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Niech Chrystus narodzi siê w naszych sercach!
«Lepiej jest dla was, gdy jeden cz³owiek umrze za lud, ni¿ mia³by zgin¹æ ca³y naród»  te
brutalne, na wskro polityczne s³owa arcykap³ana ¿ydowskiego Kajfasza, brzmi¹, jak z³e
echo po dzi dzieñ. Przewodnicz¹cy Sanhedrynu wyzna³ w ten sposób swoj¹ opiniê o potêdze
s³ów pojmanego Mesjasza. Wiedzia³, ¿e mieræ jest nieod³¹cznym elementem ¿ycia ka¿dego
cz³owieka, ale nie uwierzy³, ¿e mieræ Chrystusa jest zal¹¿kiem ¿ycia wiecznego.
W tradycji katolickiej Bo¿e Narodzenie jest id¹cy z³o¿yæ pok³on narodzonemu Królowi
czasem radoci. Oto rodzi siê Syn Bo¿y, Zba ¿ydowskiemu, poprosi³ ich, aby powiedzieli
wiciel! Cud Wcielenia dokonuje siê w stajni, mu, gdzie ma szukaæ Jezusa, aby równie¿
poród zwierz¹t. Byæ mo¿e naprawdê Jego z³o¿yæ mu ho³d. A by³o to k³amstwo ze stro
ko³ysk¹ staje siê ¿³ób. Jezus, maleñki ch³opiec, ny Heroda.
Kiedy Anio³ ostrzeg³ Mêdrców, by wra
a przecie¿ Bóg. Otoczony mi³oci¹ ziemskich
Rodziców, chwa³¹ wys³awian¹ przez zastêpy cali z Betlejem inn¹ drog¹ i nie mówili He
Anio³ów i ciekawoci¹ pastuszków, którzy rodowi o miejscu narodzin Mesjasza, ten
pilnowali tam stada baranków przeznaczo wpad³ w sza³. Pos³a³ oprawców do Betlejem
nych na ofiarê w wiêto Paschy, sam w dniu i ca³ej okolicy, i kaza³ pozabijaæ wszystkich
swoich Narodzin jest Znakiem
zapowiedzianej ofiary.
Przepowiednie proroków by
³y jasne. Ksiêga Izajasza mówi:
Oto Panna pocznie i porodzi Sy
na, i nazwie Go imieniem Emma
nuel, a Ksiêga Micheasza wska
zuje konkretne miejsce: A ty, Bet
lejem Efrata, najmniejsze jeste
wród plemion judzkich! Z ciebie
mi wyjdzie Ten, który bêdzie w³a
da³ w Izraelu, a pochodzenie Jego
od pocz¹tku, od dni wiecznoci.
Starotestamentowych proroctw
o Mesjaszu jest wiele i s¹ bardzo
precyzyjne, ale Ksiêga M¹droci
zapowiada te¿ w jakim sensie
s³owa Kajfasza i postawê Heroda:
Che³pi siê, ¿e zna Boga, zwie sie
bie dzieckiem Pañskim. Jest potê
pieniem naszych zamys³ów, sam
widok jego jest dla nas przykry,
bo ¿ycie jego niepodobne do in
nych i drogi jego odmienne. Uz
na³ nas za co fa³szywego i stro
ni od dróg naszych jak od nieczys
toci ( ). Zas¹dmy go na mieræ Peter Paul Rubens, Pok³on
haniebn¹, bo  jak mówi³  bêdzie pastuszków
ocalony.
A wiêc triumf Mesjañski zosta³ zapowie ch³opców w wieku do lat dwóch, stosownie
dziany, a odrzucony. ¯ydzi, po raz kolejny do czasu, o którym siê dowiedzia³ od Mêdr
zignorowali objawione s³owo Bo¿e i pozo ców. Wtedy spe³ni³y siê s³owa proroka Jere
stali wiernymi nauczaniu, i prawu swojej miasza: Krzyk us³yszano w Rama, p³acz i jêk
elity. A ju¿ bardziej jasno jak przez wype³ wielki. Rachel op³akuje swe dzieci i nie chce
nienie proroctw i Wcielenie Syna Bo¿ego nie utuliæ siê w ¿alu, bo ich ju¿ nie ma.
M³odziankowie  dzieci wymordowane
móg³ do nich przemówiæ Stwórca.
Prawdê na Narodzeniu Mesjasza zna³ tak przez oprawców Heroda  oddaj¹c za Boga
¿e król Herod Wielki, który schorowany na ¿ycie, otrzymali chrzest krwi i zas³u¿yli u Bo
nerki i ob³êd, by³ ju¿ wtedy u schy³ku ¿ycia. ga na podwójn¹ aureolê: dziewictwa i mêczeñ
Chciwy w³adzy Herod s¹dzi³, ¿e nowo naro stwa. O zbrodni Heroda mówi wiele przeka
dzony Król ¿ydowski mo¿e zagarn¹æ jego zów, a liczbê pomordowanych szacuje siê od
panowanie nad Izraelem. Poniewa¿ Herod, 14 do 144 tysiêcy ch³opców. wiêto wiêtych
dla bezpieczeñstwa swojego panowania do M³odzianków, Mêczenników przypada 28
kona³ wielu zbrodni i zamordowa³ ju¿ pier grudnia, wtedy ka¿de dziecko obecne na Mszy
worodnego syna Antypatra, zabi³ te¿ kolejn¹ w. otrzymuje indywidualne b³ogos³awieñstwo.
Gdy Mêdrcy oni odjechali, Anio³ Pañski
ze swoich ¿on oraz jej synów, brata i matkê,
któr¹ wyda³ na mieræ g³odow¹ w wiêzieniu. ukaza³ siê Józefowi we nie i rzek³: «Wstañ,
Kiedy odwiedzili go Mêdrcy ze Wschodu we Dzieciê i Jego Matkê i uchod do Egiptu;

pozostañ tam, a¿ ci powiem; bo Herod bêdzie
szuka³ Dzieciêcia, aby Je zg³adziæ». Józef
wsta³, wzi¹³ w nocy Dzieciê i Jego Matkê
i uda³ siê do Egiptu; tam pozosta³ a¿ do
mierci Heroda. Tak mia³o siê spe³niæ s³owo,
które Pan powiedzia³ przez Proroka: Z Egiptu
wezwa³em Syna mego.
W ka¿dym momencie historii Jezusa
Chrystusa obecne jest wcielone z³o. Ka¿dej
chwili Jego ziemskiego ¿ycia towarzyszy
szatañska intryga, przeladowanie i krew, a¿
po mêczeñstwo. Od Jego narodzenia minê³o
z gór¹ 2 tys. lat, a konflikt wokó³ s³ów, które
wypowiedzia³ i Kocio³a, który nam zostawi³
 nie tylko nie ganie, ale wzmaga siê, jakby
z mocy zbrodniczego szaleñstwa Heroda.
Trzeba o tym pamiêtaæ w chwili radoci Bo
¿ego Narodzenia, zachowaæ czujnoæ.

¯yjemy w czasach nowego Betlejem. Jest
gromadka ubogich pastuszków i jest Herod
 dzieciobójca, którego siepacze morduj¹ bez
bronne nienarodzone dzieci. Mno¿¹ siê fa³szy
wi prorocy  ludzie Sanhedrynu, którzy roz
przestrzeniaj¹ fa³szywe nauki i po swojemu
t³umacz¹ Pismo wiête i proroctwa. W tych
naukach ludzie maj¹ czuæ siê zadowoleni,
spe³nieni, zdrowi i bogaci. I znajduj¹ takich,
którzy s³uchaj¹ fa³szywych proroków na sta
dionach, porzucaj¹ Koció³, bo prorok mó
wi s³owa mi³e dla ucha, obiecuj¹, ¿e Bóg daje
¿ycie o jakim marzysz, pe³ne sukcesów i ra
doci, bez chorób i niedostatków, bez cierpie
nia i bez nieszczêæ. I ludzie w to wierz¹.
A Chrystus rodzi siê po to, ¿eby powie
dzieæ nam, ¿e b³ogos³awieni s¹ ubodzy w du
chu, zasmuceni, cisi, ³akn¹cy sprawiedliwo
ci, mi³osierni, czystego serca, ci którzy wpro

wadzaj¹ pokój i ci, którzy cierpi¹ przelado
wania. Bo do nich nale¿y Jego Królestwo,
chocia¿ Sanhedryn uzna³ ich za przeklêtych.
A wiêc strze¿my siê fa³szywych proroków.
Pozostañmy w stajence przy nowo Naro
dzonym Synu Bo¿ym, z Niepokalan¹ Maryj¹
i wiêtym Józefem Opiekunem, wród zwie
rz¹t i Anio³ów. Oni potrzebuj¹ naszej obecno
ci, bo dzieciêc¹ radoæ przytulnych, rodzin
nych wi¹t Bo¿ego Narodzenia, jak¹ pamiê
tamy sprzed lat, zag³usza dzi ³oskot mot³ochu
szturmuj¹cego bramy Kocio³a. Jeszcze bro
ni¹ wejcia ostatni wierni kap³ani, których
dobrego imienia nie zabito na oczach otêpia
³ych gapiów. Stañmy przy nich, aby daæ wia
dectwo Jezusowi Chrystusowi, ¿e przez Jego
narodzenie przychodzi odrodzenie naszych
serc.
Dawajmy wiadectwo ka¿de
go dnia i w ka¿dej sytuacji. B¹
dmy wierni Kocio³owi Jezusa
Chrystusa. Broñmy imienia Maryi
i wiêtych Sakramentów, bo s¹
fundamentem wiary katolickiej.
Nowe Betlejem jest czasem wy
boru, pomiêdzy Jezusem a Kajfa
szem, czasem heroizmu mêczen
ników poprawnoci politycznej
i zak³amanych rodków przekazu.
Ka¿dy z nas, przez osobist¹ po
stawê mo¿e nabyæ rycerskiej szla
chetnoci, niech tylko zechce wy
pe³niæ swoje powo³anie. Wybór
jest prosty i nie grozi mierci¹, co
najwy¿ej napiêtnowaniem i po
mówieniem, mo¿e utrat¹ pracy
i wp³ywów.
Katolicki miesiêcznik Aspekt
Polski na miarê swoich skrom
nych mo¿liwoci stara siê to czy
niæ. Czêsto obrywamy za to srogo.
Ale walczymy, ile mo¿emy. Nie
znamy przysz³oci, nie wiemy na
wet czy oddamy w rêce Czytelni
ków kolejny numer Aspektu Pol
skiego, ale wiemy, ¿e nie wolno
siê poddaæ, ¿e wci¹¿ trzeba umac
niaæ wspólnotê ludzi Kocio³a. Wspólnotê
katolików. Pozostañmy na zawsze wierni
Chrystusowi, Jego Przenajwiêtszej Matce
i Kocio³owi, którego bramy piekielne nigdy
nie przemog¹!
Na ten b³ogos³awiony czas radoci i od
wagi, ¿yczymy naszym Drogim Czytelni
kom, aby Jezus Chrystus Król Wszech
wiata, Zbawiciel, którego majestat prze
pe³niony bêdzie cierpieniem z mi³oci do ka¿
dego z nas, narodzi³ siê w Waszym domu!
I aby przyniós³ ze sob¹ pokój, zgodê i mi
³osierdzie. Niech Jezus Chrystus, który na
rodzi³ siê w stajni  bo nie by³o dla Niego
miejsca w gospodzie  narodzi siê w sercu
naszej Ojczyzny i w Waszych sercach!
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Modlitwa za Papie¿a Franciszka
Wszechmog¹cy, mi³osierny Bo¿e, otaczaj swoj¹ ³ask¹ Ojca wiêtego Franciszka, którego ustanowi³e g³ow¹ Kocio³a wiêtego. Daj mu wiat³o Ducha wiêtego, aby
zawsze prowadzi³ Twoj¹ owczarniê drogami, które Tobie siê podobaj¹, a wiêt¹ ³ód Kocio³a kierowa³ zawsze tam, gdzie Ty wska¿esz. Daj mu dobre zdrowie i wytrwa³oæ,
aby w Imiê Twoje roztacza³ opiekê nad ca³ym ludem Bo¿ym prowadz¹c go ku jednoci Kocio³a Chrystusowego.
Matko Kocio³a, Królowo Pokoju, prosimy Ciê, upro te ³aski u Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który ¿yje i króluje, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

O Bogu i Ojczynie
2 grudnia w kociele pw. w. Faustyny Kowalskiej podczas wieczoru z poezj¹ religijn¹
i patriotyczn¹  nawi¹zuj¹cego do stulecia odzyskania przez Polskê Niepodleg³oci
wyst¹pili Witold Smêtkiewicz i Janusz Janyst.
Podczas przedstawienia wys³uchalimy wier
szy o charakterze religijnym oraz z silnym ak
centem patriotycznym, choæ przecie¿ w pols
kiej kulturze i historii mi³oæ do Boga i do
Ojczyzny jest zespolona i trudna do roz³¹cze
nia. Smêtkiewicz recytowa³ w³asne wiersze,
m.in. W Ojca imiê, Totus Tuus, Podwy¿
szenie Krzy¿a wiêtego, Pamiêæ, Nadzie
ja, W sto lat po.... Deklamacje pomylane
zosta³y jako melorecytacja. T³o dwiêkowe,
na które z³o¿y³y siê g³ównie melodie pieni
religijnych i legionowych, tworzy³, graj¹c na
keyboardzie, Janyst, który ca³y program po
przedzi³ refleksj¹ na temat powi¹zaniu pols
kiego patriotyzmu z religijnoci¹.

Za przedstawienie niezwykle wartocio
wego programu dziêkowa³ uczestnikom
ksi¹dz pra³at Wies³aw Potakowski, pro
boszcz parafii pw. w. Faustyny Kowalskiej.
Witold Smêtkiewicz jest ³ódzkim poet¹
i fraszkopisarzem, autorem tomiku Z bukie
tem wierszy moich, zbioru fraszek Miêdzy
prawd¹ a k³amstwem, rozwa¿añ dotycz¹
cych Drogi Krzy¿owej, ponadto piewników
z tekstami kolêd i pieni wielkopostnych
Janusz Janyst  nasz redakcyjny kolega
to dziennikarz, recenzent, wspó³pracownik
licznych tytu³ów prasowych, autor ksi¹¿ek:
Kompozytorzy ³ódzcy  portret zbiorowy,
£ódzka strefa Polihymnii. Z zapisków by

Nasze kapliczki

Kolumna w Szczebrzeszynie
Szczebrzeszyn, niewielkie miasteczko w po
wiecie zamojskim, kojarzy nam siê g³ównie
z wierszem Brzechwy o chrz¹szczu, który
brzmi w trzcinie. Szczebrzeszyn ma jednak
kilka niezwykle ciekawych zabytków. Jest
wród nich rzadko ju¿ dzi spotykana kap
liczka kolumnowa, która stoi przy g³ównej
ulicy miasta, tu¿ przy jezdni.
Kapliczka pochodzi z XVII wieku i po
wsta³a ponoæ jako dziêkczynienie za opusz
czenie miasta przez arian. Na czterech cia
nach kilkumetrowej kamiennej kapliczki
znajduj¹ siê motywy religijne. Jest to jedna
z najstarszych tego typu budowli w regionie.
Przysy³ajcie nam zdjêcia i krótkie opisy kapliczek,
przydro¿nych krzy¿y i wi¹tków. Bêdziemy je
publikowaæ, ¿eby uwieczniæ ich obecnoæ wród
nas:
lub adres: ul. Piotrkowska 17, 90955 £ód 8,
skr. poczt. 22.

walca, Dziennikarz miêdzy prawd¹ a k³am
stwem  panorama myli spo³ecznopolitycz
nej oraz dwu tomików limeryków. By³ d³u
goletnim wyk³adowc¹ przedmiotów teore
tycznych w Akademii Muzycznej w £odzi.

Organizatorami wieczoru by³a redakcja
Aspektu Polskiego oraz parafia pw. w.
Faustyny Kowalskiej.

IWONA KLIMCZAK

Katolicki Klub im. w. Wojciecha
Redakcja Aspektu Polskiego
Parafia pw. w. Faustyny Kowalskiej w £odzi
zapraszaj¹ na

Wspólne kolêdowanie
30 grudnia br. po Mszy wiêtej o godz. 12.30.
w kociele pw. w. Faustyny
przy pl. Niepodleg³oci 1
Wyst¹pi¹:

Anna Klimanek  flet
Janusz Janyst  instrumenty klawiszowe
Zapraszamy!

Aspekt

Modlimy siê wspólnie o cud i rych³¹ beatyfikacjê
Czcigodnej S³ugi Bo¿ej,
Wandy Malczewskiej
w Parafii
Najwiêtszego Serca Pana Jezusa
w Parznie
w niedzielê 6 stycznia 2019 r.,
o godz. 16:00.
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Bo¿e Narodzenie w trzech ods³onach w Nazarecie
Wype³nienie zapowiedzianego w Raju planu zbawienia rozpoczê³o siê w Nazarecie, w drob
nej, przez nikogo przed autorami Ewangelii niedostrze¿onej w staro¿ytnym pimiennictwie
wioszczynie, gdzie dorasta³a Dziewczyna, dla której Opatrznoæ formowa³a od blisko dwóch
tysi¹cleci naród wybrany. A formowa³a tylko dlatego, i¿by w tym narodzie móg³ zaistnieæ
sam Bóg w postaci cz³owieka. A¿eby mog³o siê to dokonaæ, myl Bo¿a uwzglêdni³a istnienie
niewiasty, przez której cia³o Jezus Chrystus wszed³ do rodziny ludzkiej. Opisana przez
£ukasza scena Zwiastowania jest równoczenie momentem poczêcia Jezusa.
Ten niepojêty akt zaistnienia Boga w postaci
ludzkiej próbowali w miarê przystêpnie wy
raziæ rodkami artystycznymi malarze daw
nych wieków. Ukazywali w swych obrazach
z³oty promieñ wiat³a, wychodz¹cy od wy³a
niaj¹cej siê z niebios Go³êbicy, symbolu
Ducha wiêtego. Promieñ ten spocz¹³ na
³onie Maryi. Ojcowie Kocio³a zauwa¿yli, ¿e
s³owo zgody, s³owo przyzwolenia na Bo¿y
zamys³, wypowiedziane przez Maryjê 
niech mi siê tak stanie  by³o momentem za
p³odnienia w Jej ³onie.
Czy Maryja ten moment zaistnienia
w swym ciele nowego ¿ycia bez udzia³u mê¿
czyzny mog³a w jaki sposób odczuæ? W ja
ki sposób zauwa¿yæ? Raczej nie, pozosta
wa³a sfera wiary i zaufania. Niemniej up³ynie
kilkanacie dni, kiedy Maryja naoczne uwia
domi sobie tê prawdê.

A¿eby m³odej, mo¿e czternastoletniej
Dziewczynie przybli¿yæ ogrom misji, jak¹
Opatrznoæ Jej zleci³a do wype³nienia, otrzy
ma³a Maryja radosn¹ wieæ z ust Archanio³a
Gabriela podczas Zwiastowania. A oto rów
nie¿ krewna twoja, El¿bieta, poczê³a w swej
staroci syna i jest ju¿ w szóstym miesi¹cu ta,
która uchodzi za niep³odn¹. Dla Boga bo
wiem nie ma nic niemo¿liwego (£k 1,3637).
Wiadomoæ ta by³a konkretem, czym,
co mo¿na by³o ³atwo zweryfikowaæ. Skoro
takie s³owa pad³y z ust anio³a, Maryja z dnia
na dzieñ postanowi³a wyruszyæ w kilku
dniow¹ wêdrówkê do El¿biety mieszkaj¹cej
pod Jerozolim¹. Uda³a siê tam nie po to, by
sprawdzaæ wiarygodnoæ s³ów boskiego po
s³añca  co do tego nie mia³a w¹tpliwoci 
lecz przybywa³a do starszej ju¿ wiekiem
krewnej dla udzielenia jej pomocy i towarzy
szenia jej a¿ do chwili powicia dziecka, a tym
by³ przysz³y Jan Chrzciciel.
W tym miejscu dochodzimy do wa¿nych
konstatacji, które maj¹ g³êboki sens w dobie
obecnej, kiedy równie¿ przez Polskê przeta
cza siê gor¹ca polemika co do pogl¹du na
pocz¹tek zaistnienia w ³onie kobiety nowego
¿ycia. Od którego momentu po zap³odnieniu
mo¿na mówiæ o cz³owieku? Aby rozwiaæ tê
w¹tpliwoæ, ws³uchajmy siê uwa¿nie w to,
co siê wydarzy³o w Ain Karem pod Jerozoli
m¹, gdzie El¿bieta mieszka³a ze swoim mê
¿em, Zachariaszem.
Po kilku dniach wêdrówki z Galilei przez
ziemiê Samarytan, albo te¿ dolin¹ Jordanu,
przyby³a Maryja do Ain Karem, pokonawszy
niezliczone, wprawdzie niewysokie, ale stro
me, trudne do wspinaczki pagórki Samarii
i Judei. Jest od kilkunastu dni w ci¹¿y. ¯adne
objawy zewnêtrzne w Jej ciele na to jeszcze
nie wskazuj¹. I oto dzieje siê rzecz przedziw
na, kiedy wreszcie dochodzi do spotkania
obu kobiet, wiekowej El¿biety i m³odziutkiej
Maryi. Ta pierwsza a¿ wykrzykuje ze zdu

mienia na widok swej krewnej z odleg³ego
Nazaretu, przekraczaj¹cej próg jej domu: B³o
gos³awiona jeste miêdzy niewiastami i b³o
gos³awiony jest owoc twojego ³ona. A sk¹d¿e
mi to  zdziwi³a siê El¿bieta  ¿e matka mo
jego Pana przychodzi do mnie? (£k 1, 4243).
Wróæmy do wy¿ej postawionego pytanie
w odniesieniu do pocz¹tków ¿ycia cz³owieka
w ³onie kobiety. Przecie¿ Maryja by³a brze
mienn¹ od kilkunastu dni, na zewn¹trz tego

z Józefem, przyrzeczonym Jej ma³¿onkiem.
Mo¿emy tak s¹dziæ na podstawie sugestii pod
suniêtych nam pod rozwagê przez Mateusza.
Ewangelista ów pisze, ¿e Józef, z którym Ma
ryja nie mieszka³a jeszcze pod wspólnym
dachem, na widok brzemiennej ma³¿onki, któ
ra powróci³a do Nazaretu po trzech miesi¹cach
nieobecnoci w domu, nie bardzo wiedzia³,
jak w takich okolicznociach post¹piæ. Zaryso
wuj¹cy siê ju¿ brzuszek Maryi nie pozosta
wia³ w¹tpliwoci. Zapewne zasz³a w ci¹¿ê bê
d¹c poza rodzinnym domem. Zak³opotany,
ale i zrozpaczony Józef, który by³ cz³owiekiem
prawym i nie chcia³ naraziæ jej na znies³awie
nie, zamierza³ oddaliæ j¹ potajemnie (Mk 1,
19). Trudno orzec, czy by³aby to najrozs¹d
niejsza decyzja mê¿czyzny, niemniej kolejna
ingerencja anio³a rozwia³a s³uszne w¹tpliwo
ci Józefa: nie bój siê wzi¹æ do siebie Maryi,
twej ma³¿onki; albowiem z Ducha wiêtego
jest to, co siê w niej poczê³o (Mt 1,20).

Nazaret zz bazylik¹
bazylik¹ Zwiastowania
Zwiastowania Pañskiego
Pañskiego
Nazaret

nie by³o widaæ, niemniej El¿bieta, z natchnie
nia Bo¿ego, rozpozna³a, ¿e i Ona sama jest
ju¿ matk¹, i to matk¹ samego Boga. Skoro
El¿bieta mówi o moim Panu, ma przecie¿ na
myli nie kogo innego, jak tylko samego
Jahwe, Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba. Tekst
biblijny wyranie sugeruje, ¿e w pe³ni cz³o
wiekiem jest siê od momentu poczêcia, a nie
od chwili narodzenia. I to przes³anie, p³yn¹ce
przecie¿ z Ewangelii, winno byæ mocno wpi
sane w wiadomoæ wspó³czesnych ludzi, tak
nieodpowiedzialnie podchodz¹cych do tej
fundamentalnej kwestii ¿ycia cz³owieka.
I jeszcze jedno: czy¿ moment spotkania
obu niewiast nie by³ tym momentem, kiedy
Maryja uwiadomi³a sobie, ¿e w Jej ³onie za
istnia³o dziecko, wszak do tej pory pozosta
wa³o to w sferze Jej wiary i zaufania. To
El¿bieta wyjawi³a Jej tê okolicznoæ. Maryja
nie pojmowa³a jeszcze, bo poj¹æ nie mog³a,
i¿ jest  by u¿yæ biblijnego zwrotu  owym
naczyniem wybranym przez Boga, które by³o
nieodzowne dla przyjêcia i przejcia p³odu
Jezusa przez wszystkie etapy wewnêtrznego
rozwoju cz³owieka a¿ do Jego narodzin.
W którym miejscu £ukasz powie, ¿e
Maryja wszystkie te niepojête rzeczy prze
chowywa³a w swoim sercu i je rozwa¿a³a.
Na wczesnym etapie Jej formowania i dora
stania do powierzonej Jej misji z nikim siê
Maryja nie dzieli³a swoj¹ tajemnic¹, nawet

Od tej zatem chwili Józef swoj¹ obecno
ci¹ mê¿czyzny u boku Maryi niejako firmo
wa³ naturalny bieg kszta³tuj¹cej siê rodziny.
Zarówno najbli¿si w Nazarecie, gdzie miesz
kali, jak i s¹siedzi, postrzegali tê parê jako
zwyk³e, normalne ma³¿eñstwo oczekuj¹ce
dziecka. Przecie¿ bêd¹ siê dziwiæ za kilka
dziesi¹t lat na widok doros³ego Jezusa: Sk¹d
u niego ta m¹droæ i cuda?  popadali w zdu
mienie  Czy¿ nie jest on synem cieli? Czy
jego matce nie jest na imiê Mariam (Mt 13,
55). Sprawa poczêcia Jezusa pozostawa³a
tajemnic¹ Maryi i Józefa. I tylko ich obojga.

I oto zbli¿a³ siê ów dzieñ upragniony dla
ka¿dej kobiety, dzieñ wydania na wiat dziec
ka. Józef, z którym odt¹d komunikowa³ siê
anio³, podj¹³ decyzjê o podró¿y do odleg³ego
od Nazaretu Betlejem, bo wiedzia³, ¿e Mesjasz
mo¿e przyjæ na wiat tylko tam, nigdzie in
dziej. By³a to wiedza powszechna w narodzie
wybranym. Wiedzieli o tym przede wszystkim
arcykap³ani i uczeni w Pimie, stra¿nicy na
rodowych tradycji. To oni na pytanie Mêdr
ców, przyby³ych ze Wschodu z darami dla
Nowonarodzonego, poinformowali egzotycz
nych wêdrowców, ¿e Mesjasz musi siê naro
dziæ w Betlejem judzkim, bo tak napisa³ pro
rok: A ty Betlejem, ziemio Judy, nie jeste zgo
³a najlichsze sporód g³ównych miast Judy,

albowiem z ciebie wyjdzie w³adca, który bê
dzie pasterzem ludu mego, Izraela (Mt 2, 56).
Roztropny, odpowiedzialny i opiekuñczy
Józef przyby³ do Betlejem na czas, na tyle
wczeniej, by nie nara¿aæ swej brzemiennej
ma³¿onki na trudy dalekiej podró¿y. Zatrzy
ma³ siê w miecie, sk¹d wywodzi³ siê jego
ród, od pierwszego króla Izraelitów, dziel
nego Dawida. Zapewne znalaz³ tam jaki k¹t,
mo¿e u dalekich krewnych, jakkolwiek nie
na tyle dogodny, by móg³ zapewniæ intym
noæ rodz¹cej kobiecie. Dlatego, kiedy tylko
nadszed³ czas rozwi¹zania, usun¹³ siê na ubo
cze, z dala od ludzkich oczu, do jednej z grot,
jakich pe³no w wapiennym pod³o¿u skalistej
Judei. Groty takie zajmowali czêsto pasterze,
by³y przytulne, ciep³e od nawozu, wyposa
¿one w wykute w skale ¿³oby, mog¹ce s³u¿yæ
w sam raz za kolebkê. I w takiej to poniewier
ce przyszed³ na wiat Mesjasz, z tak¹ prze
cie¿ têsknot¹ wyczekiwany przez naród wy
brany. I to w³anie owi pasterze, którzy prze
bywali w okolicy i trzymali stra¿ nocn¹ nad
swoim stadem, pierwsi otrzymali znak z nie
ba: dzi w miecie Dawida narodzi³ siê wam
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan (£k 2,11).
Póniej wszystko ju¿ potoczy³o siê nor
malnie, jak to w pobo¿nych rodzinach ¿y
dowskich. W ósmym dniu nale¿a³o Dziecku
nadaæ imiê i Je obrzezaæ, rytua³ taki by³ za
strze¿ony miejscowemu kap³anowi. W cile
okrelonym czasie oczyszczenia kobiety po
porodzie nale¿a³o te¿ odwiedziæ poblisk¹
Jerozolimê, aby dziecko p³ci mêskiej, jako
pierworodne, ofiarowaæ Bogu i aby z³o¿yæ
przy tej okazji stosown¹ ofiarê, w tym przy
padku dwa go³êbie, dar ubogich.
I to w jerozolimskiej wi¹tyni tajemnica
Maryi i Józefa zosta³a rozpoznana i publicz
nie wyjawiona przez pewnego Symeona.
Zapewne ku zak³opotaniu Maryi ów starzec
wzi¹³ z Jej ramion Niemowlê, uniós³ Je ku gó
rze wypowiadaj¹c owe znamienne s³owa: mo
je oczy ujrza³y twoje zbawienie  zwraca³ siê
do Jahwe  które przygotowa³ wobec wszyst
kich narodów (£k 2, 3031). Obecna przy
tym starowinka imieniem Anna rozpowiada³a
przy tej okazji wszem i wobec, ¿e oto Mesjasz
ju¿ nawiedzi³ wi¹tyniê pañsk¹ jako niemow
lê. Jak d³ugo wiadkowie owego zdarzenia
potrafi¹ przechowaæ je w swojej pamiêci?
I zapewne Józef zamieszka³by na sta³e
w Betlejem, do czego siê przymierza³, gdyby
nie przeszkodzi³a tym zamys³om polityka.
Poinformowany, znów przez anio³a, o gro¿¹
cym Dziecku niebezpieczeñstwie ze strony
króla Heroda, musia³ natychmiast opuciæ
miasto, w rodku nocy, i tak jak sta³ ruszy³
odwiecznym traktem handlowym ku Egip
towi. Pozostawa³ tam najmniej przez dwa lata,
a¿ do mierci królatyrana. Powracaj¹c z po
litycznej emigracji do ojczyzny, odst¹pi³ jed
nak od zamiaru osiedlenia siê w Betlejem,
w miecie pozostaj¹cym wraz z ca³¹ Jude¹
pod panowaniem równie niezrównowa¿onego
w³adcy, jakim by³ Archelaos, syn zmar³ego.
Nie mia³ innego wyboru, powróci³ do Naza
retu, bo Galilea by³a spokojniejsz¹ krain¹ ani
¿eli skora do buntów, rozruchów i intryg Ju
dea. Zjawi³ siê tam po czterech latach nieobec
noci, osiad³ wród swoich, poród bli¿szej
i dalszej rodziny, obok s¹siadów. Ch³opiec po
trafi³ ju¿ biegaæ i jak ka¿de inne dziecko bawi³
siê z rówienikami.
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Polska bogata w surowce
Czy Polacy wiedz¹, jakie bogactwa naturalne kryje nasza ziemia? Raczej nie wiedz¹.

z³ó¿ zawieraj¹cych mied, poniewa¿ z³o¿a te
le¿¹ na mniejszych g³êbokociach. Polska jest
dzisiaj potentatem w produkcji srebra zajmu
j¹c trzecie miejsce na wiecie. Rocznie pro
dukujemy z rud miedzi ok. 1500 ton srebra,
z czego 96 proc. przeznaczamy na eksport.
Gdybymy siêgnêli po z³o¿a cynkowoo³o
wiowe, wynik by³by jeszcze lepszy. Popyt na
srebro stale ronie.
Poza rudami cynkowoo³owianymi na te
renie Polski kryj¹ siê jeszcze inne skarby. Na
Suwalszczynie znaleziono z³o¿a polimeta
liczne zawieraj¹ce niemal ca³¹ tablicê Mende
lejewa. W Krzemiance i Udryniu, na g³êbo
koci od 850 do 2300 m pod ziemi¹, zalega
1,5 mld ton rud polimetalicznych. Wród wie
lu innych pierwiastków z³o¿a te zawieraj¹ ok.

m.in. niemiecki koncern Thyssen Krupp, wia
towy potentat w bran¿y metalurgicznej.
Pod Z¹bkowicami l¹skimi wystêpuj¹ z³o
¿a niklu. Równie¿ w tych z³o¿ach, obok niklu,
wystêpuje z³oto i platynowce. Zasobnoæ tych
z³ó¿ szacuje siê na 14 mln ton. Wartoæ tylko
niklu z tych pok³adów szacuje siê na kilka mi
liardów dolarów. Warto te¿ wspomnieæ o ura
nie z okolic Kowar w Sudetach. II wojna
wiatowa przerwa³a Niemcom wydobycie
rudy uranowej z tego terenu. Po wojnie Rosja
nie kontynuowali eksploatacjê kowarskich
z³ó¿. W 1973 r. wydobycie, oczyszczanie
i wzbogacanie rud uranu zakoñczono z powo
dów ekonomicznych. Co stoi na przeszkodzie,
¿eby powróciæ do tych z³ó¿? Technologie
zwi¹zane z przemys³em wydobywczym tanie
j¹, a uran dro¿eje. Ten promieniotwórczy pier
wiastek jest nam szczególnie potrzebny, bo
przecie¿ przygotowujemy siê do budowy elek
trowni j¹drowej. Przyk³adów zasobnoci pol
skiej ziemi jest znacznie wiêcej. Wszystkiego
mamy pod dostatkiem. Trzeba tylko umieæ
wykorzystaæ te skarby.
Zastanawia, dlaczego polskie w³adze nie
chc¹ skorzystaæ z darów natury. Nie umiej¹

50 mln ton tytanu. Zawieraj¹ ponadto rudy
¿elaza najwy¿szej jakoci, kamienie pó³szla
chetne oraz du¿e iloci wanadu i metali ziem
rzadkich. Wartoæ tych z³ó¿ szacuje siê na
2 bln dolarów. Wiele z tych pierwiastków wy
korzystywanych jest w przemyle kosmicz
nym. Na przyk³ad tytan jest niezbêdny do
produkcji samolotów, okrêtów podwodnych
i statków kosmicznych. Byæ mo¿e ten pó³noc
nowschodni zak¹tek Polski przeznaczony jest
na inne cele, ni¿ rozwijanie przemys³u wydo
bywczego.
Na obszarze oddalonym 30 km od miêdzy
narodowego lotniska w Pyrzowicach, miêdzy
Myszkowem, Kozieg³owami i Mas³owem,
w ziemi ukryte jest co najmniej 726 mln ton
rud wolframu, molibdenu i miedzi. Te cenne
z³o¿a usytuowane s¹ na g³êbokoci od 400 do
800 m. Z czystego molibdenu wykonuje siê
elementy reaktorów j¹drowych i ¿arówek,
a ze stopów molibdenu i wolframu wytwarza
siê dysze rakiet i czêci skrzyde³ samolotów.
Z³o¿om molibdenu towarzyszy z³oto, srebro
i selen. Póki co, polskie w³adze nie myl¹
o uruchomieniu rodzimej produkcji na tym
terenie. Z³o¿ami tymi interesuj¹ siê inne kraje,

lub nie chc¹ zorganizowaæ pieniêdzy na bu
dowê nowych kopalni, ale chc¹ inwestowaæ
w futurystyczne, wielkie projekty na miarê
przedwojennego COP. Chc¹ przekopywaæ
Mierzejê Wilan¹, rozbudowywaæ porty prze
³adunkowe, zbudowaæ od zera nowy Port Lot
niczy w Stanis³awowie ko³o Grodziska Mazo
wieckiego. Z niejasnych powodów wci¹¿ nie
chc¹ siêgn¹æ w g³¹b naszej ziemi. Trudno
uciec od konstatacji, ¿e od pocz¹tku polskiej
transformacji, od 1989 r., ci¹gle zamykamy
lub oddajemy nasze fabryki i wolimy byæ
krajem kupuj¹cym, sprowadzaj¹cym, ni¿ kra
jem sprzedaj¹cym i produkuj¹cym. Gdy obec
na w³adza obejmowa³a rz¹dy, jej przedstawi
ciel Mariusz Orion Jêdrysek  G³ówny Geolog
kraju, pe³nomocnik rz¹du do spraw polityki
surowcowej pañstwa, w randze sekretarza sta
nu Ministerstwa rodowiska, na jednej z kon
ferencji prasowych na pocz¹tku 2016 r. powie
dzia³, ¿e 80 proc. koncesji na wydobycie rzad
kich minera³ów znajduje siê w rêkach zagra
nicy. Stwierdzi³ te¿, ¿e niektóre koncesje zo
sta³y wydane w sposób zupe³nie sprzeczny
z interesem Skarbu Pañstwa. Pad³a wtedy za
powied zmian w prawie geologicznym, które

Wiêkszoæ orientuje siê z grubsza, ¿e mamy du¿¹ iloæ z³ó¿ wêgla, spor¹ iloæ rudy miedzi,
gazu ziemnego i ropy naftowej w niewielkich ilociach. O tych surowcach mówi siê czêsto
i w równych kontekstach. Nic jednak nie mówi siê o innych bogactwach znajduj¹cych siê
na terytorium Polski. Wród nich s¹ z³o¿a pierwiastków ziem rzadkich, rudy cynkowoo³o
wiowe, z³o¿a zawieraj¹ce tytan, wanad, molibden, wolfram, nikiel, uran.
Gdzie w starych, tajnych szafach ukryta
jest dokumentacja dotycz¹ca lokalizacji
naszych narodowych sreber. Po wojnie mie
limy wspania³ych in¿ynierów, jeszcze chowu
przedwojennego, którzy w PRLowskiej rze
czywistoci prowadzili profesjonalne badania
geologiczne. W kuluarach mówi³o siê o wiel
kim bogactwie  o cennych surowców natu
ralnych zalegaj¹cych nasz kraj, jednak o sko
rzystaniu z darów natury decydowali wtedy
nie Polacy, ale w³adze Kremla. Decyzje o wy
dobyciu z³ó¿ b¹d ich ukryciu mia³y charakter
polityczny. Rachunek ekonomiczny nie mia³
¿adnego znaczenia. Mimo, ¿e tamte czasy mi
nê³y, dzisiaj obserwujemy podobne obce ste
rowanie polsk¹ polityk¹ surowcow¹. Rzuca
my siê na szerok¹ wodê inwestuj¹c w poszu
kiwanie z³ó¿ naturalnych na dnie Morza Pó³
nocnego i Atlantyku, a to co kryje nasza zie
mia, w niezrozumia³y sposób chronimy.
Czy¿by rz¹d polski przechowywa³ je dla
tych, co po nas przyjd¹?
W okrêgu chrzanowskoolkuskim znaj
duj¹ siê najwiêksze na wiecie z³o¿a rud cyn
kowoo³owiowych. W pasie o d³ugoci ok. 40
km zasoby tych rud szacuje siê na ok. 500 mln
ton. Ju¿ w redniowieczu wydobywano tam
surowiec, cenny równie¿ z tego powodu, ¿e
zawiera³ srebro. W ostatnich latach pracowa³y
na tym terenie trzy kopalnie. Dwie ju¿ zamk
niêto, a trzecia Pomorzany dogorywa. Ko
palnia ta ma byæ zamkniêta w 2020 r. Z³o¿a
jednak pozostaj¹, trzeba tylko w nie zainwe
stowaæ siêgaj¹c po nie na wiêksz¹ ni¿ dot¹d
g³êbokoæ (ok. 200 m). Polskie w³adze nie s¹
tym zainteresowane. Opinia publiczna, mo¿e
poza mieszkañcami tamtych okolic, nie wie,
¿e posiadamy taki maj¹tek. A nawet, gdyby
siê dowiedzia³a, to zawsze istnieje wymówka,
¿e inwestycja jest pozabilansowa  nie op
³aci siê lub jest nieekologiczna. W oficjal
nych dokumentacjach geologicznych zani¿o
no wielkoæ tzw. zasobów op³acalnych. Nasze
bogate z³o¿a rud cynkowoo³owiowych nie
s¹ zagospodarowane przez polskie firmy, bo
pañstwu polskiemu siê nie op³aca. S¹ jednak
zagraniczne firmy, które maj¹ apetyt na nasze
z³o¿a. W 2011 r. w okolicach Zawiercia, Ro
kitna i Chech³a kanadyjska firma otrzyma³a
koncesjê i dokona³a ponad 200 odwiertów. Po
stwierdzeniu wysokiej jakoci rudy cynku
i o³owiu postanowi³a zbudowaæ kopalniê,
która ma przynosiæ jej zyski przez 20 lat.
W 2013 r. kanadyjska spó³ka Rathdowney
Resources chcia³a zainwestowaæ na tym tere
nie oko³o 300 mln dolarów. Trwa spór pomiê
dzy okolicznymi mieszkañcami a zwolenni
kami budowy kopalni. Szczegó³ów nie dowie
my siê z mediów. Nie dowiemy te¿, jakie zys
ki bêdzie mia³o polskie pañstwo, gdyby ta ka
nadyjska firma zaczê³a wydobywaæ nasze z³o
¿a. Cena rynkowa cynku i o³owiu jest ponad
trzy razy ni¿sza od ceny miedzi, za to koszt
eksploatacji rudy cynkowoo³owiowej jest kil
kakrotnie ni¿szy ni¿ rudy miedzi w KGHM.
Pozyskiwanie srebra z rud cynkowoo³owio
wych jest tañsze od srebra pochodz¹cego ze
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obni¿a³oby ryzyko inwestycyjne. Taka posta
wa nowego G³ównego Geologa Polski dawa³a
nadziejê na dobr¹ zmianê. Niestety, od tamte
go czasu minê³y prawie trzy lata, a sytuacja
nie tylko siê polepszy³a, ale uleg³a pogorsze
niu. W tej chwili oko³o 90 proc. koncesji na
poszukiwanie rzadkich minera³ów maj¹ firmy
zagraniczne.
W obszarze dzia³ania pana wiceministra
Oriona Jêdryska panuje chaos organizacyjny
i atmosfera tymczasowoci. wiadczy o tym
karuzela kadrowa w strukturach podleg³ych
panu Jêdryskowi. Od 2015 r. Departament
Nadzoru Geologicznego ma ju¿ szóstego dy
rektora i pi¹tego zastêpcê. Departament Poli
tyki Surowcowej i Analiz  trzeciego dyrek
tora i czwartego zastêpcê, a Pañstwowy Insty
tut Geologiczny zmieni³ swojego szefa po raz
pi¹ty. Powsta³y ponad dwa lata temu, licz¹cy
kilkadziesi¹t stron projekt utworzenia polskiej
s³u¿by geologicznej do zarz¹dzania gospodar
k¹ surowcow¹ pozostaje dot¹d na papierze.
Dopiero w padzierniku tego roku postano
wiono wydzieliæ Polsk¹ Agencjê Geologiczn¹
z istniej¹cego Polskiego Instytutu Geologicz
nego (PIG) zatrudniaj¹cego obecnie ponad
800 pracowników. Na uwagê zas³uguje dy
misja ostatniego dyrektora PIG  Tomasza
Nowackiego. Zdaniem Nowackiego, o jego
odwo³aniu 23 listopada, zadecydowa³y jego
zbyt usilne starania o uruchomienie centralne
go magazynu próbek geologicznych w Lesz
czach w gminie K³odawa. Tam, w jednym
miejscu mia³y znaleæ siê wszystkie próbki
geologiczne rozproszone obecnie w wielu
magazynach w ca³ej Polsce. Zbiór próbek
z wieloletnich wierceñ geologicznych posiada
ogromn¹ wartoæ naukow¹ i finansow¹. Pro
jekt realizacji centralnego magazynu zaso
bów próbek geologicznych powsta³ jeszcze
w 2012 r. Sprawy siê przeci¹ga³y, równie¿ za
spraw¹ obecnego G³ównego Geologa Polski
 Mariusza Orion Jêdryska, który wstrzyma³
to przedsiêwziêcie w 2016 r. Dot¹d wydano
setki milionów z³otych na organizowanie kon
ferencji i konsultacji. Z tego kosztownego,
urzêdniczego zabiegania niewiele wynik³o, bo
wci¹¿ nie ma sensownej, dalekowzrocznej
polityki surowcowej pañstwa. Zgodnie z de
cyzj¹ Komitetu Ekonomicznego Rady Minist
rów, Polska Agencja Geologiczna ma pow
staæ dopiero w drugim kwartale 2019 r., czyli
krótko przed koñcem obecnej kadencji rz¹du.
Polska ma wspania³e po³o¿enie geogra
ficzne i posiada niezmierzone bogactwa mine
ralne. Nasze bogactwa s¹ jednak teoretyczne,
bo nie pracuj¹ dla Polaków. Co sprawia, ¿e
nie chcemy byæ gospodarzem we w³asnym
domu? Jakimi kryteriami kieruj¹ siê kolejne
rz¹dy w Polsce? Czy¿by polskie pañstwo
rozwa¿a³o rozliczenie siê z ¯ydami nie gotów
k¹, bo jej nie mamy, ale poprzez przekazanie
naszych zasobów naturalnych? W niebez
piecznym dla Polski amerykañskim akcie
prawnym  ustawie 447 jest zapis o rozlicze
niach w naturze. Ustawa ta dopuszcza tak¹
mo¿liwoæ w celu realizacji restytucji ¿ydow
skiego mienia bezspadkowego szacowanego
na 300 miliardów dolarów. Skarby ukryte pod
powierzchni¹ naszego kraju s¹ potê¿ne. Po
podzieleniu siê, ile dla nas zostanie? Ta gorzka
refleksja nasuwa siê automatycznie wobec za
niechania polskich w³adz na wielu obszarach
¿ycia gospodarczego i politycznego. Koñczy
my wiêtowanie jubileuszowego roku 100le
cia odzyskania niepodleg³oci Polski. Warto
siê wiêc zastanowiæ, czy dzisiejsza Polska rze
czywicie jest niepodleg³a? Czy mo¿e cieszyæ
siê niepodleg³oci¹ gospodarcz¹, a w szczegó
noci, czy Rzeczypospolita Polska ma niepod
leg³oæ surowcow¹?

PROBLEMY
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Lotnisko w szczerym polu
I sta³o siê. W ostatnim dniu listopada, KRS zarejestrowa³a Spó³kê Celow¹  Centralny Port

specustaw¹. Pojawi³o siê ju¿ kilkadziesi¹t
angielskich firm zainteresowanych t¹ inwes
tycj¹. Jeli chodzi o infrastrukturê towarzy
sz¹c¹, pe³nomocnik rz¹du referuje, ¿e: Pañst
wo nie bêdzie budowaæ Airport City. Pañst
wo stworzy warunki do uporz¹dkowanego
rozwoju i zagospodarowania terenu wokó³
CPK. A co bêdzie, jak nikt siê nie zg³osi do

portu lotniczego ju¿ teraz wywo³uje fatalne
skutki. Nieruchomoci lawinowo trac¹ na
wartoci. Nikt nie zechce zamieszkaæ w stre
fie huku. Obawy dotycz¹ wzrostu zanieczy
szczenia i ha³asu wywo³anego zwiêkszonym
ruchem samochodowym.
Nie mówi siê nic o zasilaniu energetycz
nym projektowanego CPK. W czasach, gdy
stawia siê nacisk na proekologiczne ród³a
energii, spraw¹ wielkiej wagi jest zasilenie
takiego giganta. Dotyczy to zarówno energii
elektrycznej, jak i cieplnej oraz elektryfikacji
transportu naziemnego. Podczas dwutygod
niowych debat na szczycie COP24 zorga
nizowanego w Katowicach, problemu tego
nie podjêto. Nie wiadomo, czy nowe lotnisko
bêdzie korzystaæ z odnawialnych róde³ ener
gii (OZE)? Czy na przyk³ad na obrze¿ach

budowy tego szeroko rozumianego zaplecza?
Miko³aj Wild jest odpowiedzialny rów
nie¿ za za³atwienie sprawy z wyw³aszcza
nymi mieszkañcami. Znane s¹ ogólniki typu:
rynkowa wartoæ nieruchomoci jako pod
stawa odszkodowañ, ale brak konkretów do
tycz¹cych wysokoci rekompensat za grunty
 tereny rolne, zabudowania mieszkalne, pro
dukcyjne, us³ugowe. Inwestycja ma obj¹æ
ponad 66 kilometrów kwadratowych terenów
zlokalizowanych w trzech gminach:  Bara
nów z powiatu grodziskiego, Teresin z po
wiatu sochaczewskiego i Wiskitki z powiatu
¿yrardowskiego. Ustalono, ¿e samo lotnisko
zostanie zbudowane w Stanis³awowie w gmi
nie Baranów niedaleko Grodziska Mazo
wieckiego na obszarze oko³o 3000 ha. Bara
nów to gmina rolnicza licz¹ca oko³o 5 tys.
mieszkañców. Ziemia w tej okolicy jest wy
sokiej klasy, a Stanis³awów to ma³a zwarta
wie, w której mieszka oko³o 130 osób. Zna
ny jest wynik referendum przeprowadzonego
w czerwcu tego roku. Mieszkañcy gminy
Baranów opowiedzieli siê zdecydowanie
przeciwko planom rz¹du  82,8 procent g³o
suj¹cych odpowiedzia³o nie na pytanie 
Czy jeste za lokalizacj¹ Centralnego Portu
Komunikacyjnego na obszarze Gminy Bara
nów?. Mieszkañcy nie chc¹ CPK i nie ak
ceptuj¹ warunków specustawy zwi¹zanych
z rozliczaniem za wykup gruntów. Referen
dum mia³o charakter konsultacji i jego wynik
nie musi byæ brany pod uwagê. Dla Grodzi
ska Mazowieckiego i innych miejscowoci
niedaleko Baranowa, wiadomoæ o budowie

lotniska powstan¹ elektrociep³ownie bioga
zowe albo wykorzystuj¹ce wody geotermal
ne? Politycy na razie takimi szczegó³ami siê
nie zajmuj¹. CPK jest projektem politycznym.
Teraz wa¿ne jest ukazanie wizji wiekopom
nego przedsiêwziêcia, resztê za³atwi siê pó
niej. Przeciêtny, logicznie myl¹cy Polak
ledz¹cy z mediów poczynania rz¹dz¹cych,
martwi siê czy znowu nie mamy do czynienia
z pomys³ami bez pokrycia.
Budowa CPK stawia pod znakiem zapy
tania przysz³oæ warszawskiego lotniska na
Okêciu. Jak dot¹d wypowiedzi polityków PiS
by³y w tej sprawie sprzeczne. Ekspertyzy
trwaj¹, choæ powinny byæ ju¿ dawno zrobio
ne, zanim uchwalono specustawê i zatrudnio
no szefów spó³ki. Czy stanie siê tak jak przy
budowie elektrowni j¹drowej? Od dekady
mówi siê o niej op³acaj¹c sowicie jej preze
sów. Wydano ju¿ na tê wirtualn¹ inwestyc
jê oko³o miliarda z³otych, a elektrowni 
szczêliwie  jak nie by³o, tak nie ma. Nie
jest nawet znana jej lokalizacja. Czy CPK po
wieli los elektrowni j¹drowej? Taki fina³ nie
jest wykluczony. Gdyby za rok w³adzê prze
j¹³ wrogi obóz zjednoczonej opozycji, mo
¿e zrobiæ na z³oæ i wstrzymaæ inwestycjê.
Tak ju¿ by³o, o czym siê g³ono nie wspomi
na. Pomys³ wybudowania nowego centralne
go lotniska powsta³ ju¿ w 2003 roku za rz¹du
Leszka Millera. Studium wykonalnoci no
wego lotniska wykona³o hiszpañskie konsorc
jum za 550 tysiêcy euro. Sporz¹dzono raport
rz¹dowy i na tym siê prace zakoñczy³y. Potem
kolejne rz¹dy  z takim samym skutkiem 

Komunikacyjny (CPK). Na czele tej sztandarowej inwestycji obecnego rz¹du stan¹³ Jacek
Bartosik. Nazwisko prezesa poznalimy ju¿ w po³owie wrzenia. W telewizji Polacy mogli
zobaczyæ pana Bartosika i wys³uchaæ jego wypowiedzi; na przyk³ad takiej, ¿e spó³ce której
bêdzie przewodziæ nie zale¿y na samym lotnisku, tylko na intermodalnym wêle 
cokolwiek znaczy to sformu³owanie.
W wiêto Barbórki opinia publiczna pozna³a
nazwiska czteroosobowego zarz¹du CPK.
Wiceprezesem ds. finansowych zosta³ Mi
cha³ Wrona, który wczeniej pracowa³ w Ban
ku Pekao S.A. Wiceprezesem ds. lotniczych
zosta³ Dariusz Sawicki, który wczeniej by³
m.in. menad¿erem w projekcie przebudowy
lotniska Heathrow. Wiceprezesem ds. kole
jowych zosta³ Piotr Malepszak, by³y cz³onek
zarz¹du Kolei Dolnol¹skich. Maj¹c tak¹
dowiadczon¹ ekipê zarz¹dzaj¹c¹ powinni
my mieæ nadziejê, ¿e projekt zakoñczy siê
sukcesem.
Nowa spó³ka zosta³a zaliczona do tzw.
spó³ek strategicznych polskiego pañstwa.
Specustawa, zg³oszona przez rz¹d, zosta³a
przyjêta przez sejm RP w maju tego roku
i podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudê
2 czerwca. Ustawa okrela zasady i warunki
przygotowania, finansowania i realizacji in
westycji w zakresie budowy CPK oraz infra
struktury mu towarzysz¹cej. Ponadto prze
widuje, ¿e w 2019 r. zakoñcz¹ siê negocjacje
z mieszkañcami o wykup ziemi, a w 2020 r.
zapadnie ostateczna decyzja o szczegó³owej
lokalizacji obiektów CPK. Sprawy marketin
gowe zwi¹zane z budow¹ nowego lotniska
realizowane s¹ ekspresowo. CPK bêdzie wy
stêpowa³o pod nazw¹ Solidarnoæ. Znamy
ju¿ wartoæ inwestycji, znamy przepustowoæ
lotniska i znamy nawet logo CPK. Gorzej jest
ze szczegó³ami. Analizy dopiero s¹ tworzone.
Zacznijmy od informacji ogólnych, które
podaj¹ czynniki rz¹dowe. CPK ma byæ jed
nym z najwiêkszych portów przesiadkowych
w Europie. Ma to byæ tzw. hub  lotnisko na
stawione na przesiadki w ruchu miêdzykon
tynentalnym. Po pierwszym etapie budowy,
port ma obs³ugiwaæ do 45 mln pasa¿erów
rocznie, a docelowo nawet 100 mln. Termin
realizacji ustalono na 2027 r. Przewidywany
koszt inwestycji wynosi oko³o 35 mld z³, czyli
rocznie trzeba bêdzie wydaæ 3,5 mld z³. War
toæ ta obejmuje tylko port lotniczy i terminal
kolejowy z niezbêdn¹ infrastruktur¹. Nie obej
muje natomiast infrastruktury dojazdowej do
lotniska  dróg samochodowych i kolejo
wych. Ta dodatkowa infrastruktura ma obej
mowaæ 850 km dojazdowych torów szybkiej
kolei, budowê nowych pasów na autostradzie
A2 oraz budowê ca³ego miasta Airport City
okalaj¹cego lotnisko. Inwestycjê tê porównuje
siê do przedwojennej budowy Gdyni, przy
której uros³o nowe miasto.
Przy takich gigantycznych inwestycjach,
zawsze ciekawi opiniê publiczn¹, sk¹d pañs
two wemie na to pieni¹dze. Pe³nomocnik
rz¹du ds. CPK, wiceminister infrastruktury
Miko³aj Wild mówi, ¿e rozwa¿ane jest za
równo finansowanie ze rodków publicz
nych, jak i finansowanie z zaanga¿owaniem
kapita³u prywatnego. Po cichu oczekuje siê
te¿ pomocy z UE. Pan Wild spotka³ siê ju¿
z ministrem spraw zagranicznych Wielkiej
Brytanii, który koordynuje udzia³ brytyjskich
firm w realizacji CPK w zakresie objêtych

podchodzi³y do tematu. Gdy do w³adzy dosz³a
PO, projekt zosta³ nazwany Centralnym Por
tem Lotniczym. Rz¹d wynaj¹³ konsorcjum
kilku firm doradczych, które stworzy³y 200
stronicow¹ Koncepcjê Lotniska Centralnego
dla Polski. Port Tuska mia³ kosztowaæ 20
mld z³. Dokument ten zapewne te¿ s³ono kosz
towa³. Po wybuchu kryzysu greckiego, po
mys³ powêdrowa³ na pó³kê.
Gdyby nawet nowe megalotnisko pow
sta³o, czy znajdzie siê tylu pasa¿erów, ile prze
widuje specustawa? Sk¹d wemiemy 100 mln
pasa¿erów? To iloæ wiêksza, ni¿ liczba pasa
¿erów obs³ugiwanych przez najwiêkszy port
lotniczy wiata w Atlancie! W ubieg³ym roku,
warszawskie lotnisko Chopina obs³u¿y³ 15,8
mln pasa¿erów. Wszystkie lotniska w Polsce
obs³u¿y³y ³¹cznie 34,2 mln pasa¿erów, z cze
go polski przewonik  PLL LOT przewio
z³y 6,8 mln pasa¿erów. Ambitne plany zwi¹
zane z budow¹ CPK bêd¹ potrzebowa³y po
wiêkszenia floty samolotowej. Na razie flota
naszego narodowego przewonika liczy
oko³o 60 samolotów. Dla porównania, Luft
hansa dysponuje oko³o 300 maszynami. Po
wa¿nym wyzwaniem przy budowie CPK bê
dzie zapewnienie dowozu ludzi na lotnisko.
Bez kolei i dróg dojazdowych, CPK nie bê
dzie móg³ funkcjonowaæ, a wspomnienie per
turbacji przy budowie autostrad powinno stu
dziæ entuzjazm. Codziennie trzeba bêdzie do
wieæ na lotnisko w krótkim czasie ponad sto
tysiêcy osób. Wi¹¿e siê to z rozbudow¹ zat
³oczonej autostrady A2. Stanis³awów odda
lony jest od Warszawy 40 km, a od £odzi 
50 km. Plany zak³adaj¹ powstanie nowej in
frastruktury kolejowej. Ma ona po³¹czyæ 120
miast zamieszka³ych przez 13 mln ludzi z cen
tralnym portem lotniczym. W reszcie kraju
ka¿dy mieszkaniec ma mieæ maksymalnie
do 30 km do najbli¿szego dworca.
Budowa CPK  portu przesiadkowego
dla Europy rodkowoWschodniej, oznacza
gwa³towny rozwój regionu. Centralne po³o
¿enie w po³¹czeniu z rozwojem sieci kolejo
wej i drogowej spowoduje, ¿e region ten przy
ci¹gnie biznes  biura, hotele. W ka¿dym ra
zie takie jest oczekiwanie pomys³odawców.
Bêdziemy lataæ po ca³ym wiecie i wiat bê
dzie siê do nas zlatywa³. Te marzycielskie pla
ny polityków patrz¹cych w kalendarz wybor
czy dra¿ni¹, zw³aszcza mieszkañców ma³ych
miasteczek. Ok. 100 polskich miast licz¹cych
ponad 10 tysiêcy ludzi pozbawionych jest
dostêpu do po³¹czeñ kolejowych. I nie po
mog³a im dot¹d ¿adna kampania wyborcza.
Oby nowy port lotniczy, gdy ju¿ powsta
nie, nie generowa³ przesadnych kosztów,
podobnie jak niewykorzystane stadiony wy
budowane bez g³owy, na polityczne zamó
wienie na Euro 2012. Ostrze¿eniem niech te¿
bêdzie port lotniczy RadomSadków. W roku
2012 wydano na jego rozbudowê 300 mln z³.
Ju¿ w zesz³ym roku musiano go zamkn¹æ,
bo nic siê tam nie bilansowa³o. Teraz radom
skie lotnisko ma uratowaæ Przedsiêbiorstwo
Pañstwowe Porty Lotnicze poprzez jego
przejêcie. Polacy nie nad¹¿aj¹ za pomys³ami
rz¹dz¹cych. Polska nie posiada aktualnej
strategii lotniczej. Ka¿de województwo reali
zuje w³asne plany. Inwestuje siê stale w lot
niska w Krakowie, Rzeszowie, Gdañsku,
Modlinie, Wroc³awiu, Poznaniu, Zielonej
Górze, Bydgoszczy, Olsztynie. Wybudowa
nie CPK mo¿e ograniczyæ znaczenie portów
regionalnych i pozostawiæ im po³¹czenia
europejskie oraz tanie po³¹czenia miêdzymia
stowe i rejsy czarterowe. Bêdziemy z uwag¹
ledziæ zmiany na polskim rynku lotniczym.
Oby nie by³y one podobne do innych zmian,
które Polakom obiecano.

SPOJRZENIA

Aspekt

Maryja Matka Kocio³a
Ca³y Koció³ zatem patrzy na Maryjê. (w. Jan Pawe³ II).
Naturalnym rodowiskiem i teologicznym
miejscem Maryi jest Koció³, którego jest
duchow¹ Matk¹. S³yszymy czêsto, ¿e Maryja
jest Matk¹ Bo¿¹, Matk¹ Jezusa Zbawiciela
wiata. W przesz³oci zbyt ma³o jednak by³a
podkrelana prawda o szczególnej roli, jak¹
Ona pe³ni we wspólnocie Kocio³a. Okrele
nie Maryi jako Matki Bo¿ej jest fundamen
talnie zwi¹zane z Wcieleniem Syna Bo¿ego,
Jezusa Chrystusa, które dokona³o siê z Ducha
wiêtego dla zbawienia ludzi; Dla nas ludzi
i dla naszego zbawienia.
Jezus Chrystus narodzi³ siê z Maryi jako
cz³owiek, a poniewa¿ Jego cz³owieczeñstwo
jest cile zwi¹zane z Bóstwem, zasadne jest
zatem nazywanie Jej Bo¿¹ Rodzicielk¹  Mat
k¹ Bo¿¹. Nauka ta zosta³a uroczycie og³o
szona przez Sobór Efeski w 431 roku. Potwier
dzamy tê prawdê tak¿e w naszej pobo¿noci,
gdy piewamy: On jak Matkê J¹ mi³owa³, cho
cia¿ Bogiem by³. Nie mo¿na przecie¿ oddzie
liæ Matki od Syna i od tego, co On uczyni³
i naucza³. Koció³ jest dzie³em Jezusa Chrys
tusa i Jego misja do Niego nale¿y. W tym
wszystkim jest obecna Jego Matka  Maryja.
Koció³ zawsze tê prawdê g³osi³, ale uroczy
cie na probê polskich biskupów zosta³a Ona
og³oszona przez, dzisiaj ju¿ wiêtego, papie
¿a Paw³a VI na zakoñczenie III Sesji Soboru
Watykañskiego II w 1964 roku.
Maryja, od Zwiastowania i Wcielenia,
poprzez Kalwariê i Wieczernik Zielonych
wi¹t, a¿ po wszystkie czasy jest zwi¹zana
z Jezusem Chrystusem i Jego Kocio³em.
A zatem jest Matk¹ wszystkich, którzy przez
chrzest w³¹czeni zostali do Kocio³a. Dzieje
Kocio³a s¹ dziejami Jezusa i Maryi, pe³ni¹
cych razem, ka¿dy w swoim zakresie, okrelo
ne i niezbêdne zadania. Koció³ Matka musi
mieæ przy sobie i w sobie matkê swego Twór
cy  Matkê Kocio³a. (S³uga Bo¿y Kardyna³
St. Wyszyñski).
Koció³ spotyka siê z Maryj¹ i stara siê
do Niej upodobniæ naladuj¹c Matkê swego
Pana, moc¹ Ducha wiêtego zachowuje

dziewiczo nienaruszon¹ wiarê, mocn¹ na
dziejê i szczer¹ mi³oæ. W taki sposób Maryja
obecna jest w tajemnicy Kocio³a jako wzór.
Tajemnic¹ Kocio³a jest bowiem rodzenie
do nowego, niemiertelnego ¿ycia, czyli ma
cierzyñstwo w Duchu wiêtym. (w. Jan Pa

cio³a  Maryja jest figur¹ Kocio³a.
(KKK, 967). Koció³ urzeczywistnia macie
rzyñsk¹ rolê Maryi; ( ) z wiar¹ przyjmuje
Bo¿e S³owo, Maryja sta³a siê Matk¹ Bo¿ego
S³owa  Koció³ siê staje Matk¹ poprzez
przepowiadanie S³owa i rodzenie do ¿ycia
Bo¿ego, oraz niemiertelnoci przez sakra
ment Chrztu wiêtego synów z Ducha wiê

we³ II). Maryja od pocz¹tku wspó³dzia³a³a
z Duchem wiêtym w tworzeniu Kocio³a
i jest obecna w dziejach Kocio³a, i tak pozo
staje a¿ do czasów ostatecznych.
Maryja jest Niepokalanie Poczêta i przez
ten przywilej zosta³a równie¿ zachowana od
zmazy grzechu pierworodnego, ale tak¿e od
wszelkiego innego grzechu. wiêtoæ Maryi
jest wzorem dla Kocio³a; przez to jest Ona
znakomitym i szczególnym cz³onkiem Ko

tego i z Boga zrodzonych. (KKK, 507). Ma
ryja wspó³dzia³a³a z Kocio³em w tym rodze
niu dzieci Bo¿ych. Macierzyñstwo Maryi
w odniesieniu do Kocio³a i ca³ej ludzkoci
wype³nia siê przez Jej opiekê, wstawiennic
two i porednictwo.
Dlatego Koció³ czci Maryjê i nieustannie
modli siê do Niej, z Ni¹ uprasza dla siebie
i dla ca³ej ludzkoci wszystkie upragnione ³as
ki, odpuszczenie grzechów i wieczne zbawie
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nie. Powinnimy zatem uczyæ siê takiego
rozumienia Kocio³a, jaki przyk³ad daje nam
Maryja i razem z Ni¹ przyczyniaæ siê do
rodzenia nowego wiata i nowej ludzkoci.
B³ogos³awiæ mnie bêd¹ wszystkie pokolenia
(£k 1, 48). Staje siê to szczególnie i przede
wszystkim w Kociele i poprzez Koció³.
Wyra¿a siê to w wiêtach liturgicznych po
wiêconych Matce Bo¿ej oraz w modlitwie
maryjnej, takiej jak ró¿aniec, który jest stresz
czeniem ca³ej Ewangelii. wiêto Maryi Mat
ki Kocio³a obchodzimy w poniedzia³ek po
Zes³aniu Ducha wiêtego. Dzieñ ten wybra
no, poniewa¿ Zes³anie Ducha wiêtego by³o
pocz¹tkiem dzia³alnoci Kocio³a. W Dzie
jach Apostolskich czytamy, ¿e w momencie
Zes³ania Ducha wiêtego w Wieczerniku
obecni byli wszyscy aposto³owie, którzy trwa
li jednomylnie na modlitwie razem z nie
wiastami, Maryj¹ Matk¹ Jezusa i braæmi Jego
(Dz 1, 14).
W pierwsz¹ niedzielê Adwentu rozpoczê
limy nowy rok liturgiczny  kocielny. Z Ko
cio³em i w Kociele, razem z Maryj¹ Matk¹
Kocio³a, bêdziemy ponownie prze¿ywaæ
wielkie misteria naszego uwiêcenia i zba
wienia. Bêdzie to drugi rok w trzyletnim
cyklu realizowania programu duszpaster
skiego Episkopatu Polski, w którym bêdzie
nam towarzyszy³o has³o Wszystko W Mocy
Bo¿ego Ducha. Wszyscy ochrzczeni s¹ ad
resatami tego programu duszpasterskiego,
oraz ci, którzy ju¿ przyjêli sakrament Bierz
mowania i te osoby, które do jego przyjêcia
siê przygotowuj¹. Pragnieniem autorów pro
gramu duszpasterskiego jest umo¿liwienie
wiernym i wszystkim ludziom dobrej woli
poznania Kocio³a w zupe³nie nowym, byæ
mo¿e nieznanym jeszcze wietle. Celem jest
odnalezienie swego miejsca w Kociele oraz
osobistego powo³ania w jego wspólnocie.
Mo¿e siê to staæ przez w³asny i wspólnotowy
wysi³ek, ale przede wszystkim W Mocy
Bo¿ego Ducha. Bêdziemy wiêc otwieraæ siê
na Jego dary, na Jego wiat³o, moc i natchnie
nia. Bêdziemy to czyniæ i zechciejmy to czy
niæ razem z Maryj¹  Matk¹ Kocio³a naj
pos³uszniejsz¹ i najwierniejsz¹ Duchowi
wiêtemu. Ufaj¹c Jej porednictwu czêsto
w domach i parafiach wo³ajmy: O Maryjo
Matko Kocio³a, upro wiarê, daj nadziejê,
po³¹cz wszystkich w mi³oci.

Historyczne organy na p³ycie
Ukaza³a siê interesuj¹ca p³yta z muzyk¹ organow¹, bêd¹ca cegie³k¹ przeznaczon¹ na
zakoñczenie rekonstrukcji zabytkowych organów w bazylice sulejowskiej. Renesansowe i
barokowe kompozycje nagra³ na tym instrumencie ³ódzki organista, Jerzy Goryszewski.
Sulejowskie opactwo cystersów, ufundowa
ne na prawym brzegu Pilicy przez Kazimierza
Sprawiedliwego  obecnie zabytek klasy 0
 jest jednym z lepiej zachowanych w Euro
pie, cysterskich za³o¿eñ obronnych z XIII
wieku. Znajduj¹ca siê w jego obrêbie romañ
ska bazylika przyci¹ga uwagê m.in. portalem,
sklepieniem krzy¿owym w nawach (jednym
z pierwszych na ziemiach polskich), dwiema
rozetami i w³anie organami, obecnie odna
wianymi.
Zaznaczyæ trzeba, ¿e cystersi mieli w prze
sz³oci w³asne warsztaty organmistrzowskie
 w Oliwie, Pelplinie i innych filiach. Dyspo

nuj¹c ród³ami zaopatrzenia w cynê i o³ów bu
dowali organy o przewadze g³osów metalo
wych. Instrument w Sulejowie pochodzi
z po³owy XVII wieku. Inicjatorem budowy
by³ opat Stanis³aw Zarêba, a wykonawc¹
prawdopodobnie Florian Oleski. Za dzie³o
stolarskosnycerskiego warsztatu zakonnego
uchodzi efektowny, manierystycznobaroko
wy prospekt. Od kilku lat, po rozpoczêciu ge
neralnej rekonstrukcji przez ³ódzk¹ Firmê
Szczerbaniak, instrument odzyskuje swe wa
lory brzmieniowe. Na razie ma 16 g³osów.
Do pe³nego zakoñczenia prac (zak³adaj¹cego
uzupe³nienie dyspozycji o tzw. g³osy jêzyko

we) potrzebne s¹ rodki finansowe, o które
opactwo zabiega.
Wspomniana, wydana przez Dialog Stu
dio p³yta, sprzedawana jest na ten¿e cel. Za
anga¿owany w akcjê Jerzy Goryszewski to
absolwent klasy organów Pañstwowej Wy¿
szej Szko³y Muzycznej (obecnie Akademii
Muzycznej) w £odzi. Studiowa³ te¿ w Bisch
fliche Kirchenmusikschule w Berlinie Za
chodnim. Koncertowa³ na krajowych i zagra
nicznych festiwalach muzycznych, wystêpo
wa³ w kilku krajach z orkiestr¹ Filharmonii
£ódzkiej, nagrywa³ dla Wytwórni Filmów
Owiatowych. Dzia³a jako animator kultury.
Wród zarejestrowanych na kr¹¿ku ut
worów znalaz³a siê skupiona w nastroju, ano
nimowa kompozycja polska z Tabulatury
klasztoru w. Ducha w Krakowie pt. Przez
Twe wiête Zmartwychwstanie (z ok. 1550 ro

ku), uroczysta Toccata avanti la Messa della
Madonna Girolamo Frescobaldiego, pe³na
blasku Toccata gmoll Johanna Pachelbela,
kunsztowna w polifonicznej fakturze Fanta
sia Sopro Primo Tono z fug¹ Piotra ¯ele
chowskiego (z rêkopisu Biblioteki Jagiel
loñskiej). Goryszewski z pietyzmem traktuje
ten muzyczny materia³, a jego interpretacje
umo¿liwiaj¹ docenienie walorów dwiêko
wych historycznego instrumentu.
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Zad³u¿anie siê to grzech?
Wyobramy sobie nastêpuj¹c¹ sytuacjê. Rodzice przestaj¹ dawaæ dziecku kieszonkowe na

Oczywicie jest to powa¿ny problem poli
tycznoekonomiczny i Polska mia³a ju¿
przykre dowiadczenia w podobnej sytuacji,
gdy Gierek, a potem Jaruzelski zad³u¿ali kraj
dok³adnie w tych samych instytucjach. No
có¿  powiedz¹ politycy  teraz mamy inne
czasy, dzia³amy ekonomicznie i mamy wol
n¹ gospodarkê rynkow¹.
Problem polega jednak na tym, ¿e prawa

ja doprowadzi³a w Polsce pocz¹tku lat 90
tych XX wieku do wyprzedania przedsiê
biorstw pañstwowych w Polsce po minimal
nej wartoci. To równie¿ dlatego w naszym
kraju ponad 80% banków jest w rêkach za
granicznych. Obecnie toczy siê walka o ko
palnie, odkrywki i lasy pañstwowe. Plan miê
dzynarodowych karteli finansowych zawsze
przebiega wed³ug tego samego schematu.
Najpierw udostêpniaj¹ kredyty, a kiedy gos
podarka jest odpowiednio zad³u¿ona, przy
stêpuj¹ do realizacji planu uzale¿nienia eko
nomicznego danego pañstwa. Polska nie jest
tu bynajmniej przypadkiem odosobnionym.
Obecnie obs³uga d³ugu publicznego w Pol
sce to kwota ponad 40 miliardów z³otych.
Suma ta zawiera przede wszystkim odsetki
od kredytów/obligacji, które rz¹d polski p³aci
bankom zagranicznym. Oczywicie, najpro

rynku pozosta³y prawami rynku. Kolejny
problem zwi¹zany jest z faktem, ¿e nasi dob
rzy koledzy, czyli Bank wiatowy i MFW, nie
dzia³aj¹ sami. Oni maj¹ za plecami innych
kolegów, a ci nie s¹ ju¿ tak sympatyczni
i bezinteresowni. S¹ to potê¿ne miêdzynarodo
we kartele finansowe, które inwestuj¹ w zad
³u¿onych krajach w³anie za porednictwem
Banku wiatowego i MFW. Podobna sytuac

ciej by³oby siê nie zad³u¿aæ i prowadziæ zdro
w¹ politykê politycznogospodarcz¹, opart¹
na ogólnie uznanych zasadach ekonomicz
nych. S¹ pañstwa, które notorycznie wypra
cowuj¹ nadwy¿ki bud¿etowe. Do tych pañstw
Polska jednak nie nale¿y.
Wyjcie z tej zagmatwanej, ale i bardzo nie
bezpiecznej sytuacji wydaje siê bardzo proste.
Nale¿y wypracowaæ mechanizmy, które po

jego wydatki. Wydaje im siê, ¿e w ten sposób oszczêdzaj¹ w bud¿ecie rodzinnym. Dziecko
potrzebuje jednak pieniêdzy na swoje drobne wydatki, abstrahuj¹c od tego, czy maj¹ one
sens, czy s¹ sensu pozbawione. Dziecko zaczyna siê wiêc zad³u¿aæ u kolegów, nie wiedz¹c,
¿e za jego zaufanymi kolegami stoj¹ inni koledzy. Rodzice s¹ zadowoleni, dziecko równie¿,
ale tylko na tzw. krótk¹ metê, bowiem prawa ekonomii  jak wiemy  s¹ nieub³agane.

Podobn¹ sytuacjê mamy w Polsce, a stwo
rzona zosta³a ona nieprzemylanym i nie
udolnym zapisem w Konstytucji RP, którego
inicjatorem by³ postkomunista Aleksander
Kwaniewski. Mowa tu o art. 220 ustêp 2,
który mówi: Ustawa bud¿etowa nie mo¿e
przewidywaæ pokrywania deficytu bud¿eto
wego przez zaci¹ganie zobowi¹zania w cen
tralnym banku pañstwa.
Powy¿szy zapis zabrania dobitnie finan
sowania deficytu bud¿etowego przez zad³u
¿anie siê polskiego pañstwa (rz¹du) w Na
rodowym Banku Polskim (NBP). Na pierw
szy rzut oka zapis ten wydaje siê sensowny,
niebudz¹cy w¹tpliwoci i z ekonomicznego
punktu widzenia wrêcz wzorcowy  tak¿e dla
innych pañstw. Szczególnie ma to sens, gdy
dochody pañstwa przewy¿szaj¹ wydatki i nie
wystêpuje tzw. dziura bud¿etowa. A wiêc
mowa tu o zdrowej i dobrze prosperuj¹cej
gospodarce, opieraj¹cej siê na odpowiedzial
nych dzia³aniach polityków.
W polskich warunkach politycznoeko
nomicznych niestety tak nie jest. Dochody na
szego pañstwa s¹ notorycznie ni¿sze od wy
datków, co zreszt¹ czytamy i s³yszymy w me
diach (nawet w tzw. pierwszym obiegu!).
W tej sytuacji rz¹d polski  nie mog¹c siê us
tawowo zad³u¿yæ we w³asnym banku naro
dowym  szuka innych mo¿liwoci zmniej
szenia deficytu bud¿etowego. Czyli postêpu
je tak jak dziecko, które zgodnie z decyzj¹
rodziców, pozbawione jest kieszonkowego:
idzie do kolegów i prosi o po¿yczkê.
Rz¹d polski ma dwóch takich sprawdzo
nych kolegów: Bank wiatowy i Miêdzyna
rodowy Fundusz Walutowy (MFW). Aby
pokryæ deficyt bud¿etowy nale¿y tylko wy
daæ obligacje albo zaci¹gaæ kredyt w tych
instytucjach. I rz¹d polski tak w³anie robi.

Caravaggio zakazany
W holenderskim Utrechcie otwarto wystawê dzie³ wielkiego w³oskiego malarza Caravaggia
oraz jego uczniów, z których czêæ pochodzi³a w³anie z Utrechtu. Wielki artysta Michelangelo
Merisi da Caravaggio znany jest na ca³ym wiecie, miêdzy innymi z obrazów podejmuj¹cych
tematykê katolick¹. Nie zostan¹ one jednak wykorzystane przy promowaniu wystawy w Ut
rechcie, gdy¿ sprzeciw wyrazi³a miejscowa partia muzu³mañska.

O randze wystawy wiadczy fakt, ¿e Wa
tykan zgodzi³ siê na ni¹ wypo¿yczyæ s³ynne
dzie³o w³oskiego geniusza Z³o¿enie do grobu,
a muzeum w hiszpañskim Montserrat  niemal
równie s³ynny obraz medytuj¹cego w. Hiero
nima. Oba dzie³a bêd¹ prezentowane w Holan
dii po raz pierwszy w historii; i z pewnoci¹
wystawê odwiedz¹ dziesi¹tki, jeli nie setki
tysiêcy ludzi, jak by³o w przypadku innych
holenderskich czasowych wystaw najs³ynniej
szych wiatowych malarzy, takich jak Hiero

nim Bosch czy Rembrandt van Rijn  podaje
internetowy serwis adoptkhol.blogspot.com
(Adoptuj koció³ w Holandii).
Wielk¹ ekspozycjê w Utrechcie promowaæ
mia³y umieszczone na kilku budynkach olb
rzymie reprodukcje obrazów, które zaprezen
towane s¹ na wystawie Utrecht, Caravaggio
i Europa. Pomys³ nie spodoba³ siê jednak le
wicowej partii reprezentuj¹cej muzu³mañs
kich imigrantów (DENK), poniewa¿  jak
podkrela  obrazy caravaggionistów s¹ zna

ne z tematyki chrzecijañskiej i biblijnej.
Dzia³acze muzu³mañskiej partii DENK
skierowali zapytania do w³adz o koszty wys
tawy oraz zasugerowali postawienie na rep
rodukcje dzie³ wspó³czesnych. To jednak nie
wszystko. Jak podaje portal adoptkhol.blog
spot.com, w¹tpliwoci przedstawicieli DENK
wzbudzi³a te¿ kwestia, czy obrazy malarzy ut
rechckich faktycznie s¹ ikonami Utrechtu dla
wszystkich mieszkañców (jak twierdzili po
mys³odawcy) i czy jest to poprawne etnicznie,
kulturowo i w aspekcie historii sztuki. Z kolei
przedstawiciel partii w radzie miasta, czy
stosownym jest finansowanie chrzecijañskich
obrazów z funduszy publicznych.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e Holendrzy za
reaguj¹ jak normalni ludzie, jak gospodarze
we w³asnym kraju. Tymczasem rzecznik pra
sowy Utrecht Marketing Ronald Besemet

zwoli³yby pokryæ deficyt bud¿etowy z banku
narodowego. Zamiast p³aciæ odsetki od kredy
tów, prociej by³oby po¿yczaæ bezprocentowo
z NBP. Przeciwnicy tej koncepcji oburz¹ siê
zapewne i powiedz¹, ¿e rz¹d polski ma zwi¹
zane rêce prawem unijnym. Zgoda, ale... Czy
rz¹d w³oski ma te¿ zwi¹zane rêce prawem
unijnym? Czy rz¹d polski musi siê zad³u¿aæ?
Czy pañstwo polskie jest suwerenne? Reto
ryczne pytania Za³o¿enie, ¿e nasi politycy
potrafiliby utrzymaæ w ryzach wydatki pub
liczne i nie zad³u¿aæ siê w NBP w nieskoñczo
noæ, jest praktycznie równa zeru. Dlatego
wa¿ny jest zapis konstytucyjny, który okre
la³by wysokoæ zad³u¿enia w banku narodo
wym  procentowo w stosunku do poziomu
przyrostu PKB. W ten sposób mo¿na by unik
n¹æ nadmiernego drukowania pieniêdzy i zwi¹
zanej z tym inflacji.
Niew¹tpliwie, bior¹c pod uwagê powy¿
sze rozwa¿ania, nasuwa siê kilka generalnych
spostrze¿eñ. Po pierwsze, mo¿na by nawo³y
waæ do odpowiedzialnoci polityków za losy
pañstwa i jego przysz³oæ i sugerowaæ im,
aby zaniechali zad³u¿ania siê, ale w ramach
aktualnej konstelacji politycznej w Polsce nie
ma to najmniejszego sensu. Po drugie, obo
jêtne o czym piszê w moich artyku³ach, zaw
sze dochodzê do tego samego wniosku: trze
ba zmieniæ przestarza³¹, postkomunistyczn¹
konstytucjê, a tym samym art. 220. Po trzecie,
nie nale¿y zmieniaæ kolegów, poniewa¿ kole
dzy staj¹cy za naszymi kolegami s¹ zawsze
ci sami  w wypadku zaci¹gania obcego d³ugu
s¹ to miêdzynarodowe kartele finansowe.
Nale¿a³oby raczej zwróciæ siê do rodzi
ców z prob¹ o kieszonkowe, czyli polski rz¹d
powinien po¿yczaæ pieni¹dze na pokrycie
dziury bud¿etowej od NBP, ale tylko do ci
le okrelonego w konstytucji pu³apu. Po
czwarte, jak to jest, ¿e wszyscy wiedz¹ o wy
¿ej opisanej sytuacji  wiadomie lub pod
wiadomie  i nikt nic nie robi, aby wyjæ
z tego m³yñskiego kola?
Odpowied jest prosta: brakuje w Polsce
skutecznych bezporedniodemokratycznych
mechanizmów kontroli i podejmowania de
cyzji (inicjatywy obywatelskiej i wi¹¿¹cego,
bezprogowego referendum), które po³o¿y³y
by kres zad³u¿aniu siê i tym samym wyprze
da¿y pañstwa polskiego.
Zad³u¿anie siê to nie grzech, lecz kwestia
odpowiedzialnoci za przysz³e pokolenia.

stwierdzi³, ¿e nie chodzi³o o ura¿enie kogo
kolwiek, a podnoszone argumenty zostan¹
uwzglêdnione, szczególnie ¿e uczniowie Cara
vaggia malowali te¿ dzie³a o innej tematyce.
Wystawa bêdzie promowana obrazami przed
stawiaj¹cymi muzyków.
Wycofanie siê pod naporem muzu³mañs
kiej presji nie spodoba³o siê Partii Ludowej na
rzecz Wolnoci i Demokracji oraz Partii Wol
noci. Politycy zwracali uwagê, ¿e dzie³a cara
vaggionistów stanowi¹ dziedzictwo kulturo
we, a zastosowana w Utrechcie autocenzura
idzie za daleko.
Henk van Deú z holenderskiej Partii Wol
noci (PVV) przypomnia³, ¿e islam zabrania
wszelkich przedstawieñ w sztuce. Czy wiêc
nastêpnym krokiem bêdzie walka o zamyka
nie muzeów? Holendrzy nie mog¹ biernie
pozwalaæ na niszczenie w³asnej to¿samoci i
kultury, tymczasem parali¿uj¹ca kraj tulipa
nów polityczna poprawnoæ wdziera siê
tak¿e do tych dziedzin holenderskiego ¿ycia.
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Mam za co Panu Bogu dziêkowaæ
W Uroczystoæ Niepokalanego Poczêcia Najwiêtszej Maryi Panny, 8 grudnia br., w ko
ciele pw. Przemienienia Pañskiego w £odzi odby³a siê wyj¹tkowa uroczystoæ  wiêto
walimy 80. rocznicê urodzin Ks. Infu³ata Józefa Fija³kowskiego. Z tej okazji Jubilat wraz
z zaproszonymi kap³anami odprawi³ Mszê wiêt¹.
Ksiêdza Infu³ata Józefa Fija³kowskiego nie
trzeba ³odzianom bli¿ej przedstawiaæ. Przez
blisko 40 lat by³ proboszczem parafii pw.
Przemienienia Pañskiego, a ponad 40 lat pe³
ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Wydzia³u Ka
techetycznego. Choæ obecnie jest ju¿ na eme
ryturze, aktywnie uczestniczy w ¿yciu Ko
cio³a, a Czytelnicy Aspektu Polskiego co
miesi¹c czytaj¹ cenne rozwa¿ania Ksiêdza
Infu³ata, ujête w wietnej publicystyce, za co
jestemy naszemu Koledze Jubilatowi nie
zwykle wdziêczni.
Mimo sobotniego przedpo³udnia, koció³
przy ul. Rzgowskiej wype³ni³ siê ludmi, któ
rzy chcieli wiêtowaæ piêkny jubileusz Ksiê
dza Infu³ata. Przybyli parafianie, wychowan
kowie i przyjaciele Dostojnego Jubilata, sios
try zakonne, w szczególnoci urszulanki i ho
noratki. Mszê wiêt¹ koncelebrowali: ks. pra

 Przeczyta³em ostatnio takie zdanie 
rozpocz¹³ Ksi¹dz Infu³at homiliê  ¿e ka¿dy
cz³owiek, je¿eli siê choæ troszeczkê g³êbiej
zastanowi ma tysi¹ce powodów do tego, by
Bogu i ludziom dziêkowaæ. To w³anie po
wód tej uroczystoci  by i sobie, ale tak¿e nam
wszystkim daæ okazjê, by dziêkowaæ Bogu,
Maryi i ludziom.
Ks. Infu³at przytoczy³ myl w. Fran
ciszka z Asy¿u, który powiedzia³, ¿e nasz¹
w³asnoci¹ s¹ nasze grzechy s³aboci, u³om
noci, a wszystko inne od Boga i ludzi pocho
dzi i choæ s¹ te¿ nasze zas³ugi i wysi³ek, to
czym to jest w porównaniu z tym, co otrzy
mujemy od Boga i od ludzi, pocz¹wszy od na
szych rodziców i chrzestnych a¿ po wszystkie
niezliczone rzesze tych, którzy razem z nami
id¹ drog¹ zbawienia i drog¹ kap³añstwa.
Ks. Infu³at Józef Fija³kowski urodzi³ siê

³at Wies³aw Potakowski, proboszcz parafii
pw. wiêtej Faustyny Kowalskiej w £odzi,
ks. pra³at Grzegorz Jêdraszek, proboszcz
parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej w £odzi,
ks. kanonik Stanis³aw Kaniewski, emeryto
wany dyrektor Centrum S³u¿by Rodzinie
w £odzi, O. Stanis³aw Rêkawek SAC, eme
rytowany proboszcz parafii pw. w. Wincen
tego Pallotiego w £odzi, ks. kanonik Krzysz
tof Wlaz³o, proboszcz parafii pw. Przemie
nienia Pañskiego, ks. kanonik Stanis³aw £¹g
wa, proboszcz parafii w. Kazimierza w £o
dzi, ks. kanonik Mariusz Szczeniak, pro
boszcz parafii pw. w. Wojciecha w £odzi,
ks. dr hab. S³awomir Szczyrba, wyk³adowca
Wy¿szego Seminarium Duchownego w £odzi.
Ksi¹dz Infu³at zaprosi³ do wspólnej mod
litwy, któr¹ pragn¹³ ogarn¹æ wszystkich lu
dzi, których spotka³ na swojej drodze ¿yciowej.
Jeli zdawa³o nam siê, ¿e znamy tego
wspania³ego ksiêdza, to przejmuj¹ca homilia
dowiod³a, ¿e wiele piêknych kart Jego ¿ycia
zapisanych jest niezwyk³ymi wydarzeniami.
Us³yszelimy dramatyczn¹ historiê ¿ycia Ju
bilata  bogat¹ i g³êboko wtopion¹ w ¿ycie
narodu i naszego miasta.

3 grudnia 1938 r. Jak sam podkrela, by³
dzieckiem umieraj¹cym, ale dziêki modlit
wom mamy i babci Pan Bóg oddali³ zagro¿e
nie.
8 grudnia 1938 r. w Niepokalane Poczê
cie Matki Bo¿ej otrzyma³ Chrzest wiêty,
który, jak mówi³ Ks. Infu³at, jest wydarze
niem po czêci nawet wa¿niejszym ni¿ nasze
ziemskie urodzenie, bo przez chrzest rodzimy
siê dla Boga. Dziêkowa³ wiêc Dostojny Jubi
lat za ³askê Chrztu wiêtego i za rodziców,
w 80. rocznicê urodzin.
Rodzina Fija³kowskich dowiadczy³a
wielu dramatów podczas II wojny wiatowej.
 Kiedy wojna wybuch³a  mówi³ Ks. Infu³at
 nie mia³em roku. Ojca zabrano na roboty
do Niemiec, a mama razem z innymi Polakami
pracowa³a ciê¿ko pracowa³a u Niemca, który
Polaków strasznie traktowa³, a on i jego dzieci
nas, dzieci Polaków, zmuszaj¹c nas do pos³ug,
jakich dziecko 45letnie wykonaæ absolutnie
nie mog³o. Wkrótce zmar³a starsza siostra.
 Dwukrotnie przeznaczyli nas na wy
wózkê  mówi³. Ks. Fija³kowski  ukrylimy
siê na tydzieñ u dziadków, w nocy nas szukali,
bylimy zakryci snopkami s³omy, chodzili obok

nas i wystarczy³o pchn¹æ te snopki, by nas
z³apali i strasznie skatowali, nie sta³o siê tak.
To kolejny cud w ¿yciu Ksiêdza. Wkrótce
rodzinie grozi³o kolejne niebezpieczeñstwo
 trafili do obozu przejciowego na ul. £¹
kow¹ w £odzi, z którego wywo¿ono Pola
ków do obozu koncentracyjnego i na roboty
do Niemiec. I tym razem uda³o siê z ostatniej
chwili unikn¹æ tragicznego losu.
Po wojnie Ks. Fija³kowski rozpocz¹³
szkoln¹ edukacjê. Ze wzruszeniem wspomi
na³ nauczyciela religii i kierownika szko³y
p. Tadeusza Szaniawskiego, który otworzy³
szko³ê. To by³ wspania³y cz³owiek. Takich na
uczycieli by³o wielu na mojej drodze.
Po ukoñczeniu szko³y podstawowej,
m³odego Józia Fija³kowskiego znalaz³ Pan
Bóg i zaprosi³ na drogê kap³añstwa. Ukoñ
czy³ ni¿sze seminarium duchowne  by³a to
szko³a rednia, prowadzona przez diecezjê.
Jak podkrela³ Jubilat, tê szko³ê skoñczy³ nasz
biskup W³adys³aw, bp Adam i wielu innych,
którzy potem przyjêli wiêcenia kap³añskie.
Po ni¿szym seminarium zdawano maturê
kocieln¹ i osobno  eksternistycznie  matu
rê pañstwow¹, bo szko³y kocielne nie mia³y
praw szko³y publicznej. Ks. Fija³kowski
zdawa³ maturê w I Liceum przy ulicy Wiêc
kowskiego, inni koledzy w innych szko³ach.

Mog³o tak siê staæ dziêki niezwyk³ej odwa
dze ówczesnych dyrektorów szkó³, bo w rze
czywistoci umo¿liwiali przyst¹pienie do
matury absolwentom szkó³ kocielnych.
Potem 5 lat studiów w Wy¿szym Semi
narium Duchownym i oczekiwanie na wie
cenia, bo w chwili ukoñczenia szko³y Ks. Fi
ja³kowski nie mia³ jeszcze wymaganych pra
wem kanonicznym 24 lat. Na mocy dyspensy
Ks. Prymasa Wyszyñskiego, wiêcenia kap
³añskie przyj¹³ w wieku 23 lat, 10 grudnia
1961 r. w £êczycy z r¹k Ks. Bp. Jana Kulika.
 Ogromne zgromadzenie  wspomina  przy
wielkim dwudziestostopniowym mrozie, ale
dla ludzi by³o to wyj¹tkowe prze¿ycie, bo nie
widzieli takich uroczystoci. W tych dniach
przypada wiêc 57. rocznica wiêceñ kap³añ
skich!
Jego pierwsz¹ parafi¹ by³ Witów za Piotr
kowem Trybunalskim, nastêpnie parafia w.
Mateusza w Pabianicach i w. Anny w £odzi.
Ks. Fija³kowski podkrela ciê¿k¹ pracê kate
chetyczn¹, jak¹ wówczas wykonywali ksiê
¿a: uczy³em w trzech punktach katechetycz
nych i w czwartym przy parafii, ka¿dego dnia
w innej szkole 7klasowe szko³y, a niektóre
klasy podwójne i potrójne, jecha³o siê rano
i wraca³o o 1617, a do tego dochodzi³a
zwyk³a pos³uga duszpasterska.
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W czasie pos³ugi u w. Anny Ks. Fija³
kowski rozpocz¹³ czteroletnie studia kateche
tyczne w Akademii Teologii Katolickiej. Po
ich ukoñczeniu zosta³ proboszczem parafii
pw. w. Urszuli, a Ks. Bp Rozwadowski mia
nowa³ go kierownikiem referatu katechetycz
nego, póniejszego wydzia³u. Funkcjê tê pe³
ni³ przez 42 lata, dbaj¹c o wielkie dzie³o kate
chizacji.  Doje¿d¿a³em do odleg³ych punk
tów  mówi Ks. Fija³kowski  bo katechezê
wówczas odbywa³o siê w punktach. To du¿y
fragment naszej historii  Kocio³a i Polski,
czas ogromnego powiêcenia nie tylko ksiê¿y
i niektórych katechetów, bo w wiêkszoci to
kap³ani uczyli religii, ale tak¿e dyrektorów
i nauczycieli. Ludzie u¿yczali swoich miesz
kañ i domów, by mog³a siê odbywaæ kate
cheza. W ten sposób m³odzie¿ polska by³a
ratowana przed komunistyczn¹ ateizacj¹.
Koció³ w Polsce, jak ¿aden z narodów umê
czonych komunizmem nie tylko dziêki kap³a
nom, katechetom, ale i ludziom wieckim
w wyj¹tkowy sposób rozwi¹za³ ten trudny
problem nauczania religii i chrzecijañskiego
wychowania naszych dzieci i naszej m³odzie¿y.
 Wspominam to dlatego  podkrela³ Ju
bilat ¿e te¿ to uznajê jako wielk¹ ³askê i my
lê, ¿e ksiê¿a starsi tak¿e tak to pojmuj¹, ¿e
chocia¿ by³y to czasy bardzo trudne dla Ko
cio³a to by³a wielka mobilizacja wiary, wyj¹t
kowa wspó³praca i wielkie powiêcenie. Nie
którzy gospodarze p³acili wielkie grzywny za
to, ¿e us³u¿yli Kocio³owi, wypo¿yczaj¹c swój
dom lub mieszkanie, nie bali siê jednak. Sami
bymy w tym rady nie dali.
Dramatycznym obrazem komunistycz
nych czasów by³o wspomnienie napadu pro
boszcza parafii w. Mateusza w Pabianicach.
Bandyci przywi¹zali proboszcza do kalory
fera, a nieprzytomn¹ gospodyniê zostawili w

³azience. Pod budynek pod³o¿yli ³adunek wy
buchowy.  Proboszcz to by³ odwa¿ny cz³o
wiek, uwolni³ siê, a kiedy poszed³ tam i zoba
czy³ pal¹cy siê lont, przydepn¹³ go i ugasi³ 
wspomina³ Ks. Infu³at Fija³kowski.  Bom
ba mia³a wysadziæ w powietrze budynek. Kie
dy zdetonowano ten ³adunek, dowiedzielimy
siê, ¿e plebania w Pabianicach i wikariatka,
w której mieszkalimy posz³aby w powietrze
i my razem z nimi i na tym by siê ¿ycie za
koñczy³o.
 Nie mogê tego nie wspomnieæ, skoro
do¿y³em 80 roku ¿ycia  t³umaczy Jubilat. 
A nie cieszy³em siê nigdy nadzwyczajnym
zdrowiem, co te¿ to uznajê za ³askê Boga,
skoro pozwoli³ udwign¹æ ciê¿ary ¿ycia.

Ks. Infu³at wielokrotnie wraca³ do swojej
pracy katechetycznej i do swoich zwi¹zków
z nauczycielami i dyrektorami szkó³, dziêki
którym katecheza mog³a wróciæ do szkó³ po
transformacji roku 1989.  Dziêki takim od
wa¿nym ludziom katecheci zostali przyjêci
i mogli jako zaistnieæ w szkole i zakorzeniæ
siê w swojej pracy i dziêki temu w tych trud
nych czasach, które znów przysz³y, nasze
dzieci i nasza m³odzie¿ nie jest pozbawiona
religii i nie jest pozbawiona chrzecijañskie
go wychowania.
Wspominam niektóre tylko wydarzenia:
urodziny chrzest wiêcenia pracê i ogrom
wspó³pracy, dobroci ¿yczliwoci ludzi, Pola
ków wspania³ych patriotów, a jednoczenie

wiêtoæ jest naszym celem
Przyk³ady ¿ycia Gigantów, którzy poci¹gaj¹ nas do wiêtoci swoim przyk³adem ¿ycia, daj¹
praktyczne wskazówki, zara¿aj¹ nas tymi atrybutami najlepszych i doskona³ych, którzy upo
dobnili siê do naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tak wiele przyk³adów z ¿ycia
wiêtych Kocio³a daje nam nie tylko przypuszczenie, wiarê, ale i pewnoæ, ¿e ka¿dy z nas jest
do niej powo³any, a przez ³askê Bo¿¹ wyposa¿ony w odpowiednie dary by j¹ osi¹gn¹æ.
W tym krótkim tekcie chcia³bym zaprezen
towaæ kilka wypowiedzi na temat wiêtoci
i drogi do niej w. Maksymiliana do wspó³
braci i do czytelników Rycerza Niepokala
nej. Wczeniej pokuszê siê próbê krótkiego
przybli¿enia wiêtoci i jej przejawów; jak
wspó³pracowaæ z ³ask¹, by jej nie marnowaæ,
a raczej wydobywaæ i uzewnêtrzniaæ.
Teologowie powiadaj¹, ¿e wiêtoæ polega
na mi³oci. To prawda. Bo im wiêcej kto ma
mi³oci w sobie do siebie i wzglêdem innych,
to tym bardziej jest zjednoczony z Bogiem,
tym wiêcej Boga posiada, tym bardziej jest
wiêty. Mi³oci nikt w³asnym wysi³kiem nie
osi¹gnie, jak napisa³em wczeniej potrzebna
jest do tego ³aska Bo¿a, by rozkwita³a w nas
jak najdoskonalsza wiêtoæ i doskona³oæ.
Wszyscy  pisze Pius XI  dla których
Koció³ wiêty jest przewodnikiem i nauczy
cielem, z woli Bo¿ej winni d¹¿yæ do wiêtoci
¿ycia. Albowiem wol¹ Bo¿¹ jest  powiada
w. Pawe³  uwiêcenie wasze (1 Tes 4, 3);
a Chrystus Pan sam wyjania, jakie ma byæ to
uwiêcenie: B¹dcie wy doskonali, jako i Oj
ciec wasz niebieski doskona³y jest (Mt 5, 48).
Niech nikt nie s¹dzi, ¿e ten nakaz ewangeliza
cyjny odnosi siê do ma³ej garstki dusz wybra

nych, ¿e innym wolno poprzestaæ na ni¿szym
stopniu cnoty. Prawo to obowi¹zuje wszyst
kich, bez wyj¹tku (A. ¯ychliñski, ¯ycie
wewnêtrzne 1939 r.). Jak wspomina w innej
ksi¹¿ce A. ¯ychliñski: ¯ycie zatem duchowe
jest ¿yciem wiary, mi³oci i nadziei, które
rozwija siê w duszy modl¹cej siê i pokornej.
Dusza taka posiada umiejêtnoæ wiêtych;
ona jedna potrafi dokonaæ prawdziwie wiel
kich dzie³ dla Boga i blinich.
O powszechnym wezwaniu do wiêtoci
pisze Ojciec wiêty Franciszek na kartach
O powo³aniu do wiêtoci w wiecie wspó³
czesnym: Cieszcie siê i radujcie (Mt 5, 12)
mówi Jezus ludziom, którzy s¹ przeladowani
lub poni¿ani ze wzglêdu na jego sprawê. Pan
chce od nas wszystkiego, a to, co oferuje, to
¿ycie prawdziwe, szczêcie, dla którego zosta
limy stworzeni. Chce, abymy byli wiêtymi
i nie oczekuje, ¿e zadowolimy siê ¿yciem prze
ciêtnym, rozwodnionym, pustym. Mamy wokó³
nas mnóstwo wiadków. ( ) W licie do Heb
rajczyków wspominani s¹ ró¿ni wiadkowie,
którzy zachêcaj¹ nas, by wytrwale biec w wy
znaczonych nam zawodach(por. 12, 1). Jed
nym wielkim wiêtym jest w³anie w. Mak
symilian Maria Kolbe, który mo¿e byæ dla nas

jak latarnia morska dla marynarzy, wskazuj¹c
kierunek dzia³ania. Pochylmy siê zatem na
krótk¹ chwilê nad jego mylami o wiêtoci.
Matryc¹ postêpowania i swoistym mot
tem, wed³ug którego dzia³a³ ten wiêty wydaje
siê byæ Regulamin ¿ycia (Regulamentum
vitae) i stwierdzenie: Muszê byæ wiêtym jak
najwiêkszym i wszystko przy jak najcilejszej
wspó³pracy z Niepokalan¹ Maryj¹, nic bez
Niej ( ) Czyñ co czynisz na wszystko inne
dobre czy z³e nie zwracaj uwagi. ( ) Zawsze
spokojne, nacechowane mi³oci¹ dzia³anie.
( ) Zachowaj porz¹dek, a porz¹dek ciebie
zachowa. ( ) Najpierw ca³y dla siebie, a tak
ca³y dla wszystkich. Jak widzimy nasz akt woli
i chêæ bycia wiêtymi przy wspó³pracy z Ma
ryj¹ jest wg. wiêtego najkrótsz¹ i najprostsz¹
drog¹ do osi¹gniêcia szczêcia w niebie.
Na uwagê zas³uguje ksi¹¿ka o. Alberta
Wojtczaka OFM Conv o w. Maksymilianie.
I tak wype³niaæ swoje obowi¹zki znaczy to sa
mo, co byæ wiêtym. Nie zapominaj  prze
strzega o. Maksymilian  ¿e wiêtoæ polega
nie na czynach nadzwyczajnych, ale na dob
rym spe³nianiu swoich obowi¹zków wzglê
dem Boga, siebie i innych (wa¿ne wskazanie
na wspólnotowy i spo³eczny aspekt wiêtoci
jako odpowiedzialnoci za wiêtoæ innych).
¯aden stan, nawet najwiêtszy, nie zapewni ci
uwiêcenia duszy, jeli bêdziesz zaniedbywa³
obowi¹zki z tego stanu p³yn¹ce.
Akt naszej woli i cel ¿ycia to: muszê byæ
wiêtym, chcê byæ wiêtym. To powinno
stanowiæ nasz¹ strategiczn¹ d¹¿noæ ¿yciow¹.
Do zakonników mawia³: przyszlimy do zako

chrzecijan, katolików, którzy w tych trudnych
czasach komunistycznych, bo takie by³y po
wojnie, ale i teraz tak¿e nie odchodz¹ od Boga,
od Kocio³a nie zostawiaj¹ kap³anów samych
nie wdaj¹ siê i w te nagonki, jakie obecnie siê
stosuje wobec Kocio³a, tylko rozumiej¹, ¿e
sen ¿ycie ma sens tylko w jednoci z Bogiem,
za co dziêki Bogu Najwy¿szemu, dziêki Matce
Bo¿ej, dziêki naszym wiêtym patronom.
Jak podkreli³ Dostojny Jubilat, to co po
wiedzia³em jest tylko fragmentem wszyst
kiego, czego dowiadczy³em i co prze¿y³em.
Ale to s¹ powody, by Bogu dziêkowaæ. To
wielka moja radoæ ze spotkania w ¿yciu
wspania³ych kap³anów i ludzi, których wiê
toci¹ ¿ycia mog³em siê ubogacaæ.
I dlatego zachêcam was wszystkich, ¿eby
to nasze spotkanie, sta³o siê okazj¹ ¿eby Bogu
przez Maryjê w Duchu wiêtym podziêkowaæ
za wielkie dary, które nam da³ nam i prosiæ
o ³aski na dalsze ¿ycie ka¿dego z nas i wszyst
kich, których niepodobna myl¹ ogarn¹æ.
Na zakoñczenie Mszy wiêtej ks. pro
boszcz Krzysztof Wlaz³o i dziekan ks. Ma
riusz Szczeniak ¿yczyli Dostojnemu Jubila
towi, by sp³ywa³y na Niego nieustannie Bo¿e
b³ogos³awieñstwa. Po Eucharystii parafianie
i przyjaciele mogli z³o¿yæ Ksiêdzu Infu³atowi
osobiste ¿yczenia.
Redakcja Aspektu Polskiego ¿yczy Dos
tojnemu Jubilatowi, naszemu drogiemu redak
cyjnemu Koledze, obfitoci potrzebnych ³ask
Bo¿ych oraz d³ugich lat ¿ycia w zdrowiu, aby
dobry Bóg da³ si³y do dalszej pos³ugi kap³añ
skiej i do piêknych wiadectw ¿ycia, a nam
wszystkim sposobnoci przyk³adu wiary,
m¹droci, dobroci i wiernoci.

nu  tylko po to, ¿eby siê uwiêciæ. Wszystko
inne jest rodkiem, o tyle dobrym, o ile do tego
celu prowadzi. ( ) i tylko maj¹c ten g³ówny
cel ¿ycia przed oczyma  wiêtoæ, mo¿emy
zaznaæ prawdziwego szczêcia w ¿yciu ducho
wym. Musimy wiêc sami d¹¿yæ do wiêtoci,
bo ¿adne ³aski i modlitwy nie pomog¹, jeli
nasza w³asna wola nie bêdzie siê staraæ; wol
nej woli nawet Pan Bóg nie przymusi.
wiêtoæ  mawia³ w. Maksymilian  to
równie¿ uwiêcenie moralne. ( ) Ludzie
wprawdzie zawsze d¹¿yli do doskonalenia siê
fizycznego, umys³owego i moralnego. Ale tylko
to ostatnie by³o wiêtoci¹. ( ) Istot¹ wiêto
ci jest iloæ Boga, a¿ do heroizmu. Oznak¹
za tej mi³oci jest wype³nianie woli Bo¿ej
zawartej w przykazaniach Bo¿ych i Kocio³a
Bo¿ego i w obowi¹zkach stanu. W takim ujêciu
wiêtoæ sama nie polega na niczym nadzwy
czajnym, nadzwyczajnym jest tylko wiernoæ
Bogu i jego woli. ( ) Wiernoæ Bogu we
wszystkim. ( ) Ku temu celowi w³asnego ¿y
cia powinien cz³owiek, który pragnie byæ wiê
tym, skierowaæ wszystkie pragnienia i poczy
nania. Nic w ¿yciu nie jest drobnostk¹, gdy
chodzi o cel g³ówny. Nawet tak zwane drob
ne ³aski, jakie s¹ zwi¹zane z naszymi obo
wi¹zkami stanowi¹ prawdziwe per³y, z któ
rych tworzy siê ³añcuch zdarzeñ ¿yciowych.
Zwraca³ te¿ uwagê na wielk¹ rolê modli
twy: nie uwiêci siê ten  mówi³  kto nie bê
dzie mê¿em modlitwy.
Niech nas wszystkich uwiêcaj¹ myli
o. Kolbego. Niech bêdzie przyczynkiem do
dalszych rozwa¿añ nad tym szerokim tema
tem. Aby nas myl o wiêtoci i powszechnym
do niej wezwaniu mobilizowa³a do dzia³añ
nad sob¹ i równie mocno nad spo³ecznym po
budzeniem do niej sióstr i braci.

SPOJRZENIA

Aspekt

Radoæ z pos³ugiwania
Grudzieñ jest miesi¹cem bogatym w mi³e wydarzenia. Mamy w tym miesi¹cu kilka znanych
dni imieninowych. Zaraz na pocz¹tku (4 grudnia) przypadaj¹ imieniny Barbary. W Polsce,
ale tak¿e w wielu innych krajach, jest wiele kobiet o tym imieniu. Dwa dni po tych imieninach
i górniczej barbórce mamy dzieñ wiêtego Miko³aja., szczególnie ulubiony przez dzieci, bo
zwykle otrzymuj¹ one w tym czasie oczekiwane prezenty. 8 grudnia mamy Marii, a 13 grudnia
przypada dzieñ wiêtej £ucji i ju¿ w wigiliê, 24 grudnia, mamy imieniny Adama i Ewy. Kilka
dni póniej Sylwestra, jako ma³o kojarzonego z imieninami, a g³ównie z zabaw¹ noworoczn¹.

jêzyk ma w sobie co sakralnego. Dlatego
szanujmy go i dbajmy o jego piêkno na co
dzieñ.
Chrystus, obwieszczaj¹c swoje pos³an
nictwo, wyranie powiedzia³, ¿e nie przy
szed³ na ten wiat, aby Mu s³u¿ono, ale aby
On s³u¿y³. Je¿eli Bóg sk³ania siê do pos³ugi
wania, to czy my, ludzie, mo¿emy inaczej
postêpowaæ? Ka¿dy cz³owiek potrzebuje pe³
nego mi³oci osobistego oddania. Jest oczy
wiste, ¿e pos³uguj¹c komu, wywiadczaj¹c
komu jak¹ pos³ugê, sprawiamy temu ko
mu pewne zadowolenie, przyjemnoæ. Za
chodzi jednak pytanie, czy sami doznajemy
jakiego pozytywnego odczucia z wykona
nego s³u¿ebnego zadania. Pos³u¿ê siê tutaj
pewnym porównaniem, zbie¿noci¹ sytua
cyjn¹. W fizyce znane jest prawo, które krót
ko mo¿na wyraziæ stwierdzeniem: akcja rów
na siê reakcji. Mo¿na to tak zilustrowaæ. Po
pularne powiedzenie mówi: uderz w stó³, a no
¿yce siê odezw¹. Chodzi tu o to, ¿e uderzony
twardy stó³ te¿ w jaki przedziwny sposób
odp³aca na uderzenie pewnym dr¿eniem
zauwa¿alnym przez drganie i dwiêk po³o¿o
nych na nim no¿yc. S¹dzê, ¿e w przedziwny

w niczym nie kojarzy siê z faktem historycz
nym o znaczeniu religijnym. Niemcy maj¹
Weihnacht (en), czyli wiêt¹ Noc, co nie od
daje w pe³ni znaczenia obchodzonego wyda
rzenia. W jêzyku angielskim mamy Christ
mas. Gdyby na koñcu tego wyrazu dopisaæ
jeszcze jedno s , to mo¿na by powiedzieæ,
¿e mamy mszê Chrystusow¹, co niezupe³nie
kojarzy siê z obchodzonymi wiêtami.
Niedawno wpad³ mi w rêce bardzo cieka
wy artyku³ pt. Sacrum i profanum w przeko
naniach Polaków i Niemców napisany przez
Niemca wtopionego w nasz¹ kulturê (Win
fried Lipscher). Zwróci³ on uwagê, ¿e polski

sposób przenosi siê to fizyczne prawo na
dziedzinê moraln¹. Daje siê to zauwa¿yæ na
prostych przyk³adach z ¿ycia wziêtych. Gdy
spe³nimy jaki dobry uczynek i sprawimy
tym czynem komu radoæ, to nieoczekiwa
nie ta radoæ przenosi siê na nas samych,
czujemy zadowolenie z wykonanej pos³ugi.
Przekazane dobro zostaje odp³acone w innej
formie, w moralnym poczuciu dobrze spe³
nionego obowi¹zku.
Faustyna (obecna wiêta) by³a prost¹ za
konnic¹, wykonywa³a bardzo s³u¿ebne czyn
noci, ale (choæ po latach) jej s³u¿ebny spo
sób ¿ycia zosta³ (po Jej mierci) nagrodzony
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Kilka tygodni grudnia to adwent, czas ocze
kiwania na przyjcie do nas Pana Wszech
wiata. Potê¿ny biznes robi wszystko, aby
odwróciæ uwagê spo³eczeñstwa od istoty tego
czasu i kieruje uwagê na zakupy, na zaopa
trzenie siê nawet w niepotrzebne rzeczy.
Wrze b³yszcz¹ce targowisko, a migotliwa
reklama zachêca i kusi do wydania pieniêdzy.
Na szczêcie w Polsce mamy jeszcze Bo¿e
Narodzenie, prawdziwe wiêta z wyrazist¹
nazw¹, która jasno mówi, ¿e oto przychodzi
do nas, na wiat, Bo¿y Syn, a my Go radonie
przyjmujemy. Ju¿ od dawna próbowano
(zw³aszcza w Europie Zachodniej) usun¹æ ze
wiadomoci spo³eczeñstwa sens wi¹t Bo
¿ego Narodzenia, wprowadzaj¹c ró¿ne zastêp
cze, wieckie nazwy tych uroczystoci, wpro
wadzaj¹c np. nazwê wiêta zimowe. W Pols
ce zupe³nie siê to nie przyjê³o i Bo¿e Naro
dzenie by³o i jest w naszej wiadomoci,
obyczaju i w jêzyku mocno zakorzenione, ale
w innych jêzykach ju¿ tak nie jest i daje siê
t¹ nazw¹ trochê manipulowaæ. Francuzi maj¹
co prawda s³owo nativité odnosz¹ce siê wy
³¹cznie do Bo¿ego Narodzenia, ale go nie u¿y
waj¹, a u¿ywaj¹ powszechnie s³owa Noël, co

jako zas³uguj¹cy na miano czynu i ¿ycia
wi¹tobliwego. Jezus Chrystus bowiem nau
cza³: Kto by miêdzy wami chcia³ staæ siê
wielkim, niech bêdzie waszym s³ug¹, a kto by
chcia³ byæ pierwszym miêdzy wami, niech
bêdzie niewolnikiem waszym (Mt 20, 26 n).
Niemal w ka¿dej chwili, na ka¿dym kroku,
mamy mo¿liwoæ jakiego dobrego uczynku,
ale wahamy siê, czy nie bêdzie to ocenione
jako nasza s³aboæ, uleg³oæ, a nawet poni¿e
nie. Tak mo¿e siê rzeczywicie zdarzyæ. Ter

miny s³uga, s³u¿ebnoæ mia³y (i czêsto nadal
niestety maj¹) pejoratywne znaczenie. Tym
czasem bez czynnoci s³u¿ebnych niemo¿
liwe by³oby ¿ycie spo³eczne i rodzinne. Jeli
wykonujemy swoj¹ pracê zawodow¹ z myl¹
o powinnoci s³u¿ebnej, to przynosi ona po
zytywny rezultat po stronie biorcy, ale daje
tak¿e du¿¹ satysfakcjê moraln¹ i zadowolenie
osobie pos³uguj¹cej. Niektóre zakony z dum¹
nazywaj¹ siê s³u¿ebnymi, a niektóre zakon
nice s³u¿kami. Tylko cz³owiek o bardzo nis
kim poziomie umys³owym i moralnym mo¿e
w tym widzieæ poni¿enie. W ka¿dym ustroju
spo³ecznym i politycznym nie zabraknie miej
sca na czyny mi³osierdzia i nie s¹dzê, by po
s³uga mi³oci sta³a siê zbêdna. Mi³oæ  cari
tas zawsze bêdzie konieczna, nawet w naj
bardziej sprawiedliwym spo³eczeñstwie i us
troju politycznym. Zatroszczenie siê o potrze
by bliniego, zw³aszcza bliskiej osoby, jest
zaszczytem, a nie ¿adnym poni¿eniem.
Wykonywanie niektórych czynnoci po
mocowych (które mo¿na te¿ nazwaæ us³ugo
wymi lub s³u¿ebnymi) natrafia na pewne
trudnoci natury psychicznej i uczuciowej.
Dotyczy to zw³aszcza pomocy niesionej oso
bom chorym, starym i niepe³nosprawnym.
Bezporedni kontakt z dolegliwociami i cier
pieniem, niemoc¹ lub niesprawnoci¹ wyma
ga doæ du¿ej wytrzyma³oci psychicznej.
Nie mo¿na jednak ulegaæ z³udzeniu, ¿e ¿ycie
to jedno pasmo przyjemnych wra¿eñ i piêk
nych wydarzeñ. Niestety, prawie nikt z nas
nie jest zupe³nie zdrowy. Dok³adne przyjrze
nie siê organizmowi zawsze znajdzie w nim
jakie wady. Jest to w znacznym stopniu za
uwa¿alne u osób po piêædziesi¹tym roku ¿y
cia (50+), a u osób niepe³nosprawnych, obar
czonych pewnymi wadami genetycznymi,
bardzo zauwa¿alne. Trzeba uszanowaæ prawa
natury i przyj¹æ do wiadomoci tak zwany
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rozk³ad normalny cech. Ta informacja by³a
podawana ju¿ w przedwojennym podrêcz
niku szkolnym. Jestemy tylko rednio
zdrowi i sprawni. Pomoc niesiona tym oso
bom jest konieczna, a w dobrze zorganizo
wanych spo³eczeñstwach dla wszystkich mo¿
liwa. Kszta³ci siê przecie¿ stale kadry leka
rzy, pielêgniarek i nauczycieli pedagogiki
specjalnej. Zanika niekiedy poczucie warto
ci ¿ycia. Niestety zdarza³o siê kiedy doæ
czêsto i powszechnie, ¿e wymienionym wy
¿ej grupom osób nie zapewniano nie tylko
dostatecznej opieki lub wsparcia (co ma miej
sce niestety tak¿e i dzi w wielu przypad
kach), ale tak¿e traktowano takie osoby jako
niegodne pe³nych praw ludzkich. Na szczê
cie zmieni³o siê to trochê w 1948 roku.
10 grudnia 2018 r. obchodzimy 70. rocz

nicê powstania tak zwanej Powszechnej
Deklaracji Praw Cz³owieka podpisanej przez
wiele rz¹dów krajów wiata. O tym wydarze
niu przypomnia³ mi listel (list elektroniczny)
przys³any mi i rozes³any do wielu osób i ins
tytucji przez amerykañskie stowarzyszenie
o nazwie: Stop Discriminating Down (Za
przestaæ Dyskryminacji Osób z Zespo³em
Downa). Tak siê bowiem sta³o, ¿e wiele
spo³eczeñstw w ró¿nych stronach wiata uz
na³o jako niewskazane istnienie w spo³eczeñ
stwie osób z t¹ wcale nierzadk¹ wad¹ gene
tyczn¹ i zaczêto stosowaæ eliminacjê tych
jednostek w dostêpny wspó³czenie (niehu
manitarny sposób eugenicznej aborcji). Przy
puszczam, ¿e wynika to z tego, i¿ wycho
wanie osób z pewnymi wadami genetyczny
mi oraz adaptacja tych osób do spo³eczeñstwa
wymagaj¹ doæ du¿ej ofiarnoci osobistej
(opiekuna), spo³ecznej (m.in. szkolnictwo
specjalne), a tak¿e znacznych nak³adów
finansowych (pañstwa), co jest bardzo nie
znone zw³aszcza dla sybarytów, których w
ka¿dym spo³eczeñstwie nie brakuje (Sybaris:
miasto greckie w po³udniowej Italii s³yn¹ce
z zami³owania do luksusu i uciech). Nietole
rowanie osób nie w pe³ni sprawnych, wyma
gaj¹cych pewnej troski ze strony sprawnego
(na ogó³) spo³eczeñstwa jest  w moim prze
konaniu  tylko etapem wstêpnym do dal
szych kroków usuwania ze spo³ecznoci in
nych niewygodnych grup spo³ecznych, na
przyk³ad ludzi starych, schorowanych, niesa
modzielnych. Czêciowo ma to zreszt¹ ju¿
miejsce (na szczêcie nie u nas) w postaci ni
by dobrowolnej eutanazji, eugenicznej abor
cji, eliminacji chorych psychicznie, a tak¿e
niedostateczna troska o zapobieganie choro
bie Alzheimera.
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Narodowa demokracja w czasie I wojny wiatowej (1)
Narracjê na temat dzia³añ narodowej demokracji i w ogóle orientacji prorosyjskiej, czy te¿

stronie Austrii. Lecz wybuch³a wojna licz
nych narodów przeciwko Niemcom, najwiêk
szemu wrogu polskoci,wiêc czym potwor
nym by³oby opowiedzenie siê narodu pol
skiego po stronie najwiêkszego wroga. Partie
ustosunkowa³y siê wobec Legionów, dzia³a
j¹cych u boku AustroWêgier. Uzna³y, ¿e nie

rosyjskich do Krakowa, dokonali frondy.
Dzia³aj¹c we Lwowie zajêtym przez Rosjan,
Grabski w odpowiedzi na manifest cara wy
da³ odezwê do spo³eczeñstwa, w której wska
zywa³ na mo¿liwoæ w³¹czenia Ma³opolski
zachodniej, tj. na zachód od Tarnowa do
Królestwa Polskiego, co mia³o je zjednoczyæ
z 10 milionami rodaków.
Póna jesieñ 1914 r. przynios³a dalsze
dzia³ania polityczne, a tak¿e wojskowe. Tymi
drugimi by³o tworzenie na Lubelszczynie
przez pp³k. W. Gorczyñskiego, za zezwole
niem rosyjskiego dowództwa wojskowego,
polskich jednostek ochotniczych, zwanych
Legionem Pu³awskim. Po utworzeniu Komi
tetu Narodowego Polskiego, werbunkiem
zaj¹³ siê afiliowany przy nim Komitet Orga
nizacyjny Legionów Polskich. Na czele I Le

posiadaj¹c samodzielnego znaczenia mi
litarnego, by³y narzêdziem do przeci¹gniêcia
Polaków z Królestwa na stronê Austrii, a tym
samym Niemiec. Z racji dzia³alnoci Legio
nów, na ludnoæ polsk¹ mog¹ spaæ dodat
kowe represje ze strony si³ rosyjskich, a Ros
janie zobowi¹zanie do poszanowania ¿ycia,
zdrowia i mienia ludnoci polskiej mog¹
uznaæ za wypowiedziane skutkiem nieroz
s¹dnej postawy Polaków. Zwa¿ywszy na po
wy¿sze, partie uzna³y stanowisko zajmowane
przez Naczelny Komitet Narodowy i obrany
przez niego kierunek polityczny za zgubny
dla sprawy polskiej oraz za ba³amucenie
spo³eczeñstwa. Poniewa¿ ludnoæ Galicji sta
nowi³a zaledwie 1/5 czêæ narodu polskiego,
dlatego te¿ uznano, ¿e wypowied NKN ma
charakter uzurpatorski i wezwano do zaprze
stania dalszych jego dzia³añ.
Narodowa Demokracja nie ogranicza³a
siê do dzia³añ i wyst¹pieñ w Królestwie czy
Piotrogrodzie. W Galicji utworzy³a Centralny
Komitet Narodowy, w którym jej dzia³acze
stanowili wiêkszoæ. Mia³a byæ przeciwwag¹
do KSSN. S. Grabski, próbuj¹c nawi¹zaæ z ni¹
kontakt, usi³owa³ wymóc zobowi¹zanie, by
uzyskaæ austriackie gwarancje, ¿e ani piêd
terytorium Królestwa w nastêpstwie wojny
nie zostanie w³¹czona do Prus. Tam jednak¿e
kierunek promoskiewski mia³ nik³e wp³ywy
wobec dominacji orientacji proaustriackiej.
Po krótkiej przynale¿noci do NKNu gali
cyjscy narodowcy, wobec zbli¿ania siê wojsk

gionu stan¹³ pp³k A. Reut, a nastêpnie, 22
maja 1915 r., p³k J. Rz¹dkowski. W padzier
niku 1915 r. z resztek Legionu Pu³awskiego
zosta³a utworzona Brygada Strzelców Pol
skich. Próbê tworzenia polskich formacji
wojskowych podj¹³ w Warszawie B. Snarski.
W tworzeniu Komitetu Narodowego Pols
kiego brali udzia³ dzia³acze SDN, SPR oraz
bezpartyjni. Przewodniczyli mu Hr. Zygmunt
Wielopolski oraz Roman Dmowski jako pre
zes Komitetu Wykonawczego. Wród cz³on
ków byli miêdzy innymi: Z. Balicki, S. Czet
wertyñski, ks. M. Godlewski, W. Grabski,
Z. Lubomirski, M. Lutos³awski, F. Nowo
dworski, K. Plater, M. Radziwi³³, J. Stecki,
J. Wielowieyski, S. Wojciechowski i M. Za
moyski.
Prócz popierania tworzenia Legionu Pu
³awskiego, by³a to po prostu reprezentacja
polityczna spo³eczeñstwa polskiego wobec
Ententy, a na tym etapie g³ównie wobec Ros
ji. Wydana odezwa programowa zwraca³a
uwagê, ¿e jedynie orê¿ trójporozumienia jest
w stanie przeciwstawiæ siê najwiêkszemu
wrogowi narodu polskiego  Niemcom.
Zdrowy instynkt piastowskiego ludu ka¿e
stan¹æ po stronie Ententy, w przekonaniu, ¿e
klêska Niemiec w walce z ni¹ to polskie
zwyciêstwo. Dziêki takiej postawie Rosja ju¿
zadeklarowa³a zjednoczenie wszystkich ziem
polskich pod ber³em Rosji, co popieraj¹ jej
zachodni sprzymierzeñcy. Przed narodem
polskich stoi jedna sprawa. W celu realizacji

na Ententê, zwykle zaczyna siê od wspomnienia dwóch pierwszych aktów o charakterze
politycznym, wydanych tu¿ po rozpoczêciu wojny: deklaracji Jaroñskiego oraz tzw. Manifestu
wielkiego ksiêcia Miko³aja Miko³ajewicza. Omielam siê stwierdziæ, ¿e wspominanie ich jest
po czêci zbêdne, patrz¹c od strony ich skutków, a zw³aszcza ponoszonych przez Rosjê klêsk
wojennych. W ca³ym okresie wojny znaczenie orientacji na Ententê nabra³o znaczenia dopiero
w 1917 r., po rosyjskiej rewolucji lutowej oraz bolszewickiej.

Deklaracja Wiktora Jaroñskiego, pos³a do Du
my, przez przypadek jedynego z polskich
pos³ów w tamtym czasie przebywaj¹cego
w Petersburgu, poczytywana jest jako stano
wisko Ko³a Polskiego w parlamencie carskiej
Rosji, jako ¿e spotka³a siê z akceptacj¹ Ro
mana Dmowskiego. Piêkny to tekst, w któ
rym jest i moment historyczny i tragizm, i Bo
¿a pomoc i wiatowa donios³oæ chwili. Do
kument ten wyrazi³ potrzebê solidarnoci
s³owiañskiej w obliczu zderzenia ze wiatem
germañskim, wiedzionym przez odwieczne
go wroga Polski  Prusy. Podkrelone zosta³o
tragiczne po³o¿enie narodu polskiego, na te
renie którego toczyæ siê bêd¹ dzia³ania wo
jenne, a który nie ma podmiotowoci, bêd¹c
rozdarty na trzy czêci. Wymaga to porzuce
nia wspomnieñ dawnych wani i porachun
ków okazania solidarnoci s³owiañskiej, by
pod egid¹ Rosji oddalone zosta³o niebezpie
czeñstwo ze strony Teutonów. To nowe po³¹
czenie mia³o byæ wzorowane na braterstwie
na polach Grunwaldu, a zaowocowaæ zjed
noczeniem narodu polskiego, od stu lat rozer
wanego na trzy czêci. Do miecza grunwaldz
kiego odwo³ywa³a siê i koniecznoci pojed
nania siê z Rosj¹ wzywa³a odezwa Wielkiego
Ksiêcia Miko³aja Miko³ajewicza, zredago
wana przez rz¹d przy wspó³udziale Romana
Dmowskiego. Dziêki temu pojednaniu za
trzeæ siê mia³y granice rozcinaj¹ce Naród
Polski, by po³¹czy³ siê w jeden organizm.
Pod ber³em Cesarza odrodziæ siê mia³a Pols
ka swobodna w swojej wierze, jêzyku i samo
rz¹dzie. Warszawa, Wilno i dzia³acze naro
dowodemokratyczni i konserwatywni przy
jêli ten akt Rosjan pozytywnie. Proklamacja
ta przez aliantów Rosji zosta³a przyjêta z sym
pati¹.
Dwa tygodnie po tych deklaracjach przy
szed³ czas na polskie stanowisko polityczne.
W Warszawie Stronnictwo Demokratyczno
Narodowe wraz ze Stronnictwem Polityki
Realnej wyda³o deklaracjê, w której ustosun
kowa³o siê do polityki Naczelnego Komitetu
Narodowego w Krakowie. Donios³oæ tego
dokumentu wynika z tego, ¿e przedstawia
ono g³ówne kierunki polityki narodowej de
mokracji w pierwszych latach Wielkiej Woj
ny. Stwierdzono w nim, ¿e jedynie zwyciêst
wo trójporozumienia, tj. koalicji rosyjskofran
cuskoangielskiej da³oby narodowi szansê na
zjednoczenie wszystkich ziem polskich z dos
têpem do Ba³tyku. Zwyciêstwo za przymie
rza niemieckoaustriackiego implikowa³aby
kolejny rozbiór Polski, zgodnie z zaborczym
nastawieniem prusactwa. Za takim stanowis
kiem przemawia³a wspomniana odezwa Mi
ko³aja Miko³ajewicza, któr¹ aprobowali
sprzymierzeñcy Rosji, przy braku miarodaj
nego stanowiska AustroWêgier, a ponadto
charakter rozpoczêtej wojny. Gdyby to by³a
wojna wy³¹cznie austriackorosyjska, pewne
przes³anki psychologiczne, lecz nie racjonal
ne, przemawia³yby za opowiedzeniem siê po

tego celu, m³odzie¿ polska winna wstêpowaæ
w szeregi armi rosyjskiej, nie za uciekaæ do
s³u¿alczych wobec Austrii, a zatem tak¿e i
jej sojusznika  Niemiec, Legionów galicyj
skich. Widoczny by³ opór wobec dzia³añ
legionowych i negatywna ich ocena nie tylko
przez Polaków z Królestwa czy z Niemiec,
ale i z samej Galicji. Austria nie by³a bowiem
samodzielnym pañstwem, by³a zale¿na od
Niemiec. Legiony galicyjskie musz¹ zatem
staæ siê narzêdziem w ich rêkach. Przestrze
gano zw³aszcza przed próbami wywo³ywania
antyrosyjskiej akcji powstañczej.
Pomimo tych deklaracji, polityka w³adz
rosyjskich nie by³a polskim dzia³aniom przy
chylna, nie dokonano najmniejszych, korzyst
nych dla narodu polskiego zmian. Pomimo
to, prasa narodowodemokratyczna wyjania
³a, ¿e innej drogi nie ma. Alternatyw¹ mog³a
byæ fikcyjna samodzielnoæ skrawka Polski
bez zag³êbi wêglowych, bez dostêpu do mo
rza, z góry skazanego na niemoc i zale¿noæ
ekonomiczn¹. Jak, zdaniem warszawskiej pra
sy narodowej, niepodleg³ociowcy galicyjscy
widzieli Polskê? ¯ydopolska ograniczona
murem chiñskim od Zachodu i od Wschodu,
bez sojuszu z nikim, w walce przeciwko
wszystkim i wszystkiemu! Trudno o gwa³tow
niejsze uderzenie krwi na mózg!
Niestety, po kilku miesi¹cach, w sierpniu
1915 r., kiedy Rosja ewakuowa³a siê, wiêk
szoæ dzia³aczy KNP z Warszawy (Wielopols
ki, Dmowski) i z Lwowa (Grabski) zmuszona
by³ przenieæ siê do Piotrogrodu. Dzia³aj¹c
tu starali siê wp³ywaæ na rz¹d carski, by nie
zapomnia³ o wczeniejszych deklaracjach
o przyst¹pieniu do opracowania projektu
urz¹dzenia kraju polskiego. Sk³adano przy
tym deklaracje o ograniczeniu siê do granic
etnograficznych, przy zagwarantowaniu Po
lakom zamieszka³ym poza nimi równo
uprawnienia. 10 sierpnia 1916 r. Wielopolski
z³o¿y³ memoria³, w którym domaga³ siê, by
car potwierdzi³ zamiar zjednoczenia ziem
polskich i okreli³ ustrój, przy zachowaniu
jednoci tronu cara i króla Polski oraz wspól
nej polityki zagranicznej, ce³, monopoli i wa
luty. W odpowiedzi stwierdzono, ¿e rz¹d
rosyjski traktuje sprawê polsk¹ jako wew
nêtrzn¹ sprawê Rosji. Taka odpowied spo
wodowa³a wzrost wród polskich polityków
obaw, czy sami cokolwiek zdzia³aj¹. W tej
sytuacji Dmowski i Zamoyski opucili Rosjê
i udali siê na Zachód, by poprzez wp³ywanie
na polityków francuskich i angielskich do
prowadziæ do zmiêkczenia stanowiska cara
tu. Lecz ci nie myleli jeszcze mieszaæ siê
w wewnêtrzne sprawy Rosji. Francuska prasa
otrzyma³a nakaz milczenia na tematy polskie.
Dopiero z koñcem roku 1915 pojawi³y siê
oceny tocz¹cej siê wojny jako wojny o wol
noæ narodów. 7 grudnia 1915 r. parlament
w³oski uzna³, ¿e jest Polska przeznaczona do
wielkiej roli w równowadze, mog³aby byæ ut
worzona jako pañstwo jednolite, wolne i nie
podleg³e. By³y to symptomy nowego klimatu
dla sprawy polskiej i dostrzegaj¹c je Dmows
ki wiosn¹ 1916 r. z³o¿y³ na rêce rz¹dów pañs
twa Ententy memoria³, w którym wskazywa³
na koniecznoæ istnienia Polski jako pañstwa
narodowego i niepodleg³ego. Poniewa¿ pañs
two takie, wraz z Czechami i Serbi¹, by³oby
zapor¹ dla niemieckiego parcia na Wschód,
jego istnienie le¿a³oby tak¿e w interesie Rosji.
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Religia Holokaustu
Ewolucja stanowiska Kocio³a
Jeszcze w encyklice Mit brennende Sor
ge Pius XI wyranie stwierdza³, ¿e nie da siê
pogodziæ wiary chrzecijañskiej z ideologi¹
rasistowsk¹ narodowego socjalizmu. Wielo
wiekowe nauczanie Kocio³a utrzymywa³o,
¿e tak d³ugo, jak ¯ydzi odrzucaj¹ Jezusa jako
Mesjasza, upatruj¹c w tym fa³sz i k³amstwo,
oraz tak d³ugo. jak uznaj¹ Jego roszczenie do
bycia równym Bogu za godne mierci blu
nierstwo, porednio przyznaj¹ racjê tym, któ
rzy Go oskar¿yli i skazali.
Dlaczego wspó³czesny Koció³  pyta Li
sicki  pogodzi³ siê z rol¹, jak¹ narzuci³a mu
religia Holokaustu, ¿e wszelkie roszczenie do
boskiej prawdy musi prowadziæ do zbrodni,
uzna³ swoj¹ winê za doprowadzenie do zbrod
ni, i og³osi³, ¿e bêdzie zwalcza³ antysemityzm,
do propagowania którego w znacznym stop
niu siê przyzna³.
Pocz¹tek zmian nast¹pi³ w latach tu¿ po
II wojnie wiatowej, a prze³omem by³o spot
kanie papie¿a Jana XXIII ze wspomnianym
wy¿ej historykiem ¿ydowskim Julesem Isa
akiem, który zdaje siê, ¿e przekona³ papie¿a
Jana XXIII, i¿ dwudziestowieczny antysemi
tyzm ma swoje ród³o w chrzecijañskim na
uczaniu pogardy. Ju¿ w latach 70. XX wieku
niewielu odwa¿a³o siê negowaæ zwi¹zek miê
dzy chrzecijañstwem i rasowym antysemity
zmem. Wed³ug tej retoryki chrzecijanie oka
zuj¹ siê siewcami dziejowej nienawici, ¯ydzi
ich niewinnymi, bezbronnymi ofiarami. Do
tego dochodzi parali¿ i brak odwagi ludzi
Kocio³a. Tak bardzo chcieliby byæ aprobo
wani, ¿e wielu z nich w ogóle nie poczuwa
siê do obowi¹zku obrony pism wiêtych.
Zdaniem wspó³czesnego Kocio³a chrzecija
nie musz¹ siedzieæ cicho jak mysz pod miot³¹,
bo ka¿da próba ¿ywszego sprzeciwu mo¿e
byæ uznana za formê antysemityzmu.
Nostra aetate, dokument Soboru Waty
kañskiego, w którym prosi siê ¯ydów o prze
baczenie za akty nienawici, przeladowania,
przejawy antysemityzmu, które kiedykolwiek
by³y kierowane przeciw ¯ydom, uwa¿a siê za
odejcie od rzekomego nauczania pogardy.
W latach 60. silne by³o wród biskupów po
czucie winy i przekonanie, ¿e gdyby nie wieki
chrzecijañskiego antysemityzmu, nie dosz³o
by do Holokaustu.
Katolicy rezygnuj¹ z nawracania ¯ydów,
zamiast tego maj¹ razem z nimi walczyæ z an
tysemityzmem  to niedawne przes³anie wa
tykañskiej Komisji ds. Kontaktów Religijnych
z Judaizmem  co jest zerwaniem z wielowie
kow¹ tradycj¹ Kocio³a katolickiego w odnie
sieniu do ¯ydów. Mo¿e dziwiæ, ¿e w tekcie
Komisji brak jakiejkolwiek próby zdefiniowa
nia antysemityzmu.
Kolejnym prze³omem by³ najnowszy do
kument wydany przez tê sam¹ komisjê pt.
Pamiêtamy: Refleksje nad Shoah. Stosunek
do ¯ydów staje siê wed³ug niego czym, co
okrela nauczanie ca³ego Kocio³a; oskar¿a
siê w nim chrzecijan o brak odpowiedniej
wra¿liwoci i obojêtnoæ wobec cierpieñ ¿y
dowskich. Twierdzi siê w nim, ¿e Jezus by³
Chrystusem wy³¹cznie dla pogan, ¿e ¯ydzi
pozostaj¹ w stanie ³aski niezale¿nie od wiary
chrzecijañskiej. Skutkiem tego stwierdzenia
jest praktyka, która oznacza, ¿e Koció³ nie
prowadzi ani nie popiera ¿adnej konkretnej
instytucjonalnej pracy misyjnej skierowanej
ku ¯ydom, ¿e winien raczej zobowi¹zaæ siê,
w formie dziejowej pokuty, do walki z ka¿

dym pogl¹dem i dzia³aniem, które mog¹ nie
spodobaæ siê spo³ecznoci ¿ydowskiej.
A ju¿ zupe³nie kuriozalne s¹ stwierdzenia:
kardyna³a Cassidy rzymskie getto by³o przed
pokojem do komór gazowych, a dzieje Ko
cio³a, dzieje Zachodu sta³y siê wstêpem do
wielkiej, potwornej zbrodni, a chrzecijanie
wspó³czeni mog¹ siê co najwy¿ej swojej
przesz³oci wstydziæ albo o. Enzo Bianchi,
mianowanego przez papie¿a Franciszka kon
sultorem Papieskiej Rady ds. Popierania Jed
noci Chrzecijan, ¿e objawienia fatimskie
w 1917 r. by³y oszustwem, bo Matka Boska
nie przepowiedzia³a w nich Holokaustu.
Dialog chrzecijañsko¿ydowski
Stosunki miêdzy religiami zdominowane
s¹ przez takie s³owa, jak: dialog, wzajemne po
znanie, pokój, porozumienie, kompromis. Ró¿
nice religijne czy doktrynalne zdaj¹ siê czym

(2)

Tym, co stanowi o to¿samoci ¿ydowskiej
jest odrêbnoæ, jest cis³e i dok³adne oddziele
nie od pogan. Pisa³a o tym obszernie dr Ewa
Kurek, co relacjonowa³em w tekcie Ideolo
gia Holokaustu. Izrael musia³ za wszelk¹
cenê dbaæ o swoj¹ czystoæ i wiêtoæ. Chrze
cijanie ¿ydowscy, przeciwnie, wierzyli, ¿e
tym, co wyznacza sens ich ¿ycia jest obcowa
nie ze Zmartwychwsta³ym. By³ to faktycznie
przewrót. Relacja do Osoby zast¹pi³a relacjê
do narodu. To sta³o siê wa¿niejsze od wspól
noty z innymi ¯ydami, opartej na obrzezaniu.
Wbrew sta³ym usi³owaniom Holokaustio
nistów, aby widzieæ w dziejach jedynie pas
mo przeladowañ, agresji i wrogoci ze strony
chrzecijan wobec ¯ydów i judaizmu, talmu
dyczne teksty pokazuj¹ ca³kiem inn¹ prawdê.
Mówi¹ o miertelnie g³êbokim konflikcie, o sta
nowisku ¿ydowskim skrajnie wrogim i nie
chêtnym wobec nowego ruchu Jezusa. Wszyst

Matthias Stomer, Chrystus przed Kajfaszem

ma³o istotnym. Na spotkaniach panuje atmos
fera uprzejmoci i wzajemnego szacunku.
Dialog Kocio³a z judaizmem to w istocie
jest  twierdzi Lisicki  inna nazwa dla stop
niowego demonta¿u katolicyzmu. Uczestnicy
dyskursu sk³onni s¹ zgodziæ siê, ¿e ród³em
Holokaustu by³ katolicyzm, a niemieckie zbro
dnie by³y w wiêkszym, czy mniejszym stopniu
tolerowane czy wrêcz aprobowane przez Ko
ció³. Znamienne, ¿e w³anie w odruchu sprze
ciwu wobec takich interpretacji, po kilku la
tach wspó³przewodniczenia komisji ds. Dia
logu katolicko¿ydowskiego, zrezygnowa³
z udzia³u w niej ks. prof. Waldemar Chros
towski.
Zarzuty wobec Kocio³a mog³yby byæ
prawdziwe, gdyby faktycznie istnia³ zwi¹zek
miêdzy doktryn¹ tolerancji, zakazuj¹c¹ zabi
jania, w tym ¯ydów, a teori¹ nazistów, naka
zuj¹c¹ pozbycia siê podludzi; takiego zwi¹z
ku oczywicie nie ma. Przeciwnie, dominuj¹ca
kultura chrzecijañska uznawa³a za konieczne
trwanie ludu ¿ydowskiego jako wiadków
Pasji i Zmartwychwstania.
Asymetria: niewinnoæ ¯ydów
i przemoc Kocio³a
W pierwszych wiekach nale¿a³oby mówiæ
raczej o diabolizowaniu i niszczeniu chrzeci
jan przez ¯ydów. W I wieku po Chrystusie to
nie Koció³ przeladowa³ Synagogê, lecz od
wrotnie.

kie te teksty pokazuj¹, ¿e dla mêdrców Tal
mudu chrzecijañstwo by³o zagro¿eniem
miertelnym i prawdziwym. Antychrzecijañ
skie nastawienie kszta³towa³o ¿ydowskie oby
czaje, liturgiê i nauki. Znalaz³o siê w sercu tra
dycji ¿ydowskiej. Talmud przedstawia³ Jezusa
wy³¹cznie w negatywnym wietle.
Znamienny jest przypadek ¿ydowskiego
historyka Ariela Toaffa, który opublikowa³
w 2007 roku ksi¹¿kê Krwawe Paschy, opi
suj¹c¹ wyniki swoich badañ nad oskar¿eniem
¯ydów o dokonanie morderstwa rytualnego
na dwuipó³letnim Szymonie w 1475 roku
w Trydencie. Potwierdza w niej, ¿e rzeczywi
cie w rodowiskach ¯ydów aszkenazyjskich
w Niemczech takie zdarzenia (sk³adanie ofiar
z ludzi) mia³y miejsce. Po gwa³townych ata
kach rodowisk ¿ydowskich Toaff odwo³a³
wszystkie tezy ksi¹¿ki opracowane w toku
omioletniej pracy.
Masowe samobójstwa ¯ydów w czasie
krucjat, pope³niane w celu unikniêcia przy
musu chrztu, wyst¹pi³y w XI i XII wieku, co
udowodni³ inny historyk ¿ydowski Yuval.
¯ydzi wierzyli, ¿e zadaj¹c sobie mieræ, za
bijaj¹c najbli¿szych, równie¿ dzieci, zmusza³o
siê Boga do reakcji, do zemsty.
Czy da siê obroniæ zarzut odpowiedzialno
ci chrzecijañstwa za zbrodnie narodowego
socjalizmu? Wielu raczej ¿achnie siê na sam
pomys³ zajmowania siê takim tematem, ale
niestety faktem jest przyjêcie takiego pogl¹du
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przez niektórych hierarchów Kocio³a. Ab
surd tej tezy podda³ Lisicki szczegó³owej ana
lizie, przygl¹daj¹c siê wnikliwie naturze naro
dowego socjalizmu. Przywo³amy tu niektóre
g³ówne tezy jego rozwa¿añ.
Ideologia narodowego socjalizmu g³osi³a
zasady przeciwne do cywilizacji katolickiej:
podzia³ na Greka (Aryjczyka) i ¯yda nigdy
nie zosta³ zniesiony, a próba jego zacierania
by³a miertelnym grzechem chrzecijañstwa,
ludzie nie s¹ sobie równi, bo istnieje ¿ycie
bezwartociowe, które mieszane z wartocio
wym stanowi miertelne zagro¿enie dla ca³e
go gatunku. Nie istniej¹ uniwersalne prawa
moralne. Hitlerowi chrzecijañstwo jawi³o siê
jako religia s³aboci i niemocy, zbiór fa³szy
wych dogmatów, które okie³zna³y siln¹, ger
mañsk¹ bestiê. Albo jest siê chrzecijaninem,
twierdzi³ Hitler, albo Niemcem. Koció³ musi
zostaæ zniszczony. ¯yd by³ kwintesencj¹ z³a
i stanowi³ miertelne zagro¿enie dla rasy Ary
jczyków, by³ zaprzeczeniem cz³owieka, anty
cz³owiekiem. By³ istot¹ obc¹ naturze. Przy
sz³oæ ludzkoci zale¿a³a od zwyciêstwa rasy
aryjskiej.
Wed³ug Hitlera chrzecijañstwo, jako ¿y
dowski pomiot, by³o najbardziej szalon¹ rze
cz¹, jak¹ kiedykolwiek w swym ob³êdzie wy
da³ ludzki mózg i kpin¹ z wszystkiego, co
boskie.
Dokonuj¹c masowych zbrodni, nazici
uwa¿ali, ¿e czyni¹ to zgodnie z ¿elaznymi pra
wami natury i historii dla dobra ludzkoci. We
w³asnym mniemaniu nie byli têpymi i krwio
¿erczymi zbrodniarzami, ale obroñcami ro
dzaju ludzkiego.
Ideologia nazistowska czerpa³a z trzech
róde³: 1) mitu aryjskiego  istnieje w¹ska
kasta wtajemniczonych, którzy maj¹ uprzywi
lejowany dostêp do dziejów wiata; 2) nihiliz
mu  wed³ug elit kulturalnych Niemiec chrze
cijañstwo by³o martwe, Bóg chrzecijañski
by³ trupem; 3) darwinizmu  który g³osi³, ¿e
cz³owiek jest jedynie czêci¹ wiata zwierzê
cego, a moralnoæ to co zmiennego.
Wraz ze mierci¹ chrzecijañskiego Boga
mo¿na by³o ju¿ samodzielnie kszta³towaæ
i formowaæ gatunek ludzki. Rasa germañska
by³a ras¹ lepsz¹ i dla jej przetrwania nale¿a³o
siê pozbyæ ras ni¿szych i bezwartociowych
ludzi. Bunt przeciw Bogu i samowyniesienie
cz³owieka  oto prawdziwe ród³o Holokau
stu.
Do czego wiat d¹¿y?
Pawe³ Lisicki jest wizjonerem mrocznej
przysz³oci. Pius XII, pierwsza i najwa¿niej
sza ofiara religii Holokaustu, sta³ siê symbo
lem wiekowego chrzecijañskiego antyjudaiz
mu i antysemityzmu. Jego g³ówn¹ win¹ by³o
jednak to, ¿e by³ papie¿em Kocio³a wyzna
j¹cego jasno koniecznoæ nawrócenia równie¿
¯ydów i widz¹cego w judaizmie, który odrzu
ca³ Chrystusa, fa³szyw¹ i niebezpieczn¹ reli
giê.
Po wojnie prawo pierwszeñstwa zdoby³o
pytanie: jak chrzecijañstwo mog³o byæ dobre,
skoro doprowadzi³o do zag³ady ludu niewin
nego, absolutnie wolnego od wszelkiej ¿¹dzy
dominacji, zemsty i przemocy. W tym sensie
religia Holokaustu jest rewersem religii chrze
cijañskiej, tyle ¿e rolê Chrystusa odgrywa
w niej naród ¿ydowski, a oprawcami staj¹ siê
chrzecijanie.
Wyznawcy quasireligii Holokaustu nie
spoczn¹, dopóki nie zatriumfuj¹ ca³kowicie
i nie narzuc¹ swojego wierzenia wiatu. Holo
kaust sta³ siê narzêdziem do walki z tradycj¹
europejsk¹. ¯eby osi¹gn¹æ w niej sukces,
trzeba nieustannie wykazywaæ ci¹g³oæ i zbrod
niczoæ ca³ej tradycji. B¹dmy wiêc czujni!

WOKÓ£ NAS

grudzieñ 2018 roku, nr 251 Aspekt

Ks. Abp Józef Teodorowicz  wzór na nasze czasy
Byæ we Lwowie i nie trafiæ na ulicê Ormiañsk¹ to znak, ¿e mia³o siê z³ego przewodnika po
miecie le¿¹cym w samym sercu Europy.
W³anie w tych dniach minê³a 80. rocznica
mierci Józefa T. Teodorowicza  katolicko
ormiañskiego arcybiskupa Lwowa i wielkiego
polskiego patrioty. Kilka miesiêcy wczeniej,
na pocz¹tku 1938 r., decyzj¹ Episkopatu Pols
ki g³osi³ wielkopostne radiowe rekolekcje
przeznaczone dla wszystkich katolików II
Rzeczypospolitej.
Abp Józef Teofil Teodorowicz by³ posta
ci¹ nietuzinkow¹. Pochodzi³ z ormiañskiej ro
dziny, która przyby³a, jak wiele innych, w ok
resie I Rzeczypospolitej, z terenów Ba³kanów,
z Wo³oszczyzny i Mo³dawii. Byli Ormianie
w Polsce nieliczn¹ mniejszoci¹, która od
pónego redniowiecza przez kilkaset kolej
nych lat przybywa³a do Polski poprzez ziemie
nale¿¹ce do imperium tureckiego. Przybysze
z regu³y nie w³adali ju¿ jêzykiem ormiañskim,
gdy¿ nie przybywali do nas w pierwszym
pokoleniu. Przynosili natomiast znajomoæ
jêzyka tureckiego i innych jêzyków. Dawa³o
to im przewagê w handlu miêdzynarodowym
w regionie. Dla Polski dodatkowo byli tymi,
którzy dobrze znali relacje wewn¹trz Turcji
i mogli s³u¿yæ nam pomoc¹ w czasie kontak
tów dyplomatycznych. Robili wiêc Ormianie
kariery i byli popierani przez polskich królów.
Tak bardzo przez stulecia zwi¹zali siê z now¹
ojczyzn¹, ¿e w l. 19451946, gdy odebrano
nam po³owê kraju, wraz z Polakami opucili
miasta i miasteczka pozostawiaj¹c tam swoje
ormiañskie kocio³y. W okresie I Rzeczypo
spolitej osady ormiañskie bieg³y od pó³nocnej
Mo³dawii (Bukowiny) a¿ po Piotrków Trybu
nalski i odleg³y od Dniestru Kalisz. W okresie
rozbiorów centrum ormiañskiego ¿ycia kon
centrowa³o siê w Galicji, zw³aszcza we Lwo
wie, w którym ¿ywio³ polski panowa³ niepo
dzielnie. Ormianie w Rzeczypospolitej w XVII
wieku (1629 r.) weszli w uniê kocieln¹ z Rzy
mem, staj¹c siê oryginaln¹ cz¹stk¹ katolickie
go ¿ywio³u Rzeczypospolitej. Pod koniec XIX
wieku mieszka³o ich w Galicji i na Bukowinie
oko³o 6 tys. W 1902 r., 2 lutego, ich arcybisku
pem zosta³ Józef T. Teodorowicz.
Przysz³y arcybiskup urodzi³ siê 25 lipca
1864 r. w maj¹tku ¯ywaczów na Pokuciu ko³o
Horodenki. Mia³ troje m³odszego rodzeñstwa.
Po mierci mê¿a, Gertruda Teodorowicz wraz
z dzieæmi przenios³a siê do Stanis³awowa.
Józef uczêszcza³ do szko³y powszechnej w Sta
nis³awowie, a nastêpnie do miejscowego gim
nazjum, które ukoñczy³ w 1882 r. z wyró¿nie
niem. Przez rok studiowa³ prawo na Uni
wersytecie w Czerniowcach, a nastêpnie na
wydziale teologicznym Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie. Po ukoñczeniu stu
diów J. Teodorowicz 2 stycznia 1887 r. otrzy
ma³ wiêcenia kap³añskie z r¹k arcybiskupa
Izaaka Miko³aja Isakowicza. Jako kap³an pra
cowa³ w Stanis³awowie, Brze¿anach i we
Lwowie. By³ ceniony przez Polaków i przez
Ormian. Po mierci arcybiskupa I. Isakowicza
ksiê¿a ormiañskiego obrz¹dku wybrali go jed
nog³onie na kandydata promo loco na stolicê
biskupi¹ dla Ormian w 1901 r. Cesarz Franci
szek Józef potwierdzi³ ten wybór. Ks. Józef
Teodorowicz zosta³ prekonizowany na arcy
biskupa ormiañskiego metropolii lwowskiej
na tajnym konsystorzu w Rzymie przez Ojca
wiêtego Leona XIII. Konsekracja biskupia
mia³a miejsce we Lwowie 2 lutego 1902 r.
z r¹k kard. Jana Puzyny w asystencji dwóch met

ropolitów Lwowa  J. Bilczewskiego i A. Szep
tyckiego, który reprezentowa³ obrz¹dek grec
kokatolicki.
Rozpoczyna³ siê nowy etap ¿ycia Józefa
Teodorowicza. Ju¿ w programowym licie
pasterskim wydanym z okazji konsekracji bis
kupiej, abp Teodorowicz zakreli³ swoje za
mierzenia. Jasno zadeklarowa³, ¿e stawia sobie
dwa zasadnicze cele  pracy dla Kocio³a i dla
swej Ojczyzny  Polski. Obj¹³ arcybiskupstwo
w czasach trudnych, gdy jeszcze daleko by³o
do odzyskania niepodleg³oci przez Polskê.
Ale, co trzeba podkreliæ, przysz³o mu dzia³aæ
w tej czêci dawnej Rzeczypospolitej, która
objêta by³a od lat 60. XIX w. szerok¹ autono
mi¹. Móg³ wiêc udzielaæ siê politycznie na
rzecz spo³ecznoci polskiej. Biskupi z racji
piastowanych godnoci zasiadali czêstokroæ
w ró¿nych urzêdach, m.in. w austriackiej Izbie
Panów. Bêd¹c cz³onkiem tej Izby, konsek
wentnie broni³ sprawy polskiej. Czyni³ tak za
równo w okresie poprzedzaj¹cym wielk¹ woj
nê, jak te¿ w czasie jej trwania, gdy w 1917 r.
dwukrotnie wyg³osi³ w parlamencie wiedeñ
skim mowê o sprawiedliwoci dziejowej, któ
ra musi zwyciê¿yæ. Tak¿e w wolnej ju¿ Polsce
udziela³ siê politycznie. Zosta³ wybrany na
pos³a do Sejmu Ustawodawczego, a nastêpnie
otrzyma³ mandat senatorski z okrêgu siedlec
kiego. Nie³atwa by³a dla arcybiskupa realiza
cja zadañ wynikaj¹cych z funkcji pos³a, gdy¿
w Sejmie zasiada³o wielu radyka³ów nieprzy
chylnych Kocio³owi. Ca³¹ moc¹ swego du
cha i oratorskiego talentu dzia³a³, by Polska
odrodzi³a siê w cis³ej ³¹cznoci z Kocio³em
i budowa³a ustrój odpowiadaj¹cy istocie pols
kiej narodowoci. Cel taki okreli³ w p³omien
nym kazaniu, wyg³oszonym w katedrze war
szawskiej 10 lutego 1919 r., które inauguro
wa³o obrady sejmowe. Jako parlamentarzysta
pracowa³ w komisji konstytucyjnej. Dziêki
jego zas³ugom i osobistym wp³ywom, Stanis
³aw Grabski, ówczesny minister owiaty, jako
delegat rz¹du uda³ siê do Rzymu, by zawrzeæ
konkordat ze Stolic¹ wiêt¹. W 1921 r. abp
Teodorowicz wraz z bp. A. Sapieh¹ uda³ siê
do Rzymu, by w imieniu Episkopatu katolic
kiego i narodu polskiego z³o¿yæ ho³d papie
¿owi Benedyktowi XV. Abp Józef Teodoro
wicz i biskup Adam Sapieha w 1922 r. znaleli
siê na pañstwowej licie wyborczej jako kan
dydaci obozu katolickonarodowego do senatu
z województw: warszawskiego i stanis³awow
skiego. Aby móc kandydowaæ obaj biskupi
otrzymali dyspensê od papie¿a. Abp Teodoro
wicz dawa³ wyraz noszonej w sercu mi³oci
do narodu polskiego i troski o jego ¿ywotne
interesy. Tak by³o w wypadku Ma³opolski
Wschodniej, l¹ska i wiosn¹ 1922 r., gdy
nast¹pi³o przy³¹czenie do Polski tej czêci
Wileñszczyzny, któr¹ nazywano Litw¹ rod
kow¹. Wielokrotnie zabiera³ g³os podczas de
bat sejmowych. Kierowa³ siê g³êbokim prze
wiadczeniem, i¿ nie mo¿na marzyæ o rozwoju
i wielkoci Ojczyzny, jeli nie zostanie ugrun
towana w Polsce praworz¹dnoæ i sprawiedli
woæ. Abp Józef Teodorowicz przez niemal¿e
20 lat aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu politycz
nym, najpierw Galicji, a póniej Polski.
W 1923 r. wycofa³ siê z tej dzia³alnoci wraz
z bp. Adamem Sapieh¹ na wyrane ¿yczenie
Stolicy Apostolskiej, która nie wyrazi³a zgody
na to, by biskupi nadal piastowali urzêdy pañs

twowe oraz uczestniczyli w walkach frakcyj
nych na forum parlamentu.
Od tego czasu arcybiskup koncentrowa³
siê przede wszystkim na pracy duszpasterskiej
i na dzia³alnoci literackonaukowej, chocia¿
nadal przejawia³ ¿ywe zainteresowanie tym,
co s³u¿y³o rozwojowi kraju. Prowadzi³ rozleg
³e badania nad ¿yciem Chrystusa, ale wyda³
jedynie 3 tomy z 12 planowanych. W spuci
nie literackiej arcybiskupa wiele miejsca zaj
muj¹ medytacje oraz studia nad stanami
mistycznymi. Na uwagê zas³uguj¹ jego kaza
nia dogmatycznomoralne bêd¹ce owocem
codziennych rozmylañ religijnych. By³ auto
rem znakomitych kazañ okolicznociowych
i kazañ patriotycznych. W jednym z kazañ pat
riotycznych Cud na Wis³¹, które wyg³osi³
w katedrze warszawskiej podczas nabo¿eñst
wa dziêkczynnego za ocalenie miasta i Polski
w 1920 r. mówi³ m.in.: Cud pod Warszaw¹
by³ dope³nieniem cudu wskrzeszenia Polski.
Powstanie Narodu zwi¹za³ Bóg z wytrwa³o
ci¹ jego znoszenia cierpieñ niewoli; ale cud
nad Wis³¹ wywo³a³ nasze nowe przeniewier
stwa. Wskrzeszenie Polski by³o nowym tworem
Bo¿ym; ochrona za niego by³o dzie³em zba
wienia. Kiedy Polska stanê³a poród narodów,
Bóg jeszcze nie wpisa³ na jej czole jej przezna
czeñ. Ani ona sama nie wiedzia³a, czy ma po
wróciæ do dawnych tradycji przesz³oci, ani
wiat jej dawnego pos³annictwa ku obronie
wiata od wschodu nie pamiêta³. Cudem pod
Warszaw¹ Bóg g³oskami krwawymi, ale chwa
lebnymi pos³annictwo Polski na drogach jej
nowych zapisa³.
Na rok 1937 przypad³o 50lecie kap³añst
wa i 35lecie biskupstwa arcybiskupa Teodo
rowicza. Organizowano uroczyste akademie.
Uwieñczeniem oficjalnych i nieoficjalnych
obchodów podwójnego jubileuszu arcybisku
pa by³a koronacja cudownego obrazu Matki
Bo¿ej £askawej w Stanis³awowie. Mia³a ona
miejsce 30 maja 1937 r. Wszystkie te wyda
rzenia, i poprzedzaj¹ce je przygotowania, os³a
bi³y mocno zdrowie czcigodnego Jubilata.
Szereg k³opotów zdrowotnych arcybiskupa,
nasilaj¹cych siê od pocz¹tku wrzenia, nie
wró¿y³ niczego dobrego. Si³y arcybiskupa
wyranie s³ab³y. W niedzielê 4 grudnia 1938 r.
otrzyma³ namaszczenie olejami wiêtymi.
Zmar³ tego samego dnia o godz. 18:50 w 74.
roku swego ¿ycia. Dziesiêæ minut póniej ra
dio przekaza³o smutn¹ wiadomoæ ca³emu
Narodowi. Rz¹d og³osi³ ¿a³obê publiczn¹ do

samego dnia pogrzebu w³¹cznie. Uroczystoci
pogrzebowe arcybiskupa Teodorowicza nale
¿a³y do najbardziej okaza³ych w ca³ym okresie
II Rzeczypospolitej. Organizacji uroczystoci
¿a³obnych podj¹³ siê komitet obywatelski pod
przewodnictwem prezydenta Lwowa. Komitet
obywatelski zwróci³ siê do w³adz w Warsza
wie o wyra¿enie zgody na pogrzeb Arcybisku
paPatrioty na cmentarzu Obroñców Lwowa.
MSW przychyli³o siê do tej proby. Ustalono,
¿e pogrzeb odbêdzie siê w sobotê 10 grudnia.
Spo³eczeñstwo zawiadomiono o tym przez ra
dio i prasê. Jeszcze przed pogrzebem do pa³a
cu arcybiskupów ormiañskich przez dwa dni
nap³ynê³y liczne rzesze wiernych wszystkich
obrz¹dków. Obliczano, ¿e przez dwa dni ho³d
zmar³emu odda³o 100 tys. mieszkañców Lwo
wa i innych miejscowoci. W dniu pogrzebu
uroczystoci trwa³y od godziny 7. rano. By³
szary, ch³odny, lecz niezbyt mrony sobotni
dzieñ. W katedrze ³aciñskiej odprawiono trzy
kolejne msze w obrz¹dkach greckokatolickim
i gregoriañskokatolickim (ormiañskim), a nas
têpnie mszê wiêt¹ pontyfikaln¹, któr¹ odpra
wi³ ks. prymas A. Hlond. Po mszy mowê ¿a
³obn¹ wyg³osi³ ksi¹¿ê metropolita Adam Sa
pieha. Modlitwom koñcowym przewodniczyli
kolejno: ordynariusz przemyski Jozafat Kocy
³owski, ks. infu³at Dionizy Kajetanowicz i ks.
prymas A. Hlond. Orszak ¿a³obny z katedry
dotar³ do kocio³a ojców bernardynów. Tutaj
przed trumn¹ oracje po¿egnalne wyg³osili
przedstawiciele spo³eczeñstwa: w imieniu
miasta Lwowa Stanis³aw Ostrowski, w imie
niu starszego pokolenia  prezes Stronnictwa
Narodowego Stanis³aw G³¹biñski, w imieniu
m³odzie¿y  prezes Czytelni Akademickiej
Mieczys³aw Weiss. Po tych wyst¹pieniach
kondukt ruszy³ w dalsz¹ drogê, rozci¹gaj¹c siê
na przestrzeni oko³o 2 km. Przewodniczy³ mu
ordynariusz czêstochowski bp Teodor Kubina.
Cmentarz Orl¹t nie pomieci³ wszystkich
uczestników pogrzebu. Móg³ przyj¹æ jedynie
poczty sztandarowe i delegacje z wieñcami.
Odprawiono ¿a³obne mod³y w obrz¹dku ³aciñ
skim i ormiañskim. Ks. kan. Adam Bogdano
wicz swoj¹ oracjê nad otwart¹ mogi³¹ za
koñczy³ s³owami: Ziemio polska! Otwórz
swoje g³êbie, gdzie skryte koci bohaterów
drzemi¹! Przyjmij te szcz¹tki, które ci zawie
rzamy  oto skarb nad skarby  z nim i serca
nasze w tobie uton¹! A Ty nasz Wodzu? Ty
nasz Hetmanie? Odszed³e, ale nie jeste
daleki! Nie masz Ciê ju¿  ale Ty zawsze jest
przy nas! Zda siê, ¿e nas porzuci³  tymcza
sem Ty na wieki nasz Patron! Do Ciebie
zwracam swe ostatnie s³owa. Ty co przewo
dzi³, Ty co nam hetmani³, daj nam narodziæ
siê z Twojego Ducha! I wied nas Nim  w
przód  w górê  wzwy¿! Wied nas! Prowad!
Nie dane by³o wielkiemu Arcybiskupowi
i Polakowi zbyt d³ugo spoczywaæ w grobowcu
na Cmentarzu Orl¹t. W nieca³y rok póniej w
obawie przed profanacj¹ przeniesiono zw³oki
arcybiskupa Teodorowicza i bez oznakowania
z³o¿ono do grobowca arcybiskupów ormiañs
kich. Przez kilkadziesi¹t lat zamkniêta by³a
tak¿e katedra ormiañska, za lwowscy Ormia
nie gremialnie wraz z Polakami wyjechali na
Ziemie Odzyskane. Dzisiaj wielu z nich mie
szka w Ma³ym Lwowie, czyli w Gliwicach.
Na pocz¹tku lat 90. XX w. w³adze Lwowa
przekaza³y ormiañskokatolick¹ katedrê we
Lwowie Ormianom z Kaukazu. To ju¿ ca³
kiem inni Ormianie. S¹ cz³onkami ormiañs
kiego kocio³a apostolskiego, który nie jest
w unii kocielnej z papiestwem. We Lwowie
pozosta³y grobowce dawnych Ormian i kated
ra, która warta jest nawiedzenia. Jest czêci¹
historii polskich Ormian i Rzeczypospolitej
okrutnie przesuniêtej na mapie Europy.
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Zamylenie nad wiecznoci¹
Nigdy nie potrafimy pogodziæ siê z w³asn¹ mierci¹. Podobnie jak po mierci z równym
prawdopodobieñstwem nie bêdziemy mogli pogodziæ siê z naszym minionym ¿yciem...
(Przypadki mojego ¿ycia, Roman Brandstaetter).

To Bóg jest Panem czasu i Panem Wieczno
ci, czas Jemu powiêcony owocuje ju¿ tu na
ziemi, a na pewno (mam tak¹ nadziejê) bê
dzie dojrzewa³ w wiecznoci. Wiecznoæ
mnie poci¹ga i fascynuje! W wiecznoci
spotkam moich bliskich, ca³¹ Rodzinê.
Moich ulubionych nauczycieli i profesorów,
malarzy i rzebiarzy, których dzie³a nieudol
nie poznawa³am, wielkich poetów i pisarzy,
twórców kina i filozofów, kap³anów, a przede
wszystkim moich ulubionych wiêtych.
Wszyscy wyjd¹ mi na spotkanie.
Zamylenie Chodz¹c po starym cmen
tarzu przy ul. Ogrodowej, wspominam moich
pierwszych nauczycieli: Pani¹ Marciniak, Pa
ni¹ Go³aszewsk¹, Pani¹ Ruszczyñsk¹, Pani¹
£ukomsk¹.
W mojej Szkole Podstawowej im. Czap
czyñskiej w £odzi przy ul. Narutowicza 58
by³ prawdziwy teatr. Dziady  A. Mickiewi
cza  pamiêtam z tamtego czasu. By³am dziec
kiem. Mocno odebra³am wówczas s³owa wiel
kiego poety  i co wa¿ne, pamiêtam je do dzi.
Ka¿de s³owo! W naszej szkole by³ równie¿
balet. Tañczy³am. Ze wzglêdu na sylwetkê
tañczy³am jako ch³opak. Ca³a szko³a raz
w miesi¹cu uczestniczy³a w koncertach muzy
ki powa¿nej. Tê muzykê równie¿ noszê
w sobie. Zawsze odwiedza³am groby moich
kole¿anek  harcerek, które utonê³y w 1948 r.
w jeziorze Gardno. Jest równie¿ na tym starym

cmentarzu kamienny grobowiec z cudown¹
kamienn¹ rzeb¹ aktora dramatu Janusza
OrliñskiegoBuciackiego, zmar³ego w 1917 r.
Muza siedzi z tarcz¹ i skrzyd³ami anio³a,
zamylona. Przypomina greck¹ boginiê. Us
krzydlenie tak nam wszystkim potrzebne dzi
siaj. Pamiêtam homiliê m³odego szwedzkie
go kap³ana w polskim kociele katolickim
w Goeteborgu. Mówi³ o ludzkich zale¿no
ciach i o tym, ¿e nie mo¿na nikomu podcinaæ
skrzyde³. Têskniê do ponownego spojrzenia
na Nike z Samotraki w Luwrze. Ta rzeba
by³a i jest dla mnie prze¿yciem. Bez g³owy,
ze skrzyd³ami. G³owê mo¿emy sobie wyob
raziæ, a skrzyd³a nosiæ. Dziêki nim mo¿emy
oderwaæ siê od ziemi.
Zamylenie... Pamiêtam malarza prof.
Ludwika Tyrowicza, dyrektora Liceum Tech
nik Plastycznych w £odzi, Józefa Osiñs
kiego, prof. Bednarczuka, prof. Zuzannê Jac
kowsk¹. Prof. Bednarczuk mówi³ do nas có
reczki mamusi i tatusia. Natomiast u prof.
Tyrowicza otrzyma³am ocenê niedostatecz
n¹. Za karê musia³am z kole¿ank¹ z Pabia
nic (Krystyn¹ Plebanek) rysowaæ zwoje pa
pieru w niedzielê!
A potem w Studium Nauczycielskim przy
ul. Wólczañskiej 202 trafi³am na malarza
prof. Henryka Plicha. Du¿o zawdziêczam
temu profesorowi. Mia³ w sobie pasjê. To on
rozmi³owa³ mnie w akwareli. By³ uczniem

Wojciecha Weissa i Frycza w Krakowie. On
te¿ wmówi³ mi, ¿e urodzi³am siê do akwareli.
Stawia³ mi stopnie celuj¹ce. Dzi go wspomi
nam i dziêkujê za wszystko, czego mnie na
uczy³.
Zamylenie... Studia na Uniwersytecie
Miko³aja Kopernika w Toruniu na Wydziale
Sztuk Piêknych. Prof. Stanis³aw Borysowski,
z Gdañska, malarz; siedzia³ wysoko w swoim
odkrytym apartamencie Pa³acu Biskupie
go, gdzie odbywa³y siê zajêcia z malarstwa.
Stawia³ nam jedynie oceny dostateczne. Nikt
nie omieli³ siê protestowaæ! Pyta³am profe
sora grzecznie: czy mogê zostawiæ swoj¹ pa
letê, farby i pêdzle w gabinecie profesora?
Proszê  odpowiada³ grubym g³osem. Lubi³
mnie. Wiem o tym. Cudownie bawilimy siê
z profesorem na plenerze w Opolu. To by³
bal nad bale. Otrzyma³ od nas dwa ogromne
bukiety ró¿ z kokardami. Tañczy³ z nami,
opowiada³ nam swoje dzieje. Rozmawia³ z na
mi i cieszy³ siê z nami. Dzi ju¿ nie ¿yje. Po
zosta³y wspomnienia. I wdziêcznoæ.
W 1998 r., w kwietniu, odesz³a moja ko
le¿anka z XXIX LO w £odzi, dyrektor El¿
bieta Dudkiewicz. By³a chemikiem. Pamiê
tam, jak pyta³a mnie: co ty robisz w tym Mu
zeum Sztuki przez trzy godziny lekcyjne? Ja
piêciu minut nie mog³abym tam spêdziæ.
Albo: jak idê z Iz¹, bêdzie liczy³a listki...
Zamylenie... Umar³a w sierpniu Pani Ur
szula Czartoryska  krytyk sztuki. Spotyka
³ymy siê w parku im. St. Poniatowskiego,
na górce. Nasze dzieci bawi³y siê na sankach.
Pani Urszula Czartoryska bywa³a na moich
wystawach. Szczególnie tych powiêconych

dokumentacji akcji plastycznych. Dziêki Jej
piêknej opinii o mojej dzia³alnoci z m³o
dzie¿¹  pamiêta to na pewno prezes ZAPA
Gierga  dosta³am siê do zwi¹zku Polskich
Artystów Plastyków. Dzi jeszcze raz pragnê
podziêkowaæ za napisanie tej opinii i uskrzy
dlenie mojego ¿ycia. Dzi te skrzyd³a Nike
widzê na grobie Pani Urszuli Czartoryskiej.
Wypowied moj¹ zakoñczê wiadect
wem brata Reginalda o w. Tomaszu z Ak
winu: By³ ze szlachetnego rodu, móg³ wiêc
posiadaæ doczesne bogactwo. Wzgardzi³ nim,
kiedy je posiada³, lecz na wzór Salomona
modli³ siê o ukochan¹ M¹droæ. S¹dzi siê
o nim bardzo s³usznie, ¿e to czego naucza³,
o czym pisa³ i mówi³, otrzyma³ od Boga dziêki
pobo¿nej modlitwie! (Legendy Dominikañ
skie  opr. o. J. Salij).

Komu ufaj¹ Polacy?
W wydawnictwie Wojciech Sumliñski Reporter ukaza³a siê w tym roku ksi¹¿ka Tomasza Bu
dzyñskiego i Wojciecha Sumliñskiego Niebezpieczne zwi¹zki Donalda Tuska.

Sumliñski, autor m.in. ksi¹¿ek Z mocy bezpra
wia, Ksi¹dz, Niebezpieczne zwi¹zki Broni
s³awa Komorowskiego, to w swoim czasie
zapewne najbardziej inwigilowany i przela
dowany przez s³u¿by specjalne dziennikarz
ledczy w Polsce (vide: prowokacja z 2008 ro
ku, w któr¹ bezporednio zaanga¿owany by³
ówczesny marsza³ek sejmu, Bronis³aw Komo
rowski). Budzyñski jest emerytowanym ma
jorem ABW, by³ym szefem delegatury w Lub
linie. Z Sumliñskim napisa³ ju¿ 6 ksi¹¿ek,
m.in. ABW, Niebezpieczne zwi¹zki Andrzeja
Leppera, To tylko mafia.
Niebezpieczne zwi¹zki Donalda Tuska
omawia na 300 stronicach fakty odbiegaj¹ce
od wykreowanego przez specjalistów z bran¿y
PR wizerunku by³ego premiera, który  jak
donosz¹ media  tak¿e obecnie, jako urzêdnik
unijny, cieszy siê du¿ym zaufaniem Polaków.
Autorzy zastanawiaj¹ siê nad niezwyk³¹, a ta
jemnicz¹ rol¹ Tuska w najwa¿niejszych dla
kraju wydarzeniach, zw³aszcza w pierwszym,
kluczowym okresie tak zwanej wolnej Pols
ki, ale te¿ generalnie w ci¹gu ostatnich 30 lat.
Mo¿na siê dowiedzieæ o zwi¹zkach polityka
z niemieckim wywiadem, wiatem s³u¿b spe
cjalnych i mafijnym pó³wiatkiem. Podane

informacje, starannie  jak podkrelaj¹ autorzy
 zweryfikowane, opatrzone by³y dot¹d klau
zul¹ najwy¿szej tajnoci.
Pytanie wyjciowe brzmi: czy przez osiem
lat premierowania Tusk albo ludzie na najwy¿
szych sto³kach z jego rodowiska podjêli choæ
jedn¹ decyzjê, która nie le¿a³aby w interesie
Niemiec? Otó¿ nie. Przyk³adem choæby pols
kie stocznie, zlikwidowane co do jednej. Owa
decyzja pozbawi³a konkurencji stanowi¹ce
spuciznê po NRD stocznie niemieckie, które
w rezultacie nie nad¹¿aj¹ z przerobem zamó
wieñ. Lecz przecie¿ ju¿ wczeniej Tusk by³
likwidatorem RSW Ruch. 80 procent rynku
prasy w Polsce znalaz³o siê w rêkach niemiec
kich.
Niemcy (fundacje niemieckie, za którymi
stoi niemiecki wywiad) dawali pieni¹dze
wspó³tworzonemu przez Tuska Kongresowi
LiberalnoDemokratycznemu, gdy¿ mieli
w tym swój interes. Pieniêdzmi z gigantycznej
afery FOZZ finansowa³ te¿ KLD Grzegorz
¯emek, by³y tajny wspó³pracownik WSW,
który trzyma³ siê blisko z gangsterami z mafii
pruszkowskiej (maj¹cej ju¿ na pocz¹tku lat
90tych 8 tysiêcy ¿o³nierzy, a ponadto wspó³
pracowników we wszelkich mo¿liwych insty

tucjach). Przekazywa³ równie¿ gdañskim libe
ra³om gotówkê (w reklamówkach) bliski kom
pan ¯emka, Wiktor Kubiak  jego firma Ba
tax, tak¿e finansowana za spraw¹ ¯emka, sta
nowi³a czêæ ogólnokrajowej siatki skupiaj¹
cej polityków, gangsterów i wojskowych przy
gotowuj¹cych siê do przejêcia w³adzy, groma
dz¹cych haki, informacje, tajne dokumenty.
W Bataxie przesiadywali wprowadzaj¹cy Ku
biaka w rodowisko KLD Donald Tusk, tak¿e
Janusz Lewandowski, Jan Krzysztof Bielecki.
Pieni¹dze od Niemców, ale te¿ od wywia
du wojskowego i Kubiaka pozwoli³y na wy
kreowanie ca³ego ugrupowania. KLD wpraw
dzie szybko znika, szkopu³ w tym, ¿e wcho
dz¹c w sk³ad Unii Demokratycznej, a potem
Unii Wolnoci, zanim znika, przyczynia siê
do wyprzeda¿y po absurdalnie niskich cenach
wiêkszoci polskich przedsiêbiorstw  g³ów
nie najbardziej dochodowych z sektora ener
getycznego, paliwowego i telekomunikacyj
nego. Beneficjentem s¹ przede wszystkim
Niemcy. Autorzy Niebezpiecznych zwi¹zków...
podkrelaj¹, ¿e funkcjonuj¹cy krótko rz¹d
Jana Olszewskiego upad³ nie tylko (a¿) dla
tego, ¿e chcia³ poprzez lustracjê wyjaniæ prze
sz³oæ, lecz dlatego, bo zablokowa³ grabie¿cz¹
prywatyzacjê, która natychmiast potem by³a
kontynuowana.
Tusk, w którego domu mówi³o siê po nie
miecku, utrzymywa³ kontakt z Detlefem Ru

serem  agentem niemieckich s³u¿b specjal
nych. Nie kry³ te¿ swych pogl¹dów na kraj
ojczysty. Na ³amach Znaku pisa³ w 1987 ro
ku, ¿e polskoæ to nienormalnoæ, ¿e polskoæ
niezmiennie wywo³uje u niego odruch buntu.
W 1992 roku, na drugim Kongresie Kaszu
bów, roztacza³ wizjê rozmontowania kraju
poprzez stworzenie pañstwa regionalnego.
Lektura to zatem nad wyraz interesuj¹ca,
lecz jak mo¿na przypuszczaæ, tak jak pop
rzednie ksi¹¿ki Sumliñskiego (oraz Budzyñs
kiego) Niebezpieczne zwi¹zki Donalda Tuska
mog¹ mieæ k³opoty z dystrybucj¹, a media li
beralnolewicowe po prostu jej nie zauwa¿¹.
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Najwa¿niejsze s¹ sprawy polskie
¯eby nie by³o ¿adnej w¹tpliwoci  nie by³em i nie jestem cz³onkiem Prawa i Sprawiedliwoci,
ale prawie w pe³ni popieram wiêkszoæ zmian, jakie odbywaj¹ siê w Polsce od 2015 r.
Popieram, ale nie bez zastrze¿eñ owe dokonywane zmiany. Szczególnie mam w¹tpliwoci,
a nawet zastrze¿enia, do polityki zagranicznej obecnego rz¹du. Brak w niej spójnoci, czasami
robi wra¿enie szamotania siê od ciany do ciany.

Przywódcy czo³owych pañstw Uniii Europejs
kiej dosyæ powci¹gliwie atakuj¹ Rosjê.
Polska za to, wysuwaj¹c siê przed szereg, ata
kuje bez opamiêtania Moskwê. Rzecz zrozu
mia³a, ¿e nie mo¿emy poddawaæ siê wszel
kim rosyjskim naciskom, zaczepkom, ata
kom, ale róbmy to z sensem, nie przyjmujmy
pozycji niewolnika, jak to czêsto zdarza siê
z instytucjami Uniii Europejskiej.
Moje zastrze¿enia dotycz¹ szczególnie
obrony Ukrainy. Polska polityka zagra
niczna trochê przypomina redniowiecznych
harcowników przed decyduj¹c¹ walk¹. Nie
wiem, czy dojdzie do starcia Rosja  Unia
Europejska, jest to przysz³oæ raczej w¹tpli
wa, ale Berlin i Pary¿ przydzieli³a nam rolê
takiego harcownika, podczas gdy Niemcy,
Francja i wiele innych krajów unijnych robi¹
doskona³e interesy handlowe z Rosj¹. A my
znowu, jak to drzewiej bywa³o, bijemy siê,
na razie metodami dyplomatycznymi, o na
sz¹ i wasz¹ wolnoæ. Jedno z najg³upszych
hase³ w naszej historii.
Walczylimy o interesy Francji, Wielkiej
Brytanii i jeszcze pomagalimy innym, a koñ
czy³o siê tak zawsze, ¿e bylimy wystrych
niêci na dudka. Jako nasza gorzka prze
sz³oæ niczego nie nauczy³a wspó³czesnych
polityków. Zasada jest prosta  przed podjê
ciem dyplomatycznej ofensywy nale¿y roz
wa¿yæ, co my z tego bêdziemy mieli, a co

mo¿emy straciæ. Ta prosta prawda jako nie
mo¿e siê przebiæ do wszystkich, którzy kie
ruj¹ obecn¹ polsk¹ polityk¹ zagraniczn¹.
W tym przypadku mylê oczywicie o ob
ronie Ukrainy przed zakusami Rosji. Tutaj
muszê dokonaæ bardzo osobistego wtrêtu.
Moja rodzina ma ogromne krzywdy, jakie
doznalimy od Moskwy i jestem ostatnim,
który broni³by interesów rosyjskich. Niech
o tym wiadcz¹ ofiary Do³ów Katyñskich,
w których le¿y piêciu cz³onków mojej naj

bli¿szej rodziny.
Tymczasem Warszawa z zardzewia³¹
szabelk¹ w obronie Ukrainy atakuje Rosjê.
Czego spodziewa siê dobra zmiana od Ki
jowa? O naiwnoci, naiwnoci! Je¿eli Kreml
chcia³by podbiæ Ukrainê to by j¹ podbi³, a ca
³y Zachód nie ruszy³by ma³ym palcem w ob
ronie tego pañstwa. A zemsta Kremla doty
czy³aby oczywicie przede wszystkim Polski.
Polityka zagraniczna III RP kieruje siê
wskazówkami Jerzego Giedroycia, ale tego
z ostatnich lat ¿ycia. Jerzy Giedroyæ mia³ og
romne zas³ugi dla ca³ej powojennej polskiej
kultury, ale w kwestii polityki wschodniej my
li³ siê pod koniec ¿ycia ca³kowicie.
Dla Giedroycia wa¿nymi sprawami by³ los
Litwinów, Bia³orusinów, Ukraiñców, ale
tych rodowitych, uwa¿a³, ¿e dla podtrzyma
nia dobrych stosunków z tymi nacjami nale¿y

Obroñców klimatu obrazilimy miêsem!
Dzieñ przed zamkniêciem bie¿¹cego numeru Aspektu Polskiego zakoñczy³a siê Konfe
rencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu Katowice 2018, w skrócie COP24.
W trakcie sobotniej sesji plenarnej COP24 strony przyjê³y dokument koñcowy konferencji,
tzw. pakiet katowicki, czyli mapê drogow¹ realizacji Porozumienia paryskiego z 2015 r.,
maj¹cego na celu ograniczenie globalnego wzrostu temperatury.

Z globalnym ociepleniem jest jak w niegdy
siejsz¹ dziura ozonow¹; nikt jej nie widzia³,
ma³o kto rozumie o co chodzi, ale huk medial
ny przygniata³ niedowiarków. Ma³o kto wie
rzy te¿, ¿e ocieplenie klimatu ma zwi¹zek ze
spalaniem wêgla. Tak siê jednak sk³ada, ¿e ci,
co maj¹ wêgla ma³o albo nie wydobywaj¹ go,
bo maj¹ nadmiar energii elektrycznej, np.
wyprodukowanej w elektrowniach nuklear
nych, podnosz¹ jazgot na ca³y wiat, ¿e np.
Polska, która  jak twierdzi premier Mateusz
Morawiecki  ma zasoby tego naturalnego
paliwa na 200 lat, nie kupuje energii od nich,
tylko kopie czarne z³oto.
Nikt ju¿ nie dziwi siê kolejnym wiato
wym kampaniom w jakiej sprawie. Okazuje
siê bowiem, ¿e ogólnowiatowa kampania
propagandowa na rzecz choæby najdziwacz
niejszej sprawy czy produktu wychodzi taniej

i daje lepszy skutek marketingowy, ni¿ promo
cja reklamowa produktu, który jaki wiatowy
koncern albo nie przymierzaj¹c wiatowa
potêga gospodarcza chce wcisn¹æ s³abszym,
na ten przyk³ad Polsce.
Tak w³anie jest z wêglem  z jego wydo
bywaniem i spalaniem. Polska akurat ma og
romne zasoby tego minera³u, ale jako wzrasta
j¹cy rynek pod ka¿dym wzglêdem przegrywa
politycznopropagandowe starcie z obowi¹zu
j¹cym jak religijny dogmat pogl¹dem, ¿e mo¿
na ludziom dawaæ pracê przy wydobywaniu
wêgla, mo¿na paliæ nim w piecach domowych
i elektrowniach i w ogóle, mo¿na z wêglem
¿yæ. ¯yj¹ inni, np. Rosja i nikt im nie podska
kuje, bo Rosja silna jest i lepiej nie zadzieraæ
z Putinem. To rzucili siê na nasz biedny kraj.
W ramach próby wywo³ania wra¿enia, ¿e
polskie w³adze martwi¹ siê skutkami przerobu

czarnego z³ota, ale chc¹ rozmawiaæ ze wia
tem, który wie od nas wszystko lepiej, zorga
nizowano w Katowicach konferencjê, która
mia³a, ogólnie mówi¹c, daæ receptê na stan za
nieczyszczenia powietrza. Uprzedzaj¹c fakty,
nic specjalnego konferencja COP 24 nie przy
nios³a, ale huku i miechu, by³o co nie miara.
Koszt wiatowej konferencji, na któr¹ nie
przyjecha³ ¿aden przywódca licz¹cego siê
pañstwa i która nie przynios³a ¿adnego rezul
tatu daj¹cego uj¹æ siê w ramy op³acalnoci,
przekroczy³ grubo 250 mln z³. To podstawowy
efekt reklamowy: Polska ma pieni¹dze, i jak
zechce  wyda na dobr¹ imprezê, podczas
której uczestnicy zrobi¹ sobie seriê zdjêæ.
Jednak najpowa¿niejsze doniesienie z kon
ferencji COP24 dotyczy³y jednak skutków
zdrowotnych o których by³o tyle szumu przed
rozpoczêciem imprezy. Otó¿ okaza³o siê, ¿e
najbardziej znacz¹cy g³os na COP24 doty
czy³ menu, czyli jad³ospisu potraw przygo
towanych dla uczestników konferencji. Oka
za³o siê, ¿e silnym g³osem w tym wzglêdzie
dysponuj¹ zwolennicy wegetarianizmu i we
ganizmu. Niezorientowanym powiem, ¿e ci
pierwsi s¹ to ludzie nie jedz¹cy miêsa, a ci dru
dzy ¿adnych produktów zwierzêcych, np. nie
pij¹ mleka, nie jedz¹ serów, jajek, itp. Na

powstrzymaæ siê od obrony Polaków miesz
kaj¹cych na tamtych ziemiach. Wydawca
Kultury by³ zwolennikiem tezy, ¿e Polacy
na tamtych ziemiach to element nap³ywowy,
by³ bardzo bliski teorii, ¿e nasi rodacy, osied
leni od wielu stuleci na tamtych terenach, to
element okupacyjny, gnêbi¹cy rdzennych
mieszkañców Litwy, Bia³orusi, Ukrainy.
Tê k³amliw¹ teoriê przyjêto w Warszawie
i konsekwentnie j¹ siê realizuje. Ostrzegam,
¿e wyjdziemy na tym kierunku politycznym
jak Zab³ocki na mydle, chocia¿ ten facet z ca
³¹ pewnoci¹ mniej straci³ na tamtym mydle,
ni¿ Polska straci na polityce Giedroycia.
Szczególnie niebezpieczne dla Polski jest
realizowanie polityki Giedroycia w stosunku
do nacji ukraiñskich, bo trzeba sobie uwia
domi, ¿e nie ma jednego narodu ukraiñskie
go, s¹ przynajmniej trzy, a mo¿e i wiêcej. Mie
szkañcy Ukrainy wykorzystaj¹ Polskê na ile
siê da, nie oferuj¹c w zamian nic innego, jak
tylko skrywan¹ nienawiæ do Polaków. Rosjan
te¿ nienawidz¹, ale czuj¹ przed nimi respekt.
Nikt nie wie, jak potocz¹ siê losy Europy
i wiata w niedalekiej przysz³oci. Przy
sprzyjaj¹cych Ukraiñcom okolicznociach
opanuj¹ Przemyl, Che³m, a mo¿e i Lublin.
Polityka polska, ta wewnêtrzna i zagra
niczna, musi cechowaæ siê narodowym ego
izmem. Nie jest w naszym interesie pakowaæ
siê w konflikt rosyjskoukraiñski. Siêganie
po gor¹ce kasztany z ognia tamtych wojenek
na nic nam siê nie przyda, mo¿emy mieæ tyl
ko same straty niezale¿nie od tego, kto tê ba
taliê wygra. Bardzo realna rysuje siê sytuacja,
w której zwanione strony pogodz¹ siê, oczy
wicie pod dyktatem Moskwy i na jej warun
kach. A Polska, jako ten europejski harcow
nik, pozostanie sama z granic¹ rosyjsk¹ nie
tylko w Królewcu, ale i na Bugu. Niech kon
fliktuj¹ siê Rosjanie z Ukraiñcami, bez na
szego militarnego i politycznego udzia³u. Na
tomiast bajki Giedroycia niech id¹ do jakie
go historycznego lamusa.

prawdê s¹ tacy ludzie na wiecie. Nie wiem,
czy warto by³o wydaæ tak¹ furê pieniêdzy, ¿e
by ich zobaczyæ w Polsce i jeszcze pozwoliæ
im naur¹gaæ polskim organizatorom.
Pani Stephanie Feldstein z Centre for
Biological Diversity, powiedzia³a, ¿e: obci¹¿o
ne miêsem menu jest obraz¹ dla pracy konfe
rencji. Jeli liderzy zgromadzeni w Polsce
maj¹ nadziejê na rozwi¹zanie kryzysu klima
tycznego, musz¹ zaj¹æ siê nadmiernym spo¿y
ciem miêsa i nabia³u, zaczynaj¹c od tego, co
jest na ich w³asnych talerzach. Pani¹ Feldstein
zaraz popar³a organizacja EAT i zamieci³a
wykres, który pokazuje, ile gazów cieplarnia
nych emituje ¿ywnoæ z menu szczytu w Ka
towicach. Pierwsza w rankingu jest wo³owina
z wêdzonym boczkiem i kapust¹. Na drugim
miejscu znalaz³y siê pierogi z miêsem, zaraz
za nimi  cheeseburger. Przera¿aj¹ce!
¯eby nie pozostawiæ ¿adnych z³udzeñ, po
co wiatowi znawcy klimatu przyjechali do
Katowic, niejaki Fabrice DeClerk, dyrektor
ds. nauki w organizacji EAT, nades³a³ owiad
czenie, w którym napisa³, ¿e  oferowane me
nu [na konferencji w Katowicach] wydaje siê
ca³kowicie ignorowaæ klimat.
I prawdê mówi¹c, z radoci¹ przyjê³am to
owiadczenie, bo ono wyk³ada jasno, gdzie
jest pies, pardon: globalne ocieplenie  pogrze
bane  w restauracjach, w sklepach spo¿yw
czych, w pachn¹cych kapuniakiem i gula
szem polskich kuchniach domowych. Zaraz
zrobi³o mi siê lepiej. Smacznego!
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Przeznacz 1 procent na Aspekt Polski!
Jeli podzielasz nasze pogl¹dy, jeli popierasz narodow¹ prasê katolick¹, mo¿esz
mieæ wp³yw na przetrwanie Aspektu Polskiego. To gest, który nic nie kosztuje.

Przy rozliczaniu podatku wpisz:
numer KRS  0000 215 720
cel szczegó³owy: Aspekt Polski
Pamiêtaj, ¿eby wpisaæ cel szczegó³owy  tylko wtedy twoje pieni¹dze do nas trafi¹!

Twoje pieni¹dze trafi¹ na konto Katolickiego Klubu im. w. Wojciecha  wydawcy Aspektu Polskiego, a ca³a
kwota przeznaczona bêdzie wy³¹cznie na druk naszego miesiêcznika.
Los Aspektu Polskiego, który ukazuje siê od ponad 22 lat jest powa¿nie zagro¿ony. Wszyscy pracujemy darmo,
jedyny koszt, jaki ponosimy to druk. Prosimy wiêc, Drodzy Czytelnicy, o Wasz jeden procent. Ten gest nic nie kosztuje.
UWAGA! Osoby, za które PIT wype³nia urz¹d skarbowy równie¿ mog¹ przekazaæ swój 1 procent. Wystarczy
w swoim urzêdzie skarbowym podaæ numer KRS i cel szczegó³owy.

Dobroczyñcy Aspektu Polskiego
Pani Stefania z £odzi Pani Maria z Opola
Augustyn z Golkowic
Pani Danuta z £odzi
Krystyna z £odzi
Pani Danuta z Legionowa

Pan Stanis³aw z £odzi
Pan Andrzej z £odzi
Pan Antoni z £odzi.

Pan Jerzy ze Zgierza
Pani Teresa z £odzi

Pan
Pani

Bóg zap³aæ!
ØZrób kserokopiê poni¿szego dowodu wp³aty Øwpisz kwotê Ø podaj swoje dane Ø wp³aæ na poczcie lub w banku Øalbo zrób przelew przez internet

