura.
Niedawno Bogdan, syn Rawicza udostêpni³
mi kwestionariusz osobowy ojca z roku 1971,
gdy dowództwo AK ponowi³o wyst¹pienie
o nadanie pomiertne Virtuti Militari.

JADWIGA SKAWIÑSKA
Frycz  dowódca oddzia³u ppor Andrzeja wiêcicki.
Absolwent Uniwersytetu Wileñskiego (1938 r.), socjo
loga, prawnika, wiêzieñ £ukiszek (19401941),
Workuty (19441945), Wronek (19531956), pracow
nik Ministerstwa Przemys³u Spo¿ywczego i Skupu,
Biura Cywilnego Kancelarii Prezydenta (19451953),
naukowiec, od 1957 r. dzia³acz katolicki spod Znaku,
prezesa KIKu, pracownik zadaniowy TW Beatus
(wiêty).
Ba³truk dowódca Bazy Miód, Odcinka V Wachlarza
i Kedywu Wileñskiego AK ppor Bronis³aw Krzy¿anow
ski, w latach 19461955 wiêzieñ Republiki Komi.
In¿ynier, autor wspomnieñ Wileñski Matecznik
wydanie I, Kultura Paryska (1979).
Toñko, Brona  dowódca por. cichociemny Adam
Boryczka, od 1947 r. kuriera delegatury zagranicznej
WiN. Skazany na karê mierci w 1954 r., zamienion¹
na do¿ywocie, wyszed³ na wolnoæ w 1967 r.
l

miêdzynarodowych. Rodzice maj¹ prawo do
wyboru edukacji swoich dzieci.
W pewnym sensie nie dziwi lewacka
sk³onnoæ do rewolucyjnych reform czêci
hiszpañskich ugrupowañ politycznych. Jest to
niezagaszonym wci¹¿ echem krwawego anty
katolickiego i antykocielnego konfliktu w na
stêpstwie którego w Hiszpanii wybuch³a woj
na domowa w 1936 r. Teraz jestemy wiad
kami nowej próby wzniecenia fali antykociel
nych nastrojów i zmian w najczulszym ob
szarze nadzorowanym przez w³adze.
Biskupi apeluj¹ o zachowanie ducha hisz
pañskiej tradycji, czyli powrotu do okresu
demokracji.

AP
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Forma niedoceniona
W ramach, maj¹cego  jak zwykle  formu³ê konkursu, 36. Festiwalu Szkó³ Teatralnych
w £odzi studenci Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona
Schillera zaprezentowali m.in. Operetkê Witolda Gombrowicza. Znakomity kszta³t sce
niczny nada³ temu przedstawieniu re¿yser Waldemar Zawodziñski.

By³a to druga ³ódzka realizacja dzie³a ukoñ
czonego przez Gombrowicza w Pary¿u w ro
ku 1966 i w stolicy nad Sekwan¹ maj¹cego
te¿ sw¹ prapremierê. W £odzi Operetka wy
stawiona zosta³a (zreszt¹ po raz pierwszy
w Polsce) z pe³nym powodzeniem w 1975
roku w Teatrze Nowym w re¿yserii Kazimie
rza Dejmka, a z muzyk¹  co wa¿ne  ³ódzkie
go kompozytora Tomasza Kiesewettera. Ta
finezyjna, ale i dowcipna muzyka (operuj¹ca
wszelako nie operetkowymi ariami i ansam
blami, lecz po prostu, jak w musicalu, pio
senkami) uwa¿ana jest za najlepsz¹, jaka do
tego utworu scenicznego powsta³a. I j¹ te¿,
w kameralnej adaptacji Krzysztofa Jaszczaka,
wykorzystano w studenckim spektaklu.
Warto wspomnieæ, ¿e Gombrowicz, zafa
scynowany poniek¹d operetkowym gatun
kiem (widzia³ w nim boski idiotyzm, niebiañs
k¹ sklerozê), postanowi³ po³¹czyæ go z powa
g¹ i bólem. W odautorskim komentarzu na
pisa³, ¿e z jednej strony ta operetka winna
byæ od pocz¹tku do koñca tylko operetk¹,
nienaruszaln¹ i suwerenn¹ w swoich operet
kowych elementach; a z drugiej ma byæ
jednak¿e pa tetycznym ludzkoci dramatem.
Operuj¹cy grotesk¹ i parodi¹ tekst trzyakto

wego i trwaj¹cego na scenie z gór¹ trzy go
dziny spektaklu dotyczy w istocie spraw
spo³ecznych, politycznych, upadku okrelo
nego porz¹dku, w tym arystokracji, mówi

o rewolucji, przemocy, totalitaryzmach, ale
te¿, w finale, o jakim powrocie do autentycz
noci istnienia.
W dyplomowym spektaklu Filmówki,
poza adeptami koñcz¹cymi edukacjê, wziêli
te¿ udzia³ studenci roku II i III, w sumie
prawie trzydziecioro m³odych aktorów 
trudno by³oby ich wymieniaæ. piewu by³o
du¿o, do spe³nienia zadañ wokalnych dobrze
przysposobi³a wszystkich Barbara Panek
Pi¹tkowska. Udzia³ w przygotowaniu mu

JANUSZ JANYST

Pomiêdzy klêsk¹ Styczniow¹ a Niepodleg³¹ (4)

By pañstwo Narodu Polskiego zmartwychwsta³o
Utraciwszy niepodleg³oæ, Naród polski nie porzuci³ myli o odzyskaniu w³asnego pañstwa.
Naród polski zachowa³ ¿ywotnoæ i si³y do dalszego trwania. Przez nastêpuj¹ce po upadku
powstania styczniowego dziesiêciolecia pojawia³y siê i przewija³y nowe pr¹dy oraz kierunki
spo³eczne i polityczne. Oto kolejna czêæ panoramy polskiej myli politycznej tamtych lat.
Has³o walki o rzeczpospolit¹ ludow¹ polsk¹
rzuci³ Zwi¹zek Towarzystw Samopomocy
Spo³ecznej, skupiaj¹cy organizacje dzia³aj¹ce
wród ludu z Ludowym Ko³em Owiaty,
w broszurze politycznej autorstwa Edwarda
Abramowskiego, Zmowa powszechna prze
ciw rz¹dowi. Postulowano zwo³anie sejmu
w Warszawie, zapewnienie swobód i praw
obywatelskich, szerokiego samorz¹du miejs
kiego, jêzyka polskiego w szko³ach i urzê
dach, równouprawnienia obywateli.
Wiêcej szczêcia, pomimo na nieskrywa
nego radykalizmu, mia³ za³o¿ony w 1912 r.
Narodowy Zwi¹zek Ch³opski, jako ¿e ugrupo
wanie to uniknê³o rozbicia przed carsk¹ och
ranê. Ugrupowanie to jako cel polityczny sta
wia³o sobie odzyskanie zupe³nej niepodleg³o
ci Polski w jej dawnych granicach w bratnim
sojuszu z Litw¹ i Rusi¹. Celem spo³ecznym
by³a sta³a obrona osobnych interesów stanu
w³ociañskiego, nie tylko wobec rz¹dów za
borczych, ale i wobec innych klas narodu.
Za³o¿one w 1895 r. galicyjskie Stronnict
wo Ludowe pocz¹tkowo zajmowa³o siê kwes
tiami spo³ecznymi i ekonomicznymi ch³opst

zycznym mia³ Pawe³ Serafiñski. wietnie
spisa³ siê akompaniuj¹cy septet z³o¿ony ze
studentów i pracowników ³ódzkiej uczelni
muzycznej. Wszystkie elementy, a wiêc tak
¿e pomys³owa i spe³niaj¹ca wa¿n¹ rolê cho
reografia Paw³a Ku³agi oraz z inwencj¹ za
projektowane przez Mariê Balcerek kostiu
my (scenografia Zawodziñskiego ograniczo
na zosta³a do minimum), z³o¿y³y siê na god
ny najwy¿szego uznania efekt ostateczny.
Chodzi tu przede wszystkim o wykreo
wanie spójnej, silnie oddzia³uj¹cej na odbior
cê formy scenicznej, bazuj¹cej na precyzyj
nym wspó³dzia³aniu kolektywnym, a charak
teryzuj¹cej siê z jednej strony przemylanym
i dopracowanym wspó³graniem w rozwoju
akcji wizualnych i dwiêkowych sk³adni
ków, a z drugiej  energi¹ i dynamizmem.
Widz mia³ wiêc w poszczególnych warst
wach Operetki, od re¿yserii po aktorstwo, do
czynienia z antytez¹ realizacyjnej bylejako
ci, nieobcej dzi przecie¿ tak¿e teatrowi
zawodowemu. Pozwala okreliæ to zaawan
sowane warsztatowo przedstawienie mianem
ju¿ nie szkolnego, a profesjonalnego.
Doæ dziwny wyda³ siê wiêc werdykt
jurorów w ogóle rzeczonego spektaklu nie
uwzglêdniaj¹cy. Potwierdzi³ on prawdê, ¿e
wra¿liwoæ na formê, element w sztuce pod
stawowy, nie jest powszechna i nawet wród
jurorów nie tak czêsta, jak byæ powinna. Na
pociechê mo¿na wspomnieæ, ¿e odtwórczyni
roli Ksiê¿nej Himalaj, Paulina Walendziak,
otrzyma³a nagrodê publicznoci. Za Grand
Prix przyznano, gorszemu, niew¹tpliwie, od
Operetki, acz równie¿ (w innej obsadzie)
zaprezentowanemu przez PWSFTviT, Prze
budzeniu wiosny Franka Wedekinda w re¿y
serii Jakuba Kowalskiego.

wa. Sprawy polityczne wysunê³y siê na czo³o
dopiero w obliczu wojny. Pierwszym doku
mentem o wymowie politycznej by³a ocena
zajæ w Kongresówce, zwanych rewolucj¹
lat 19051907. Pochylaj¹c g³owy nad mier
telnymi ofiarami tych zamieszek i wyra¿aj¹c
oburzenie z powodu terroru kozackopolicyj
nego, dezawuowano pog³oski o zbrojnym po
wstaniu ogólnonarodowym, do którego wy
buchu mia³ dojæ. Wskazywano równie¿ na
ogromne zagro¿enie spo³eczne z racji tego,
¿e zw³aszcza w ruchu masowym, obejmuj¹
cym szerokie krêgi spo³eczne, pojawiæ siê
mog¹ i szumowiny spo³eczne, o co stara³ siê
rz¹d rosyjski. Uczyni³ to w Warszawie uwal
niaj¹c setki z³odziei i no¿owników.
Jednoæ w galicyjskim ruchu ludowym
zakoñczy³a siê roz³amem w 1913 r. Do spre
cyzowania programu politycznego przez
prawe skrzyd³o galicyjskich ludowców dosz
³o na pocz¹tku 1914 r. po zwiêkszeniu aktyw
noci w tym ugrupowaniu przez J. D¹bskiego
i W. Witosa. Uchwa³a kongresu stwierdza³a,
¿e najwy¿sze, wieczne prawo narodu polskie
go do budowania Niepodleg³ej Polski Ludo

wej powinno byæ punktem wyjcia i orod
kiem wszystkich d¹¿eñ i prac ludu polskiego
w PSL zorganizowanego. PSL Piast mia³
budziæ w ludzie polskim wiadomoæ pañst
wowotwórcz¹ i d¹¿noci niepodleg³ociowe,
by lud sta³ siê czynnym, wiadomym odpo
wiedzialnym czynnikiem w polityce polskiej,
uzdolnionym do organizowania polskiej poli
tyki wewnêtrznej i zewnêtrznej.
Lewica ludowców stara³a siê przelicyto

waæ niedawnych wspó³partyjników w niepod
leg³ociowym radykalizmie. PSLLewica
J. Stapiñskiego negatywnie odnosi³o siê do
Rady Narodowej, opanowanej przez galicyjs
kich demokratów narodowych, widz¹c w Tym
czasowej Komisji Skonfederowanych Stron
nictw Narodowych jedyny organ w³adzy.
W uchwale kongresu stwierdzono: Z uwagi
na to, ¿e lud  naród polski jest dzi przez za
bory na trzy czêci rozdarty, ¿e wskutek tego
poddany jest bezwzglêdnemu wyzyskowi na
rzecz Rosjan i Niemców, ¿e ponadto cierpi ze
strony tych obydwu narodów nies³ychane
przeladowania, gwa³ty i bezprawia; z uwa
gi, ¿e dziêki temu z roku na rok ronie nêdza
ludu pod ka¿dym wzglêdem w ka¿dym za
borze, kongres uznaje, ¿e lud polski tylko
zjednoczony w wolnej i niepodleg³ej ludowej
Rzeczypospolitej Polskiej zyska warunki
wszechstronnego i normalnego rozwoju, ¿e
za tylko w drodze orê¿nego zwyciêstwa na
szego nad wrogami jest nadzieja urzeczywist
nienia tej podwaliny naszego bytu i szczêcia,
a najwiêkszym wrogiem naszym jest Rosja
i pod jej jarzmem rdzeñ narodu jêczy, przeto
kongres uznaje pogotowie zbrojne ludu, prze
ciw Rosji skierowane, za najbli¿sze zadanie
narodowe PSL. Doceniæ trzeba, ¿e galicyjska
lewica ludowa dostrzega³a dopuszczanie siê
przez Prusy nies³ychanych i barbarzyñskich
gwa³tów na ludnoci polskiej oraz, ¿e central
ny rz¹d austriacki nie uwzglêdnia³ w bie¿¹cej
polityce potrzeb narodu polskiego. Pomimo
to, jedynie Rosjê postrzegano jako wroga,
przeciwko któremu nale¿a³o skierowaæ pow
stanie zbrojne.

JACEK KÊDZIERSKI
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Anielscy wiêci i wiête anio³y
czyli rzecz o malarstwie Izabeli Marii Treliñskiej
Obecnoæ szeroko pojêtej wiêtoci w wiecie wspó³czesnym stopniowo zdaje siê zanikaæ,
a jeli jest jeszcze odczuwalna, to jedynie w trwaj¹cym nadal ¿arliwym kulcie maryjnym.
Tym samym dawna szczególnie wyj¹tkowa w redniowieczu, czeæ oddawana wiêtym dzisiaj
niebezpiecznie maleje , kar³owacieje...
A przecie¿ w kulcie wiêtych mieci siê og
romna moc patronów licznych cechów i gil
dii, wiêtych lecz¹cych, opiekunów prac po
lowych i zwierz¹t domowych, patronów sfer
¿ycia ludzkiego, wspomo¿ycieli w niebez
piecznych zdarzeniach, pomocników w tru
dach duchowych, wiêtych towarzyszy dob
rej mierci, niebiañskich stró¿ów prowadz¹
cych cz³owieka niczym archanio³ Rafa³ To
biasza przez mroczny wiat zmys³ów. W ak
cie powolnego obumierania kultu wiêtych
cennym wydarzeniem staje siê malarstwo
Izabeli Marii Treliñskiej. Artystka bez reszty
anga¿uje siê w cud przywrócenia obecnoci
wiêtych w wiecie, powiêcaj¹c wiêksz¹
czêæ swojej twórczoci, tematyce zwi¹zanej
z ikonografi¹ wiêtych. Izabela Maria Treliñs
ka wiadomie nie próbuje si³owaæ siê z for
m¹, by osi¹gn¹æ efekt nadmiernej odrêbno
ci, przeciwnie  jej prace to dalekie cytaty
wielkich obszarów historii sztuki. Po pierw
sze  przygl¹daj¹c siê portretom wiêtych,
dostrzega siê klimat i styl portretów z Fajum.
Portretów, które z pomiertnej tajemnicy
ukazywanych osób prostym schematem na
spracowanych, zmêczonych deskach wyob
ra¿a³y mieræ przez obraz mocnej charaktery
styki typów, swoisty blask wiat³a kierowa
nego z jednej strony, obecnoæ du¿ych oczu
i ma³ych ust. A wszystko w prostocie, skrom
noci, pokorze wobec odejcia w zawiaty...
Po drugie  poprzez Fajum  w pracach
Treliñskiej przegl¹da siê sztuka bizantyjska
ze swoj¹ z³ot¹ aur¹ mozaiki Boskiej czci,
z kapi¹cymi klejnotami sk³adanymi w ho³
dzie niebiañskim istotom, z twarzami Boga
o niewzruszonym oku, które nie usypia, z ma

jestatem nieba dalekiego bardziej ni¿ blis
kiego. Po trzecie  prace Treliñskiej s¹ zwier
ciad³em dla malarstwa ikonowego. Dla jego
absolutnej ciszy, pokory wobec kanonu i ma
teria³u, artystycznego rozmodlenia, listu za
pieczêtowanego. Z drugiej strony artystka
siêga w swoich inspiracjach do malarstwa
zachodniegopónoredniowiecznego, soczy
stego od czystoci i wibracji kolorów, uwik³a
nego w labirynt atrybutów i symboli, wystro
jonego z³otem nimbów, przyjaznego cz³owie
kowi przez prezentacjê wiêtoci mo¿liwej,
wiêtoci w wymiarze ziemskim, wiêtoci,
która mo¿e siê przydarzyæ ka¿demu, wiêtoci
pe³nej cudów i pe³nej dobroci dla zwierz¹t.
Wszystkim tym miejscom i czasom sztuki ar
tystka przygl¹da siê niekiedy uwa¿nie, niekie
dy tylko zerka, biegn¹c dalej w poszukiwa
niach. Jej w³asn¹ drog¹ jest u¿ycie akwareli
dla dzie³, których inspiracje le¿¹ jednak w gês
tym kolorze ikony, dominancie bizantyjskiej
mozaiki czy rozwibrowaniu barwnym red
niowiecznego malarstwa tablicowego. Lek
koæ techniki przepotwarza portrety wiêtych
czyni¹c z nich postaciezjawy, postacie ulot
ne spojrzenia, postaciekwiaty. Akwarela
wy swobadza wiêtych z ciê¿koci skoja
rzeñ o ich mêczeñstwie, trudach, bólu mistyki,
mocy zmys³ów, któr¹ przejæ musieli. Wed
³ug Izabeli Marii Treliñskiej wiêci to istoty
obdarzone si³¹ g³oszenia nadziei na wiecie,
dlatego ich misja wyra¿a siê przez radoæ,
obecn¹ w klimacie wi¹tecznych kolorów,
niepokoj¹cych umiechów na twarzach.
w. Pawe³ z wizj¹ Ukrzy¿owanego
wród wotów, w kwiatach ton¹cy w. Jacek
Odrow¹¿, w purpurê przystrojony w. Woj

ciech, w. Jerzy walcz¹cy z bajkowym
smokiem na jeszcze bardziej bajkowym
koniu, bogata urod¹ kobiety wiadomej w.
Jadwiga Królowa Polski, zamylona w
mistycznym b³êkicie w. Brygida, pe³na dzie
ciêcej niewinnoci w. Agnieszka, w. Bar
bara w gwiedzistym niebosk³onie z wie¿¹
zabawk¹ trzyman¹ w d³oniach, zjawiskowy
w ksiê¿ycowej postaci w. Antoni Padewski
i wiele innych postaci tworz¹ now¹ hagiogra
ficzn¹ literaturê, pisan¹ akwarel¹ przez ar
tystkê. Ich postacie wibruj¹ na tle Boskiego
nieba niczym komety, a jak wiadomo, ko
metom blisko do anio³ów, o których artystka
te¿ nie zapomina.
Jej prace powiêcone anio³om to kolejny,
osobny obszar twórczoci. I ponownie artyst
ka posi³kuje siê dalekim odpryskiem minionej
ikonografii anielskiej, wypracowanej w ma
larstwie ikonowym redniowiecznym, rene
sansowym, barokowym. Jej anio³y nie maj¹
w sobie nic z pos¹gowych, ch³odnych anio
³ów Piera della Francesca, kobiecych anio³ów
Fra Angelica czy erotycznych anio³ów Ca
ravaggia. Jej anio³y to istoty przybrane w ró¿
i b³êkit, bardziej m³odzieñcze ni¿ dziewczê
ce, bardziej zjawy ni¿ cia³a, bardziej artyci
ni¿ wype³niaj¹cy pos³usznie rozkazy Boscy
pos³añcy. Sprawnie operuj¹ zarówno mie
czem, jak i lutni¹, czasem przybrani w przy
ciê¿kie z³ote korony, niekiedy w ró¿anych
wieñcach na g³owach, w udrapowanych
p³aszczach nieszczelnie okrytych cia³ zja
wiaj¹ siê, ¿eby zadziwiæ, odmieniæ na chwilê
ponury wiat, przypadkiem zwalczyæ smoka
czy zwiastowaæ Maryi Dobr¹ Nowinê.
Wszystkie ich czynnoci s¹ jakby przypad
kowe, jakby chwilowe... S¹ kaprysem
rozwichrzonych istot, niepokornych b³êkitno
niebieskich rycerzy. Ich zbroje wydaj¹ siê
przyciasne, skrzyd³a za ciê¿kie, oczy zbyt
przenikliwe, myli zbyt dalekie, by wspieraæ
ludzi, a jednak ich rola rozrasta siê, nabiera
wagi poprzez lad ich mimowolnych dzia³añ.

Trudno powiedzieæ, czy w pracach artystki
powiêconych anio³om wiêcej jest melan
cholii czy spontanicznej barwnej energii,
smutku czy muzyki s¹cz¹cej siê z instru
mentów, na których muzykuj¹ anio³y, da
lekiej hierarchii anielskiej PseudoDionizego
Areopagity czy barokowego chaosu, w któ
rym kot³uj¹ siê pierzaste stwory, nie zwa
¿aj¹c na Boskie napomnienia. Akwarele
artystki zdaj¹ siê przekonywaæ, i¿ anio³om
bli¿szy jest chyba jednak szeroko pojêty
chaos, treæ niepouk³adana i nieuczesana,
bardziej meandry i labirynty ni¿ proste cie¿
ki Anio³a Stró¿a nad urwiskiem. Anio³y
malowane przez Izabelê Mariê Treliñsk¹ to
tanecznicy w scenicznych kostiumach, ak
robaci, zgrabni cyrkowcy znaj¹cy tysi¹ce
cudownych sztuczek, którymi chc¹ rozbawiæ
i zbawiæ wiat. A swym istnieniem próbuj¹
ocaliæ resztki utraconego przez cz³owieka
wiat³a, które kiedy by³o mu dane, a które
teraz anio³ ró¿owy czy niebieski pomo¿e mu
przywróciæ. Oczywicie, jeli zechce i jeli
znajdzie na to czas, zapominaj¹c o zach
wycie nad w³asn¹ urod¹.

JOWITA JAGLA

Oczekiwana biografia Benedykta XVI
Na naszych oczach dokonuje siê niezwyk³y, choæ maj¹cy miejsce w Kociele bardzo dawno
temu, fakt abdykacji Ojca wiêtego. Nastêpca w. Jana Paw³a II, Papie¿ Benedykt XVI od
chwili wyboru przez konklawe obdarzany jest niezwykle gor¹cym uczuciem przez katolików.

Teraz, w 91. roku ¿ycia Papie¿a seniora za
interesowanie jego osob¹ mnie ganie, cho
cia¿ oddali³ siê w cieñ aktywnego ¿ycia Ko
cio³a na rzecz ¿ycia modlitewnego w klasz
torze Mater Ecclesiae.
Ku radoci wiernych, og³oszono niedaw
no, ¿e do wiosny 2019 r. powinna byæ go
towa obszerna biografia Papie¿a seniora Be
nedykta XVI. Autorem biografii Papie¿a se
niora jest niemiecki dziennikarz Peter See
wald. Spucizna skromnego robotnika win
nicy Pañskiej  jak o sobie powiedzia³ Ks.
Kard Joseph Ratzinger w dniu wyboru na Pa
pie¿a, jest ogromna. Niedawno w Watykanie
zaprezentowano 13. tom pism zebranych Jo
sepha Ratzingera pod redakcj¹ Petera See
walda i wtedy zapowiedzia³ biografiê Bene
dykta XVI. Podkreli³ przy tym, ¿e praca nad

pe³n¹ biografi¹ wymaga czasu i procesu ref
leksji. Seewald ma ju¿ na swoim koncie kilka
tomów obszernych wywiadów z Benedyk
tem XVI.  To wielki ciê¿ar na moich bar
kach  doda³ autor.
Jak podaj¹ ród³a watykañskie, dla biog
rafii wa¿ne jest m.in. opracowanie okresu
w Tybindze, a wiêc lat 196669, aby wreszcie
uwolniæ ten czas od fa³szowania historii 
wyjani³ Seewald. Czêsto s³yszy siê bowiem,
¿e Ratzinger odszed³ z tamtejszego uniwer
sytetu w zwi¹zku z rozruchami studenckimi
i przyj¹³ zaproszenie do Ratyzbony. Do Ty
bingi ci¹gn¹³ go wczeniej znany ju¿ wów
czas szwajcarski teolog Hans Küg.
Sam Ks. Joseph Ratzinger w swoich pa
miêtnikach wspomina, jak w tamtym czasie
rewolucja marksistowska rozpali³a siê na ca

³ym uniwersytecie i wstrz¹snê³a jego podwa
linami. W latach 60. XX w. uczelnie w wielu
pañstwach Europy prze¿ywa³y ostre parok
syzmy ideowe, naznaczone inspiracjami
trockistowskimi. Wydzia³y teologiczne, za
miast tworzyæ mury obronne, sta³y siê orod
kami ideologicznymi. Ówczesny profesor za
pewnia, ¿e nigdy nie mia³ problemów ze
studentami. Propozycjê z Ratyzbony przyj¹³,
poniewa¿ nie chcia³ rozwijaæ swojej teologii
w niezbyt ekscytuj¹cym kontekcie i nie mu
sia³ byæ nara¿ony na nieustanne kontry.
Seewald przypomnia³ równie¿, ¿e na rea
lizacjê czeka dawno zapowiadana ekranizac
ja ¿ycia papie¿a Benedykta, a jednym z pro
ducentów przysz³ego obrazu ma byæ Mat
thias Schweighöer.
Podczas prezentacji 13. tomu dzie³ wszyst
kich ks. Josepha Ratzingera, Peter Seewald
omówi³ treæ kolejnego tomu. W zestawie
tym, zatytu³owanym W dialogu z czasem,
znalaz³y siê te¿ ksi¹¿kiwywiady, które na
temat wiary i Kocio³a przeprowadzi³ P. See

wald z Ratzingerem a póniej z papie¿em
Benedyktem XVI: Sól ziemi, Ból i wiat
oraz wiat³o wiata. Ksi¹¿ka Ostatnie roz
mowy z emerytowanym ju¿ papie¿em, wej
dzie do innego tomu dzie³ zebranych . Znajd¹
siê tam równie¿ wybrane wywiady, które
przeprowadza³y z Ratzingerem  Benedyk
tem XVI inne osoby.

TERESA SZEMERLUK
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Ani s³owa o futbolu
To tytu³ radzieckiego filmu, który goci³ repertuarach kinowych i programach telewizyjnych
bardzo dawno temu. Jak dawno? To by³o zaraz po tym, jak reprezentacjê Polski w tytu³owej
dyscyplinie zdobi³ nimb Mistrzów Olimpijskich i po tym, kiedy uporawszy siê z dwiema
brytyjskimi dru¿ynami szala³a na niemieckich mistrzostwach wiata. Poniewa¿ wtedy w Polsce
wszyscy mówili o futbolu, tytu³ filmu budzi³ miech, co powodowa³o, ¿e raczej nie brakowa³o
biletów na seanse.

I choæ film by³ z gatunku familijnych, a wiêc
adresowany w tamtych czasach tak¿e do mnie,
ani z³otówki nie wyda³em ze skromnego kie
szonkowego na bilet do kina, w którego re
pertuarze znalaz³ siê ten produkt radzieckiej
kinematografii. Nie siedzia³em przed telewi
zorem podczas emisji, preferuj¹c spêdziæ ten
czas w ciekawszy sposób. Inaczej by³o, gdy
lecia³ film Jacka Federowicza Polska gola.
O, tak! Na to arcydzie³o wtedy, w czasach bez
smartfonów, bez internetu i bez youtubeów
posz³o sporo pieni¹¿ków.
Nie sam film, którego nie znam i o któ
rym nie mam zamiaru pisaæ, jest tu istotny,
co jego tytu³. Tytu³ ten nabra³ swoistego zna
czenia i zacz¹³ ¿yæ swoim ¿yciem, niezale¿
nie od producenta. Tytu³ bowiem odzwier
ciedla stan duszy kibica, kiedy dru¿yna, któ
rej jest fanem w ostatnim meczu zaliczy³a
sromotn¹ klêskê. Wtedy ca³a osoba kibica
zdaje siê mówiæ: ani s³owa o futbolu. Jest
tak zapewne dlatego, ¿e jak kiedy napisano:
Futbol jest fatamorgan¹. Idziesz i idziesz do
postawionego celu, a kiedy go osi¹gasz, to
nastêpnego dnia okazuje siê, ¿e tylko ci siê
zdawa³o, ¿e go osi¹gn¹³e. Bo znów wszystko
straci³e. W pi³ce no¿nej nieuniknione jest
nadejcie jutra, kiedy wszystko tracisz. (Jurij
Andruchowycz w ksi¹¿ce Drybluj¹c przez
granicê. Polskoukraiñskie Euro 2012).
Lecz i tê fatamorganê wkrótce co unice
stwia i jeszcze raz pojawia siê wola d¹¿enia
do realnego celu. Czym siê on oka¿e, tego
nie wie nikt.
Czy rosyjski Mundia³ mia³ jaki podtekst
polityczny? Jak napisa³ kiedy brazylijski
Paulo Coelho o Mistrzostwach wiata w li
cie do FIFA: Pi³ka no¿na zmienia wiat ( ).
Wierzê, ¿e w ci¹gu tych 30 dni wiat sta³ siê
lepszym miejscem. Nie dlatego, ¿e usta³y kon
flikty, ale przez to, ¿e ludzie rozumiej¹, i¿ is
tnieje Dobra Walka, inny sposób na wyra¿e
nie naszych naturalnych i niezaspokojonych
instynktów wspó³zawodnictwa, mêskoci, stra
tegii, logistyki, ¿¹dzy zwyciêstwa, wzajemnej
wspó³pracy i zale¿noci, przestrzeni do indy
widualnoci z jednoczesnym zrozumieniem

znaczenia tego, ¿e nie jest siê samemu 
wszystko to bez koniecznoci bycia agresyw
nym. Mo¿e ró¿ni dziwni malkontenci nie
znali przes³ania tego brazylijskiego literata
i z tego powodu przed Mundialem emitowali
dziwne wypowiedzi, pe³ne fa³szywych obaw
i nies³usznych zrzutów pod adresem gospoda
rza imprezy. Na te cechy wskazywa³a atmos
fera na trybunach, w tym tak¿e w lo¿y VIP
owskiej, w której czêsto przywódcy pañstw
i szefowie rz¹dów wymieniali serdecznoci,
a Giani Infantino bynajmniej nie pe³ni³ tam
roli stra¿aka przygotowanego do gaszenia
po¿aru lub sapera rozbrajaj¹cego ³adunek
wybuchowy.
Piszê ten tekst razem z biegiem rosyjs
kiego Mundialu, kiedy ta piêkna impreza pi³
karska minê³a pó³metek i rozpêdzona zmie
rza do wielkiego fina³u. Polskê doznanie fata
morgany dotknê³o w pierwszej kolejnoci
i niewielk¹ pociech¹ jest, ¿e tego samego do
zna³y Niemcy (poprzednim razem na tym
etapie odpadli 20 lat temu). Ci tytani futbolu
zdo³ali osi¹gn¹æ wynik lepszy zaledwie od
Australii, Panamy, Egiptu, Peru, Maroka,
Kostaryki, Islandii, dorównali im punktowo
Koreañczycy, Saudyjczycy, Nigeryjczycy,
Serbowie i Tunezyjczycy, lepiej za wypad³y
Iran i Senegal. Po kilku dniach dla kolejnych
omiu dru¿yn fina³ Mundialu okaza³ siê fa
tamorgan¹. Spotka³o to Argentynê, Portuga
liê, Hiszpaniê, Daniê, Meksyk, Japoniê, Ko
lumbiê i Szwajcariê skutkiem czego pojawi³y
siê pary æwieræfina³owe: FrancjaUrugwaj,
RosjaChorwacja, BazyliaBelgia i Anglia
Szwecja. Nastêpnie, spotka³o to dalsze czte
ry (Brazyliê, Rosjê, Szwecjê, Urugwaj) i tak,
a¿ do ma³ego i wielkiego fina³u, w których
istnia³a tylko Europa  Francja i Chorwacja.
Lecz co najwa¿niejsze, ka¿dy mecz by³ wspa
nia³y widowiskiem.
Mundial ten przypomina³ mi ten argen
tyñski sprzed czterdziestu laty, o tyle tylko,
¿e wtedy zarówno reprezentacja Polski, jak
i zachodnich Niemiec nie odegra³a na nim
wybitniejszej roli, aczkolwiek zdo³a³y wyjæ
z pierwszej fazy grupowej. Ró¿ni siê tym, ¿e

wtedy futbolici po³udniowoamerykañscy
nadawali ton, podczas gdy na rosyjskim
mundialu doæ wczenie zakoñczyli wystêpy.
Reprezentacja Polski odpad³a ju¿ po pier
wszym przegranym meczu, w którym mogli
my siê przekonaæ o tym, jak wielk¹ rolê od
grywa w zawodach pi³karskich z jednej stro
ny pech, który przeladowa³ bia³oczerwo
nych, z drugiej za cwaniactwo przeciwnika.
Dru¿ynê przeladuje pech zarówno wtedy,
kiedy przez wiêkszoæ meczu przebywa na
po³owie przeciwnika i maj¹c wyran¹ prze
wagê nie potrafi zdobyæ zwyciêskiego gola.
Ale pech ma miejsce równie¿ wtedy, gdy
przeciwnik zagra¿a sporadycznie, za gola
zdobywa przez przypadek, np. kiedy pi³ka po
niecelnym strzale odbija siê od obroñcy i wpa
da do bramki... Dodajmy do tego drugiego
gola straconego przez zachowanie przeciw
nika niewiele maj¹ce wspólnego z postaw¹
fair play. Ale czy¿ mo¿na siê dziwiæ, ¿e do
ustalania wyniku meczu mo¿e dojæ w takich
okolicznociach? Jak napisa³ George Orwell:
Futbol nie ma nic wspólnego z fair play. To
nienawiæ zazdroæ samochwalstwo pogar
da dla przepisów i sadystyczna przyjemnoæ
z bycia wiadkiem przemocy. Inaczej mó
wi¹c to wojna minus wystrza³y. Obserwuj¹c
postawê Senegalczyków, pi³karzy i trenera,
w meczu z Polsk¹ odnios³em ra¿enie, ¿e oni
wyszli na ten mecz, jak ¿o³nierz na wojnê
i wszelkimi sposobami, nawet zasady fair
play maj¹c za nic, ten mecz chcieli wygraæ.
A Polacy jakby nie byli tego wiadomi. Jak
równie¿ tego, co napisa³ Oscar Wilde: Futbol
to gra d¿entelmenów uprawiana przez bar
barzyñców. Takimi barbarzyñcami w pierw
szym meczu reprezentacji Polski byli Se
negalczycy. Kiedy Grzegorz Lato, wspomi
naj¹c po latach gola z Brazyli¹, który na

Tour de France dotar³o do Lourdes
Wioska startowa jednego z etapów kolarskiego wycigu Tour de France znajdowa³a siê
zaledwie kilkadziesi¹t metrów od sanktuarium Maryjnego w Lourdes i wielu kolarzy przysz³o
do Groty Objawieñ.

W pi¹tek 27 lipca wieczorem zorganizowano
dla nich procesjê ze wiecami i rowerami.
Wziêli w niej udzia³ kolarze, ekipy techniczne
i kibice Tour de France. Sobotni 200kilome
trowy etap rozpocz¹³ siê w³anie w tym maryj
nym miecie. Nie by³o to po raz pierwszy 

zaznacza Krzysztof Bronk z Radia Watykan.
 Tour de France co kilka lat goci w Lourdes,
tym razem jednak tak zwane miasteczko star
towe znajdowa³o siê zaledwie kilkadziesi¹t
metrów od sanktuarium. Dziêki temu  jak
podaje francuska telewizja France 3  wielu

kolarzy mog³o siê pomodliæ w Grocie Obja
wieñ.
Dla zawodników i i wszystkich mi³oni
ków kolarstwa przygotowano specjalny prog
ram ju¿ dzieñ wczeniej. Jak ka¿dego wie
czoru, po sanktuarium przesz³a procesja ze
wiecami. Tym razem wyj¹tkowo mo¿na by³o
na ni¹ przyjæ z rowerem. Na zakoñczenie pro
cesji miejscowy Ks. Biskup Nicolas Brouwet
b³ogos³awi³ rowery i kolarzy.
Nastêpnego dnia rano Ksi¹dz Biskup od

WM74 zapewni³ Polsce trzecie miejsce,
powiedzia³, ¿e nie zrobi³ wtedy nic wielkiego,
wzi¹³ obroñcê brazylijskiego na ch³opski
zwód. Ciekawe, jak po latach Senegalczyk bê
dzie wspomina³ strzelenie drugiej bramki re
prezentacji Polski? Jakiego rodzaju zwód za
stosowa³? Przebieg i wynik pierwszego me
czu sprawi³, ¿e ekipa Nawa³ki rozsypa³a siê
i w drugim meczu ju¿ nie istnia³a, tak ¿e ¿y
wio³owa Kolumbia ma³a du¿e pole do popisu.
W ostatniej kolejce w polskiej grupie, jak dla
mnie, chodzi³o o to, by dziki Senegal nie wy
szed³ z grupy, co te¿ nast¹pi³o. Ten ostatni
mecz, nie by³ te¿ dla mnie meczem o honor,
bo honor, to nie jest sprawa, któr¹ stawia siê
na ostatnim miejscu. Tak zachowuj¹ siê ci,
którym honor zaprz¹ta niew³aciwa czêæ cia
³a. To ci, którzy nie mog¹ powtórzyæ za Al
bertem Camus: Prawie wszystko, co wiem
o obowi¹zkach i moralnoci, zawdziêczam
uprawianiu sportu i temu, czego siê nauczy³em
stoj¹c na bramce w RUA, czyli futbolowi.
Niektórzy twierdz¹, ¿e to dobrze, ¿e pols
cy pi³karze szybko rozstali siê z Mundialem,
bo ewentualne starcie naszej reprezentacji
z Angli¹, a zw³aszcza z Belgi¹ mog³oby
zakoñczyæ siê kompromitacj¹. Byæ mo¿e...
To w³anie Anglia i Belgia star³y siê ze sob¹
w ma³ym finale, który okaza³ siê zwyciêski
dla Belgii.
W wielkim finale Chorwacja, czego nie
wielu przed rozpoczêciem Mundialu spodzie
wa³o siê, zmierzy³a siê z Francj¹. Wygra³a
Francja zdobywaj¹c po raz kolejny tytu³
Mistrza wiata.
A reprezentacja Polski? Jej nowym trene
rem zosta³ Jerzy Brzêczek... Na horyzoncie
pojawia siê nowa fatamorgana.

JACEK KÊDZIERSKI
prawi³ dla uczestników Tour de France spec
jaln¹ Mszê w. w Grocie Objawieñ.
 Mo¿e siê to wydawaæ dziwne, kiedy wi
dzimy Tour de France tu w sanktuarium  mó
wi³ na rozpoczêcie Eucharystii Ks. Bp Bro
uwet.  Te dwie rzeczywistoci s¹ dobrze zna
ne w wiecie, ciesz¹ siê du¿¹ popularnoci¹,
a jednak nieczêsto siê spotykaj¹. Dzisiejszy
dzieñ to ich spotkanie. W istocie sport ma du¿o
wspólnego z ¿yciem chrzecijañskim. Nasze
sanktuarium jest otwarte na wszystkich. Cie
szymy siê z tego spotkania, zawierzamy je
Panu Bogu i modlimy siê w sposób szczególny
za tych, którzy tu przybyli, aby dotknê³a ich
³aska Bo¿a. A wszystkich kolarzy zawierzamy
Maryi Królowej Pokoju.
IKA
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Dobroczyñcy
Aspektu Polskiego
Pani Maria z Warszawy,
Pani Teresa z £odzi,
Pan Jerzy z £odzi,
Pani Maria z Opola,
Pani Helena z £odzi,
Pan Ryszard z Koñskowoli,
Pan Stanis³aw z £odzi,
Pani Barbara z £odzi,
Pani Danuta z W¹chocka,
Pani Ewa z £odzi,
Pani Irena z £odzi,
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Drodzy Czytelnicy miesiêcznika Aspekt Polski
Aspekt Polski ma ju¿ 22 lata. Wydalimy dot¹d 245 numerów, a obecnie oddajemy do r¹k Pañstwa kolejny,
z nadziej¹, ¿e bêdziemy mogli to robiæ ka¿dego nastêpnego miesi¹ca.
Od pocz¹tku istnienia nasz katolicki periodyk jest bezp³atny. Wiemy, ¿e dla wielu naszych Czytelników Aspekt
Polski jest jedyn¹ dostêpn¹ pras¹, bo nie staæ ich na zakup innego czasopisma. Wiemy te¿ z listów przychodz¹cych
do redakcji i wielu rozmów, ¿e nasi Czytelnicy czekaj¹ niecierpliwie na ka¿dy kolejny numer miesiêcznika.
Przez ca³e 22 lat, od pierwszego wydania, tworzymy Aspekt Polski spo³ecznie, nie pobieraj¹c za pracê ¿adnych
wynagrodzeñ. Darmo dostalimy uzdolnienia  darmo dajemy z nich na s³u¿bê Bogu i Kocio³owi.
Ale musimy ponosiæ koszty druku.
Przez te wszystkie lata utrzymujemy siê dziêki wparciu ludzi wielkiego serca, którzy podzielaj¹ g³oszone przez
nas treci, znaj¹ rangê naszej misji i chc¹ w tym dziele uczestniczyæ. Jednak trudnoci nie brakuje, a wci¹¿ pojawiaj¹
siê nowe, niekiedy bardzo zaskakuj¹ce.
Dlatego zwracamy siê z prob¹ o wsparcie do tych Czytelników, których staæ na skromn¹ choæby pomoc. Dla nas
liczy siê ka¿da wp³ata. Aby przetrwa³o dzie³o obrony Kocio³a i Polski, aby polska prasa wzywa³a do ochrony ¿ycia,
aby mia³ kto broniæ wiêtego Kocio³a katolickiego i upominaæ siê o Prawdê, bez ogl¹dania siê na polityczne sympatie.
Jestemy wdziêczni i dziêkujemy z serca za wszystkie, niewielkie nawet wp³aty, jakie co miesi¹c otrzymujemy.
Prosimy Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Najwiêtsz¹ Matkê o hojne b³ogos³awieñstwo dla naszych Dobrodziejów
i Czytelników.

Pani Miros³awa z £odzi,
Pan Józef z £odzi,
Pani Urszula ze Skarszew,
Pani Anna z Krakowa,
Pan Zygmunt z £odzi,
Pani Genowefa z £odzi,
Pani Marianna z £odzi.

BG¯ Oddzia³ w £odzi
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Dziêkujemy

Od lat budzimy to¿samoæ Polaków
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