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Katolicki Klub

W  tradycji  przyjê³o  siê,  chyba  dosyæ  pod
�wiadomie, ¿e up³yw czasu odnotowujemy
przynajmniej w dwojaki sposób. �Rocznic¹�
nazywamy wspomnienia  bardzo  powa¿ne,
czasami smutne albo wrêcz tragiczne; termin
�jubileusz�  zarezerwowany  jest
dla pami¹tki wydarzeñ radosnych.

Katolicki Klub im. �w. Wojcie
cha, chocia¿  istnieje  i dzia³a nie
przerwanie  od  1994  roku,  z  re
gu³y nie obchodzi w³asnej historii,
niekiedy wspominamy  skromnie
pami¹tkê powo³ania naszego ka
tolickiego Stowarzyszenia i przy
jêcia Dekretu Ksiêdza Arcybisku
pa W³adys³awa Zió³ka sankcjonu
j¹cego nasz¹ dzia³alno�æ. Chocia¿
miesiêcznik nie jest jedynym prze
jawem naszego dzia³ania, to jednak
skutek  jego  obecno�ci  na  rynku
wydawniczym i czytelniczym ma
najpowa¿niejsze konsekwencje.
  Pierwszy numer �Aspektu Pol
skiego�  ukaza³  siê  we  wrze�niu
1996 roku, czyli ponad 22 lata te
mu!  Format  by³  skromny,  druk
czarnoniebieski na risografie bêb
nowym, objêto�æ 16 stron. Wydru
kowane kartki sk³adali�my rêcznie
w  salkach  parafii  �w. Wojciecha.
Rado�ci by³o co nie miara. Z ka¿
dym  miesi¹cem  powiêkszali�my
dystrybucjê o kolejne parafie. A¿
pó³tora  roku  pó�niej  wydali�my
pierwszy numer drukowany w dzisiejszej dru
karni prasowej na rogu ulic ks. Skorupki
i Wólczañskiej. To by³a wielka sprawa!

�Aspekt Polski� rodzi³ siê w innych cza
sach. Choæ by³y to lata zmêczenia komuniz
mem, choæ doprowadzano wtedy do komp
letnej ruiny przemys³ w £odzi, choæ panowa³o
bezrobocie i kryzys, to jednak odczuwali�my
zapa³ do nowych wyzwañ. Mimo atmosfery
powszechnego narzekania panowa³a nadzieja,
¿e  nasz¹ Ojczyznê  urz¹dzimy po  swojemu.
Czy byli�my naiwni? Raczej byli�my.

Z  perspektywy  czasu  zastanawiam  siê,
jak to by³o mo¿liwe, ¿e przetrwali�my tyle
czasu? Z dostêpnej mi wiedzy wynika, ¿e nie
mamy konkurencji w Polsce, bo kto by wy
trzyma³  250 miesiêcy  ciê¿kiej  i  stresuj¹cej
pracy za darmo, z osobistymi terminami pod
porz¹dkowanymi co miesi¹c edycji �Aspektu
Polskiego�? Ale przecie¿ nie o rywalizacjê

chodzi, tylko o trwanie z Bogiem i Ko�cio
³em katolickim, z Narodem Polaków i jego
�wiêt¹ tradycj¹. Dlatego w Bogu nadzieja, ¿e
przetrwamy, pomimo ¿e grono naszych prze
ciwników ro�nie w si³y i wp³ywy. Nie spocz

niemy na laurach, ani nie wywiesimy �bia³ej
flagi�, chyba, ¿e zawiod¹ ostatni Przyjaciele.

Dlatego, dziêkujê Wam wszystkim, dro
dzy Przyjaciele publicy�ci! Dziêkujê tym,
z którymi  jeste�my od pierwszego numeru
a¿ do dzisiaj i tym, dla których publikacja
w �Aspekcie Polskim� by³a krótk¹ przygod¹.
Dziêkujê wszystkim, którzy przyszli do re
dakcji w ci¹gu minionych lat i zostali. Dziê
kujê trudnym do policzenia redaktorom i au
torom, pisz¹cym do nas niekiedy przez lata,
mimo i¿ nigdy siê nie spotkali�my twarz¹
w  twarz! To jeden z niezwyk³ych fenome
nów �Aspektu Polskiego� i� internetu.

Dziêkujê Dobrodziejom z kraju i z zagra
nicy. Bez Was, drodzy Przyjaciele, nie by³o
by nam dane do�wiadczyæ rado�ci ka¿dego
kolejnego wydania miesiêcznika  i  nieprze
spanych w stresie nocy.
  Szczególnie serdeczne podziêkowanie

sk³adam mojemu Przyjacielowi, niestrudzo
nemu Bogdanowi Kulasowi! Niech Wam Bóg
wynagrodzi bezinteresown¹ szczodro�æ.

Mieli�my trudne do policzenia zawaha
nia, przychodzi³y chwile zw¹tpienia a prawie
i rezygnacji. Ale wszystkie smutki opadaj¹,
kiedy czytamy now¹ partiê listów od Czytel
ników, kiedy na konto Katolickiego Klubu
im. �w. Wojciecha wp³ywaj¹ liczne drobne
datki. Wtedy wiemy, ¿e póki od przetrwanie
warunkowane jest naszym czasem, naszymi
si³ami i naszym uporem � nie odpu�cimy.

Jeste�my �wiadkami kryzysu naszej wia
ry i Ko�cio³a. Kryzys to naturalna w³a�ciwo�æ
Ko�cio³a  katolickiego,  bo  z  niego  wyrasta
przemiana,  ale  kiedy  pustoszej¹  �wi¹tynie,
kiedy spada liczba powo³añ, a dzieci masowo

porzucaj¹ naukê religii, kiedy front agresji wo
bec wszystkiego, co �wiête rozprzestrzenia siê
dramatycznie, a mimo deklaracji politycy nie
broni¹ ¿ycia naszych nienarodzonych Roda
ków, to jeste�my przekonani, ¿e przydatny jest
nasz g³os w obronie �wiêtego Ko�cio³a kato
lickiego, ksiê¿y i osób zakonnych, nawet je�li
ci, których bronimy nie dostrzegaj¹ tego.

Do¿yli�my trudnych czasów wielkiej pró
by dla naszej wiary. Zamêt wywo³any zamia
rami legalizacji udzielania Eucharystii oso
bom bêd¹cym w stanie grzechu ciê¿kiego,
a przez to kwestionowanie nierozerwalno�ci
ma³¿eñstwa, szturm �rodowisk homoseksual
nych ¿¹daj¹cych ¿ycia sakramentalnego i kap
³añskiego w Ko�ciele dla homoseksualistów,
bezprzyk³adna fala antyko�cielnej kampanii
ujawniaj¹cej próby skrywania grzechów pe
dofilii i homoseksualizmu, a wreszcie � pen
tekostalizacja (uzielono�wi¹tkowianie) Ko�

cio³a  katolickiego,  a  przez  to  podwa¿anie
prawd naszej �wiêtej wiary.

Jak powiedzia³ w wywiadzie Ks. Bp opol
ski Andrzej Czaja coraz bardziej niepokoj¹
przeró¿ne praktyki nabo¿eñstw, a nawet Mszy
�wiêtych z modlitw¹ o uzdrowienie, tudzie¿
z modlitw¹ o uwolnienie od z³ego ducha, z³ych
mocy, nawet w formie egzorcyzmowania, któ
rego dokonuje siê nieraz bez posiadania misji
do tej pos³ugi� U podstaw, czy w tle tego typu
dzia³añ  widaæ  niebezpieczn¹  tendencjê  do
�robienia�  chrze�cijañstwa  i  sprowadzania
go na poziom terapii, albo zaspokajania pod
stawowych ludzkich pragnieñ i potrzeb: zdro
wia, szczê�cia, przebaczenia�

To tylko niektóre, ale zupe³nie wystarcza
j¹ce argumenty wzywaj¹ce nas do walki o je

den  �wiêty  i  Apostolski  Ko�ció³
Jezusa Chrystusa.

Widzimy zapa�æ prasy katolic
kiej, o jej gro�ne upolitycznienie.
Widzimy tego szczególnie jaskra
we przyk³ady w³a�nie wtedy, gdy
Ko�ció³  katolicki  jest  obiektem
w�ciek³ych ataków si³ libertyñskich.
Zniszczono moralno�æ w rodzinie
i stosunkach spo³ecznych, polskie
dzieci deprawowane s¹ w polskich
szko³ach,  a  bezradni  najczê�ciej
rodzice nie potrafi¹ odpowiedzieæ
na pytania, które stawia przed ro
dzin¹  wspó³czesno�æ.  Z mediów
mainstreamowych  s¹czy  siê  nie
ustannie jad, a Polacy obrzucani s¹
b³otem, obci¹¿ani odpowiedzialno
�ci¹ za niedokonane zbrodnie przez
ludzi, którzy ¿yj¹, bo zostali oca
leni przez Polaków. Znies³awiany
i obra¿any jest Ko�ció³ katolicki,
a og³upiony naród staje w kolej
kach do kin, aby obejrzeæ k³amliwy
paszkwil o ¿yciu ksiê¿y, którzy po
�wiêcili swoje ¿ycie s³u¿bie Bogu
i ludziom.

Czy w takich warunkach znaj
duje uzasadnienie trwania przy �As

pekcie Polskim�? Wszyscy w redakcji odpo
wiadamy sobie twierdz¹co. W takim przeko
naniu utrzymuj¹ nas te¿ wierni Czytelnicy, od
których dostajemy listy i skromne wp³aty po
ka¿dym numerze. Obecny nak³ad to tylko
6 tys. egzemplarzy i mamy co miesi¹c od
zew, ¿e to za ma³o. O �Aspekcie Polskim�
napisano kilka prac magisterskich i wiemy,
¿e jeste�my potrzebni. Choæ z ka¿dym rokiem
pozostajemy z tym przekonaniem coraz bar
dziej sami.

Jeste�my wiêc wdziêczni i dziêkujemy
z serca za wszystkie dowody uznania i za nie
wielkie nawet wp³aty, jakie co miesi¹c otrzy
mujemy. Prosimy Pana naszego Jezusa Chrys
tusa i Jego Naj�wiêtsz¹ Matkê o hojne b³ogo
s³awieñstwo dla naszych Dobrodziejów i Czy
telników.

Wci¹¿ mamy plany na przysz³o�æ!
Drodzy Czytelnicy miesiêcznika �Aspekt Polski�,

Ka¿dy jubileusz, jaki prze¿ywamy, nastraja nas emocjonalnie. Jubileusz jest zazwyczaj okazj¹

do rado�ci. Bo z jednej strony szczycimy siê rosn¹cym do�wiadczeniem, wiedz¹, fachowo�ci¹,

w rezultacie � dorobkiem, ale z drugiej strony jeste�my po prostu starsi, co nie zawsze jest

powodem do rado�ci. Jednak okaza³y jubileusz miesiêcznika �Aspekt Polski�, choæ akcen

towany jest po wielokroæ gorycz¹, os³adza nam fakt, ¿e przedk³adamy Drogim Czytelnikom

250. numer katolickiego miesiêcznika �Aspekt Polski�. I cieszymy siê z tego powodu bardzo.
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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 2 grudnia 2018 r.,
o godz. 16:00.

Zofia Kossak jest jedn¹ z najwybitniejszych
polskich  pisarek,  a mimo  jest  bardzo ma³o
obecna w �wiadomo�ci Polaków i tylko nie
liczni  potrafi¹ wymieniæ  tytu³y  jej  ksi¹¿ek,
jeszcze mniej je czyta³o. Nie ma jej utworów
na li�cie szkolnych lektur, mimo ¿e jej powie
�ci to kopalnia wiedzy historycznej, bogactwo
warto�ci i niezwyk³ych obszarów do dyskusji
i rozwa¿añ.
  O ¿yciu, twórczo�ci Zofii Kossak cieka
wie opowiadali zaproszeni przez organizato
rów prelegenci.
  Konferencjê  rozpoczê³a  wnuczka  Zofii
Kossak � Anna FenbyTaylor, mieszkaj¹ca
w Wielkiej Brytanii, która aktywnie dzia³a
na rzecz zachowania � albo lepiej powiedzieæ
� odzyskiwania pamiêci o tej bardzo znanej
niegdy�  pisarce.  Prelegentka  wspomina³a
Babciê, okraszaj¹c wyst¹pienie licznymi i ma
³o znanymi zdjêciami pisarki.
  O Muzeum  Zofii  KossakSzatkowskiej
w Górkach Wielkich mówi³a jego wieloletnia
kierowniczka  dr  Joanna  Jurga³aJureczka,
autorka wielu ksi¹¿ek na temat Zofii Kossak
i rodziny Kossaków. Podkre�la³a znaczenie
dworu  w  Górkach  w  ¿yciu  pisarki,  która
mieszka³a w nim z rodzicami po �mierci mê
¿a Stefana Szczuckiego. Tu zamieszka³a te¿,
w domku ogrodnika, po powrocie do kraju
z emigracji z 1957 r. z drugim mê¿em Zyg
muntem Szatkowskim.
  O powie�ciach historycznych Zofii Kos
sak mówi³a prof. dr hab. Maria Olszewska
z Uniwersytetu Warszawskiego. Zofia Kos
sak  by³a  autork¹ wielu  powie�ci  historycz
nych, zarówno z zakresu historii Polski, jak
i  historii  powszechnej.  Trudno  wymieniæ
wszystkie, ale na uwagê zas³uguj¹, dotycz¹ce
wczesnych dziejów pañstwa polskiego, �Bur
szytyny�,  �Lechickie�  pole�,  czy  �Warna�
oraz tocz¹ce siê w XVII w.: �Z³ota wolno�æ,
Suknia Dejaniry� czy �B³ogos³awiona wina�.
Szczególne miejsce w tej twórczo�ci zajmuje
powie�æ �Dziedzictwo�, która jest sag¹ o ro

dzie Kossaków ukazan¹ na tle dramatycznej
historii Polski XIXwiecznej. Pisa³a te¿ Zofia
Kossak o historii wypraw krzy¿owych w mo
numentalnym dziele �Krzy¿owcy�, a  tak¿e
w stanowi¹cych kontynuacjê �Krzy¿owców�
powie�ciach: �Król trêdowaty� i �Bez orê¿a�.

  O  twórczo�ci  dotycz¹cej  czasów  II
wojny  �wiatowej,  a  tak¿e  dzia³alno�ci  w
czasie oku pacji mówi³ prof. dr hab. Stefan
Bury³a z Uni wersytetu WarmiñskoMazur
skiego, który podkre�la³ bohatersk¹ postawê
Zofii Kossak, jednej ze wspó³za³o¿ycielek ̄ e
goty, o czym tak rzadko siê pamiêta, i autorki
�Protestu�, w którym wezwa³a do ratowania
¯ydów. Omówi³  te¿ obozowe wspomnienia
Zofii Kossak pt. �Z otch³ani�. Pisarka zosta³a
aresztowana w 1943 r. i po brutalnym �ledzt
wie trafi³a do Auschwitz. Pocz¹tkowo Niemcy
nie mieli �wiadomo�ci, kim jest aresztowana.
Gdy odkryto jej to¿samo�æ, zosta³a przewie
ziona z powrotem na Pawiak i skazana na karê
�mierci. Dziêki staraniom w³adz konspiracyj
nych  zosta³a  wykupiona  z  wiêzienia  tu¿
przed wybuchem powstania warszawskiego.
  Na temat �Po¿ogi� wyk³ad wyg³osi³ Ste
fan Tüschmid. �Po¿oga�to wspomnienia Zo
fii Kossak z lat 19171919 z Wo³ynia, gdy
mieszka³a w miejscowo�ci Nowosielica. To
przera¿aj¹cy obraz ¿ycia codziennego w cza
sach, gdy Wo³yñ przechodzi³ z r¹k do r¹k
i opanowywali go Ukraiñcy czy bolszewicy.
  Zakoñczeniem konferencji by³o rozstrzy
gniêcie konkursu po�wiêconego ¿yciu i twór
czo�ci Zofii Kossak.
  Konferencja spotka³a siê z du¿ym zainte
resowaniem, sala wype³niona by³a po brzegi.
Miejmy nadziejê, ¿e wydarzenia takie bêd¹
czêstsze i wiedza o tej znakomitej pisarce tra
fi  tak¿e do m³odych  ludzi, a  jej utwory na
listê lektur szkolnych. Bo jej twórczo�æ nie
starzeje siê z up³ywem czasu, oprócz wci¹ga
j¹cej fabu³y, mog¹cej staæ siê gotowym scena
riuszem filmowych, w swoich ksi¹¿kach sta
wia wci¹¿ aktualne pytania: o sprawy �wiête

i wa¿ne: o to jak dobrze prze¿yæ ¿ycie, o miejs
ce Boga i Ojczyzny, o to jak s³u¿yæ Polsce
i byæ jej wiernym.
  Ludzie, czy wiecie, kogo ¿egnamy? �mó
wi³ podczas pogrzebu pisarki w 1968 r. w Gór
kach Wielkich pisarz Wojciech ¯ukrowski
� Znali�cie j¹ ze sklepu, z autobusu, z drogi,
z ko�cio³a, przyzwyczaili�cie siê do niej jako
do  wspó³parafianki,  do  s¹siadki.  A  to  by³
wielki pisarz! Z tych najwiêkszych, na miarê

Sienkiewicza! To by³a kobieta, która t¹ sam¹
rêk¹ umia³a w³adaæ z³otym piórem i ko³ysaæ
dziecko, a podczas okupacji hitlerowskiej ko
bieta¿o³nierz, bohaterska «Weronika», nieu
straszona «Ciotka». Niejeden raz nadstawia
³a g³owy, wiele istnieñ uratowa³a, a w obozie
o�wiêcimskim � sama g³odna � jedyn¹ kroni
kê chleba bli�niemu poda³a.

Zofia Kossak w �wiecie warto�ci
16 listopada odby³a siê w £odzi konferencja pod has³em �Zofia Kossak (18891968)

w  �wiecie  warto�ci�  organizowana  przez Wojewódzk¹  Bibliotekê  Publiczn¹  im.  Józefa

Pilsudskiego w £odzi oraz stowarzyszenie Civitas Christiana. Konferencja odbywa³a siê

w ramach VIII Salonu Ciekawej Ksi¹¿ki.

Nasze kapliczki

W ho³dzie Chrystusowi
W ho³dzie ukrzy¿owanemu parafianie Czer
wiñska wrzesieñ 1909 � g³osi napis na okaza
³ym krzy¿u stoj¹cym przy bazylice Zwiasto
wania Naj�wiêtszej Marii Panny w Czerwiñs
ku nad Wis³¹ (Sanktuarium Matki Bo¿ej Po
cieszenia). Ko�ció³ z klasztorem kanoników
regularnych powsta³ w XII w. W lipcu 1410 r.
W³adys³aw Jagie³³o po przeprawie przez Wis³ê
modli³ siê tu przed bitw¹ pod Grunwaldem,
a niej po  niej ofiarowa³ tu ponoæ swój he³m.

Przysy³ajcie nam zdjêcia i krótkie opisy kapliczek,
przydro¿nych  krzy¿y  i  �wi¹tków.  Bêdziemy  je
publikowaæ, ¿eby uwieczniæ ich obecno�æ w�ród
nas:
lub adres:  ul. Piotrkowska 17, 90955 £ód� 8,
skr. poczt. 22.

 Dr Joanna Jurga³aJureczka
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Chrystus Król Wszech�wiata
25 listopada 2018 roku, w ostatni¹ niedzielê roku liturgicznego, Ko�ció³ katolicki obchodzi

�wiêto Chrystusa Króla Wszech�wiata. Równocze�nie mija druga rocznica Aktu Przyjêcia

Chrystusa za Króla i Pana, co dokona³o siê 19 listopada w Krakowie £agiewnikach, a na

stêpnie we wszystkich ko�cio³ach w ca³ej Polsce. Gdy zamykany to wydanie w Krakowie£a

giewnikach trwaj¹ uroczysto�ci drugiej rocznicy intronizacji, w czasie których dokona siê

ponowienie Aktu Przyjêcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Wolno�æ  trzeba  nam  dobrze  zagospodaro
waæ, ale w³asnymi si³ami nie jeste�my tego
w stanie uczyniæ. Dlatego chcemy upraszaæ
pomoc od naszego Pana � pisze Ks. Bp Sta
nis³aw Jamrozek, delegat Konferencji Epis
kopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych
w li�cie do Czcicieli Chrystusa Króla z ca³ej
Polski. Bp Jamrozek zwraca uwagê, ¿e dwa
lata temu pasterze Ko�cio³a w Polsce, widz¹c
zagro¿enia p³yn¹ce ze �wiata, który chce usu
n¹æ Jezusa z ¿ycia spo³eczno�ci i jednostek �
dokonali w sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia
w Krakowie£agiewnikach �Aktu Przyjêcia
Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Uczynili
to wraz ze zgromadzonym ludem Bo¿ym w
przeddzieñ  uroczysto�ci  Chrystusa  Króla.
Wobec zagro¿eñ zrodzi³a siê pilna potrzeba
Jego intronizacji poprzez pobudzenie wszyst
kich wierz¹cych do ¿ywej wiary i ¿ycia opar
tego na zasadach ewangelicznych. Poprzez
ten akt zobowi¹zali�my siê broniæ królewskiej
czci Chrystusa, pe³niæ zawsze i wszêdzie Jego
wolê, strzec prawo�ci naszych sumieñ, trosz
czyæ siê o �wiêto�æ ¿ycia. Wyrazili�my g³êbo
kie  pragnienie  czynnego  anga¿owania  siê
w  ¿ycie  Ko�cio³a,  kierowanie  siê  jego  na
uczaniem w codziennym ¿yciu. Przyrzekli�my
pos³uszeñstwo Jezusowi w ¿yciu osobistym,
rodzinnym i spo³ecznym ca³ego naszego Na
rodu. Pragniemy bowiem, aby On panowa³
wszêdzie, jest bowiem Królem Wszech�wiata
i ma prawo do naszych serc. Wyznawaæ Go
jako naszego Pana wiemy, ¿e jest to droga
prowadz¹ca do zbawienia. Chcemy zawsze
stawiaæ Go na pierwszym miejscu we wszyst
kich dziedzinach ¿ycia.

Podczas uroczysto�ci w Krakowie Kar
dyna³ Stanis³aw Dziwisz nazwa³ Akt �Magna
Charta� � Wielk¹ Kart¹ �wiadomo�ci, postaw
i dzia³ania dla wszystkich przyznaj¹cych siê
do Chrystusa w narodzie polskim i doda³, ¿e
teraz przed ka¿dym staje zadanie, aby Ewan
gelia rzeczywi�cie wp³ywa³a na kszta³t ¿ycia
osobistego, na dokonywane przez nas funda
mentalne, ale tak¿e codzienne wybory. Jego
zdaniem, na ewangelizacjê czekaj¹ obszary
edukacji,  kultury,  spo³ecznej  komunikacji,
które dzisiaj kszta³tuj¹ �wiadomo�ci ludzi
i dostarczaj¹ im nie zawsze prawych i god
nych chrze�cijanina wzorców postêpowania.

Ks. Abp Marek Jêdraszewski, ówczesny
Metropolita £ódzki mówi³, ¿e przez ten Akt
chcemy zobowi¹zywaæ siê do tego, ¿eby nasz
sposób my�lenia i postêpowania by³ zgodny
z  Ewangeli¹.  Staj¹c  siê  niekiedy  znakiem
sprzeciwu dla tego �wiata. �wiata z³a, k³am
stwa, z³o�ci, wojen i przestêpstwa, a tak¿e, ¿e
Akt nie mo¿e byæ jedn¹ z formu³ek religijnych,
ale ma byæ programem odnowy naszego du
cha, czasem ci¹g³ej refleksji: czy ja w swoim
postêpowaniu jestem wiernym rycerzem Kró
lestwa Chrystusa? Refleksja nad tym, czy jest
On Panem mojego sposobu ¿ycia i czy dajê
�wiadectwo o Chrystusie, czy przyczyniam siê
do zmiany tego �wiata na lepsze?

Ks. Abp Hoser zwróci³ uwagê, ¿e ustano

wienie uroczysto�ci Chrystusa Króla Wszech
�wiata by³o odpowiedzi¹ papie¿a Piusa XI na
szerz¹cy siê na pocz¹tku XX w. laicyzm.

Podkre�li³,  ¿e  pragnienie  prawdy  jest
g³êboko zakorzenione w ludzkiej naturze. �
Choæ wszyscy jej dzi� szukaj¹, to jednak nie
ustannie karmi¹ siê k³amstwem, które sta³o
siê obecnie narzêdziem socjopolityki i socjo
techologii. W konsekwencji ¿yj¹c w zalewie
k³amstwa jeste�my coraz bardziej odseparo
wani od odwiecznej prawdy, która mówi, ¿e
cz³owiek  jest  Bo¿ym  dzie³em  i  nie  mo¿na
sprowadzaæ jego egzystencji jedynie do pot
rzeb materialnych.

Od Aktu mijaj¹ dwa lata. Jak spe³nili�my
to zadanie? Dwa lata temu pisali�my: Pod
stawowym i rygorystycznym wymogiem jest
pe³na ochrona ¿ycia od chwili poczêcia do
naturalnej �mierci! Nadto: dominacja Prawa

Bo¿ego w regulacjach praw pañstwowych,
obrona rodziny, wiary katolickiej i �wiêtego
Ko�cio³a przed blu�nierstwami  i obelgami,
ca³kowite odrzucenie sodomii, ideologii gen
der  i wszelkiego zwyrodnienia seksualnego,
zapewnienie warto�ci chrze�cijañskich w pols
kiej szkole i usuniêcie wszelkich przejawów
demoralizacji!�. Temu wymogowi nie spro
sta³a parlamentarna wiêkszo�æ, a na dodatek
w ostatnich dniach us³yszeli�my z ust przed
stawicielki Prawa i Sprawiedliwo�ci, ¿e �¯ad
nego wprowadzania zakazu aborcji nie bê
dzie!�. Czy to oznacza, ¿e wiêkszo�æ parla
mentarna jest nie do�æ katolicka, ¿e nie rozu
mie czy nie chce przyjêcia zwierzchno�ci Sy
na Bo¿ego nad nasz¹ Ojczyzn¹? Przypom
nijmy, ¿e w tej kadencji wiêkszo�æ sejmowa
odrzuci³a  ju¿  spo³eczny  projekt  zakazuj¹cy
aborcji. Co bêdzie dalej? Je�li podtrzymana
zostanie pañstwowa legalno�æ zbrodni dzie

ciobójstwa, to jak zabrzmi Akt Przyjêcia Je
zusa za Króla i Pana?.
  S¹ to niestety s³owa wci¹¿ aktualne.

***
Jubileuszowy Akt Przyjêcia Jezusa

Chrystusa za Króla i Pana

Nie�miertelny  Królu  Wieków,  Panie  Jezu
Chryste, nasz Bo¿e i Zbawicielu! W Roku Ju
bileuszowym 1050lecia Chrztu Polski, w ro
ku Nadzwyczajnego Jubileuszu Mi³osierdzia,
oto my, Polacy, stajemy przed Tob¹ [wraz ze
swymi w³adzami duchownymi i �wieckimi],
by uznaæ Twoje Panowanie, poddaæ siê Twe
mu Prawu, zawierzyæ i po�wiêciæ Tobie na
sz¹ Ojczyznê i ca³y Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, ¿e Twe
go królowania nam potrzeba. Wyznajemy, ¿e
Ty jeden masz do nas �wiête i nigdy nie wy
gas³e prawa. Dlatego z pokor¹ chyl¹c swe czo
³a przed Tob¹, Królem Wszech�wiata, uzna
jemy Twe Panowanie nad Polsk¹ i ca³ym na
szym Narodem, ¿yj¹cym w Ojczy�nie i w �wie
cie.

Pragn¹c uwielbiæ majestat Twej potêgi i
chwa³y,  z wielk¹ wiar¹  i mi³o�ci¹ wo³amy:
Króluj nam Chryste!

� W naszych sercach � Króluj nam Chryste!

�   W naszych  rodzinach � Króluj  nam
Chryste!
  �   W  naszych  parafiach  �  Króluj  nam
Chryste!

�  W  naszych  szko³ach  i  uczelniach  �
Króluj nam Chryste!
  � W �rodkach spo³ecznej komunikacji �
Króluj nam Chryste!
  � W naszych urzêdach, miejscach pracy,
s³u¿by i odpoczynku � Króluj nam Chryste!

� W naszych miastach i wioskach � Króluj
nam Chryste!

�  W ca³ym Narodzie i Pañstwie Polskim
� Króluj nam Chryste!

B³ogos³awimy Ciê i dziêkujemy Ci Panie
Jezu Chryste:

� Za niezg³êbion¹ Mi³o�æ Twojego Naj
�wiêtszego Serca � Chryste nasz Królu, dziê
kujemy!
  � Za ³askê chrztu �wiêtego i przymierze

z naszym Narodem zawarte przed wiekami �
Chryste nasz Królu, dziêkujemy!

�  Za macierzyñsk¹ i królewsk¹ obecno�æ
Maryi  w  naszych  dziejach  �  Chryste  nasz
Królu, dziêkujemy!

� Za Twoje wielkie Mi³osierdzie okazy
wane nam stale � Chryste nasz Królu, dziêku
jemy!

� Za Tw¹ wierno�æ mimo naszych zdrad
i s³abo�ci � Chryste nasz Królu, dziêkujemy!

�wiadomi naszych win  i  zniewag zada
nych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie
nasze grzechy, a zw³aszcza za odwracanie siê
od wiary �wiêtej, za brak mi³o�ci wzglêdem
Ciebie i bli�nich. Przepraszamy Ciê za naro
dowe grzechy spo³eczne, za wszelkie wady,
na³ogi  i  zniewolenia. Wyrzekamy  siê  z³ego
ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy siê Twemu Panowa
niu  i  Twemu  Prawu.  Zobowi¹zujemy  siê
porz¹dkowaæ  ca³e  nasze  ¿ycie  osobiste,  ro
dzinne i narodowe wed³ug Twego prawa:

� Przyrzekamy broniæ Twej �wiêtej czci,
g³osiæ Tw¹ królewsk¹ chwa³ê �  Chryste nasz
Królu, przyrzekamy!

� Przyrzekamy pe³niæ Twoj¹ wolê i strzec
prawo�ci  naszych  sumieñ  �  Chryste  nasz
Królu, przyrzekamy!

� Przyrzekamy  troszczyæ  siê o  �wiêto�æ
naszych rodzin i chrze�cijañskie wychowanie
dzieci � Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

� Przyrzekamy budowaæ Twoje królest
wo i broniæ go w naszym narodzie � Chryste
nasz Królu, przyrzekamy!

� Przyrzekamy czynnie anga¿owaæ siê w
¿ycie Ko�cio³a i strzec jego praw � Chryste
nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny W³adco pañstw, narodów i ca³ego
stworzenia, Królu królów i Panie panuj¹cych!
Zawierzamy Ci Pañstwo Polskie i rz¹dz¹cych
Polsk¹. Spraw, aby wszystkie podmioty w³a
dzy sprawowa³y rz¹dy sprawiedliwie i stano
wi³y prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste  Królu,  z  ufno�ci¹  zawierzamy
Twemu  Mi³osierdziu  wszystko,  co  Polskê
stanowi, a zw³aszcza tych cz³onków Narodu,
którzy nie pod¹¿aj¹ Twymi drogami. Obdarz
ich sw¹ ³ask¹, o�wieæ moc¹ Ducha �wiêtego
i wszystkich nas doprowad� do wiecznej jed
no�ci z Ojcem.

W imiê mi³o�ci bratniej zawierzamy To
bie wszystkie narody �wiata, a zw³aszcza te,
które sta³y siê sprawcami naszego polskiego
krzy¿a. Spraw, by rozpozna³y w Tobie swego
prawowitego Pana i Króla i wykorzysta³y czas
dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie
siê Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc,
racz uczyniæ serca nasze na wzór Naj�wiêt
szego Serca Twego.

Niech Twój �wiêty Duch zst¹pi i odnowi
oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas
w realizacji zobowi¹zañ p³yn¹cych z tego na
rodowego aktu, chroni od z³a i dokonuje na
szego u�wiêcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi sk³adamy
nasze postanowienia i zobowi¹zania. Matczy
nej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu
�wiêtych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy
siê powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Oj
czy�nie,  króluj  w  ka¿dym  narodzie  �  na
wiêksz¹ chwa³ê Przenaj�wiêtszej Trójcy i dla
zbawienia ludzi. Spraw, aby nasz¹ Ojczyznê
i �wiat ca³y objê³o Twe Królestwo: królestwo
prawdy  i  ¿ycia,  królestwo  �wiêto�ci  i  ³aski,
królestwo sprawiedliwo�ci, mi³o�ci i pokoju.
Oto Polska w 1050. rocznicê swego Chrztu
uroczy�cie uzna³a królowanie Jezusa Chrystusa.
  Chwa³a Ojcu i Synowi, i Duchowi �wiê
temu, jak by³a na pocz¹tku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

l
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Rozbijanie Cerkwi prawos³awnej

Po  trzech  dniach  obrad,  11  pa�dziernika,
postanowiono, ¿e w nied³ugim czasie Cerkiew
na Ukrainie otrzyma �tomos�, czyli autokefa
liê, co w praktyce oznacza uniezale¿nienie siê
od Patriarchatu Moskiewskiego. Oczywi�cie,
Moskwa nie wyra¿a na to zgody. Odpowie
dzi¹ jej by³o zwo³anie w Miñsku synodu, na
którym Rosyjska Cerkiew Prawos³awna ca³
kowicie zerwa³a kanoniczne stosunki z Pat
riarchatem Konstantynopola. Wierni Cerkwi
Patriarchatu Moskiewskiego nie bêd¹ mogli
spowiadaæ  siê  i  przystêpowaæ  do  komunii
�wiêtej  na  nabo¿eñstwach  odprawianych
przez duchownych Patriarchatu Konstantyno
politañskiego; i odwrotnie.
  Chêæ oderwania Cerkwi na Ukrainie od
Patriarchatu Moskiewskiego  jest  kolejnym
etapem odcinania  siê  pañstwa  ukraiñskiego
od wp³ywów Rosji. Nieobojêtny w tym pro
cesie  jest wielki maj¹tek,  jakim  dysponuje
Cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego na Uk
rainie. Na terenie Ukrainy znajduje siê jedna
trzecia parafii nale¿¹cych do Rosyjskiej Cerk
wi Prawos³awnej, w tym 2 najwiêksze mona
stery � £awra Peczerska w Kijowie i £awra
Poczajowska na Wo³yniu � odpowiedniki pol
skiego Sanktuarium na Jasnej Górze.
  Obecnie na Ukrainie wyznawcy prawos³a
wia  skupieni  s¹  w  trzech  osobnych  Cerk
wiach. Najwiêksz¹  jest Ukraiñska Cerkiew
Prawos³awna  Patriarchatu  Moskiewskiego
(UCP PM) obejmuj¹ca oko³o 12 tys. parafii.
Jest to autokefaliczna cerkiew, której przewo
dzi  metropolita  Onufry  podporz¹dkowany
patriarsze Moskwy � Cyrylowi I. Wyznawcy
dominuj¹ we wszystkich obwodach Ukrainy,
za wyj¹tkiem  lwowskiego,  iwanofrankows
kiego i tarnopolskiego. Obok tej najwiêkszej
Cerkwi, na Ukrainie dzia³aj¹ dwie niekano
niczne  Cerkwie  prawos³awne,  nieuznane
przez Patriarchat Moskiewski: Ukraiñska Cer
kiew Prawos³awna Patriarchatu Kijowskiego
(UCP PK) i Ukraiñska Autokefaliczna Cer
kiew  Prawos³awna  (UACP).  Obie  zaczê³y
dzia³aæ po og³oszeniu niepodleg³o�ci Ukrainy
w 1991 r. UCP PK liczy ponad 5 tys. parafii.
Druga niekanoniczna Cerkiew � UACP pow
sta³a jeszcze za czasów radzieckich. Cerkiew
obejmuje ok. tysi¹ca parafii zlokalizowanych
na Wo³yniu i na terenie dawnej Galicji. Wyz
nawcy tej Cerkwi w wiêkszo�ci wywodz¹ siê
z prawos³awnej diaspory ukraiñskiej z Ame
ryki i z Europy Zachodniej.
  Ukraiñska Cerkiew stanowi istotn¹ czê�æ
wielomilionowej rzeszy chrze�cijan wyznania
prawos³awnego na �wiecie. Ko�ció³ Prawo
s³awny jest Ko�cio³em hierarchicznym, fede
racj¹ kanonicznych Ko�cio³ów, czyli uznawa
nych przez pozosta³ych. Czê�æ z nich wy³oni³a
siê wskutek upadków imperiów i pañstw na
rodowych. W obrêbie powszechnego Ko�cio
³a prawos³awnego istnieje obecnie 9 patriar
chatów i 6 Ko�cio³ów autokefalicznych. Auto
kefalia Ko�cio³a  prawos³awnego  polega  na
ca³kowitej samodzielno�ci Ko�cio³ów krajo
wych w zakresie organizacji ko�cio³a, zwy
czajów religijnych, liturgii i prawodawstwa.
Zgodnie z tradycj¹, autokefaliê nadaje Patriar

chat Konstantynopola za zgod¹ Ko�cio³a,
z którego nowy Ko�ció³ siê bezpo�rednio wy
wodzi. Patriarchaty dzieli siê na 4 patriarchaty
staro¿ytne: Patriarchat Konstantynopola, Alek
sandrii, Antiochii, Jerozolimy oraz na 5 pat
riarchatów nowo¿ytnych: Rosji, Gruzji, Serbii,
Rumunii,  Bu³garii.  Ko�cio³y  autokefaliczne
obejmuj¹ wyznawców prawos³awia w okre�
lonych krajach. S¹ to: Autokefaliczny Ko�ció³
Cypru, Grecji, Polski, Albanii, Czech i S³owa
cji oraz Autokefaliczny Ko�ció³ Ameryki
i Kanady. Ponadto istniej¹ Ko�cio³y lokalne,
autonomiczne, które otrzyma³y pewn¹ samo
dzielno�æ, ale nie s¹ w pe³ni niezale¿ne. Ko�

ció³ autonomiczny nie mo¿e wykraczaæ poza
nadane mu prawa przez Ko�ció³ macierzysty.
Do takich nale¿¹: Autonomiczny Ko�ció³ �w.
Góry Synaj, Autonomiczny Ko�ció³ Finlandii,
Chin i Autonomiczny Ko�ció³ Japonii.
  Konstantynopol posiada status najwa¿niej
szej i najstarszej Cerkwi. Formalnie wszyscy
patriarchowie  s¹  równi,  jednak  tytularnym
zwierzchnikiem jest patriarcha konstantyno
polski (obecnie urz¹d ten pe³ni Bart³omiej I).
Zajmuje on honorow¹ pozycjê po�ród wszyst
kich  zwierzchników  ko�cio³ów  prawos³aw
nych, ale nie ma prawa ingerencji w ich spra
wy wewnêtrzne,  a  jego  przewodnictwo ma
charakter tylko duchowy. Patriarchat Konstan
tynopola skupia zaledwie ok. 6 mln wiernych.
Najliczniejszym Ko�cio³em  prawos³awnym
na �wiecie jest Patriarchat Cerkwi Rosyjskiej
licz¹cy ok. 100 mln wiernych. Z racji wielko�
ci, Cerkiew ta ma najwiêksze znaczenie w fun
kcjonowaniu  �wiatowego  prawos³awia. Od
2009  r.  jej  zwierzchnikiem  jest  patriarcha
Moskwy i Wszechrusi � Cyryl I.
  Pierwsza  chrze�cijañska metropolia  ob
rz¹dku wschodniego na ziemiach wschodnio
s³owiañskich powsta³a wraz z chrztem Rusi
Kijowskiej w 988 r. Siedzib¹ pierwszej metro
polii  by³  Kijów. W  1054  r.  nast¹pi³a  tzw.
wielka schizma. Ko�ció³ rozdzieli³ siê wtedy
na Ko�ció³  zachodni  (rzymski)  i  wschodni

(konstantynopolski). W wyniku wojen siedzi
bê metropolitów kijowskich przeniesiono naj
pierw  do  Lwowa,  potem  do W³odzimierza
Wo³yñskiego, a na koñcu do Moskwy. Wa¿n¹
dat¹ jest rok 1448, w którym metropolia mos
kiewska  jednostronnie og³osi³a niezale¿no�æ
od  Patriarchatu  Konstantynopolitañskiego.
W 1589  r.  Patriarchat Konstantynopola  po
twierdzi³ autokefaliê moskiewskiej Cerkwi
i  nada³  jej  rangê  patriarchatu.  W  1686  r.
Ko�ció³ prawos³awny na terenach dzisiejszej
Ukrainy i Bia³orusi zosta³ podporz¹dkowany
patriarchatowi w Moskwie. I tak trwa do dzi
siaj. Okres komunistyczny by³ czasem nisz
czenia  rosyjskiej  Cerkwi.  Przed  rewolucj¹
pa�dziernikow¹ Ko�ció³  ten  posiada³  ponad
55 tys. cerkwi i 550 monasterów (klasztorów).
W 1939 r. legalnie dzia³a³o zaledwie kilkaset
cerkwi i ani jeden monaster. Odbudowa Ko�
cio³a prawos³awnego na terenach ZSRR nast¹
pi³a dopiero w czasach odwil¿y Gorbaczowa.
Zapocz¹tkowa³y je obchody tysi¹clecia chrztu

Rusi w 1988 r. Za patriarchatu Aleksego  II
(19902008) odbudowano setki cerkwi, klasz
torów  i  seminariów  duchownych.  Prace  te
kontynuuje obecny patriarcha Cyryl I.
  �Porz¹dki� w Cerkwi na Ukrainie gro¿¹
schizm¹ ko�cio³a prawos³awnego. Konstanty
nopol twierdzi, ¿e z racji starszeñstwa ma pra
wo samodzielnie zatwierdzaæ autokefaliê no
wej Cerkwi, nie zgadza siê z  tym Moskwa.
Spór  �kompetencyjny� mo¿e  spowodowaæ
konflikty  o  nieprzewidywalnych  skutkach,
w³¹cznie z podzia³em �wiata prawos³awnego.
W najbli¿szym czasie nale¿y z uwag¹ obser
wowaæ  �jednoczenie  siê�  trzech  osobnych
cerkwi ukraiñskich. �ród³a ukraiñskie podaj¹,
¿e powo³anie wspólnej autokefalicznej cerkwi
cieszy siê poparciem wiêkszo�ci spo³eczno�ci
ukraiñskiej, ale 25 proc. wiernych prawos³a
wia  deklaruje  przywi¹zanie  do  Patriarchatu
Moskiewskiego. Pozostaje pytanie, co stanie
siê  z wiernymi  tej  Cerkwi,  gdy wspólnoty
prawos³awne na Ukrainie zostan¹ od³¹czone
od zwierzchnictwa Moskwy? Jak zachowaj¹
siê duchowni Ukraiñskiej Cerkwi Prawos³aw
nej  Patriarchatu Moskiewskiego?  Ju¿  teraz
rosyjskie media  podaj¹,  ¿e w³adze Ukrainy
cofaj¹ duchownych przybywaj¹cych z Mosk
wy  do  Kijowa  w  celu  pe³nienia  urzêdów
(zakaz wjazdu na Ukrainê).
  Komu zale¿y na rozbiciu �wiatowego pra

wos³awia i na dalszej destabilizacji ¿ycia na
Ukrainie? Ci, którzy d¹¿¹ do �wyrzucenia�
z Ukrainy wiernych Cerkwi podporz¹dkowa
nej Moskwie powinni przewidywaæ ¿e na Uk
rainie mog¹ rozegraæ siê krwawe zamieszki
w  obronie  �swoich�  �wi¹tyñ, miejsc  kultu,
szkó³, seminariów. Komu zale¿y na �wyrywa
niu� Ukraiñców z wp³ywów prawos³awia
i kultury rosyjskiej i zaszczepianiu im wzor
ców Zachodu? Rzecznik Rosyjskiej Cerkwi
ojciec Aleksander Wo³kow ostrzega, ¿e de
cyzja ostatniego synodu Patriarchatu konstan
tynopolitañskiego legalizuj¹ca istniej¹cy ju¿
roz³am w ukraiñskiej Cerkwi, uderza w �wia
towe  prawos³awie.  Jedn¹  z  decyzji  synodu
pa�dziernikowego w Stambule by³o zdjêcie
anatemy  na³o¿onej  na  zwierzchników  obu
niekanonicznych Cerkwi na Ukrainie (Filareta
i Makarego)  przez  Patriarchat Moskiewski.
Dot¹d z powodu anatemy obie te Cerkwie nie
by³y traktowane jako oficjalne przez miêdzy
narodow¹ spo³eczno�æ prawos³awn¹.
  Starania o wy³¹czenie czê�ci Cerkwi spod
jurysdykcji rosyjskiej nasili³y siê od wydarzeñ
na �majdanie�. Od tamtego czasu, oprócz dzia
³añ formalnych pilotowanych przez �wieckie
w³adze Ukrainy, mia³o miejsce wiele bulwer
suj¹cych zdarzeñ. W 2016 r., w rocznicê przy
jêcia  chrztu  przez Ru�, wierni Ukraiñskiej
Cerkwi  Patriarchatu Moskiewskiego  odby
wali pielgrzymkê do £awry Peczerskiej w Ki
jowie. Trasa wiod³a z £awry w Donbasie, po
przez £awrê na Wo³yniu, a¿ do Kijowa. Tam,
28 lipca, mia³a siê odbyæ uroczysta jubileu
szowa msza �w. Niestety, pielgrzymi byli po
drodze nêkani przez grupy ludzi z Organizacji
Ukraiñskich Nacjonalistów. U wrót Kijowa
dosz³o do pikiety, w czasie której pielgrzymi
zostali obrzuceni jajkami i czosnkiem. W re
zultacie w³adze  zablokowa³y  pielgrzymom
dalszy marsz. W bie¿¹cym roku, w kwietniu
w³adze pañstwowe i przedstawiciele niekano
nicznych Cerkwi UPC PK i UAPC zwrócili
siê do patriarchy Konstantynopola z pro�b¹
o powo³anie niezale¿nej od Moskwy cerkwi
prawos³awnej na Ukrainie. Potem sprawy po
toczy³y siê b³yskawicznie. We wrze�niu pat
riarcha Konstantynopola powo³a³ dwóch bis
kupów do nadzorowania tworzenia jednej cer
kwi  na Ukrainie. Owymi wybrañcami  byli
dwaj Ukraiñcy � biskup Hilarion � zwierzch
nik Ukraiñskiego Ko�cio³a  Prawos³awnego
Kanady i biskup Daniel zwierzchnik Ukraiñs
kiego Ko�cio³a Prawos³awnego Stanów Zjed
noczonych.
  Nie  ulega  w¹tpliwo�ci,  ¿e  budowanie
nowych struktur Ko�cio³a prawos³awnego na
Ukrainie jest rozgrywk¹ polityczn¹. �wiadcz¹
o tym o�wiadczenia prezydenta Petra Poro
szenki  i  apel  o  powo³anie  niezale¿nego  od
Moskwy  ko�cio³a  prawos³awnego  zatwier
dzony  przez  ukraiñski  parlament.  Jeste�my
�wiadkami �nowoczesnej wojny� polegaj¹cej
na zarz¹dzaniu emocjami wykorzystuj¹cymi
uczucia religijne. Eskalacja rusofobii na Ukrai
nie,  i  równie¿  poza  ni¹,  jest  dodatkowym
elementów tej walki. Cztery lata wojny domo
wej na Ukrainie doprowadzi³y do destabiliza
cji struktur pañstwa, gospodarki oraz do roz
k³adu  ¿ycia  religijnego  mieszkañców  Uk
rainy.  Efektem  destabilizacji  i  chaosu  jest
wzrost  liczby sekt  i  ró¿nych od³amów ko�
cio³a protestanckiego. Odwrotnie jest w Rosji.
Tam Cerkiew odradza siê. W ostatnich latach
w³adze pañstwowe wspó³dzia³aj¹ z Cerkwi¹
i powoli oczyszczaj¹ swój kraj z zachodnich
idei i organizacji szkodz¹cym bytowi narodo
wemu. Przyk³adem mo¿e byæ decyzja w³adz
Federacji  Rosyjskiej  z  2017  r.  zakazuj¹ca
dzia³alno�ci sekty �wiadków Jehowy.

Czy na Ukrainie dojdzie do powstania jednej Cerkwi prawos³awnej? �Roz³amowcy� Cerkwi
podleg³ej Patriarchatowi w Moskwie  chc¹ do koñca 2018  r.  powo³aæ na Ukrainie  jedn¹
Cerkiew z przyznaniem jej autokefalii (samodzielno�ci i niezale¿no�ci od hierarchii i w³adz
duchownych  innych  pañstw)  oraz wybraæ  nowego  patriarchê  kijowskiego.  Tematem  tym
zajmowa³ siê synod Patriarchatu konstantynopolitañskiego zwo³any niedawno w Stambule.
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Polacy wybrali w³adze samorz¹dowe
� Nasze zwyciêstwo nie podlega najmniejszej w¹tpliwo�ci � mówi³ prezes PiS Jaros³aw
Kaczyñski,  komentuj¹c  wyniki  tegorocznych  wyborów  samorz¹dowych.  � Mamy  dobry
wieczór. Cieszmy siê, bo powyborcza analiza poparta  jest  twardymi  liczbami,  twardymi
danymi.

Prezes  Jaros³aw Kaczyñski  na  konferencji
prasowej przekonywa³, ¿e jego partia zdecy
dowanie zwyciê¿y³a w wyborach samorz¹
dowych. Jego komentarz i zaprezentowana
przy tej okazji wizualna prezentacja ukazy
wa³y w gruncie rzeczy wynik wyborów do
sejmików wojewódzkich. W wielkich mia
stach PiS przegra³o w³a�ciwie wszêdzie.

W £odzi, dotychczasowa prezydent Han
na Zdanowska zwyciê¿y³a w pierwszej turze
wyborów, osi¹gaj¹c niezwyk³y wynik 70,22
proc.  poparcia,  a  jej  kontrkandydat  z  PiS
Waldemar Buda � 23,65 proc.; inni kandydaci
rozdzielili  miêdzy  siebie  resztê  6,13  proc.
g³osów. W skali kraju minimalnie wy¿szy od
Zdanowskiej  wynik    mia³  tylko  prezydent
Opola Arkadiusz Wi�niewski � 70,35 proc.

Rezultat Hanny Zdanowskiej spowodo
wa³ klêskê PiS w wyborach do Rady Miejs
kiej £odzi i do sejmiku województwa ³ódz
kiego z okrêgu obejmuj¹cego miasto £ód�.
Komitet  zwyciêskiej prezydent zgarn¹³ a¿
32 mandaty, a PiS � tylko 8. Kandydaci ¿ad
nego innego komitetu nie zdobyli nawet jed
nego mandatu. Wywo³a³o to w sztabie PiSu
jêk niezadowolenia. Stanis³aw Piotrowicz nie
pozostawi³  jednak  z³udzeñ  i  stwierdzi³,  ¿e

Zdanowska nie bêdzie prezydentem £odzi:
� Prawo w tym zakresie by³o uchwalane za
czasów Platformy Obywatelskiej i mówi jas
no, ¿e osoba z wyrokiem nie mo¿e byæ prezy
dentem. Dlatego  po  og³oszeniu  oficjalnych

wyników  do  £odzi  bêdzie musia³  wkroczyæ
komisarz.

Hanna Zdanowska pokazuje opinie praw
ne,  które  potwierdzaj¹  jej  uprawnienie  do
objêcia funkcji prezydenta miasta i ma z³o
¿yæ �lubowanie na now¹ kadencjê. Prawdo
podobnie,  gdy wydanie  �Aspektu  Polskie
go� trafi do r¹k Czytelników, bêdzie ju¿ po
�lubowaniu. W £odzi zapowiada siê zatem
gor¹cy koniec listopada.
  Wielkim wygranym minionych w³a�nie

wyborów by³y komitety lokalne i ich kandy
daci na wójtów, burmistrzów i prezydentów.
Zwyciê¿yli a¿ w 600 gminach, w tym w wiêk
szo�ci gmin województwa ³ódzkiego!

W skali kraju w wyborach do sejmików
wojewódzkich  PiS  zdoby³  254  mandaty,
Koalicja Obywatelska  (PO  i Nowoczesna)
uzyska³a 194 mandaty, PSL � 70, Bezpartyj
ni Samorz¹dowcy � 15, a SLDLewica Ra
zem � 11. Ponadto mandaty w sejmikach wo
jewódzkich zdoby³y jeszcze komitety: Mniej
szo�æ Niemiecka  �  5,  KWW Z Dutkiewi
czem dla Dolnego �l¹ska � 2, KWW Projekt
�wiêtokrzyskie Bogdana Wenty � 1.

Pañstwowa Komisja Wyborcza poinfor
mowa³a, ¿e frekwencja w wyborach samo
rz¹dowych wynios³a 54,8 proc. To najwy¿
sza frekwencja w historii wyborów samorz¹
dowych. Cztery lata temu frekwencja wynio
s³a 47,4 proc.
  � Wygrali�my po raz czwarty z wynikiem,
który  dobrze  wró¿y  na  wybory  parlamen
tarne � koñczy³ konferencjê prasow¹ Jaros
³aw Kaczyñski. � Jest cz³owiek, który nieby
wale du¿o zrobi³ w tej kampanii i odby³ trudno
nawet policzyæ ile spotkañ. Zebrani gromko
zawo³ali  �Mateusz,  Mateusz�.  Na  scenê
wszed³  premier  Morawiecki  i  powiedzia³:
� Je�li siê potwierdz¹ te sonda¿e, to bêdzie to
jeden z najlepszych wyników w his torii RP.
Ale najwa¿niejsze to praca, pokora i s³u¿ba
� mówi³ premier Mateusz Morawiecki.

Obecnie zamykane s¹ koalicje rz¹dz¹ce
sejmikami i powiatami. Kluczow¹ si³¹ o któ
r¹ toczy siê walka PiS kontra PO jest PSL.
Byæ mo¿e za miesi¹c powiemy, z kim ze
chcieli podzieliæ siê w³adz¹ ludowcy.

Tajna rozmowa o du¿ych pieni¹dzach
Szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski poda³ siê 13 listopada do dymisji
po doniesieniach �Gazety Wyborczej�, której dziennikarze �ledczy napisali, ¿e mia³ z³o¿yæ
propozycjê korupcyjn¹ znanemu bankierowi Leszkowi Czarneckiemu. Ich rozmowa zosta³a
nagrana przez miliardera. Prokuratura wszczê³a �ledztwo w sprawie podejrzenia pope³nie
nia przestêpstwa przez by³ego ju¿ szefa KNF.

W³a�nie 13 listopada ukaza³ siê w �Gazecie
Wyborczej� artyku³ pod tytu³em �40 milio
nów i nie bêdzie k³opotów�. Jego tematem
jest  rozmowa,  w  której  szef  KNF Marek
Chrzanowski  mia³  zaoferowaæ  korupcyjny
uk³ad  w³a�cicielowi  Getin  Noble  Banku
Leszkowi Czarneckiemu. Ten ostatni twier
dzi, ¿e w zamian za przychylno�æ szef KNF
chcia³ zatrudnienia wskazanego prawnika
z wynagrodzeniem w wysoko�ci oko³o 40 mi
lionów z³otych.

Do spotkania w cztery oczy miêdzy ban
kierem Leszkiem Czarneckim a szefem KNF
Markiem Chrzanowskim mia³o doj�æ 28 mar
ca tego roku. Pó³ roku pó�niej, 7  listopada
pe³nomocnik biznesmena z³o¿y³ doniesienie
do prokuratury. Dowodem w sprawie jest na
grana rozmowa.

Jak opisuje dziennik, z nagrania wynika,
¿e w  35 minucie spotkania Chrzanowski py
ta Czarneckiego: czy nie widzi jakiej� potrze
by zwiêkszenia swoich zasobów, je¿eli chodzi
o prawników. � Wie pan, mogê panu kogo�
poleciæ. Wydaje mi siê, ¿e to by³oby z korzy�
ci¹ dla urzêdu, i dla ca³ej instytucji.

Wedle  zapewnieñ  �Gazety�,  szef  KNF
sugerowa³, jakie ten¿e prawnik powinien do
staæ wynagrodzenie. Mówi: no nie wiem, jaki
ma pan system wynagradzania w banku, ale
wydaje mi siê, ¿e je¿eliby pan to powi¹za³
z wynikiem banku, tak? No to ten prawnik
bêdzie  bardziej  zaanga¿owany. W  tym
horyzoncie najbli¿szych kilku lat no to by
³oby, tak jak pan uwa¿a, tak?  Mo¿e roz
wi¹zanie, na którym bank móg³by, ¿e tak
powiem, siê oprzeæ, wspar³aby ta osoba
pañstwa w tym procesie restrukturyzacji.

Szef Komisji Nadzoru Finansowego
Marek  Chrzanowski  mia³  po³o¿yæ  na
stole wizytówkê radcy prawnego Grze
gorza Kowalczyka.

Z  cytowanego  przez  �Wyborcz¹�
fragmentu zawiadomienia do prokura
tury wynika, ¿e  Chrzanowski w czasie
rozmowy  wskaza³  Czarneckiemu  na
kartkê z napisem �1 proc.�.  Mia³o to
znaczyæ, ¿e w ten sposób stara³ siê na
rzuciæ ustalenie dla Grzegorza Kowal
czyka  (...)  prowizyjnego  sposobu  wy
nagradzania radcy prawnego, a nawet

wysoko�æ jego wynagrodzenia, ra¿¹co wygó
rowanej w odniesieniu do warunków rynko
wych,  gdy¿ 1 proc. skapitalizowaej warto�ci
Getin Noble Bank S.A. to oko³o 40 milionów
z³otych.
  �Gazeta Wyborcza� twierdzi, ¿e tre�æ na
granej  rozmowy dowodzi,  i¿ w  zamian  za
wspomniane 40 mln z³, Chrzanowski propo
nowa³  bankierowi  Czarneckiemu  niebaga
telne  sprawy: usuniêcie  z  KNF  Zdzis³awa
Sokala,  przedstawiciela prezydenta w KNF
(bo  jest  zwolennikiem  przejêcia  banków
Czarneckiego  przez  pañstwo);  z³agodzenie

skutków finansowych tzw. stopy podwy¿szo
nego ryzyka  (kosztowa³o to bank ok. 1 mld
z³); ¿yczliwe podej�cie KNF i NBP do planów
restrukturyzacji  banków  Leszka  Czarnec
kiego.

W odpowiedzi na sformu³owane zarzuty
biuro prasowe Komisji Nadzoru Finansowe
go odpowiedzia³o, ¿e sprawê uwa¿a za szan
ta¿ ze strony Czarneckiego,  o czym �wiadczy
brak niezw³ocznego powiadomienia proku
ratury przez miliardera.
  W³a�ciciel  Getin  Noble  Banku  Leszek
Czarnecki rzeczywi�cie powiadomi³ proku
raturê dopiero pó³ roku po nagraniu, ale z³o
¿y³ zapewnienie, ¿e kiedy odrzuci³ propozy
cjê korupcyjn¹ prezesa KNF rozpocz¹³ gwa³
towne  przygotowania  swoich  banków  do
spodziewanego  ataku  rekieterskiego,  aby
uchroniæ je przed zrujnowaniem.
  W poniedzia³ek 19 listopada, kiedy �As

pekt Polski� wyjdzie z drukarni, miliar
der Leszek Czarnecki bêdzie zeznawa³
przed prokuratorem. Jego pe³nomocnik
zapowiedzia³, ¿e tego dnia z³o¿ony bê
dzie nowy dowód, w postaci kolejnego
nagrania,  maj¹cego  dowodziæ  z³o¿o
nego uk³adu przestêpczego, który zmon
towano  jakoby do przejmowania nie
wielkich prywatnych banków.
  Chcia³oby  siê  ju¿  nie  s³yszeæ  o  no
wych aferach, bo kiedy Polska wzrasta
w si³ê to nie ma w niej miejsca na nowe
�uk³ady�, �ciemne interesy� i hochsz
taplerkê polityczn¹. Miejmy jednak na
dziejê, ¿e wymiar sprawiedliwo�ci dzia
³a wci¹¿ skutecznie w naszym biednym
kraju  i  sprawiedliwie  oceni  warto�æ
ka¿dej afery.
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Dlaczego PUNO?
  Zdefiniowanie  demokracji  jako  ustroju
pañstwowego nie jest wcale ³atwe, trudniejsze
jest jeszcze dokonanie wyboru, która ze wspó³
czesnych  demokratycznych  form  rz¹dzenia
pañstwem jest najbardziej funkcjonalna. Z te
go wzglêdu badanie efektywno�ci demokracji
jest zadaniem z³o¿onym i nie³atwym, mimo
¿e kryteriów oceny w tej dziedzinie nie bra
kuje. Nowy Zak³ad w Polskim Uniwersytecie
na Obczy�nie w Londynie przyj¹³ ambitny cel
sprostania  temu wyzwaniu  i  podejmuje  ba
danie efektywno�ci rz¹dzenia w demokratycz
nych pañstwach. Charakterystyczne jest to, ¿e
Zak³ad  powsta³  w³a�nie  w  PUNO,  a  wiêc
uczelni, której losy dyktowane by³y zmienia
j¹cymi siê ustrojami w Polsce � z regu³y nie
demokratycznymi. Uniwersytet ten zosta³ za
³o¿ony w  czasie  ostatniej wojny  �wiatowej,
gdy na okupowanych przez hitlerowców zie
miach polskich Niemcy zakazali Polakom ja
kiejkolwiek dzia³alno�ci akademickiej. W ok
resie  komunizmu PUNO nie  by³  uznawany
przez prosowieckie w³adze w Warszawie, na
tomiast w III RP uniwersytet walczy o prawa
uczelni  pañstwowej.  Zmieniaj¹ce  siê  wiêc
ustroje polityczne wp³ywa³y na losy uniwer
sytetu, w³a�nie, w którym powsta³ Zak³ad Kul
tury Politycznej i Badañ nad Demokracj¹.

Jak mo¿na badaæ demokracjê?
  Demokracja, jak siê wielu mo¿e wydaje,
nie jest ustrojem panuj¹cym nad innymi ustro
jami,  czym�  nadanym  z  góry  i  stabilnym.
�wiadczy o tym fakt, ¿e mamy kilka podsta
wowych form demokratycznego sprawowania
w³adzy  i  tak  naprawdê  trudno  jest  okre�liæ,
która z nich jest najbardziej funkcjonalna
i skuteczna. Wielu politologów uwa¿a, ¿e naj
lepszym ustrojem demokratycznym jest demo
kracja  bezpo�rednia w wydaniu  szwajcars
kim. Ale  i  ona  nie  jest  pozbawiona  cech
dysfunkcjonalnych. Poza  tym sukcesy poli
tyczne czy ekonomiczne w danym pañstwie
nie  �wiadcz¹ wcale  o  funkcjonalno�ci  albo
dysfunkcjonalno�ci panuj¹cego tam sposobu
rz¹dzenia. Niemniej jednak najbardziej efek
tywn¹ form¹ demokracji � z tym zgodz¹ siê

wszyscy � jest sposób zarz¹dzania pañstwem,
który jest najbli¿szy obywatelom i wci¹ga ich
w  proces  decyzyjny  zarówno  na  szczeblu
ogólnokrajowym, jak i lokalnym.
  Nie ma jednak na �wiecie idealnej demo
kracji � ka¿da z jej form wymaga ustawicz
nych  poprawek  i  korekty. Demokracja  jest
systemem niepewnym, który musi ci¹gle siê
broniæ w obliczu narastaj¹cych zagro¿eñ oraz
alternatyw ponowoczesnego �wiata. Na pew
no nie jest ona «ustrojem ponad ustrojami».
Na przyk³ad system prezydencki w USA po
zostawia wiele do ¿yczenia, podobnie jak pre
zydenckopremierowski sposób rz¹dzenia we
Francji,  kanclerski w Niemczech  albo  bez
po�redniodemokratyczny w Szwajcarii itp.
  Istotne jest, aby odpowiednio i skutecznie
egzekwowaæ za³o¿enia danej formy demokra
cji, co po�rednio wi¹¿e siê z do�wiadczeniami
pañstwa, jego historia, sytuacja geopolityczna
i stopniem rozwoju spo³eczeñstwa obywa
telskiego. Aktywne uczestnictwo obywateli
w procesie politycznym oraz sprawnie dzia³a
j¹ce  instytucje  pañstwowe  i  lokalne  to  bez
w¹tpienia dwa najwa¿niejsze kryteria dla oce
ny funkcjonalno�ci (lub jej dysfunkcjonalno�
ci) danej formy czy typu demokracji.

Kultura polityczna
  Ka¿da  forma demokracji powinna przy
czyniaæ  siê  do  rozwi¹zywania  konfliktów
miêdzyludzkich, bowiem demokracja i kon
flikt s¹ zjawiskami silnie ze sob¹ zwi¹zany
mi. Po¿¹danym oddzia³ywaniem instytucji de
mokratycznych  jest  ustawicznie  d¹¿enie  do
rozwi¹zywania owych konfliktów w ramach
szeroko pojêtej kultury politycznej. Dlatego
badania demokracji, jej cech pozytywnych i
negatywnych w kontekstach poszczególnych
pañstw, s¹ niezbêdne i wrêcz po¿¹dane.
  A jak jest z kultur¹ polityczn¹? To pojêcie
wi¹¿e siê z rozwojem spo³eczeñstwa obywa
telskiego, z kolei symbiotycznie powi¹zanego
z  funkcjonalno�ci¹  demokracji. Wydaje  siê,
¿e optymalnym jest takie ujêcie spo³eczeñstwa
obywatelskiego, które odnosi siê do sfery spo
³ecznej, gospodarczej i politycznej jako form
aktywno�ci w  procesie  politycznodecyzyj

nym. Za� kultura polityczna jest w tym kon
tek�cie  ogó³em  postaw, warto�ci  i  wzorów
zachowañ dotycz¹cych wzajemnych stosun
ków rz¹dz¹cych i obywateli. Spo³eczeñstwo
obywatelskie i kultura polityczna s¹ wiêc ze
sob¹ nierozerwalnie powi¹zane.
  W ramach ZKPBD badane s¹ wy¿ej opisa
ne zjawiska  i mo¿liwo�ci  ich optymalizacji.
Badania dotycz¹ tak¿e wielokulturowo�ci
i  mniejszo�ci  kulturowych w  skali  europej
skiej, a wiêc zjawisk, które w du¿ym stopniu
wp³ywaj¹ na kierunek rozwoju spo³eczeñstwa
obywatelskiego, czyli spo³eczeñstwa aktywnie
uczestnicz¹cego w procesach politycznode
cyzyjnych.

Perspektywy
  Teoretyczna  i  praktyczna  korzy�æ  prac
Zak³adu jest nie do podwa¿enia, szczególnie
w dzisiejszych czasach, kiedy funkcjonalno�æ
sprawdzonych przez lata form demokracji sta
wiana  jest  czêsto  pod  znakiem  zapytania.
Wa¿na  pozycja  uniwersytetu  w  Londynie
sprawia, ¿e Zak³ad znajduje siê w do�æ uprzy
wilejowanej  sytuacji  ju¿  na  pocz¹tku  jego
dzia³alno�ci.
  Uniwersytet jest polski, mimo to oddalony
od Ojczyzny na tyle, aby na politykê Rzeczy
pospolitej spogl¹daæ z dystansu. Wielka Bry
tania ma do�wiadczenia w ramach Unii Euro
pejskiej, ale do�wiadcza równie¿ usamodziel
nienia siê od tego ugrupowania politycznego.
Uniwersytet nie ulega wp³ywom np. macroni
zmu ani has³om typu «America first again»,
nie ci¹¿y nad nim te¿ komunistyczny miecz
Damoklesa. Ta doza obiektywizmu jest pot
rzebna, aby skupiæ siê na niezale¿nych, bez
stronnych badaniach ró¿nych form wspó³czes
nych  demokracji,  badaæ  ich  cechy  funkcjo
nalne i dysfunkcjonalne. Demokracja nie jest
bowiem czym� niezmiennym i nie ma jedynie

aspektu politycznego. Nie wolno zapominaæ,
¿e demokracja to równie¿ ludzie, to obywa
tele, którzy tworz¹ spo³eczeñstwo, które po
winno funkcjonowaæ optymalnie w okre�lo
nych strukturach pañstwowych.
  Zak³ad Kultury Politycznej  i Badañ nad
Demokracj¹  w  Londynie  jest  jeszcze  zbyt
m³ody, aby moc porównywaæ jego dzia³alno�æ
z instytutami w Europie i w �wiecie, zajmu
j¹cymi siê podobn¹ problematyk¹. Wydaje
siê  jednak,  ¿e  ze  wzglêdu  na  powi¹zania
miêdzynarodowe tej jednostki badawczej i je
go  umiejscowienie w  PUNO w Londynie,
ZKPBD  tworzy doskona³¹ bazê dla wnikli
wych analiz ró¿nych form demokracji stoso
wanych w praktyce w dzisiejszym ponowo
czesnym �wiecie.

Miros³aw Matyja � politolog, ekonomista i historyk.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako
wie i Uniwersytetu w Bazylei. Doktorat w dziedzinie
nauk ekonomicznych na Université de Fribourg
w Szwajcarii w 1998 r. w dziedzinie nauk humani
stycznych na Polskim Uniwersytecie Na Obczy�nie
PUNO w Londynie w 2012 r. oraz w dziedzinie nauk
spo³ecznych na Uniwersytecie Marii CurieSk³odow
skiej  w  Lublinie w  2016  r. Miros³aw Matyja  jest
profesorem na Polish University Abroad w Londy
nie, gdzie pe³ni funkcjê dyrektora Zak³adu Kultury
Politycznej i Badañ nad Demokracja. Autor i wspó³
autor 13 monografii i ponad 150 artyku³ów nauko
wych  i  popularnonaukowych w  jêzyku  polskim,
niemieckim i angielskim.
Autor ksi¹¿ki �Szwajcarska demokracja szansa dla
Polski�,  wydanej  w  2018  r. przez wydawnictwo
PAFERE. Z zami³owania alpinista i himalaista oraz
badacz najnowszej historii Polski. Mieszka i pracuje
w Szwajcarii, ¿onaty, ma dwóch bli�niaczych synów.

l

Badania nad demokracj¹
W Polskim Uniwersytecie na Obczy�nie w Londynie  (PUNO) powsta³a nowa  jednostka

naukowobadawcza  o  nazwie  Zak³ad  Kultury  Politycznej  i  Badañ  nad  Demokracj¹.

Ambitnym celem nowego zak³adu jest prowadzenie badañ i analiz funkcjonalno�ci i dys

funkcjonalno�ci rónych form demokracji w Europie i na �wiecie.

Liderka Zjednoczenia Narodowego (RN, by³y
Front Narodowy) zwo³a³a w bu³garskiej sto
licy robocze spotkanie grupy Europa Narodów
i Wolno�ci (ENF), by omówiæ kondycjê poli
tyczn¹ Europy i opracowaæ strategiê na przy
sz³oroczne wybory  do Parlamentu Europej
skiego. Gospodarzem spotkania by³ polityk
i biznesmen z Warny, Weselin Mareszki, lider
liberalnokonserwatywnej partii Wola, obecnie
najmniejszego bu³garskiego klubu poselskiego.

W spotkaniu pod has³em �Nowy model dla
obywateli europejskich� uczestniczyli przeds
tawiciele narodowych i ludowych partii z Bel
gii, Grecji, Czech i Austrii. We wspólnym o�
wiadczeniu wyrazili deklaracjê, ¿e ich partie
broni¹ to¿samo�ci narodów i greckochrze�ci
jañskiego pochodzenia  cywilizacji  europejs
kiej. Zapowiedzieli te¿ dalsz¹ wspó³pracê na
rzecz  obrony  duchowych warto�ci  Europy,
które zagro¿one s¹ libertyñsk¹ polityk¹ UE.

W Parlamencie Europejskim grupa ENF
jest reprezentowana przez Zjednoczenie Naro
dowe Marine Le Pen, w³osk¹ Ligê Pó³nocn¹
oraz Austriack¹ Partiê Wolno�ci. Celem stra
tegii, któr¹ omawiano w Sofii, jest zwiêksze
nie obecno�ci w przysz³ym PE i konsekwent
na walka z niszcz¹cymi ducha Europy tenden
cjami politycznymi, godz¹cymi w cywilizacjê
europejsk¹.

Krytykuj¹c obecny kszta³t UE, Marine Le
Pen stwierdzi³a m.in., ¿e gdyby Unia Europej
ska nie by³a tym, czym jest, prawdopodobnie
Wielka Brytania nadal by³aby jej cz³onkiem.

Wed³ug Le Pen Unia Europejska nie sza
nuje to¿samo�ci narodów, narzuca niepo¿¹da

n¹ dla nich politykê migracyjn¹ oraz zasady
wolnego handlu maj¹ce ciê¿kie konsekwencje
dla przemys³u pañstw cz³onkowskich. Polityka
homogenizacji kultur zagra¿a to¿samo�ciom
narodów tworz¹cych Europê i Uniê Europejs
k¹. Le Pen zapowiedzia³a walkê o wzmacnia
nie podmiotowo�ci narodów Europy.

Krytycznie do UE odniós³ siê równie¿ We
selin Mareszki, polityk, który w ostatnich wy
borach by³ kandydatem na prezydenta Bu³garii
i w krótkim czasie podniós³ notowania partii
Wola i zdoby³ reprezentacjê w parlamencie.

Wed³ug Marine Le Pen jego partia mo¿e
odegraæ istotn¹ rolê w odrodzeniu prawdziwe
go patriotyzmu. Weselin Mareszki stwierdzi³,
¿e nie  podoba mu  siê  obecna Unia  Euro
pejska � przestraszona, bezsilna i niezaintere
sowana losem narodów Europy.

Marine Le Pen: UE jest najwiêkszym wrogiem Europy
Przewodnicz¹ca  francuskiego  prawicowego  Zjednoczenia Narodowego Marine  Le  Pen
o�wiadczy³a w pi¹tek w Sofii, ¿e �najwiêkszym wrogiem Europy jest Unia Europejska w jej
obecnym kszta³cie�. Zarzuci³a UE �rezygnacjê z warto�ci za³o¿ycieli�.
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Polska, jako pañstwo, nie mia³a swojego XIX
wieku,  tak  istotnego  dla  kszta³towania  siê
nowoczesnych narodów. Powstania przeciw
ko Rosji koñczy³y siê klêskami i jeszcze gor
szymi od nich represjami, których celem by³o
os³abienie elit i oderwanie od nich, a nastêpnie
wynarodowienie warstw  ni¿szych. W  tych
warunkach tylko g³êboki patriotyzm nielicz
nych  i  wieloraka  praca  u  podstaw  mog³y
uratowaæ polsk¹ tkankê narodow¹, nim nadej
dzie upragniona niepodleg³o�æ. Nale¿y wiêc
zaakcentowaæ kilka wa¿nych kwestii. W�ród
nich  najwa¿niejsze  by³o  kulturowe,  ekono
miczne i biologiczne, a tak¿e moralne i religij
ne przetrwanie narodu w warunkach niewoli
narodowej. Podstawy tego po³o¿one zosta³y
w drugiej po³owie XIX w. poprzez wielki wy
si³ek twórców kultury, pionierów postêpu gos
podarczego i tych, którzy w swoim programie
k³adli nacisk na pracê i pow�ci¹gliwo�æ. Nie
sposób mówiæ  o  zachowaniu  polsko�ci  bez
Jana Matejki, Stanis³awa Moniuszki czy te¿
Henryka Sienkiewicza,  gdyby  tylko ograni
czyæ  siê  do  tych  trzech  postaci. Malarskie
wizje Matejki, ��piewnik domowy� Moniusz
ki, czy te¿ �Trylogia� i �Krzy¿acy� Sienkiewi
cza stanowi³y s³upy milowe na drodze do Nie
podleg³ej. Bez polskiej spó³dzielczo�ci i pols
kich przedsiêbiorców Polacy stoczyliby siê do
poziomu parobków pracuj¹cych dla obcych.
Bez  bractw  trze�wo�ciowych,  tworzonych
g³ównie przez duchownych, polski w³o�cianin
� pozbawiony pó�no w Europie kajdan pañsz
czyzny � stoczy³by siê do poziomu ch³opstwa
rosyjskiego, ciemnego i rozpitego, a w roku
1920  pêdzonego  przeciwko  ju¿  odrodzonej
Polsce. Bez takich ksiê¿y, jak Marceli God
lewski, kap³an robotników w £odzi i za³o¿y
ciel Stowarzyszenia Robotników Chrze�cijañ
skich, polski robotnik móg³ w wielkiej masie
roztopiæ siê w ruchu socjalistycznym, który
w swej ideologii obywa³ siê bez Boga.
  W pracy od podstaw wielk¹ rolê odegra³y
dzia³ania maj¹ce  na  celu  umi³owanie  ziemi
ojczystej. W 1904 r. ukaza³ siê w Galicji pod
rêcznik do geografii Eugeniusza Romera dla
klas pierwszych gimnazjalnych. Wprowadzi³
doñ Romer po raz pierwszy: krajobraz polski
i kulturê polsk¹, nazwy krain i miast polskich.
Pokaza³ uczniom Polskê jako jedn¹, nierozer
waln¹ ca³o�æ, podczas gdy do tego czasu
w nauce geografii wyodrêbniano poszczegól
ne tereny Polski wed³ug granic zaboru prus
kiego, austriackiego czy rosyjskiego. Romer
rozumia³,  ¿e  geografia  mo¿e  byæ  zarówno
narzêdziem wynaradawiania, jak te¿ wa¿nym
�rodkiem  kszta³towania  postaw  patriotycz
nych. W odniesieniu do Kongresówki wielk¹
rolê odegra³o, powo³ane w 1906 r. z  inicja
tywy Aleksandra Janowskiego, Polskie Towa
rzystwo Krajoznawcze,  które  propagowa³o
zwiedzanie kraju i ochronê zabytków. Plakiet
ka PTK zawiera³a herby trzech miast: Warsza
wy, Krakowa  i  Poznania.  Ta  trójzaborowa
symbolika prze³amywa³a dzielnicowy podzia³
Rzeczypospolitej. W tym aspekcie nale¿y te¿
odczytywaæ umieszczenie na jednym z budyn
ków przy Piotrkowskiej w £odzi postaci góra
la. Znacz¹c¹ rolê w przygotowaniu elit do nie
podleg³o�ci odegra³y stowarzyszenia gimna
styczne (Sokó³), strzeleckie oraz polski skau

ting, którego twórcami byli mieszkaj¹cy we
Lwowie ma³¿onkowie Ma³kowscy. Wkrótce
skauting zaczêto w Galicji nazywaæ harcerst
wem od polskiego s³owa �harce�, czyli poje
dynki konnych przed bitw¹. Wielk¹ rolê ode
gra³y obchody rocznicowe: w 1910 r. Krako
wie, w 1913 r. we Lwowie i w 1916 r. w Kon
gresówce. Trójzaborowe spotkanie przy od
s³anianym pomniku Jagie³³y zgromadzi³o ty
si¹ce Polaków ze wszystkich dzielnic Polski,
po³¹czone chóry od�piewa³y �Rotê� Marii Ko
nopnickiej. Trzy lata pó�niej we Lwowie od
by³y siê obchody 50tej  rocznicy Powstania
Styczniowego. Musia³ nast¹piæ upadek pano
wania rosyjskiego w Kongresówce, aby Po
lacy  mogli  uczciæ  125.  rocznicê  przyjêcia
Konstytucji Majowej. W Warszawie manife

stowa³o wówczas 200 tys., w £odzi 50 tys.
  W latach poprzedzaj¹cych wojnê umie
ra  kilka  postaci  zas³u¿onych  dla  obrony
polsko�ci: Orzeszkowa, Konopnicka, Be³za,
a w 1914 r. dr Henryk Jordan, który na grun
cie polskim po³¹czy³ dbanie o zdrowie fizycz
ne  z  g³êbokim  patriotyzmem.  Istniej¹cy  do
dzisiaj  Park  Jordana w Krakowie  jest  tego
wspania³ym �wiadectwem. W �rodku wojny
umiera Sienkiewicz, polski noblista, którego
powie�æ �Quo vadis� w 1916 r. sprzedana zo
sta³a w USA w 2 mln egzemplarzy. Powie�æ
�Krzy¿acy� sta³a siê na Górnym �l¹sku dzwo
nem budz¹cym jej mieszkañców ku ¿yciu
w odrodzonej Polsce. Najbardziej rozpozna
walnym Polakiem epoki by³ Ignacy Jan Pade
rewski, syn ziemi ¿ytomierskiej. Koncertowa³
z olbrzymim powodzeniem w Europie, USA,
Ameryce £aciñskiej, Australii, Nowej Zelan
dii i w Afryce Po³udniowej. By³ pierwszym
pianist¹, który odbywa³ tak szeroko zakrojone
tournee artystyczne i pozyska³ tak wielki kr¹g
wielbicieli. Po pierwszym owacyjnie przyjê
tym koncercie w 1912 r. w Rio de Janeiro
publiczno�æ na stoj¹co wznios³a okrzyk:Viva
Polonia Independente. W czasie wojny pro
wadzi³ Paderewski o¿ywion¹ akcjê na rzecz
pomocy dla kraju. W lutym 1915 r. opu�ci³
Szwajcariê, przez Pary¿ i Londyn uda³ siê do
USA, gdzie od maja rozpocz¹³ koncerty. Po
dejmowa³ ró¿norodne wysi³ki na rzecz spopu
laryzowania sprawy polskiej. Przed ka¿dym

niemal koncertem przemawia³ i agitowa³ na
rzecz pomocy materialnej dla narodu polskie
go i za wyzwoleniem Polski z niewoli. Zorga
nizowa³ ponad 300 wieców i spotkañ po³¹czo
nych  z  koncertami.  Paderewski  11  stycznia
1917 r. wrêczy³ Wilsonowi memoria³ o Polsce
i potrzebie jej odbudowy, w którym postulowa³
utworzenie Stanów Zjednoczonych Polski.
  Nie sposób nie wspomnieæ o wyj�ciu 6
sierpnia Pierwszej Kadrowej z krakowskich
Oleandrów. Tego¿ dnia � w 50. rocznicê stra
cenia na Cytadeli Warszawskiej R. Traugutta,
ostatniego dyktatora Powstania Styczniowego
� legioni�ci obalili rosyjski s³up graniczny
i wkroczyli na tê czê�æ ziem polskich, któr¹
nazywano Kongresówk¹. To mia³ byæ pocz¹
tek  antyrosyjskiego  powstania,  ale  brygady
wykrwawia³y siê przez kolejne lata na froncie
walki z Rosjanami, by ulec likwidacji w lipcu
1917 r. Podobnie wykrwawili siê Polacy z od
dzia³ów walcz¹cych  u  boku Francji  (bajoñ
czycy) i Rosji (Legion Pu³awski). Letnia ofen

sywa rosyjska 1916 r. prowadzona przez gen.
A. Brusi³owa  zakoñczy³a  siê  klêska  i  strat¹
500  tys. ¿o³nierzy. By³o  jasne, ¿e Rosja nie
wygra wojny. Dla Romana Dmowskiego by³o
to wielkim rozczarowaniem. Ostatecznie uz
na³, ¿e mo¿na liczyæ tylko na Francjê i Angliê.
Rosjê opu�ci³ ju¿ w listopadzie 1915 r. Uda³
siê na Zachód � do Londynu i Pary¿a, aby  dzia
³aæ na rzecz Polski. Niemcy i AustroWêgry
aktem 5 Listopada 1916 r. zapowiedzia³y od
budowê Królestwa Polskiego po zakoñczeniu
wojny z ziem wydartych Rosji. Zaborcy liczy
li, ¿e mo¿e powstaæ milionowa armia do walki
z Rosj¹. Przeliczyli siê, ale dziêki temu w 1917
roku powsta³y zacz¹tki Polskiej Si³y Zbrojnej.
Gdy koñczy siê czas legionów, w Pary¿u 15
sierpnia  powstaje  z  inspiracji Dmowskiego
Komitet Narodowy Polski, do którego wcho
dzi Paderewski, jako delegat na USA. Polonia
amerykañska zasili³a obficie (2428 tys. ochot
ników) organizowan¹ od maja 1917 r. Armiê
Polsk¹ we Francji.
  Jesieni¹ 1918 r. wojna zmierza³a ku nie
uchronnemu  koñcowi.  7  pa�dziernika Rada
Regencyjna Królestwa  Polskiego  zapowie
dzia³a utworzenie niepodleg³ego pañstwa pol
skiego z dostêpem do morza. Zapowiedzia³a
powo³anie rz¹du i rozpisanie wyborów. Ocze
kuj¹c na przejêcie w³adzy z rak okupantów,
organizowa³a administracjê cywiln¹, s¹dow
nictwo, policjê i wojsko. W Polsce jedyn¹ zor
ganizowan¹  i  umundurowan¹  polsk¹  si³¹

zbrojn¹ by³ wówczas piêciotysiêczny korpus
tworzony od 1917 r. Rada Regencyjna ode
bra³a dowództwo nad nim genera³gubernato
rowi Hansowi von Beselerowi i powierzy³a je
gen. Tadeuszowi Jordan Rozwadowskiemu.
To umo¿liwi³o dalsz¹ rozbudowê Polskiej Si³y
Zbrojnej (akcja werbunkowa tylko £odzi da³a
kilkuset ochotników). Oddzia³y PSZ strzeg³y
porz¹dku w Kongresówce w prze³omowych
dniach listopada 1918 r. W Krakowie 28 pa�
dziernika z inicjatywy polskich pos³ów do par
lamentu wiedeñskiego  powsta³a  Polska Ko
misja Likwidacyjna ds. Galicji i �l¹ska Cieszyñ
skiego,  niezale¿ny  regionalny  rz¹d  polski.
Dwa dni pó�niej, w nocy z 30/31 pa�dzier
nika, przyst¹piono do rozbrojenia Austriaków
i przejêcia wszystkich obiektów w Krakowie.
Inaczej  sprawy  potoczy³y  siê  we  Lwowie,
który w nocy z 31 pa�dziernika na 1 listopada
obsadzony zosta³ przez Ukraiñców z austriac
kiej armii. W opuszczonym przez Austriaków
Lublinie w nocy z 6/7 listopada powsta³  Tym
czasowy Rz¹d Ludowy Republiki Polskiej
z Ignacym Daszyñskim jako premierem.
  Istotne fakty, o znaczeniu dla ca³o�ci ziem
polskich, dokona³y siê w tych dniach w War
szawie, do której 10 listopada przyby³ z inter
nowania w Magdeburgu Józef Pi³sudski. Rada
Regencyjna przekaza³a mu 11 listopada w³a
dzê nad wojskiem. Pi³sudski szybko wykre
owa³ w niemieckim garnizonie w Warszawie
wojskow¹ radê oficersk¹, z któr¹ zawar³ poro
zumienie o ewakuacji 80 tys. wojska niemiec
kiego z Kongresówki. Ewakuacja ta na wa
runkach polskich nast¹pi³a od 12 do 19 listopa
da. 14 listopada otrzyma³ te¿ Pi³sudski w³adzê
polityczn¹ od Rady Regencyjnej, co oznacza³o
jej samorozwi¹zanie. Sta³ siê tego dnia pierw
szym w�ród innych politykiem decyduj¹cym
o dalszym rozwoju wypadków w kraju. Dwa
dni pó�niej powiadomi³ pañstwa �wiata o od
rodzeniu polskiej pañstwowo�ci, za� Daszyñs
kiemu  zleci³  przygotowanie  listy ministrów
rz¹du. I tak 18 listopada 1918 roku zaistnia³
rz¹d Jêdrzeja Moraczewskiego. Przed rz¹dem
i przed Pi³sudskim, mianowanym Tymczaso
wym Naczelnikiem Pañstwa,  stanê³o szereg
wa¿nych decyzji. Pytanie � jaka Polska w sen
sie terytorialnym, demograficznym i ustrojo
wym, by³o otwarte. Mieli o tym zdecydowaæ
wojskowi, dyplomaci i pos³owie. Nale¿a³o za
tem og³osiæ pobór do wojska, wybory do Sej
mu oraz zadbaæ o w³a�ciwy sk³ad na rokowa
nia pokojowe w Pary¿u. Kilka tygodni pó�
niej  na  pok³adzie  brytyjskiego  kr¹¿ownika
przyby³ Paderewski. Po wyl¹dowaniu w Gdañ
sku, pojecha³ 26 grudnia do Poznania, przy
czyniaj¹c siê swoj¹ obecno�ci¹ do wybuchu
powstania. 1 stycznia 1919 r. przyby³ Pade
rewski  do Warszawy  jako  kompromisowy
kandydat ówczesnej centroprawicowej opo
zycji na stanowisko premiera. 16 stycznia ob
j¹³ stanowisko Prezesa Rady Ministrów oraz
ministra spraw zagranicznych i delegata Polski
na zbli¿aj¹c¹ siê konferencjê w Pary¿u.
  Przed ówczesnym rz¹dem stanê³a kwestia
wojny z Sowietami, której szczególne apoge
um przypadnie na rok 1920 (a¿ 80 proc. pols
kich strat wojskowych), traktatu pokojowego
z Niemcami  i  przyjêcie  konstytucji.  Pamiê
tamy o traktacie wersalskim, ale czy widzimy
zwi¹zek miêdzy  trzema marcowymi dniami
roku 1921: 17., 18. i 20. Otó¿ 20 marca odby
wa³ siê plebiscyt na Górnym �l¹sku, dlatego
te¿ Polski Sejm przyj¹³ konstytucjê, a delegac
ja polska podpisa³a traktat pokojowy koñcz¹cy
wojnê z Rosj¹ bolszewick¹. Nie by³y to akty
doskona³e,  ale  przyjêto  je,  aby mieszkañcy
�l¹ska wiedzieli, ¿e Polska jest pañstwem sta
bilnym wewnêtrznie i zewnêtrznie, aby warto
by³o oddaæ na ni¹ g³os w akcie plebiscytowym.

Nie tylko Ziukiem i Romanem
Nie da siê zrozumieæ Polski Niepodleg³ej, przywróconej sto lat temu, bez zrozumienia tego, co

dokona³o siê na ziemiach dawnej Polski, Litwy i Rusi od schy³ku XIX w., w latach poprzedza

j¹cych wojnê �wiatow¹, a tak¿e w trakcie wojny.
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S³ownik jêzyka polskiego w nastêpuj¹cych
s³owach wyja�nia nam tre�æ okre�lenia �pow
szechny�  �  dotycz¹cy  wielu,  wszystkich,
obejmuj¹cy  ogó³,  przeznaczony  dla  wielu,
dla wszystkich.
  Katechizm Ko�cio³a Katolickiego podaje
nam: S³owo powszechny (�katolicki�) ozna
cza �uniwersalny�, czyli �ca³y� lub �zupe³
ny� Ko�ció³ jest powszechny w podwójnym
znaczeniu; Ko�ció³  jest  powszechny  ponie
wa¿ jest w nim obecny Chrystus. Tam gdzie
jest Chrystus, tam jest Ko�ció³ powszechny.
Ponadto �Ko�ció³ jest powszechny, poniewa¿
zosta³ powo³any przez Chrystusa do ca³ego
rodzaju ludzkiego (KKK 830).
  Ko�ció³, maj¹cy znamiê powszechnego,
powo³any jest i pos³any przez Chrystusa, aby
tworzy³ po�ród wierz¹cych wspólnotê wiary,
obejmuj¹c¹  wszystkich  ludzi,  wszystkich
krajów i kultur, zachowuj¹c ci¹gle równie¿
znamiê jedno�ci. Powszechno�æ zatem Ko�
cio³a wyp³ywa z wiary w Chrystusa, z jego
Ewangelii, z sakramentów �wiêtych, g³ównie
z Eucharystii, oraz z powo³ania wszystkich
do wzajemnej,  braterskiej mi³o�ci. Ko�ció³
katolicki pos³any do wszystkich ludzi wspó³
dzia³a z narodami, kulturami i tradycjami ró¿
nych ludów, obdarza je i ubogaca nadprzyro
dzonymi darami, i sam siê równie¿ ubogaca
dobrem wypracowanym przez ró¿ne wspólno
ty. Z tego wyp³ywa ogromne duchowe przede
wszystkim  bogactwo  Ko�cio³a  powszech
nego, dziêki dzieleniu siê owocami wyzna
wanej  wiary  nie  zamykaj¹c  siê  w  swoich
lokalnych wspólnotach.
  Potwierdzenie  wymiaru  powszechno�ci
Ko�cio³a znajdujemy w s³owach Pana Jezusa:
Id�cie wiêc i nauczajcie wszystkie narody (Mt
28,19).  Powszechno�æ Ko�cio³a  jest  zatem
darem, ale i zadaniem. Przez Chrzest �wiêty
wszyscy ochrzczeni nale¿¹ do wielkiej wspól
noty Ko�cio³a, ale powinni tak¿e tê wspólno
tê budowaæ, wszystkich przygarniaæ i nikogo
bez zasadniczych powodów nie wykluczaæ.
Ka¿dy  korzysta  z  wielkiego  dziedzictwa
Ko�cio³a, ale  tak¿e przez swoj¹ wiarê oraz

przez bogactwo ewangelicznego ¿ycia ubo
gaca ca³y Ko�ció³. Chrystus posy³a wszyst
kich  duchownych  i  �wieckich  do  ca³ego
�wiata, aby umacniali wzajemnie w wierze,
przekazywali j¹ kolejnym pokoleniom, roz
poznawali znaki czasów i budowali Królest
wo Bo¿e na ziemi. Jest to zadanie wyp³ywa
j¹ce z wiary w Chrystusa, który jest �wiat³o
�ci¹  �wiata,  jest  Zbawicielem  wszystkich
ludzi, dla wszystkich rozpostar³ swoje ramio
na  na  krzy¿u,  dla  wszystkich  zmartwych
wsta³ i pragnie zbawienia ka¿dego cz³owieka
i wszystkich ludzi.
  W Konstytucji dogmatycznej o Ko�ciele
�Lumen Gentium� czytamy: St¹d te¿ Ko�ció³
wyposa¿ony w dary przez swego Za³o¿yciela
i wiernie dochowuj¹c Jego przykazañ mi³o
�ci, pokory i wyrzeczenia, otrzymuje pos³an
nictwo  g³oszenia  i  krzewienia  Królestwa
Chrystusowego  i Bo¿ego w�ród wszystkich
narodów i stanowi zal¹¿ek oraz zacz¹tek tego
Królestwa na ziemi (KK, 5).
  Maj¹c powy¿sze my�li na uwadze wszys
cy ochrzczeni powinni byæ wdziêczni  i  ra
do�ni z tego, ¿e nale¿¹ do wielkiej wspólnoty
Ko�cio³a katolickiego � powszechnego. Po
winni ceniæ sobie tê jedno�æ, umacniaæ j¹
i wspó³pracuj¹c wzajemnie w duchu Ewan
gelii  ubogacaæ  siê  wzajemnie,  a  przez  to
wszystkie narody i �wiat ca³y. Warto w tym
�wietle  spokojnie  rozwa¿yæ  s³owa wspom
nianej  Konstytucji  soborowej  o  Ko�ciele:
Wierni przez chrzest wcieleni do Ko�cio³a,
dziêki otrzymanemu znamieniu przeznaczeni
s¹ do uczestnictwa w kulcie religii chrze�ci
jañskiej, i odrodzeni jako synowie Bo¿y, zo
bowi¹zani s¹ wyznawaæ przed lud�mi wiarê,
któr¹ otrzymali od Boga za po�rednictwem
Ko�cio³a.  Przez  sakrament  Bierzmowania
jeszcze �ci�lej ³¹cz¹ siê z Ko�cio³em, otrzy
muj¹ szczególn¹ moc Ducha �wiêtego i w ten
sposób jeszcze mocniej zobowi¹zani s¹, jako
prawdziwi �wiadkowie Chrystusa do szerze
nia wiary s³owem i uczynkiem, oraz do bro
nienia jej (KK, 11).
  Wielu wspó³czesnych katolików traktuje

swoj¹ przynale¿no�æ do Ko�cio³a bardzo po
wierzchownie, bez rado�ci i dumy, ale tak¿e
bez zobowi¹zañ wobec tej wspólnoty. Ko�
ció³ powszechny urzeczywistnia siê w naszych
wspólnotach  parafialnych  i we wspólnocie
narodowej. Nie tylko to, w umys³ach i w ser
cach niektórych ochrzczonych bez uzasad
nienia rodzi siê dzisiaj nie tylko obojêtno�æ,
ale  nawet wrogo�æ wobec Ko�cio³a  i  jego
misji. Je¿eli Mo¿na to zrozumieæ w odniesie
niu  do  tych,  którzy  deklaruj¹  siê wrogami
Ko�cio³a, to trudno to zrozumieæ w odniesie
niu  do  tych,  którzy  nazywaj¹  siê  lud�mi
wierz¹cymi. Bezzasadne jest w wyznawaniu
prawdziwej  chrze�cijañskiej  wiary  powta
rzane  bezmy�lne  stwierdzenie  �  Bóg  tak,
Ko�ció³ nie. Nie ma wiary w Chrystusa bez
Ko�cio³a  i nie ma Ko�cio³a bez Chrystusa.
Do  �w.  Piotra  powiedzia³  przecie¿  Jezus:
Otó¿  i Ja  tobie powiadam: Ty  jeste� Piotr,
czyli Ska³a, i na tej Skale zbudujê Ko�ció³ mój,
a  bramy  piekielne  go  nie  przemog¹  (Mt
16,19).
  Dlatego Sobór Watykañski II we wspo
mnianym dokumencie przestrzega przed tego
rodzaju  postawami: �przeto Ko�ció³,  czyli
Lud Bo¿y, wprowadzaj¹c  to Królestwo,  nie
przynosi  ¿adnego uszczerbku dobru doczes
nemu jakiegokolwiek narodu, lecz przeciwnie,
wspiera i przyswaja sobie uzdolnienia i zasoby
oraz obyczaje narodów, o ile s¹ dobre, a przyj

muj¹c oczyszcza je, umacnia i podnosi. (�)
To znamiê powszechno�ci, które zdobi Lud
Bo¿y, jest darem samego Pana; dziêki temu
darowi Ko�ció³  katolicki  skutecznie  i  usta
wicznie d¹¿y do zespolenia z powrotem ca³ej
ludzko�ci, wraz ze wszystkimi jej dobrami
z  Chrystusem  �  G³ow¹  w  jedno�ci  Ducha
Jego (KK, 13).
  Trwaæ w Ko�ciele, wspó³pracowaæ z Ko�
cio³em, ceniæ sobie dziedzictwo Ko�cio³a
w którym uczestniczymy, broniæ Ko�cio³a, ale
tak¿e  wspieraæ misyjn¹  �  ewangelizacyjn¹
dzia³alno�æ Ko�cio³a,  to  pilne  zadania,  nad
którymi warto siê zastanawiaæ, aby odrzuca
j¹c Ko�ció³ nie pope³niæ fatalnego b³êdu poz
bawiaj¹cego  cz³owieka  i  narody wielkiego
bogactwa doczesnego i wiecznego, jakie ot
rzymujemy od Chrystusa przez pos³ugê Jego
Ko�cio³a.
  Spraw Dobry Pasterzu, aby Oblubienica
Twoja � Ko�ció³ �wiêty � jak Ty tego prag
niesz, by³ jeden, �wiêty, powszechny i ca³ko
wicie skierowany do tej doskona³o�ci, do ja
kiej go powo³a³e�. Daj Ko�cio³owi ci¹gle od
radzaj¹c¹ siê ¿ywotno�æ i uwagê zawsze czuj
n¹ na znaki czasu i otwarto�æ stale m³od¹, by
umia³ do�wiadczaæ wszystkiego, a to, co dobre
jest, zachowaæ w ka¿dym czasie i w ka¿dej
okoliczno�ci.

Ko�ció³ Powszechny
Wierzê w jeden, �wiêty, powszechny i apostolski Ko�ció³.

I je�liby przyj¹æ tezê, ¿e pustos³owie bywa
w jakim� stopniu wynikiem ja³owego ¿ycia,
to  w  wypadku  Dariusza  Wolniakowskiego
mamy do czynienia z czym� odwrotnym. Au
tor Diariusza � absolwent geografii Uniwer
sytetu £ódzkiego � ju¿ jako student zaanga
¿owany by³ w sprawy publiczne, artystyczne,
w literaturê. Organizowa³ wieczorki poetyc
kie, wystawy, w  roku 1980  za³o¿y³  kabaret
studencki,  potem  satyryczne  pismo  �Ma³y
Strajkowicz�.  Niezale¿nie  od  ró¿nych  obo
wi¹zków  zawodowych w  2005  r.  utworzy³
Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez

Wymiar Sprawiedliwo�ci �LEX� z siedzib¹
w £odzi, jest te¿ wspó³za³o¿ycielem Federa
cji Stowarzyszeñ Patriotycznych, Obywatel
skiego Komitetu  Poszanowania  Praworz¹d
no�ci,  cz³onkiem  Stowarzyszenia  �Ruch
Prze³omu  Narodowego�  i  ³ódzkiego  klubu
�Gazety Polskiej�. Dzia³a jako prelegent po
dejmuj¹cy tematy z zakresu historii najnow
szej (Polskie Pañstwo Podziemne, ¯o³nierze
Niez³omni), organizuje spotkania z polityka
mi. No i pisze wiersze, których spor¹ czê�æ,
w postaci intymnej liryki, adresuje (przynaj
mniej na razie) jedynie do krêgu przyjació³.

  Natomiast  wiersze  okre�lane  mianem
spo³ecznych, upublicznia. Odnosz¹ siê one do
ró¿nych aspektów rzeczywisto�ci, w tym do
kwestii tak fundamentalnych, jak prawda, po
szanowanie warto�ci, zachowanie to¿samo�
ci. Autor przeciwstawia siê w ten sposób de
strukcyjnym  tre�ciom,  które  manipulatorzy
s¹cz¹ powolutku, powoli/ zmieniaj¹ Ci w mó

zgu  dyski. Nawet  utwory  pisane  dawniej
brzmieæ mog¹ bardzo aktualnie (Rozejrzyj siê
dooko³a/ to nieprzyjaciel wewnêtrzny). Skon
statowaæ  mo¿na  w³¹czenie  siê  w  poniek¹d
dyskurs o wymiarze sprawiedliwo�ci (Polska
Temida,  nie  do�æ,  ¿e  �lepa,  to  jeszcze  g³u
cha!). Krytyczne  spojrzenie  siêga poczynañ
niektórych artystów (co oferujecie, moi mili:
obrazê religii? Uczuæ narodowych i symboli
po�miewisko). W sferze obyczajowej nie po
zostaje Wolniakowski obojêtny np. na obni
¿anie siê statusu kobiety (Ogólnie dostêpny/
towar  powszedni/  produkt  do  spo¿ycia).
Smutkiem  przesi¹kniêta  jest  refleksja  egzy
stencjalna (Gdzie� za  tob¹/  jak cieñ stoi sa
motno�æ). Na przekór wszystkiemu pojawia
siê wszak¿e zachêta, by, wzorem Conradow
skiego bohatera, przeciwstawiæ siê z³u i w³a
snej s³abo�ci.

Autor, stroni¹c od wyszukanych �rodków
stylistycznojêzykowych, nasyca swoje pisar
stwo nie tylko problematyk¹ etyczn¹, ale te¿
po prostu emocjami. Pisze zreszt¹ wprost, ¿e
w ¿yciu najwa¿niejsze s¹ uczucia.

Diariusz Dariusza
Ca³kiem niedawno wpad³ mi w rêce zbiór wierszy Dariusza Wolniakowskiego pod niepozba

wionym dowcipu tytu³em �Diariusz Dariusza�. W czasach, gdy tomiki niektórych wspó³czes

nych poetów sprawiaj¹ wra¿enie �pisania o niczym�, rzeczony zbiór stanowi pustos³owia

zaprzeczenie.
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Te fragmenty nie�miertelnych �My�li nowo
czesnego  Polaka�  Romana  Dmowskiego
starczyæ mog¹ za ca³¹ tre�æ artyku³u o Nie
podleg³o�ci.  Bo  czy¿  jest  lepsza  definicja
patriotyzmu? Bo czy �nasze obowi¹zki pols
kie� mo¿na lepiej opisaæ? Narodowa duma,
ale i odpowiedzialno�æ za to, co z³e i marne.
Obowi¹zek  wobec  Ojczyzny  �  im wiêcej
mam, im wiêcej sob¹ reprezentujê, tym wiê
cej mam obowi¹zek Polsce daæ. Im wiêcej
od Niej biorê,  tym wiêcej mam Jej oddaæ.
Niby oczywiste, ale wystarczy w³¹czyæ tele
wizjê czy radio, by wiedzieæ, ¿e tak nie jest.
  Obchodzili�my niedawno setn¹ rocznicê
odzyskania niepodleg³o�ci. W ca³ej Polsce
i wszêdzie tam, gdzie ¿yj¹ Polacy albo gdzie
s¹ pami¹tki ich bytno�ci organizowano mnóst
wo uroczysto�ci i imprez bardziej lub mniej
oficjalnych. By³ wiêc akademie, uroczysto�ci
z³o¿enia kwiatów pod pomnikami, wystawy,
konkursy, konferencje, pokazy i rekonstruk
cje. Imprezy mniejsze lub wiêksze, lokalne
i ogólnonarodowe. I jedna wyj¹tkowa � Marsz
Niepodleg³o�ci. Ka¿dy pewnie móg³ wybraæ
co� dla  siebie  i wykorzystaæ  to  szczególne
�wiêto i spêdziæ czas ciekawie i rado�nie.
  Ale mimo tej ró¿norodno�ci brak³o cze
go� na miarê setnej rocznicy odzyskania nie
podleg³o�ci. Bo co zostanie po konferencji,
konkursie czy wystawie? Za rok zrobimy no
we. Kwiaty pod pomnikami zwiêdn¹, a po
rekonstrukcjach zostan¹ wspomnienia, kurz
i mo¿e zdjêcia.
  Nie powsta³o ¿adne dzie³o, które s³u¿y³o
by Narodowi na miarê tej donios³ej rocznicy,
które by³oby jej pomnikiem i trwa³¹, po¿y
teczn¹ pami¹tk¹. A przecie¿ jest co �wiêto
waæ, bo odzyskanie niepodleg³o�ci by³o nie
mal cudem, o którym �ni³y pokolenia Pola
ków. W ci¹gu tych ostatnich dni lat nie mie

li�my te¿ wcale tak du¿o tej niepodleg³o�ci,
rado�æ tym wiêksza, ¿e jest od ponad 30 lat.
I pamiêtajmy, ¿e nie obchodzimy stu lat nie
podleg³o�ci,  jak czêsto mówi¹ niedouczeni
dziennikarze i politycy, ale stulecie jej odzys
kania.
  Sejm w 2017 r. przyj¹³ ustawê o Narodo
wych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyska
nia Niepodleg³o�ci i powo³a³ Komitet do tego
celu, w sk³ad którego weszli przedstawiciele
w³adz  pañstwowych,  partii  politycznych,
Ko�cio³ów, �rodowisk kultury i nauki, przed
stawicieli  samorz¹du,  zwi¹zków  zawodo
wych i organizacji spo³ecznych. Pe³nomoc
nika ds. obchochów powo³a³ te¿ rz¹d � zosta³
nim sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury
Jaros³aw Sellin, swoich pe³nomocników po
wo³ali wojewodowie i pewnie wielu prezy
dentów miast, burmistrzów i wójtów. By³o
uroczy�cie i z rozmachem.

Ale czego� zabrak³o... Tego samego bra
kowa³o mi przy niedawnych obchodach 1050.
rocznicy Chrztu Polski, a wiêc i polskiej pañs
twowo�ci.
  Tysi¹clecie  pañstwa  polskiego  w³adze
PRL wykorzysta³y znakomicie � to wówczas
og³oszono niekrytykowany przez nikogo do
dzi�  program  tysi¹ca  szkó³  na  tysi¹clecie
pañstwa polskiego. Mo¿e kto� powiedzieæ,
¿e to czysta propaganda, ale szko³y s³u¿¹ nam
wszystkim do dzi�  i s¹  trwa³¹ pami¹tk¹ tej
wielkiej rocznicy.
  Takim  znakomitym  uczczeniem  setnej
rocznicy odzyskania niepodleg³o�ci mog³oby
byæ Muzeum Historii Polski. To prawdziwy
skandal, ¿e do tej pory nie mamy muzeum
dokumentuj¹cego  w  nowoczesny  i  atrak
cyjny sposób dzieje naszego kraju. Przyk³ad
Muzeum Powstania Warszawskiego i innych
mniejszych, jak Muzeum Poznañskiego Czer

wca'56 w Poznaniu pokazuje, ¿e to droga do
popularyzowania historii i zachowania dzie
dzictwa narodowego.
  Muzeum Historii Polski powo³ano do ¿y
cia w 2006 r. Minê³o 12 lat, a placówka nie
dzia³a. Pocz¹tkowo przyjêto, ¿e ma zacz¹æ
funkcjonowanie w 2012 lub 2013 r. Ale szyb
ko zaczê³y siê k³opoty, a mo¿e  raczej kto�
pilnowa³, by Muzeum nie powsta³o.

W 2010 r. usuniêto je z listy projektów
priorytetowych, które mia³y otrzymaæ dofi
nansowanie. Do dzi� Muzeum nie ma nawet
siedziby. Po objêciu w³adzy przez PiS  jest
nadzieja na zmianê, w 2015 r. podjêto decy
zjê, ¿e Muzeum bêdzie mie�ci³o siê na terenie
warszawskiej Cytadeli. Rozstrzygniêto prze
targi, podpisano umowy z wykonawcami,
a w tym roku �wbito ³opatê� na budowie, jest
wiêc nadzieja, ¿e budynek w koñcu powsta
nie. Oby tylko twórcy Muzeum mieli odwagê
pokazywaæ w nim prawdziw¹ historiê Polski,
woln¹ od politycznej poprawno�ci  i uprze
dzeñ autorów i ich mocodawców.
  Setna rocznica niepodleg³o�ci to jednak
g³ównie gigantyczny Marsz Niepodleg³o�ci,
organizowany od wielu lat ca³kowicie oddol
nie przez �rodowiska narodowe.

W  tegorocznej  imprezie  uczestniczy³o
250  tysiêcy  Polaków  i  go�ci  z  zagranicy!
Próby zakazania demonstracji przez prezy
dent Warszawy, a tak¿e próby odebrania or
ganizatorom praw gospodarzy, skoñczy³y siê
marnie i zapewne przyczyni³y do tego wiel
kiego  sukcesu.  Na  czele Marszu  przesz³y
wprawdzie w³adze pañstwowe pod has³em
�Dla  Ciebie  Polsko�,  otoczone  kordonem
wojska  i  policji,  ale  za  nimi  szed³  gigan
tyczny t³um z bia³oczerwonymi flagami i in
nymi transparentami w Marszu Niepodleg³o
�ci. Wbrew oczekiwaniom czê�ci mediów,
by³o rado�nie, spokojnie i bezpiecznie, a ob
serwowanie niekoñcz¹cego siê potoku ludzi
by³o niezwyk³ym do�wiadczeniem.

¯yjemy  w  szczê�liwych  czasach,  gdy
Ojczyzna nie wymaga od nas walki, przelewa
nia krwi. Ale to nie znaczy, ¿e to nie s¹ czasy
patriotów? Jeste�my nimi wszyscy, gdy wy
pe³niamy nasze polskie obowi¹zki � uczciw¹
prac¹ i nauk¹ budujemy ka¿dego dnia wiel
ko�æ i pomy�lno�æ naszej Ojczyzny.

Niepodleg³a
Jestem Polakiem � to s³owo w g³êbszym rozumieniu wiele znaczy. � Jestem Polakiem � to

zna czy, ¿e nale¿ê do narodu polskiego na ca³ym Jego obszarze i przez ca³y czas jego istnienia

� Wszystko co polskie jest moje: niczego siê wyrzec nie mogê� Jestem Polakiem � wiêc ca³¹

rozleg³¹  stron¹ swego ducha ¿yjê  ¿yciem Polski,  jej uczuciami  i my�lami,  jej potrzebami,

d¹¿eniami i aspiracjami. Im wiêcej nim jestem, tym mniej z jej ¿ycia jest mi obce i tym silniej

chcê, ¿eby to, co w mym przekonaniu uwa¿am za najwy¿szy wyraz ¿ycia sta³o siê w³asno�ci¹

ca³ego narodu. Jestem Polakiem � wiêc mam obowi¹zki polskie�

W czasie Adwentu kap³an przybiera wpraw
dzie  fioletowe szaty,  a o³tarza nie zdobi  siê
kwiatami, ale nie jest czas smutku, jak Wielki
Post, lecz czas radosnego oczekiwania i reflek
sji. Wierni uczestnicz¹ oprawianych codzien
nie o �wicie Roratach. Nazwa nabo¿eñstwa �
pochodzi  od  ³aciñskiej  pie�ni  �piewanej  na
wej�cieRorate caeli desuper � Spu�cie niebio
sa rosê.
  W czasie Rorat przy o³tarzu zapalana jest
dodatkowa �wieca, ozdobiona bia³¹ kokardk¹,
która symbolizuje niepokalane poczêcie. Na

bo¿eñstwo  rozpoczyna  siê  przy  zgaszonych
�wiat³ach, zapalanych w trakcie liturgii. Wier
ni przychodz¹ do ko�cio³a ze �wiecami, a po
nabo¿eñstwie wracaj¹ z zapalonym �wiat³em.
  Obchodzenie  Adwentu  ma  w  Ko�ciele
d³ug¹ tradycjê � pierwsze wzmianki pochodz¹
z IV w.

Z Adwentem zwi¹zanych jest szereg ludo
wych  zwyczajów. W  niektórych  regionach
Polski znany jest, wywodz¹cy siê z niemiec
kiej  tradycji, zwyczaj  robienia wieñców ad
wentowych. Wieniec taki wykonywany jest

z iglastych ga³¹zek, umieszcza siê w nim czte
ry �wiece, które zapala siê w kolejne tygodnie
Adwentu � w pierwszym � jedn¹, w drugim
� dwie, itd. Wieniec taki zapala siê te¿ podczas
wieczerzy wigilijnej, wówczas p³on¹ wszyst
kie �wiece. W niektórych regionach kraju ro
bione te¿ specjalne adwentowe kalendarze.
  Dzi�  wiele  adwentowych  zwyczajów
odesz³o do przesz³o�ci albo zachowa³y siê
w szcz¹tkowych formach. Warto pamiêtaæ
o zawartym w nich sensie � mia³y podkre�laæ
szczególny charakter tego okresu, budowa³y
wspólnotê ludzi wierz¹cych oczekuj¹cych na
narodziny Zbawiciela. W czasach rosn¹cej ko
mercjalizacji, gdy coraz wiêkszej liczbie ludzi
�wiêta Bo¿ego Narodzenia kojarz¹ siê z zaku
pami, kolorowymi ozdobami i coraz bardziej

wymy�lnymi  podarunkami warto  pamiêtaæ
o duchowym wymiarze �wi¹t, do których ma
nas przygotowaæ ten szczególny czas oczeki
wania.
  Pocz¹tek Adwentu  to  tak¿e w Ko�ciele
katolickim rozpoczêcie nowego roku liturgicz
nego.

Adwent, czyli radosne oczekiwanie
Z pocz¹tkiem grudnia rozpoczyna siê w Ko�ciele Powszechnym Adwent. Adwent po ³acinie

oznacza przyj�cie. Przez cztery tygodnie poprzedzaj¹ce Bo¿e Narodzenie bêdziemy przygo

towywaæ siê do �wi¹t Bo¿ego Narodzenia.
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Nie³atwo jest powiedzieæ, czym jest staro�æ.
Na wstêpie powiem krótko i ³agodnie, eufemi
stycznie (niedra¿liwie), ¿e jest to okres ¿ycia
obejmuj¹cy lata po wieku dojrza³ym. Oczywi
�cie takie okre�lenie niczego nie wyja�nia, ale
te¿ chyba nikogo nie dra¿ni lub smuci.
  A jak pojêcie staro�ci uj¹æ bardziej pre
cyzyjnie? W znaczeniu medycznym przyj
muje siê, ¿e staro�æ to ogó³ niekorzystnych
zmian biologicznych zachodz¹cych w orga
nizmie cz³owieka, przez co rozumie siê g³ów
nie zu¿ycie narz¹dów i zmniejszenie zdolno�
ci regeneracji komórek. Zwykle ma to miej
sce po 6065 roku ¿ycia. W tym czasie cz³o
wiek jest mniej odporny na choroby, a tkanki
staj¹  siê  zwykle  odwodnione,  przez  co  na
przyk³ad twarz przybiera mniej sympatyczny
wygl¹d, staje siê pomarszczona i nawet po
kryta plamami. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
staro�ci nie klasyfikuje siê jako choroby lub
kalectwa, gdy¿ starzenie siê jest naturalnym
procesem fizjologicznym. Natrafi³em na nas
têpuj¹cy podzia³ okresów staro�ci.

1. Okres przedstarczy  (nazywany przez
niektórychm³od¹ staro�ci¹) to wiek od 54 do
64 roku ¿ycia. W tym czasie sprawno�æ i wy
dolno�æ fizyczna s¹ jeszcze do�æ dobre, ale
zaczynaj¹ siê pewne niepokoj¹ce objawy, na
przyk³ad w  narz¹dach  ruchu,  powstawania
mia¿d¿ycy, a tak¿e (do�æ czêsto) pewnej oty
³o�ci.  I  z  tymi  niekorzystnymi  czynnikami
nale¿y ju¿ wcze�nie walczyæ, bo zlekcewa¿o
ne prowadz¹ do�æ szybko do drugiego okresu:
  2. Okres wczesnej (pocz¹tkowej) staro�ci
to lata od 65 do 74 roku ¿ycia. W tym czasie
zmniejsza siê zwykle aktywno�æ fizyczna
i psychiczna cz³owieka, bardziej nasilaj¹ siê
objawy  rozmaitych  chorób,  co  powoduje
zwiêkszon¹ troskê o zdrowie i zainteresowa
nie siê pomoc¹ lekarsk¹.
  3. Okres staro�ci od 75 do 84 roku ¿ycia.
W tym okresie zazwyczaj objawia siê wiele
dolegliwo�ci lub chorób, a odseparowanie od
pracy  zawodowej  powoduje  pogorszenie
warunków ekonomicznych i socjalnych. Bar
dzo czêsto osoby w tym wieku staj¹ siê nie
samodzielne i potrzebuj¹ pomocy cz³onków
rodziny lub kogo� z organizacji spo³ecznych.
Nie zawsze ma to jednak miejsce.
  4.  Okres  (pó�niejszej)  staro�ci,  to  jest
powy¿ej 85 roku ¿ycia. W tym okresie ¿ycia
osoby �wiekowe� powinny byæ pod specja
listyczn¹ opiek¹ geriatryczn¹. Problem jed
nak w tym, ¿e lekarzy o tej specjalno�ci jest
bardzo ma³o i dlatego taka opieka nawet �teo
retycznie  konieczna�  jest  niedostatecznie
spotykana (aby nie powiedzieæ, ¿e praktycz
nie nieobecna).
  Proces  starzenia  siê  powoduje  pewne
zmiany somatyczne (cielesne) i psychiczne.
W  pierwszym  przypadku  zauwa¿alne  s¹
zmiany  w wygl¹dzie  cz³owieka,  sylwetka
staje siê czêsto pochylona, obni¿a siê nieco
wzrost (na skutek skurczenia ca³ego cia³a),
a  postawa  sprawia  wra¿enie  zwiotcza³ej.
Chód jest niepewny; zwykle jest potrzeba po
s³u¿enia siê lask¹. W³osy przewa¿nie siwiej¹
i czêsto wypadaj¹ (³ysina). Narz¹dy zmys³ów
trac¹ swoj¹ aktywno�æ. Dotyczy to zazwy
czaj wzroku (potrzeba usuniêcia zaæmy, a nie
kiedy nawet walka z jaskr¹ lub ¿ó³t¹ plamk¹).

S³uch  bywa  zwykle  os³abiony  i  wymaga
czêsto  korekty  przez  odpowiednie  aparaty.
Wykorzystuj¹  to  niebywale  zrêcznie  ró¿ni
g³osiciele �cudownych� preparatów reklamo
wanych szeroko w gazetach lub czasopismach
zwykle przegl¹danych przez osoby starsze.
  Przez  lata brak by³o (i zreszt¹  jest brak
nadal) dobrej opieki dentystycznej. Braki
w uzêbieniu powoduj¹ k³opoty z nieprawi
d³owym trawieniem, a co za tym idzie poja
wiaj¹ siê choroby gastrologiczne (wywo³ane
niedostatecznym ¿uciem, ale te¿ nieprawid³o
wym karmieniem). Nastêpuj¹ zmiany w na
rz¹dach cz³owieka, skutkuj¹ce czêsto arterio
skleroz¹ lub chorobami serca, w¹troby, pê
cherza moczowego (nietrzymanie moczu).
  Zauwa¿alne  s¹  zmiany  psychiczne,  co
uwyra�nia siê bardzo w os³abniêciu pamiêci
bie¿¹cej. Zdarzenia z czasu ubieg³ego zostaj¹
jednak zwykle w pamiêci zakodowane i nie
ulegaj¹ zanikowi.
  Byæ mo¿e nieopatrznie pos³u¿y³em siê
w artykule terminem staro�æ. Nie ma go ju¿
w³a�ciwie w powszechnym u¿yciu. Termin
starszy cz³owiek zast¹piono terminem senior.
Staro�ci ma  ju¿ nie byæ,  a  senior  to brzmi
zupe³nie inaczej ni¿ �starszy (lub nawet stary)
pan.  Teraz  jest  nawet  moda  na  seniorów.
Pojawi³y siê czasopisma specjalnie dla nich
wydawane  lub specjalne wk³adki  (dodatki)
w  gazetach. W  Krakowie  jest  wydawany
�G³os Seniora�, 22 wrze�nia br. by³a wk³adka
Narodowego Funduszu Zdrowia  (NFZ) do
gazety �Dziennik £ódzki� pt. �Zdrowie Se
niora�.  Jest  nawet  �Gazeta  Seniora�  (bez
p³atna) pt. �My, M£odzi Duchem� (mam
nr 1/15/2018 wiosna/lato; nak³ad 4000 egz.).
Mo¿na tak¿e mieæ co� z internetu pod www.
seniorzyhipokamp.pl.
  S³owa, s³owa, du¿o s³ów. To nic nie kosz
tuje. S¹ nawet pewne przywileje dla osób
z pierwsz¹ grup¹ niesprawno�ci. Ale jak stary
cz³owiek (przepraszam:senior) ma siê o to up
rawnienie postaraæ? Kto mu w tym pomo¿e?
Kto go zawiezie na komisjê lub do lekarza?
Mimo wszystko  jest  lepiej  ni¿  by³o  kiedy�.
Cieszmy siê, na przyk³ad, ¿e ¿yjemy d³u¿ej.
W podrêczniku z demografii profesora Jerze
go Z. Holzera wyczyta³em (s. 16), ¿e w Pols
ce w latach 193132 przeciêtne trwanie ¿ycia
mê¿czyzny wynosi³o 48,2 lata, a ju¿ w 2000
roku  69,7,  a  dla  kobiet  odpowiednio  51,4
oraz 78,0. W latach 1960/61 mê¿czyzna trzy
dziestoletni  mia³  przeciêtnie  do  prze¿ycia
41,4 lat, tj. spodziewana jego d³ugo�æ ¿ycia
mog³a  wynosiæ  71,4  lata. Wed³ug  danych
G³ównego Urzêdu Statystycznego (GUSu)
�rednia d³ugo�æ ¿ycia mê¿czyzny w naszym
kraju wynosi 73,8 lata, a kobiety 81,6. Ró¿
nica jest do�æ znaczna. Nie s³ysza³em o pro
testach  feministek,  by  ¿¹da³y  usuniêcia  tej
¿yciowej  niesprawiedliwo�ci  i  by  chcia³y,
aby kobiety krócej ¿y³y, to jest tak samo d³u
go przeciêtnie jak mê¿czy�ni.
  Trzeba  jednak  otwarcie  powiedzieæ,  ¿e
starszy wiek niesie ze sob¹ pewne u³omno�ci,
których  trudno  unikn¹æ,  a  które  przedsta
wiam w formie wiersza, otrzymanego swego
czasu jako prezent na dni staro�ci.

Staro�æ
W kulturach spo³eczeñstw na ca³ym �wiecie ludzie w podesz³ym wieku byli zwykle obdarzani

du¿ym szacunkiem (niekiedy nawet czci¹) jako ludzie bardziej do�wiadczeni i m¹drzejsi. A jak

jest u nas, w Polsce?

Idê ulic¹ � kto� mi siê k³ania.
Oddajê uk³on � znam przecie¿ drania:
ta twarz, ten u�miech i ten b³ysk w oku...
To mi³y facet, znam go od roku.
Jak¿e u diabla on siê nazywa?
Dziura w pamiêci. Czasem tak bywa.
Wtedy my�l smutna w g³owie siê rodzi:
Nic nie poradzisz � staro�æ nadchodzi.

Z trzeciego piêtra schodzê rado�nie,
bo w kalendarzu ma siê ku wio�nie,
no i spaceru gna mnie potrzeba
zw³aszcza, ¿e s³oñce i b³êkit nieba...
Gdy ju¿ po parku idê alei
nagle pot zimny koszulê klei,
bowiem pytanie w g³owie mi tkwi:
czy aby kluczem zamkn¹³em drzwi?
W spiesznym powrocie znów my�l siê rodzi:
nic nie poradzisz � staro�æ nadchodzi.

Siedzê i czytam. Nag³e my�l ¿ywa
jakim� pragnieniem z fotela zrywa.
Robiê trzy kroki, stajê przy szafie
i jak to ciele na ni¹ siê gapie.
Pojêcia nie mam po co ja wsta³em?
Czego tak bardzo i nagle chcia³em?
Oj, coraz bardziej mi to ju¿ szkodzi,
¿e ta nieszczêsna staro�æ nadchodzi.

Jadê na urlop. Prasujê spodnie,
¿eby w�ród ludzi wygl¹daæ godnie.
Biorê walizkê, pêdzê nad morze...
Lecz tam miast �ledziæ dziewczyny ho¿e,
zamiast podziwiaæ pla¿owe akty...
Czy wy³¹czy³em wtyczkê z kontaktu?
Mo¿e dom sp³on¹³? Strach � we mnie godzi...
Tak to jest, kiedy staro�æ nadchodzi.

¯eby nie znale�æ siê kiedy� w nêdzy,
zaoszczêdzi³em trochê pieniêdzy.
W du¿ej kopercie, zamkniêtej klejem,
dobrze ukry³em je przed z³odziejem.
I teraz... ju¿ od paru miesiêcy,
nie mogê znale�æ moich tysiêcy.
Ech. Nie pojmiecie tego wy m³odzi,
jak mi³o ¿yæ, gdy staro�æ nadchodzi.

Pomimo moich najlepszych chêci
� nie zawsze mogê ufaæ pamiêci.
Wiêc, by jej pomóc, a przez ni¹ sobie,
czasem na chustce wêze³ki robiê.
A potem jeden Bóg wiedzieæ raczy,
co który wêze³ ma dla mnie znaczyæ?
Choæ mi siê nawet nie�le powodzi,
wci¹¿ mam k³opoty. Staro�æ nadchodzi.

Dwa razy dziennie � raz przy �niadaniu,
a potem w obiad, po drugim daniu,
za¿ywam leki, tabletki bia³e:
cztery po³ówki i cztery ca³e.
Czêsto siê pieklê (bom nie anio³em),
gdy w obiad nie wiem, czy rano wzi¹³em?
Tê gorycz klêski w¹tpliwie s³odzi
wiedza, ¿e oto staro�æ nadchodzi.

¯ujê kolacjê � w niej polêdwica
me podniebienie smakiem zachwyca.
Pogodnie dumam o tej staro�ci...
Czy ona musi stale nas z³o�ciæ?
Przecie¿ jest piêkna. Masz sporo czasu.
Chcesz i�æ nad wodê albo do lasu,
to sobie idziesz � nikt ci nie broni.
Z ³ó¿ka zbyt wcze�nie te¿ nikt nie goni,
bowiem nie musisz pêdziæ do pracy,
jak wszyscy twoi m³odsi rodacy.

Co prawda wigor z wolna przekwita,
lecz po co wigor u emeryta?
Podwy¿ki pensji ju¿ nie wyprosisz,
nale¿n¹ ga¿ê poczta przynosi...
Spokojnie patrzysz jak �wiat siê zmienia,
gdy¿ wiek ci daje m¹dro�æ spojrzenia...
Wiêc wiwat staro�æ! Niechaj nam s³u¿y,
nawet gdy trochê chwilami nu¿y.
Bowiem � jak s¹dzê � w tym jest rzecz ca³a,
by jak najd³u¿ej ta staro�æ trwa³a...

Grudzieñ 2000

Smutki i rado�ci objawów staro�ci
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Ze wzglêdu na sytuacjê polityczn¹ lub ekono
miczn¹ prze³omu wieków i potem, w wolnej
Polsce, musieli szukaæ mo¿liwo�ci realizacji
swojego potencja³u twórczego na emigracji.
Na prze³omie XIX i XX w., choæ Polska znaj
dowa³a siê pod zaborami, to w³a�nie Polacy
byli czo³owymi postaciami w in¿ynierii i wie
lu innych dziedzinach. W okresie miêdzywo
jennym wykszta³ceni ju¿ w odrodzonej Polsce
in¿ynierowie i naukowcy, w ci¹gu zaledwie
kilkunastu lat stworzyli ca³kiem od zera polski
przemys³  lotniczy  i wznie�li  go  na  poziom
�wiatowy. Z talentów naszych rodaków korzy
sta³ ca³y �wiat. Tylko, czy my o nich co� wie
my?

Nie  znamy  nazwisk  polskich  geniuszy,
odkrywców i wizjonerów nauki, którzy wyna
le�li  na  przyk³ad:  kamizelkê  kuloodporn¹,
platformê wiertnicz¹, wykrywacz min, ³azik
ksiê¿ycowy, rêczn¹ kamerê filmow¹, wycie
raczki samochodowe, a nawet spinacz biuro
wy. Nie mamy pojêcia, ¿e autorami tych wy
nalazków s¹ Polacy. Nic o nich nie wiemy, bo
w szkole tego nie ucz¹, a zakres wiedzy prze
kazywanej w telewizji jest bardzo ograniczo
ny, by nie powiedzieæ, stoi na ¿enuj¹co niskim
poziomie. Najwy¿szy czas, by Polacy mieli
mo¿liwo�æ poznawania swojej przesz³o�ci nie
tylko zwi¹zanej z wydarzeniami historyczny
mi i politycznymi, ale równie¿ zwi¹zanej
z sylwetkami wybitnych Polaków spoza poli
tyki. Zw³aszcza m³odym ludziom potrzebne
s¹  takie przyk³ady. Powinni dowiedzieæ siê,
jakim uporem, determinacj¹  i pracowito�ci¹
wyró¿niali  siê  nasi  rodacy  rozproszeni  po
�wiecie. By mogli znale�æ punkt odniesienia,
wzór do na�ladowania lub po prostu, by mogli
siê pochwaliæ polskimi odkrywcami, wynalaz
cami w rozmowach z przyjació³mi z zagrani
cy. Znajomo�æ osi¹gniêæ Marii Sk³odowskiej
Curie, czy Ignacego £ukaszewicza, to trochê
za ma³o.

Czy przeciêtnemu Polakowi mówi¹ co� ta
kie nazwiska jak: Witold Zglenicki, Kazimierz
Prószyñski,  Jan  Szczepanik,  Józef Kosacki,
Józef Hofmann, Mieczys³aw Bekker, Stefania
Chwa³ek? Nie jest ³atwo, nawet pobie¿nie, za
prezentowaæ geniuszu naszych Rodaków.

Witold Zglenicki (18501904) jest twórc¹
platformy wiertniczej, choæ zas³ugê w jej wy
nalezieniu  przypisuj¹  sobie  Amerykanie.
Historia podmorskich wierceñ zaczê³a siê
w 1896 r. w Baku nad Morzem Kaspijskim.
Autorem pomys³u wydobywania ropy nafto
wej nie z brzegu, nie poprzez usypanie sztucz
nych wysp, ale bezpo�rednio z g³êbin morza,
by³ 46letni wówczas polski in¿ynier Witold
Zglenicki. Przedziwne by³y drogi, które do
prowadzi³y Polaka urodzonego w biednej szla
checkiej rodzinie na Mazowszu a¿ po Morze
Kaspijskie. Po ukoñczeniu Instytutu Górnicze
go w Petersburgu, Zglenicki rozpocz¹³ pracê
jako urzêdnik pañstwowy w Zag³êbiu Staro
polskim.  By³  wyj¹tkowym  pracownikiem.
Wszystko, czym siê zaj¹³, koñczy³o siê sukce
sem. Koledzy zadbali wiêc, by przeniesiono
go do Rygi. Tu wszed³ w konflikt z szefami

i za karê zosta³ wys³any do pracy a¿ do Baku
nad Morzem Kaspijskim. Miejsce  to mia³o
wtedy opiniê �piek³a na ziemi�. Wydobywano
ropê  z wie¿ wiertniczych  ulokowanych  na
l¹dzie. Wybuchy i po¿ary by³y trwa³ym ele
mentem  codzienno�ci.  Zglenickiego  ju¿  na
studiach fascynowa³o poszukiwanie z³ó¿ ropy
naftowej i wymy�lanie sposobów jej wydoby
wania. Pracuj¹c w Baku w urzêdzie probier
czym,  po  zakoñczeniu  godzin  urzêdowania
zamienia³ siê w poszukiwacza. Z mapami
i sprzêtem penetrowa³ Morze Kaspijskie i re
jony ropono�ne Kaukazu. Wiele nocy spêdzi³
samotnie na ³ódce obserwuj¹c aktywno�æ pod
wodnych gazowob³otnych wulkanów. Tam
wed³ug niego by³y zlokalizowane du¿e ropo
no�ne z³o¿a (mapki opracowane przez Zgle
nickiego s¹ do dzi� podstaw¹ wydobycia ropy
naftowej w Azerbejd¿anie!). Zglenicki odkry³,
¿e najwiêksze z³o¿a kryj¹ siê w zatoce BibiEj
batskiej. Wymy�li³ konstrukcjê pierwszej na
�wiecie morskiej platformy wiertniczej. Aby
wdro¿yæ swój pomys³ w ¿ycie, w lipcu 1896 r.
rozpocz¹³  starania o przydzielenie mu mor
skich  dzia³ek.  Potem wykona³  szczegó³owy
projekt konstrukcji opartej na palach wbitych
w morskie dno i wodoszczelny pomost wysta
j¹cy 5 metrów ponad poziom wody. Odbiór pa
liwa mia³ siê odbywaæ za pomoc¹ barekcys
tern lub tankowców. Up³ynê³o kilka lat zanim
spe³ni³o siê marzenie naszego Rodaka. Otrzy
ma³ w koñcu dzia³kê morsk¹ nr 29 w Zatoce
BibiEjbatskiej. Móg³ przyst¹piæ do pracy nad
wydobyciem ropy, ale wtedy dowiedzia³ siê,
¿e jest nieuleczalnie chory. Wykona³ wówczas
genialny ruch. Miesi¹c przed �mierci¹, w lipcu
1904 r., zaprosi³ do siebie czterech przyjació³,
którzy podpisali siê pod jego ostatni¹ wol¹.
W testamencie zosta³o zapisane, ¿e zyski które
kiedy� pop³yn¹ z  jego pól naftowych, maj¹
zasilaæ �Kasê imienia Mianowskiego�. Kasa
ta za³o¿ona przez Tytusa Cha³ubiñskiego 20
lat wcze�niej, mia³a za zadanie wspieranie roz
woju polskiej nauki, kultury i sztuki. Tak jak

przewidzia³ Zglenicki, z jego z³o¿a i jego plat
formy  wiertniczej,  zaczê³y  p³yn¹æ  wielkie
ilo�ci ropy, a w �lad za nimi wielkie pieni¹dze.
Darowizna  genialnego  polskiego  in¿yniera
sta³a siê najwiêksz¹ darowizn¹, jak¹ otrzyma³a
polska nauka w swojej historii.

Kazimierz  Prószyñski  (18751945)  �
in¿ynier z Warszawy, który pierwszy skons
truowa³ ma³¹, rêczn¹ kamerê (aeroskop) wy
posa¿on¹ w automatyczny napêd. Wynalazek
ten  opatentowa³ w  1910  r. Gdyby  nie  jego
kamera, nie mogliby�my obejrzeæ takich wy
darzeñ z pocz¹tku XX w., jak koronacji króla
Anglii Jerzego V z wiwatuj¹cym t³umem i pa
rad¹ ówczesnych w³adców. Kamer¹ Prószyñ
skiego uwieczniono walki na linii frontu pod
Verdun  i  nad  Somm¹,  a  tak¿e  próbê  lotu
samolotem dooko³a  �wiata. Produkcjê aero
skopu na skalê przemys³ow¹ rozpoczêli Bry
tyjczycy. Geniusz Prószyñskiego ujawni³ siê
gdy mia³ zaledwie 20 lat. W 1895 r. Skonstru
owa³ pierwowzór pierwszego aparatu filmo
wego (pleograf). Pleograf Prószyñskiego pow
sta³ na kilka miesiêcy przed og³oszeniem pa
tentu braci Lumiere, powszechnie uwa¿anych
za  twórców  �wiatowej  kinematografii.  Na
szczê�cie uwiecznione zosta³y s³owa samego
Luisa  Lumiera  o  Kazimierzu  Prószyñskim
wypowiedziane podczas pokazów pleografu
w Pary¿u: Panowie, ten cz³owiek jest pierw
szym w kinematografii, ja jestem drugi. Rok
1895 przyjmuje siê za pocz¹tek polskiej kine
matografii. Pleograf by³ aparatem jednocze
�nie zdjêciowym i projekcyjnym. Prószyñski
stale go udoskonala³. W koñcu, wymy�li³ mi
gawkê  trójlistkow¹  nazwan¹  obturatorem.
Dziêki niej uda³o siê ograniczyæ problem mi
gotania obrazu. Urz¹dzenie to okaza³o siê na
tyle skuteczne i ponadczasowe, ¿e jest wyko
rzystywane do dzisiaj. Do �pomys³ów� Pró
szyñskiego nale¿y równie¿ telefot � aparat do
przesy³ania  filmów  i  zdjêæ  na  odleg³o�æ;  to
jakby  pierwowzór  telewizji.  Prószyñski  by³
równie¿ prekursorem mappingu � pokazów
³¹cz¹cych obraz, �wiat³o i d�wiêk. W lutym
1903 r. w Teatrze Wielkim w Warszawie od
by³a siê sensacyjna wówczas w skali �wiato
wej premiera opery Wagnera �Walkiria�. Na
tle dekoracji ukaza³y siê  lec¹ce w ob³okach
walkirie. Prószyñski pracowa³ te¿ nad kinema
tografem d�wiêkowym. Nakrêci³ kilka filmów
z d�wiêkiem, ale nie uda³o mu siê pozyskaæ
sponsorów do rozwijania tej dzia³alno�ci.
  Jan Szczepanik  (18721926) nazywany
�polskim Edisonem� � wiejski nauczyciel
i  samouk, cz³owiek który wyprzedzi³ swoj¹
epokê. Wraz z innym Polakiem � ksiêdzem
Kazimierzem ¯egleniem, stworzy³ pierwsz¹
na  �wiecie  kamizelkê  kuloodporn¹  i  opony
kuloodporne.  By³  pierwszym  cz³owiekiem,
który po³¹czy³ tkactwo i fotografiê. Zas³yn¹³
z  budowy  elektroskopu,  czyli  pierwowzoru
wspó³czesnego  telewizora,  a  tak¿e  systemu
barwnego filmu. Opracowa³ technologiê, któ
ra ju¿ w XIX wieku by³a w stanie emitowaæ
kolorowy obraz. Obraz ten wraz z d�wiêkiem
transmitowany by³ za pomoc¹ sieci telefonicz
nej  (podobnie  jak  dzisiaj  dzia³a  telewizja
kablowa).

Józef Kosacki (19091990)  �  in¿ynier
elektryk, specjalista od telekomunikacji, ab
solwent politechniki Warszawskiej. To on wy
nalaz³ wykrywacz min. Urz¹dzenie  to  naj
pierw trafi³o do u¿ytku w brytyjskiej armii,
a potem stale modernizowane, s³u¿y³o wojs
kom na ca³ym �wiecie. Wynalazek porucznika

Kosackiego ze wzglêdu na bezpieczeñstwo,
d³ugo  pozostawa³  dzie³em  anonimowego
twórcy. Konstrukcja Kosackiego by³a tak dob
ra, ¿e w unowocze�nionej wersji, armia bry
tyjska u¿ywa³a jej jeszcze do 1995 r.
  Józef Hoffman (18761957) by³ pianist¹
i kompozytorem z g³owê pe³n¹ przedziwnych
pomys³ów. Zainspirowany kszta³tem klucza
wiolinowego, wymy�li³ spinacz, bez którego
nie wyobra¿amy sobie dzisiaj pracy biurowej.
W�ród setki opatentowanych przez niego po
mys³ów znalaz³y siê równie¿ wycieraczki sa
mochodowe.
  Mieczys³aw Bekker (19051989) skons
truowa³ pierwszy pojazd poruszaj¹cy siê w te
renie pozaziemskim pod nazw¹ Lunar Roving
Vehicle. Trzy takie pojazdy stoj¹ do dzi� na
Ksiê¿ycu  pozostawione  przez  za³ogi  lotów
Apollo.  Na  jego  ¿yciu  zaci¹¿y³a  ulubiona
lektura z dzieciñstwa � ksi¹¿ka Jerzego ̄ u³aw
skiego �Na srebrnym globie�.
  Stefania Chwa³ek (19232014) znana le
piej na �wiecie  jako Stephanie Kwolek. Ju¿
jako ma³a dziewczynka projektowa³a ubranka
dla lalek. Jest posiadaczk¹ 17 patentów z dzie
dziny chemii. Wynalaz³a kevlar, materia³ wy
korzystywany do produkcji super doskona³ych
wojskowych he³mów, nart, rakiet tenisowych
i jachtów.

Pobie¿nie wymienieni wynalazcy to tylko
kilku wybranych wybitnych  Polakówodk
rywców. Wszyscy mieli du¿y wk³ad w rozwój
wspó³czesnego  �wiata. Dzia³ali w  czasach,
gdy polskie ziemie by³y zacofane � nie mia³y
rozwiniêtego przemys³u, tradycji badañ nau
kowych, politycznego wsparcia  i pieniêdzy.
Mo¿emy  nazwaæ  ich  bohaterami,  bo mimo
trudno�ci dokonali wa¿nych odkryæ ulepsza
j¹cych �wiat. Przecierali szlaki na polu inno
wacyjno�ci �  tak modnego obecnie pojêcia.
¯ycie ich by³o niezwykle barwne, pe³ne fan
tazji i odwagi; idealny materia³ na film fabu
larny! Napawa smutkiem, ¿e ci wielcy ludzie
nadal  pozostaj¹  anonimowi  i  niedocenieni.
Warto to zmieniæ. Bo je¿eli zawiod¹ �czynniki
pañstwowe� i nie dopilnuj¹ rzetelnego opisa
nia  ich dokonañ w polskich podrêcznikach,
trzeba bêdzie szukaæ wiedzy o nich w interne
cie. Poznanie biografii tych ludzi i ich osi¹g
niêcia, zachwyci nas i nape³ni dum¹. I mo¿e
kto� z Czytelników postara siê dorównaæ tym
wyj¹tkowym Polakom? Oni potrafili przezwy
ciê¿yæ niesprzyjaj¹ce warunki zewnêtrze, gdy
pañstwa polskiego nie by³o lub by³o, ale nie
interesowa³o siê ich prac¹. Wykonali wielk¹
robotê, mimo wszystko. Trzeba braæ z nich
przyk³ad.

Nieznani bohaterowie � odkrywcy
Obchodzimy stulecie odzyskania Niepodleg³o�ci Polski. Zg³êbiamy militarne, polityczne i gos

podarcze aspekty czasów poprzedzaj¹cych wybuch I wojny �wiatowej, której zakoñczenie i roz

strzygniêcie w rezultacie przynios³o nam wolno�æ. W jubileuszowym roku z dum¹ przywo³ujemy

sylwetki naszych rodaków, którzy wywalczyli niepodleg³¹ Polskê. Nale¿¹ oni g³ównie do krêgu

ówczesnych polityków i ¿o³nierzy. W�ród wymienianych nazwisk niewiele s³yszymy o Polakach

� naukowcach i odkrywcach, którzy mieli wielki wk³ad w rozwój �wiatowej nauki i techniki.
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Stulecie piosenk¹ opowiedziane

Widowisko, anga¿uj¹ce orkiestrê, chór, ba
let, kilkoro solistów Teatru Wielkiego, a tak
¿e artystów z zewn¹trz, mia³o kilka bardzo
udanych sekwencji, poczynaj¹c od wizyty
w  miêdzywojennym  kabarecie.  Zosta³o
te¿ przez  ³odzian ciep³o przyjête, co nie
zna czy, ¿e nie pojawi³y siê ¿adne w¹tpli
wo�ci.  Wedle  s³ów  Krzysztofa  Marci
niaka,  zcy  dyrektora  ds.  artystycznych
Teatru Wielkiego � do Balu u Naczelnika
wybrane zosta³y piosenki bêd¹ce swego
rodzaju  hymnami  czasów,  w  których
powstawa³y.  Ale  gdyby  tak  mia³o  byæ
rzeczywi�cie,  powinny  siê  zapewne
znale�æ w programie  takie utwory,  jak
Marsz I Brygady, Pa³acyk Michla  lub
inna pie�ñ z Powstania Warszawskiego,
Czerwone  maki,  a  tak  ¿e  �  co mocno
trzeba  podkre�liæ  � ¯eby  Polska  by³a
Polsk¹. Równie¿ na pewno np. Autobio
grafia Perfectu, czy choæby Dni, których
nie znamy z repertuaru Grechuty bardziej
zas³ugiwa³y na przypomnienie, ni¿, dajmy
na  to, Oj,  ¿eby nie  ta dziura w desce w
wykonaniu  Trubadurów  (którzy  jako
jedyni �odtwarzali� samych siebie, bo Ja
to mam szczê�cie i Niech ¿yje bal ju¿ nie
Rodowicz �piewa³a). Odnotowaæ wypada,

¿e  trzy  utwory,  m.in. Walca  Naczelnika,
specjalnie na tê okazjê skomponowa³ Woj
ciech Trzciñski � i z natury rzeczy owe ut
wory �hymnami czasu� byæ nie mog³y. Au

torów scenariusza � Krzysztofa Dudka i Je
rzego Wolniaka wypada³oby te¿ spytaæ, jaki
g³êbszy sens zwi¹zany z nasz¹ histori¹ mia³o
wykonanieWaterloo Abby oraz Libertanga
Piazzolli? (uwaga dla redaktora wydrukowa
nego programu � w tym nazwisku powinno
byæ podwójne �l�). Z kolei celebrowany pod
koniec hymn UE chyba nie za bardzo kore
spondowa³ ze, stanowi¹c¹ tego wieczoru is
totê sprawy, polsk¹ suwerenno�ci¹.
  Powa¿ne zastrze¿enia budzi³o pokazanie
w I akcie okresu stalinowskiego terroru jako

lat nieomal sielankowych i radosnych. A czy
w  czasie wojny, w  obozach  koncentracyj
nych ginêli tylko ̄ ydzi, co mog³a sugerowaæ
pod³o¿ona pod obozow¹ scenê muzyka?
  Mo¿na by zarazem kwestionowaæ drobiaz
gi. Udane sk¹din¹d kostiumy przygotowa³a
Zuzanna Markiewicz, ale np. dlaczego tance
rze wcielaj¹cy  siê w  zwyk³ych  go�ci  balu
tañczyli  mazura  z Halki  w  jednakowych,
scenicznych strojach, a niektóre dziewczyny
z lat 50tych mia³y ju¿ spódniczki mini?
  Tak czy inaczej, na scenie �dzia³o siê�,
prze�witywa³a  jaka�  koncepcja  fabularna,
by³o wiêc inaczej, ani¿eli w zaprezentowa
nym ponad miesi¹c wcze�niej na tej samej
scenie, sk³adankowym, acz niebêd¹cym pro
dukcj¹ Teatru Wielkiego, koncercie Bukiet
dla Niepodleg³ej wg scenariusza i w re¿yserii
Bogus³awa Semotiuka. Dobrze spisa³y siê na
Balu poszczególne zespo³y Teatru Wiel
kiego, w tym orkiestra prowadzona przez
Micha³a Kocimskiego, a w czê�ci rozryw
kowej przez Aleksandra Maliszewskiego
(Maliszewski  i  Trzciñski  byli  zarazem
autorami  aran¿acji).  Chór,  �piewaj¹cy
dwie pie�ni  legionowe, prolog do opery
Mefistofeles  i  inne  utwory,  przygotowa³
solidnie Maciej Salski, za� nad kondycj¹
baletu czuwa³ choreograf spektaklu, Artur
¯y  me³ka.  Mniej  ciekawie  wypadli
operowi soli�ci, �piewacy, jak i zaproszeni
piosenkarze,  wy³¹czaj¹c  �  frapuj¹cych
swymi ¿y wio³owymi  interpretacjami �
Piotra  Cu  gowskiego  (Lucilla,  Dziwny
jest ten �wiat) i Micha³a Szpaka (Jednego
serca, Jeste� bo haterem). Czy taki w³a�nie
stan rzeczy prze widzieli realizatorzy? Na
reklamach  oma  wianego  widowiska...
Cugowski i Szpak zostali bowiem w stule
cie odzyskania przez Polskê niepodleg³o�ci
najbardziej wyeksponowani.

Dla uczczenia stulecia odzyskania przez Polskê, po 123 latach zaborów, niepodleg³o�ci,

Teatr Wielki w £odzi zaprosi³ na �Bal u Naczelnika� � trzyczê�ciowe, ponad trzygodzinne

widowisko wg pomys³u i w re¿yserii Jerzego Wolniaka, stanowi¹ce opowiedziany g³ównie

za pomoc¹ piosenek, ale te¿ utworów z zakresu klasyki, przegl¹d najwa¿niejszych wydarzeñ

w naszym kraju w ci¹gu minionego wieku.

W Trójcy �wiêtej Andrieja Rublowa, nama
lowanej ok. 1411 lub 1427 r., trzej anio³owie
przysiedli  przy  o³tarzu,  na  którym widnieje
kielich. Przysiedli. Czy modl¹ siê? Rozmawia
j¹? Kontempluj¹? Czy zatopili siê w wieczno
�ci? Tajemnica Trójcy �wiêtej, niezg³êbiona,
wielka, poci¹gaj¹ca i niedostêpna dla g³êb
szego wnikniêcia w odczucie jedno�ci trzech
Boskich Osób w mi³o�ci i dzia³aniu.
  £agodne pochylenie postaci anio³ów jest
znamienne, jedyne i piêkne. Pe³ne wdziêku,
wewnêtrznego ³adu i pokoju. Panuje tu Bo¿y
pokój i nadprzyrodzone piêkno. Zaduma i pe
wien  smutek.  Anio³  przynosi  dobro.  Sk¹d
wiêc bierze siê ów smutek? Jakby bezsilno�æ.
Tak. Bezsilno�æ. Tak odbieram trzeciego anio
³a � prawego,  symbolizuj¹cego  tutaj Ducha
�wiêtego. Jest jakby bezsilny wobec naszych
oporów, braku zawierzenia, grzechu, pychy,
pró¿no�ci, lenistwa, przewrotno�ci, pustki i g³u
poty. Wiele interpretacji. Wiele niejasno�ci
i pytañ. Dlaczego anio³owie zasiedli przy o³
tarzu? To ikona � modlitwa � obecno�ci Boga.
  �rodkowy  anio³,  symbolizuj¹cy  Jezusa
Chrystusa, jest najpiêkniejszy. W fioletowej

sukni z ¿ó³tym pasem sp³ywaj¹cym z ramie
nia i lu�no uk³adaj¹cej siê na drugim ramie
niu sfalowanej, kobaltowej tuniki. Przedsta
wionej  tutaj  jako zstêpuj¹cy z nieba kwiat.
Jako ró¿a niebiañska, mistyczna � symboli
zuj¹ca ¿ycie, �mieræ i zmartwychwstanie. Je
go rêka zbli¿a siê do kielicha. Jest lekko unie
siona  nad  o³tarzem. Wskazuje  na  kielich,
jakby przypomina³a nam o bogactwie, jakie
niesie poprzez Eucharystiê. Dzia³anie prawie
niedostrzegalne, zakryte, tajemnicze � a jak¿e
potê¿ne! W Trójcy �wiêtej A. Rublowa ka¿
dy anio³ ma inn¹ szatê. Bóg Ojciec z lewej ma
niebiesk¹ sukniê  i z³oty p³aszcz. Za� Duch
�wiêty � b³êkitn¹ sukniê i z³otozielon¹ tuni
kê. Te trzy Boskie Osoby s¹ wpisane niejako
w formê krêgu. Dzia³aj¹ bez s³ów. Skutecz
nie i zawsze z mi³o�ci¹. Pochylenie �rodko
wego anio³a nad kielichem, nad Eucharysti¹,
jest jakby przypomnieniem obecno�ci, �wiê
to�ci i mocy trzech osób Trójcy Przenaj�wiêt
szej: Ojca, Syna i Ducha �wiêtego. Jest dys
kretnym wskazaniem na ten bezcenny dar Bo
¿ej mi³o�ci do nas. Bóg jest zatroskany o nas.
Jest zatroskany o nasze zbawienie. Uczest

nictwo w Eucharystii  ju¿  tu  na  ziemi  daje
nam bezpieczne niebo. Przyjmuj¹c ten dar �
dar  Eucharystii  cz³owiek  ju¿  tu  na  ziemi
uczestniczy w dwóch �wiatach: ziemskim
i niebiañskim.
  Trójca �wiêta Rublowa, mimo ró¿nych
interpretacji, nie uzyska³a do tej pory jedno
znacznego odczytania  jej  tre�ci  symbolicz
nych. Nawet problem powstania  ikony nie
zosta³ wyja�niony. Prawdopodobnie Rublow
namalowa³  j¹ na chwa³ê  swojego ojca du
chownego � �w. Sergiusza z Radone¿a (zm.
1382 r.). By³ on propagatorem kultu Trójcy
�wiêtej, nieznanego na Rusi.  Idea³em  jego
by³o wewnêtrzne  zjednoczenie  wszystkich
istot w Bogu, a obcowaniem z Trójc¹ �wiêt¹
chcia³ przezwyciê¿yæ strach przed nienawist
nym podzia³em tego �wiata.
  W Trójcy �wiêtej Rublowa upatrywano
tak¿e dzie³o heretyckie, ale widziano w nim
równie¿ ikonê, której wymowa dogmatyczna
mia³a byæ odpowiedzi¹ na ruchy heretyckie
� szerz¹ce siê na Rusi i odrzucanie czci od
dawanej ikonom.
  Wydobycie w  ikonie Rublowa  �wiat³a
w postaci anio³ów ze z³otym t³em ma nastê
puj¹ce znaczenie: w opracowanej w okresie
patrystycznym symbolice �wiat³a traktowano
je jako znak Bosko�ci, Chwa³y Bo¿ej, Piêkno
�ci. Po drugie � w teologii bizantyjskiej i teks

tach liturgicznych o dogmacie Trójcy �wiêtej,
opisywano Boga jakonosiciela �wiat³a i s³oñ
ce  chwa³y,  Syna  jako narodzon¹ od  s³oñca
�wiat³o�æ za� Ducha �wiêtego jako przycho
dz¹cy od s³oñca promieñ.
  Dlaczego Pan Bóg pochyla siê nad nami?
Pan  Bóg  nie  tylko  siê  nad  nami  pochyla.
Podtrzymuje nas. Podtrzymuje i czuwa nad
ka¿dym naszym dzia³aniem. Co mamy czy
niæ? Wpatrywaæ siê w Boga. Ws³uchiwaæ siê
w Jego s³owa, rozwa¿aæ je w swoim sercu
i  czuwaæ.  Czuwaæ  na  modlitwie  wiernie.
Modlitwa jest wiêc dla nas wielk¹ szans¹. Bo
dziêki modlitwie mo¿emy zyskaæ, otrzymaæ
³askê, która poprowadzi nas dobr¹ drog¹.

Tajemnica jedno�ci
Bóg przedstawiaj¹c siê ludziom powiedzia³ o sobie, ¿e jest dobry. Nie powiedzia³ ani jednego

s³owa o innych swoich atrybutach. Wszystkie swoje w³a�ciwo�ci przemilcza³ i tylko okre�li³

siebie atrybutem dobrego dzia³ania. � R. Brandstatter, Kr¹g biblijny.
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Przyfabryczna wie�
No w³a�nie. Warto przypomnieæ, ¿e te sto

lat  temu  nikt  na Widzew  nie  powiedzia³by
�stary�. By³ Widzew by³ wtedy m³ody, czê�
ciowo przy³¹czony do £odzi. To chyba wtedy
pojawi³o siê tu nad górnym Jasieniem powie
dzenie: Widzew nie wioska, zapalimy papie
roska. Granicê  pomiêdzy Widzewem  ³ódz
kim, a wiosk¹ o tej samej nazwie wyznacza³a
ul. Graniczna, dzi� Widzewska. Postawiono
na niej olbrzymi krzy¿ betonowy. Dzi� w jego
miejscu stoi krzy¿ drewniany.
  Podjêcie  decyzji  o  w³¹czeniu  znacznej
czê�ci Widzewa do £odzi nast¹pi³o zapewne
pod wp³ywem zaj�æ w Widzewskiej Manufak
turze bawe³nianej na pocz¹tku 1905 r. Awan
tura z okazji wyp³acenia tygodniówki z pot
r¹ceniem za czas strajku przesz³a w czynn¹
napa�æ robotników na majstra Jeziorkowskie
go. Wcielenie przyfabrycznej czê�ci Widzewa
do miasta £odzi pozwoli³o na utworzeniu sta
³ego posterunku policji.
  Prócz WiMy,  za³o¿onej w  1879  r.,  na
Widzewie sta³a jeszcze jedna fabryka � wybu
dowana 30 lat pó�niej Niciarnia. Jej robotnicy
w 1905 r. tak¿e buntowali siê, lecz ich dzia³a
nia przybra³y bardziej cywilizowan¹ formê �
strajku  okupacyjnego  z  aresztem  znacznej
czê�ci kadry kierowniczej. Co ciekawe, komu
ni�ci w czasach, w których pe³nili w³adzê, po
stanowili upamiêtniæ tablic¹ pami¹tkow¹ tylko
zaj�cia w WiMie, te bardziej prymitywne,
a  zarazem  krwawe.  Byæ mo¿e  dlatego,  ¿e
komuni�ci wp³ywu w Niciarni nie mieli ¿ad
nego. Rej wodzi³  tu  narodowiec  in¿. Ma³a
chowski,  pó�niejszy  szef  ³ódzkich  struktur
Narodowego Zwi¹zku Robotniczego.
  Zamordowanie przez bandytów spod czer
wonego sztandaru 30 wrze�nia 1905 r., w tram
waju,  widzewskiego  fabrykanta  Kunitzera,
których za ten czyn chwali³ Pi³sudski, spowol
ni³o rozwój Widzewa, który straci³ swojego
niekorowanego króla. To on po³¹czy³ Widzew
z £odzi¹ lini¹ tramwajow¹ i w ogóle rozwój
Widzewa i dobro mieszkañców le¿a³o mu na
sercu. Bardzo dobrze widaæ to �ledz¹c historiê
ko�cio³a na Widzewie.

Potrzeba ko�cio³a
  �wi¹tynia ta wraz z obiema wspomniany
mi ju¿ fabrykami do dzi� jest centralnym punk
tem Starego Widzewa, by pos³u¿yæ siê wspó³
czesn¹ nazw¹ tego obszaru £odzi. Kto� powie,
¿e czwartym punktem jest widzewski stadion
i byæ mo¿e ma racjê, lecz tym razem o futbolu
pisaæ nie zamierzam. Ma³o kto wie, ¿e historia
ko�cio³a parafialnego na Widzewie jest do�æ
skomplikowana,  do  czego  przyczyni³a  siê
Wielka Wojna. Najbli¿szym dla widzewiaków
ko�cio³em  i  zarazem parafi¹  by³a  �wi¹tynia
�wiêtokrzyska w £odzi, czyli oddalona ponad
3 km, a ponadto zawsze przepe³niona. Nie
wielu widzewiaków uczêszcza³o wiêc do ko�
cio³a na msze i nabo¿eñstwa, trwaj¹c w wie
rze, a mo¿e nawet w jej g³odzie. Kiedy liczba
ludno�ci Widzewa wzrasta³a, zaczêto doma
gaæ siê wybudowania dla nich ko�cio³a i ery
gowania oddzielnej parafii.

Kunitzer, choæ ewangelik, rozumia³ religijne
potrzeby swoich pracowników. Tymczasowo
na  ko�ció³  przeznaczy³  drewniany  pawilon
wystawienniczy, zakupiony po wystawie prze
mys³owej na Helenowie, który zosta³ ustawio
ny na pustym polu przy ul. Kunitzera. Na bu

dowê  ko�cio³a Kunitzer  przeznaczy³  blisko
hektar gruntu przy  tej  samej ulicy. Tam te¿
planowa³ budowê kolejnych drewniaków dla
robotników. Pierwszy ko�ció³ na Widzewie,
pw. Niepokalanego Poczêcia NMP funkcjo
nuowa³ jako filia parafii �w. Krzy¿a. W Wiel
kanoc 1911 r. erygowano parafiê pw. �w. Kazi
mierza. Jej proboszczem by³ ks. Jan Albrecht.
  Co ciekawe, zarz¹d Widzewskiej Manu
faktury ustanowi³ wynagrodzenie dla ówcze
snego proboszcza i wikariuszy odpowiednio
w kwotach po 83, 30 oraz 25 rubli, co rocznie
stanowi³o kwotê 1600 rb.
  Na budowê �wi¹tyni spó³ka Widzewskiej
Manufaktury przeznaczy³a 25  tys.  rubli, za�
Kunitzer, a po jego �mierci wdowa po nim, 5
tys. rb. Mieszkañcy zebrali jeszcze 5 tys. Ca³¹
sumê zdeponowano w £ódzkim Banku Han
dlowym. Kiedy w 1913 r. grunta zosta³y re
jentalnie podarowane parafii wydawa³o siê, ¿e
sprawa budowy ko�cio³a na Widzewie nabiera
realno�ci. Zaczêto  sk³adowaæ budulec,  a  do
Petersburga wys³ano plany budowy ko�cio³a
wraz z dokumentacj¹. Niestety, nigdy stamt¹d
do Polski nie powróci³y.
  Kiedy ostatnie furmanki wioz¹ce wapno
przeznaczone do budowy ko�cio³a na Widze
wie mija³y siê taborami wojska carskiego, za
pewne  nie  przypuszczano,  ¿e  to  na  pewien
czas kres planów budowy �wi¹tyni. Wybuch³a
Wielka Wojna, a  i dalsze wypadki w Rosji
spowodowa³y, ¿e plany ko�cio³a i ca³a doku
mentacja uleg³y zniszczeniu. Inflacja wojenna
spowodowa³a równie¿ przepadek zdeponowa
nych w banku �rodków finansowych.

Wojna obcych or³ów
  Wielka Wojna by³a dla mieszkañców Wi
dzewa wielk¹ tragedi¹. Fabryki zosta³y ogo³o

cone z maszyn i pracy nie by³o. Skoro nie by³o
pracy, nie by³o i chleba. Ludzie zajmowali siê
k³usownictwem  i  zbieractwem  dopóki  by³
jeszcze  las. By  zim¹  nie  pomrzeæ  z  zimna,
przez ca³¹ wojnê karczowano las na wschód
od ul. Zagajnikowej.
  Dzia³ania wojenne dotknê³y Widzew na
pocz¹tku grudnia 1914 r., kiedy Niemcy bez
pardonu  ostrzeliwali miasto wielogodzinn¹
kanonad¹. Pociski armatnie spada³y gdzie po
padnie, kilka tak¿e w pobli¿u ko�cio³a i do
mów rani¹c mieszkañców. Ludzie chowali siê
w piwnicach lub uciekali w pop³ochu. Kilka
pocisków trafi³o w most kolei obwodowej na

Jasieniu,  nieopodal Szosy Rokiciñskiej, nisz
cz¹c go zupe³nie. Lecz najgorsza rzecz przy
trafi³a  siê widzewskiej  �wi¹tyni. Niemiecki
okupant zarekwirowa³ j¹ na stajniê dla koni.
Zgodzi³ siê je wyprowadziæ na skutek inter
wencji  niemieckiego  kapelana wojskowego
po kilku dniach. Zapach stajni, pomimo dok
³adnego sprz¹tania wnêtrza ko�cio³a by³ wy
czuwalny jeszcze przez kilka niedziel. Z racji
tej profanacji, msze �w. by³y przez jaki� czas
odprawiane w zakrystii.
  W  chwili  wybuchu  wojny,  obowi¹zki
duszpasterskie  przejêli  dwaj wikariusze:  ks.
prefekt Brzeziñski i ks. Ciesielski, bo ks. pro
boszcz J. Albrecht przebywa³ na kuracji w We
ryshofen i tam go zatrzymano. W 1916 r. Po
wróci³ z internowania. Ks. prefekt Brzeziñski
stal na czele Komitetu Obywatelskiego Nie
sienia Pomocy Biednym dla XIV, widzews
kiej dzielnicy. Udzielane wsparcia pieniê¿ne
i w  naturze  znacznie  ul¿y³y widzewiakom,
którzy znale�li siê w ciê¿kiej sytuacji. Do tego
kilka widzewianek za³o¿y³o kuchniê, w której
przygotowywa³o bezp³atne obiady dla dzieci
z  najubo¿szych  rodzin  robotniczych. Kiedy
kuchniê przej¹³ Komitet Obywatelski, widze
wianki nios³y pomoc osobom starszym i cho
rym.
  Godn¹ odnotowania by³a wizyta w Widze
wskiej parafii ks. abp. Kakowskiego w Zie
lone �wi¹tki 1916 r. Pó�niejszy Regent udzie
la³ na Widzewie bierzmowania.

Tajny peowiak
  Ale widzewska rzeczywisto�æ w tamtych
wojennych  latach  nie  ogranicza³a  siê  rzecz
oczywista do ¿ycia parafialnego.
  Punkt werbunkowy i ³ódzka kwatera Le
gionów,  nietolerowanych  przez  okupanta

w �ródmie�ciu £odzi, mie�ci³a siê na Widze
wie, na Grembachu, przy ul. Kresowej 2,
w sklepie narodowej Spó³dzielni Spo¿ywców.
  Po kryzysie przysiêgowym w 1917 r. i po
zawarciu przez Niemcy Pokoju Brzeskiego,
w my�l  którego Królestwo  Polskie  utraci³o
Che³mszczyznê, do £odzi z Krakowa powró
ci³ Boles³aw Fichna, absolwent Jagiellonki ze
stopniem  doktora  praw. W £odzi  ukoñczy³
Uczelniê, tj. szko³ê �redni¹ z wyk³adowym jê
zykiem  ojczystym,  po  której  studia wy¿sze
móg³ odbyæ jedynie poza Imperium Carskim.
On to by³ tym ¿o³nierzem³odziakiem, który
6 sierpnia 1914 r. wyruszy³ z Pi³sudskim
z Oleandrów. Teraz w £odzi zosta³ komen
dantem  POW. Obawiaj¹c  siê  aresztowania
przez niemieckiego okupanta zamieszka³ na
Widzewie, przy Rokiciñskiej 54, w kamienicy
na przeciwko WiMy, gdzie mie�ci³a siê tak¿e
siedziba Zwi¹zku Zawodowego Pracowników
Przemys³u W³óknistego  Praca  oraz  s³ynna
herbaciarnia, w której w 1922 r. za³o¿ono Ro
botnicze  Towarzystwo  Sportowe Widzew.
Konspiracyjnie dzia³a³a tam te¿ ³ódzka komór
ka robotnikównarodowców.  Jak wspomina³
po latach, ka¿dego dnia w szarym mundurze
legionisty wtedy  ju¿  zakazanym  przez  nie
mieckiego okupanta, ostentacyjnie, pieszo, uli
cami Rokiciñsk¹ i G³ówn¹ zmierza³ do cent
rum miasta, by zbadaæ sytuacjê i nastroje.
  Gdy przyszed³ 11 listopada 1918 r. i wybi
³a godzina wolno�ci z widzewskiej komendy
wydawa³  rozkazy.  Jego podkomendni  tak¿e
przyst¹pili  do  rozbrajania  znienawidzonego
okupanta niemieckiego lub policjantów, któ
rzy ludno�ci szczególnie dali siê we znaki. Kil
ku z nich tego dnia odda³o ¿ycie za Niepodleg
³¹ Polskê. Ale Wolno�æ i Niepodleg³o�æ wró
ci³a. Do Polski, do £odzi, na Widzew.

W wolnej Polsce
  10  lat  pó�niej widzewiacy,  odbudowani
materialnie,  pod  przewodnictwem  nowego
proboszcza ks. Czes³awa Stañczaka przyst¹
pili do budowy ko�cio³a. W 1923 r. zawi¹za³
siê  nowy  Komitet  Budowy  Ko�cio³a  �w.
Kazimierza, a na lokacjê przeznaczono nowy
teren na wprost ul. Teodora. Tym razem po
uzyskanie zgody nie musiano je�dziæ do Pe
tersburga. J. Kaban wykona³ projekt ko�cio³a
w stylu neoempirowym. W 1925 r. po wmu
rowaniu kamienia wêgielnego w fundamenty
nowej �wi¹tyni budowê przerwano, by w miê
dzyczasie  wznie�æ  dom  parafialny  Bratnia
Strzecha, czyli salê teatralnokinow¹. Dziesiê
ciolecie odzyskania niepodleg³o�ci parafia wi
dzewska uczci³a budow¹ o³tarza i figury Serca
Jezusowego,  a  w  Bratniej  Strzesze  wysta
wiono akademiê z okazji dziesiêciolecia nie
podleg³o�ci,  tak¿e  ku  czci  �w.  Stanis³awa
Kostki. Rok pó�niej, z polskiego Wilna do £o
dzi przyby³y relikwie �w. Kazimierza. Odno
wiony Komitet Budowy Ko�cio³a przyst¹pi³
do dalszych prac budowlanych, ukoñczonych
w 1936 r. Rozg³o�nia Polskiego Radia w £o
dzi przeprowadzi³a z uroczysto�ci po�wiêce
nia widzewskiego ko�cio³a transmisjê.
  Wydaj¹c  90  lat  temu  okoliczno�ciow¹
broszurê  ks.  Czes³aw  Stañczak  napisa³,  ¿e
podkre�liæ pragnie znamienn¹ cechê parafian
widzewskich:  przywi¹zanie do  �w. Ko�cio³a
Rzymskokatolickiego,  czynny  udzia³  w  po
czynaniach i pracach parafialnych oraz nie
zwyk³¹  ofiarno�æ  zw³aszcza  szerokich  mas
ludu pracuj¹cego. Rzut oka wstecz na to co tu
dokonanym w parafii zosta³o, tem korzystniej
da nam poznaæ obraz  tego, co w dzisiejszej
dobie  duszpasterzowania  rozwijaæ,  tworzyæ,
prowadziæ i przedsiêbraæ nale¿y w imiê naj
szczytniejszych hase³ Ko�cio³a i Ojczyzny.

Stary Widzew i Wielka Wojna
Chcia³em napisaæ o Widzewie w latach wojny i odzyskania niepodleg³o�ci. Nie bêdzie tu ani

s³owa, no mo¿e jedno zdanie, o klubie pi³karskim, znanym w Polsce i nie tylko w Polsce.

W tytule wskazujê, o co mi chodzi. O tê czê�æ £odzi, która dzi� oficjalnie nazywa siê Stary

Widzew, choæ sto lat temu star¹ nie by³a. By³a now¹, bo od kilku lat nale¿¹c¹ do £odzi czê�ci¹

miasta. Jak wybuch Wielkiej Wojny wp³yn¹³ na jej dzieje?
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Jak nast¹pi³a przemiana wspomnianej ideolo
gii w co� bli¿szego wyznaniu wiary, jaka do
kona³a siê w �rodowiskach ¿ydowskich, a roz
powszechni³a w ca³ym �wiecie zachodnim?
Trafnie  opisa³  ten  proces  wybitny  filozof,
historyk i politolog Alain Besançon w ksi¹¿
ce �Wspó³czesne problemy religijne� (Teolo
gia Polityczna, 2017).
  Kluczowe wed³ug niego sta³o siê wyod
rêbnienie  Shoah  jako  faktu  wyj¹tkowego,
podstawê i niekwestionowany tytu³ do pra
wowito�ci pañstwa Izrael. Tak definiuje Be
sançon g³ówne dogmaty nowej religii:
  �  Istnieje  absolutne  z³o  umiejscowione
precyzyjnie w czasie i w historii: jest nim na
zizm, jego projekt eksterminacji ¯ydów i je
go wykonanie.
  � Inne eksterminacje XX stulecia, miêdzy
innymi lub raczej g³ównie te, za które odpo
wiedzialny jest komunizm, s¹ z³em wzglêd
nym, którego nie mo¿na myliæ z Shoah.
  � Jest intelektualnie niemo¿liwe, a moral
nie  godne  potêpienia,  umieszczanie  razem
ró¿nych eksterminacji, w³¹czanie ich do tej
samej kategorii. Wyj¹tkowo�æ Shoah uzasad
niaj¹ czynniki pozareligijne: bestialstwo pro
jektu hitlerowskiego, przera¿aj¹ce realia eks
terminacji, natychmiastowe zabijanie tu¿ po
wyj�ciu z poci¹gu wioz¹cego do obozu, ko
mory gazowe, morderstwa na dzieciach. Te
mu towarzyszy relatywizacja innych niesz
czê�æ  stulecia:  g³odu  na  Ukrainie  w  roku
1933 (4 mln ofiar), �Wielkiego terroru� lat
19351939, g³odu w Kazachstanie, wywózki
Tatarów  krymskich,  Czeczenów,  Inguszy,
które zmniejszy³y o po³owê liczebno�æ tych
narodów, oko³o 30 mln ofiar maoizmu, rzeki
krwi w Kambod¿y, 2 mln ofiar ludobójstwa
Ormian tureckich, co najmniej 111 tys. ofiar
tzw.  �operacji  polskiej�  NKWD  lat  1937
1938. Wyznawcy tej religii uprzedzaj¹, ¿e
nie wolno daæ siê wci¹gn¹æ w dyskusje typu
�wspó³zawodnictwo na ofiary�.
  � Za nazizm jako �ród³o z³a lud ¿ydowski
z definicji nie ponosi winy. Ta niewinno�æ to
jeszcze jeden powód stawiaj¹cy go w odrêb
nej  pozycji  w�ród  narodów.  Besançon  nic
jednak nie wspomina o zbrodniczym udziale
w Zag³adzie Judenratów, policji ¿ydowskiej,
a wreszcie o 150 tys. ¿ydowskich oficerów
i  ¿o³nierzy Wehrmachtu,  o  czym  pisa³em
wcze�niej. Burzy³oby to oczywi�cie narracjê
religii Holokaustu.
  �  Je�li  lud  ¿ydowski  jest  niewinny,
wszystkie narody s¹ w ró¿nym stopniu winne
i ponosz¹ czê�æ odpowiedzialno�ci za Shoah.
  Religia Shoah onie�miela nie¯ydów. ̄ y
dzi za� mog¹ domagaæ siê odszkodowañ
i reparacji od potomków sprawców lub wspól
ników Shoah nale¿nych z tytu³u powszech
nego d³ugu zaci¹gniêtego wskutek Shoah
i  z  tytu³u  istotowej  wy¿szo�ci  nad  reszt¹
ludzko�ci,  jak¹  ten kult pamiêci przypisuje
¯ydowi. Ka¿dy nie¯yd jest podejrzany, ¿e
jest antysemit¹, a w najgorszym przypadku
� ¿e nie�wiadomie jest ochotnikiem do no

wego Shoah. Religia Shoah staje siê religi¹
uniwersaln¹. Rodzi w ca³ym �wiecie poczu
cie winy. Jedynym sposobem wypl¹tania siê
ze wspólnictwa jest nawrócenie siê na now¹
religiê. Nawrócenie pozwala unikn¹æ najciê¿
szego z oskar¿eñ � o antysemityzm. Ta nowa
postawa  odmawia  pojednania  pomiêdzy
¯ydami i Ko�cio³em, wytacza proces nie tyl
ko niedawnym dzia³aniom Ko�cio³a, ale ca³ej
jego historii, jakoby nieodwracalnie wystêp
nej od samego pocz¹tku i logicznie prowa
dz¹cej do Shoah, a nawet samym tekstom za
³o¿ycielskim chrze�cijañstwa.
  Ciekawym aspektem � kontynuuje Besa

nçon � jest stosunek Ameryki do religii Shoah,
a w szczególno�ci jej wyj¹tkowa opieka nad
pañstwem Izrael. Ameryka jest uprzywilejo
wanym obszarem nowej  religijno�ci. Przy
wi¹zanie  do  pamiêci  Shoah  odgrywa  rolê
wspólnego mianownika. Mo¿e koiæ nieczy
ste sumienie wspólnoty amerykañskiej, bio
r¹ce siê z tego, ¿e nie zrobi³a podczas wojny
wszystkiego, co by³o w jej mocy, ¿eby do ka
tastrofy nie dopu�ciæ. Kompensacyjne przy
wi¹zanie do pañstwa Izrael jest powszechne
i przenika do najszerszych warstw nie¿ydow
skiego spo³eczeñstwa amerykañskiego.
  Znakomite rozszerzenie tez Alaina Besa
nçona znajdziemy w ksi¹¿ce Paw³a Lisickie
go (redaktora naczelnego �Do Rzeczy�) pod
tytu³em �Krew na naszych rêkach?� z podty
tu³em: �Religia Holokaustu i to¿samo�æ Euro
py� (Fabryka S³ów, 2016). To wnikliwe ujê
cie ca³okszta³tu problematyki. Autor poddaje
analizie g³ówne tezy stawiane przez ¯ydów
i wszystkich wyznawców religii Holokaustu
wywodz¹cych z³o dziej¹ce siê ̄ ydom ju¿ od
pocz¹tku  chrze�cijañstwa, w  szczególno�ci
Ewangelii, poprzez �redniowieczne mity i fa³
sze, a¿ do czasów nazizmu, o którym twier
dz¹, ¿e równie¿ by³ produktem chrze�cijañ

stwa. Z wielu w¹tków podjêtych przez Li
sickiego skupiê siê na � moim zdaniem � naj
wa¿niejszych ze szczególnym miejscem dla
Ko�cio³a katolickiego.
  Przegrywamy, pisze Lisicki o Polakach,
w�ciek³¹  i  bezwzglêdn¹  walkê  o  pamiêæ.
Naiwnie my�limy, ¿e wszyscy pamiêtaj¹
o naszych ranach, zas³ugach, o krwi milio
nów ofiar. Okazuje siê jednak, ¿e Hitler  to
nie morderca ludów, ale wy³¹cznie zabójca
¯ydów. Chrze�cijañstwo za� staje siê narzê
dziem opresji, narzêdziem, za pomoc¹ któ
rego zbrodniarze mogli swobodnie zadawaæ
�mieræ,  dziêki  któremu  wiele  �rodowisk
¿ydowskich mo¿e przypisywaæ innym winê
i opowiadaæ, ¿e wszyscy goje maj¹ krew na
rêkach.
  Do katalogu dogmatów religii Holokau
stu Besançona Lisicki dodaje:
  �  Holokaust  by³  zbrodni¹  nieporówny
waln¹ z ¿adn¹ inn¹ w dziejach �wiata, a ¯y
dzi byli ofiar¹ bardziej niewinn¹ ni¿ wszyscy
pozostali ludzie. Reszta przygl¹da³a siê bier
nie  albo wrêcz w mordzie  uczestniczy³a.

W  tej zbrodni uczestniczy³a ca³a  ludzko�æ;
niemieccy nazi�ci zrealizowali ukryte marze
nie milionów zwyk³ych ludzi � utajone pra
gnienie usuniêcia ¯ydów.
  � �ród³em tego krwio¿erczego, ohydnego
pragnienia, nawet, je�li nazizm by³ antychrze
�cijañski, by³o chrze�cijañstwo. Dzieje Ko�
cio³a to dzieje rosn¹cej przemocy i wrogo�ci.

� Wszyscy ludzie, tak¿e ci, którzy cier
pieli pod niemieck¹ okupacj¹ maj¹ krew na
rêkach. Polacy za� podwójnie: jako katolicy
i dlatego, ¿e na ich ziemi dosz³o do mordu.
  Tak uczy siê studentów historii na wszyst
kich zachodnioeuropejskich i amerykañskich
uniwersytetach. Takie tezy lansuj¹ równie¿
rozmaici historycy i media w Polsce.
  �redniowiecze zostaje w pracach Holo
kaustiañskich badaczy zredukowane do rze
komej chrze�cijañskiej obsesji anty¿ydows
kiej. Takie tezy s¹ im potrzebne do wykaza
nia zwi¹zku miêdzy �redniowiecznymi pole
mikami i religijno�ci¹ a Holokaustem. Ule
gali im biskupi, inkwizytorzy, w³adcy �wieccy.
  Polaków musi dotykaæ powszechne d¹
¿enie do obwiniania chrze�cijañstwa; prze
cie¿ polsko�æ i katolicyzm s¹ ze mn¹ mocno
i nierozerwalnie zwi¹zane. Uderzaj¹c w Ko�

ció³  i  jego moralny  autorytet,  podcina  siê
korzeñ,  z  którego  wyros³a  polska  kultura.
Du¿¹ czê�æ postholokaustiañskiej twórczo�ci
historycznej cechuje wrogi i napastliwy sto
sunek do polskiej tradycji katolickiej. Pawe³
Lisicki twierdzi, ¿e przypisywanie Polakom
morderstw na ¯ydach jest nieuchronn¹ kon
sekwencj¹ Holokaustianizmu.  Tylko  dziêki
sile moralnej p³yn¹cej z przelanej krwi, Pols
ka potrafi³a siê jak dot¹d oprzeæ jego ekspan
sji.

Tezy elit ¿ydowskich
� narodziny religii Holokaustu
  Elie Wiesel  pyta³:  gdzie  by³  wówczas
Bóg?
  Auschwitz ma byæ swoist¹ cezur¹ dzie
jów, absolutnie nowym pocz¹tkiem pojmo
wania Boga  i  Jego stosunku do �wiata. Po
Holokau�cie Bóg albo ca³kiem musi znikn¹æ
�  nie  sprawdzi³  siê,  bo  nie  przeciwdzia³a³
mêczarniom ̄ ydów; albo musi ulec ca³kowi
tej przemianie. Wierzyæ nadal w Boga, który
jest wszechmocny, jest Panem �wiata, to akt
skrajnie  niemoralny,  egoistyczny  i  wrêcz
nieludzki.
  W oczach wyznawców quasireligii Ho
lokaustu  ka¿da  próba  pokazania  cierpieñ
¿ydowskich w szerszym kontek�cie, umiesz
czenia  ich obok innych masowych zbrodni
XX wieku jest przyk³adem relatywizowania.
Jakkolwiek wiele mogliby Polacy wskazy
waæ  dowodów na  prawdziwo�æ  twierdzeñ,
¿e byli prze�ladowani i te¿ grozi³o im znisz
czenie, bêd¹ z punktu widzenia wyznawców
tej religii jedynie uzurpatorami.
  Ju¿ �w. Marek � twierdz¹ rzecznicy no
wej religii � w opowie�ci o Mêce Pañskiej
utrwali³ opis ¿ydowskiej perfidii i z³o�liwo
�ci. Wrogo�æ do ¯ydów i judaizmu znalaz³a
siê w sercu jego Ewangelii. To chrze�cijañ
ska propaganda skierowana przeciw ̄ ydom.
Ona w³a�nie jest przyczyn¹ wszystkich nie
szczê�æ, a na koñcu Holokaustu. Ewangelie
sta³y siê pismami pod¿egaj¹cymi do mordu,
gwa³tu i wrogo�ci. Nowy Testament znalaz³
siê na ³awie oskar¿onych. Holokaust stawia
pod  znakiem  zapytania  przysz³o�æ  religii
Chrystusa, jest dowodem jej klêski historycz
nej. W Ewangelii �w. Jana za� nale¿y szukaæ
korzeni demonizowania ¯ydów, �ród³a idei
antyjudaistycznych, które doprowadzi³y do
Holokaustu.
  Tym, co budzi sprzeciw i oburzenie, m.in.
Elie  Wiesela,  nie  jest  po  prostu  ludzkie
cierpienie,  ale  cierpienie  ¿ydowskie,  które
by³o  lepsze,  inne, wa¿niejsze, bardziej nie
winne. Znane jest jego twierdzenie, ¿e ��ró
d³em  Holokaustu  by³  katolicyzm,  szerzej
chrze�cijañstwo�.
  Znany historyk Timothy Snyder w nie
dawno wydanej ksi¹¿ce �Czarna ziemia� pi
sze,  �¿e  hierarchia  [katolicka]  nie  potêpi³a
zbrodni na ¯ydach�. Nie sposób uwierzyæ,
¿eby  nie  wiedzia³  on,  ¿e  spo�ród  ogó³em
10.017 ksiê¿y diecezjalnych w Polsce zginê³o
1.811. Wystawi³ tym sobie �wiadectwo ide
ologa religii Holokaustu, który musi wyka
zaæ, ¿e u �róde³ dziejowej katastrofy tkwi³o
chrze�cijañstwo, które � jego zdaniem � uleg
³o ogólnej katastrofie moralnej w czasie Ho
lokaustu.
  ¯ydowski badacz historii Ko�cio³a Jules
Isaak  twierdzi,  ¿e  chrze�cijañski  antysemi
tyzm jest najgorsz¹, najbardziej jadowit¹ po
staci¹ choroby � antysemickiej paranoi i ma
nii prze�ladowczej. Ko�ció³ rzymski � wed
³ug wiêkszo�ci ̄ ydów � to instytucje wrogie,
godne pogardy i odrzucenia.

koniec czê�ci pierwszej

Religia Holokaustu (cz. 1)

W  opublikowanym  w  numerach:  wrze�niowym  i  pa�dziernikowym  tek�cie  �Ideologia

Holokaustu� stara³em siê opisaæ faktyczny obraz relacji polsko¿ydowskich wobec zafa³szo

wanej, niestety dominuj¹cej, wiedzy (raczej narracji) potocznej, lansowanej przez wrogie

Polsce o�rodki, nie  tylko zewnêtrzne, ale  i wewnêtrzne. Powszechna ignorancja pozwala

królowaæ mitom  i  stereotypom. Przynosz¹  one Polsce  realne  szkody  polityczne, wkrótce

równie¿ ekonomiczne.



WOKÓ£ NASlistopad 2018 roku, nr 250Aspekt

Wyroki s¹dów w Poznaniu
2  pa�dziernika  w  Poznaniu  w  S¹dzie

Apelacyjnym  og³oszono wyrok w  sprawie
odwo³awczej o zado�æuczynienie dla 23let
niej kobiety, która ok. 10 lat temu by³a ofiar¹
przestêpstwa  pedofilii  ze  strony  by³ego  ju¿
zakonnika  Towarzystwa  Chrystusowego.
Sprawca  dopu�ci³  siê  tych  haniebnych  czy
nów, gdy ofiara mia³a oko³o 1314 lat i by³a
uczennic¹ tego¿ ksiêdza, a potem jego �pod
opieczn¹� z woli rodziców. Roman B. odby³
za te czyny karê 4 lat wiêzienia.
  Pokrzywdzona zg³osi³a siê do reporta¿yst
ki z �Gazety Wyborczej�. Zobaczy³a j¹ w tele
wizji i napisa³a o swoich do�wiadczeniach. Ta
opisa³a jej historiê, a czytelnicy mieli zebraæ
pieni¹dze na jej  leczenie. Zgromadzenie za
konne te¿ mia³o zaproponowaæ pokrzywdzo
nej �rodki na terapiê, ale ona wola³a drogê s¹
dow¹. By³a wspierana przez lewack¹ fundacjê.
  Pozwa³a Towarzystwo Chrystusowe  dla
Polonii Zagranicznej w Poznaniu i Dom Za
konny Towarzystwa Chrystusowego dla Polo
nii Zagranicznej w Stargardzie Szczeciñskim
o ochronê dóbr osobistych. Za¿¹da³a 3 mln z³
zado�æuczynienia i do¿ywotniej renty w kwo
cie 2500 z³ miesiêcznie z tytu³u niemo¿no�ci
podjêcia pracy oraz przeprosin w formie. Nie
pozwa³a sprawcy.
  S¹d Okrêgowy w Poznaniu (sêdzia Anna
£osik) wyrokiem z 22 stycznia 2018 r. zas¹
dzi³ na rzecz powódki solidarnie od pozwa
nych 1 mln z³ z ustawowymi odsetkami od
dnia wyroku, skapitalizowan¹ rentê w kwocie
16 tys. z³ z odsetkami od 2016 r. (to chyba data
wezwania do zap³aty) oraz solidarnie od po
zwanych po 800 z³ miesiêcznie.
  Powódka i pozwani wnie�li apelacjê. Po
wódka domaga³a siê � ponad sumy przyznane
w wyroku S¹du Okrêgowego � zas¹dzenia
2 mln, renty w kwocie 2500 z³ oraz przepro
sin. Pozwani domagali siê zmiany wyroku
i oddalenia powództwa, podnosz¹c, ¿e zgro
madzenie nie wiedzia³o o dzia³aniach Romana
B.,  a Ko�ció³  nigdy  nie  powierza³ mu  tych
haniebnych czynów. On jest sprawc¹, dzia³a³
na w³asny rachunek � wskazywa³ prawnik.
  S¹d Apelacyjny w  sk³adzie:  przewodni
cz¹cy i sprawozdawca Jan Futro, Ewa Stani
szewska  i Maciej Rozpêdowski  podtrzyma³
wyrok  s¹du  pierwszej  instancji  zmieniaj¹c
(czyli pogarszaj¹c sytuacjê pozwanych) datê
naliczania  odsetek. Od wyroku  przys³uguje
stronom skarga kasacyjna, któr¹ zakon Chrys
tusowców na pewno wniesie.

Tajne uzasadnienie wyroku
  Poniewa¿ sprawa toczy³a siê przy drzwiach
zamkniêtych,  S¹d  Apelacyjny  wykorzysta³
fakultatywn¹ podstawê do utajnienia ustnego
uzasadnienia wyroku.
  Pyta³am Rzeczniczkê Prasow¹ SA, El¿bie
tê Fija³kowsk¹, o kilka kluczowych kwestii:
z jakich powodów S¹d odrzuci³ argumentacjê
prawn¹ pozwanych, ¿e nie mo¿na przenosiæ
odpowiedzialno�ci  za  czyny  ze  sprawcy  na
ko�cielne  osoby  prawne.  Sprawcy  dopusz

czaj¹  siê  ich na w³asny  rachunek  i ponosz¹
osobist¹  odpowiedzialno�æ  przed  ofiarami,
które skrzywdzili oraz przed prawem. Z jakich
powodów ten element uzasadnienia wyroku
jest niejawny? W jaki sposób opinia publiczna
mo¿e  siê  dowiedzieæ,  na  jakiej  podstawie

faktycznej S¹d uzna³, i¿ Ko�ció³ ponosi odpo
wiedzialno�æ za krzywdê wyrz¹dzon¹ powód
ce przez Romana B. przy okazji wykonywania
powierzonych mu przez Ko�ció³ czynno�ci?
Z jakich powodów uznano wbrew doktrynie,
¿e czyny niedozwolone Romana B. na szkodê
powódki, które mia³y miejsce PRZY OKAZJI
wykonywania powierzonych mu przez Ko�
ció³ czynno�ci, maj¹ obci¹¿aæ cywilnie ko�
cielne osoby prawne? Jest przecie¿ bezsporne,
¿e zakon nie powierza³, ani nie u³atwia³ ani nie
tolerowa³ czynno�ci wykorzystywania seksu
alnego powódki przez Romana B., skoro tylko
on zosta³ oskar¿ony i skazany.
  Sêdzia Fija³kowska odpowiedzia³a, ¿e
z uwagi na niepodanie zasadniczych powo
dów  rozstrzygniêcia  przez  sk³ad  orzekaj¹cy
nie potrafi udzieliæ odpowiedzi na te pytania.
  No có¿, w tej sytuacji mo¿emy tylko spe
kulowaæ o linii rozumowania s¹du. Je�li S¹d
odwo³awczy podzieli³ punkt widzenia pierw
szej instancji o tym, ¿e: gdyby ksi¹dz nie uczy³
religii, gdyby nie by³ ksiêdzem, to do jego spot
kania z pokrzywdzon¹ w ogóle nie dosz³oby,
nie  zyska³by  jej  zaufania  i  st¹d ma  siê braæ
obowi¹zek zap³aty odszkodowania przez za
kon. Wynika st¹d absurdalny � logiczny wnio
sek: jedyn¹ metod¹ Ko�cio³a na to, by móg³
unikn¹æ odpowiedzialno�ci za czyny pedofi
lów, którzy przenikaj¹ wbrew jego woli w je
go szeregi  i pope³niaj¹ przestêpstwa by³oby
aprzestanie nauczania religii. I mo¿e o to �mo
codawcom� powódki chodzi.

Pomocnicy pokrzywdzonej powódki
  Powódka reprezentowana by³a przez poz
nañskiego adwokata Jaros³awa G³uchowskie
go ( m³ody wilczek� z 5letni¹ praktyk¹ adwo

kack¹),  powi¹zanego  z  poznañsk¹  fundacj¹
�Nie lêkajcie siê�, która zajmuje siê ofiarami
ksiê¿y pedofilów. Organizacja ta � jak podaje
cz³onek jej zarz¹du Marek Lisiñski � nale¿y
domiêdzynarodowej sieci ró¿nych grup pomo
cowych w 17 krajach na 4 kontynentach. Istot
nie, wspó³pracuje z podobnymi organizacjami
na �wiecie � amerykañsk¹ SNAP, holendersk¹
KLOKK, w³osk¹ La Caramella Buona. Wspó
³organizuj¹  miêdzynarodowe  konferencje,
brali udzia³ w przes³uchaniach przez Komitet
ONZ do spraw Praw Dziecka, skutkuj¹cego
powstaniem raportu o pedofilii klerykalnej
z 2014 r. , w którym nie tylko potêpiono Ko�
ció³ za rzekom¹ zmowê milczenia, ale te¿ skry
tykowano go za podej�cie Watykanu do ho

moseksualizmu, antykoncepcji i aborcji (sic!).
  W Polsce Fundacjê wspieraj¹: Wanda No
wicka, Kamil Sipowicz, by³y dominikanin Ta
deusz Barto�, Jan Hartman, a medialnie �Ga
zeta Wyborcza�, TVN, �Fakty i Mity� oraz
liczna grupa liberalnych i lewackich dzienni
karzy. Wszyscy oni og³osili sukces w zwi¹zku
z wyrokiem S¹du Apelacyjnego w Poznaniu.
Poczuciu  triumfu  nie ma  koñca. Opubliko
wano �mapê ko�cielnej pedofilii�, rozpoczy
naj¹ siê antyko�cielne marsze, etc. Wszystko
pod has³em �nie lêkajcie siê�, z obrzydliwym
wykorzystywaniem  lub  te¿  raczej  o�miesza
niem autorytetu duchowego �w. Jana Paw³a II.
  Niew¹tpliwie mamy w Polsce zorganizo
wan¹  akcjê,  skierowan¹  przeciwko Ko�cio
³owi katolickiemu. Równolegle promowany
jest paszkwilancki �Kler�, na platformie inter
netowej  rozpoczêto  zbieranie  podpisów  za
przerwaniem  zmowy  milczenia  w  sprawie
przemocy seksualnej duchownych�, �Agora�
ma wypu�ciæ antyko�cielne dzie³o Smarzow
skiego i dziennikarza Piotra G³uchowskiego
pod tytu³em �Kler�, wykorzystuj¹ce m.in. ma
teria³y z �Faktów i Mitów�.
  S¹dy w Polsce � jak widaæ � wpasowuj¹
siê w tê akcjê. Od dawna s¹ one ideologicznie
bliskie  libera³om,  a  nawet  lewakom.  Zbyt
czêsto lekcewa¿¹ warto�ci katolickie. Pochop
nie orzekaj¹ rozwody, dzia³aj¹ na szkodê au
torytetu ojców. W S¹dzie Apelacyjnym w Poz
naniu zrozpaczony ojciec 9 marca 2016 r. na
wet podpali³ siê na sali rozpraw po us³yszeniu
wyroku. A przy tym, w s¹dzie tym wydawane
s¹ skandaliczne wyroki pozwalaj¹ce unikn¹æ
Skarbowi Pañstwa odpowiedzialno�ci cywil
nej za szkody wyrz¹dzone przez funkcjonariu
szy publicznych. Co za hipokryzja.

Co na to Ko�ció³?
  Najpierw przypomnijmy fakty. Jak podaje
m.in. portal sredniowieczny.pl � na podstawie
dobrze udokumentowanych materia³ów �ród
³owych � wiêkszo�æ oskar¿eñ o molestowanie
seksualne dzieci dotyczy ko�cio³ów protestan
ckich,  przy  czym wiêkszo�æ  spraw dotyczy
nie duchowieñstwa, a wolontariuszy. Nadu¿y
cia  seksualne w�ród  rabinów maj¹ miejsce
równie czêsto, jak w�ród duchownych prote
stanckich, przy czym tuszuj¹ oni liczne przy
padki  pedofilii.  Pedofilia  w  Ko�ciele  jest
nieporównywalnie  rzadsza,  ni¿ w  szko³ach.
W czasach rzekomego �tuszowania� pedofilii
w Ko�ciele nigdzie poza KRK nie zaistnia³y
skuteczniejsze metody reagowania. To homo
seksualizm odpowiada za 8090% przypad
ków molestowañ nieletnich, a 8090% wszyst
kich ksiê¿y, którzy rzeczywi�cie pope³nili wy
kroczenia seksualne z nieletnimi, mia³o stosun
ki z m³odocianymi ch³opakami, a nie dzieæmi
w wieku przed okresem dojrzewania. Oznacza
to, ¿e pedofilia w wiêkszo�ci nierozerwalnie
zwi¹zana jest z homoseksualizmem. Pedofilia
w Ko�ciele  jest wiêc wynikiem  liberalizacji
dostêpu homoseksualistów do �wiêceñ kap
³añskich, jaka odby³a siê pod wp³ywem nacis
ku  �rodowisk  lewicowych/liberalnych m.in.
w  latach  60. W  Polsce  dokument ministra
sprawiedliwo�ci z 2013 r. stwierdza, ¿e na 1500
osób skazanych za pedofiliê, duchowni to po
jedyncze przypadki. To samo wynika z pó�
niejszych danych. W ostatnich 10 latach ska
zano za pedofiliê w Polsce ok. 6 tys. osób,
z  czego  tylko  27  ksiê¿y. Ko�ció³  katolicki
praktycznie najlepiej ze wszystkich grup reli
gijnych i zawodowych trzyma siê moralno�ci
i najrzadziej sk³ania siê w stronê pedofilii.
  Wbrew twierdzeniom lewaków, Ko�ció³
rzymskokatolicki w Polsce robi o wiele wiêcej
w zakresie zwalczania pedofilii ni¿ inne �ro
dowiska, w których ona wystêpuje w znacznej
skali i gdzie rzeczywi�cie zapada zmowa mil
czenia (np. w�ród artystów i dziennikarzy). To
temat na oddzielny artyku³.
  Przypomnijmy  tylko  argumentacjê Ko�
cio³a, dlaczego nie mo¿na go obci¹¿aæ odpo
wiedzialno�ci¹ na  podstawie art. 430 kodeksu
cywilnego. Cytujê ks. Ireneusza Wo³oszczu
ka: Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary ani
prawo w Polsce nie nakazuj¹ i nie mog¹ naka
zywaæ biskupowi wyrêczania prokuratury czy
wrêcz s¹du cywilnego. Jedyny przypadek, gdy
mo¿na by postawiæ biskupowi lub Kurii jakie�
zarzuty, mia³by miejsce wtedy, gdyby biskup
lub Kuria próbowa³y intymidacj¹, gro�b¹ lub
szanta¿em odwie�æ domniemanych pokrzyw
dzonych od  zg³oszenia  sprawy do organów
�cigania. Wtedy, i tylko wtedy, mo¿na by³oby
mówiæ o �tuszowaniu sprawy� lub �chronie
niu pedofila�. W innym razie oskar¿enie Kurii
lub biskupa s¹ ca³kowicie bezpodstawne.(�)
    Gdyby zastosowaæ taki sam rodzaj od
powiedzialno�ci  zbiorowej,  jak  chce  siê  to
zrobiæ w przypadku Ko�cio³a, do wszystkich
instytucji w pañstwie, to np. za nauczyciela
pedofila  odszkodowanie  powinno  zap³aciæ
Ministerstwo Edukacji Narodowej czy gmina,
a za pedofila � znanego psychologa Minister
stwo Zdrowia, co by³oby absurdem.(�)
  Pedofil w sutannie staje po stronie diab³a,
gdy¿ �wiadomie i dobrowolnie oszukuje prze
³o¿onych  i wiernych.  £amie  przykazania
w rzeczy wa¿nej i to z najni¿szych pobudek,
sprzeniewierza  siê  w³asnej  misji  i  niszczy
Ko�ció³, zamiast go budowaæ. Nijak nie mo¿
na powiedzieæ, ¿e czyni to w ramach swoich
obowi¹zków zleconych mu przez instytucjê.
Ko�ció³  jest moraln¹  ofiar¹  pedofila,  a  nie
sprawc¹ i jako ofiara nie mo¿e byæ odpowie
dzialny za czyny odstêpcy i zdrajcy�.

Cel: zniszczyæ Ko�ció³ katolicki
Antyko�cielna kampania w Polsce przybiera na sile. Ju¿ nie tylko �arty�ci�, �sponsorzy� i pro

motorzy paszkwilanckiego filmu �Kler� bior¹ w niej udzia³, ale � coraz bardziej oficjalnie �

s¹dy. Czy chc¹, by zosta³ powtórzony scenariusz ze Stanów Zjednoczonych? Czy chcieliby do

prowadziæ do os³abienia, a nawet bankructwa Ko�cio³a, obci¹¿aj¹c go bezprawnie za kryminal

ne zachowania niegodnych ksiê¿y? Na to wygl¹da. Byæ mo¿e najpierw na tapecie znajd¹ siê

czyny maj¹ce faktycznie miejsce, a potem tylko �urojone�.



WOKÓ£ NAS Aspekt , listopad 2018 roku, nr 250

ØZrób kserokopiê poni¿szego dowodu wp³aty Øwpisz kwotê Ø podaj swoje dane Øwp³aæ na poczcie lub w banku Øalbo zrób przelew przez internet
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l Pan Jan z £odzi lPani Zofia z £odzi l Pani Maria z Opola l Pani Barba-
ra z £odzi l Pan Jan z £odzi l Pani Helena z £odzi l Pani Halina z £odzi
l Pani Stefania z £odzi l Pani Danuta z W¹chocka l Pan Zdzis³aw z £o-
dzi l Pan Stanis³aw z £odzi l Pan Robert z Warszawy l Pani Krystyna
z £odzi l Pani Zofia z £odzi.

Bóg zap³aæ!

O odrze Polacy ju¿ zapomnieli. Kiedy� by³a
to gro�na zaraza, ale ostra i wieloletnia kam
pania szczepionkowa po II wojnie �wiatowej
doprowadzi³a do ca³kowitego opanowania
i wyeliminowania ognisk zapalnych. Polacy
nie byli ju¿ nosicielami wirusa. Jednak obec
nie, w wyniku wielomilionowej migracji Uk
raiñców, Gruzinów i obywateli innych pañstw
Europy wschodniej i Azji przywie�li z sob¹
wirusa. Okaza³o siê, ¿e nie zaszczepieni Po
lacy zara¿aj¹ siê.
  Potwierdzaj¹ ten fakt specjali�ci badaj¹cy
wirusa, którzy orzekli, ¿e ten szczep choroby
nie pochodzi z Polski. � Odra, która jest w tej
chwili w Polsce, to choroba przywleczona �
poinformowa³ na antenie TVN 24 g³ówny
inspektor sanitarny dr Jaros³aw Pinkas. Do
da³, ¿e w Polsce nie ma odry rodzimej. �Ma
my laboratoria, badamy precyzyjnie genotyp
wirusa, wiemy dok³adnie, jaki wirus zaata
kowa³ nas w tej chwili � stwierdzi³ szef GIS.
  Pinkas uwa¿a, ¿e powinni�my wymagaæ
szczepieñ od obcokrajowców, którzy pozosta
j¹ w naszym kraju na d³u¿ej. �Obecna sytuac
ja epidemiologiczna wymaga  intensywnych
prac, ¿eby szczególnie cudzoziemcy, którzy
pra  cuj¹  u  nas  d³u¿ej  byli  zaszczepieni �
mówi³. Doda³, ¿e dotyczy to przede wszyst

kim osób, które s¹ zatrudniane do opieki nad
dzieæmi.

Joanna Naro¿niak, rzecznik prasowy Pañ
stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sani
tarnego w Warszawie podkre�li³a w rozmo
wie z Agencj¹ Informacyjn¹ Polska Press, ¿e
w przypadku powiatu pruszkowskiego � gdzie
wyst¹pi³o  najwiêcej  zachorowañ  �  nie ma
jeszcze ustalonego �ród³a zaka¿enia. Ponie
wa¿ nie uda³o siê powi¹zaæ ze sob¹ czê�ci
przypadków zaka¿eñ, eksperci podejrzewaj¹,
¿e �róde³ mo¿e byæ kilka. Naro¿niak przypo
mnia³a, ¿e �wiatowa Organizacja Zdrowia,
na podstawie badañ molekularnych wirusa,
og³osi³a Polskê w 2016 i 2017 r. krajem wol
nym od odry rodzimej. �Oznacza to, ¿e w Pol
sce mamy tylko zachorowania przywleczone
z zagranicy. Czyli, albo my Polacy, wyje¿d¿a
j¹c gdzie� zagranicê ³apiemy odrê i przywo
zimy j¹ do Polski albo do nas przyje¿d¿aj¹
ludzie z innych krajów, gdzie nie jest zbyt wy
soki poziom wyszczepialno�ci i przywlekaj¹
tê odrê do nas � t³umaczy³a.
  Odra doprowadziæ mo¿e do �mierci i ju¿
w tym roku sta³o siê tak w co najmniej 37
przypadkach. W pierwszej po³owie 2018 ro
ku w Europie, zarówno w�ród dzieci i doros
³ych na odrê zapad³o ponad 41 tysiêcy osób,

co potwierdza, ¿e z wirusem nie ma ¿artów!
Jest to niechlubny rekord, bo 41 tys. zacho
rowañ w ci¹gu pierwszego pó³rocza br.,  to
znacznie  wiêcej  ni¿  suma  zaka¿eñ  w  po
przednich latach: w ca³ym 2017 roku odno
towano oko³o 24 tysi¹ce zachorowañ, a w ca
³ym 2016 roku na odrê zachorowa³o ponad
5 tysiêcy Europejczyków.
  Na nieszczê�cie dla nas, najwiêcej zacho
rowañ na odrê w tym roku odnotowano na
Ukrainie � tam a¿ 23 tysi¹ce osób uleg³o za
ka¿eniu. Dezorganizacja ukraiñskiego pañst
wa doprowadzi³a do kompletnego za³amania
nadzoru  epidemiologicznego  i  rutynowego
systemu szczepieñ. Jednak Ukraina nie jest
wyj¹tkiem w Europie. Ponad tysi¹c przypad
ków  choroby  odnotowano  tak¿e w  innych
krajach, np.: we Francji, W³oszech, czy Grec
ji. Zapewne ogniska zapalne wywo³ane s¹
i tam polu�nieniem szczelno�ci granic i mig
racj¹ ze Wschodu. W Niemczech w pierwszej
po³owie br. zachorowa³o niemal 400 osób.
  Odra jest chorob¹ zaka�n¹ wieku dzieciê
cego, ale mog¹ zapa�æ na ni¹ równie¿ doro�li,
je�li nie byli szczepieni i nie przechodzili jej
w dzieciñstwie. Choroba jest wysoce zara�
liwa � mo¿na siê ni¹ zaraziæ ³atwiej ni¿ gryp¹,
a zaka¿enie nastêpuj¹ drog¹ kropelkow¹ b¹d�

przez bezpo�redni¹ styczno�æ z wydzielinami
(z nosa, gard³a, moczem) osoby chorej.
  Pierwsze  objawy  odry  s¹  podobne  do
grypy: pojawia siê gor¹czka, katar i kaszel
oraz ogólne z³e samopoczucie, czêsto tak¿e
zapalenie spojówek. Ma³e dzieci mog¹ do
datkowo cierpieæ z powodu biegunki lub wy
miotów. Po oko³o 23 dniach wewn¹trz jamy
ustnej na policzkach pojawiaj¹ siê przebar
wienia  zwane  plamkami Koplika.  Po  nich
nast¹pi  kolejny  etap  choroby,  którym  jest
charakterystyczna wysypka � zaczyna siê od
twarzy (czo³o oraz skóra za uszami), a potem
zajmuje ca³e cia³o. Leczenie jest objawowe
� dotychczas nie powsta³y skuteczne w przy
padku odry leki przeciwwirusowe.
  Powik³ania po odrze mog¹ zakoñczyæ siê
zgonem, czym najbardziej zagro¿one s¹ dzie
ci poni¿ej 5. roku ¿ycia oraz doro�li po 20.
roku ¿ycia. Najczêstszymi powik³aniami s¹:
zapalenie mózgu zapalenia uk³adu oddecho
wego (najczê�ciej p³uc) zapalenie ucha �rod
kowego  �lepota.  Rzadziej  zdarzaj¹  siê  za
palenia miê�nia sercowego, w¹troby i innych
narz¹dów.

Odra atakuje ze Wschodu
Odra zaatakowa³a mieszkañców Polski. Okazuje siê  jednak, ¿e  to nie rodzima odmiana

choroby,  ale  wirus  przywleczony  zosta³  z  zagranicy.  Polski  rz¹d  pracuje  usilnie  nad

rozwi¹zaniem, które pomo¿e systemowo poradziæ sobie z �obc¹ odr¹�.


