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Katolicki Klub

Znaczenie  Gietrzwa³du  jest  dla  wiary  Po
laków szczególne. Dokona³o siê w czasach
zaborów,  osobliwie  na Warmii  w  zaborze
pruskim. Dzia³o siê to w piêæ lat po tym, jak
kanclerz Otto von Bismarck rozpocz¹³ bez
pardonow¹ walkê z Polakami  i polsko�ci¹,
zakazuj¹c nawet u¿ywania jêzyka polskiego
w szko³ach. Bismarck wiedzia³,  ¿e Polacy,
którym zabroniono jêzyka ojczystego, bêd¹
gotowi podj¹æ walkê kulturow¹ i narodowo�
ciow¹ z w³adzami pruskimi w³a�nie na grun
cie religijnym. By³ g³ównym autorem anty
katolickiego Kulturkampfu, w my�l którego
zabraniano  ka¿dego  przejawu  polsko�ci,
prze�ladowano  polskich  ksiê¿y  i modlitwê
po polsku. Los Polaków wydawa³ siê przes¹
dzony.

I wtedy Naj�wiêtsza Maryja Panna wy
bra³a niewielk¹ wie� Gietrzwa³d nale¿¹c¹ do
parafii, w której wszystkie rodziny, za wyj¹t
kiem jednej, by³y wyznania rzymskokatolic
kiego, a przewa¿aj¹ca ich czê�æ by³a narodo
wo�ci polskiej.

27 czerwca 1877 roku Matka Bo¿a obja
wi³a siê dwom polskim dziewczynkom i po
tem ponawia³a te spotkania wiele razy, a¿ do
16 wrze�nia. Trzynastoletnia Justynka Sza
fryñska i jej dwunastoletnia kuzynka Basia
Samulowska dost¹pi³y ³aski ogl¹dania i roz

mawiania  z Matk¹  Bo¿¹  ponad  160  razy.
Spotkania odbywa³y siê na �wie¿ym powiet
rzu � Matka Bo¿a ukazywa³a siê na drzewie
klonu.

Pierwsza  zobaczy³a  Matkê  Bo¿¹  Jus
tynka. Wraca³a do domu z plebanii po po
my�lnie zdanym egzaminie dopuszczaj¹cym
j¹ do I Komunii �wiêtej, kiedy rozleg³y siê
dzwony na Anio³ Pañski. Dziewczynka od
wróci³a g³owê w stronê ko�cio³a i zaczê³a siê
modliæ. W  tym momencie  na  klonie  obok
plebanii zobaczy³a Matkê Bo¿¹ siedz¹c¹ na
tronie i Anio³a oddaj¹cego Jej pok³on. Opo
wiedzia³a o tym proboszczowi i swoim kole
¿ankom. Proboszcz ks. Augustyn Weischel
nakaza³ jej przyj�æ w to samo miejsce nastêp
nego dnia o tej samej porze. Podczas wspól
nego  odmawiania  ró¿añca  z  kole¿ankami
Justynka znowu ujrza³a Matkê Bo¿¹ w towa
rzystwie Anio³ów. Podobnie by³o kolejnego
dnia. Dopiero 30 czerwca Matka Bo¿a obja
wi³a siê równie¿ Barbarze. 1 lipca podczas
widzenia Maryi Justyna odwa¿y³a siê zapytaæ
�Jasn¹ Pani¹� o imiê i otrzyma³a odpowied�:
�Jestem Naj�wiêtsza Maryja Panna Niepoka
lanie Poczêta�. Odt¹d Justynka  i Basia co
dziennie  razem  uczestniczy³y  w  objawie
niach Matki Bo¿ej podczas wieczornego na
bo¿eñstwa ró¿añcowego.

  Podczas objawieñ Matka Bo¿a przema
wia³a  do  dziewczynek  nie  niemieck¹,  lecz
polsk¹ mow¹. Polscy Warmiacy zostali w ten
sposób wyró¿nieni, dowarto�ciowani i pocie
szeni. Jak siê wkrótce okaza³o, wydarzenia
w Gietrzwa³dzie zapocz¹tkowa³y w tym re
gionie okres przebudzenia narodowego. Pod
niesieni  na  duchu  Warmiacy,  dotychczas
bierni, podjêli walkê o polski jêzyk i polsk¹
kulturê. Odwa¿yli siê nawet podpisaæ petycjê
do Landtagu o powrót jêzyka polskiego do
szkó³. W 1878 roku za³o¿yli �Ksiêgarniê Ka
tolick¹ Roman i Samulowski� i wkrótce ot
worzyli 70 czytelni z polsk¹ pras¹ i literatur¹.

Objawienia  w  Gietrzwa³dzie  sta³y  siê
dowodem na to, ¿e Matka Bo¿a umi³owa³a
Polskê, której  jest Królow¹  i wybra³a nasz
Naród, ¿eby pos³u¿yæ siê nami jako �narzê
dziem� do naprawy upad³ej duchowo Europy
dla której Polska, pomimo w³asnych proble
mów, mo¿e byæ przyk³adem wiary, wierno�ci
Bogu i Jego prawu � wiecznym warto�ciom
chrze�cijañskim oraz redut¹, z której rozprze
strzeni siê wiara katolicka na ca³y �wiat.

W XIX wieku objawienia w Gietrzwa³
dzie by³y niejako wskazaniem drogi Polakom
pozbawionym  pañstwowo�ci,  ¿e  zadaniem
naszego Narodu jest przetrwaæ poprzez na
prawê w³asnych wad i osobistego oddalenia
od Boga. Wola Jezusa Chrystusa i troska Je
go  Naj�wiêtszej Matki  o  polsk¹  pañstwo
wo�æ, o wyra�ne wyró¿nienie Polski spo�ród
innych pañstw i narodów musi byæ dla nas
wskazaniem warto�ci p³yn¹cych z polsko�ci

wyra¿onej w organizacji pañstwa. Taka jest
wola Bo¿a,  taka  jest wola Królowej,  która
dba o swoje królestwo.
  Blask Gietrzwa³du o�wieca dalek¹ przesz
³o�æ polskiej historii i siêga a¿ do wieczno�ci
Ko�cio³a i Polski. Bo historia Polski jest ut
kana z barwnego kobierca mi³o�ci Narodu do
swojej ukochanej Matki, bez ogl¹dania siê na
nieszczê�cia i przeciwno�ci. Ten Naród nigdy
nie ¿a³owa³ swojej krwi, aby obroniæ wiarê
i polsko�æ, kocha³ Niepokalan¹, a¿ po wywy¿
szenie Jej na tron Królowej Polski przez króla
Jana Kazimierza i potwierdza³ swoje poddañ
stwo, wychodz¹c z mroków �mierci i wiêzie
nia  ustami Czcigodnego  S³ugi  Bo¿ego Ks.
Kard. Stefana Wyszyñskiego i �Totus Tuus�
�wiêtego Papie¿a Jana Paw³a II. Na takim fun
damencie  stoi wiara  Polaków,  choæ  nie  raz
nêdznieli�my w historii � zawsze, przywo³u
j¹c Naj�wiêtsze imiê Niepokalanej wstaje
my z kolan ze �piewem: �My chcemy Boga!�.
  �Jestem Naj�wiêtsza Maryja Panna Nie
pokalanie  Poczêta�  us³ysza³y  dziewczynki
s³owa Matki Bo¿ej, co by³o potwierdzeniem
og³oszonego 23 lata wcze�niej dogmatu o Nie
pokalanym  Poczêciu  Naj�wiêtszej  Maryi
Panny, ale te¿ wywo³a³o wielkie o¿ywienie
katolicyzmu i polsko�ci. trwa³y masowe piel
grzymki  do  Gietrzwa³du.  W  stosunku  do
polskich pielgrzymów, polskich kap³anów
i przede wszystkim do miejscowego probosz
cza wymierzano ró¿ne kary, w³¹cznie z wiê
zieniem i grzywn¹. Szala³a wtedy Hakata, nie
miecka  organizacja  nacjonalistyczna Deut
scher Ostmarkenverein, której sloganem ide
owym, by³o: Stoicie naprzeciw najgro�niej
szego, najbardziej  fanatycznego wroga dla
niemieckiej egzystencji, niemieckiego hono
ru oraz niemieckiej reputacji na ca³ym �wie
cie: wobec Polaków.

16  wrze�nia  1877  r.,  do  Gietrzwa³du
przyby³o  15  tysiêcy  wiernych,  by  wzi¹æ
udzia³ w uroczysto�ciach po�wiêcenia figury
Niepokalanej Dziewicy w obecno�ci kilku
nastu kap³anów. Po p³omiennym kazaniu
w  jêzyku  polskim  i  niemieckim  zaczêto
odmawiaæ ró¿aniec. Matka Bo¿a ukaza³a siê
wtedy dziewczynkom po raz ostatni. Podczas
odmawiania pi¹tej tajemnicy ró¿añca, zanim
znik³a, wypowiedzia³a ostatnie s³owa: �Od
mawiajcie gorliwie ró¿aniec�.

MIROS£AW ORZECHOWSKI

Dla umocnienia Narodu Polskiego
Mija 141 lat od objawieñ Naj�wiêtszej Maryi Panny w Gietrzwa³dzie. To jedyne oficjalnie

uznane przez Ko�ció³ objawienia Matki Bo¿ej w Polsce, a zarazem jedne z objawieñ, które

z biegiem lat zdaj¹ siê byæ w jaki� sposób zapominane.
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Modlitwa za Papie¿a Franciszka
Wszechmog¹cy, mi³osierny Bo¿e, otaczaj swoj¹ ³ask¹ Ojca �wiêtego Franciszka, którego ustanowi³e� g³ow¹ Ko�cio³a �wiêtego. Daj mu �wiat³o Ducha �wiêtego, aby
zawsze prowadzi³ Twoj¹ owczarniê drogami, które Tobie siê podobaj¹, a �wiêt¹ ³ód� Ko�cio³a kierowa³ zawsze tam, gdzie Ty wska¿esz. Daj mu dobre zdrowie i wytrwa³o�æ,
aby w Imiê Twoje roztacza³ opiekê nad ca³ym ludem Bo¿ym prowadz¹c go ku jedno�ci Ko�cio³a Chrystusowego.
Matko Ko�cio³a, Królowo Pokoju, prosimy Ciê, upro� te ³aski u Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który ¿yje i króluje, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
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Modlimy siê wspólnie o cud i rych³¹ beatyfikacjê

Czcigodnej S³ugi Bo¿ej,

Wandy Malczewskiej
w Parafii

Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa
w Parznie

w niedzielê 7 pa�dziernika 2018 r.,
o godz. 16:00.

� Jest Pani z wykszta³cenia pianistk¹ i mu
zykoterapeutk¹. Jak spo¿ytkowuje Pani zdo
byt¹ podczas studiów w Akademii Muzycznej
im. Gra¿yny i Kiejstuta Bacewiczów wiedzê
i umiejêtno�ci?
  � Obecnie  ca³¹  sw¹ muzyczn¹ wiedzê,
umiejêtno�ci i do�wiadczenie praktyczne prze
de wszystkim staram siê przekazywaæ dzie
ciom oraz doros³ym jako nauczycielka tañca.
Dzieje siê tak podczas cyklicznych zajêæ war
sztatowych dla zespo³ów tanecznych, dla se
niorów w ramach projektów rehabilitacyjnych
itp. To jest wa¿ny, choæ nie jedyny, nurt mojej
aktywno�ci.

 � Czyli taniec sta³ siê kolejn¹, po muzyce,
pasj¹.
  � Od dziecka, niezale¿nie od nauki muzy
ki, marzy³am o ruchu. W rezultacie najpierw
zwi¹za³am  siê  z  zespo³em  tañca  Czarne
Stopy,  pó�niej  uczestniczy³am  w  szeregu
warsztatów prowadzonych przez Rados³awa
Stêpniaka, za³o¿yciela grupy Sk³ad, w której
spêdzi³am parê lat ¿ycia � dzia³ali�my twór
czo, warsztatowo, improwizacyjnie, ruchowo
i  muzycznie,  przygotowuj¹c  spektakle  ru
chowe. Jako tancerka bra³am udzia³ w wido
wisku  �Droga�  w  re¿yserii  Piotra Matuli.
Wystawiane by³o ono w 2016 roku w Zb¹
szyniu podczas miêdzynarodowych spotkañ
pod nazw¹ �Festiwal Experyment�, a tak¿e
w Lokalu/Pasa¿ Schillera w £odzi.

� Ale nie porzuci³a Pani fortepianu i nie
zaniecha³a dzia³alno�ci muzykoterapeutycznej?
  � Prowadzi³am warsztaty z muzykotera
pii  w  Centrum  RehabilitacyjnoOpiekuñ
czym oraz w domu kultury Lutnia w £odzi.
Wspó³pracowa³am z Regionalnym Centrum
Wolontariatu  Centerko. Obecnie  dzia³am
w dziedzinie muzykoprofilaktyki w ramach
programu  rz¹dowego  na  rzecz  aktywno�ci
spo³ecznej osób starszych � edycja 2018. Sta
nowi to kolejny cykl warsztatów ³¹cz¹cy dwa
pokolenia  wolontariuszy,  podczas  którego
mam  mo¿liwo�æ  grania  na  fortepianie  na

¿ywo, na zasadzie improwizacyjnej. Jest to
te¿ o tyle ciekawe, ¿e ka¿dy z uczestników
w trochê inny sposób odbiera muzykê i na
ni¹ reaguje. Wspomnê, ¿e w marcu tego roku,
w Galerii Wschodniej, podczas VII wystawy
w ramach Sztuki i Dokumentacji gra³am do
wizualizacji Justyny Jakóbowskiej. Stworzy
³am równie¿ �cie¿kê d�wiêkow¹ do jej wizu
alizacji �Postindustrial meditation/ the under
ground river�, natomiast Jakóbowska zrobi³a
klip do mojego utworu pt. �Melancholy�.

� Od pewnego czasu coraz czê�ciej mówi
siê o Justynie Stopnickiej równie¿ jako kompo
zytorce. Czy twórczo�æ to wewnêtrzny impera
tyw?
  � Pewnie tak. Od paru lat tworzê kompo
zycje elektroniczne, które niejednokrotnie wy
korzystywane  s¹ w  ró¿nego  typu  przedsiê
wziêciach i dzia³aniach twórczych z zakresu
sztuki wizualizacyjnej, w projektach interdy
scyplinarnych, muzycznoruchowych,  pod
czas imprez  warsztatowych, charytatywnych
itp. W Kipiszu, czyli przestrzeni Teatru Za
miast w £odzi, bêd¹cej miejscem do dzia³añ
twórczych obejmuj¹cym improwizacjê osobi
st¹ i jam session, stworzy³am w bie¿¹cym roku
�cie¿kê d�wiêkow¹ do wizualizacji i ruchu �
uczestniczy³y w  tym dwie  tancerki. Nie  tak
dawno zrealizowa³am tak¿e wspólny projekt
z ³ódzk¹ Akademi¹ Muzyczn¹ � Kierunkiem
Choreografii i Techniki Tañca. Podczas Wie
czoru Tañca odbywaj¹cym siê w sali koncer
towej uczelni zaprezentowali�my etiudê opar
t¹ na tañcu nowoczesnym, do której skompo
nowa³am  w³asn¹  muzykê,  uwzglêdniaj¹c¹
równie¿ �piew. Wyst¹pili studenci I roku stu
diów licencjackich. Od trzech lat uczê siê
o d�wiêku i produkcji muzycznej w Akademii
D�wiêku w Warszawie � i tutaj specjalne po
dziêkowania dla Mateusza Telegi � certyfiko
wanego trenera Ableton � za wiedzê, inspiro
wanie mnie, wspó³pracê przy miksie i maste
ringu. Mam konkretne plany kompozytorskie,
w przysz³o�ci chcia³abym komponowaæ m.in.
muzykê do filmu.

� Wywodzi siê Pani z muzycznej rodziny �
ojciec jest znanym muzykiem jazzowym, brat
gitarzyst¹ klasycznym...
  � Muzyka od dziecka kszta³towa³a moj¹
�wiadomo�æ. Wybitny talent i umiejêtno�ci
taty, jako trêbacza i pianisty graj¹cego w pre
sti¿owych formacjach jazzowych, mia³y na
mnie szczególny wp³yw, ale ponadto odgry
wa³a jak¹� rolê klasyka gitarowa uprawiana
przez brata. S³ucha³am te¿ chêtnie np. The
Beatles, All Jarreau � no a przy tym wszyst
kim  liczy³o  siê  zawsze  wsparcie  duchowe
mamy. Mam wiêc za co byæ wdziêczna ro
dzinie. Atmosfera domu kszta³towa³a � nie
mniej, ni¿ uczelnia � moj¹ wra¿liwo�æ, muzy
kalno�æ, feeling, odczucie bycia jedno�ci¹
z d�wiêkiem, które przek³adam teraz na mo¿
liwo�æ  wypowiadania  siê  d�wiêkami  i  ru
chem. W obu dziedzinach chcia³abym siê na
dal rozwijaæ.

l

Wypowiadam siê d�wiêkami i ruchem
Z  Justyn¹  Stopnick¹  � muzykoterapeutk¹,  tancerk¹,  instruktork¹  tañca  oraz  fitness,  czyli

nowoczesnych form gimnastyki, tak¿e kompozytork¹ rozmawia Janusz Janyst

Nasze kapliczki

Chrystus z W¹chocka
Figura Chrystusa z krzy¿em znajduje siê przy
ul. Ko�cielnej, w pobli¿u ko�cio³a i klasztoru
cystersów w W¹chocku. Figurê postawiono
w 1913  r., o czym  informuje napis: Figura
Chrystusa z krzy¿em. Postawiona w roku 1913
wspólnym  kosztem  ks.  kanonika  Edwarda
Chrzanowskiego i parafian W¹chocka dla upa
miêtnienia 1600lecia nadania chrze�cijañst
wu  swobody  przez  Konstantyna Wielkiego
.Zdjêcie figury wraz z opisem przes³a³a nam
Czytelniczka z W¹chocka. Dziêkujemy!

Przysy³ajcie nam zdjêcia i krótkie opisy kapliczek,
przydro¿nych krzy¿y i �wi¹tków. Bêdziemy je
publikowaæ, ¿eby uwieczniæ ich obecno�æ w�ród
nas: email: redakcja@ aspektpolski.pl
lub adres:  ul. Piotrkowska 17, 90955 £ód� 8,
skr. poczt. 22.
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Na VIII Tydzieñ Wychowania, którego has
³em jest �W poszukiwaniu drogi�, list pasters
ki  przygotowali  Biskupi  polscy.  Biskupi
zachêcaj¹, by prze¿yæ ten czas jako przygo
towanie  do  XV  Zgromadzenia  Ogólnego
Synodu Biskupów na temat m³odzie¿y i ro
zeznawania powo³ania.
  I w³a�nie rozeznawanie  powo³ania  jest
przewodnim motywem  listu  pasterskiego.
Odwo³uj¹c siê do dokumentu przygotowaw
czego najbli¿szego Synodu Biskupów, w któ
rym mowa jest o okoliczno�ciach dokonywa
nia rozeznania duchowego, Biskupi podkre
�laj¹, ¿e czêsto w naszym ¿yciu stajemy na
rozstaju dróg. Jest jasne, ¿e nie da siê i�æ kil
koma naraz, dlatego trzeba podj¹æ decyzjê,
któr¹ z nich wybraæ. Te konieczne decyzje
to wybór drogi ¿yciowej: ma³¿eñstwa albo
¿ycia w stanie wolnym; kap³añstwa czy drogi
zakonnej. Kolejne decyzje to wybór zawodu
czy pracy, kierunku kszta³cenia, miejsca za
mieszkania. Biskupi zwracaj¹ uwagê, ¿e choæ
rozeznawanie powo³ania bywa kojarzone
z m³odo�ci¹ to umiejêtno�æ ta potrzebna jest
przez ca³e ¿ycie.
  Biskupi apeluj¹, by rodzice, nauczyciele
i wychowawcy zastanawiali siê, jak pomóc
dzieciom i wychowankom w procesie roze
znawania ich ¿yciowych decyzji.
  Ten wybór drogi ¿yciowej, czyli rozezna
wanie powo³ania nie opiera siê na prostych
podpowiedziach przychodz¹cych z zewn¹trz,
a, jak pisz¹ Biskupi, chodzi w nim raczej o us
tawienie wewnêtrznej busoli, która umo¿liwi
w ka¿dej ¿yciowej sytuacji odkrycie najlep
szej z dróg.
  Biskupi podkre�laj¹, ¿e tym, kto ma plan
na nasze ¿ycie i wie, czego naprawdê potrze
bujemy, jest Bóg. Ten, który nas stworzy³ i zna
nas  lepiej  ni¿  my  sami  siebie,  jest  wiêc

najw³a�ciwszym Adresatem pytania o to, jak¹
drogê wybraæ w konkretnej sytuacji.
  Zdaniem Biskupów tenwewnêtrzny kom
pas jest istotny, zw³aszcza dzi�, gdy cz³owiek
jest  nara¿ony  na  oddzia³ywanie  tak  wielu
zewnêtrznych  czynników,  zwi¹zanych  cho
cia¿by z mediami elektronicznymi. �Wszyscy,
ale szczególnie m³odzi ludzie � pisze papie¿
Franciszek � s¹ nara¿eni na nieustanny zap
ping [skakanie po kana³ach telewizyjnych].
Mo¿na  poruszaæ  siê  w  dwóch  lub  trzech
przestrzeniach  jednocze�nie  i  uczestniczyæ
w tym samym czasie w ró¿nych wirtualnych
wydarzeniach. Bez m¹dro�ci rozeznania ³at
wo mo¿emy staæ siê marionetkami, bêd¹cymi
zak³adnikami chwilowych tendencji� (Fran

ciszek, Adhortacja apostolska Gaudete et ex
sultate 167). Kto� z czytaj¹cych te s³owa przy
zna³: �rzeczywi�cie, ostatnio przy³apa³em siê
na  tym,  ¿e  ogl¹dam  mecz  w  telewizji,  na
laptopie mam w³¹czony kolejny odcinek se
rialu i jednocze�nie »esemesujê« z kim� na
komórce�.
  Jak dokonaæ tych ¿yciowych wyborów,
by by³y dobre i zgodne z planem Bo¿ym dla
nas?  Biskupi  podpowiadaj¹,  ¿e powo³anie
jest zawsze zwi¹zane z jak¹� misj¹, która spe³
nia siê w mi³o�ci. Takie warto�ci, jak odnie
sienie sukcesu i zapewnienie utrzymania so
bie i rodzinie � choæ same w sobie bardzo wa¿
ne � nie powinny stanowiæ jedynego i g³ów
nego kryterium w podejmowaniu decyzji do
tycz¹cych przysz³o�ci.
  �wiêty Pawe³ poucza, ¿e �Bóg jest w nas
sprawc¹ i chcenia, i dzia³ania zgodnie z Jego
wol¹� (Flp 2, 13). W procesie rozeznawania
powo³ania warto wiêc postawiæ nastêpuj¹ce

pytania: Jakie s¹ moje najg³êbsze pragnie
nia? Jakie mam zdolno�ci i gdzie je najlepiej
wykorzystam? W jaki sposób najpe³niej bêdê
s³u¿y³ Bogu i drugiemu cz³owiekowi?�.
  W  rozeznaniu  powo³aniu  m³odym  lu
dziom powinni towarzyszyæ rodzice, ksiê¿a,
katecheci, nauczyciele i wychowawcy. Oni
mog¹  pomóc przez  rozmowê,  dobre  rady,
dzielenie siê do�wiadczeniem, stawianie py
tañ,  a  przede wszystkim przez  sam¹ obec
no�æ.  Ilu m³odych  ludzi  zafascynowa³o  siê
¿yciem ma³¿onków, którzy za³o¿yli piêkn¹ ko
chaj¹c¹  siê  rodzinê?  Podobnie  wiêkszo�æ
ksiê¿y  spotka³a w m³odo�ci  kap³ana,  który
zachwyci³ ich prze¿ywaniem swego powo³a
nia.  Pewnie  wielu  s³uchaj¹cych  teraz  tych
s³ów ma przed oczyma tak¹ osobê, która wp³y
nê³a na ich ¿ycie. Warto za ni¹ podziêkowaæ
Bogu.
  Nie wolno zapominaæ o szczerym i pe³
nym ufno�ci dialogu cz³owieka z Bogiem,
a zw³aszcza o pro�bie o �wiat³o Ducha �wiê
tego. Jak podkre�laj¹ Biskupi, przedmiotem
rozmowy m³odego cz³owieka z Bogiem po
winna byæ te¿ pro�ba o dar mêstwa. Mo¿na
przecie¿ dobrze rozpoznaæ powo³anie, ale nie
mieæ  odwagi,  by  je  podj¹æ.  Taka  sytuacja
zdarza siê dzi� do�æ czêsto, chocia¿by w przy
padku mê¿czyzn i kobiet przekonanych wew
nêtrznie, ¿e pragn¹ podj¹æ wspólne ¿ycie,
a którym brakuje jednak odwagi, by wyznaæ
sobie mi³o�æ w sakramencie ma³¿eñstwa. Mo
¿e siê te¿ zdarzyæ, ¿e kto� us³yszy g³os powo³a
nia do kap³añstwa czy ¿ycia konsekrowanego,
a braknie mu odwagi, by wielkodusznie na nie
odpowiedzieæ i wej�æ na drogê jego realizacji.
Jak¿e wa¿ne jest towarzyszenie m³odym w ro
zeznawaniu  ich  powo³ania  poprzez  nasz¹
modlitwê.
  Biskupi przypomnieli, ¿e zbli¿aj¹cy siê
Synod Biskupów, który bêdzie po�wiêcony
m³odzie¿y w kontek�cie rozeznawania i po
dejmowania  ¿yciowych  decyzji. Pro�my
Chrystusa  �  najlepszego Wychowawcê,  by
dobre  wykorzystanie  tego  czasu  sta³o  siê
naszym przyczynkiem do owocnego prze¿y
cia synodu. Pro�my te¿ o to, by m³odzi ludzie
w³a�ciwie rozeznali swoj¹ dalsz¹ drogê, za
ufali Panu Bogu i owocnie zrealizowali swo
je ¿yciowe powo³anie.

IWONA KLIMCZAK

Jak odkryæ najlepsz¹ z dróg?
U  progu  nowego  roku  Ko�ció³  chce  zwróciæ  uwagê  na  znaczenie  wychowania  dla

kszta³towania cz³owieka i ca³ego jego ¿ycia. Temu s³u¿y obchodzony ju¿ po raz ósmy

Tydzieñ Wychowania, który rozpocz¹³ siê w niedzielê 9 wrze�nia.

Jerzy Kowalewski, ojciec Adama, urodzi³ siê
w 1923 r. Aresztowany za dzia³alno�æ pod
ziemn¹ w 1941 r., trafi³ najpierw na Pawiak,
a od 17 kwietnia 1942 r. by³ wiê�niem nie
mieckiego obozu koncentracyjnego w Aus
chwitz. Tu  by³  ofiar¹  eksperymentów me
dycznych, w  tym wstrzykiwania zarazków
tyfusu plamistego. Nastêpnie zosta³ przewie
ziony do obozu w GrossRosen, a wreszcie
do Dachau, gdzie znów poddawano go eks
perymentom pseudomedycznym. Wiele mie
siêcy po wyzwoleniu obozu spêdzi³ w szpi
talach i sanatoriach.
  Jak twierdzi adwokat syna Jerzego Ko

walewskiego,  efekty  tych  eksperymentów
odbi³y siê na zdrowiu bliskich. � Pan Adam
cierpia³ ca³e ¿ycie i nadal cierpi, ¿e na jego
ojcu  by³y  przeprowadzane  eksperymenty
pseudomedyczne  �  stwierdza  mec.  Stefan
Hambura.  Adam  urodzi³  siê  z  pora¿eniem
mózgowym.  Jego  niepe³nosprawno�æ  jest
efektem ran zadanych jego ojcu. Pozew, któ
ry z³o¿y³ do S¹du Okrêgowego w Warsza
wie, dotyczy roszczeñ tzw. drugiej generacji.
  � Domagamy siê od rz¹du niemieckiego
rekompensaty za to, ¿e ¿yjemy z piêtnem, ¿e
jeste�my  dzieæmi  rodziców,  którzy  prze¿yli
obozy koncentracyjne � podkre�li³ syn by³ego

wiê�nia  niemieckich  obozów.  Pozywaj¹cy
domaga siê od Republiki Federalnej Niemiec
odszkodowania w wysoko�ci 400 tys. z³otych
oraz  renty miesiêcznej w wysoko�ci 3  tys.
z³otych.

� Te pozwy s¹ sk³adane te¿ dlatego, a¿eby
strona niemiecka zda³a sobie sprawê z tego
faktu, ¿e ju¿ teraz przechodzimy do konkre
tów  �  doda³  mec.  Hambura.  � Byæ  mo¿e
bêdzie za chwilê pozew sanitariuszki z Pow
stania Warszawskiego � wskaza³ adwokat.
  Z³o¿ony w Warszawie pozew mo¿e byæ
pocz¹tkiem dochodzenia przez Polaków tzw.
roszczeñ drugiej generacji.

Polska by³a pierwszym pañstwem zaata
kowanym przez hitlerowskiej Niemcy. Trwa
j¹ca  blisko  6  lat  okupacja  ziem  polskich
kosztowa³a ¿ycie miliony obywateli polskich
mordowanych w ulicznych egzekucjach, obo
zach koncentracyjnych, wywo¿onych na ro
boty do Niemiec.

Osobn¹ kwesti¹ by³y  straty materialne:
zniszczenia  wojenne,  zrównanie  z  ziemi¹
Warszawy, ca³kowite zniszczenie ¿yciowego
dobytku Polaków,  rabunek dzie³ sztuki.

TERESA SZEMERLUK

Syn wiê�nia niemieckiego obozu pozywa Niemcy
Syn wiê�nia obozów koncentracyjnych Adam Kowalewski z³o¿y³ w S¹dzie Okrêgowym w

Warszawie pozew przeciwko Republice Federalnej Niemiec o odszkodowania za prowa

dzenie eksperymentów pseudomedycznych na jego ojcu. Jak twierdzi, efekty zwi¹zane z

eksperymentami przek³adaj¹ siê na jego niepe³nosprawno�æ i problemy zdrowotne.
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Marsze przeciwieñstw na ulicach polskich miast

Zapewne 100lecie odzyskania niepodleg³o�
ci Polski ma swój udzia³ w wyj¹tkowej mo
bilizacji �rodowisk pro live. Odzew by³ wiel
ki, bo na marszach pojawi³y siê tysi¹ce ludzi
� od berbeci w wózeczkach po ludzi wieko
wych. Po letnim, wakacyjnym oddechu, ob
roñcy ¿ycia, obroñcy ma³¿eñstwa i porz¹dku
moralnego, znowu pojawi¹ siê na ulicach, by
zamanifestowaæ swoje przywi¹zanie do trady
cyjnych warto�ci. W tym roku zaplanowano
Marsze dla ̄ ycia a¿ w 160 miejscowo�ciach,
o  czym  informuje Pawe³ Kwa�niak,  prezes
Centrum ¯ycia i Rodziny � organizacji koor
dynuj¹cej ca³¹ akcjê. Szczegó³y mo¿na zna
le�æ na stronie marsz.org.
  Celem Marszów dla ¯ycia jest pokazanie
rz¹dz¹cym i ze�wiecczonemu otoczeniu, ¿e
rodzina jest najwa¿niejsza. ̄ e nie chcemy za
bijania w ³onach matek dzieci z podejrzeniem
choroby. ̄ e nie ¿yczymy sobie w Polsce gen
deryzacji  szkó³  i  ¿ycia  publicznego. ¯e  nie
¿yczymy  sobie wyuzdanych  filmów, wido
wisk i spektakli teatralnych, które psuj¹ nasze
spo³eczeñstwo, a zw³aszcza nasze dzieci. ¯e
nie  chcemy  sobie  prawa,  które  równa³oby
prawo dla ma³¿eñstw z prawami dla zwi¹z
ków jednop³ciowych. Zagro¿enie jest ca³kiem
realne,  bo  na  pocz¹tku  czerwca  tego  roku
Trybuna³ Sprawiedliwo�ci Unii Europejskiej
wyda³  decyzjê,  która  zobowi¹zuje  pañstwa
cz³onkowskie do zrównania w prawach ma³
¿eñstwa i zwi¹zków osób tej samej p³ci, które
zosta³y  zawarte  w  innych  pañstwach  UE.
Wyrok  ten  jest  przyk³adem  przekraczania
kompetencji UE. Oszukano Polaków mówi¹c
nam przed wej�ciem do UE, ¿e Unia nie bê
dzie siê wtr¹caæ w sprawy �wiatopogl¹dowe
pañstw cz³onkowskich. Dzisiaj prawda wy
chodzi na wierzch, a my ze smutkiem stwier
dzamy,  ¿e  nasze w³adze  nie  zbyt  zaciekle
walcz¹ o nasz¹ katolick¹ Polskê. Wystarczy
popatrzeæ co sta³o siê z Irlandi¹. Jak szybko
przekszta³ci³a  siê  z  pañstwa  katolickiego
w pañstwo ³ami¹ce kolejne nakazy Dekalogu.
Najpierw by³o referendum, w którym zgodzo
no siê na �ma³¿eñstwa homoseksualne�, po
tem zalegalizowano aborcjê. Teraz Polska jest
na celowniku jako ostatnia ostoja chrze�cijañ
skiego porz¹dku. Parady równo�ci s¹ jednym
z elementów przerabiania naszego pañstwa na
model zachodni.
  W tym roku polskie ulice by³y �wiadkami
nie tylko licznych pochodów polskich rodzin
broni¹cych ¿ycia i tradycyjnej rodziny. Nasze
miasta opanowa³y �czarne marsze� i �têczowe
parady  równo�ci�. W  odró¿nieniu  do Mar
szów dla ̄ ycia, �wolno�ciowe� demonstracje
cechowa³ wulgaryzm i obsceniczne zachowa
nia.  Oprócz  gejowskich  aktywistów  i  dzi
wacznych przebierañców, w marszach  tych
uczestniczyli m³odzi  ludzie w wieku szkol
nym. Zd¹¿ono  ju¿  ich  zainfekowaæ  ideolo
giczn¹ papk¹ podawan¹ przez propagatorów
LGBTQ. Na transparentach niesionych przez
tych zba³amuconych lub pogubionych ludzi,
mo¿na by³o miêdzy innymi przeczytaæ has³o:
�Jestem peda³em  i  obowi¹zki mam pedals
kie�. W taki obrzydliwy sposób sparafrazowa
no znane s³owa wielkiego Polaka � Romana

Dmowskiego. Oficjalnym celem  tych parad
jest �szerzenie idei równo�ci, tolerancji oraz
wsparcie dla �rodowisk LGBT, osób niepe³
nosprawnych,  dyskryminowanych,  uchod�
ców i mniejszo�ci narodowych�. Pod has³ami
zawieraj¹cymi pe³ny zestaw dobroci dla �wia
ta i ludzko�ci, ukryta jest promocja abberacyj
nych zwi¹zków i wymuszanie na wiêkszo�ci,
aby uzna³a te zwi¹zki na co� normalnego. Jed
nym z narzêdzi, którymi pos³uguj¹ siê homo
aktywi�ci jest piêtnowanie przeciwników s³o
wem �homofobia�. Pojêcie to ma pe³niæ tak¹
rolê, jak¹ kiedy� pe³ni³y s³owa �reakcjonista�
lub �zapluty karze³ reakcji� dla piêtnowania
przeciwników  PRL.  Fa³sz  reprezentowany
przez to �rodowisko polega na tym, ¿e homo
seksualistom nie brakuje praw. Nie s¹ prze�la
dowani. Regulacje prawne w Polsce pozwa
laj¹ w pe³ni na zabezpieczenie ich interesów.
Geje i lesbijki maj¹ swoje kluby, organizacje,

prasê. �rodowisko to samo buduje sobie wro
gów poprzez agresywne, niestosowne zacho
wanie, zw³aszcza w miejscach publicznych
i niestety w polskiej kulturze � na scenach kin,
teatrów, w literaturze. Promuj¹ swój styl ¿ycia
i terroryzuj¹ otoczenie staj¹c siê powoli kast¹
�nietykalnych�. Ostatecznie, homoideolodzy
d¹¿¹ do wprowadzenia prawa zabraniaj¹cego
wszelkiej krytyki homoseksualizmu. W nie
których krajach takie prawo ju¿ obowi¹zuje.
Polacy nie chc¹ takiego terroru!
  Terminy i miejsca tegorocznych Marszów
Równo�ci  zosta³y  z  premedytacj¹  zaplano
wane przez �centralê� kieruj¹c¹ przebiegiem
homorewolucji w Polsce. W tym roku marsze
objê³y nie tylko du¿e miasta, ale równie¿ te
mniejsze, licz¹ce poni¿ej 300 tysiêcy miesz
kañców. Na  stronach  internetowych  �rodo
wisk LGBT ju¿ na pocz¹tku tego roku zachê
cano do wziêcia udzia³u w marszach równo�
ci. Dla u³atwienia przedstawiono mapê Polski
z naniesionymi datami marszów w wyznaczo

nych 13 miastach. Pierwszym miastem �gosz
cz¹cym� homoagitatorów, homozwolenników
oraz  osób daj¹cych  siê  zwodziæ  by³a £ód�.
Marsz zaplanowano na 21 kwietnia. Kolejny
mi miastami by³y: Konin, Kraków, Gdañsk.
Nastêpna w  kolejce  by³a Warszawa. Marsz
Równo�ci odby³ siê tam 9 czerwca. Pó�niej
by³ Rzeszów, Opole i Jasna Góra. Na uwagê
zas³uguj¹  marsze  zorganizowane  w  tych
trzech ostatnich miastach, poniewa¿ Marsze
Równo�ci odby³y siê  tam po raz pierwszy.
W Rzeszowie dosz³o do potyczek z policj¹
wraz z zatrzymaniami. Na Jasnej Górze �cen
trala� homolobby zorganizowa³a Marsz Rów
no�ci w drug¹ niedzielê lipca, czyli dniu w któ
rym od ponad dwudziestu lat odbywa siê co
roczna pielgrzymka Rodziny Radia Maryja.
Widaæ bardzo zale¿a³o im na prowokowaniu
i konfrontacji z pielgrzymami wy�miewanych
przez nich s³uchaczy Radia Maryja. Wed³ug
grafiku w sierpniu Parada Równo�ci przejdzie
przez Poznañ, a po wakacjach zaplanowano
podobne wydarzenia w Katowicach, Szczeci
nie i Toruniu. Miastem wieñcz¹cym ten za
trwa¿aj¹cy pochód z³a i brzydoty bêdzie Wro
c³aw. W grafiku przewidziano dla tego miasta
termin 8 pa�dziernika.

  Czym  ró¿ni¹  siê  te  dwa  przeciwstawne
sobie marsze przetaczaj¹ce siê przez polskie
miasta? Wszystkim! Tre�ci¹ i estetyk¹, bo re
prezentuj¹ dwa ró¿ne bieguny. Biegun ¿ycia
i biegun �mierci. Marsz dla ¯ycia i Rodziny
rozpoczyna siê od mszy �wiêtej. Uczestnicy
id¹ roz�piewani nios¹c w rêkach baloniki i na
pisy typu: �Polska rodzin¹ silna�. Przeciwieñs
twem  ich  s¹  Parady Równo�ci  propaguj¹ce
dewiacjê.  Na  tych  paradach mamy  praw
dziwy popis blu�nierstw, frustracji i ha³a�li
wo�ci. Niezbêdnym elementem takich marszy
s¹ têczowe flagi. Parady te, inicjowane przez
zachodnie o�rodki, przebiegaj¹ wed³ug wyre
¿yserowanego  scenariusza  przeæwiczonego
wcze�niej  na  Zachodzie.  Pierwsze  parady
równo�ci w Polsce mia³y charakter sporadycz
nych wydarzeñ. Dzisiaj  okrzep³y  i  nabra³y
cyklicznego charakteru. Warszawska parada
by³a ju¿ osiemnast¹ z rzêdu. Pierwsze marsze
przechodzi³y pod has³ami walki o tolerancjê.
W kolejnych latach chodzi³o ju¿ o �równo�æ�,

czyli o równe prawa dla ma³¿eñstw i dla ho
mozwi¹zków.
  Marsze Równo�ci wspierane s¹ przez ak
tywistów z zagranicy. Nie zdarzy³o siê, by
w jednym dniu odby³y siê parady w dwóch
miastach.  �Grupa wsparcia�  nie mo¿e  byæ
przecie¿ jednocze�nie w ró¿nych miejscach.
Do tych grup zapraszani s¹ znani politycy
i aktorzy w charakterze medialnych klakie
rów. Paradom towarzysz¹ dodatkowe impre
zy oraz oferty ró¿nych dziwnych grup i stowa
rzyszeñ np. �Greenpeace�, �Otwarte klatki�,
�Lambda�. Zanim wyruszy marsz równo�ci,
jego uczestnicy mog¹ skorzystaæ z �warszta
tów wzmacniaj¹cych�, na których mog¹ poga
daæ, wype³niæ deklaracje cz³onkostwa w któ
rej� z grup. Mog¹ obejrzeæ ró¿ne prezentacje
i propagandowe filmy. Po takim wzmocnieniu
i  uformowaniu  pod  okiem  profesjonalnych
homoaktywistów, z jeszcze wiêkszym zapa
³em zdobywaj¹ ulice.
  Zarówno Marsze dla ¯ycia, jak i Marsze
Równo�ci zabezpieczane s¹ przez funkcjona
riuszy policji. Niestety, czasem dochodzi do
incydentów. Media lokalne, w wiêkszo�ci nie
polskie, najczê�ciej broni¹ wersji zdarzeñ po
dawanej przez uczestników Parady Równo�ci.
Ci zawsze twierdz¹, ¿e zadymiarzami s¹ �fa
szy�ci�, czyli narodowcy, a szczególnie M³o
dzie¿ Wszechpolska. Musimy byæ czujni, bo
co raz czê�ciej jeste�my �wiadkami zdarzeñ
zapowiadaj¹cych  niedobre  zmiany. Homo
lobby zdobywa w Polsce wci¹¿ nowe obszary.
Przyk³adem  jest odrzucenie przez S¹d Naj
wy¿szy kasacji prokuratora generalnego Zbig
niewa Ziobry w sprawie ³ódzkiego drukarza,
który  odmówi³  wydrukowania  materia³ów
promocyjnych dla LGBT. Ten precedensowy
wyrok jest gro�ny dla wolno�ci gospodarczej
w Polsce i mo¿e staæ siê pocz¹tkiem ograni
czania wolno�ci sumienia.
  Czasy s¹ coraz bardziej niespokojne. Za
ostrzaj¹ siê stosunki miêdzy osobami o ró¿
nych pogl¹dach politycznych i �wiatopogl¹
dowych. Najbardziej zaciek³a walka toczy siê
miêdzy obroñcami ¿ycia i ich przeciwnikami,
których wspiera wiêkszo�æ mediów w Polsce.
Po naszej stronie jest Prawda i Bo¿a moc, któ
rej Bóg nam udzieli, je�li bêdziemy Mu po
s³uszni. Nasi  rz¹dz¹cy  s³abn¹. Widaæ  to po
tym, ¿e nie maj¹ odwagi zabroniæ organizo
wania gorsz¹cych zgromadzeñ. Daj¹c przy
zwolenie na parady uliczne, nawet nie próbuj¹
skorzystaæ z polskiego prawa i powo³ania siê
na przepis o obrazie publicznej moralno�ci.
Ustêpuj¹c homolobbystom, u³atwiaj¹ demo
ralizowanie i promowanie dewiacji na pols
kich ulicach. Jako katolicy szanujemy ka¿de
go cz³owieka, równie¿ tego, który ma problem
ze swoj¹ p³ci¹, co nie znaczy, ¿e mamy godziæ
siê na ka¿dy dyktat homopropagatorów. Wraz
z Paradami Równo�ci do Polski przedostaje
siê �postêpowy� �wiat z relatywizmem moral
nym,  antyklerykalizmem, wojuj¹cym  ateiz
mem,  blu�nierstwami,  �wiêtokradztwami,
okultyzmem, kaba³¹, ekologizmem, zbocze
niami i wieloma innymi chorobami.
  Widz¹c zaniechania w³adz, musimy byæ
nieustêpliwi w walce z cywilizacj¹ �mierci.
Musimy  sami pilnowaæ naszych  rodzin, by
napieraj¹ca  rewolucja  obyczajowa  nie  po
rwa³a ze sob¹ naszych bliskich. Musimy pa
trzeæ na rêce naszym rz¹dz¹cym, by w poli
tycznym tyglu, w którym przetapiaj¹ siê ró¿ne
interesy, nie przehandlowano nas obcym, kie
ruj¹cym siê nie Chrystusowym prawem. Bro
ni¹c  naszej  katolickiej  to¿samo�ci  oraz  do
robku naszych przodków, powinni�my mieæ
zawsze w pamiêci wezwanie ksiêdza Piotra
Skargi: �Albo Polska bêdzie katolicka, albo
nie bêdzie jej wcale�.

MARCIN KELLER

Rok 2018 wyró¿nia siê od innych lat ilo�ci¹ marszy zorganizowanych na ulicach polskich

miast z t³umami ludzi, którzy �wziêli sprawy w swoje rêce�. Tylko w jednym dniu, w niedzielê

10 czerwca, Marsze dla ̄ ycia i Rodziny odby³y siê równocze�nie a¿ w 70 polskich miastach.

Jeszcze nigdy obroñcy ¿ycia tak licznie nie artyku³owali swoich przekonañ.
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Co siê dzieje w mie�cie Chemnitz?
Byæ mo¿e nowy rozdzia³ w dziejach Europy zacz¹³ siê po trzeciej nad ranem w niedzielê

26 sierpnia br. w niemieckim Chemnitz. Jest to æwieræmilionowe miasto po³o¿one w Saksonii,

niedaleko Drezna  i Lipska. Za czasów NRD miasto  to mia³o nazwê KarlMarxStadt. Po

zakoñczeniu sobotniego miejskiego festynu, na chodniku oddalonym kilkadziesi¹t metrów od

pomnika � wielkiej g³owy Karola Marksa � pope³niono morderstwo. Zasztyletowany zosta³

35letni mê¿czyzna, a ciê¿ko ranieni zostali dwaj jego przyjaciele.

Prokuratura poinformowa³a  tylko, ¿e podej
rzanymi s¹ 23letni Syryjczyk i 22letni Irakij
czyk z komentarzem, ¿e zadali ciosy no¿em
�bez uzasadnionego powodu�. Wydarzenie to
wzburzy³o mieszkañców miasta. Zareagowali
masowymi protestami. Zamieszki trwaj¹ tam
do dzisiaj, ale media zachowuj¹ w tej sprawie
daleko id¹c¹ wstrzemiê�liwo�æ. W Polsce ko
mentarze sprowadzaj¹ siê do zdania: w zaj
�ciach bior¹ udzia³ dwie strony � skrajna pra
wica i antyfaszy�ci.
  Jednak problem polega na tym, ¿e napast
nikami znowu okaza³y siê osoby muzu³mañ
skiego  pochodzenia.  Do  opinii  publicznej
przedosta³y siê wyja�nienia, ¿e bójka wybu
ch³a po seksataku imigrantów na miejscowe
kobiety. Policja podwa¿y³a  tak¹ wersjê wy
padków. Poniewa¿ reakcje w³adz publicznych
s¹ wyj¹tkowo wstrzemiê�liwe,  cierpliwo�æ
Niemców siê wyczerpuje. O¿ywaj¹ nastroje
podobne do tych, jakie mia³y miejsce po ataku
uchod�ców w Kolonii w  noc  sylwestrow¹
2015/2016. Mieszkañcy Chemnitz  i  innych
niemieckich miast oczekuj¹ ukrócenia napa�ci
ze strony imigrantów. Gromadz¹ siê na wie
cach nie tylko w Chemnitz, ale te¿ w innych
niemieckich  miastach,  na  których  s³ychaæ
has³a: �Koniec z polityk¹ pob³a¿ania wobec
przestêpców � imigrantów�, �Prasa k³amie�,
�Arabowie niszcz¹ nasz kraj�, �Polityka imi
gracyjna zawiod³a�.
  W ci¹gu tygodnia od wydarzeñ w Chem
nitz, pojawi³y siê szczegó³y dotycz¹ce morder
ców. Okazuje siê, ¿e zatrzymany Irakijczyk
w 2016 r. otrzyma³ wyrok s¹du wydalaj¹cy
go z Niemiec do Bu³garii. Nie wiadomo dla
czego wyroku nie wykonano. W³adze koncen
truj¹ siê na ukrywaniu danych o �kolorowych
przestêpcach� i zwalaj¹ winê na nietolerancyj
no�æ Niemców,  którzy  niepotrzebnie  robi¹
nagonkê  na  cudzoziemców.  Rzecznik  nie
mieckiego rz¹du w imieniu w³adz centralnych
powiedzia³: �nie ma zgody na sianie na ulicach
nienawi�ci wobec ludzi o innym wygl¹dzie
i pochodzeniu�. Trudno siê dziwiæ, ¿e po ta
kich  wypowiedziach  ro�nie  determinacja
mieszkañców, by wzi¹æ sprawy w swoje rêce.
Dlatego tysi¹ce ludzi dalej protestuje. W t³u
mie nietrudno o pyskówki i szturchañce, wiêc
w³adza wzmocni³a  si³y  policyjne.  Sprowa
dzono dodatkowe jednostki z innych landów.
Funkcjonariusze paraduj¹ teraz po Chemnitz
w pe³nym rynsztunku � w kamizelkach, ochra
niaczach, w he³mach. W ten sposób policja
chce zademonstrowaæ, ¿e w³adza panuje nad
sytuacj¹. Szkoda, ¿e takiej obstawy nie by³o
wcze�niej, bo  teraz �mleko  ju¿ siê  rozla³o�.
Zwykle,  wieczorami  i  nocami  po  ulicach
Chemnitz przechadzaj¹ siê imigranci uzbro
jeni w no¿e, podczas gdy pozostali mieszkañ
cy miasta kryj¹ siê po domach. Ten opis przy
pomina stan wojny.
  Tydzieñ po zabójstwie premier Saksonii
Michael Kretschmer z CDU próbowa³ za³ago
dziæ sytuacjê i spotka³ siê na stadionie z lo
kalnymi dzia³aczami i mieszkañcami Chem

nitz.  Niestety,  podobnie  jak  jego  rz¹dowi
koledzy, nie potêpi³ oprawców, ale podsumo
wa³ sytuacjê s³owami: problemem Chemnitz
s¹ demonstruj¹cy neonazi�ci. Nie chcia³ za
uwa¿yæ,  ¿e w�ród wielotysiêcznego  t³umu,
oprócz grup m³odzie¿y z kolorowymi w³osa
mi, z koszulkami z napisem �Yakuza� i czar
nymi  krzy¿ami, wiêkszo�æ  zgromadzonych,
to ludzie w �rednim wieku � zwykli miesz
kañcy Chemnitz, którzy boj¹ siê bezkarno�ci
ludzi innej kultury. Wiec na stadionie zakoñ
czy³ siê gromkim od�piewaniem niemieckiego
hymnu narodowego. Dla nas, Polaków, kon

tekst, w jakim tysi¹ce Niemców naraz �piewa
niemiecki hymn, musi budziæ rozmaite skoja
rzenia.
  Zupe³nie irracjonalnie wygl¹daj¹ dzia³ania
w³adz  wobec  wzburzonych  mieszkañców
Chemnitz. Osiem dni po ataku no¿owników,
3 wrze�nia, w³adze miasta zorganizowa³y kon
cert rockowy przeciw ksenofobii pod has³em
�Jeste�my  liczniejsi�. Niemieccy  decydenci
wyra�nie pochopnie piêtnuj¹ s³owo �ksenofo
bia�. W jêzyku greckim s³owo �ksenos� ozna
cza obcy, a s³owo �phobos� oznacza strach. To
prawda, ale mieszkañcy Chemnitz maj¹ pod
stawy baæ siê o siebie, o swoje rodziny, o swo
je dzieci. Oburzaj¹ siê, bo zamiast skutecznej
ochrony,  s¹  informowani,  jakich  to czynów
dopuszczaj¹ siê �neonazi�ci� � na przyk³ad,
¿e  czterech  zamaskowanych  ludzi  pobi³o
20letniego  Afgañczyka.  Opisane  fakty  to
sprawa niemiecka, ale zdrowy rozs¹dek ka¿
dego cz³owieka, prawo ka¿dego cywilizowa
nego pañstwa, a nawet amerykañskie westerny
ucz¹ nas od dawna prawa do obrony w³asnego
domu.
  Chemnitz  to  depresyjne,  senne  miasto,
gdzie o zmroku pustoszej¹ ulice. Wtedy naj
lepiej  widaæ,  ile  jest  niezamieszka³ych  do
mów.  Za  czasów NRD  deptak  na  Bruehl
strasse  têtni³  ¿yciem.  Po  zjednoczeniu Nie
miec, fasady w centrum odnowiono, ale to nie
przywróci³o ¿ycia miastu. Wyjecha³o wtedy

kilkadziesi¹t tysiêcy ludzi. Dzisiaj, puste miej
sca zajêli migranci. Szacuje siê, ¿e na 250 tys.
mieszkañców, ¿yje tam oko³o 20 tys. cudzo
ziemców. W statystyce tej nie bierze siê pod
uwagê Polaków i Rosjan maj¹cych niemieckie
pochodzenie. Przybyli tu w latach dziewiêæ
dziesi¹tych  i  ju¿  dawno  siê  zasymilowali.
Niemcy ¿yczliwie odnosz¹ siê do przyjezd
nych  zza  wschodniej  granicy.  Na  mie�cie
mówi siê, ¿e �rosyjskojêzyczni� s¹ najbardziej
nieprzejednani wobec imigrantów. Obaj pora
nieni przyjaciele zabitego Daniela H. nale¿¹
w³a�nie do tej spo³eczno�ci.
  W ca³ej tej sprawie, pomieszano kolejno�æ.
Zajêto siê skutkiem, nie zg³êbiaj¹c jego przy
czyn. A problemem  jest morderstwo  i  jego
�ród³o, a nie protest przeciwko niemu. Proble
mem nie s¹ tym razem hajluj¹cy �neonazi�ci�,
ale kpi¹cy sobie z europejskiej demokracji
i cynicznie wykorzystuj¹cy jej prawo, muzu³
manie. Nie ma tu mowy o rasizmie! To samo
obrona.  Tolerowanie  tego  stanu  nie  mo¿e

skoñczyæ  siê  dobrze  dla  nikogo.  Dlatego
Niemcy wychodz¹ na ulice. Nie wierz¹  ju¿
swoim w³adzom. Pamiêtaj¹, jak zamieciono
pod dywan protesty Pegidy (Patriotyczni Eu
ropejczycy przeciwko islamizacji Zachodu)
z Drezna sprzed trzech lat. Uciszono ten ruch
zmasowanym atakiem zarzutów o �nacjona
lizm�,  �ksenofobiê�,  rasizm�  i  ��antysemi
tyzm�. Teraz Niemcy nie chc¹ daæ siê tak ³at
wo sp³awiæ. Chc¹ naprawiaæ nieudolne pañ
stwo, które poprzez  inercjê, a mo¿e progra
mowo, obraca siê przeciw interesom swoich
obywateli. W wielu miastach, Niemcy tworz¹
obywatelskie stra¿e, by chroniæ swoje kobiety
i dzieci.
  Od czasu wypadków w Kolonii, w Niem
czech niewiele siê zmieni³o. Wypadki tamtej
szego sylwestra nie zmieni³y niczego, prze
ciwnie, mia³o miejsce wiele bulwersuj¹cych
zdarzeñ, w których ofiarami byli Niemcy,
a napastnikami � �islamscy go�cie�. W pa�
dzierniku 2016 r. we Fryburgu 17letni Afgañ
czyk napad³, zgwa³ci³ i zamordowa³ 19letni¹
studentkê. Parê miesiêcy wcze�niej, w tym sa
mym mie�cie,  uchod�ca  zgwa³ci³  niemiec
kiego ch³opca na basenie, t³umacz¹c siê na po
licji, ¿e nie móg³ siê powstrzymaæ, bo nie mia³
od dawna kontaktów seksualnych. W sierpniu
ubieg³ego  roku,  19letni Ahmet R. w  bia³y
dzieñ pobi³ �miertelnie przechodnia na jednej
z ulic BergischGladbach ko³o Kolonii. Nie

dawno zakoñczy³ siê jego proces. Pani sêdzia
zas¹dzi³a dla tego mordercy karê 10 godzin
prac spo³ecznych tygodniowo oraz udzia³
w zajêciach �radzenia sobie z w³asn¹ agresj¹�.
Wobec takiej postawy niemieckiego wymiaru
sprawiedliwo�ci, nie dziwi, ¿e uchod�cy po
czynaj¹ sobie coraz �mielej. �wiadcz¹ o tym
dwa niedawne doniesienia. 22 maja tego roku
14letnia Susana zosta³a zgwa³cona i zamor
dowana przez dwóch mieszkañców o�rod
ka dla uchod�ców: 20letniego Irakijczyka
i 35letniego Turka. Niemcy nie zd¹¿yli otrz¹
sn¹æ siê z tego mordu, a przysz³o im op³aki
waæ kolejn¹ ofiarê. W bia³y dzieñ, na przecha
dzaj¹c¹ siê w gor¹cy dzieñ po parku w cent
rum  Viersen  15letni¹  dziewczynê,  napad³
bandyta.  Dziewczyna  zosta³a  �miertelnie
d�gniêta no¿em. Morderc¹ okaza³ siê 25letni
Turek.
  Choæ za nasz¹ zachodni¹ granic¹ dziej¹ siê
te przera¿aj¹ce rzeczy, nadal panuje tam blo
kada medialna i swoista autocenzura wobec
zachowañ imigrantów naruszaj¹cych europej
skie tradycje kulturowe. Niemiecka popraw
no�æ polityczna opiera siê na przekonaniu, ¿e
imigranci s¹ wy³¹cznie ofiarami, nawet w³as
nej agresji. To dom wariatów! Tragedia, jaka
siê wydarzy³a w Kolonii w sylwestrow¹ noc
by³a wystarczaj¹cym powodem, ¿eby zbudo
waæ odpowiedni system obrony i skutecznie
oprzeæ  siê  dzikim  zachowaniom niektórych
imigrantów. W�ród sprawców zdarzeñ tamtej
nocy sylwestrowej byli z³odzieje, którzy two
rzyli sztuczny t³ok wokó³ wybranych ofiar, by
ograbiæ je z cennych przedmiotów. Wtedy,
w Kolonii dosz³o do ataków na niespotykan¹
wcze�niej  skalê. Wiele kobiet molestowano
seksualnie, obrabowano i upokorzono. Kilka
z nich zgwa³cono. Szokuj¹ca by³a reakcja pani
burmistrz Kolonii, która zaapelowa³a do ko
biet o zmianê zwyczajów i zachowañ. Gdyby
nie oburzenie �wiadków i nagrañ z prywat
nych komórek, kto wie, czy policja i prokura
tura zajê³aby siê tamtymi przestêpcami.
  Oficjalne dane podaj¹,  ¿e w Niemczech
przebywa obecnie ponad 5 milionów muzu³
manów, czyli oko³o 6 procent spo³eczeñstwa.
Sami Niemcy szacuj¹ ich liczbê czterokrot
nie wy¿ej. Odpowiadaj¹c na pytania ankiete
rów,  opieraj¹  siê  na  swoich  osobistych  od
czuciach. Wiêkszo�æ �obcych� to osoby turec
kiego  pochodzenia.  Niemcy  zawsze  mieli
dobre kontakty z Turcj¹. Gdy Hitler doszed³
do w³adzy, wielu jego opozycjonistów schro
ni³o siê w Turcji. Gdy w latach 60tych wyst¹
pi³  �cud  gospodarczy�  i  brakowa³o  r¹k  do
pracy, rz¹d niemiecki podpisa³ z rz¹dem turec
kim umowê o �imporcie pracowników�. Po
latach, z �gastarbajterów� przekszta³cili siê
w imigrantów, których staæ na kupno domu.
Statystyki  podaj¹,  ¿e w  2013  r. mieszka³y
tam 3 miliony osób o tureckich korzeniach,
w wiêkszo�ci wyznaj¹cych islam. Od tamtej
pory sytuacja bardzo siê skomplikowa³a z po
wodu fali uchod�ców z po³udnia, wywo³anej
�arabsk¹ wiosn¹�  i  bied¹.  Imigranci,  tak¿e
tureccy mieszkaj¹ niemal wy³¹cznie w mias
tach. Szacuje siê, ¿e w sto³ecznym Berlinie za
kilka  lat  muzu³manie  bêd¹  najliczniejsz¹
wspólnot¹ religijn¹.
  Imigrancki problem najtrafniej podsumo
wa³ jeden z niemieckich publicystów mówi¹c,
¿e najpopularniejsz¹ dzi� gr¹ w Niemczech,
jest gra uliczna pod nazw¹ �szukamy prawdzi
wego Niemca!�. Na ulicy  trzeba wypatrzyæ
prawdziwego Niemca, co w niektórych dziel
nicach niemieckich miast nie jest tak¹ prost¹
spraw¹. Kiedy  ju¿  siê  uda  znale�æ  takiego
Niemca okazuje siê on Polakiem, Czechem,
albo Rosjaninem.

MIROS£AW ORZECHOWSKI
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Tak¹  imprez¹ o dwu podstawowych  funkc
jach zwykle bywa festiwal muzyczny lub fil
mowy. W praktyce polskie miasta konkuruj¹
na tych samych polach b¹d� nawet podkrada
j¹ sobie pomys³y. Festiwal �wiat³a na Piotr
kowskiej i ekspozycja na cerkwi przy Kiliñs
kiego jest do�wiadczeniem fascynuj¹cym, ale
w Toruniu Francuzi  przywie�li  na  podobn¹
imprezê ¿ywe ognie, Festiwal Koloru, zaba
wa polegaj¹ca na obrzucaniu siê kolorowymi
proszkami, przetacza siê przez kraj, itd.
  Trudniej o pomys³ unikalny na miarê np.
Konkursu Chopinowskiego, Wratislavia Can
tans, czy gdyñskich Dwu Teatrów (radia i te
lewizji). W £odzi   po�ród  imprez oryginal
nych, kosztownych i niecorocznych jest Miê
dzynarodowy Konkurs Indywidualno�ci Mu
zycznych, innym przyk³adem by³o Triennale
Tkaniny Unikatowej  lub £ódzkie Spotkania
Baletowe. O pozycjê wybitn¹ dobija siê miê
dzynarodowy Fotofestiwal £ód� (17 edycji),
ale w tej dyscyplinie sztuki konkurencja jest
bodaj najwiêksza i w Polsce i na �wiecie.
  Miasto  akademickie ma  potencja³  twór
czy,  który mo¿e owocowaæ na badanym  tu
polu inicjatyw. £ódzka �filmówka� ma w³as
ny konkurs na etiudy studenckie oraz wysy³a
swych studentów na konkurs teatrów studenc
kich w Teatrze Powszechnym, na w³asnym
terenie organizuje otwarte dyskusje krytyków
filmowych (Kamera Akcja). Akademia Sztuk
Piêknych nawi¹zuje do tradycji. Konkursy:
miêdzynarodowy Young Fashion Award (na
grody 30 tys. euro), Z³ota Nitka (30 tys. z³),
z profilem Akademii zgadza siê  Design Fes
tiwal czy The Look of the Year. Uniwersytet
£ódzki organizuje bardziej  lokalny Festiwal
Nauki, Techniki i Sztuki, Akademia Muzycz
na ma w³asne konkursy dla m³odych.
  Odnie�æ mo¿na wra¿enie, ¿e tymczasem
radni samorz¹du wojewódzkiego zostawiaj¹
omawiane tu problemy samemu miastu £ód�
i jego radnym. Oczywi�cie okresowy festiwal
Teatru im. Jaracza jest wa¿ny i interesuj¹cy,
Spotkania Baletowe s¹ kosztowne, ale g³ów
na perspektywa województwa skierowana jest
w inn¹ stronê: doroczny jarmark na Piotrkow
skiej jest rado�ci¹ lokaln¹, inicjatywy i przed
siêwziêcia £DK widoczne s¹ w ca³ym £ódz
kim i tylko tu. Zarz¹d wojewódzki, przyznaj
my to, finansuje w zamian rozmaito�æ imprez
i  us³ug  kulturalnych  i  sportowych w mias
teczkach ca³ego regionu.
  Festiwal maj¹cy reprezentowaæ miasto na
zewn¹trz zwykle lokuje siê na poziomie kul
tury wy¿szej, nie jest rozrywk¹ masow¹, ale
musi  byæ  imprez¹ miêdzynarodow¹, wielo
w¹tkowy i wielotematyczny, z kosztownymi
artystami ze �wiata, z artystami wyró¿niony
mi ju¿ gdzie indziej. Trwaj¹cy od szesnastu
lat,  nie bez perturbacji,  festiwal £ód� Czte
rech Kultur zaplanowano na wrzesieñ: staran
nie, selektywnie dobrane: muzyka, teatr, sztu
ki  wizualne,  literatura,  (ponad  1,2  mln  z³).
Dwukrotnie  dro¿szy  Transatlantyk  Festival,
(trzecia ³ódzka edycja) odby³ siê w po³owie
lipca, ju¿ nazwa tego przedsiêwziêcia sugeru
je aspiracje ponadlokalne. Konkursy artystów
muzyki  filmowej,  sztuki  filmowej  rekrutuj¹
aktorów, muzyków, choreografów, scenarzy
stów  i  re¿yserów  rozpoznanych w  �wiecie.
G³ówn¹ nagrodê za  film przyznaje publicz

no�æ. Ale wysublimowana �wiatowo�æ ³¹czy
siê  tu  z  rozrywkami  i  zabawami mieszkañ
ców £odzi, jest tu i kino kulinarne, i uliczne
kino ³ó¿kowe, i kino dla urwisów. Instytucja
prowadzi te¿ dzia³alno�æ inspiruj¹c¹ aktywis
tów  i  spo³eczników w  postaci  konkursu  na
tzw. MikroGranty (w sumie 20 tys. z³).
  Pamiêtaæ warto, ¿e w mie�cie od lat funk
cjonuje starszy, prywatny i ambitny festiwal
pana Fija³kowskiego w kinie Charlie, Forum
Kina  Europejskiego  Cinergia,  z  konkursem
na najlepszy debiut  filmowy,  impreza przy
znaj¹ca Z³ote Glany, pe³na spotkañ z autory
tetami  sztuki  filmowej  z Polski  i  z Europy.
Latem jest jeszcze w £odzi filmowa Polówka
wy�wietlaj¹ca w parkach rozpoznane przebo
je filmowe, ale i filmy z cyklu The Best of.
  W intencji w³adz miasta to Transatlantyk

Festival mia³ reklamowaæ £ód� w Europie
i  za  Atlantykiem.  Transatlantyk  pojawi³
siê w miejsce Camerimage, imprezy miêdzy
narodowej honoruj¹cej sztukê obrazu filmo
wego i artystów operatorów. To Camerimage
by³ nadziej¹ poprzedniego prezydenta £odzi
na  reprezentatywne przedsiêwziêcie. Miasto
z  najstarsz¹  uczelni¹  kszta³c¹c¹  filmowców
by³o bardziej odpowiednim miejscem dla Ca
merimage od Torunia  czy Bydgoszczy.  Jak
Poznañ pozby³ siê Transatlantyku, tak Toruñ,
a  potem  £ód�  straci³a  Camerimage.  Oba
przyk³ady wskazuj¹ na tê sam¹ komplikacjê.
U narodzin wolnej Polski ¿ywili�my wielkie
nadzieje na deregulacjê kultury, na uwolnie
nie czê�ci fenomenów kulturalnych od zarz¹
dzania publicznego (od pañstwa i od samo
rz¹dów). Jednak¿e w ubogim spo³eczeñstwie
mo¿liwe  okaza³o  siê  wspó³organizowanie
wielkich  przedsiêwziêæ  kulturalnych  przez
organizatora prywatnego czy wolontariat, za
wsze tylko przy zdecydowanym wspó³udzia
le  sektora  publicznego. Niby  to  jest wspó³
praca sektora publicznego z prywatnym,
w praktyce okazuje siê, ¿e finanse wywodz¹
siê wy³¹cznie ze �róde³ publicznych.
  Natomiast granty konkursowe na mniej
sze festiwale organizowane przez wszelakiej
barwy  stowarzyszenia  upowszechni³y  siê
skutecznie i tworz¹ rozwiniêt¹ tkankê aktyw
no�ci, w £odzi od jesieni do wiosny prezentu

j¹ siê setki inicjatyw na polu muzyki rocko
wej, jazzu, rozrywki filmowej, literatury, teat
ru, popisy na rolkach, pochody itd. Nie mo¿e
siê jako� przebiæ humor i satyra, choæ w tym
mie�cie chodzi po ulicach pan Poniedzielski.
W spo³ecznym ruchu kulturowym rodz¹ siê
postaci  animatorów  i  szerzej  przywódców
opinii, ludzi, którzy co� potrafi¹ poza polity
k¹. W obecnym czasie dramatycznych po
dzia³ów i w�ciek³ych, rozpasanych walk to
w³a�nie  pole  animacji  kultury  jest  stref¹
wzglêdnej  pow�ci¹gliwo�ci,  potencjalnie
szko³¹  umiaru,  polem mo¿liwego  kompro
misu dla celów wspólnych.
  Z dawniejszych przedsiêwziêæ s³abn¹ ja
ko�  £ódzkie  Spotkania  Teatralne  zmar³ego
animatora  pana  Mariana  Glinkowskiego.
Z nieznanych mi powodów znikn¹³ z mapy
kulturalnej miasta (oby nie na d³ugo) Tydzieñ
Kultury Chrze�cijañskiej, impreza o imponu
j¹cej popularno�ci w�ród mieszkañców, mi
mo ¿e lokuj¹ca siê programowo na poziomie
wysokiej  kultury  duchowej  (teatr, muzyka).

  Pisz¹cy te s³owa od ponad dwudziestu lat
zainteresowany  jest  ³ódzkim  konkursem  na
film  dokumentalny  �Cz³owiek  w  zagro¿e
niu�. Ten festiwal z Muzeum Kinematografii
nie mo¿e ju¿ wygraæ konkurencji z miêdzy
narodowym  festiwalem  krakowskim,  choæ
ma tradycjê równie rozleg³¹ (26 edycji z jedn¹
przerw¹).  Umiêdzynarodowienie  tego  festi
walu polega obecnie na wiêkszej specjalizacji
i skierowaniu uwagi na produkcje dokumen
talne ze wschodniej Europy. Spo³eczna sytua
cja dokumentu filmowego w Polsce jest obec
nie trudna, ³atwiej wygrywaæ nagrody, trud
niej znale�æ jakie� sta³e miejsce kinowe pre
zentuj¹ce dokumenty, pozostaje VOD, doku
ment  jest wiêc w  czasach  kultury masowej
zjawiskiem festiwalowym. W dodatku w £o
dzi pojawiaj¹ siê w tym czasie inne konkursy
na krótki film (Cinergia i Transatlantyk).
  Przed 28 laty z inicjatywy Marka Millera,
dyrektora £DK Jakubiszyna, przy udziale dr.
Janiny Szypszak powsta³ �Cz³owiek w zagro
¿eniu�. Zaraz potem grupa uczniów Aleksan
dra Kamiñskiego  ufundowa³a  prywatn¹  na
grodê  jego  imienia.  Aleksander  Kamiñski,
wspó³twórca Szarych Szeregów, autor �Ka
mieni na szaniec� i fundamentalnych �Pols
kich zwi¹zków m³odzie¿y�, za³o¿y³ w £odzi
Katedrê Pedagogiki Spo³ecznej U£, w wolnej
Polsce nazwano tu jego imieniem ulicê, przy
której mieszka³. Prywatni fundatorzy nagrody

jego imienia obecnie wykruszaj¹ siê, niektó
rzy zmarli. Obecnie g³ówna nagroda �Cz³o
wieka w zagro¿eniu� przyznawana przez Pa
ni¹ Prezydent nazywa siê tajemniczo �Bia³a
kobra�. By³oby niezrêcznie wrêczaæ w przy
sz³o�ci �Bia³¹ kobrê� imienia Aleksandra Ka
miñskiego.  Ale  podstawowy  profil  progra
mowy  konkursu  �Cz³owiek  w  zagro¿eniu�
�ci�le przylega do Kamiñskiego teorii peda
gogiki spo³ecznej,  taki patron mo¿e staæ siê
patronem g³ównym, a nie pobocznym.
  Warto  porównaæ  spo³eczne  oddzia³ywa
nie  i efektywno�æ festiwali organizowanych
przez samorz¹dowe instytucje kultury (filhar
moniê,  teatry,  teatry  lalkowe, muzea,  domy
kultury, centra kulturalne w rodzaju Fabryki
Sztuki, Centrum Wydarzeñ) z  jednej  strony
oraz eventów proponowanych przez wolonta
riat i stowarzyszenia kulturalne z drugiej stro
ny. Ka¿da miejska i wojewódzka instytucja,
chce mieæ w³asny, doroczny festiwal. Wyklu
cza  siê  jakiekolwiek  po³¹czenie  wspólnych
wysi³ków na rzecz inicjatywy naprawdê zna
cz¹cej w Polsce, choæ pieni¹dze s¹ zawsze
z tego samego �ród³a.
  Natomiast  nie  mo¿na  mieæ  nic  przeciw
rozproszeniu pomys³ów rodz¹cych siê w trze
cim sektorze wolontariuszy i stowarzyszeñ.
Jednak¿e  stowarzyszeniom  coraz  trudniej
jest o sponsora,  jeden procent z pitu ludzie
kieruje przede wszystkim na przedsiêwziêcia
charytatywne, natomiast sponsorzy z bizne
su uprawiaj¹ teraz sponsoring kierowany, tzn.
sk³onni  s¹  dofinansowaæ  jedynie  dzie³o  zy
skuj¹ce szerok¹ publiczno�æ (film).
  Poszukiwanie  inicjatywy  o  zasiêgu  po
nadlokalnym jest rzecz¹ g³ówn¹, gdy tymcza
sem eventów  i  festynów s³u¿¹cych czasowi
wolnemu i zabawom mieszkañców £odzi nie
brakuje  w  ca³ym  roku.  Typowanie  jednej,
dwu imprez reprezentacyjnych dla miasta jest
procesem permanentnym, tego nie da siê za
dekretowaæ raz na dziesi¹tek lat, ten problem
wymaga ryzyka finansowego. Kto jednak ba
da i dyskutuje w kwestii reprezentacyjnej dla
£odzi inicjatywy kulturalnej, resortowy wice
prezydent,  dyrektor  Wydzia³u  Kultury,  dy
rektor Centrum Wydarzeñ, dyrektor Biura ds.
Partycypacji Spo³ecznej (pozdrawiam socjo
loga), radni Komisji Kultury? Czy spotykaj¹
siê, a czy radni wojewódzcy oraz miejscy na
radzaj¹ siê czasem wspólnie (czy rzecz ma siê
raczej jak np. w sprawie ³ódzkiego lotniska?).
Kto za� podró¿uje i szuka w �wiecie znacz¹
cych pomys³ów? Mieli�my aspiracjê na £ód�
jako Europejsk¹ Stolicê Kultury, za wysoko
mierzyli�my, podobnie z wystaw¹ �wiatow¹,
skoñczy³o siê na ogrodnictwie. Wcze�niej by
³y �mia³e projekty architektoniczne i kultural
ne w Nowym Centrum, które ze �wiata przy
wióz³ prezydentpodró¿nik Kropiwnicki. Na
dzieje na przysz³o�æ mo¿na ³¹czyæ z pierwsz¹
w £odzi instytucj¹ narodow¹, jak¹ jest Naro
dowe Centrum Kultury  Filmowej,  tu mog¹
rodziæ  siê  jakie�  koncepcje  integracji  ca³ej
masy rozcz³onkowanych przedsiêwziêæ.
  Czy ka¿da inicjatywa kulturalna musi byæ
wy�cigiem, konkursem? Bywaj¹ eventy bez
podzia³u  na  wygranych  i  przegranych,  jak
Spotkania  Baletowe,  Retrospektywy  teatru
Chorea. Ale najczê�ciej polskie miasta og³a
szaj¹ konkurs na granty kulturalne, nastêpnie
ka¿dy  z  wygranych  grantobiorców  og³asza
publicznie swój konkurs festiwalowy i nagro
dy w wybranej dziedzinie. W tym �wietle kul
tura polska wydaje siê mieæ charakter silnie
agonistyczny. A przecie¿ jest  jeszcze mimi
cry (spektakle bezinteresowne ludzi równych
sobie, cykle pokazów czy wystaw), alea (za
bawy  losowe),  illinx (igranie w zbiorowych
tañcach, obrzucanie siê kolorowymi proszka
mi, pomidorami).

BOGUS£AW SU£KOWSKI

Kto to jest ta Bia³a Kobra?
W miastach polskich dzisiejsze  imprezy kulturalne,  festiwale  i eventy s¹ nie  tylko  form¹

us³ug  na  rzecz  mieszkañców,  ale  s¹  ponadto  instrumentami  promocji  i  kszta³towania

zewnêtrznych opinii o tym czy innym o�rodku miejskim.
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Prezydent Andrzej Duda  3 maja  bie¿¹cego
roku zapowiedzia³ na rok 2018 konsultacyjne
referendum  ogólnopañstwowe  w  sprawie
zmian w konstytucji. Referendum nie dojdzie
jednak  do  skutku,  bowiem  �  jak wiemy  �
Senat RP ustosunkowa³ siê w lipcu tego roku
negatywnie do propozycji Prezydenta.
  Niemniej jednak nowe rozwi¹zania kons
tytucyjne, dopasowane do wymogów postêpu
i aktualnej sytuacji politycznej w Polsce, s¹
w najbli¿szej przysz³o�ci konieczne i niezbêd
ne. Po 20 latach od ostatniej rewizji konstytu
cji w Polsce jest najwy¿szy czas na ponown¹
nowelizacjê ustawy zasadniczej.

Konstytucja PRL 1952 r.
  Po II wojnie �wiatowej krytykê konstytucji
kwietniowej chêtnie wykorzystali polscy ko
muni�ci,  utrzymuj¹c  pod  koniec wojny,  ¿e
rz¹d Polski w Londynie opiera siê na konsty
tucji  faszystowskiej  i  dlatego nie ma prawa
reprezentowania narodu. Ustawa zasadnicza
PRL powsta³a w okresie, gdy polska suweren
no�æ praktycznie nie istnia³a, a pañstwo pols
kie znajdowa³o siê w okowach komunizmu.
Dlatego Konstytucja PRL zosta³a narzucona
przez stalinowski dyktat. Prawd¹ jest tak¿e, ¿e
projekt zosta³ przedstawiony Stalinowi do oso
bistej akceptacji. Zachowa³y siê nawet nanie
sione jego rêk¹ poprawki. Praktycznie konsty
tucja  zosta³a  opracowana  wed³ug  wzorów
sowieckich, pozwalaj¹cych na dowoln¹ inter
pretacjê norm ustrojowych.
  Konstytucja PRL ze zmianami wprowa
dzonymi w 1989 roku w wielu swoich zapi
sach przetrwa³a a¿ do pierwszych lat III Rze
czypospolitej. W czê�ci dotycz¹cej stosunków
miêdzy w³adz¹ wykonawcz¹ a ustawodawcz¹,
a tak¿e samorz¹du terytorialnego zosta³a zast¹
piona tzw. Ma³¹ Konstytucj¹ z 1992 roku.

Konstytucja III RP 1997 r.
  Dopiero po niemal 10  latach suwerenne
pañstwo  polskie  doczeka³o  siê  konstytucji
opracowanej samodzielnie. Do tego czasu za
sady  ustroju  Polski  regulowa³a  znowelizo
wana Konstytucja PRL, w 1992 r. czê�ciowo
zast¹piona przez Ma³¹ Konstytucjê. Poza tym
prace  nad  now¹  konstytucj¹  opó�ni³o  dwu
krotne rozwi¹zanie parlamentu.
  W 1997  r., pod koniec kadencji  rz¹dów
socjaldemokracji, koalicja SLD i PSL przy
�pieszy³a prace nad uchwaleniem nowej kon
stytucji. Moment legislacyjny by³ dla postko
munistów idealny, bowiem od grudnia 1995
roku urz¹d prezydenta sprawowa³ lider SLD
Aleksander Kwa�niewski.
  Od 1992 r. dzia³a³a Komisja Konstytucyj
na, do której wp³ynê³o a¿ 8 projektów konsty
tucji. Ostateczny  kszta³t  ustawy  zasadniczej
okaza³ siê kompromisowy i by³ efektem gry
politycznej. W tym czasie Solidarno�æ przy
gotowa³a w³asny projekt. Pod projektem oby
watelskim zebrano 2 miliony podpisów, jed
nak nie zosta³ on dopuszczony do wyboru
w referendum. W 1997 r. Zgromadzenie Na
rodowe  przeg³osowa³o  projekt  konstytucji
przygniataj¹c¹ liczb¹ g³osów.

2 kwietnia 1997 roku projekt konstytucji
zosta³ uchwalony przez Zgromadzenie Naro
dowe.  Za  jego  przyjêciem  opowiedzieli  siê
parlamentarzy�ci z SLD, PSL, UW i UP. Prze
ciwko  g³osowali  pos³owie  �Solidarno�ci�,
KPNBBWR oraz nieliczni z PSL.

  Obywateli zapytano w glosowaniu tylko
o projekt konstytucji przyjêty przez ówczesn¹
lewicow¹ wiêkszo�æ parlamentarn¹. W refe
rendum wziê³o udzia³ zaledwie 43 proc. oby
wateli.  Z  tej  liczby  tylko  53  proc.  opowie
dzia³o siê za przyjêciem konstytucji. By³o to
niespe³na 6,4 mln obywateli. Z tego wzglêdu
trudno  jest  powiedzieæ,  ¿e  konstytucja  odz
wierciedla pogl¹dy obywateli na pañstwo.
  Ustawa zasadnicza nie rozwi¹zywa³a wie
lu trudno�ci i wprowadzi³a wiele niejasno�ci
prawnych i legislacyjnych. Nie ustosunkowy
wa³a siê do kwestii braku suwerenno�ci w ok
resie PRL, aparatu represyjnego oraz wspó³
pracy  agend  pañstwowych  ze  Zwi¹zkiem
Sowieckim. Nie  podjê³a  równie¿  problemu
pozostania wielu obywateli poza jej obecnymi
granicami. W ustawie zasadniczej brakuje tak
¿e kwestii uregulowania wyw³aszczenia mie
nia i odbierania obywatelstwa.

Nowa Konstytucja
  Historia nauczy³a nas, ¿e konstytucja Pols
ki winna odpowiadaæ swoim czasom. Dzisiej
sza konstytucja, pisana na miarê Polski XXI
wieku, wymaga powa¿nych zmian. Prezydent
RP zak³ada³, ¿e to naród w zapowiadanym re
ferendum bêdzie ocenia³ nowy kierunek, jaki
zostanie zaproponowany. Konstytucja nie tyl
ko powinna chroniæ prawa jednostki, ale rów
nie¿ ca³ego pañstwa. Powinna daæ instrumenty
prawne do prowadzenia w³asnej suwerennej
polityki  i  zachowania  bezpieczeñstwa  oraz
wspó³decydowania obywateli o losie pañstwa.
  Istotne  jest,  jak w znowelizowanej usta
wie  zasadniczej  zostanie  ukonstytuowany
wp³yw obywateli na proces decyzyjny w pañ
stwie. I tu otwiera siê szansa na wprowadzenie
do konstytucji zapisów dotycz¹cych referen
dum jako decyzyjnej formy wyra¿ania woli

i kontroli  spo³ecznej oraz wi¹¿¹cej praktyki
inicjatywy obywatelskiej.
  Aktualnie w polskim systemie ustrojowym
rysuje  siê  istotne  napiêcie  miêdzy  dwoma
rodzajami  demokracji  �  parlamentarn¹  (po
�redni¹) i oddoln¹ (bezpo�redni¹), przy czym
mechanizmy i instrumenty demokracji parla
mentarnej  zajmuj¹ w nim pierwszoplanowe
miejsce, a oddolnej jedynie pomocnicze i ra
czej symboliczne. Namiastkami instrumentów
demokracji bezpo�redniej w Polsce s¹ g³ównie
referenda lokalne w sprawie odwo³ania orga
nów samorz¹du terytorialnego, referenda ogól
nopolskie w najwa¿niejszych sprawach ustro

jowych oraz obywatelska inicjatywa ustawo
dawcza.
  Nie ma jednak w Polsce powszechnej �
podkre�lam: powszechnej � tradycji podejmo
wania  decyzji w  ramach  referendum,  prak
tycznie wszystkie wa¿ne  decyzje  podejmo
wane s¹ przez rz¹d i parlament. Referendum
w wa¿nych  sprawach  dla  Polski  organizuj¹
obecnie Sejm i Prezydent za zgod¹ Senatu, na
tomiast obywatele s³u¿¹ jedynie do poparcia
lub odrzucenia kwestii  poddanej w  referen
dum, które w praktyce ma charakter opinio
twórczy,  szczególnie  gdy  frekwencja  nie
przekroczy 50%. Poza tym referenda w Polsce
to absolutna rzadko�æ.
  Nastêpn¹  namiastk¹  formy  demokracji
bezpo�redniej w Polsce jest obywatelska inic
jatywa  ustawodawcza. W  tym  celu  nale¿y
za³o¿yæ komitet inicjatywny i zebraæ 100 ty
siêcy podpisów pod projektem ustawy w ci¹gu
3 miesiêcy od powstania komitetu. Nastêpnie
projekt ustawy wraz z podpisami przekazy
wany jest do Marsza³ka Sejmu, który proce
duje z nimi tak samo, jak z innymi projektami
ustaw. Czyli inicjatywa obywatelska nie gene
ruje automatycznie referendum. Poza tym, ze
wzglêdu na skomplikowany tryb wnoszenia
inicjatywy obywatelskiej i krótki termin zbie
rania  podpisów,  niewiele  projektów  ustaw
przygotowanych przez obywateli jest sk³ada
nych w Sejmie. W porównaniu ze Szwajcari¹
taka inicjatywa musia³aby byæ przeg³osowana
w referendum, czyli Sejm nie mia³by mo¿li
wo�ci  zablokowania  danego  tematu. Nato
miast w Polsce do referendum dochodzi tylko
wtedy, gdy inicjatywa zostanie w Sejmie prze
g³osowana na  �tak�  lub bêdzie  co najmniej
obojêtna dla wiêkszo�ci sejmowej.
  Jak z powy¿szego wynika, trudno w tych
warunkach mówiæ w Polsce o wi¹¿¹cych dla

w³adzy oddolnych formach kierowania pañ
stwem.

Demokracja obywatelska
  Istotne jest to, ¿e oddolna forma kierowa
nia  pañstwem  jest  ju¿  zawarta w  aktualnej
konstytucji � w art. 4. ust. 1, który mówi wy
ra�nie, ¿ew³adza zwierzchnia w Rzeczypospo
litej Polskiej  nale¿y do Narodu. Natomiast
ust.  2  odnosi  siê  tak¿e  do  bezpo�redniego
charakteru procesu decyzyjnego w Polsce:
Naród sprawuje w³adzê przez swoich przed
stawicieli lub bezpo�rednio.
  S³owo �bezpo�rednio� ma tutaj ogromne
znacznie, oznacza bowiem wspó³udzia³ w wy
konywaniu w³adzy przez spo³eczeñstwo oby
watelskie, w domy�le chodzi o formê referen
dum i inicjatywy obywatelskiej. Referendum,
które stanowi³oby wyraz woli spo³eczeñstwa
i inicjatywê obywatelsk¹, która powinna po
siadaæ  charakter  innowacyjny  i  kreuj¹cy  �
umo¿liwiaj¹ce  obywatelom  skuteczne  prze
forsowanie  wa¿nych  spo³ecznych  kwestii.
  Nale¿y dodaæ, ¿e aktualna Konstytucja RP
(z 1997 r.) zawiera zapis na temat ogólnokra
jowego referendum. Chodzi mi dok³adnie
o art. 125, który umo¿liwia przeprowadzenie
referendum w sprawach istotnych dla pañstwa
polskiego. W domy�le zak³adam, ¿e art. 125
opiera siê na wymienionym uprzednio art. 4
tej¿e konstytucji.
  Aby umo¿liwiæ suwerenowi, czyli spo³e
czeñstwu polskiemu, efektywny udzia³ w spra
wowaniu w³adzy, nale¿a³oby zmieniæ art. 125
aktualnej konstytucji, który � mówi¹c otwar
cie � w obecnej formie nie spe³nia norm demo
kracji bezpo�redniej i nie �oddaje� kompeten
cji w³adczych spo³eczeñstwu.
  Kwestiami  do  uzgodnienia  dotycz¹cymi
inicjatywy obywatelskiej s¹ szczegó³y istotnej
wagi dotycz¹ce realistycznej liczby obywateli
postuluj¹cych projekt nowej ustawy i realis
tycznego terminu, w jakim komitet inicjatyw
ny winien zebraæ podpisy. Natomiast je�li cho
dzi o referendum organizowane przez Sejm
i Prezydenta za zgod¹ Senatu, nale¿y odpo
wiedzieæ na nastêpuj¹ce konkretne pytania:
w  jakich  istotnych  sprawach  powinno  byæ
przeprowadzane wi¹¿¹ce  referendum?,  czy
konieczna jest frekwencja 50% obywateli
w wi¹¿¹cym g³osowaniu referendalnym?
  Niew¹tpliwie � wa¿ne jest doinformowa
nie spo³eczeñstwa o mo¿liwo�ciach i zaletach
form demokracji bezpo�redniej. Jest to proces,
który nazywam socjalizacj¹ polityczn¹, w trak
cie którego polski obywatel powinien nabyæ
system warto�ci i norm oraz wzorów zacho
wañ w³a�ciwych  dla  tego  typu  demokracji.
Ogromna odpowiedzialno�æ spoczywa tu na
mediach i politykach, którzy powinni zainicjo
waæ  proces  wcielania  elementów  oddolnej
demokracji. Proces ten powinien mieæ na celu
zwiêkszenie uczestnictwa i wspó³decydowa
nia obywateli w ¿yciu politycznym pañstwa.
  O wspó³decydowanie obywateli w ¿yciu
politycznym pañstwa polskiego nale¿y i warto
walczyæ. Nie chodzi o to, aby z Polski zrobiæ
drug¹ Szwajcariê, lecz o zwiêkszenie partycy
pacji obywateli przy podejmowaniu wa¿nych
decyzji na szczeblach w³adzy regionalnej
i pañstwowej. To przecie¿ obywatele, bêd¹cy
suwerenem  pañstwa,  najlepiej  znaj¹  swoje
potrzeby i bol¹czki. Dlatego nowelizacja aktu
alnej i nie spe³niaj¹cej oczekiwañ obywateli
Konstytucji RP jest spraw¹ olbrzymiej wagi.
  Praktyka inicjatywy obywatelskiej realis
tycznej  do  przeprowadzenia  i  wi¹¿¹ce  dla
w³adz  referendum  jako  narzêdzie  kontroli
w³adzy, kszta³towania ustroju i wyraz woli na
rodu, wzbogaci³yby na pewno proces decyzyj
ny w ramach polskiego systemu politycznego.

PROF. MIROS£AW MATYJA

Nowa Konstytucja to nowa szansa
Polskie konstytucje rodzi³y siê w przesz³o�ci zawsze w specyficznych warunkach geopolitycz

nych � ich powstanie by³o wymuszone przez ówczesn¹ sytuacjê polityczn¹ i spo³eczn¹. Dzi�,

po  100  latach  od  czasu  odzyskania  niepodleg³o�ci  przez Polskê  i  po  30  latach  istnienia

polskiego  pañstwa  demokratycznego,  ugruntowana  polska  demokracja  oczekuje  nowych

rozwi¹zañ konstytucyjnych.
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Wielu ludziom, w�ród nich tak¿e niektórym
katolikom, wielk¹ trudno�æ sprawia uznanie
i wyznawanie �wiêto�ci Ko�cio³a. Przyczyn
jest wiele � przesadne krytykanctwo uprawia
ne szczególnie przez pisma antyklerykalne,
wyolbrzymiane b³êdy Ko�cio³a, prawdziwe
i zmy�lone s³abo�ci i grzechy duchownych
oraz wiernych  �wieckich, brak zauwa¿enia
zas³ug Ko�cio³a, nie tylko w wymiarze nad
przyrodzonym,  ale  tak¿e w odniesieniu do
rzeczywisto�ci ziemskiej. Ale tak¿e zanied
bania  i  b³êdy  wychowawcze  pope³niane
przez  rodziców,  katechetów  i  nauczycieli.
Nie  uczymy  i  nie wychowujemy m³odych
ludzi do mi³owania Ko�cio³a, do wdziêczno
�ci za to, co Ko�ció³ uczyni³ i czyni dla dobra
�wiata i ludzko�ci. Obojêtno�æ wobec Ko�
cio³a i Jego pos³annictwa stwarza niebezpie
czeñstwo  ulegania  duchowi  tego  �wiata,
który  rodzi w umys³ach  i  sercach  ludzkich
nie  tylko  obojêtno�æ  wobec  Ko�cio³a,  ale
tak¿e wrogo�æ prowadz¹c¹ a¿ do prze�lado
wania,  a  nawet  morderstwa  wyznawców
Chrystusa duchownych i �wieckich. Mamy
tego  liczne  przyk³ady,  tak¿e  i  w  naszych
czasach.  W  komunizmie  przedstawiano
Ko�ció³  jako wroga cz³owieka  i  ludzko�ci,
przez  którego  dzia³o  siê  wszelkie  z³o  na
�wiecie. W takiej atmosferze prawda o �wiê
to�ci Ko�cio³a z wielkim trudem przedosta

wa³a siê do �wiadomo�ci ludzkiej, w której
zasiano tyle uprzedzeñ, pos¹dzeñ, nienawi�ci
i wrogo�ci. Niektórzy przyjmowali z ³atwo�
ci¹ te nastawienia, czêsto dla usprawiedliwie
nia swoich niecnych czynów, dla kariery, czy
te¿ zdobycia �zas³ug� i osi¹gniêcia spo³ecz
nego awansu i korzy�ci materialnych. Przy
k³adów takich postaw z niedalekiej przesz
³o�ci,  szczególnie w  krajach  opanowanych
przez komunizm, a zatem i w Polsce, mamy
a¿ nazbyt. Aby teraz przywróciæ do ludzkiej
�wiadomo�ci  szacunek,  mi³o�æ,  poczucie
odpowiedzialno�ci  dla  instytucji,  tak  pom
niejszonej w ich oczach, potrzeba wiele lat
i spokojnego wysi³ku rodziców, nauczycieli,
katechetów i ca³ego spo³eczeñstwa. Istnieje
pilna potrzeba przywrócenia  ludziom zdol
no�ci umys³owej i serca, szacunku, mi³o�ci
i  wdziêczno�ci  dla  Ko�cio³a,  i  obudzenia
pragnienia dobra, ³aski i �wiêto�ci, przez któ
re Bóg pragnie przez pos³ugê Ko�cio³a ubo
gaciæ ka¿dego cz³owieka i wszystkie narody.
  W Symbolu wiary w domach  i  �wi¹ty
niach tak czêsto powtarzamy: Wierzê w je
den, �wiêty, powszechny i apostolski Ko�ció³.
Te cztery przymioty, nierozdzielnie ze sob¹
po³¹czone, wskazuj¹ na istotne rysy Ko�cio³a
i Jego pos³anie. Ko�ció³ nie posiada ich sam
z siebie, lecz Chrystus przez Ducha �wiêtego
sprawia, ¿e jego Ko�ció³ jest jeden, �wiêty,

powszechny  i apostolski, oraz powo³uje go
do urzeczywistniania ka¿dego z tych przymio
tów (KKK, 811). Wcze�niej Sobór Watykañ
ski  I  przypomnia³: Ko�ció³  z  racji  swojej
wznios³ej �wiêto�ci, swojej powszechnej jed
no�ci, swej niewzruszonej sta³o�ci, jest sam
przez  siê  wielkim  i  sta³ym motywem  wia
rygodno�ci  oraz  niezawodnym  dowodem
swego Boskiego pos³ania (DS., 3013). A za
tem Ko�ció³ jest �wiêty.
  �wiêto�æ Ko�cio³a wynika z Jego zwi¹z
ku z Trójjedynym Bogiem. Zosta³ on zapla
nowany i jest dzie³em Boga. To za� co wy
wodzi siê od Boga jest z natury �wiête. Ko�
ció³  otrzyma³  od  Boga  ³askê  przebaczenia
grzechów i uczestnictwa w Jego ̄ yciu � w Je
go �wiêto�ci.
  Chrystus jest G³ow¹ Ko�cio³a, Duch �wiê
ty  Jego  Dusz¹,  ich  �wiêto�æ  ogarnia  ca³y
Ko�ció³. Bóg w Chrystusie zawar³ z Ko�cio
³em  (Ludem  Bo¿ym)  przymierze,  którego
nigdy  nie  odwo³a.  Duch  �wiêty  u�wiêca
Ko�ció³ i po�ród s³abo�ci i grzechów prowa
dzi  go  do  �wiêto�ci.  Ko�ció³  jest  zatem
�wiêtym Ludem Bo¿ym,  a  Jego cz³onkowie
s¹ nazwani �wiêtymi (Lumen gentium, 39).
  Ko�ció³  jest  �wiêty,  poniewa¿  w  nim
Chrystus z³o¿y³ pe³niê �rodków u�wiêcenia
i zbawienia cz³owieka, z których doznajemy
wszelkich ³ask w osi¹ganiu �wiêto�ci. Tymi
�rodkami s¹ przede wszystkim Sakramenty
�wiête,  a  szczególnie  Eucharystia,  która
uobecnia wielkie dzie³o zbawienia i u�wiêce
nie cz³owieka, dokonane przez Chrystusa
w Mêce, �mierci i Jego Zmartwychwstaniu.
  Szczególnym wyrazem i znakiem �wiê
to�ci Ko�cio³a jest Mi³o�æ � któr¹ obejmuje
wszystkich i prowadzi wszystkich do mi³o�ci
Boga i ka¿dego cz³owieka. Bez mi³o�ci nie
ma �wiêto�ci.
  Ko�ció³ jest �wiêty, poniewa¿ prowadzi
cz³owieka do �wiêto�ci i ma �wiêtych. Niek
tórzy  z  jego  cz³onków  osi¹gnêli  heroiczne
szczyty �wiêto�ci w wyznawaniu wiary, a na
wet w mêczeñstwie. Oni w d¹¿eniu do �wiê
to�ci w wyj¹tkowy sposób upodobnili siê do
Chrystusa w Jego �wiêto�ci i jak On oddali
¿ycie swoje na �wiadectwo innym, aby rów
nie¿ zostali u�wiêceni i zbawieni.
  Ko�ció³  jest �wiêty pomimo s³abo�ci
i grzeszno�ci jego cz³onków. Dlatego Ko�
ció³ otrzyma³ w³adzê oczyszczania  ludzi
z  grzechów,  co dokonuje  siê  szczególnie
w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Ko�ció³
ustawicznie wzywa do nawrócenia i pokuty,
i podejmuje ró¿norakie formy pokuty, wyna
grodzenia i odnowy cz³owieka w jego powo
³aniu do �wiêto�ci. Przyk³adem zmagania siê

z grzechem i korzystania ze �rodków u�wiê
cenia  s¹  wszyscy  zbawieni,  a  szczególnie
�wiêci, uroczystym aktem beatyfikacyjnym
i  kanonizowanym wyniesionych do  chwa³y
o³tarzy.W ci¹gu ca³ej historii Ko�cio³a, w oko
liczno�ciach najtrudniejszych �wiête i �wiêci
byli  zawsze  �ród³em  i  pocz¹tkiem  odnowy
(Christifideles laici, 16).

Po�ród  nas  ¿yje  wiele  ludzi  �wiêtych,
d¹¿¹cych do �wiêto�ci, walcz¹cych ze s³abo�
ciami, grzechem, a czyni¹ to w Ko�ciele, po
przez Ko�ció³, korzystaj¹c ze �rodków u�wiê
cenia, które w nim Chrystus pozostawi³. Oj
ciec �wiêty Franciszek czêsto zachêca nas,
aby�my umieli spostrzegaæ po�ród nas ludzi
dobrych, konsekwentnie d¹¿¹cych do �wiê
to�ci. S¹ to nie tylko duchowni, czy ¿yj¹cy
w klasztorach, ale tak¿e ci, którzy tworz¹ na
sze rodziny i stanowi¹ nasze spo³eczeñstwo.

Jest to zachêta dla nas wszystkich, aby�
my w³¹czeni w Ko�ció³ �wiêty przez  ³askê
Chrztu �wiêtego zd¹¿ali do zbawienia dro
gami  �wiêto�ci. Wszyscy  jeste�my  do  niej
wezwani � Albowiem wol¹ Bo¿¹ jest u�wiê
cenie wasze (1Tes 4,3). Wzorem tej �wiêto�ci
jest dla nas sam Bóg: Bêdziecie wy tedy dos
konali, jako i Ojciec wasz niebieski doskona³y
jest (Mt 5,4).
  Wszyscy zatem chrze�cijanie powinni
w warunkach swego ¿ycia, po�ród codzien
nych obowi¹zków ¿ycia, z wiar¹ przyjmowaæ
wszystko  z  rêki  Ojca  niebieskiego,  pe³niæ
Jego wolê, korzystaæ ze �rodków ich u�wiê
caj¹cych, w ten sposób u�wiêcaæ siebie, ro
dziny, ca³¹ ludzk¹ spo³eczno�æ i powiêkszaæ
�wiêto�æ Ko�cio³a.
  Mówi¹c o �wiêto�ci Ko�cio³a niepodobna
nie wspomnieæ o Maryi, Matce Jezusa i Mat
ce Ko�cio³a. Maryja jest Matk¹ Jezusa Za³o
¿yciela Ko�cio³a,  jest Matk¹  ka¿dego  och
rzczonego, który przez Chrzest �wiêty sta³
siê  dzieckiem  Boga  i  zosta³  w³¹czony  do
Ko�cio³a �wiêtego, a zatem jest tak¿e Matk¹
Ko�cio³a � Naj�wiêtsza Maryja Panna. Dziê
ki Niej chrze�cijanie staraj¹ siê, aby przezwy
ciê¿aæ grzech i wzrastaæ w �wiêto�ci i usta
wicznie modl¹  siê  do Niej, wznosz¹  swoje
oczy ku Maryi (Lumen gentium, 65).
  Modlitwa z Maryj¹ i do Maryi, do b³ogo
s³awionych i �wiêtych jest drog¹ prowadz¹c¹
do  �wiêto�ci  wszystkich,  którzy  nale¿¹  do
�wiêtego Ko�cio³a. Modlimy siê o to w zna
nej nam pie�ni:We� w sw¹ opiekê nasz Ko�
ció³ �wiêty; Panno Naj�wiêtsza, Niepokala
na. Niechaj mi³o�ci¹ ka¿dy przejêty czci w nim
Jezusa, naszego Pana.

KS. INFU£AT JÓZEF FIJA£KOWSKI

Ko�ció³ �wiêty
Wierzê w jeden, �wiêty, powszechny i apostolski Ko�ció³.
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Odpowied�  jest prosta:  jak najbardziej,  tak!
Cz³owiek  nie  zmienia  siê w  swojej  istocie,
zmianom ulegaj¹ tylko okoliczno�ci, w których
¿yjemy. Wystarczy  przyjrzeæ  siê  ¿yciu  �w.
Faustyny i s³owom, które zapisa³a w �Dzien
niczku�, by stwierdziæ, ¿e mamy gotowe od
powiedzi  na  wiele  dylematów  nurtuj¹cych
wspó³czesnych ludzi, tak¿e m³odych.

Helena Kowalska urodzi³a siê w G³ogow
cu ko³o £odzi, w biednej rodzinie ch³opskiej
jako trzecie z dziesiêciorga dzieci. Od dzieciñ
stwa odznacza³a siê wielk¹ pobo¿no�ci¹ i wra¿
liwo�ci¹ na ludzk¹ krzywdê. Ukoñczy³a tylko
trzy klasy szko³y elementarnej, poniewa¿ mu
sia³a pracowaæ w gospodarstwie. Jako szesna
stoletnia dziewczyna opu�ci³a dom, by rozpo
cz¹æ pracê zarobkow¹, któr¹ wesprze rodzi
ców i m³odsze rodzeñstwo � najpierw trafia
do  rodziny Bryszewskich w Aleksandrowie
£ódzkim, dalekich krewnych, którzy prowa
dzili piekarniê, a pó�niej bêdzie s³u¿¹c¹ w £o
dzi. Te lata okaza³y siê najwa¿niejsze dla pó�
niejszej drogi ¿yciowej Helenki Kowalskiej.
  £ód� by³a miastem niezwyk³ym. Od  lat
ju¿ by³a potêg¹ w³ókiennicz¹, a nap³yw lud
no�ci z okolicznych wsi do pracy w fabrykach
lub bogatszych domach by³ czym� powszech
nym.  £ód�  by³a  jednak  miastem  wielkich
kontrastów, a  I wojna �wiatowa czêsto prze
pa�æ miêdzy bogatymi i biednymi pog³êbi³a.
Robotnicza bieda s¹siadowa³a tu z ogromnym
bogactwem fabrykantów; bezrobocie i wojen

ne dramaty pozbawia³y ludzi �rodków do ¿y
cia, ³ama³y ich krêgos³upy moralne. W £odzi
szerzy³a  siê  wiêc  rozwi¹z³o�æ,  prostytucja
m³odocianych, przestêpczo�æ, porzucano dzie
ci, a wielkie ¿niwo zbiera³y choroby zaka�ne,
szczególnie gru�lica. W takim nieprzyjaznym
�wiecie, obcym zapewne dla wiejskiej dziew
czyny dojrzewa³o jej powo³anie.
  Helenka Kowalska najpierw zatrudni³a siê
jako pos³ugaczka u tercjarek, które w £odzi
prowadzi³y aptekê, a pó�niej znalaz³a zatrud
nienie jako s³u¿¹ca u w³a�cicielki sklepu Mar
cjanny Wieczorek primo voto Sadowskiej.
  Jak pisze sama �w. Faustyna w �Dzien
niczku�, pierwszy raz g³os Bo¿y w duszy, czyli
zaproszenie  do  ¿ycia  doskonalszego rozpo
zna³a  u  siebie  ju¿ w  siódmym  roku  ¿ycia.
Przyzna³a te¿, ¿e nie zawsze by³a temu g³o
sowi pos³uszna. Gdy maj¹c 18 lat poprosi³a
rodziców o pozwolenie na wst¹pienie do za
konu, otrzyma³a stanowcz¹ odmowê. Po tym,
jak sama stwierdza, odda³a siêpró¿no�ci ¿ycia.
G³os powo³ania by³ jednak wci¹¿ obecny
w duszy dziewczyny, mimo ¿e stara³a siê go
zag³uszyæ �rozrywkami�.
   Latem 1924 r. podczas plenerowej zaba
wy w ³ódzkim Parku Wenecja, na której He
lenka by³a z siostr¹ i kole¿ank¹, objawi³ siê Jej
Pan Jezus. W �Dzienniczku� zapisa³a:W pew
nej chwili by³am z  jedn¹ z sióstr swoich na
balu. Kiedy siê wszyscy najlepiej bawili, dusza
moja  doznawa³a  wewnêtrznych  udrêczeñ.

W chwili, kiedy zaczê³am tañczyæ, nagle ujrza
³am Jezusa obok. Jezusa umêczonego, obna
¿onego z szat, okrytego ca³ego ranami, który
mi  powiedzia³  te  s³owa: Dok¹d  ciê  cierpia³
bêdê  i dok¹d mnie zwodziæ bêdziesz? W  tej
chwili  umilk³a  wdziêczna  muzyka,  znik³o
sprzed oczu moich towarzystwo, w którym siê
znajdowa³am, pozosta³ Jezus i ja.
  Dziewczyna natychmiast uda³a siê  ³ódz
kiej katedry, by prosiæ Pana Boga o wskazów
ki, co ma robiæ. Us³ysza³a: Jed� natychmiast
do Warszawy, tam wst¹pisz do klasztoru. I He
lenka Kowalska  tego g³osu pos³ucha³a. Tak
zaczê³a siê Jej trudna droga zakonnego ¿ycia,
naznaczonego ciê¿k¹ fizyczn¹ prac¹, choro
bami i walk¹ o zrozumienie wielkiego orêdzia
Bo¿ego Mi³osierdzia, które przekaza³ Jej Pan
Jezus.
  Siostra Faustyna mia³a przypomnieæ �wia
tu prawdê objawion¹ w Pi�mie �wiêtym o mi
³o�ci mi³osiernej Boga do ka¿dego cz³owieka.
Pan Jezus da³ jej te¿ misjê namalowania i roz
powszechnienia kultu obrazu Jezusa Mi³osier
nego z podpisem �Jezu, ufam Tobie�, Koronki
do Mi³osierdzia Bo¿ego i modlitwy w godzinê
�mierci Jezusa (o godz. 15), zwanej Godzin¹
Mi³osierdzia. Prosi³ te¿ o ustanowienie �wiêta
Mi³osierdzia Bo¿ego w pierwsz¹ niedzielê po
Wielkanocy oraz o za³o¿enie nowego zgroma
dzenia zakonnego wielbi¹cego, g³osz¹cego
i wypraszaj¹cego Bo¿e Mi³osierdzie dla ca³e
go �wiata.
  �Jezu,  ufam Tobie�  �  napis,  który  Pan
Jezus kaza³ umie�ciæ pod swoim wizerunkiem
namalowanym wed³ug wskazówek �w. Fau
styny � chyba najpe³niej  j¹ okre�la. Zaufa³a
Panu Jezusowi wszystko. Czy my, ludzie XXI
wieku to potrafimy? Czy mamy tyle wiary, by
uznaæ, ¿e On jest najwa¿niejszy?
  Mówi³ o tym podczas uroczysto�ci ku czci
�w. Faustyny w £odzi w 2014 r. Ks. Bp Ro
man Marcinkowski  z  P³ocka: Wspó³czesny
cz³owiek jest dziwny. Potrafi zaufaæ wszystkim
i wszystkiemu, tylko nie Bogu. Ufa wró¿kom,
jasnowidzom, magikom i znachorom, ideolo
gom, znakom i przepowiedniom, ufa same
mu sobie, swym ograniczonym zdolno�ciom
i mo¿liwo�ciom. Wspó³czesny cz³owiek zawie
rza swój los zdobytej fortunie, osi¹gniêtemu
stanowisku, zawartym znajomo�ciom, nawet
martwej materii � samochód, telewizor kom
puter,  internet.  A  trudno�ci  pojawiaj¹  siê
wówczas, gdy ma siê zawierzyæ samemu Bogu.
Czy przejawem postêpu nowoczesno�ci, inte
ligencji i rozumu jest to, ¿e z wró¿b i zabobo
nów utrzymuje siê w Polsce 100 tys. wró¿ek
i jasnowidzów, z którymi kontaktuje siê ponad
3 mln Polaków?
  Siostra Faustyna potrafi³a  znale�æ odpo
wied� na mankamenty czasów, w których ¿y
³a. A  by³y  to,  podobnie  jak  dzisiaj,  trudne

czasy. Czasy wielkiego bezrobocia, moralne
go  upadku  kobiet,  nêdzy  oraz  dotkliwych
nastêpstw I wojny �wiatowej i wojny z bolsze
wikami.  �w.  Faustyna  odpowiedzia³a  na  te
problemy bezgranicznym zaufaniem Panu Bo
gu i oddaniem siê na Jego wy³¹czn¹ s³u¿bê.
Zastanawiaj¹ca  jest  dla  nas  �Bo¿a decyzja�
pos³ania  tej  prostej  wiejskiej  dziewczyny
w³a�nie do £odzi � miasta niezliczonych kon
trastów,  nêdzy,  upadku moralnego,  kwitn¹
cych praktyk okultystycznych  i  spirytyzmu.
To w £odzi otrzyma³a wielk¹ ³askê powo³ania
do ¿ycia konsekrowanego i dalej � g³oszenia
Orêdzia Mi³osierdzia Bo¿ego. Gdyby�my pa
trzyli na ni¹ jak ludzie niewierz¹cy, widzieli
by�my pewnie wyrzeczenia, choroby, pracê
ponad si³y i wyzbycie siê wszystkiego. A prze
cie¿ Faustyna by³a osob¹ niezwykle pogodn¹
i ¿yczliw¹. Siostra Beata Piekut ze Zgroma
dzenia Sióstr Matki Bo¿ej Mi³osierdzia, która
zna³a osobi�cie Faustynê wspomina³a:To by³a
niezwyk³a osoba. Pogodna, promienna, us³u¿
na. Gdy przychodzi³a na rekreacjê, mówiono,
¿e �idzie nasz teolog�, bo zawsze mówi³a
o Bogu. Pomimo s³abego zdrowia pomaga³a
innym bez s³owa u¿alania siê nad sob¹.
  Dzisiejszy �wiat oferuje m³odym ludziom
¿ycie �szczê�liwe� bez Boga. Cz³owiek oder
wany od warto�ci i norm gubi siê i popada
w apatiê i frustracjê, ucieka w �wiat wirtualny
i u¿ywki. Sytuacja taka prowadzi do rozpaczy
i niechêci do ¿ycia. Jednak natura cz³owieka
m³odego jest nastawiona na poszukiwanie
i  wiêkszy wysi³ek.  Je�li  uczciwie  szuka  to
zawsze  dojdzie  do  Prawdy  � Boga.  �wiêta
Siostra Faustyna pokazuje m³odym ka¿dych
czasów, ¿e lekarstwem na troski cz³owieka jest
ufno�æ Bogu. Kto zaufa³ Bogu, do�wiadczy³
Jego mi³o�ci mo¿e staæ siê sam �iskr¹� rozpa
laj¹c¹ ogieñ Mi³osierdzia  i  �wiat³em dla  in
nych.  Orêdzie  Bo¿ego  Mi³osierdzia,  które
przekaza³a �w. Siostra Faustyna najlepiej uj¹³
i  przypomnia³  �wiatu  �wiêty  Jan  Pawe³  II,
który  beatyfikowa³  i  kanonizowa³  Siostrê
Faustynê oraz ustanowi³ �wiêto Mi³osierdzia
Bo¿ego. Po beatyfikacji Siostry Faustyny po
wiedzia³:Przemówi³ do nas Bóg przez bogac
two duchowe b³ogos³awionej siostry Faustyny
Kowalskiej.  Zostawi³a  ona  �wiatu  wielkie
orêdzie Bo¿ego Mi³osierdzia oraz zachêtê do
ca³kowitego zawierzenia Stwórcy. Bóg da³ jej
laskê szczególn¹, bo mog³a do�wiadczyæ Jego
mi³osierdzia na drodze prze¿yæ mistycznych
i dziêki szczególnemu darowi modlitwy kon
templacyjnej.
  Nie chodzi o to, by� chodzi³ ze z³o¿onymi
r¹czkami, z aureolk¹ na g³owie, ale o to, by�
pamiêta³ kim jeste� i Komu zaufa³e�.
JEZU, UFAM TOBIE!

KS. WIES£AW POTAKOWSKI

Wystarczy zaufaæ Bogu
Helena Kowalska, czyli Siostra Maria Faustyna urodzi³a siê 25 sierpnia 1905 r., a zmar³a

5 pa�dziernika 1938 r. Nie otrzyma³a wykszta³cenia, by³a prost¹ wiejsk¹ dziewczyn¹, ale to

w³a�nie Jej Pan Jezus przekaza³ Orêdzie Mi³osierdzia Bo¿ego, które zmieni³o i zmienia wci¹¿

�wiat. Czy urodzona 113 lat  temu zakonnica mo¿e byæ dzi� wzorem i drogowskazem dla

m³odych ludzi poszukuj¹cych wzorców do na�ladowania?

Je�li chcesz wydaæ gazetê, biuletyn, czasopismo, reklamê, zbudowaæ logo
firmy lub stowarzyszenia � zadzwoñ, albo napisz do �ikona M�.

Zaprojektujemy od podstaw lub zmodernizujemy Twoje czasopismo,
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 okoliczno�ciowych wed³ug Twojego pomys³u, albo przygotujemy
oryginalny gotowy projekt publikacji, uwzglêdniaj¹c charakter czasopisma,
czy wydawnictwa. Ka¿dy tekst opatrzymy kompetentn¹ korekt¹.

Wykonamy fachowo reklamy prasowe i w postaci ulotek czy plakatów, a tak¿e
zaprojektujemy logo Twojej firmy czy stowarzyszenia.

email: ikonam@wp.pl            tel: 695524940

�Aspekt Polski� l �Echo z Parzna� l �Polonia i Norge�

 Ko�ció³ pw. �w. Faustyny Kowalskiej w £odzi



Aspekt , wrzesieñ 2018 roku, nr 248SPOJRZENIA

Gwa³towno�æ  reakcji  �wiata  na  uchwalon¹
przez Sejm 28 stycznia 2018 r. ustawê o IPN
wprawi³a w zdumienie polskie w³adze, tak¿e
zwyk³ych Polaków. Brutalne ataki przypu�ci³y
�rodowiska ¿ydowskie w Izraelu i w Stanach
Zjednoczonych. W³¹czy³  siê  w  to  niestety
równie¿  rz¹d  amerykañski.  Ujawni³y  siê
ogromne pok³ady nienawi�ci do Polski i Po
laków ze strony nie tylko tych �rodowisk, ale
i mediów. Wielu Polaków poczu³o gniew na
bezczelne k³amstwa i skalê antypolskiej ag
resji. Nie mo¿emy pozostaæ bierni licz¹c, ¿e
fala nienawi�ci os³abnie. Tak  siê nie  stanie.
Musimy siê przed tym broniæ, lecz nie odp³a
caj¹c tak¹ sam¹ monet¹, lecz pokazuj¹c praw
dê.
  Niniejszy tekst jest prób¹ zapocz¹tkowa
nia  takiej pracy. Bêdzie mia³ dwie ods³ony.
Pierwsza � zatytu³owana �Ideologia Holokau
stu� bêdzie po�wiêcona relacjom polsko¿y
dowskim w okresie  19391945 na  tle  uwa
runkowañ  historycznych,  bez  których  nie
sposób  zrozumieæ  z³o¿ono�ci  wzajemnych
relacji. Druga � zatytu³owana �Religia Holo
kaustu� � bêdzie prób¹ szerszego spojrzenia
na kontekst �wiatowy relacji ¿ydowsko chrze�
cijañskich, �ci�lej ¿ydowskokatolickich, brak
znajomo�ci  których  nie  pozwala  zrozumieæ
przyczyn sukcesu �religii Holokaustu�. Zazna
czam, ¿e nie jestem historykiem, a jedynie od
lat amatorsko studiujê relacje polsko¿ydows
kie oraz rolê wp³ywowych kó³ ¿ydowskich.
Tematyka jest obszerna i dlatego � z uwagi na
szczup³o�æ dysponowanego tu miejsca � ka¿
da z tych ods³on bêdzie podzielona na dwie
czê�ci.
  Od wybuchu awantury polskoizraelsko
amerykañskiej us³yszeli�my wiele s³ów w ob
ronie dobrego imienia Polski, ale raczej nie
wiele  by³o  w�ród  nich  faktów,  górowa³y
emocje. Spróbujmy rzetelnie, na ile tylko mo¿
liwe, obna¿yæ k³amstwa, mity i fa³sze histo
ryczne, które wymierzone s¹ g³ównie w Pols
kê, równie¿ w nasz¹ wiarê. Odwo³am siê do
badaczy, których subiektywnie uznajê za wia
rygodnych, znanych z bezkompromisowego
d¹¿enia do poznania prawdy. Namawiam jed
nak czytelników, aby sami siêgnêli do wska
zanych  �róde³.  Znajd¹  tam  stokroæ  wiêcej
wa¿nych informacji.
  Mam �wiadomo�æ, ¿e poruszenie tema
tyki stosunków polsko¿ydowskich w �wietle
prawdy  to  jak wej�cie  na  pole minowe.  Ja
mogê, ale historyk, który odwa¿y siê to zrobiæ,
winien za³o¿yæ, ¿e spotka go ostracyzm i epitet
antysemity. W innych krajach jest to co naj
wy¿ej  temat  niewdziêczny,  nieprzynosz¹cy
s³awy. W USA za� ci, którzy nie tylko, ¿e maj¹
za nic wierno�æ rygorom warsztatu historyka,
lecz wrêcz  k³ami¹, mog¹  liczyæ  na  b³yska
wiczn¹ karierê uniwersyteck¹, literack¹ lub...
finansow¹. Dowodem  jest  �twórczo�æ�  Je
rzego Kosiñskiego, polskiego ¯yda, który
w ksi¹¿ce �Malowany ptak� opisa³ zmy�lone
od pocz¹tku do koñca losy ch³opca, rzekomo
jego samego, prze�ladowanego, bitego przez
prymitywnych i m�ciwych Polaków z rodzin
nej wioski. Ten paszkwil, rozpowszechniony

w setkach tysiêcy egzemplarzy, ukszta³towa³
wizerunek Polaków w Ameryce, na jego pods
tawie nakrêca siê filmy, wystawia spektakle
teatralne. Dopiero detektywistyczna, niestety
niewielu  znana  praca  Joanny  Siedleckiej,
opisana w ksi¹¿ce �Czarny ptasior�, obna¿y³a
jedno  po  drugim  k³amstwa  Kosiñskiego.
Podobn¹ karierê, jeden w USA � Jan Tomasz
Gross, drugi w Kanadzie � Jan Grabowski,
i im podobni, jakich niema³o w Polsce, z Ada
mem Michnikiem, Barbar¹ Engelking, Alin¹
Ca³¹ na czele � im zale¿y na wmówieniu �wia
tu, ¿e Polacy s¹ winnymi zag³ady ¯ydów an
tysemitami. Michnik jest motorem antypols
kiej akcji nazwanej �pedagogik¹ wstydu�. Ale

najwiêksze �zas³ugi� dla zohydzenia Polski
i Polaków maj¹ elity ¿ydowskie w Izraelu
i Ameryce. Skutkiem ich dzia³ania jest fakt,
¿e Polacy s¹ obecnie najbardziej znienawidzo
nym narodem na Zachodzie. Jak do tego dosz
³o?
  Wa¿n¹ pracê na  rzecz zrozumienia  tego
stanu rzeczy wykona³a dr Ewa Kurek. Napi
sa³a wiele  ksi¹¿ek,  esejów, wyg³osi³a wiele
wyk³adów w Polsce, w Stanach Zjednoczo
nych, w Izraelu i w innych krajach.
  Przyjê³a ona zasadê oparcia badañ g³ów
nie na pierwotnych �ród³ach ¿ydowskich, nie
zapo�redniczonych. S¹ one niestety s³abo zna
ne z uwagi na jêzyk jidysz, w którym zosta³y
napisane. Trzy ksi¹¿ki Ewy Kurek s¹ znacz¹
ce: �Dzieci ¿ydowskie w klasztorach� (Lublin
2001),  �Poza granic¹  solidarno�ci.  Stosunki
polsko¿ydowskie 19391945� (Lublin 2008)
oraz  �Polacy  i  ¯ydzi:  problemy  z  histori¹�
(Lublin 2015). Tutaj ograniczê  siê  tylko do
wêz³owych  danych  rozja�niaj¹cych  relacje
polsko¿ydowskie, które kulminowa³y w tra
gicznym dla  obu narodów okresie  okupacji
niemieckiej.
  Jest w antypolskiej nagonce paradoks, jako
¿e w Polsce przed wojn¹ ¿y³o ok. 3,5 miliona
¯ydów, wiêcej ni¿ po³owa wszystkich ̄ ydów

europejskich. Naturalne jest pytanie, dlaczego
tak wielu ¯ydów znalaz³o siê w Polsce. Ano,
przybyli z innych krajów, z których ich wypê
dzono. Oto kilka  faktów  (za:  �Polacy  i ¯y
dzi��):
  � Karol IV (13161378) sprzeda³ ¯ydów
za obfit¹ op³at¹ t³umowi miejskiemu Wiednia,
  � Albrecht V na oskar¿enie jednej kobiety
kaza³ spaliæ na stosie wszystkich ̄ ydów wie
deñskich (1421),
  �  cesarz  Leopold  I wygoni³ wszystkich
¯ydów z Wiednia (1669), jak widaæ Austria
ma wielowiekowe tradycje gnêbienia ̄ ydów,
  � w XV w. wygnano ̄ ydów ze wszystkich
miast niemieckich,
  � ¯ydów wygnano z Anglii (1290), Fran
cji (1306), Hiszpanii (1492), Portugalii (1498).
  W ci¹gu ostatniego tysi¹clecia w Europie
i w Rosji ¯ydów wypêdzano � wed³ug An
drew Carrington Hitchcocka (�Synagoga Sza
tana�) � 47 razy.
  W tym �wietle Polska by³a oaz¹ tolerancji.
Masowe osadnictwo ¿ydowskie w Polsce roz

poczê³o siê za panowania Kazimierza Wiel
kiego, który obdarowa³ ̄ ydów wieloma przy
wilejami, powierzaj¹c im, oprócz wspomaga
nia  skarbca  królewskiego,  g³ównie  handel
zbo¿em, którego Polska mia³a ponad potrze
by, a szlachcie nie wolno by³o tym siê paraæ.
  ¯ydzi ¿yli, handlowali, zajmowali siê rze
mios³em i obrotem pieniê¿nym po�ród Pola
ków, ale nigdy siê nie integrowali. Dowodzi
tego fakt nieznajomo�ci jêzyka polskiego
u mia¿d¿¹cej wiêkszo�ci z nich. Ba, alfabet
³aciñski uznawali za trefny, kojarzyli ze znie
nawidzonym  chrze�cijañstwem,  nazywali
�ksiê¿owskim jêzykiem� i nie chcieli siê go
uczyæ. Jak siê pó�niej okaza³o redukowa³o to
do minimum szanse prze¿ycia w czasie wojny.
W latach 70. XVIII wieku ukszta³towa³a siê
w Polsce  religijna  sekta  chasydów, która
w XX wieku w�ród polskich ̄ ydów (3,5 mln)
rozros³a  siê  do  85%  (tylko  15%  stanowili
¯ydzi zasymilowani). Z regu³y by³a to biedota.
  W XX wieku d¹¿enie do równie¿ politycz
nej  odrêbno�ci  nasili³o  siê  po  odzyskaniu
przez Polskê niepodleg³o�ci. Nie od Polski,
bowiem ¯ydzi  akceptowali  stan  prawny  II
Rzeczpospolitej, lecz nie identyfikowali siê
z jej kultur¹ i wyborami cywilizacyjnymi, nie
wspominaj¹c  o  religii.  Pojawi³  siê  postulat

w³¹czenia do konstytucji artyku³u o utworze
niu  autonomii  ¿ydowskiej  na  terenach,  na
których  dominowa³a mniejszo�æ  ¿ydowska
(10% ludno�ci). Zg³osi³ go w 1920 roku Izaak
Grünbaum,  reprezentuj¹cy  pos³ów  ¿ydows
kich. Inni pos³owie gremialnie zaprotestowali
i nie dosz³o do podzia³u Polski na po³owy, co
nie znaczy, ¿e zapomniano o tych d¹¿eniach.
Spo³eczno�æ ¿ydowska nigdy bowiem (nie li
cz¹c 12% ̄ ydów walcz¹cych o wolno�æ Pol
ski) nie uto¿samia³a siê z Polsk¹, uznaj¹c jej
sprawy  jako  �sprawy  polskie�,  odrêbne  od
�spraw ¿ydowskich�. Kwestia ta powróci³a
w strasznym kontek�cie w 1939 roku. Pow
szechny jest mit, wykreowany przez �rodowis
ka ¿ydowskie, ¿e getta to by³ zamach Niem
ców na wolno�æ ¯ydów, sposób na sprawne
dokonanie  ich  zag³ady.  Przecz¹  temu  same
�ród³a ¿ydowskie. ̄ ydzi uznali, ¿e getta odpo
wiada³y ich d¹¿eniom do stworzenia autono
micznych  prowincji,  które  umo¿liwi¹  prze
trwanie w izolacji od mordowanych masowo
Polaków. Liczyli równie¿, ¿e getta zapewni¹
ochronê przed Polakami. Dlatego w kwietniu
1940  roku  w Warszawie  ¯ydzi  za  w³asne
pieni¹dze rozpoczêli budowê murów wokó³
getta. Wiemy  o  tym  z  pamiêtnika  Adama
Czerniakowa � przewodnicz¹cego Judenratu
i gminy ¿ydowskiej, który pod dat¹  z maja
1941  roku  zapisa³,  ¿e  z  r¹k  SS  otrzyma³
nominacjê na burmistrza autonomii ¿ydows
kiej w Warszawie. Ukrywanie  tych  faktów
sta³o siê �ród³em zak³amania, mitem za³o¿y
cielskim ideologii Holokaustu. Bardziej z³o
wrogie by³y  jednak  inne mity: zaprzeczania
udzia³u ¯ydów w zag³adzie w³asnego narodu
oraz kreowanie siê na bezgrzeszne ofiary, nig
dy katów. Judenraty wspó³pracuj¹c z Niemca
mi liczy³y na pomoc i ochronê, nie zdaj¹c so
bie sprawy z ich ukrytych celów. Adam Czer
niakow prawie w ka¿dym zapisie meldowa³
o spotkaniach na gestapo lub SS, uzgadniaj¹c
¿yciowe sprawy getta. I rzeczywi�cie, w okre
sie  19391942  udawa³o  siê  tam  utrzymaæ
wzglêdny �³ad�. Szymon Datner, historyk ¿y
dowski,  poda³,  ¿e w  okresie  1939�1942  na
dziesiêciu zamordowanych Polaków by³ jeden
¯yd. Proporcje te uleg³y odwróceniu po roz
poczêciu  tzw.  �ostatecznego  rozwi¹zania�
kwestii ¿ydowskiej w lipcu 1942 roku. Wów
czas na trzech zamordowanych ¯ydów by³o
dwóch Polaków. Na pocz¹tku okupacji Juden
rat,  przekaza³ Niemcom  dok³adne  listy  ¯y
dów, ich maj¹tków, miejsc zamieszkania. To
u³atwi³o  zapêdzenie  do  getta  ukrywaj¹cych
siê. Wiêkszo�æ ¯ydów warszawskich zrobi³a
to z w³asnej woli. ¯ydów z ma³ych miast za
pêdzano przemoc¹. Udostêpniono nawet wy
kazy ̄ ydów zasymilowanych, w tym konwer
tytów na chrze�cijañstwo. Tak dok³adne infor
macje by³y w posiadaniu gmin wskutek  ra
chuby, ¿e wszyscy ¯ydzi z czasem wróc¹ do
swych  korzeni,  nawet,  je�li  teraz  s¹  innego
zdania. To zaiste tragiczny wymiar zjawiska,
które  u³atwi³o  masowe  wysiedlenia  latem
1942 roku. Osobn¹ kart¹ historii by³ udzia³ po
licji ¿ydowskiej w Zag³adzie. Wiadomo z wie
lu �wiadectw ¿ydowskich, ¿e w okresie 1939
1942 by³a ona bardziej bezwzglêdna i okrutna
od Niemców. Nawet po rozpoczêciu ekster
minacji  policjanci  ¿ydowscy  wy³apywali
¯ydów i zapêdzali ich na Umschlagplatz. Nor
m¹ by³o 5 ¯ydów dziennie na policjanta. Ro
bili to oczywi�cie na polecenie Niemców, ale
niestety wype³niali je bez protestu, z nadziej¹
na w³asny ratunek. Nie spe³ni³a siê. Nie po
móg³ fakt, ¿e rekrutowali siê prawie wy³¹cznie
ze zasymilowanych ¯ydów, znaj¹cych jêzyk
polski przedwojennych adwokatów, lekarzy,
policjantów.

koniec czê�ci pierwszej

JERZY NAGÓRSKI

Ideologia Holokaustu (cz. 1)

�pamiêæ hitlerowskiej zag³ady staje siê potê¿nym orê¿em w rêkach izraelskich przywódców

i ¿ydowskiej diaspory, oficjaln¹ propagandow¹ indoktrynacj¹ oraz produkcj¹ sloganów

i  fa³szywego  wizerunku  �wiata,  a  ich  prawdziwym  celem  wcale  nie  jest  zrozumienie

przesz³o�ci, lecz manipulowanie tera�niejszo�ci¹��.

Izraelski pisarz Boas Evron [cyt. za �Poza granic¹ solidarno�ci�� Ewa Kurek]

  ¯ydowska policja w ³ódzkim getcie
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Rosja � Austria �Niemcy
  Pi³sudski  reprezentowa³  kierunek  poli
tyczny, który nie nazwa³bym my�l¹, lecz je
dynie uczuciowym podej�ciem do zagadnieñ
politycznych, wed³ug  którego  najwiêkszym
wrogiem Polski by³a Rosja, gdy¿ w ramach
rozbiorów i na podstawie pó�niejszych trakta
tów zabra³a Polsce najwiêcej  terytorium, bo
ok. 3/4. Jak pisa³ M. Zdziechowski, historia
Polski od czasów Unii  z Litw¹ polega³a na
zmaganiach z Rosj¹ � pogl¹d to do�æ p³ytki,
a równie dobrze mo¿e prowadziæ do negatyw
nej oceny unii z Litw¹. Z postawy Pola
ków po rozbiorach, walk powstañczych
równie¿ wynikaæ mia³ negatywny sto
sunek do Rosji, pomiêdzy któr¹ a Pols
k¹ le¿a³o morze krwi i nie by³o rodzi
ny, która by nie mia³a bohaterów i mê
czenników  tych  walk  i  zadawanych
cierpieñ. A przecie¿ by³y i powstania
antyaustriackie, i antypruskie pod ko
niec I po³owy XIX w. Tego nosiciele
opcji antyrosyjskiej nie dostrzegali. Inn¹
postaci¹ o wybitnie antyrosyjskim na
stawieniu by³ W. Studnicki, exSybirak,
który po nieudanej wspó³pracy z soc
jalistami wyjecha³ do Galicji i tam sta³
siê wsparciem ideologicznym dla Pi³
sudskiego. Stworzy³ koncepcjê Galicji
jako polskiego Piemontu, przez rozrost
którego mia³oby nast¹piæ odbudowanie
Polski. Pi³sudski równie¿ postawi³ na
AustroWegry jako na partnera, które
go mo¿na  bêdzie  rozegraæ  realizuj¹c
plany, oceni³, ¿e z nimi pójdzie mu naj
³atwiej. Zosta³a mi tylko Austria � naj
s³absza, wobec  tego  naj³atwiejsza  do
gadania, nawet do tzw. austriackiego
gadania.
  Co znaczy zosta³a mi tylko Austria?
Oznacza to, ¿e wybra³ wspó³pracê z jej s³u¿
bami  specjalnymi,  by  stworzono  u³atwienia
dla rozwoju organizacji, za³atwiono broñ, ale
to wszystko ponoæ bez ¿adnych warunków po
litycznych.
  Rzecz  jasna,  nie  by³a  to  jedyna mo¿li
wo�æ dzia³añ. Przeciwstawny kierunek, zwany
orientacj¹ prorosyjsk¹, reprezentowa³ Roman
Dmowski i Stronnictwo DemokratycznoNa
rodowe. W jego my�li politycznej, Rosja �wiê
t¹  nie  by³a,  ale  jej  zwyciêstwo  da³oby  po
³¹czenie wszystkich ziem polskich, byæ mo¿e
a¿ po Odrê i nadanie im autonomii w ramach
cesarstwa.

Bezdany, czyli pierwszy milion trzeba ukra�æ
  Kiedy dogasa³a  rewolucja 19051907  r.,
po�ród wielu bol¹czek doskwieraj¹cych Pi³
sudskiemu, z traum¹ po klêsce na czele, do
skwiera³a jeszcze jedna � brak pieniêdzy. Zna
laz³ na to sposób: �pierwszy milion trzeba uk
ra�æ�. Akcja rogowska, wykonana przez ³ódz
kich w³ókniarzy w pa�dzierniku 1906 r. Oka
za³a  siê  poligonem  do�wiadczalnym  i  da³a
tow. Wiktorowi materia³ pogl¹dowy. Dwa lata
pó�niej pogoñ za monet¹, któr¹ gardzi³, ale

wola³  j¹ braæ  tak,  jak zdobycz w walce, ni¿
¿ebraæ o ni¹ u zdziecinnia³ego z tchórzostwa
spo³eczeñstwa, bo przecie¿ jej nie mam, a mu
szê j¹ mieæ dla celów zakre�lonych�, skiero
wa³a go do dokonania napadu rabunkowego
na podwileñskiej stacyjce kolejowej Bezdany.
Ludzie, z którymi wtedy wspó³dzia³a³  to A.
Prystor, W. S³awek, T.Arciszewski, F. Gibal
ski  i W. Momentowicz, no  i oczywi�cie A.
Szczerbiñska,  pó�niejsza Marsza³kowa. 200
tysiêcy zdobytych rubli mia³o zasiliæ bud¿et
nowej inicjatywy, za³o¿onego ju¿ w czerwcu

1908  r. Zwi¹zku Walki Czynnej. To kwota
poka�na,  byæ mo¿e  kilka milionów  dzisiej
szych  z³otych  lub  nawet  euro.  Jednak  dla
potrzeb organizacyjnych okaza³a siê niczym,
kwotê tê wydano na sp³acanie d³ugów, wspar
cia konkretnych osób i dzia³alno�æ wydawni
cz¹. Ju¿ po roku kasa tej nowej organizacji nie
podleg³o�ciowej by³a pusta. Kolejnych z za
planowanych napadów rabunkowych (w Ki
jowie i Mozyrzu) nie uda³o siê ju¿ przeprowa
dziæ. ZWC finansowo zdany by³ na s³ab¹ ofiar
no�æ spo³eczeñstwa. Ten ruch wojskowy mia³
wspieraæ utworzony w 1912 r. Polski Skarb
Wojskowy. Pi³sudski dysponowa³ w tym cza
sie kwot¹ zaledwie 340 koron. W przededniu
wojny konto PSW by³o mizerne � 142.255
koron, z czego 2/3 da³a Polonia Amerykañska.

ZWC i TKSSN
  Obok wojskowej organizacji,  czê�ciowo
tajnej,  jak¹ by³ Zwi¹zek Walki Czynnej,
w 1912 r. pojawi³a siê organizacja polityczna:
Tymczasowa  Komisja  Skonfederowanych
Stronnictw Niepodleg³o�ciowych z³o¿ona by
³a  z  przedstawicieli  partii,  g³ównie  socjalis
tycznych, lecz tak¿e ludowych, postêpowców

oraz  Narodowego  Zwi¹zku  Robotniczego,
Narodowego Zwi¹zku Ch³opskiego i Niepod
leg³o�ciowej Organizacji Inteligencji. Jak wi
daæ, w  jednym  ciele  politycznym  zasiadali
przedstawiciele ugrupowañ jeszcze niedawno
w czasie rewolucji zwalczaj¹cych siê. O kry
zys by³o nietrudno i do takiego dosz³o w maju
1914 r. W nastêpstwie Komisjê opu�ci³ NZR
i NPCh, co przeciwnikom pozwala³o nazywaæ
pozosta³¹  czê�æ  jako  inicjatywê  ¿ydowsk¹.
Pi³sudski  z  tym gremium nie  identyfikowa³
siê, oddaj¹c siê wy³¹cznie dzia³alno�ci wojs
kowej z Dru¿ynami Strzeleckimi.
  Zadaæ mo¿na pytania: po co ta zabawa?,
czemu mia³aby s³u¿yæ? Odpowiedzi udzieli³
na pocz¹tku 1913 r. w rozmowie z J. H³asko
z �Kuriera Litewskiego� sam Pi³sudski. Fan
tazjowa³ tak: Wyst¹pimy jako si³a wojskowa
samodzielna, która przy likwidowaniu wojny,
w czasie, kiedy strony wojuj¹ce bêd¹ znu¿one
i wyczerpane, zawa¿yæ bêdzie mog³a na szali.
Nazywam to czyst¹ fantazj¹, bo po pierwsze,

mocarstwa centralne nie tolerowa³yby istnie
nia przez czas wojny si³y wojskowej, bezczyn
nej, by u jej koñca byæ nara¿onym na dzia³ania
z  jej  strony. Komentowane  to  bywa w  ten
sposób, ¿e Pi³sudski na rok przed wybuchem,
nie tylko wieszczy³ rozpêtanie wojny �wiato
wej, co widzia³ jej zakoñczenie, czego w za
sadzie nikt nie by³ w stanie przewidzieæ i nie
przewidzia³.
  Sam Pi³sudski w  listach do W.L Jawor
skiego ju¿ po kryzysie dymisyjnym w 1916 r.
pisa³,  ¿e  jego  �czyn  legionowy�  mia³  byæ
jedynie manifestacj¹ polityczn¹, pokazówk¹
demonstruj¹c¹, ¿e sprawa polska istnieje.

Oleandry i farsa rz¹du narodowego
  Wyprowadzaj¹c 6 sierpnia 1914 r. z Ole
andrów 144  legionistów, Pi³sudski mia³ og
romne  szczê�cie,  ¿e  przemierzaj¹c  trasê  do
Kielc nie napotka³ na  si³y  rosyjskie. Gdyby
napotka³, nie by³oby po nim �ladu.
  Krótko  trwa³a  ta  farsa wej�cia  na  teren
wroga mianowanego przez rzekomo powsta³y
�rz¹d narodowy� komendanta. ̄ adnego rz¹du
w Warszawie nie utworzono, a on nie zosta³
mianowany komendantem polskich si³ zbroj

nych.By³em w tym czasie swobodnym ptakiem
� napisa³ pó�niej � ptakiem wodz¹cym zgrajê
udaj¹c¹ wojaków, ch³opaków � uzbrojonych
w przestarza³e karabiny Werndla, bez broni
maszynowej i artylerii, bez ³¹czno�ci telefo
nicznej, bez mundurów, w tym tak¿e pasów
i ³adownic, z kieszeniami portek wypchanymi
amunicj¹. Nie mieli aprowizacji, wiec jadali
i spali w ch³opskich chatach. Ch³opi podkie
leccy zreszt¹ zajêci byli swoj¹ robot¹ i nawet
nie zauwa¿yli wybuchu wojny. Jednego z nich
spotkali w polu przy orce, zapytany, czy wi
dzia³ gdzie� wojsko, odpowiedzia³ im, ¿e nie
ma w okolicy ¿adnego wojska.
  Wkrótce okaza³o siê, ¿e nie tylko nie ma
entuzjazmu  do wojskowych  dzia³añ  Pi³sud
skiego, ale i do politycznych posuniêæ, jak rze
kome powstanie antyrosyjskiego rz¹du naro
dowego. Powsta³e we Lwowie gremium poli
tyczne � Centralny Komitet Narodowy,  za
mierzaj¹cy prowadziæ wszechpolsk¹ politykê
� zwróci³ siê do TKSSN o uzyskanie od Aust
roWêgier  gwarancji,  ¿e  w  wyniku  wojny
Królestwo Polskie nie zostanie pomniejszone,
jak  mo¿na  przewidywaæ  na  korzy�æ  Prus.
Uzyskanie takich gwarancji okaza³o siê nie
mo¿liwe.
  Tymczasem w Krakowie podjêto dzia³a
nia, by AustroWêgry nie wyci¹ga³y negatyw

nych konsekwencji z racji samowolki
Pi³sudskiego. Powo³ano Naczelny Ko
mitet Narodowy, za� Pi³sudskiemu po
stawiono ultimatum, by zakoñczy³ far
sê powstañcz¹ i podporz¹dkowa³ siê
austriackiemu dowództwu. 5 wrze�
nia w Kielcach  jego wojacy musieli
z³o¿yæ  przysiêgê  na  wierno�æ  cesa
rzowi Austrii, królowi Wêgier i królo
wi  polskiemu.  Sensowno�æ  obrania
orientacji austriackiej stanê³a pod zna
kiem zapytania, kiedy wojska rosyjs
kie  par³y w Ma³opolsce  na  zachód,
zdobywaj¹c Lwów, Przemy�l i docie
raj¹c do Wis³oki. Pod koniec 1914 r.
zanosi³o  siê,  ¿e  Rosjanie  wejd¹  do
Krakowa i runie koncepcja austriacka.

Koñca wojny nie widaæ
Pierwsze miesi¹ce wojny ju¿ poka

za³y bezsens koncepcji powstañczole
gionowej jako ¿e jej realizacja w prak
tyce sprowadza³a siê jedynie do tego,
¿e tysi¹ce polskiej m³odzie¿y rzucono
niepewny los. Przyk³adem jest Legion
Wschodni, �le wyposa¿ony, który bar
dzo  szybko  rozformowano,  pozosta
wiaj¹c jedynie skrawki pod dowódz

twem J. Hallera.
  Powstrzymanie  ofensywy  Rosjan  pod
koniec 1914 r. na linii PopradDunajec zamro
zi³o sytuacjê wojenn¹ do lata 1915 r. Wtedy
to ruszy³a zmasowana ofensywa niemiecko
austriacka. W jej wyniku pañstwa centralne
zajê³y tereny Rosji od linii RygaDyneburg
Mo³odecznoBaranowiczePiñskTarnopol.
Warszawa 5 sierpnia 1915 r. by³a wolna od
wojsk rosyjskich, zajêli j¹ Niemcy. Pi³sudski
pojawi³ siê w Warszawie 15 sierpnia. Wyda
rzenie utrwali³a s³ynna fotografii, komentowa
na niekiedy jako powrót komendanta z Mag
deburga. Po dwóch dniach zmuszony by³ na
rozkaz Niemców wyjechaæ,  gdy¿ m³odzie¿
zbyt  entuzjastycznie  podchodzi³a  do  jego
obecno�ci. Odby³ kilka spotkañ, podczas któ
rych  okre�li³  swoje  stanowisko:  Rosjanie
odeszli z Warszawy i nigdy wiêcej nie bêd¹
tematem politycznym, nie nale¿y jednak trak
towaæ Austriaków i Niemców jako nowych
panów. Powsta³ nowy front walki politycznej.

JACEK KÊDZIERSKI

BezdanyOleandryMagdeburg
Panuje niekiedy przekonanie, jakoby przystêpuj¹c do realizacji czynu legionowego Pi³sudski

dzia³a³ z góry ustalonym planem, wynikaj¹cym z takiego oto przewidywania: Niemcy pokonaj¹

Rosjê, w której nast¹pi rewolucja, za� Francja z Angli¹ pokonaj¹ Niemcy. Czy tak by³o w is

tocie? Jaki by³ sens podjêtych po pora¿ce  jego bojówek w ramach rewolucji 19051907 r.

dzia³añ, owianych legend¹ i zwanych czynem legionowym? Warto prze�ledziæ przebyty w ra

mach tego¿ czynu legionowego szlak BezdanyOleandryMagdeburg.
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Nieopodal Wilna (cz. 2)

Niemcy otwieraj¹ do nich ogieñ z bliskiej od
leg³o�ci,  zza bomb, do których  siê  zbli¿yli.
Ranny wówczas �Leliwa� � Stanis³aw Jaro
szewicz prawdopodobnie utraci³ nogê. Jesien
na pod �li¿unami, któr¹ dowodzi³ �Rawicz�,
o ma³o nie skoñczy³a siê tragicznie, gdy przed
konwojem z trzech furmanek jad¹cych pobo
czem,  za³adowanych  amunicj¹  przykryt¹
z wierzchu workami z prowiantem dla �Bro
ny� raptem wy³oni³ siê litewski patrol. W piê
ciu rozpoczêli indagacjê, a potem rewizjê. Za
interesowa³a ich wódka u �Robra� (kapral An
toni Skawiñski, brata Józefa), ale gdy namie
rzyli mu  pistolet, Antoni  z  okrzykiem  �Ju
has!� b³yskawicznie roztr¹ci³ patrol i ukry³ siê
za  furmankami.  Skutkiem  natychmiastowej
reakcji �Rawicza�  i �Okonia�  (kapral Jerzy
Olejniczakowski) by³o dwóch zabitych z pat
rolu  i  jeden ranny. Pozostali Litwini zasko
czeni wycofali siê. Zawieruszy³y siê wówczas
dokumenty Antoniego,  które  znale�li miej
scowi po pewnym czasie. Akcjê �Na Jaszuny�
odwo³ano. Furmanki za³adowane amunicj¹
i prowiantem dotar³y o zmroku do Brony, ran
kiem wracaj¹c do swoich gospodarstw. By³a
to jedna z akcji maj¹cych na celu dowóz ¿yw
no�ci, dozbrojenie i zapewnienie podwoda dla
�Brony� w  celu  zdobycia  nastêpnych,  nie
zbêdnych materia³ów wybuchowych do dzia
³añ dywersyjnych. Z powodu zagubienia do
kumentów �Robra� stan alarmowy w oddziale
trwa³ do momentu odzyskania  zguby.  �Ra
wicz� dwukrotnie bra³ udzia³ w ciêciu linii ko
lejowych, co spowodowa³o opó�nienie trans
portów niemieckich na front wschodni, a w ra
mach Akcji �Burza� w³¹czony do zadania pod
kryptonimem �Roma� mia³ na rozkaz nadany
drog¹ radiow¹ z Londynu  dokonaæ zniszczeñ

na  linii  kolejowej WilnoGrodno w  rejonie
stacji Rudziszki. Dzia³anie sprzê¿ono z opera
cj¹ 6 brygady, której zadaniem by³o zniszcze
nie mostu stalowego na rzece U³a.
  Do wykonania londyñskiego rozkazu, któ
ry nigdy nie nadszed³, by³o sporo czasu i od
dzia³ nie pró¿nowa³. Wci¹¿ zmieniaj¹c miejs
ca postoju znalaz³ siê w pobli¿u miasteczka
Rzesza z garnizonem niemieckim. Jednocze�
nie wobec ruchów niemieckich akcja �Roma�
traci³a zupe³nie aktualno�æ.
  Od  po³owy marca  1944  roku  �Rawicz�
uczestniczy³  w  dzia³aniach  bojowych  pod
�Fryczem�, w patrolach dokonuj¹cych w³a
mañ do sk³adów bomb i amunicji pod Bêkar
tami, w zwyciêskich potyczkach pod Szy³a
nami i ko³o Karmazyn. Przewodniczy³ w s¹
dzie polowym. Zapomnia³ o kalectwie. Szed³
do Wilna. Aktywno�æ oddzia³u nie usz³a uwa
dze Niemców.
  Pamiêtam, ¿e rozmowy o akcjach z udzia
³em kolegi z wojska, kuzyna �Rawicza� odby
wa³y siê u nas w tzn. mêskim gronie. Mówio
no o odwadze i bohaterstwie, determinacji
w trudnych warunkach okupacyjnych. Perma
nentny stan zagro¿enia wymaga³ heroizmu.
O tym, ¿e maj¹tek Kiemieliszki by³ jedn¹
z baz AK, dowiedzia³am siê bêd¹c studentk¹,
w po³owie lat sze�ædziesi¹tych. Ojciec dawko
wa³ informacje o rodzinie, nazwa maj¹tku by³a
wymieniana  �ciszonym  g³osem. W  tamtym
czasie nie by³o siê przed kim i czym chwaliæ.
Bo¿ena, magister in¿ynier rolnik, mówi to sa
mo.
  Na koniec czerwca 1944 r. dozbrojony
i o zwiêkszonym sk³adzie oddzia³ �Frycza�
biwakowa³ bezpiecznie pod lasem w Zagro
dzie ojca � ̄ ubra� (W³adys³aw Maleszewski)

w Purwiszkach. Z dala od wsi i g³ównej drogi
oczekiwali sygna³u z Londynu. Spokój prze
rwa³a wiadomo�æ o kompanii wojska niemiec
kiego blisko 130 osób na drodze od Suderwy
w kierunku Dukszt. �Frycz� chcia³ tak¹ okazjê
wykorzystaæ. Znaj¹c teren wiedzia³ o w¹wozie
w Rusianach i  uzna³, ¿e za Duksztami bêdzie
odpowiednie miejsce na zasadzkê. Czternast
ka wyznaczona z oddzia³u mia³a tego doko
naæ. By³ w niej �Rawicz�. Gdy szybkim mar
szem pokonali 8 km i znale�li siê w ustalonym
miejscu, okaza³o siê, ¿e w w¹wozie s¹ Niem
cy. �Frycz� i �Ba³truk� z grup¹ ulokowali siê
w pobli¿u w¹wozu, w zaro�lach nadrzecznych
rzeczki Dukszty, natomiast �Rawicz� z �Ko
tem�  (jednooki Radzikowski ze wsi Koniu
chy) i �Gryfem� (Ludwik Szaniawski) znale�li
siê na ryzykownie wysuniêtych pozycjach od
strony wsi Dukszty. Trzecia czê�æ oddzia³u,
z broni¹ maszynow¹ zajê³a pozycje na wie¿y
ko�cielnej w Rusianach, zbyt odleg³e, by raziæ
skutecznie ogniem. Nastêpnym zaskoczeniem
dla  Polaków  by³  natychmiast  sformowany
oddzia³ zwiadowczy z przyby³ych Niemców
w kierunku Rusian. �Rawicz� musia³ dzia³aæ
szybko. Mia³ dziewiêciostrza³owy pistolet. Na
rozkaz �Frycza� uderzy³, ale bez wsparcia do
wódcy. Dosta³ seri¹ z broni maszynowej od
Niemców  ubezpieczaj¹cych  wystawion¹
�szpicê�. Zasadzka, któr¹ przygotowa³ �Frycz�
okaza³a siê �mierteln¹ pu³apk¹ dla �Rawicza�.
  Wiadomo�æ o �mierci brata po 2  tygod
niach przyniós³ Antoni. Maria zamknê³a siê
w pokoju, a gdy stamt¹d wysz³a po pewnym
czasie by³a kompletnie siwa. Natomiast babcia
Zawistowska usi³owa³a opanowaæ sytuacjê
z dzieæmi. Od niej dowiedzia³y siê o wszyst
kim. �Astra� z �Horpyn¹� (Janina Zawistows
ka,  siostra  Marii  Skawiñskiej)  przyst¹pi³y
oficjalnie do AK 18 lipca 1944 r.
  O �mierci �Rawicza� kr¹¿y³y ró¿ne wers
je. Istnia³o te¿ domniemanie o skrytobójczym

srzale  Sowietów,  którzy  byli  zagro¿eniem
ca³y czas, tym bardziej, ¿e wci¹¿ by³y incy
denty. To bohaterstwo by³o trudne do ud�wig
niêcia przez rodzinê. W walkach o Wilno od
dzia³ �Frycza�, który znalaz³ w II zgrupowa
niu mjr. M.  Potockiego  �Wêgielnego�,  nie
bra³ bezpo�redniego udzia³u.
  Maria Skawiñska  z matk¹  i  dzieæmi po
opuszczeniu Wilna trafi³a pocz¹tkowo do Bia
³egostoku, nastêpnie w okolice Torunia. Stam
t¹d na sta³e osiedlenie dostali siê do Kartuz
w miêdzyczasie kolejno choruj¹c na czerwon
kê. Dzieci spêdzi³y zimê w sierociñcu. Maria
podjê³a pracê w zak³adach drobiarskich, w wy
lêgarni drobiu. Pierwszy raz na grobie mê¿a
by³a w 1971 r., razem z dzieæmi. Bogdan nie
dawno zrobi³ nagrobek ojcu pod Duksztami,
tam gdzie zosta³ pochowany 7 lipca 1944 r.
w obecno�ci towarzyszy z oddzia³u i miesz
kañców wsi Dukszty. Gdy niekiedy rozma
wiamy przez telefon, to s³yszê jak ³zy po³yka,
a ju¿ dawno jest doros³y, przecie¿ to stary ry
bak. Tylko ojca mu zawsze brakowa³o. Czy
ta³am wspomnienia kolegów �Rawicza� z od
dzia³u AK, ale tak jak przed laty w rozmo
wach z ojcem, mnie dzi� nadal trudno zrozu
mieæ to wszystko, co siê wtedy wydarzy³o.

JADWIGA SKAWIÑSKA

Józef Skawiñski, jak siê okazuje, wzi¹³ udzia³ w dziesiêciu akcjach zbrojnych, z których trzema

dowodzi³. Nie wszystkie by³y sukcesem, np.  letnia 1943 r., rozpoznawcza na Jaszuny pod

�Fryczem�.

Historia  legionów  i  ich  rola w odzyskaniu
niepodleg³o�ci � w czasach komuny przemil
czane � dzi� s¹ ju¿ do�æ powszechnie znane.
Wiadomo te¿ i to, ¿e legioni�ci czêsto �pie
wali. Tworzone przez nich nierzadko samo
dzielnie piosenki i pie�ni towarzyszy³y im na
co  dzieñ.  Niemal  ka¿dy  oddzia³  stara³  siê
mieæ w³asny repertuar lub przynajmniej do
stosowywa³ do swych potrzeb ogólnie znane
teksty. Utwory publikowane pó�niej w ró¿
nych wydawnictwach (np. zbiorku Piosenki
leguna  tu³acza  wydanym  prawdopodobnie
w 1920 roku) maj¹ ro¿ny charakter. Bywaj¹
liryczne b¹d� zawadiackie, mieszaj¹ patrio
tyzm ze sprawami przyziemnymi, nie stroni¹
te¿ od nuty frywolnej. Dla nas maj¹ nie tylko
warto�æ artystyczn¹, sentymentaln¹, ale rów

nie¿  historyczn¹. Wprawdzie  dokumentuj¹
czas niepodleg³o�ciowego zrywu mniej pre
cyzyjnie, ni¿ ustalenia historyków, ale chyba
lepiej od prac naukowych oddaj¹ atmosferê
tamtych  dni,  stanowi¹c  wzruszaj¹cy  obraz
¿o³nierskich zmagañ, doli i niedoli legionis
tów, ich rado�ci i smutków.
  Obecnie wykonawcami tego patriotyczne
go  repertuaru  s¹ zarówno chóry,  jak  i ma³e
zespo³y oraz soli�ci. Dzia³aj¹ce ponad 20 lat
(powsta³e w 1995 roku) i w zmieniaj¹cym siê
sk³adzie pracuj¹ce nieprzerwanie pod artys
tycznym kierownictwem Teresy Stokowskiej
Gajdy Studio Piosenki przygotowa³o program
w siedmioosobowej obsadzie. Warto wymie
niæ odtwórców. �piewaj¹ i recytuj¹ � z wra¿li
wo�ci¹ i interpretacyjn¹ kultur¹ � Ewa Cie�

lak, Aleksandra Windyga, Adrianna  Zuch
mañska, Bartosz Gajda, £ukasz Handzel, Pat
ryk Pawlak. Akompaniuje na fortepianie, jak
zwykle, niezawodnie, Teresa StokowskaGaj
da � notabene tak¿e re¿yser, autorka scenariu
sza  i  opracowania  muzycznego  spektaklu
obejmuj¹cego najbardziej znane kompozycje
legionowe, z Pierwsz¹ Brygad¹ na czele.
  Tak wiêc niew¹tpliwie i t¹ premier¹ Stu
dio Piosenki potwierdzi³o, ¿e jest znakomit¹,
legitymuj¹c¹ siê bardzo wysokim poziomem
wykonawczym formacj¹ artystyczn¹, budz¹

c¹ uznanie zarówno w realizowanych zada
niach solowych (ile¿ nagród indywidualnych
zdobyli w ci¹gu dwóch dekad wokali�ci Stu
dia na konkursach i festiwalach!), jak i spraw
nym wspó³dzia³aniu zespo³owym. Warto za
chêciæ do wybrania siê na spektaklDo Ciebie
Polsko, który zapewne �wietnie sprawdzi³by
siê równie¿ w innym miejscu, gdyby arty�ci
zostali zaproszeni na go�cinny wystêp uroz
maicaj¹cy niepodleg³o�ciowe obchody.

JANUSZ JANYST

Legionowe �piewy
Z okazji stulecia odzyskania przez nasz kraj niepodleg³o�ci prezentowany jest w ³ódzkim Domu

Literatury spektakl s³ownomuzyczny pt. �Do Ciebie Polsko�, przygotowany przez zwi¹zane

z t¹ placówk¹ Studio Piosenki. W programie wykorzystane zosta³y wiersze i wspomnienia le

gionistów, fragmenty przemówieñ Józefa Pi³sudskiego, jednak zasadniczy element ca³o�ci sta

nowi¹ piosenki i pie�ni legionowe.

Ppor. Józef Skawiñski �Rawicz�Ppor. Józef Skawiñski �Rawicz�
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W tradycji polskiej s¹ dwa typy odznaczeñ za
wybitne zas³ugi: order lub krzy¿.
  Order Zas³ugi Rzeczypospolitej Polskiej
jest  cywilnym  odznaczeniem  pañstwowym
Rzeczypospolitej Polskiej (RP). Order jest na
dawany cudzoziemcom lub zamieszka³ym za
granic¹ obywatelom polskim, którzy sw¹ dzia
³alno�ci¹ wnie�li wybitny wk³ad we wspó³
pracê miêdzynarodow¹ oraz wspó³pracê  ³¹
cz¹c¹ RP z innymi pañstwami i narodami. Or
der jest w swym kszta³cie zbli¿ony do formy
krzy¿a i jeden z nich nosi nazwê Krzy¿a Ko
mandorskiego.
  Do aktualnego systemu odznaczeniowego
III RP Krzy¿ Zas³ugi wszed³ moc¹ ustawy
z dnia 16 pa�dziernika 1992  r.  zastêpuj¹cej
poprzedni¹ ustawê z 1960 r. W okresie PRL
mo¿na by³o go otrzymaæ za d³ug¹ nieprzerwa
n¹ pracê, np. w przemy�le górniczym, hutni
czym oraz stoczniowym. Za 5 lat pracy otrzy
mywa³o siê Krzy¿ br¹zowy, za 10 lat srebrny,
za 25 � z³oty. W latach 19441992 przyznano
ok. 3,5 mln Krzy¿y Zas³ugi. W latach 1992
2009 przyznano blisko 50 tys. Z³otych Krzy
¿y Zas³ugi, 84 tys. Srebrnych i 98 tys. Br¹
zowych (dane za wikipedi¹). Krzy¿ Zas³ugi
powsta³ w 1923 r., tj. w okresie II RP i od tej
pory dzieli  siê na  trzy stopnie: Z³oty Krzy¿
Zas³ugi,  Srebrny  Krzy¿  Zas³ugi,  Br¹zowy
Krzy¿ Zas³ugi.
  Interesuj¹ce jest, ¿e od 1937 r. by³y okre�
lone w  II  RP  �cis³e  zasady  przedstawiania
wniosków do poszczególnych stopni Krzy¿a
Zas³ugi w zale¿no�ci od posiadanego stopnia
s³u¿bowego ¿o³nierzy i funkcjonariuszy pañ
stwowych. Do Z³otego Krzy¿a Zas³ugi móg³
byæ przedstawiony oficer w stopniu co naj
mniej podpu³kownika, do Srebrnego Krzy¿a
Zas³ugi co najmniej podporucznik. Zwracam
na ten fakt uwagê, ¿eby zaznaczyæ, ¿e Krzy¿
Zas³ugi ma naprawdê wielki walor. Za odzna
czenie w 1929 r. trzeba by³o nawet sporo za
p³aciæ, to jest 18 z³ za Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, 12
z³ za Srebrny i 6 z³ za Br¹zowy. Bior¹c pod
uwagê warto�æ  ówczesnej  z³otówki  by³y  to
kwoty niebagatelne.
  Obecnie Krzy¿ Zas³ugi  jest  nagrod¹ dla
osób, które po³o¿y³y zas³ugi dla Pañstwa lub
obywateli spe³niaj¹cych czyny przekraczaj¹ce
zakres ich zwyk³ych obowi¹zków, a przyno
sz¹ce znaczn¹ korzy�æ Pañstwu lub obywate
lom. Krzy¿ mo¿e byæ nadany tak¿e za ofiarn¹
dzia³alno�æ  publiczn¹  oraz  ofiarne  niesienie
pomocy oraz dzia³alno�æ charytatywn¹.
  Krzy¿ Zas³ugi tego samego stopnia mo¿e
byæ nadany tej samej osobie dwukrotnie. Dru
gie nadanie Krzy¿a tego samego stopnia oz
nacza siê przez na³o¿enie na wst¹¿kê Krzy¿a
okucia w kszta³cie listewki. Przed nadaniem
Krzy¿a  Zas³ugi wy¿szego  stopnia  powinny
up³yn¹æ co najmniej 3 lata; odstêpstwa s¹ do
puszczalne wyj¹tkowo. Krzy¿ nadawany jest
przez Prezydenta RP.
  Warto wiedzieæ,  ¿e  pierwsza  dekoracja
Krzy¿em Zas³ugi  odby³a  siê  z  okazji  pi¹tej
rocznicy  odzyskania  niepodleg³o�ci w  dniu
�wiêta narodowego 11 listopada 1923 r. Roz
dano  wówczas  27  Krzy¿y  Srebrnych  i  41
Br¹zowych. Uhonorowanym Krzy¿em Zas³u
gi przys³ugiwa³o czynne prawo wyborcze do
senatu (nie³atwe dla wielu do spe³nienia).

Opiekunowie niepe³nosprawnych lub chorych
do Krzy¿a Zas³ugi!
  Ju¿ niebawem bêdziemy �wiêtowaæ setn¹
rocznicê odzyskania niepodleg³o�ci. Korzys
tam z okazji, aby zaapelowaæ do w³adz o mo¿
liwie szerokie nadanie tego odznaczenia pañ
stwowego osobom jak dot¹d szczególnie po
mijanym, a które maj¹ do tego prawo z racji
wymienionych wy¿ej w regulaminie. Chodzi
mi tu o parê grup osób nierzucaj¹cych siê
w oczy, zupe³nie niemedialnych, a maj¹cych
ogromne  (podkre�lam:  ogromne)  zas³ugi
w pracy spo³ecznoopiekuñczej. Nikt nie jest
w stanie przedstawiæ i opisaæ trudu matek i oj
ców,  czêsto  tak¿e  rodzeñstwa,  dzieci  tzw.
niepe³nosprawnych  wymagaj¹cych  najczê
�ciej ca³odobowej opieki pielêgnacyjnej. Nie
raz zdarza mi siê czytaæ o odznaczeniach (tak
¿e  pañstwowych) ma³¿eñstw  za  d³ugoletnie
po¿ycie. Dobrze, i¿ takie zdarzenia s¹ odnoto
wywane  nawet medialnie.  I  s³usznie  takim
parom odznaczenie siê nale¿y, zw³aszcza gdy
we�mie siê pod uwagê niezrozumia³e peany
zachwytu nad osobami (zw³aszcza aktorami/
aktorkami)  szczyc¹cymi  siê  wielokrotnym
ma³¿eñstwem z mnogo�ci¹ ma³o sobie zna
nych  dzieci,  chyba  bardzo  nieszczê�liwych.
Mieli�my sposobno�æ zapoznania siê z literac
kim opracowaniem losu dziewczynki z zapa³
kami, wspó³czuæ losowi Antka, którego nikt
nie chcia³ zauwa¿yæ, ale jako� ¿aden literat nie
podj¹³ siê opisu losu dzieci, a pó�niej ju¿ osób
doros³ych,  czêsto  zupe³nie  niesprawnych,
oczekuj¹cych lito�ciwie opieki ze strony nie
tylko  najbli¿szych.  Mo¿e  jaki�  filmowiec
podj¹³by siê przedstawiæ obrazem (obraz prze
mawia bardziej do psychiki ni¿ s³owo pisane)
los tych, którzy czêsto nawet g³osem nie mog¹
wyraziæ swoich potrzeb i dolegliwo�ci. Doty
czy to tak¿e ludzi chorych lub starych, czêsto
samotnych i pozbawionych wsparcia.
  Odznaczenie pañstwowe, jakim jest Krzy¿
Zas³ugi, nie jest u nas powi¹zane ze specjal
nymi przywilejami, honorami lub gratyfikac
jami finansowymi, ale jest zwróceniem uwagi
na osoby dekorowane oraz na ich czyny godne
na�ladowania, tym samym stanowi¹ce tak¿e
zachêtê dla wolontariuszy, których ogromny
brak jest wyra�nie odczuwalny.

Wo³anie o pomoc
  Mam tak¹ b³og¹, cich¹ nadziejê, ¿e spo
�ród tysiêcy chêtnych do uci¹¿liwych, wielo
kilometrowych pielgrzymek wy³oni¹ siê grup
ki wolontariuszy chêtnych do udzielenia swych
si³ i czasu osobom starym, samotnym, kale
kim, niepe³nosprawnym. Wystarczy spojrzeæ
w ich oczy, aby zauwa¿yæ przeb³ysk rado�ci
z niesionej choæby dorywczo niewielkiej po
mocy. Propagandowo pomoc wygl¹da u nas
wspaniale. Osoby z pierwsz¹ grup¹ niespraw
no�ci, tzw. znaczn¹ (dawniejsza I grupa inwa
lidzka) maj¹ teoretycznie prawo do konsultacji
(porady) lekarskiej bez kolejki i skierowania.
Sêk w tym, ¿e te osoby (w wiêkszo�ci) nie s¹
w stanie samodzielnie stawiæ siê w przychodni
lekarskiej i najczê�ciej nie ma kto tych osób
do poradni dowie�æ.
  Pierwszy raz zdarzy³o mi siê przeczytaæ
w codziennej gazecie ³ódzkiej artyku³ poru
szaj¹cy sprawê opieki nad osobami chorymi.

Jest to artyku³ Pauli Goszczyñskiej w �Dzien
niku £ódzkim� z 22 sierpnia 2018 r. (nr 194)
pt.Opieka nad chor¹ osob¹ jest wymagaj¹ca
oraz trudna. Warto pamiêtaæ te¿ o swoich po
trzebach. W artykule jest trafne i wa¿ne stwier
dzenie: Bycie  opiekunem  niekiedy wymaga
ca³odobowego  zaanga¿owania, co znacz¹co
wp³ywa na ¿ycie rodzinne, towarzyskie i relacje
ze znajomymi Znaczenie roli opiekuna i trud
no�ci,  z  którymi  siê  zmagaj¹,  niestety,  do�æ
czêsto s¹ niezauwa¿ane i niedoceniane przez
system oraz spo³eczeñstwo, a czasami równie¿
przez innych cz³onków rodziny. Bycie opieku
nem bliskiej osoby zmagaj¹cej siê z chorob¹
nowotworow¹ to jedno z najbardziej szlachet
nych, a  zarazem najtrudniejszych wyzwañ
w ¿yciu cz³owieka. Opiekun, aby móg³ dobrze
wykonywaæ swoje obowi¹zki, potrzebuje doce
nienia i wsparcia. Czasami s¹ to zwyk³e spra
wy � po�wiêcenie chwili czasu na zajêcie siê
chorym,  by  opiekun móg³  siê  wyspaæ,  ode
tchn¹æ chwilê, wypiæ w spokoju kawê. Czêsto
sprawdza siê zorganizowanie systemu opieki
� jedna osoba staje siê sta³ym opiekunem, ale
inni dbaj¹ o to, by czasami opiekuna odci¹¿yæ.
S¹ to bardzo trafne s³owa, bo sam opiekujê siê
58 lat zupe³nie niesprawn¹ córk¹ i wiem co to
znaczy  jakakolwiek  udzielona  pomoc.  Na
przestrzeni tak wielu lat zdarzy³o mi siê tylko
jeden raz (ostatnio, niedawno) spotkaæ m³od¹
osobê, która zaofiarowa³a siê, by od czasu do
czasu przyj�æ do córki, wyj�æ z ni¹ na spacer,
pomóc w jej higienie osobistej. Poniewa¿ to
przypadek wyj¹tkowy, muszê tu wymieniæ jej
nazwisko: Joanna Polakowska.
  Na rozwi¹zanie czeka tak¿e sprawa reha
bilitacji (fizjoterapii). Formalnie bior¹c osoby
ze  znacznym  stopniem  niesprawno�ci maj¹
prawo  do  niestandardowej  liczby  zabiegów
fizjoterapeutycznych. To tylko teoria, a w pra
ktyce? W  praktyce  kto�  za  te  zabiegi musi
przecie¿  zap³aciæ. Oczywi�cie NFZ. Rzecz
w  tym,  ¿e  wiele  zak³adów  nie  otrzyma³o
prawa na sfinansowanie fizjoterapii (zw³asz
cza domowej), a te które s¹ uprawnione, nie
zawsze maj¹ wystarczaj¹co wysokie �rodki.
Co  gorsza  do�wiadczonym  rehabilitantom
mo¿e groziæ utrata pracy. Koszmar! Ju¿ daw
ne, stare polskie przys³owie mówi, ¿e dobrymi
chêciami piek³o jest wybrukowane.

Pomoc ZUSu
  Podobnie, nie tak ró¿owo, wygl¹da pomoc
w  postaci  tzw.  renty  socjalnej  wyp³acanej
przez ZUS. Gromko i szumnie g³osi siê, ¿e na
podstawie ustawy z 27 czerwca 2003 r. prawo
do renty socjalnej przys³uguje osobie pe³no
letniej ca³kowicie niezdolnej do pracy i gdy

niezdolno�æ jest trwa³a. Renta socjalna wynosi
84% kwoty najni¿szej renty z tytu³u ca³kowitej
niezdolno�ci do pracy (obecnie 1029,80 z³).
Prawdopodobnie niewiele osób zwraca uwagê
na art. 9.1 ustawy, który mówi, ¿e w przypad
ku tzw. zbiegu uprawnieñ do renty socjalnej
z  uprawnieniem  do  renty  rodzinnej,  kwota
renty  socjalnej  ulega  obni¿eniu,  aby  ³¹czna
kwota obu �wiadczeñ nie przekracza³a 200%
najni¿szej renty z tytu³u ca³kowitej niezdolno
�ci do pracy (brutto). W praktyce wygl¹da to
tak, ¿e dana osoba otrzymuje faktycznie sym
boliczn¹  kwotê  (w  przypadku  mojej  córki
145,61 z³). Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e renta
socjalna nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 10% kwoty
najni¿szej renty z tytu³u ca³kowitej niezdol
no�ci do pracy.
  Piszê o tym dlatego, ¿e czasem zdarzaj¹
siê rzeczy dziwne i niewyja�nione. Z zupe³nie
nieznanych mi powodów ZUS przesta³ w pew
nym momencie wyp³acania przyznanej córce
renty  socjalnej. Gdybym  nie  zwróci³  na  to
uwagi i nie poprosi³ (pisemnie) o wyja�nienie
i  sprawdzenie,  to  niewyp³acanie  trwa³oby
dalej. B³¹d zosta³ po pewnym czasie napra
wiony, ale nikt nie uwa¿a³  za stosowne za po
pe³nione niedopatrzenie przeprosiæ (widocz
nie brak takiej instrukcji w regulaminie) i za
leg³o�ci obci¹¿yæ  formalnie przys³uguj¹cym
procentem zaleg³o�ciowym, co niew¹tpliwie
mia³oby miejsce, gdybym z jak¹� zw³ok¹ ja
post¹pi³. Proszê te¿ pamiêtaæ, ¿e osobie zupe³
nie niesprawnej przys³uguje tzw. dodatek pie
lêgnacyjny wynosz¹cy obecnie 215,84 z³ (jaka
dok³adno�æ,  co  do  grosza!).Wiele  osób  sta
rych, schorowanych, niesprawnych mog³oby
otrzymywaæ te niewielkie (ale zawsze jakie�)
dodatki, gdyby znalaz³ siê kto�, kto by zechcia³
siê o to zatroszczyæ.

�wiate³ko nadziei poprawy sytuacji
  Jest jednak pewne �wiate³ko w tunelu bie
dy czy te¿ zaniedbania spraw socjalnych.
W �Dzienniku £ódzkim� z 10 sierpnia 2018 r.
(nr 185) ukaza³ siê artyku³ Alicji Zboiñskiej
pt.Matki czwórki dzieci maj¹ mieæ zagwaran
towan¹ emeryturê. W artykule podane jest, ¿e
wed³ug informacji Ministerstwa Pracy i Poli
tyki Spo³ecznej jest ju¿ gotowy projekt zmian
w prawie, to jest mamy czwórki dzieci, nawet
niepracuj¹ce  zawodowo, maj¹  otrzymywaæ
emeryturê. Przepisy maj¹ wej�æ w ¿ycie od
pocz¹tku przysz³ego roku, (tzn. od 2019 r.).
Czy¿by ustawodawca by³ tak ³askawy, ¿e na
wet kobieta pracuj¹ca, ale z czwórk¹ dzieci,
otrzyma dodatkowo (do swej pensji lub eme
rytury) rentê �dzieciêc¹�? Zobaczymy. Ja tro
chê w to w¹tpiê. W artykule przytoczona jest
s³uszna  wypowied�  Piotra  Kuczyñskiego,
g³ównego  analityka Domu  Inwestycyjnego
Xelion, ¿e nie ulega w¹tpliwo�ci, i¿ je�li ko
bieta urodzi³a i wychowa³a minimum czwórkê
dzieci, to by³a to praca (podkr. TG). Tyle, ¿e
nie jest to praca wymierna (co to mia³oby zna
czyæ? � TG). Taka kobieta daje bowiem spo
³eczeñstwu swoje dzieci, które nastêpnie bêd¹
pracowa³y.  Emerytura  dla  matek  ma  byæ
znacznie mniej kosztowna ni¿ program 500+,
a poza tym ma trafiæ do osób, które przewa¿
nie nie s¹ zbyt dobrze sytuowane (gdyby takie
by³y, to chyba media dawno by ju¿ takie ro
dziny wychwyta³y � TG). Podobno o pomy�le
g³o�no by³o ju¿ od kwietnia tego roku, ale do
piero teraz pojawi³y siê bardziej szczegó³owe
informacje, a we wrze�niu ustaw¹ ma siê zaj¹æ
sejm. Oby tak by³o!
  Ciekawe,  czy mój  g³os  zostanie  gdzie�
zauwa¿ony i wys³uchany. Przypuszczam, ¿e
nie. Najpro�ciej jest zbyæ sprawê milczeniem.
A mo¿e odezw¹ siê chocia¿ czytelnicy?

PROF. TADEUSZ GERSTENKORN

Krzy¿ Zas³ugi
Tak, tak, krzy¿ za wybitne zas³ugi. I nie mo¿e to dziwiæ, bo choæ krzy¿ jest co prawda symbolem

cierpienia i udrêki,  to  jednak zarazem znakiem odniesionego zwyciêstwa nad niedol¹ i za

powiedzi¹ nagrody za heroiczn¹ postawê.
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Jak to celnie uj¹³ prof. Andrzej Nadolski, woj
na  polskokrzy¿acka by³a  nieuniknion¹  ko
nieczno�ci¹ dziejow¹ wynikaj¹ca z ca³kowitej
sprzeczno�ci interesów obu przeciwnych stron.
Faktycznie,  przes³anki  nieuchronno�ci  tego
konfliktu, widoczne by³y ju¿ w 1386 r., czyli
w roku zawarcia unii polskolitewskiej. Zakon
Krzy¿acki zakaza³ wtedy eksportu broni i koni
ze swoich ziem do Polski, co te¿ wpisywa³o siê
w d³ug¹ tradycjê trudnego s³owiañskogermañ
skiego s¹siedztwa, gdy pamiêtamy, ¿e w grud
niu 804 r. cesarz Karol Wielki wyda³ w swoim
imperium identyczny zakaz handlu broni¹ ze
S³owianami, poprzedzaj¹cy napa�æ jego trzech
armii na ziemie czeskich S³owian i �mieæ ich
ksiêcia Lech[onen]a w 805 r.
  Stwierdzona przez prof. Nadolskiego, pro
wadz¹ca do wielkiej wojny i bitwy pod Grun
waldem dziejowa konieczno�æ zaczê³a mate
rializowaæ  siê  na pocz¹tku grudnia 1409  r.,
gdy w Brze�ciu Litewskim spotkali siê król
Polski W³adys³aw Jagie³³o i wielki ksi¹¿ê li
tewski Witold Kiejstutowicz. W  naj�ci�lej
szym gronie i w wielkiej tajemnicy przyjêto
tam plan wspólnej polskolitewskiej wojny
z Zakonem. Plan ten zak³ada³ doprowadzenie
do walnej bitwy z si³ami pañstwa krzy¿ackie
go lub uderzenie na jego stolicê � Malbork.
By³a to koncepcja nowatorska, bo w ówczes
nej Europie powszechnie praktykowano stra
tegiê systematycznego podbijania ca³ych po
³aci spornej ziemi poprzez obleganie znajdu
j¹cych siê na jej terenie miast i zamków. Tak
wygl¹da³a wojna toczona w latach 1337�1453
przez Angliê i Francjê i nie przez przypadek
w tej wojnie, realizowanej w my�l zachod
nioeuropejskiej strategii, nadano nazwê �stu
letniej�. Mo¿na wiêc z pe³nym przekonaniem
powiedzieæ, ¿e polska sztuka wojenna sprzed
ponad 600 lat, d¹¿¹c do jak najszybszego roz
strzygniêcia wojennej  batalii,  sta³a  na wy¿
szym poziomie od zachodnioeuropejskiej.
  Polskolitewskie  przygotowania  do  tej
wojny sz³y pe³n¹ par¹, mimo istniej¹cego od
pa�dziernika 1409 r. rozejmu z Krzy¿akami
(nie  obejmowa³  on  Litwy  i  ¿mudziñskich
powstañców). Warto dodaæ, ¿e przygotowania
do wielkiej wojny z Krzy¿akami prowadzili
�my w sposób bardzo przemy�lany i staranny,
a co najwa¿niejsze na wielu frontach. Obok
takich problemów, jak pozyskanie na wojnê
wojsk zaciê¿nych, czy jak najwiêkszej liczby
sojuszników, podczas narady w Brze�ciu Li
tewskim zaplanowano dzia³anie królewskiej
dyplomacji. Ta od wybuchu konfliktu polsko
krzy¿ackiego by³a niezwykle aktywna, pozo
ruj¹c  dialog  z Zakonem o  pokoju  i oszczê
dzaniu krwi chrze�cijañskiej. Potwierdzaj¹ to
s³owa prof. Nadolskiego, ¿ewbrew g³oszonym
pokojowym deklaracjom [Jagie³³o] nie mia³
zamiaru zrezygnowaæ ze zbrojnych rozstrzy
gniêæ. Przejawem tych deklaracji by³a postawa
w lutym 1410 r. w Pradze czeskiej, polskiej
delegacji  na  czele  z  biskupem  poznañskim
Wojciechem  Jastrzêbcem,  przyby³ej wys³u
chaæ  �rozjemczego�  werdyktu  wydanego

przez  króla  Czech  Wac³awa  Luksemburs
kiego. Z polecenia króla W³adys³awa Jagie³³y
rozpowszechniali�my  tak¿e w Europie  Za
chodniej stanowisko papie¿a nakazuj¹ce Za
konowi zawarcie pokoju z Polsk¹. Prowadzi
li�my  te¿  niezwykle  siln¹  i  sprawn¹  propa
gandê,  która  wskazywa³a  na  nacechowane
pangermañskim  szowinizmem  i wielkonie
mieckim  rasizmem  krzy¿ackie  uroszczenia.

Tê niemieck¹ postawê dokumentuj¹ np. nie
co tylko pó�niejsze s³owa obroñcy Zakonu
w sporze z Polsk¹ na Soborze w Konstancji
w  latach  14141418,  dominikanina, wyk³a
dowcy Akademii Krakowskiej (Uniwersytetu
Jagielloñskiego) Jana Falkenberga, ¿e Polacy
powinni byæ eksterminowani, pozbawieni su
werenno�ci  i  sprowadzeni do  roli  niewolni
ków�, jakby ¿ywcem przeniesione z powsta
³ego  ponad  500  lat  pó�niej,  przemówienia
niemieckiego narodowego socjalisty.
  Ale w naradzie brzeskiej przede wszyst
kim koncentrowano siê na sprawach czysto
wojskowych. Postanowiono wtedy umiejsco
wiæ w P³ocku nad Wis³¹, a wiêc relatywnie
blisko granic Zakonu, centrum zaopatrzenia
i zaprowiantowania wojsk polskich. 24 czer
wca w Wolborzu, mie�cie biskupów w³oc³aw
skich, mia³a miejsce koncentracja rycerstwa
Ma³opolski i polskiej Rusi Czerwonej. Tego
samego  dnia  wygasa³  rozejm  polskokrzy
¿acki, jednak na pro�bê Zakonu Jagie³³o zgo
dzi³ siê na jego przed³u¿enie o kolejnych 10
dni. Król Polski potrzebowa³ tego czasu, by
swobodnie przeprowadziæ koncentracjê wszys
tkich wojsk polskolitewskich.  Ich punktem
zbornym  okaza³  siê  Czerwiñsk  nad  Wis³¹
oddalony jedynie 120 km od ówczesnej grani
cy polskokrzy¿ackiej, choæ od pewnego cza
su strona polskolitewska prowadzi³a skutecz
n¹ akcjê dezinformacyjn¹, wskazuj¹c Krzy¿a
kom  du¿o  odleglejsz¹  od  ich  granic, ma³¹

mie�cinê Warszawê jako miejsce koncentracji
wojsk Unii Jagielloñskiej.
  To w³a�nie  pod Czerwiñsk  ci¹gnê³y  nie
tylko si³y ma³opolskoruskie z Wolborza, ale
i z zachodu wojska wielkopolskie, mazowiec
kie z obu lennych wobec Polski ksiêstw pia
stowskich,  a  ze wschodu wojska  litewskie,
ruskie i tatarskie. Powa¿n¹ przeszkod¹ w po
³¹czeniu wojsk koronnych z reszt¹ sprzymie
rzonych by³a Wis³a. Jej jak najszybsze prze
kroczenie dawa³o szansê uderzenia na prze
ciwnika zaskoczonego tak¹ sytuacj¹ i nieprzy
gotowanego na natychmiastow¹ walkê. Szcze
gónie takiego jak Zakon Krzy¿acki, który du¿¹
czê�æ swej si³y i zdolno�ci bojowej zawdziê
cza³ posi³kom zewnêtrznym (m.in. tzw. go�
ciom) z Zachodu, a te musia³y mieæ czas, by
przybyæ na teatr dzia³añ wojennych nad Wis³¹.
By to uniemo¿liwiæ czy choæby ograniczyæ,

strona polskolitewska musia³a dzia³aæ b³yska
wicznie. Jednak sforsowanie z marszu dolnej
Wis³y � rzeki na tej d³ugo�ci biegu licz¹cej a¿
500  metrów  szeroko�ci  przez  kilkana�cie
tysiêcy ludzi wraz z taborem, dzia³ami, machi
nami  wojennymi  i  oblê¿niczymi,  nie  by³o
mo¿liwe  bez wcze�niejszego  precyzyjnego,
gruntownego przygotowania. Podjêto je pod
czas wspomnianej wy¿ej, brzeskiej utajnionej
narady Jagie³³y i Witolda, do uczestnictwa
w której dopuszczony zosta³ jedynie podkanc
lerzy koronny Miko³aj Tr¹ba. To on zapewne
by³ te¿ praktycznym wykonawc¹ jej postano
wieñ. W³a�nie wtedy powsta³ ca³o�ciowy plan
wielkiej wojny z Zakonem, który obejmowa³
obok wielu innych donios³ych zagadnieñ rów
nie¿ problem przeprawy przez Wis³ê. Posta
nowiono wówczas, by w pierwszej po³owie
1410 r. w wielkiej tajemnicy przyst¹piæ do bu
dowy  drewnianego,  przeno�nego  �pontono
wego� mostu, jak z zachwytem stwierdzi³ Jan
D³ugosz: nigdy przedtem nie ogl¹danego. Je
go  (na  ówczesne  czasy)  niezwykle  z³o¿on¹
konstrukcjê,  przygotowa³,  znów  u¿ywaj¹c
zwrotu D³ugosza, znakomity mistrz Jaros³aw.
Dokona³ tego nad Wis³¹, ale kilkaset kilome
trów powy¿ej Czerwiñska, w górnym biegu
Wis³y pod Kozienicami na wspó³czesnej Ra
domszczyznie. By³o tam do�æ maj¹cego odpo
wiednie parametry i spe³niaj¹cego okre�lone
standardy drewnianego tworzywa, ale przede
wszystkim by³o to miejsce tak odleg³e od gra

nic Zakonu, ¿e gwarantowa³o pozostawienie
w tajemnicy tego przedsiêwziêcia, jak i ca³ego
planu  dzia³añ wojennych. W  odpowiednim
czasie most sp³awiono i z³o¿ono ponad Czer
wiñskiem. Jagie³³o zadba³ równie¿ o niezwy
kle sprawne przekroczenie przy jego pomocy
Wis³y. Jak znów stwierdza Jan D³ugosz, przed
wej�ciem na most, elitarny oddzia³ polskiego
rycerstwa kierowa³ ruchem wchodz¹cych, nañ
aby nie powsta³ t³ok czy zamieszanie. Po spe³
nieniu swego zadania, most zosta³ rozebrany
i sp³awiony do P³ocka.
  Dziêki niemu w dniach 30 czerwca � 2 lip
ca 1410 r. rycerstwo koronne, tj. ca³e wojsko
europejskiego  pañstwa  �redniej  wielko�ci
wraz  z  taborami,  przedosta³o  siê  na  prawy,
wschodni  brzeg Wis³y. Dziêki  temu mog³o
podj¹æ na szerok¹ skalê dzia³ania napastnicze,
skierowane przeciw rycerstwu i ziemiom Za
konu Krzy¿ackiego. Dobre owoce tej strategii
bardzo szybko pojawi³y siê w ³atwym prze
kroczeniu granicy polskokrzy¿ackiej i przez
pewien czas bezkonfliktowym marszu na Mal
bork,  co  by³o  realizacj¹  strategicznego  celu
kampanii antykrzy¿ackiej 1410 r., czyli ude
rzenia w samo serce Zakonu, na jego stolicê.
  Zaskoczenie Krzy¿aków b³yskawicznym
pojawieniem siê na ich ziemiach wrogich im
wojsk by³o tak pe³ne, ¿e do dzi� bardzo dobrze
obrazuje nie  tylko zranion¹ pewno�æ siebie,
ale  i  zadufanie w  sobie  oraz  prost¹  pychê.
Wielki Mistrz  Zakonu Krzy¿ackiego Ulryk
von Jungingen nie potrafi¹c przyj¹æ do wiado
mo�ci nowej (po przeprawie w Czerwiñsku)
wojennej rzeczywisto�ci, nie dowierzaj¹c jej,
�tradycyjnie� oskar¿a³ pos³añca tej trudnej dla
siebie wie�ci o to, ¿e:�wynosi ponad s³uszn¹
miarê,  potêgê  i  sprawy  swego  Pana  [czyli
króla Jagie³³y]. Jednak bardzo szybko przeko
na³ siê, jak niesprawiedliwie go oceni³, otrzy
muj¹c informacje o ³atwym, szybkim i zwy
ciêskim pochodzie wojsk polskolitewskich
w g³¹b swoich ziem.
  Most w Czerwiñsku by³ konstrukcj¹ w dzie
jach sztuki wojennej o wielkiej donios³o�ci, ów
cze�nie niespotykan¹. Jak twierdzi prof. Na
dolski:most pontonowy mistrza Jaros³awa by³
niew¹tpliwie �wietnym i nowatorskim osi¹g
niêciem wojskowej  techniki. Powsta³  dziêki
szerokim horyzontom taktycznym rz¹dz¹cych,
ich  dalekosiê¿nej  strategii  oraz  sprawnemu
zrealizowaniu ich wizji. Ten manewr komplet
nie zaskoczy³ przeciwnika i zmieni³ sytuacjê
strategiczn¹ we wznawianej wojnie. Jak wiel
kie  mia³o  to  znaczenie,  dowodzi  powy¿ej
przedstawiona, odruchowa i infantylna reakcja
Wielkiego Mistrza Ulrika von Jungingena.
  A wiêc, o ile narada brzeska by³a prawdzi
wym pocz¹tkiem prze³omu nie tylko w wiel
kiej wojnie z Zakonem, ale i w ca³ej dotych
czasowej  historii  trudnych  relacji  polsko
krzy¿ackich, to most pod Czerwiñskiem i uda
na przezeñ przeprawa by³y preludium � g³o�
nym akordem wprowadzaj¹cym wszystkich
w od�piewan¹ dwa tygodnie pó�niejBoguro
dzicê, a sama bitwa pod Grunwaldem szczê�
liwym koñcem tego etapu teutoñskich marzeñ
o Magna Germania, Wielkiej Germanii i nie
mieckim pañstwie zbudowanym na poczuciu
wy¿szo�ci oraz poni¿eniu, krzywdzie i cierpie
niach innych ludzi.
  Pomys³ tego mostu, jego realizacja i wyko
rzystanie to równie¿ przyk³ad naszej wielkiej
m¹dro�ci,  dalekowzroczno�ci  i  staranno�ci,
cech nie tylko wspó³cze�nie, powszechnie od
mawianych tak Polakom, jak i szerzej naro
dom s³owiañskim czy wschodnioeuropejskim.
Szkoda wiêc, ¿e tak ³atwo zapominamy o w³as
nej wielko�ci, nie w przelewaniu krwi za in
nych, ale gdy dowodzimy naszej wiedzy i wy
obra�ni, rzetelno�ci i pracowito�ci.

JAROS£AW JAGIE££O

Zapominany epizod wojny z Krzy¿akami
Toczon¹ w  latach 14091411 wielk¹ wojnê z Krzy¿akami pamiêtamy  jako zwyciêstwo pod

Grunwaldem. Ilustrujemy je wspania³ym, powsta³ym w latach 70tych XIX w., obrazem Jana

Matejki, ksi¹¿k¹ Henryka Sienkiewicza wydan¹ w 1900 r. i nakrêconym na jej podstawie filmem,

wyre¿yserowanym przez Aleksandra Forda w 1960 r. ¯aden z tych obrazów nie przedstawia

niezwykle wa¿nego, a bardzo czêsto pomijanego, zapominanego epizodu tamtej batalii, jakim

by³a poprzedzaj¹ca grunwaldzk¹ bitwê, przeprawa wojsk koronnych przez Wis³ê w Czerwiñsku.
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Dzisiejsze Grodno liczy nawet 370 tys. miesz
kañców i jest pod wzglêdem liczby ludno�ci
pi¹tym miastem republiki Bia³oru�. Co czwar
ty mieszkaniec jest Polakiem. Mie�ci siê tutaj
siedziba, utworzonego w lipcu 1988 r. Zwi¹z
ku Polaków na Bia³orusi oraz siedziba pols
kiego konsulatu generalnego.
  Historyczne Grodno po³o¿one by³o na pra
wym  brzegu Niemna,  powy¿ej  uj�cia  rzeki
Horodniczanki, co dawa³o znakomite zabez
pieczenie  w  razie  zagro¿enia.  Pierwsze
wzmianki o nim pochodz¹ z 1128 r. W XII w.
by³o  stolic¹  udzielnego  ruskiego  ksiêstwa
s³owiañskiego, ale po naje�dzie tatarskim
z 1240 r. dosta³o siê pod panowanie potom
ków Mendoga. Od tego te¿ czasu zwi¹zane
by³o z Wielkim Ksiêstwem Litewskim, a na
stêpnie �ci�le z dziejami Rzeczypospolitej. To
w Grodnie w³a�nie, pocz¹wszy od 1678 r.,
odbywa³  siê  co  trzeci  sejm walny  pañstwa
polskolitewskiego. Z tym te¿ miastem zwi¹
zany by³ ostatni, smutny w swym wymiarze,
sejm I Rzeczypospolitej. To tutaj w 1793 r.
w nowym grodzieñskim zamku, zbudowanym
za panowania Augusta III Wettina dla potrzeb
obrad  sejmowych,  pos³owie  i  senatorowie,
pod rosyjskim przymusem i gro�b¹ zmasakro
wania obraduj¹cych z dzia³ rosyjskich, wyra
zili  zgodê na cesjê kolejnych ziem Rzeczy
pospolitej nie tylko na korzy�æ Rosji, ale tak¿e
Prus, czyli na drugi rozbiór Polski.
  Stanis³aw  August  Poniatowski,  ostatni
elekcyjny król Rzeczypospolitej, wkrótce po
upadku Powstania Ko�ciuszkowskiego, w po
cz¹tkach stycznia 1795 r., przewieziony zosta³
pod rosyjsk¹ eskort¹ do Grodna. To tutaj kilka
miesiêcy pó�niej swoim podpisem pod aktem
abdykacji, z³o¿onym 25 listopada 1795 r., do
kona³ ostatecznej likwidacji Rzeczypospolitej.
Nie czyni³ tego bezinteresownie. W momencie
z³o¿enia podpisu Rosja regulowa³a jego wiel
kie prywatne d³ugi w wysoko�ci 40 mln z³o
tych,  zaci¹gane u warszawskich bankierów.
Wkrótce, w 1796 r., po �mierci Katarzyny II,
otrzyma³ polecenie udania siê do Petersburga,
gdzie zamieszka³ w przydzielonym mu pa³acu
i spêdzi³ tam ostatnie dni swojego ¿ycia. Nig
dy nie wróci³ ju¿ do Polski, a jego wielkie pry
watne zbiory malarstwa europejskiego, które
go  bardziej  interesowa³y,  ni¿  losy  w³asnej
Ojczyzny, przewiezione najpierw do Grodna
a  pó�niej  do  Petersburga,  zosta³y  przejête
przez Rosjê i umieszczone w Ermita¿u.
  W 1807 r. w wyniku porozumienia zawar
tego w Tyl¿y miêdzy Napoleonem I a Alek
sandrem  I  przy³¹czono  do Rosji  okrêg  bia
³ostocki. Ten nabytek zwiêkszy³ znacznie po
wierzchniê utworzonej w 1801 r. guberni gro
dzieñskiej. Kilka lat pó�niej, w 1812 r., spe³ni³
siê chwilowy mira¿, gdy w pocz¹tkach lipca
wojska  francuskie  i  polskie  wkroczy³y  do
Grodna. Móg³ wiêc Mickiewicz 20 lat pó�niej
napisaæ w swej narodowej epopei, i¿od Grod
na po S³onim kraj jest wolny od Rosjan. By³o
tak przez kilka miesiêcy, ale ju¿ w pocz¹tkach
grudnia miasto zosta³o zajête przez Rosjan.
  Pod  rosyjskim  butem  bêdzie  Grodno,
przez stulecie a¿ do 1915 r., kiedy do miasta
w drugim roku wielkiej wojny wkrocz¹ od

dzia³y  niemieckie.  W  XIX  w.  prze¿ywali
mieszkañcy Grodzieñszczyzny oba powstania
� listopadowe i styczniowe, ale ¿adne z nich
nie przynios³o wolno�ci. Przeciwnie, na Po
laków spad³y represje � zniesienie Statutu Li
tewskiego, powo³ywanie szlachty zagrodowej
do rosyjskiej armii i walka z polsk¹ mow¹
i kultur¹. W tej sytuacji wielk¹ rolê odegra³a
m.in. Eliza Orzeszkowa, polska pisarka, publi
cystka  i  dzia³aczka  spo³eczna.  Jej  powie�æ
�Nad Niemnem� z 1888 r. � wielkie dzie³o
epickie � nie tylko opisywa³a ówczesne pols

kie spo³eczeñstwo na Ziemi Grodzieñskiej, ale
te¿ pokazywa³a pozytywistyczne cele stoj¹ce
przed  narodem  polskim  pod moskiewskim
panowaniem. Grób  Jana  i  Cecylii  i mogi³a
powstañców styczniowych to miejscasymbo
le tej lokalnej spo³eczno�ci. Pozytywizm i ro
mantyzm  zarazem.  Zwi¹zana  by³a Orzesz
kowa z Grodnem przez 40 lat, od roku 1870,
a¿ po sw¹ �mieræ w 1910 r. Jej pogrzeb zgro
madzi³ tysi¹ce ludzi bez wzglêdu na przyna
le¿no�æ narodow¹, spo³eczn¹ i wyznawan¹ re
ligiê. By³a powszechnie szanowan¹ obywatel
k¹ tego miasta i jest postaci¹ powszechnie zna
n¹ dzisiaj. Jest w Grodnie domek Elizy Orze
szkowej, w którym mieszka³a w latach 1894
1910, a w nim muzeum, które zawiera ekspo
naty zwi¹zane tak¿e z jej ¿yciem i twórczo�ci¹.
  W momencie wybuchu wojny w 1914 r.
w³adze rosyjskie przyst¹pi³y do szeroko zakro
jonej akcji ewakuacyjnej. Rosyjska ewakuacja
z  koñca  1914  r.,  a  zw³aszcza  z  pierwszych
miesiêcy 1915 r. objê³a 3 mln osób z kilku za
chodnich guberni rosyjskich. Dramat tej ewa
kuacji widaæ w �ród³ach, gdy przegl¹da  siê
m.in. polskie  tzw. ksiêgi poborowych z po
cz¹tku lat trzydziestych XX w. Ksiêgi te spo
rz¹dzane by³y wed³ug aktów urodzenia gro
madzonych przez poszczególne parafie i gmi
ny  religijne w powiatach.  Pokazuj¹  one  ol
brzymie ubytki w�ród mê¿czyzn urodzonych
w okresie kilku lat poprzedzaj¹cym rok 1914.
Jest mo¿liwe, chocia¿ trudne do rzetelnej we
ryfikacji, ¿e w czasie tej chaotycznej ewaku

acji i w kilku latach nastêpnych zmar³a z zim
na i g³odu lub zginê³a w biegu wojny i rewo
lucji nawet co trzecia ewakuowana osoba. Ci,
tak zwani z rosyjska w�ród prawos³awnych,
�bie¿eñcy� stanowi¹ do dzisiaj w du¿ej mierze
temat tabu, ale trzeba pamiêtaæ, ¿e nie byli to
tylko prawos³awni i ¿e przynajmniej kilkana
�cie procent ewakuowanych by³o katolikami.
  O losie Grodzieñszczyzny mia³y zdecydo
waæ wydarzenia 1919 r. Pomimo niemieckiej
kapitulacji na Zachodzie, na wschód od Kong
resówki nadal przebywa³a potê¿na pó³milio
nowa frontowa armia niemiecka zarz¹dzana
z centralnie usytuowanej twierdzy brzeskiej.
Od lutego 1919 r. Polacy podejmowali roz
mowy, by oddzia³y polskie zosta³y przepusz
czone na wschód przez pozycje niemieckie.
Dziêki tym staraniom 15 i 27 kwietnia poja
wi³y siê w Grodnie pierwsze oddzia³y polskie.
W tych te¿ dniach, 19 kwietnia, Polacy wkro

czyli do Wilna. Oddzia³y niemieckie opu�
ci³y ostatecznie Grodno 29 kwietnia 1919 r.
W 1920 r. musieli Polacy broniæ Grodna przed
bolszewikami id¹cymi na Warszawê. Trwa
j¹ce prawie tydzieñ walki obronne � od 18 do
23 lipca � opó�ni³y marsz na Warszawê jed
nego z bolszewickich korpusów, co mia³o du
¿e  znaczenie. Okupacja  bolszewicka miasta
trwa³a 10 tygodni. Wspó³cze�nie na jednym
z  budynków Grodna wisi  podwójna  tablica
mówi¹ca,  ¿e: w  tym  budynku  12  sierpnia
1920 roku zatrzyma³ siê Feliks Edmundowicz
Dzier¿yñski oraz tutaj w lipcu � wrze�niu 1920
roku znajdowa³ siê Grodzieñski Komitet Wo
jennoRewolucyjny. Odzyskali Polacy miasto
w wyniku udanych walk trwaj¹cych od 20 do
25 wrze�nia i w nocy z 25 na 26 wkroczyli do
Grodna. Mog³o siê wydawaæ, i¿ zawarty 18
marca  1921  r.  traktat  ryski  zapewni  trwa³e
granice miêdzy Polsk¹ a Rosj¹, ale nieca³e
20  lat  pó�niej  nadszed³  tragiczny wrzesieñ
1939 r.
  Polska zosta³a osamotniona w walce z Niem
cami, ale 17 wrze�nia wojska polskie nadal nie
by³y  ca³kowicie  rozbite,  za�  na  wschodzie
pañstwa, w tym na licznych bocznicach kole
jowych, by³y znacz¹ce magazyny amunicji
i sprzêtu wojskowego. Inwazja sowiecka na
Polskê  wprowadzi³a  jednak¿e  du¿y  chaos.
Kontrowersyjne decyzje wodza naczelnego
i poszczególnych dowódców ró¿nych szczebli
pog³êbia³y ten stan rzeczy. W tej sytuacji na
st¹pi³o za³amanie moralne wojska, o czym dzi

siaj niewiele siê mówi. Równocze�nie w wielu
miejscach stawiano zdecydowany opór nowe
mu agresorowi. Tak te¿ sta³o siê w Grodnie,
gdy 20 wrze�nia 1939 r. do Grodna wtargnê³y
kolumny sowieckich czo³gów, ale nie zdoby³y
miasta z marszu. Rozpoczê³y siê dwudniowe
walki o utrzymanie miasta w polskich rêkach.
  Grodno w 1939 r. by³o du¿ym garnizonem
wojskowym, ale wiêkszo�æ oddzia³ów wys³a
no do walki z Niemcami i do obrony Lwowa.
W mie�cie, pomimo dzia³añ dywersantów ko
munistycznych, dominowa³y patriotyczne na
stroje. By³y dwa niepe³ne bataliony piechoty
oraz  batalion  wartowniczy,  a  tak¿e  grupy
policjantów i ¿andarmerii. Dochodzili do tego
cywilni  ochotnicy:  harcerze,  gimnazjali�ci,
urzêdnicy. Dawa³o to razem ponad 2 tys. ludzi
gotowych broniæ miasta. Pierwszy dzieñ obro
ny polega³ g³ównie na walkach z czo³gami,
które wtargnê³y z lewej strony Niemna i prze
dosta³y siê przez most do centrum. Po po³ud
niu na obrze¿ach miasta i w samym centrum
by³o  ich  ju¿  kilkadziesi¹t. Z  powodu braku
broni przeciwpancernej atakowano czo³gi bu
telkami z benzyn¹. Pod wieczór strona sowiec
ka rozpoczê³a silny ostrza³ artyleryjski miasta.
W nocy przyby³a do Grodna Rezerwowa Bry
gada Kawalerii  �Wo³kowysk�.  21 wrze�nia
trwa³y walki, przy czym Sowieci zmienili tak
tykê. Niemal setkê czo³gów i 15 samochodów
pancernych  przydzielono  do  pododdzia³ów
piechoty, które atakowa³y w ró¿nych punktach
miasta. Tego dnia symbolem obrony Grodna
sta³ siê trzynastoletni Tadzio Jasiñski, którego
Sowieci  przywi¹zali  do  jednego  z  czo³gów
atakuj¹cych miasto. W  trakcie walki  czê�æ
polskich obroñców ewakuowa³a siê z miasta
w kierunku na Litwê. Wieczorem pozosta³y
ju¿ tylko nieliczne punkty oporu. 22 wrze�nia
reszta obroñców Grodna opu�ci³a miasto lub
rozproszy³a siê po domach. Wed³ug danych
sowieckich, ich w³asne straty wynios³y 53 za
bitych, 161 rannych, wyeliminowanych z wal
ki zosta³o 19 czo³gów i 3 samochody pancer
ne. Sowieccy agresorzy od 22 wrze�nia w ró¿
nych  punktach miasta  i  na  jego  obrze¿ach
rozstrzelali ok. 300 obroñców Grodna. Aresz
towania obroñców Grodna odbywa³y siê te¿
w  nastêpnych  tygodniach.  We  wrze�niu
1939 r. Grodno sp³ynê³o polsk¹ krwi¹. By³ to
jeden z pierwszych aktów masowej zag³ady
jeñców wojennych  i  ludno�ci cywilnej, po
przedzaj¹cych  tragediê Katynia. W 1945  r.,
ju¿ po zakoñczeniu wojny, klamr¹ zamyka
j¹c¹ wielkie zbrodnie sowieckie by³a ob³awa
augustowska, która zakoñczy³a siê egzekucj¹
w nieznanych miejscach, w okolicach Grodna,
ok. 600 osób z polskiego podziemia niepodle
g³o�ciowego.
  Po wojnie Grodno, mimo polskiego wów
czas charakteru, nie wróci³o do Polski. W tej
sytuacji wielu Polaków zdecydowa³o siê na
ekspatriacjê ze swojej ma³ej Ojczyzny. Pañ
stwowy Urz¹d Repatriacyjny w Grodnie do
15 wrze�nia 1945 r. zarejestrowa³ 98.985 osób
z  obszaru  powiatu  grodzieñskiego  do  tzw.
�repatriacji�. Gdy  na  prze³omie  1945/46  r.
rejestracjê wznowiono, zg³osi³o siê a¿ 143.300
osób. W rzeczywisto�ci granicê przekroczy³o
wówczas  niewiele  ponad  50  tys.  Polaków.
Dzisiaj s¹ rozproszeni po ca³ej w Polsce. War
to pamiêtaæ o Grodnie, o grodzieñskich Orlê
tach, ale tak¿e o tym, ¿e tam w³a�nie zmarli:
polski w³adca Stefan Batory  i  �wiêty Kazi
mierz, patron Polski i Litwy.
  Zainteresowanych zapraszam na moje pre
lekcje o Grodnie: 24 wrze�nia o 11:00 do bib
lioteki na £¹cznej 29; 8 pa�dziernika o 18:00
do  O.K.�Górna�  na  Siedleckiej  1  oraz  17
pa�dziernika o 16:00 do Klubu Nauczyciela
na Piotrkowskiej 137.

JAN SZA£OWSKI

Grodno � bohaterskie miasto na drodze do Wilna
Trudno opowiedzieæ w pe³ni historiê Polski, wyrzucaj¹c z niej znaczenie Grodna w dziejach

Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Miasto to, którego etymologii nie trzeba nikomu wyja�niaæ,

jest za Bia³ymstokiem g³ównym miastem na odwiecznej drodze z ziem piastowskich do Wilna.

Mo¿na je pomin¹æ w programie zwiedzania Kresów, zw³aszcza ¿e tak od lat w wiêkszo�ci robi¹

biura podró¿y, ale z ca³¹ pewno�ci¹ nie by³aby to decyzja s³uszna.
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ØZrób kserokopiê poni¿szego dowodu wp³aty Øwpisz kwotê Ø podaj swoje dane Øwp³aæ na poczcie lub w banku Øalbo zrób przelew przez internet

Dobroczyñcy
�Aspektu Polskiego�
w sierpniu

Pani Teresa z £odzi l Pani Maria z Opola l

Pani Helena z £odzi l Pan Jerzy z £odzi l

Pani Krystyna z £odzi l Pan Jerzy z £odzi l

Pan Tadeusz z Warszawy l Pani Maria z £o

dzi l Pan Józef z £odzi l Pani Filomena z Pod

dêbic l Pani Maria z £odzi l Pani Jadwiga

z £odzi l Pañstwo Ma³gorzata i Tadeusz z An

drespola l Pani Barbara z £odzi l Pan Sta

nis³aw z £odzi.

Bóg zap³aæ!

Drodzy  Czytelnicy  miesiêcznika  �Aspekt
Polski�

Od pocz¹tku istnienia nasz katolicki pe
riodyk jest bezp³atny. Przez ca³e 22 lat, od
pierwszego  wydania,  tworzymy  �Aspekt
Polski� spo³ecznie, nie pobieraj¹c za pracê
¿adnych wynagrodzeñ. Darmo dostali�my
uzdolnienia � darmo dajemy z nich na s³u¿bê
Bogu  i  Ko�cio³owi.  Ale musimy  ponosiæ
koszty druku.
  Przez te wszystkie lata utrzymujemy siê
dziêki wparciu ludzi wielkiego serca, którzy
podzielaj¹ g³oszone przez nas tre�ci, znaj¹
rangê naszej misji i chc¹ w tym dziele uczes
tniczyæ. Jednak trudno�ci nie brakuje, a wci¹¿
pojawiaj¹ siê nowe, niekiedy bardzo zaska
kuj¹ce.
  Zwracamy  siê  z pro�b¹ o wsparcie do

Czytelników, których staæ na skromn¹ choæ
by pomoc. Dla nas liczy siê ka¿da wp³ata.
Aby przetrwa³o dzie³o obrony Ko�cio³a
i Polski, aby polska prasa wzywa³a do ochro
ny ¿ycia, aby mia³ kto broniæ �wiêtego Ko�
cio³a katolickiego i upominaæ siê o Prawdê,
bez ogl¹dania siê na polityczne sympatie.

Teraz mo¿na nas wesprzeæ tak¿e wp³a
caj¹c datek przez internet, za po�rednictwem
naszej strony www.aspektpolski.pl

Jeste�my wdziêczni i dziêkujemy z serca
za wszystkie, niewielkie nawet wp³aty, jakie
co miesi¹c otrzymujemy. Prosimy Pana na
szego Jezusa Chrystusa i Jego Naj�wiêtsz¹
Matkê  o  hojne  b³ogos³awieñstwo  dla  na
szych Dobrodziejów i Czytelników.

REDAKCJA

Profesor W³odzimierz Osadczy z Centrum
Ucrainicum KUL zauwa¿y³ trafnie w rozmo
wie z Radiem Maryja, ¿e polskie w³adze jak
zwykle  nie  reaguj¹  na  antypolsk¹  politykê
historyczn¹ Ukrainy.

Kilka  tygodni  przed  prezentacj¹,  Petro
Poroszenko, prezydent Ukrainy, zleci³ opra
cowanie projektu ustawy o zmianie ¿o³niers
kiego pozdrowienia. Pochodz¹ce z czasów
radzieckich  �¯yczymy  zdrowia!�  zostanie
zmienione na �Chwa³a Ukrainie!�, �Bohate
rom  chwa³a!�  (�S³awa  UkrajiniHerojam
S³awa!�).

� �Chwa³a Ukrainie!� to g³ówne has³o

wielu pokoleñ naszych rodaków, bohaterów
Ukrainy. Teraz sta³o siê oficjalnym opieku
nem naszej reprezentacji. Ma daæ energiê
i si³ê naszym pi³karzom. Ma byæ talizmanem
reprezentacji � przyzna³ szczerze Andrij Pa
we³ko, prezydent UFP.

Oburzony promocj¹ has³a OUN  i UPA
na koszulkach reprezentantów Ukrainy jest
profesor  W³odzimierz  Osadczy,  dyrektor
Centrum Ucrainicum KUL. � Reakcja  na
szych w³adz musi byæ priorytetowa z racji do
�wiadczeñ  narodu  polskiego  ze  strony  na
szych wschodnich  s¹siadów.  Tego  nie ma,
zatem mamy do czynienia albo z faktem braku

wiedzy,  co  jest  dziwne,  bo  przecie¿  o  tym
mówimy,  albo  nasza  polityka  skierowana
jest  na  to,  ¿eby  nie  dostrzegaæ  tego  typu
rzeczy � podkre�la profesor W³odzimierz
Osadczy.

O  pozdrowieniu  �Chwa³a  Ukrainie!�
g³o�no by³o przy okazji mundialu w Rosji.
Chorwaci po konkursie rzutów karnych wy
eliminowali z turnieju gospodarzy. Nied³ugo
po  zakoñczeniu  porywaj¹cego  pojedynku,
Domagoj Vida i jego kolega z zespo³u Og
njen Vukojeviæ nagrali film, podczas którego
wykrzykuj¹ s³owa �Chwa³a Ukrainie!�. FIFA
wystosowa³a wówczas oficjalne ostrze¿enie
dla Vidy. Na zachowanie obu szybko zare
agowa³a  wówczas  Chorwacka  Federacja
Pi³karska i wys³a³a Vukojevicia do domu.

Ale nie koniec na tym. W ostatnim czasie
dosz³o równie¿ do incydentu na skalê miê
dzynarodow¹. Na uroczysto�ciach w Kijowie
w obecno�ci prezydenta Andrzeja Dudy je
den z ukraiñskich ministrów wita³ ¿o³nierzy
zawo³aniem OUNUPA. Nied³ugo po tym
sam  prezydent  Ukrainy  Petro  Poroszenko
wniós³ wniosek do parlamentu, aby powy¿

sze s³owa sta³y siê oficjalnym zawo³aniem
ukraiñskiej armii.

Has³o �S³awa Herojam� w latach II woj
ny  �wiatowej  by³o  okrzykiem Organizacji
Ukraiñskich  Nacjonalistów  i  Ukraiñskiej
Armii Powstañczej. Obydwie kierowa³y siê
szowinistyczn¹ ideologi¹ jednego z ich przy
wódców, Stepana Bandery. Rozpowszech
nianie  idei  banderyzmu  doprowadzi³o  do
rzezi wo³yñskiej. W wydarzeniach tych zgi
nê³o oko³o 200 tysiêcy Polaków.

PAWE£ JASZCZAK

Nowe koszulki ukraiñskich pi³karzy
�Chwa³a Ukrainie! Bohaterom chwa³a!� � to pozdrowienie ukraiñskich nacjonalistów. Tak

witali  siê  cz³onkowie Organizacji Ukraiñskich Nacjonalistów  (OUN)  i Ukraiñskiej Armii

Powstañczej (UPA). Teraz pierwsza czê�æ tego pozdrowienia bêdzie siê znajdowa³a na ko

szulkach pi³karzy reprezentacji Ukrainy. Ukraiñska Federacja Pi³karska (UFP) zaprezen

towa³a nowe koszulki reprezentacji. Oprócz tradycyjnych ¿ó³tych i niebieskich, czyli tych

w barwach kraju, s¹ tak¿e bia³e. Uwagê na wszystkich przykuwa jednak napis na plecach

�Chwa³a Ukrainie!�.


