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Roman Dmowski to polityk, który po�wiêci³
¿ycie  Polsce,  twórca  nowoczesnego  ruchu
narodowego i nowoczesnej koncepcji upra
wiania polityki. To tak¿e �wietny publicysta
i  teoretyk my�li politycznej, którego dzie³a
do dzi� uderzaj¹ trafno�ci¹ ocen. Jego �My�li
nowoczesnego Polaka� � aktualny i dzi� ele
mentarz patriotyzmu to przykazania o obo
wi¹zkach ka¿dego Polaka,  tym wiêkszych,
im wy¿szy poziom siê reprezentuje. Ta pozyc
ja powinna byæ obowi¹zkow¹ lektur¹ wszyst
kich Polaków. Zamiast tego jego zas³ugi s¹
czêsto dzi� pomniejszane, s³owa wypaczane,
a on sam okre�lany mianem co najmniej �kon
trowersyjnego�.
  Urodzi³ siê w 1864 r. w podwarszawskim
Kamionku. By³ synem brukarza i zdobycie
wy¿szego wykszta³cenia by³o dla niego i jego
rodziny  wielkim wysi³kiem.  Ju¿  w  szkole
Roman Dmowski rozpocz¹³ dzia³alno�æ pat
riotyczn¹, za co w czasach studenckich zosta³
aresztowany. Zagro¿ony zes³aniem, uciek³ za
granicê.  Tu  rozpocz¹³  aktywn¹  dzia³alno�æ
polityczn¹ i szybko sta³ siê jednym z liderów
tworz¹cej siê ruchu narodowego.

W licznych publikacjach nakre�li³ drogê
do odzyskania niepodleg³o�ci. Dmowski na
le¿a³ do tych, którzy uwa¿ali, ¿e odrodzenie
pañstwa  polskiego mo¿liwe  jest w wyniku
konfliktu, w którym naprzeciw siebie stan¹ za
borcy  Polski.  Za  niezwykle wa¿ne  uwa¿a³
umiêdzynarodowienie sprawy polskiej i uczy
nienie  z  niepodleg³o�ci  Polski  niezbêdnego
elementu  europejskiego  ³adu.  Jak  pokaza³a
przysz³o�æ, by³a to koncepcja s³uszna.

Dmowski nie  tylko zastanawia³ siê,  jak
Polska odzyska niepodleg³o�æ, ale i projek
towa³, jaka ma byæ. By³a to wówczas koncep
cja nowatorska. Dmowski uwa¿a³ za najwa¿
niejsz¹  grupê  spo³eczn¹  nie  szlachtê,  zie

miañstwo, ale �lud�, przez który rozumia³ ca
³y naród. P. To narodowi polskiemu mo¿na
by³o zadaæ �obowi¹zki polskie�, o których tak
piêknie pisa³ w �My�lach nowoczesnego Po
laka�. Wprowadzi³ te¿ do polskiej my�li po
litycznej i swojej wizji patriotyzmu brytyjs
k¹ zasadê �right or wrong, my country� (dob
ry czy z³y, ale mój kraj). Z przyjêciem tej za
sady mamy niestety problemy do dzi�� Pod
kre�la³ te¿ mocno zwi¹zek narodu polskiego
i polsko�ci z Ko�cio³em katolickim.

II  Rzeczpospolita  nie  by³a  na  pewno
pañstwem marzeñ  Romana  Dmowskiego:
liczne mniejszo�ci narodowe, Wolne Miasto
Gdañsk i traktat mniejszo�ciowy, do podpi
sania którego Polskê zmuszono. Wolna Pols
ka  nie  wykorzysta³a  te¿  talentów  Romana
Dmowskiego. Dzia³alno�æ Pi³sudskiego i za
mach  majowy  sprawi³y,  ¿e  Dmowski  nie
odegra³ wa¿nej roli w ¿yciu politycznym.

W 1937 r. przeszed³ udar mózgu, po któ
rym nie doszed³ do pe³ni si³. Zmar³ 2 stycznia
1939 r. Jego pogrzeb sta³ siê wielk¹ narodo
w¹ manifestacj¹ � najliczniejszym zgromadze
niem publicznym w II RP. Roman Dmows
ki spocz¹³ w rodzinnym grobie na Cmentarzu
Bródnowskim.

Umar³ Roman Dmowski! � mówi³ pod
czas pogrzebu ks. pra³at Marceli Nowakows
ki � Jak to, wiêc umar³ Budziciel duszy pols
kiej  do wspólnego  ¿ycia? Odszed³  spo�ród
¿yj¹cych Stró¿ czysto�ci sumienia polskiego?
Od zarania �wiadomy Ofiarnik a¿ do ostat
nich chwil? Wiêc zastyg³a my�l twórcza Wiel
kiego Kanclerza Narodu? Tak!

Bo by³ to Budowniczy ¿ycia duchowego,
Kap³an, co z przygas³ych, pokrytych popio
³em nieszczê�æ dziejowych zaledwie tlej¹cych
nik³ym zarzewiem wêgli, rozdmucha³ Swym
tchnieniem ognisko narodowe, wznieci³ p³o

mieñ mi³o�ci Ojczyzny. P³omieñ, co obudzi³
ospa³ych, podniós³ gnu�nych, o¿ywi³ oziêb
³ych. Ba! Wiêcej, co do ¿ycia z wieków ego
zapomnienia budzi³ nowe si³y w ludzie pols
kim i pasowa³ ten lud na Naród, na �wiado
mych wspó³obywateli pracy wspólnej, obroñ
ców wolno�ci i twórców przysz³o�ci Polski,
odpowiedzialnych swymi wysi³kami za ¿ycie
i wielko�æ Ojczyzny. Odszed³ wielki i wierny
a¿ do chwili S³uga drogiej nam wszystkim
i ponad wszystko ziemskie � Ojczyzny. Nieg
dy� na prze³omie wieków wielki Papie¿ w spo
rze o wy¿szo�æ Ko�cio³a wschodniego z za
chodnim  nazwa³  siê  �S³ug¹  s³ug  bo¿ych�.
Tytu³  Pierwszego  S³ugi  Polski  najbardziej,
ponoæ przys³uguje Temu, któremu w zamian
Polska �wiadoma i uczciwa, Polska moralna
i pracowita, Polska ofiarna w swych s³ugach

sk³ada ho³d, jako swemu Symbolowi, Wska
zicielowi na rozstaju wieków, kultury i cywi
lizacji europejskiej, drogi ku wielkiej przysz
³o�ci.

Walka o nale¿ne Dmowskiemu miejsce
w historii wci¹¿ trwa. Przez lata skazywano
go na zupe³ne milczenie, zdawkowo trakto
wano w podrêcznikach historii, pomniejsza
no jego zas³ugi i zak³amywano jego pogl¹dy.
A przecie¿ by³ nie tylko jednym z twórców
pañstwa polskiego, by³ te¿ znakomitym pisa
rzem  politycznym,  autorem  nowatorskich
koncepcji ¿ycia publicznego, które obowi¹
zuj¹ do dzi�, a wiele z jego analiz zdumiewa
swoj¹ trafno�ci¹, a nawet aktualno�ci¹.

Cze�æ Jego pamiêci!

IWONA KLIMCZAK

W 80. rocznicê �mierci
2 stycznia br. minê³a 80. rocznica �mierci wielkiego Polaka, jednego z najwa¿niejszych oj

ców polskiej niepodleg³o�ci. Jego pogrzeb � 7 stycznia 1939 r. sta³ siê najwiêkszym publicz

nym zgromadzeniem w II Rzeczypospolitej, w którym wziê³o udzia³ blisko 200 tys. osób!

Rozpoczynaj¹ce  siê  22  stycznia �DM bêd¹
mia³y patronów, którzy s¹ szczególnie wa¿ni
dla Ko�cio³a w Panamie: �w. Jan Bosko, b³.
Oskar Arnulfo Romero , b³. s. Maria Romero
Meneses FMA, �w. Marcin de Porres, �w. Jo
se Sanchez del Rio, �w. Ró¿a z Limy, �w. Juan
Diego, �w. Jan Pawe³ II. � Jeste�my Ko�cio³em

zbudowanym na krwi mêczenników � mówi³
arcybiskup  Panamy  Jose  Domingo  Ulloa
Mendieta. Doda³  te¿,  ¿e Ko�ció³  panamski
wci¹¿ czeka na �swoich� �wiêtych.
  23  stycznia  do  Panamy  przyleci Ojciec
�wiêty Franciszek, który dzieñ pó�niej odpra
wi Mszê �w. na otwarcie �DM na Campo San

ta Maria la Antigua � Cinta Costera. 25 stycz
nia  Papie¿  poprowadzi  tu  drogê  krzy¿ow¹,
dzieñ pó�niej  po�wiêci o³tarz bazyliki  kate
dralnej w Santa Maria la Antigua. W niedzielê
Ojciec �wiêty odprawi jeszcze Mszê �w. na
Campo San Juan Pablo II � Metro Park.
  W �wiatowych Dniach M³odzie¿y w Pa
namie we�mie udzia³ ok. 200 tys. osób, w tym
3500 z Polski. Polscy pielgrzymi s¹ najlicz
niejsz¹  grup¹  z  Europy. W  �DM we�mie
udzia³ 12 polskich biskupów, w tym Ks. Abp
Marek Jêdraszewski Metropolita Krakowski,
który zawióz³ do Panamy relikwie �w. Jana

Paw³a II, które zostan¹ umieszczone w o³tarzu
pierwszej  katedry  na  l¹dzie  amerykañskim
pw. Matki Bo¿ej Starszej.

SABINA WITKOWSKA

�wiatowe Dni M³odzie¿y w Panamie
W chwili, gdy zamykamy to wydanie, do rozpoczêcia 34. �wiatowych Dni M³odzie¿y po
zosta³o kilkadziesi¹t godzin. Tematem tegorocznego spotkania, s¹ s³owa Matki Bo¿ej, za
czerpniête z Ewangelii wg �w. £ukasza: �Oto ja s³u¿ebnica Pañska, niech Mi siê stanie wed
³ug s³owa twego� (£k 1,38)
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Modlitwa za Papie¿a Franciszka
Wszechmog¹cy, mi³osierny Bo¿e, otaczaj swoj¹ ³ask¹ Ojca �wiêtego Franciszka, którego ustanowi³e� g³ow¹ Ko�cio³a �wiêtego. Daj mu �wiat³o Ducha �wiêtego, aby
zawsze prowadzi³ Twoj¹ owczarniê drogami, które Tobie siê podobaj¹, a �wiêt¹ ³ód� Ko�cio³a kierowa³ zawsze tam, gdzie Ty wska¿esz. Daj mu dobre zdrowie i wytrwa³o�æ,
aby w Imiê Twoje roztacza³ opiekê nad ca³ym ludem Bo¿ym prowadz¹c go ku jedno�ci Ko�cio³a Chrystusowego.
Matko Ko�cio³a, Królowo Pokoju, prosimy Ciê, upro� te ³aski u Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który ¿yje i króluje, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
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Modlimy siê wspólnie o cud i rych³¹ beatyfikacjê

Czcigodnej S³ugi Bo¿ej,

Wandy Malczewskiej
w Parafii

Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa
w Parznie

w niedzielê 3 lutego 2019 r.,
o godz. 16:00.

Ka¿dy instrumentalista mia³ w jakiej� kom
pozycji rolê przewodni¹. Na przyk³ad skrzy
paczka Marta Barañska zagra³a, nawi¹zuj¹c
wyra�nie do  ludowego stylu,  têskn¹ pasto
ra³kê Oj Malu�ki,  Malu�ki,  flecistka  Anna
Klimanek z werw¹ interpretowa³aZ narodze
nia Pana, za� saksofonistka Marta Niedu¿ak
z  lekkim  swingowaniem  wykona³a White
Christmas Irvinga Berlina. W wiêkszo�ci ut
worów  panie  uzupe³nia³y  siê  swoimi  par
tiami, dialoguj¹c i kontrapunktuj¹c. Akom
paniowa³  na  elektronicznym  instrumencie
klawiszowym Janusz Janyst, dobieraj¹c bar
wy  brzmienia  w  zale¿no�ci  od  charakteru
muzyki. Solo, w konwencji organowej, za
gra³ niebanalnie zharmonizowaneAnio³ pas
terzom mówi³ orazNie by³o miejsca dla Cie
bie.
  Janusz Janyst pe³ni³ zarazem rolê konfe
ransjera, podaj¹c informacje dotycz¹ce histo
rii kolêd, tak¿e ich obecno�ci w formie cyta

tów w muzyce koncertowej ró¿nych twórców
(m.in.  Chopina,  Nowowiejskiego,  Kilara,
Szostaka, Pendereckiego) i zachwycaj¹c wi
dzów wiedz¹ i umiejêtno�ci¹ jej interesuj¹
cego przekazania.
  �wietne wykonanie  partii  instrumental
nych przez solistki i mistrzowska konferan
sjerka  Janusza  Janysta  umili³a  s³uchaczom
czas po niedzielnej sumie. Zas³uchani, rozwa
¿ali�my piêkno polskiej i europejskiej kultu
ry, tak obrazowo s³awi¹cej Narodzenie Zba
wiciela.
  Wpatrzeni w Bo¿onarodzeniowy ¿³óbek
us³yszeli�my najpiêkniejsze polskie kolêdy:
Bóg siê rodzi, Gdy �liczna Panna Syna ko³y
sa³a, Lulaj¿e Jezuniu, Jezus malusieñki, Dzi
siaj  w  Betlejem,  O  Gwiazdo  Betlejemska,
Gdy siê Chrystus rodzi i wiele, wiele innych
piêknych pie�ni i piosenek upamiêtniaj¹cych
Narodzenie Zbawiciela.
  Organizatorami Wspólnego  Kolêdowa

nia by³a parafia �w. Faustyny, któej probosz
czem jest ks. pra³at Wies³aw Potakowski oraz
Katolicki Klub im. �w. Wojciecha i redakcja
katolickiego miesiêcznika �Aspekt Polski�.
  Zamiarem wykonawców, muzykuj¹cych
� jak siê powiada � �ze s³uchu�, a wiêc bez
nut,  w  pewnym  stopniu  improwizuj¹cych,

by³o podobno, aby przynajmniej do niektó
rych kolêd do³¹czyli �piewem zgromadzeni
w ko�ciele s³uchacze. Tym razem woleli oni
jednak s³uchaczami pozostaæ.

IWONA KLIMCZAK

Kolêdowanie u �w. Faustyny
30 grudnia w ko�ciele pw. �w. Faustyny Kowalskiej w £odzie po Mszy �wiêtej odby³ siê

niezwyk³y koncert kolêdowy z udzia³em czworga ³ódzkich muzykó, obejmuj¹cy zró¿nico

wane nastrojowo kolêdy polskie, kilka pastora³ek, a tak¿e kilka amerykañskich piosenek

Bo¿onarodzeniowych.

Nasze kapliczki

�Jam jest Matk¹ piêknej mi³o�ci�
Dzi� wybieramy siê do Zgierza, gdzie na rogu
ulic: Kuropatwiñskiej i 3 Maja stoi kapliczka
po�wiêcona Matce Bo¿ej. Historia kapliczki
w tym miejscu siêga okresu przedwojennego.
W styczniu 1945 r. pochowano w tym miejscu
¿o³nierza radzieckiego. W 1949 r. kapliczkê
odbudowali pracownicy pobliskiej Elektrow
ni Zgierskiej. W 1988 r. nieznani sprawcy
pot³ukli  figurkê Matki  Bo¿ej. Wstawiono
wiêc  now¹,  pod  któr¹  znajduje  siê  napis:
�Jam jest Matk¹ piêknej mi³o�ci�.

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

REDAKCJA

 Miros³aw Orzechowski, ks. pra³. Wies³aw Potakowski, Marta Barañska, Janusz Janyst, Anna Klimanek, Marta Niedu¿ak

  Podczas koncertu: M. Barañska (skrzypce), J. Janyst, (instrument klawiszowy) A. Klimanek (flet), M. Niedu¿ak (saksofon)
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Ko�ció³ Chrystusowy trwa w Ko�ciele katolickim
Rozpocz¹³ siê w Polsce trzyletni program duszpasterski przypadaj¹cy na lata 20192022.

Tematem programu jest Eucharystia. To bardzo radosna wiadomo�æ, szczególnie z powodu

czasów, w których ¿yjemy.

�Eucharystia jest centrum ¿ycia Ko�cio³a, jest
�ród³em i jednocze�nie szczytem. Dlatego bê
dziemy  chcieli  prze¿ywaæ  j¹  jako  tajemnicê
wyznawan¹, prze¿ywan¹ i �wiêtowan¹, która
jest �ród³em misji. Sprawuj¹c bowiem mszê
�w.  idziemy  pó�niej  do  �wiata,  ¿eby  g³osiæ
Chrystusa, ¿eby dawaæ o Nim �wiadectwo �
powiedzia³ w rozmowie z KAI Ks. Abp Wik
tor Skworc, Metropolita Katowicki, Przewod
nicz¹cy Komisji Duszpasterstwa Ogólnego
KEP.

Metropolita katowicki zwróci³ uwagê, ¿e
potrzeba, by to, co dokonuje siê w czasie ka¿
dej  liturgii  uobecnia³o  siê  równie¿ w  ¿yciu
osobistym i spo³ecznym. �Kiedy w czasie ka¿
dej Mszy �w., powtarzaj¹c gesty i s³owa Jezu
sa przemienienia nad chlebem i winem �To
czyñcie na moj¹ pami¹tkê�, to warto sobie
u�wiadomiæ, ¿e te s³owa dotyczy³y nie tylko
tej konkretnej czynno�ci, ale On chcia³, by�
my czynili wszystko na Jego pami¹tkê, ¿eby�
my tak¿e s³owa, które g³osi³, które nam zosta
wi³ niejako czynili aktualnymi, ¿eby�my rów
nie¿ ca³e Jego ¿ycie czynili obecnym w ¿yciu
naszego spo³eczeñstwa, naszych rodzin, ca
³ego �wiata � t³umaczy³ Ks. Arcybiskup.

Wiara  katolicka  jest  pierwszym  celem
bezbo¿nych, ale ogromnie wp³ywowych si³
posiadaj¹cych dzi� wp³ywy w europejskich
mediach, kulturze i polityce. Nieskrywanym
zamiarem tych si³  jest zniszczenie naszego
�wiêtego Ko�cio³a katolickiego, a w szcze
gólno�ci  drwienie  z  Eucharystii,  która  jest
centrum naszej  pobo¿no�ci  i  naszej wiary.
Sp³ycanie prawd wiary i praktyk religijnych,
porzucanie przez dzieci katechezy w szko
³ach, rosn¹ca obojêtno�æ rodziców na kszta³t
sumieñ i wiedzy religijnej potomstwa, próby
kompromitowania konsekrowanych szafarzy
Sakramentów, poprzez najbardziej absurdal
ne i k³amliwe zarzuty wobec ksiê¿y i Ko�cio
³a, blu�nierstwa i próby o�mieszenia prawd
naszej wiary � to wszystko nakazuje zastano
wienie nad przysz³o�ci¹ Ko�cio³a jako dzie
dzictwa wiary i to¿samo�ci Polaków. Na tym
tle obrona �wiêto�ci Eucharystii jest niezwy
kle wa¿na. Bo zagro¿enie to ro�nie w s³abn¹
cych  sercach katolików,  którzy powtarzaj¹
�prawdy� pochodz¹ce z tego �wiata, a s³abnie
w nich wymowa prawd Bo¿ych.

� Chcemy pog³êbiæ wiedzê katechizmow¹
o Eucharystii. Je�li bowiem wierzymy, to trze
ba jeszcze wiedzieæ w co wierzymy � powie
dzia³ Ks. Abp Skworc. Przyzna³, ¿e choæ Msza
�w. stanowi tajemnicê wiary, to jednak rozum
ludzki mo¿e co� o niej powiedzieæ na podsta
wie �róde³ biblijnych, a zw³aszcza Ewangelii
wed³ug �w. Jana. � Trzeba nam g³êbiej zrozu
mieæ, ¿e Eucharystia jest spotkaniem z Jezu
sem Chrystusem � podkre�li³ hierarcha.
  Ma³o kto w Europie, tak¿e niestety w Pol
sce, wykazuje szacunek dla ¿ycia ludzkiego,
dla rozumienia roli i zadañ ma³¿eñstwa, w któ
rym ro�nie ma³y cz³owiek, a w nim g³êbsza
lub choæby powierzchowna wiara. Z tej wiary
wzrosn¹æ mo¿e dopiero do�wiadczenie cudu
Eucharystii. Warto  przypominaæ  tê  prawdê
zawsze. Do¿yli�my bowiem dni, w których
warto�ci¹ jest zysk i wszystko, co materialne,
co dogadza  ludzkiej pró¿no�ci. Czego cz³o

wiek nie rozumie � to odrzuca. A �wiat prze³o
mu XX/XXI wieku przesycony jest zbrodni¹,
bezwstydem, chciwo�ci¹, bezwzglêdn¹ kon
kurencj¹ o wszystko, k³amstwem i blu�nier
stwem. I drugorzêdn¹ rolê zdaje siê mieæ �ród
³o zaniku religijno�ci i odstêpstwo od wiary.
  Tylko z perspektywy mojego ¿ycia mo¿na
powiedzieæ, ¿e wspó³czesno�æ jest kolejnym
niewyra¿onym wprost buntem wobec Boga
i  do�wiadczan¹  na  oczach  nas  wszystkich
zdrad¹ Jego �wiêtego Ko�cio³a. Gdyby Mar
tin Luter wiedzia³, ¿e zasiew jego zdrady i he
rezji osi¹gnie taki efekt w³a�nie dzisiaj, to mo
¿e nie narazi³by Europy na miliony istnieñ za
mordowanych w wojnach,  jakie  pustoszy³y
nasz kontynent po og³oszeniu jego herezji.
  Bo herezja Lutra uderza³a w istocie w sa

m¹ Eucharystiê i w �wiête Sakramenty! Zak
westionowa³ on blu�nierczo obecno�æ Chrys
tusa w Przenaj�wiêtszej Ofierze o³tarza, ude
rzy³ w sam¹ istotê Mszy �wiêtej. Zwolenni
ków jego odszczepieñstwa � a by³ on, przy
pominam, mnichem augustiañskim � znalaz
³o siê na tyle wielu, ¿e Jeden �wiêty i Apos
tolski Ko�ció³ katolicki do�wiadczy³ niewy
s³owionego cierpienia i straty. Bunty wichrzy
cieli zdarza³y siê w dziejach Ko�cio³a wiele
razy,  ale  Marcin  Luter  dokona³  blu�nier
czego wy³omu, wynikiem czego definitywnie
utraci³ misjê apostolsk¹ i � w odró¿nieniu np.
od prawos³awia � nie mo¿e sprawowaæ wa¿
nej Mszy �w.
  Jak¿e wielk¹ roztropno�ci¹ musz¹ wyró¿
niaæ siê dzisiaj nasi Pasterze, aby ukazuj¹c ran
gê misji poszukiwania dróg pojednania w eku
menizmie, nie dawali cienia nawet w¹tpliwo
�ci, ¿e herezja Lutra trwa! ¯e nie ma mowy
o  jedno�ci w Ko�ciele,  je�li  odrzucana  jest
�wiêto�æ Eucharystii � to obowi¹zek wobec
chwiej¹cych siê wiernych, to obowi¹zek wo
bec ich marniej¹cej wiary i podszeptów z³ego
ducha, ¿e �nie ma ró¿nicy pomiêdzy Ko�cio
³ami  chrze�cijañskimi�. Ró¿nica  jest  funda
mentalna, Eucharystyczna i Sakramentalna!
  Czyta³em kiedy�  artyku³  dominikanina,

O. prof.  Jacka Salija Katolicy na nabo¿eñ
stwie protestanckim� pomieszczony w cyklu
�Praca nad wiar¹� i opublikowany na opo
ka.org.pl.
  Ojciec Jacek Salij tak pisze:Odwiedzi³em
siostrê, która mieszka za granic¹. W niedzielê
wziê³a mnie na nabo¿eñstwo protestanckie,
bo do ko�cio³a katolickiego ma daleko nawet
samochodem. Najbardziej zaniepokoi³em siê
tym, ¿e podczas  tego nabo¿eñstwa przyst¹
pi³a do komunii. Kiedy jej o tym powiedzia
³em, odpar³a, ¿ebym nie przesadza³, bo teraz
jest epoka ekumenizmu, a protestanci wierz¹
w tego samego Pana Jezusa. Zamilk³em, bo
sam nawet nie wiem, czy istnieje jakie� ofi
cjalne stanowisko Ko�cio³a na ten temat�
  Dalej, Ojciec prof. Salij przytacza stresz
czone dyspozycje kanonu 884 prawa kano
nicznego. I tam czytamy:

1. Duchowni katoliccy udzielaj¹ pos³ug
sakramentalnych w zasadzie tylko katolikom,
za�  wierni  Ko�cio³a  katolickiego  powinni

przyjmowaæ pos³ugê sakramentaln¹ w zasa
dzie tylko od duchownych katolickich;

2. Tylko w bardzo wyj¹tkowych przypad
kach wolno duchownym katolickim udzielaæ
Eucharystii, sakramentu pokuty i namaszcze
nia chorych tym niekatolikom, którzy wierz¹
w prawdê tych sakramentów, i tylko w bardzo
wyj¹tkowych przypadkach wolno katolikom
przyjmowaæ te sakramenty z r¹k duchownych
niekatolickich, jednak wy³¹cznie z tych Ko�
cio³ów, które zachowa³y sukcesjê apostolsk¹;

3. Duchowni katoliccy nigdy nie powinni
udzielaæ  sakramentów  tym  chrze�cijanom,
którzy nie uznaj¹ prawdy Cia³a i Krwi Pañs
kiej w Eucharystii ani prawdy rzeczywistego
odpuszczenia grzechów w sakramencie po
kuty i w namaszczeniu chorych. Nigdy te¿ ka
tolicy nie powinni przyjmowaæ sakramentów
z r¹k tych duchownych niekatolickich, którzy
nie s¹ w³¹czeni w sukcesjê apostolsk¹ (doty
czy to przede wszystkim duchownych prote
stanckich).
  Jest oczywi�cie wiele innych fundamental
nych i doktrynalnych argumentów, które bez
w¹tpienia padn¹ w mo¿liwych wyk³adach
o  Przenaj�wiêtszej  Eucharystii,  o  �wiêtym
Ko�ciele katolickim, o Ofierze Jezusa Chrys
tusa, o Naj�wiêtszej Maryi Pannie Po�rednicz

ce Wszelkich £ask i o herezjach, które ugodzi
³y Ko�ció³ Chrystusowy i wiele dusz popro
wadzi³y na manowce. Trzeba o tym pamiêtaæ,
kiedy mówimy o wierno�ci i zdradzie Chrys
tusa w Eucharystii. Nie po to, aby rozpamiêty
waæ przesz³o�æ, ale ¿eby ocaliæ Przenaj�wiêt
szy Skarb, jaki nasz Pan osobi�cie ustanowi³
dla nas pod postaci¹ Sakramentu. Nie do nas
nale¿y rozstrzyganie dzisiaj, czy bardziej zda
waæ bêdziemy przed Bogiem relacjê z wier
no�ci Jego Eucharystycznemu Cia³u, czy z mi
³osierdzia wobec heretyków pragn¹cych znisz
czenia Eucharystii, bo przecie¿ mi³osierdzie
nie mo¿e oznaczaæ niepamiêci, do tego,  jak
wiemy, przebaczenie jest uwarunkowane wy
ra¿eniem skruchy i szczer¹ chêci¹ poprawy;
o zado�æuczynieniu nawet nie wspomnê.
  To tylko niektóre w¹t³e my�li, które, mam
nadziejê, pomog¹ przypomnieæ, ¿e cud Eucha
rystii  w  Ofierze Mszy  �wiêtej,  to  nie  jest
przedstawienie, o którego wymowê artystycz
n¹ musimy zadbaæ, bo widzowie nie dopisz¹,
ale  jest  to  centrum ¿ycia Ko�cio³a  katolic
kiego ustanowionego przez Jezusa Chrystusa
i ka¿da my�l o Eucharystii jest zarazem my�
l¹ o Ko�ciele katolickim.

Tej trosce pomaga katolickie rozumie
nie  istoty Ko�cio³a, precyzyjnie og³oszone
w 2000 r. przez ówczesnego prefekta Kon
gregacji Nauki Wiary Ks. Kard. Józefa Rat
zingera i zatwierdzone przez Papie¿a �w. Jana
Paw³a II w dokumencieDominus Iesus. Dek
laracja w p. 17 wyja�nia ¿e jeden Ko�ció³ trwa
w  Ko�ciele  katolickim  oraz  u�ci�la  status
eklezjalny prawos³awia oraz protestantyzmu:
Istnieje zatem jeden Ko�ció³ Chrystusowy, któ
ry  trwa  w  Ko�ciele  katolickim  rz¹dzonym
przez Nastêpcê Piotra i przez biskupów w ³¹
czno�ci z nim. Ko�cio³y, które nie bêd¹c w pe³
nej wspólnocie z Ko�cio³em katolickim, pozo
staj¹ jednak z nim zjednoczone bardzo �cis
³ymi wiêzami, jak sukcesja apostolska i wa¿na
Eucharystia, s¹ prawdziwymi Ko�cio³ami par
tykularnymi. Dlatego tak¿e w tych Ko�cio³ach
jest obecny i dzia³a Ko�ció³ Chrystusowy, cho
cia¿  brak  im  pe³nej  komunii  z  Ko�cio³em
katolickim, jako ¿e nie uznaj¹ katolickiej nauki
o  prymacie,  który  Biskup  Rzymu  posiada
obiektywnie z ustanowienia Bo¿ego i sprawuje
nad ca³ym Ko�cio³em. Natomiast Wspólnoty
ko�cielne, które nie zachowa³y prawomocnego
Episkopatu oraz w³a�ciwej i ca³kowitej rzeczy
wisto�ci eucharystycznego misterium, nie s¹
Ko�cio³ami w �cis³ym sensie;  jednak ochrz
czeni  w  tych wspólnotach  s¹  przez  chrzest
wszczepieni w Chrystusa i dlatego s¹ w pew
nej wspólnocie, choæ niedoskona³ej, z Ko�cio
³em (Dominus Iesus, 17).

Ks. Abp Wiktor  Skworc  informuje,  ¿e
kolejny  rok  nowego  programu  bêdzie  po
�wiêcony �wiêtowaniu Eucharystii. � Chce
my mówiæ o »Dniu Chrystusa« jako Pierw
szym Dniu Tygodnia, ¿eby to by³ dla chrze�ci
janina dzieñ �wiêty, a wiêc po�wiêcony Panu
Bogu. Trzeba by�my rozpoczynali ca³y tydzieñ
naszej pracy zawodowej od spotkania z Chry
stusem, by�my czynili to bardziej �wiadomie,
tak aby Jezus sta³ zarówno na pocz¹tku na
szego ¿ycia, jak i na jego koñcu � powiedzia³
Metropolita Katowicki. Doda³, ¿e Eucharystia
jest to zadatkiem ¿ycia wiecznego.� Przyjmu
jemy cia³o Chrystusa by siê z Nim w wieczno
�ci zjednoczyæ� przypomnia³ Ks. Abp Skworc.

MIROS£AW ORZECHOWSKI
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Po tych podwy¿kach spad³a na ³odzian kolejna
hiobowa  wie�æ:  �rodki  finansowe  dla  rad
osiedli zosta³y powa¿nie okrojone, co powo
duje, ¿e te dotychczas pó³fikcyjne organy de
mokracji lokalnej stan¹ siê ju¿ w pe³ni fikcyj
nymi.
  W zaistnia³ej niestety sytuacji nale¿a³oby
w pierwszej kolejno�ci zastanowiæ siê nad sta
nem samorz¹du miejskiego w Polsce, a zw³a
szcza  samorz¹du miasta  takiego  jak  £ód�.
Okazja ku temu jest dobra, bo tak jak w listo
padzie obchodzono stulecie odrodzonej, naj
ja�niejszej  Rzeczypospolitej,  tak  w  marcu
mo¿na by pokusiæ siê o obchody setnej rocz
nicy pierwszych wyborów samorz¹dowych.
Godzi siê przypomnieæ, ¿e Rada Miejska £o
dzi liczy³a po tamtych wyborach oko³o 70 rad
nych, a miasto liczy³o 500 tys. mieszkañców.
Dawa³o to w przybli¿eniu wska�nik jednego
radnego na 7 tys. mieszkañców. Obecnie Rada
Miejska w £odzi to zaledwie 40 radnych,
a miasto to ma 700 tysiêcy mieszkañców. Przy
37 osiedlach daje to przeciêtnie jednego rad
nego z kawa³kiem na jedno osiedle, za� jeden
radny miejski w ca³o�ci przypada na ponad 17
tys. mieszkañców.
  Pojawiæ  siê musz¹  pytania:  jak  do  tego
dosz³o, kto za tym stoi i komu s³u¿y to, ¿e te
wspó³czynniki demokracji lokalnej w mie�cie
£odzi s¹ tak zastraszaj¹co niskie.
  Na  pocz¹tku  odrodzonego  samorz¹du
gminnego w Polsce nie by³o a¿ tak tragicznie.
Wybrane w 1990 i 1994 roku rady miejskie
w £odzi liczy³y po 63 radnych, przy liczbie
ludno�ci jeszcze ponad 800 tysiêcy, co dawa³o

jednego rajcê na oko³o 13 tys ³odzian. Byli oni
aktywni spo³ecznie, utrzymywali wiê� z mie
szkañcami, a ponadto byli �wiadomi swojego
znaczenia. Bowiem w tamtych czasach to rad
ni wybierali prezydenta miasta i ca³y zarz¹d,
a skoro wybierali, to i mogli go odwo³aæ. Tym
samym cokolwiek znaczyli.
  Przez po³owê pierwszej kadencji odrodzo
nego samorz¹du w £odzi funkcjonowa³y jesz
cze  dzielnice.  Inaczej  jednak,  ni¿ w  innych
wielkich miastach wydano na nie wyrok. Ów
czesny w³odarz miasta Grzegorz Palka uzna³,
¿e istnienie dzielnic, a zatem tak¿e dzielnico
wych  rad oraz wybranych przez nie burmi

strzów i zarz¹dów by³oby zbêdne, a wszyst
kim obowi¹zkom podo³a on sam i Rada Miejs
ka. Likwidacja dzielnic  i  rad dzielnicowych
by³a b³êdem i pod¹¿aniem �cie¿k¹ odwrotn¹
do tej, któr¹ pod¹¿a³y samorz¹dy, np. amery
kañskie. Tam bowiem stwierdzono, ¿e scen
tralizowany samorz¹d jest nieefektywny i na
le¿y przeprowadziæ jego decentralizacjê i sce
dowaæ czê�æ w³adzy na obejmuj¹ce mniejszy
obszar  jednostki  i  ich w³adze. Wówczas  ta
tendencja w Polsce widocznie nie by³a znana,
skoro wybrano od pocz¹tku wybrano model
samorz¹du  scentralizowanego.  Remedium
mia³o byæ tworzenie zamiast dzielnic jedno
stek pomocniczych � rad osiedli. Niestety, nie
sta³y siê one podmiotami prawa, a przyznawa
ne im sk¹pe �rodki uczyni³y z nich instytucje
niemal¿e fikcyjne.
  Sytuacjê samorz¹du miejskiego postano
wi³ pogorszyæ premier Jerzy Buzek, a  to za
spraw¹  jednej  z  czterech  jego  reform  �
reformy samorz¹dowej � liczbê radnych miej
skich w Łodzi okrojono o około ⅓, bo z 63 do
43, perfidnie g³osz¹c przy tym hase³ko odda

nia wiêkszego zakresu w³adzy ludziom. Ju¿
wtedy samorz¹d miejski w £odzi popad³ w kry
zys.
  Wiele  nadziei wi¹zano  z  bezpo�rednim
wyborem prezydenta miasta £odzi, lecz by³y
to  p³onne  nadzieje.  Prezydent wy³oniony
w ten sposób czuje prawie ca³kowit¹ niezale¿
no�æ wobec Rady Miejskiej, bo przecie¿ nie
mo¿e zostaæ wol¹ rajców miejskich odwo³any.
Jedynym wêz³em nieco go krêpuj¹cym  jest
bud¿et i konieczno�æ uzyskania absolutorium.
Wszystko to doprowadzi³o do deprecjacji fun
kcji radnego miejskiego w oczach opinii pub
licznej. Co gorsza, dalszym nastêpstwem jest
to,  ¿e Radê Miejsk¹ w £odzi  zdominowali
ludzie bardzo m³odzi, wrêcz smarkateria poli
tyczna. Tacy ludzi powinni dopiero uczyæ siê
polityki miejskiej od ludzi dojrza³ych i do�
wiadczonych. Niestety,  ich w  samorz¹dzie
miejskim nie ma, nie garn¹ siê, a przyczyn¹
jest deprecjacja znaczenia Rady Miejskiej, na
danie jej marionetkowego charakteru.
  Wizja samorz¹du miejskiego, forsowana
z uporem maniaczki przez prezydent sprawu
j¹c¹ urz¹d po raz trzeci, jest jedna i polega na
dalszej  centralizacji w³adzy.  Zaczê³o  siê  od
likwidacji pozosta³ych po radach dzielnic de
legatur i zast¹pieniu ich centrami obs³ugi mie
szkañców. Wed³ug  najnowszych  doniesieñ,
nie koniec na tym. Trzeciokadencyjna w³ad
czyni miasta podjê³a siê dokonania zamachu
na rady osiedli. Obciê³a ich bud¿et, co spowo
duje, ¿e z pó³fikcyjnych stan¹ siê ca³kowicie
fikcyjnymi. Jest osob¹ �lep¹ na do�wiadczenia
samorz¹dowców  amerykañskich,  którzy  od
lat pod¹¿aj¹ drog¹ decentralizacji w³adzy
w mie�cie, by ta mog³a byæ efektywnie wyko
nywana. Mydli ludziom oczy bud¿etem tzw.
obywatelskim, �tak zwanym�, bo tak napraw
dê obywatele nie maj¹ w tej zabawie nic do
powiedzenia. Jest to miejskie �ko³o fortuny�,
w którym wyspecjalizowa³y siê panie nauczy
cielki, przedszkolanki i bibliotekarki.
  Bior¹c to pod uwagê �mia³o mo¿na stwier
dziæ, ¿e z kadencji na kadencjê, z reformy na
reformê obywatele miasta £odzi s¹ coraz s³a
biej reprezentowani, coraz mniej s¹ podmio
tami, z którymi w³adza miasta musi siê liczyæ.
Wszystko to przez wprowadzany w ¿ycie cen
tralizm, bêd¹cy zaprzeczeniem samorz¹dno
�ci.

JACEK KÊDZIERSKI

Fikcja samorz¹du Miasta £odzi
Byæ mo¿e objêcie urzêdu prezydenta miasta po raz trzeci przez tê sam¹ osobê powoduje, ¿e

po ubieg³orocznych wyborach samorz¹dowych w £odzi trudno dostrzec najmniejsze oz

naki czego�, co pozwala³oby na stwierdzenie, ¿e w trzecim co do wielko�ci mie�cie w Polsce

nast¹pi³o jakie� nowe otwarcie. Wrêcz przeciwnie, powyborcze podwy¿ki op³at miejskich

ka¿¹ stwierdziæ  ¿e wszystko idzie po staremu, a mieszkañcy obawiaj¹ siê, czy przypadkiem

dopad³ ich nie tylko jesiennozimowy splin, ale jakie� deja vu.

ØZrób kserokopiê poni¿szego dowodu wp³aty Øwpisz kwotê Ø podaj swoje dane Øwp³aæ na poczcie lub w banku Øalbo zrób przelew przez internet

Pomó¿ �Aspektowi Polskiemu�. Liczy siê ka¿da wp³ata
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W minionych latach ulicami Zachodniej Uk
rainy te¿ przetacza³y siê pochody, ale nie by
³y  podparte  pañstwowym  prawem. Wtedy
organizowali je aktywi�ci neobanderowscy
i  �uwiedziona�  szowinistycznymi  has³ami
m³odzie¿. W tym roku po raz pierwszy wszyst
ko odby³o siê oficjalnie, a w�ród maszeruj¹
cych by³o wielu starszych ludzi. Szkoda, ¿e
polska telewizja tego nie pokaza³a. Proukraiñ
ski  kurs  polskiego  rz¹du  nakazuje milczeæ
pañstwowym mediom, pomimo smutku, jaki
w sercach Polaków wywo³uj¹ takie wydarze
nia. Obrazy z marszów mo¿na by³o jednak zo
baczyæ w mediach zachodnich.

Uporczywie  próbujemy  uwierzyæ,  ¿e  to
nieznajomo�æ faktów historycznych wywo³u
je  entuzjazm  i mi³o�æ wielu Ukraiñców  do
Bandery  oraz  innych  przywóców  ludobój
czych  formacji  nacjonalistów  ukraiñskich.
Wiele bowiem zrobiono, by wspó³cze�ni Uk
raiñcy, a zw³aszcza m³odzi ludzie, nie poznali
prawdy o swojej historii ostatnich stu lat. Robi
siê równie¿ wiele, by �wiat nie pozna³ okrut
nych zbrodni ukraiñskich szowinistów z Ban
der¹ na czele oraz przestêpczej dzia³alno�ci
ugrupowañ  z  nim  zwi¹zanych.  Si³y OUN
UPA, w tym Ukraiñcy, przymuszani do zbrod
ni, liczy³y mniej ni¿ 1 procent narodu ukraiñs
kiego, ale to w³a�nie narracja tej grupy, która
po wojnie  �przechowa³a  siê�  na  emigracji,
tworzy podstawy obecnej polityki Ukrainy.

W  podrêcznikach  polscy  uczniowie  nie
dowiedz¹ siê wiele o ludobójstwie na Wo³y
niu, Podolu i Ma³opolsce Wschodniej. Rów
nie¿ prawdy nie u�wiadczy siê w mediach
i  na  oficjalnych  konferencjach  �przyja�ni�.
Do udzia³u w tych konferencjach zapraszani
s¹ tacy prelegenci, by przypadkiem nie naraziæ
siê stronie ukraiñskiej. W Polsce odbywaj¹ siê
spotkania pokazuj¹ce prawdê o OUNUPA,
ale  jest  to  inicjatywa oddolna. Organizato
rami i uczestnikami s¹ �rodowiska kresowe
oraz odwa¿ni historycy, których �wycina siê�
z g³ównego obiegu. Te wydarzenia s¹ prze
milczane.  Przyk³adem  jest  pani  dr  Lucyna
Kuliñska, która swoje 700stronicowe dzie³o
pt. �Dzia³alno�æ terrorystyczna i sabota¿owa
nacjonalistycznych organizacji ukraiñskich w
Polsce w latach 19221939� musia³a wydaæ
w³asnym sumptem, bo jej uczelnia nie by³a
zainteresowana.

Stepan  Bandera  urodzi³  siê  1  stycznia
1909 r. we wsi Uhrynów Stary w województ
wie  stanis³awowskim.  Jego  ojciec  by³  pro
boszczem greckokatolickim. Stepan uczêsz
cza³ do gimnazjum ukraiñskiego w Stryju  i
ju¿ w  tym okresie  zapozna³  siê  z  doktryn¹
Dmytra Doncowa opublikowan¹ w 1926 r. w
pracy pt. �Nacjonalizm�. Tezy propagandowe
zawarte w tej publikacji sta³y siê baz¹ wycho
wania  nowego  typu  bojownika  �  ¿¹dnego
odwetu,  nienawidz¹cego  wszystkiego,  co
obce. Wys tarczy jeden cytat z tej pracy, by
zobaczyæ  sk¹d wziê³y  pocz¹tek  pó�niejsze
wydarzenia:B¹d�cie rozbójnikami, dopóki nie
bêdziecie zdolni staæ siê w³odarzami i posia

daczami!Doktryna Doncowa � swoisty prog
ram nienawi�ci, sta³ siê bibli¹ dla najbardziej
bezwzglêdnych  przywódców  nacjonalizmu
ukraiñskie go, w tym Bandery i Szuchewycza.

W 1928 r. Bandera zosta³ studentem Poli
techniki  Lwowskiej  na Wydziale Rolniczo
Le�nym. Studiów nie ukoñczy³. W okresie stu
denckim  dzia³a³  w  nielegalnej  Ukraiñskiej
Organizacji Wojskowej  (UWO) powo³anej
w Pradze w lipcu 1920 r., finansowanej z taj
nych funduszy Reischwehry. W 1933 r. stan¹³
na  czele  OUN  �  Organizacji  Ukraiñskich

Nacjonalistów utworzonej w lutym 1929 r.
w Wiedniu. Wydawa³ rozkazy likwidacji nie
wygodnych urzêdników i dzia³aczy. Do g³o�
niejszych  aktów  terrorystycznych  nale¿a³o
zabójstwo dyrektora Gimnazjum Ukraiñskie
go  we  Lwowie  �  Iwana  Babija  i  ministra
spraw wewnêtrznych RP � Bronis³awa Pierac
kiego w czerwcu 1934 r. S¹d w Warszawie
skaza³ go na karê �mierci, któr¹ zamieniono
na  do¿ywocie. Wybuch wojny  sprawi³,  ¿e
Bandera odzyska³ wolno�æ i wróci³ do szere
gów OUNUPA, by z jeszcze wiêksz¹ deter
minacj¹ zwalczaæ Polaków. 7 kwietnia 1940 r.
nast¹pi³ roz³am OUNUPA. Frakcj¹ �³agod
niejsz¹� (UPAm) pokierowa³ Andrij Melnyk
(agent niemiecki), a frakcjê rewolucyjn¹ prze
j¹³ Stepan Bandera (UPAb). Bandera aktyw
nie wspó³pracowa³  ze  s³u¿bami  III  Rzeszy
wiele lat przed atakiem Niemiec na ZSRR. 30
czerwca 1941 r. Bandera skierowa³ do Ukraiñ
ców odezwê wzywaj¹c¹  do wstêpowania
w  szeregi UPA: Narodzie, wiedz: Moskwa,
Polska, Wêgry, ¿ydostwo to  twoi wrogowie.
Niszcz  ich!  Jeszcze  dosadniej  brzmi¹  s³owa
uchwa³y Centralnego Zarz¹du OUN z grudnia
1942  r.: Nie mo¿e byæ mowy o wypêdzeniu
Polaków. � Chodzi o fizyczn¹ eksterminacjê,
czyli totalne unicestwienie ich w miejscu. �
Maj¹tek  spaliæ,  by  nie  by³o  �ladów,  ¿e  tam
mieszkali. Uzurpuj¹c sobie prawo dzia³ania

w imieniu narodu ukraiñskiego, OUN Bande
ry 30 czerwca 1941 r. we Lwowie proklamo
wa³a powstanie  �Pañstwa Ukraiñskiego�.
W  akcie  proklamacyjnym  zapisano: Nowo
powsta³e  Pañstwo Ukraiñskie  bêdzie  �ci�le
wspó³pracowaæ z NacjonalSocjalistycznymi
Wielkimi  Niemcami,  które  pod  przewodem
swego wodza Adolfa Hitlera tworz¹ nowy ³ad
w Europie i w �wiecie.Hitlerowi nie spodoba³a
siê ta inicjatywa. Ukraiñscy �pomocnicy� nie
byli ju¿ potrzebni Niemcom, dlatego areszto
wano Banderê i jego towarzyszy. Banderê wy
wieziono do obozu Sachsenhausen, z którego
zwolniono go w grudniu 1944 r. Po wojnie
znalaz³ siê na Zachodzie i dalej dzia³a³ w nie
legalnych strukturach OUN. Dla bezpieczeñst
wa,  wyrzek³  siê  ukraiñskiego  pochodzenia
twierdz¹c,  ¿e  jest  Polakiem.  Zmieni³  nawet
dowód to¿samo�ci na nazwisko Stefan Popiel.
Mieszka³ z rodzin¹ w Niemczech Zachod
nich, a¿ przyszed³ czas rozliczeñ. Wytropi³
go wywiad sowiecki  i zlikwidowa³ 15 pa�

dziernika 1959 r. Bandera mia³ wtedy 50 lat.
Powszechnie rozpatruje siê dzia³alno�æ

i �bohaterstwo� Bandery w kontek�cie walki
z sowietami sprowadzaj¹c j¹ tylko do okresu
II wojny �wiatowej. Zapomina siê, ¿e jego ug
rupowanie pod nazw¹ UPA�b by³o dalszym
ci¹giem  terrorystycznowywiadowczej  dzia
³alno�ci. Organizacja  ta  przygotowa³a  grunt
przysz³ych wydarzeñ kieruj¹c, ju¿ w 1929 r.,
do ludno�ci ukraiñskiej ulotki o tre�ci: nie za
wahasz siê pope³niæ najwiêkszej zbrodni, kiedy
wymagaæ bêdzie tego dobro sprawy. Trzeba
krwi � dajmy morze krwi. Trzeba  terroru �
uczyñmy go piekielnym. Skutki znamy. Ofia
rami mordów zwyrodnialców OUNUPA by
³o  ok.  200  tys.  polskiej  ludno�ci  cywilnej.
Polacy byli g³ównym celem eksterminacji.

Organizacja, do której nale¿a³ Stepan Ban
dera, wspó³pracuj¹c z III Rzesz¹ przed II woj
n¹ �wiatow¹, mia³a nadziejê na pomoc w ut
worzeniu  pañstwa  ukraiñskiego. Dowodem
ukraiñskoniemieckiej  kolaboracji w  czasie
wojny by³a dzia³alno�æ pod skrzyd³ami Ab
wehry i SS � batalionów �Nachtigall� i �Ro
land� (utworzonych w kwietniu 1941 r.) prze
formowanych w listopadzie 1941 r. w �201
policyjny  batalion  Schutzmannschaft�  oraz
dzia³alno�æ dywizji �SS Galizien� utworzonej
w obliczu klêski militarnej Niemiec. Ukraiñs
cy faszy�ci, obywatele polscy, s³u¿yli Niem

com do ostatniego dnia II wojny �wiatowej!
W  czasie wojny  banderowcy  nie  przeszka
dzali te¿ w dzia³aniach Armii Czerwonej, nie
walczyli  z  regularnymi  jednostkami  ich
wojsk, nawet je�li byli przez nich atakowani.
G³ówna �aktywno�æ� UPA sprowadza³a siê
do mordowania  Polaków  zamieszkuj¹cych
bezbronne wioski. Ukraiñska  i  polska m³o
dzie¿ musi dowiedzieæ siê o metodach tortur,
jakie stosowali banderowcy. Aleksander Kor
man  wyda³  na  emigracji  opracowanie  pt.
�Zestawienie 362 metod tortur stosowanych
przez  tzw. UPA na Polakach�. W pracy  tej
autor  przytoczy³  362  opisów  mordowania
Polaków na podstawie relacji �wiadków. Ok
ropno�ci, którymi faszerowani jeste�my dzi
siaj w mediach, to nic wobec sadystycznych
tortur, które stosowali banderowcy wobec Po
laków. Oto kilka przyk³adów, których nie wy
my�li³by normalny cz³owiek: Punkt 15. Pie
czenie ¿ywcem w piecu chlebowym. �Punkt
28. Obcinanie g³owy kos¹. �Punkt 44. Roz
cinanie brzucha kobiecie w zaawansowanej
ci¹¿y i w miejsce wyjêtego p³odu, wk³adanie
¿ywego kota  i  zaszywanie brzucha.  ...Punkt
283. Nabijanie dzieci na wid³y i podnoszenie
do góry z ukraiñskim zawo³aniem: Patrz! To
polski Orze³. Od faktów nikt nie ucieknie �
istniej¹ zdjêcia i opisy �wiadków tych piekiel
nych rzezi. Te bestialskie sposoby tortur stwo
rzyli i wykonywali konkretni ludzie. Przera
¿aj¹ce, ¿e obecna Ukraina wybra³a sobie za
bohaterów  narodowych  ludzi  unurzanych
w tym diabelskim okrucieñstwie.

Wiktor  Juszczenko  za  swojej  prezyden
tury uhonorowa³ Banderê  tytu³em Bohatera
Ukrainy. W kwietniu 2015 r. parlament Uk
rainy  zaliczy³  �dorobek�  organizacji OUN
UPA do chronionego prawnie dziedzictwa na
rodowego. Na mocy ustawy zakazane zosta³o
jakiekolwiek krytykowanie UPA, pod gro�b¹
kary. Wnioskodawc¹  tej  uchwa³y  by³  Jurij
Szuchewycz, syn Romana Szuchewycza ko
mendanta UPAb, a wcze�niej zastêpcy do
wódcy  batalionu  �Nachtigall�. Dzisiaj  syl
wetki oprawców znajduj¹ miejsce na coko
³ach. W ostatnich latach wybudowano dzie
si¹tki pomników bohaterów narodowych Uk
rainy � Bandery i Szuchewycza. Ich nazwis
kami nazwano ulice i instytucje. We Lwowie
imieniem Bandery nazwano stadion wybudo
wany na mistrzostwa EURO 2012. W cent
rum tego miasta, w jednej z piwnic mie�ci siê
knajpa gloryfikuj¹c¹ OUNUPA pod nazw¹
�Kryjówka�. Wej�cia do lokalu strze¿e stra¿
nik w mundurze UPA. Nieopodal Lwows
kiego Uniwersytetu znajduje siê mauzoleum
Stepana Bandery.

Wspó³czesna Ukraina buduje swoj¹ to¿
samo�æ narodow¹ na kulcie zbrodni i zbrod
niarzy. Polityka historyczna tego kraju polega
na zacieraniu �ladów i zaprzeczaniu zbrodni.
Od czasów prezydenta Juszczenki budowana
jest fa³szywa legenda o cz³owieku, który �wy
walczy³ Ukrainê z r¹k polskich panów�. Ca³y
rok 2019 bêdzie usiany uroczysto�ciami ku
chwale Stepana Bandery. Republika Ukrainy
honoruje  cz³owieka  winnego  ludobójstwa
Polaków, Rosjan, Wêgrów, ¯ydów i swoich
rodaków,  którzy  chcieli  zachowaæ  ludzk¹
godno�æ. �wiatowy Kongres ¯ydów oprote
stowa³  ustanowienie  dnia  urodzin Bandery
�wiêtem narodowym Ukrainy. Polskie w³adze
nie widzia³y takiej potrzeby!

Polacy sami musz¹ zawalczyæ o prawdê.
W³adze w Polsce tego nie zrobi¹. Pokolenie
�kresowiaków� kurczy siê, a Polska zaludnia
siê Ukraiñcami, którzy w swoich szko³ach ot
rzymali lekcje historii z Bander¹ w roli boha
tera! Fa³szowanie historii i gloryfikacja zbrod
ni mo¿e siê kiedy� zem�ciæ.

MARCIN KELLER

Bandera na szczytach chwa³y
W Nowy Rok 2019 przez ukraiñskie miasta przesz³y wielkie marsze gloryfikuj¹ce �narodowego

bohatera� � Stepana Banderê. Uczestnicy pochodów nie�li jego portrety sk¹pane w czerwo

noczarnym morzu flag i proporców z symbolami OUNUPA, palili pochodnie. Najwiêksze

manifestacje mia³y miejsce w Kijowie i we Lwowie. Nie by³ to spontaniczny zryw. W grudniu

ubieg³ego roku og³oszono rok 2019 Rokiem Stepana Bandery, a dzieñ pierwszego stycznia,

w rocznicê urodzin Bandery, ustanowiono oficjalnym �wiêtem narodowym Ukrainy!

 Pomnik Stepana Bandery w Tarnopolu z flagami � ¿ó³toniebiesk¹ i czerwonoczarn¹
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Zapomniany uczony

Smutne efekty �integracji� wielu ró¿nych kul
tur widaæ w pañstwach Zachodniej Europy.
Silniejsza  cywilizacja  wypiera  cywilizacjê
s³absz¹ � to jedna z tez polskiego uczonego.
Wobec naporu islamu na Europê, cywilizacj¹
s³absz¹ jest cywilizacja ³aciñska (chrze�cijañs
ka). Krok po kroku i rok po roku padaj¹ jej
filary. Kar³owaceniu i destrukcji cywilizacji
³aciñskiej, czego jeste�my �wiadkami, towa
rzyszy chaos i upadek moralno�ci.

Zanim omówiê g³ówne elementy dorobku
naukowego prof. Feliksa Konecznego, które
go  zwieñczeniem  by³a  �teoria  o  cywilizac
jach�,  warto  poznaæ  ¿ycie  i  przebieg  jego
kariery  naukowej.  Feliks Koneczny  urodzi³
siê 1 listopada 1862 r. w Krakowie, w rodzinie
urzêdnika kolejowego. Po ukoñczeniu gimna
zjum  rozpocz¹³  studia  historyczne  na Wy
dziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagielloñ
skiego. Naukê na UJ ukoñczy³ prac¹ doktors
k¹ na temat najdawniejszych stosunków In
flant z Polsk¹. Od 1887 r. pracowa³ w Akade
mii Umiejêtno�ci. Pod koniec 1889 r. wzi¹³
udzia³ w tzw. ekspedycji rzymskiej, która pro
wadzi³a prace badawcze w archiwach waty
kañskich. Od 1900 r. kierowa³ dzia³em rêko
pisów Biblioteki  Jagielloñskiej. W  tym ok
resie dzia³a³ w ró¿nych towarzystwach nau
kowych i publikowa³ liczne artyku³y. Pó�niej
zaj¹³ siê szersz¹ dzia³alno�ci¹ pisarsk¹. W pra
cach  historycznych  Koneczny  analizowa³
g³ównie historiê Europy �rodkowej i Wschod
niej. Napisa³ wtedy szereg ksi¹¿ek o charakte
rze syntetycznym � m. in. pierwsz¹ w Polsce
historiê �l¹ska pt.  �Dzieje �l¹ska�. Napisa³
�Dzieje  Polski  za  Jagiellonów�  i  ksi¹¿kê
�Dzieje Polski�, która  sta³a  siê popularnym
podrêcznikiem szkolnym wielokrotnie wzna
wianym, w ró¿nych wersjach, we wszystkich
zaborach.  Dzieje  �l¹ska  interesowa³y  go
szczególnie. Utrzymywa³ kontakty z dzia³a
czami narodowymi na �l¹sku, a po I wojnie
�wiatowej, gdy trzeba by³o zawalczyæ o �l¹sk,
wystêpowa³ publicznie na rzecz przy³¹czenia
�l¹ska do Polski. Pracuj¹c na uczelni krakow
skiej, prowadzi³ aktywn¹ dzia³alno�æ publicy
styczn¹  i  odczytow¹  po�wiêcon¹  g³ównie
zagadnieniu  o�wiaty w Galicji  i  na  �l¹sku.
Porusza³  te¿  tematy historyczne  i  literackie.
Zawsze podkre�la³  znamienity wp³yw Ko�
cio³a katolickiego na rozwój spo³eczeñstwa.

Po wojnie, w 1919  r., Koneczny podj¹³
pracê na Uniwersytecie Stefana Batorego
w Wilnie. W 1920 r. uzyska³ habilitacjê na
podstawie pracy o dziejach Rosji do 1449 r.
Dwa lata pó�niej uzyska³ tytu³ profesora zwy
czajnego. W latach 19221929 kierowa³ Ka
tedr¹ Historii Europy Wschodniej i bra³ ak
tywny udzia³ w wileñskim ¿yciu naukowym.
Uczony mia³ odwagê wypowiadaæ siê g³o�no
na trudne ówcze�nie tematy, m.in. krytykowa³
rz¹d sanacyjny za niew³a�ciw¹ politykê wo
bec nauki. Józefa Pi³sudskiego oskar¿y³ o po
stêpowanie w³a�ciwe cywilizacji turañskiej,
a nie ³aciñskiej. Ciê¿ko zap³aci³ za tê krytykê.
W 1929 r. zosta³ pozbawiony katedry na uni
wersytecie wileñskim i decyzj¹ ówczesnego

ministra wyznañ religijnych i o�wiecenia pub
licznego zosta³ przeniesiony na przedwczesn¹
emeryturê. Od  tamtej pory prof. Feliks Ko
neczny zosta³ zepchniêty na margines ¿ycia
naukowego i publicznego. Powróci³ z rodzin¹
do macierzystego Krakowa, kupi³ dom i roz
pocz¹³ pracê nad swoimi g³ównymi dzie³ami
historiozoficznymi. Owocem tej pracy s¹ dzie
³a: �O wielo�ci cywilizacji� (Kraków 1935),

�Rozwój moralno�ci� (Lublin 1938). Wtedy
rozpocz¹³  te¿  pracê  nad  innymi  ksi¹¿kami,
które uda³o mu siê ukoñczyæ w czasie II wojny
�wiatowej, ale ich publikacji ju¿ nie doczeka³.
Do najwiêkszych dzie³ wydanych na emigracji
nale¿y:  �Cywilizacja  bizantyjska�  (Londyn
1973),  �Cywilizacja  ¿ydowska�  (Londyn
1974), �Zasady prawa w cywilizacji ³aciñskiej
i Pañstwo w cywilizacji ³aciñskiej� (Londyn
1981), �Prawa dziejowe� (Londyn 1982).

W czasie  II wojny �wiatowej Koneczny
straci³ dwóch synów. Obaj byli prawnikami.
M³odszego syna zamordowano w 1944 r.
w Brandenburgu, a starszy wraz ze sw¹ ¿on¹
zgin¹³ w  czasie  Powstania Warszawskiego.
Pomimo tej tragedii, prof. Koneczny nie wy
cofa³ siê z aktywno�ci naukowej. W styczniu
1945 r. zadeklarowa³ chêæ pracy na Uniwer
sytecie Jagielloñskim, ale w³adze uczelni go
nie przyjê³y. Mimo opuszczenia, kontynuo
wa³ swoj¹ pracê i tworzy³ wa¿ne dzie³a sk³a
daj¹c je �do szuflady�. Tylko dwie gazety pub
likowa³y jego eseje i artyku³y � �Tygodnik
Warszawski� i �Niedziela�. Feliks Koneczny
zmar³  10  lutego  1949  r. w Krakowie.  Tu¿
przed �mierci¹ ukoñczy³ swoj¹ ostatni¹ ksi¹¿
kê  �O  ³ad  w  historii�  (Londyn  1977).  Na
szczê�cie,  jego  dzie³a w wiêkszo�ci  zosta³y
opublikowane  przez  �rodowiska  emigracji
polskiej doceniaj¹ce warto�æ naukow¹ twór
czo�ci bojkotowanego uczonego.

Prof. Feliks Koneczny by³ twórc¹ orygi
nalnej, opartej na rzetelnych badaniach �ród³o
wych i na indukcyjnej metodzie uogólniania
faktów historycznych. Swoj¹ naukê o cywili

zacjach opar³ na realistycznej wizji cz³owieka.
Koneczny podkre�la³, ¿e cz³owiek jest bytem
duchowomaterialnym, a duchowy charakter
osoby ludzkiej wynika z posiadania przez ni¹
duszy nie�miertelnej. Uczony pisa³, ¿e cz³o
wiek dziêki posiadaniu wolnej woli, mo¿e w
ró¿noraki sposób organizowaæ metody ustroju
spo³ecznego, czyli cywilizacje. Rozpatrywa³
spo³eczno�ci, w  kolejno�ci  od  najmniejszej
jednostki � rodziny, poprzez ród (zrzeszenie
rodzin wywodz¹cych siê od wspólnego przod
ka),  spó³kê  rodow¹  (zrzeszenie  spadkobier
ców), despocjê (bezprawne zapanowanie jed
nego przedstawiciela rodu nad ca³ym rodem),
wspólnotê rodow¹, a¿ po cywilizacjê jako os
tateczny efekt procesu dziejowego.

G³ówn¹ spu�cizn¹ Konecznego jest teoria
historiozoficzna. Historiozofia w jego ujêciu

jest badaniem praw dziejowych, które rozu
mia³ nie jako determinizm, ale jako sta³e, wie
lokrotnie powtarzaj¹ce siê w dziejach zale¿no
�ci miêdzy ideami, systemami spo³ecznymi,
politycznymi i religijnymi. Feliks Koneczny
zwalcza³ wszystkie historiozofie determinis
tyczne � marksizm, heglizm, teoriê Tobiañs
kiego, rasizm i darwinizm spo³eczny. Uwa¿a³,
¿e istnieje wiele cywilizacji konkuruj¹cych ze
sob¹. Wyró¿ni³ siedem aktualnych, wielkich
cywilizacji � cztery staro¿ytne: bramiñsk¹, ¿y
dowsk¹, chiñsk¹ i turañsk¹ oraz trzy  �rednio
wieczne: bizantyjsk¹, ³aciñsk¹ i arabsk¹.

W ujêciu  filozofii  dziejów Konecznego,
upadek danej cywilizacji jest mo¿liwy dopiero
wtedy, gdy zaczyna za³amywaæ siê jej struk
tura. Twierdzi³, ¿e ka¿da cywilizacja ma swe
w³asne  cele i zadania. Gdyby wszyscy ludzie
na �wiecie mieli jeden cel ¿yciowy, wówczas
nie by³oby wielo�ci cywilizacji i ich zró¿nico
wania. Istot¹ jego teorii by³o przekonanie, ¿e
nie istnieje i istnieæ nie mo¿e jedna cywilizacja
ogólnoludzka. Twierdzi³, ¿e miêdzy cywiliza
cjami nie mo¿e byæ syntez. Bowiem w posz
czególnych cywilizacjach na przeszkodzie stoi
ró¿ny  stosunek  jednostki  do  spo³eczeñstwa,
w³adzy i Boga. Te etyki s¹ nie do pogodzenia.

Wed³ug Konecznego, w pe³ni personalis
tyczna jest tylko cywilizacja ³aciñskochrze�
cijañska; ta cecha wyró¿nia j¹ od pozosta³ych
cywilizacji. W  cywilizacji  ³aciñskiej  osoba
ludzka ma zagwarantowan¹ swobodê osobis
tego rozwoju i doskonalenia siê. Jest to cywi
lizacja oparta na pierwszeñstwie czynnika du
chowego nad materialnym,  czego wyrazem

jest oparcie pañstwa na spo³eczeñstwie, a pra
wa na  etyce. Cechami  charakterystycznymi
tej cywilizacji jest: wiara w Boga jako uzasad
nienie uniwersalnej moralno�ci, prawo stano
wione oparte na prawie naturalnym, rozdzia³
Ko�cio³a od pañstwa, pañstwo obywatelskie
oraz pluralizm polityczny.

Cywilizacja turañska w ujêciu Feliksa Ko
necznego odznacza siê obozow¹ metod¹ us
troju ¿ycia. Jej ludy upadaj¹, gdy nie prowa
dz¹ wojen. Panuje w nich ¿ycie koncentruj¹ce
siê wokó³ osoby wodza, a jego kaprysy zastê
puj¹ prawo. Cywilizacja ta pojawi³a siê w Azji
i  objê³a  swoim  wp³ywem  wschodni¹  S³o
wiañszczyznê.  Cech¹  tej  cywilizacji  jest
zasada gromadno�ci. W cywilizacji bizan
tyjskiej w opisie Konecznego, wyrazicielem
prawa  publicznego  jest  jeden  cz³owiek  �
w³adca. W tej metodzie ustroju ¿ycia zbioro
wego,  pañstwo  nie  uznaje  podmiotowo�ci
spo³eczeñstwa i  jego prawa do wolno�ci,
a  tak¿e  prowadzi  imperialistyczn¹  politykê
zagraniczn¹, dokonuj¹c zaborów. Takie pañst
wo przenika i kontroluje w najdrobniejszych
szczegó³ach ca³e ¿ycie spo³eczne. Cywilizacjê
¿ydowsk¹ zaliczy³ Koneczny do cywilizacji
sakralnych.  Cz³owiek w  takiej  zbiorowo�ci
podlega prawu, które ma charakter religijny.
¯ydowska metoda ustroju ¿ycia zbiorowego
ma charakter gromadno�ciowy, a wiêc brak
w niej miejsca na wolno�æ ludzkiej jednostki.
Cywilizacjê arabsk¹ uzna³ Koneczny za pó³
sakraln¹ metodê ustroju ¿ycia zbiorowego.
W cywilizacji tej Koran pozostaje na central
nym miejscu  ¿ycia  spo³ecznego.  Cech¹  tej
cywilizacji  jest nieprzywi¹zywanie wagi do
w³asno�ci  nieruchomej  i  domaganie  siê  od
swoich  wyznawców  ci¹g³ego  jej  rozpow
szechniania, nawet z u¿yciem przemocy.

Na tym samym obszarze mo¿e wystêpo
waæ wiele cywilizacji, ale wtedy zwalczaj¹ siê
wzajemnie. Pojawianie siê mieszanek cywili
zacyjnych  na  obszarze  Europy  Zachodniej,
przyczynia³o siê zawsze do os³abienia ³aciñ
skiej metody ustroju, a tym samym obni¿ania
siê poziomu ¿ycia jej mieszkañców. Konecz
ny klasyfikowa³ cywilizacje odnosz¹c siê do
modelu rodziny. Wed³ug niego nie ma wspól
nie uznawanych przez wszystkie cywilizacje
form rodziny. Tylko cywilizacja ³aciñska mó
wi o ma³¿eñstwie jako dozgonnym, monoga
micznym zwi¹zku kobiety i mê¿czyzny. Nies
tety, zmiany prawa w tej dziedzinie, które ob
serwujemy w  otaczaj¹cym  nas  �nowoczes
nym� �wiecie s¹ dowodem, ¿e Zachód wypie
ra siê swojego dziedzictwa cywilizacyjnego.

Dorobek  intelektualny  tego  wielkiego
uczonego jest bardzo bogaty, ale dzisiaj pra
wie w ogóle nie propagowany. Teoria histo
riozoficzna, któr¹ stworzy³ prof. Feliks Ko
neczny i jego wnioski na temat prawid³owo�ci
zachodz¹cych w relacjach miêdzy cywiliza
cjami nadal s¹ aktualne. Szkoda, ¿e Polska po
transformacji  i �odzyskaniu niepodleg³o�ci�
nie skorzysta³a z jego rad; sama nie wczyta³a
siê w jego m¹dre analizy i nie podzieli³a siê
jego dorobkiem z innymi pañstwami europej
skimi. Mo¿e  by  tak  ochoczo  nie  zapraszali
�obcych� do swoich domów. Dzisiaj ideolo
gia �multikulti� zbiera swoje ¿niwo. Zachód
traci swoj¹ to¿samo�æ. Dzielnice zamieszka³e
przez �swoich� i �obcych� separuj¹ siê. Rodo
wici mieszkañcy europejskich miast boj¹ siê
o swoj¹ przysz³o�æ, ale nie mog¹ siê skar¿yæ,
bo jest zakaz krytykowania �obcych�. £atwo
siê  ich  nie  pozbêdziemy.  Je�li  nie  zareagu
jemy, wprowadz¹ siê oni do naszych domów
i zagospodaruj¹ nasze ko�cio³y. Taka przy
sz³o�æ czeka nie tylko pañstwa zachodnie, ale
równie¿ III RP, która nie skorzysta³a z m¹dro
�ci i dorobku naszego wielkiego Rodaka.

MIROS£AW ORZECHOWSKI

W lutym tego roku obchodzimy 70. rocznicê �mierci wybitnego historyka prof. Feliksa Ko
necznego. Twórczo�æ tego polskiego my�liciela katolickiego jest prawie nieobecna w przes
trzeni publicznej i naukowej. Teorie, które w latach minionych stworzy³ ten wielki badacz
cywilizacji, potwierdzaj¹ siê na naszych oczach. Z badañ prof. Konecznego wynika jasno, ¿e
mieszanie ze sob¹ ró¿nych cywilizacji  i próba stworzenia  jednego wspólnego dziedzictwa
skazane jest na klêskê.

 Prof. Feliks Koneczny
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Có¿ to jest jednak ta legitymizacja w³adzy?
To nic  innego  jak uprawnienie  rz¹dz¹cych
do  podejmowania wi¹¿¹cych  decyzji,  przy
równoczesnej akceptacji  rz¹dzonych. Przy
najmniej tak brzmi oficjalna definicja legity
mizacji w³adzy.
  A wiêc rz¹dz¹cy podejmuj¹ wi¹¿¹ce de
cyzje w imieniu wyborców i dla dobra spo
³eczeñstwa, przy czym ich wysi³ki maj¹ na
celu wywo³anie i utrzymanie opinii, a nawet
przekonania rz¹dzonych, ¿e istniej¹ce insty
tucje  polityczne w  pañstwie  s¹  najbardziej
odpowiednie i w³a�ciwe dla spo³eczeñstwa.
Oni decyduj¹, poniewa¿ s¹ reprezentantami
Narodu  i  posiadaj¹  w  swoich  rêkach  tzw.
w³adzê, czyli instrument dominacji, ale te¿
i odpowiedzialno�ci za ca³e spo³eczeñstwo.
Nie maj¹ wiêc ³atwego zadania, ale � sugeru
j¹c siê dobrem pañstwa � zdecydowali siê na
to wyzwanie. Oczywi�cie udzielenie legitymi
zacji opiera siê na kryterium dobrowolno�ci,
a wiêc wyklucza przemoc, manipulacje i mo
nopol mediów jako �ród³a podporz¹dkowania.
W pañstwach najbardziej rozpowszechnion¹
form¹ legitymacji w³adzy s¹ oczywi�cie wolne
wybory, co ³¹czy siê z przekonaniem, ¿e �ród
³em w³adzy  jest naród, a wiêc  rzeczywisty
suweren.
  W demokratycznej Polsce z t¹ legitymi
zacj¹ jest trochê inaczej.
  Zgodzimy siê z tym, ¿e ka¿da konstytucja
jest  aktem  posiadaj¹cym  najwy¿sz¹  moc
prawn¹. Jako tzw. ustawa zasadnicza stoi po
nad innymi ustawami � stanowi prawo praw
i obowi¹zków w sensie nadrzêdno�ci w sto

sunku do wszelkich ustaw i zarz¹dzeñ, bez
odwo³ywania siê do nich.
  Przyjrzyjmy siê jednak na przyk³ad roz
dzia³owi VII Konstytucji RP pt. �Samorz¹d
terytorialny�, aby stwierdziæ, ¿e ta nadrzêdna
rola ustawy zasadniczej w sprawach dotycz¹
cych  jednostek  samorz¹dowych  w  Polsce,
stoi pod du¿ym znakiem zapytania.
  W wymienionym rozdziale VII, sk³ada

j¹cym siê z 10 artyku³ów, wystêpuje 10 od
wo³añ  do  ustawy,  a  wiêc  aktu  prawnego
ustalanego przez parlament i maj¹cego ni¿sz¹
rangê i ni¿sz¹ moc prawn¹ ani¿eli zapisy kon
tytucyjne.
  Tak  wiêc  Konstytucja  powo³uje  siê  na
ustawy, które � jak powszechnie wiadomo,
mo¿na  uchwalaæ  i  zmieniaæ  w  aktualnym
parlamencie praktycznie dowolnie. Notabe
ne,  obecnie  urzêduj¹cy  pos³owie  uchwalili
ju¿ kilkaset ustaw. Ju¿ sam ten fakt �wiadczy
o koniecznej potrzebie zmiany i uaktualnie
nia Konstytucji.
  Paradoksem  polskiego  parlamentu  jest

jednak to, ¿e dominuj¹ w nim ustabilizowane
si³y partyjne, które nie s¹ zainteresowane
w szczególny sposób nowelizacj¹ Konstytu
cji, a ju¿ na pewno nie zmian¹ art. 7, który
legitymizuje wszelkie ich poczynania. Sejm,
jako  najwy¿szy  organ  w³adzy  publicznej,
dzia³a na podstawie i w granicach prawa,
a wiêc w granicach ustaw, które sam uchwala.
  Tak wiêc, ustawy góruj¹ nad Konstytucj¹,
nad  ustawami  góruje  partyjny  parlament,
który dzia³a w imiê art. 7. Pos³owie nie musz¹
siê zbyt troszczyæ o ich byt w najwy¿szym
organie w³adzy pañstwowej, bowiem sprzyja
im ordynacja wyborcza, która  jest dla nich
bardzo praktyczna, a która jest jednocze�nie
zasadnicz¹ ustrojow¹ wad¹ polskiego pañst
wa. Ordynacja ta, pielêgnowana na rzecz elit
politycznych, odbiera bowiem obywatelom
bierne prawo wyborcze,  za� czynne prawo
wyborcze  sta³o  siê  fikcj¹,  gdy¿  obywatele
wybieraj¹, ale tylko spo�ród kandydatów ju¿
wybranych wcze�niej � przez partyjne kie
rownictwa. Konkretnie chodzi tu o g³osowa
nie na tzw. partyjne listy wyborcze.
  Tak w³a�nie  funkcjonuje  system,  który
nazywam polsk¹ semidemokracj¹, zdomino
wan¹ z jednej strony próbami wprowadzenia
elementów w pe³ni demokratycznych, a z dru
giej strony sposobem rz¹dzenia kontrolowa
nym przez elity politycznopartyjne, które �
cokolwiek by nie zrobi³y � zawsze mog¹ siê
powo³aæ na art. 7 polskiej ustawy zasadni
czej, maj¹cej ponoæ staæ ponad innymi usta
wami.
  Nowelizacja polskiej Konstytucji, uwzg
lêdniaj¹ca powy¿sze rozwa¿ania, jest nieod
zowna � aktualna ustawa zasadnicza nie tylko
nie pozwala, ale wrêcz blokuje rzeczywist¹
partycypacjê obywateli w procesie decyzyj
nym na  szczeblu  ogólnokrajowym  i  lokal
nym. Ale kto j¹ zmieni? Konstytucyjnie rzecz
bior¹c, inicjatywa winna wyj�æ od parlamen
tu, ale kto podcina sobie dobrowolnie ga³¹�,
na której siedzi?

PROF. MIROS£AW MATYJA

Legitymizacja polskiej w³adzy
W³adza w Polsce jest zalegitymizowana na podstawie art. 7 Konstytucji RP, który nazwany

zosta³ zasadami dzia³ania organów pañstwa i brzmi krótko i jednoznacznie: �Organy w³adzy

publicznej dzia³aj¹ na podstawie i w granicach prawa�.
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Byæ mo¿e nie  by³oby w  tej  informacji  nic
nadzwyczajnego, gdyby nie  fakt,  ¿e polski
rz¹d, polscy specjali�ci od polityki miêdzy
narodowej i w ogóle ca³y �wiat dowiedzia³
siê o tej donios³ej inicjatywie z amerykañs
kiej  stacji  FoxNews  bêd¹cej  w³asno�ci¹
potentata prasowego, Ruperta Murdocha.

� Zamierzamy zorganizowaæ wa¿ne spot
kanie ministerialne w Warszawie w dniach
1314 lutego, w którym udzia³ we�mie kilka
dziesi¹t  krajów� z  prawie  ka¿dego  konty
nentu � powiedzia³ beztrosko Mike Pompeo.
� Bêdziemy mieæ kraje z Azji, z zachodniej
pó³kuli i z pewno�ci¹ z Bliskiego Wschodu,
Afryki  i  Europy  �  zapewni³  dziennikarzy.
Jednocze�nie Pompeo odmówi³ odpowiedzi
na  pytanie,  które  kraje  potwierdzi³y  swój
udzia³ w tym wydarzeniu, ale doda³, ¿e oso
bi�cie planuje na nim byæ.

Wed³ug amerykañskiego sekretarza stanu
planowane  jest  omówienie wielu  kwestii,
w tym i tej, jak wszyscy mo¿emy razem zmu

siæ Iran do zachowywania siê jak normalny
kraj. Ta koalicja jest du¿a i wci¹¿ ro�nie �
powiedzia³ Pompeo.
  O zamiarze zorganizowania w Warsza
wie miêdzynarodowej konferencji po�wiêco
nej pokojowi i stabilno�ci na Bliskim Wscho
dzie w dniach 1314 lutego Pompeo powie
dzia³ wcze�niej w wywiadzie dla kana³u Fox
News. Podkre�li³, ¿e jednym z g³ównych te
matów konferencji bêdzie neutralizacja desta
bilizuj¹cego wp³ywu Iranu w regionie. Wia
domo, ¿e przywódcy Izraela, Arabii Saudyjs
kiej,  Egiptu,  Jordanii, Maroka,  Zjednoczo
nych Emiratów Arabskich, Bahrajnu i wielu
innych  krajów  otrzymali  zaproszenia  na
szczyt.

Po tej  informacji zaniemówili wszyscy,
bo polska dyplomacja zosta³a wystawiona na
po�miewisko przez  sojusznika  zza  oceanu.
No, bo kto to s³ysza³, ¿eby �gospodarz� kon
ferencji, czyli Polska, dowiadywa³ siê z obcej
stacji telewizyjnej, ¿e organizuje jak¹� miê

dzynarodow¹ konferencjê, której ofiar¹ ma
pa�æ �daleki Iran.

Szybko podano, ¿e Amerykanie zamie
rzaj¹ w trakcie tej konferencji skupiæ siê na
tym, by  Iran nie stanowi³ czynnika destabi
lizuj¹cego w regionie. Z ujêcia tematycznego
wynika  jasno,  ¿e  Polsce  przypisano  jaki�
interes w organizowaniu imprezy wywo³uj¹
cej z³o�æ w Iranie.

Zanim nasi  z³apali oddech w piersiach,
MSZ Iranu wezwa³o charge d'affaires amba
sady Polski w Teheranie, ¿eby oficjalnie za
protestowaæ przeciw planowanej w Warsza
wie miêdzynarodowej konferencji na temat
sytuacji na Bliskim Wschodzie.

MSZ Iranu mówi w  kontek�cie konferen
cji o  �akcie wrogo�ci�.

�Przypomnienie dla  gospodarza/uczest
ników  antyirañskiej  konferencji:  ci,  którzy
brali udzia³ w  ostatnim antyirañskim show
USA  s¹ albo martwi,  albo  zhañbieni,  albo
zmarginalizowani. Iran jest silniejszy ni¿  kie
dykolwiek � tak skomentowa³ na  Twitterze
informacjê o  konferencji szef irañskiej dyp
lomacji Javad Zarif.

Polityk irañski okre�li³ udzia³ Polski w  or
ganizacji konferencji jako wstyd, przypomi

naj¹c, ¿e Iran ratowa³ Polaków podczas II woj
ny �wiatowej: �Podczas gdy Iran ratowa³
Polaków w  czasie II wojny �wiatowej, teraz
(Polska �  red.) jest gospodarzem rozpaczli
wego antyirañskiego cyrku �  stwierdzi³ Zarif.

Krótko po nadaniu pierwszych komenta
rzy  i  �spontanicznym�  wyra¿eniu  rado�ci
przez polsk¹ dyplomacjê z powodu przydzie
lenia nam renomowanej konferencji miêdzy
narodowej,  Teheran  odwo³a³  zaplanowany
na luty Tydzieñ Polskiego Filmu. Poinformo
wa³ o tym te¿ na Twitterze dyrektor Organi
zacji Irañskich Kin Hossein Entezami. Jego
zdaniem organizacja wydarzenia zale¿y od
w³a�ciwego zachowania Warszawy.

Chargé d�affaires Rzeczypospolitej w Ira
nie rozmawia³ z szefem wydzia³u ds. Europy
Wschodniej MSZ Iranu. W czasie rozmowy
polski dyplomata przedstawi³ za³o¿enia pla
nowanej na luty br., organizowanej wspólnie
ze Stanami Zjednoczonymi, konferencji mini
sterialnej  po�wiêconej  regionowi Bliskiego
Wschodu w Warszawie. Stoimy na stanowis
ku, ¿e spo³eczno�æ miêdzynarodowa ma pra
wo  do  dyskutowania  ró¿nych  problemów
regionalnych  i  globalnych,  a  Polska  �  do
wspó³organizowania konferencji, której ce
lem jest wypracowanie p³aszczyzny dzia³añ
na rzecz stabilno�ci i dobrobytu regionu Blis
kiego Wschodu � czytamy na stronie polskie
go Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

MARCIN MAC

Jak popsuæ sobie stosunki z Iranem
Licho nie �pi w nowym roku. W pi¹tek, 11 stycznia br., sekretarz stanu USA Mike Pompeo

obwie�ci³, i¿ w po³owie lutego w Polsce zorganizowana zostanie miêdzynarodowa konferencja

w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie, a w szczególno�ci w Iranie.
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Biskup Pelczar, wyniesiony na o³tarze przez
�w. Papie¿a Jana Paw³a II, jest postaci¹ nie
tylko znacz¹c¹ dla Polaków, ale dla ca³ego
Ko�cio³a powszechnego. By³ wielkim wizjo
nerem,  upatruj¹cym  realizacji  zamierzeñ
Bo¿ych przez odrodzenie moralne naszego
Narodu,  który  pomimo  ponad  wiekowego
wymazania z map Europy, zachowa³ substan
cjê narodow¹ przenikniêt¹ wiar¹ katolick¹
i  oddaniu dla Ko�cio³a. Mozolne dzia³ania
Ks. Biskupa Przemyskiego Józefa Sebastia
na, szczególnie na polu edukacyjnym, forma
cyjnym, dobroczynnym, ale tak¿e teologicz
nym,  historycznym  i  prawnym  zakwit³y
wspaniale w  godzinach  powrotu  Polski  na
mapy �wiata.

W sposób trafny i precyzyjny �w. Bp Jó
zef Pelczar zdiagnozowa³, co jest potrzebne
dla Narodu polskiego po odzyskaniu wolno�
ci spod niewoli zaborczej. Poza zrêbami orga
nizacji spo³ecznej, przydatnych w ¿yciu kur
sów i praktyk zawodowych, Ks. Bp Pelczar
k³ad³ silny nacisk na doskonalenie moralne
i duchowe ludu, ale te¿ duchowieñstwa; orga
nizowa³ u�wiadamiaj¹ce nauki pomagaj¹ce
unikn¹æ  emigracji  czy  pijañstwa,  u�wiada
mia³ warto�æ ma³¿eñstwa i osobistego powo
³ania �wieckich. Dba³ o najubo¿szych miesz
kañców swej diecezji. Z jego inicjatywy po
wstawa³y liczne ochronki dla dzieci, kuchnie
dla  biednych,  schroniska  dla  bezdomnych,
szko³y gospodarcze dla dziewcz¹t, bezp³atna
nauka w seminarium duchownym dla ch³op
ców z ubogich rodzin. W publikacjach sze
rzy³  i  promowa³  naukê  spo³eczn¹  Papie¿a
Leona XIII.

W 1894 r. za³o¿y³ w Krakowie Zgroma
dzenie S³u¿ebnic Naj�wiêtszego Serca Jezu
sowego, stawiaj¹c mu za cel szerzenie Kró
lestwa  mi³o�ci  Serca  Jezusowego. Siostry
mia³y byæ znakiem i narzêdziem tej mi³o�ci
wobec dziewcz¹t, chorych i wszystkich ludzi
potrzebuj¹cych pomocy.

Znakomicie rozpoznawa³ skomplikowa
n¹  sytuacjê  Polski,  szczególnie  do�wiad
czon¹ podzia³em na wp³ywy ró¿nych religii
i kultur. Za fundamentalne zadanie uznawa³
potrzebê duchowego odrodzenia Rzeczypos
politej. W publikacji pt.Wezwanie do pracy
nad duchowym odrodzeniem siê narodu pols
kiego da³ wskazówki dla rozwoju i zachowa
nia swojej to¿samo�ci narodowej oraz chrze�
cijañskiej w nowej Rzeczypospolitej.

Biskup Pelczar mia³ �wiadomo�æ wielkie
go zadania stoj¹cego przed ca³ym narodem
pozbawionym pañstwowo�ci przez ponad sto
lat. Zna³ doskonale znaczenie wiary katolic
kiej  dla  to¿samo�ci  polskiej. Wiedzia³,  ¿e
wiara stanowi³a fundament tradycji oraz war
to�ci moralnych i kulturowych Polski w ok
resach  zaborów,  dostrzega³  zagro¿enia,  ja
kich nale¿a³o spodziewaæ siê w pierwszych
latach niepodleg³o�ci. Ks. Bp Józef Sebastian

Pelczar tak pisa³ o stanie rzeczywisto�ci Euro
py  w  pocz¹tkach  XX wieku: U  narodów,
które dzi�  tak za¿arcie ze sob¹ walcz¹, wi
dzieli�my zastraszaj¹cy zanik ducha chrze�ci
jañskiego obok wzrostu potwornych b³êdów
i jawnej bezbo¿no�ci, przy tym wielki upadek
obyczajów, rozpanoszenie siê chciwo�ci, zbyt
ku i alkoholizmu, rozstrój w organizmie spo
³ecznym, jako owoc radykalnych i socjalis
tycznych  idei,  i  i�cie pogañsk¹ nienawi�æ
w stosunkach miêdzynarodowych, a w niektó
rych krajach otwarte lub skryte prze�ladowa
nie Ko�cio³a katolickiego, podsycane przez
sektê masoñsk¹ i pokrewne jej zwi¹zki.
  Roztropna  �wiadomo�æ  duszy  polskiej,
pewno�æ wielowiekowej pobo¿no�ci Narodu
ku czci Naj�wiêtszej Maryi Panny i wierno�ci
Ko�cio³owi  Chrystusowemu,  ugruntowa³y
Ks. Bp. Pelczara w jednoznacznej diagnozie
potrzebnej  ludowi  wchodz¹cemu  na  drogi

niepodleg³ego pañstwa. �w. Biskup Józef Se
bastian wskazywa³ wiernym jedyny na tamte,
ale i na dzisiejsze czasy, niezachwiany wek
tor: W szczególno�ci religia katolicka przy
nios³a narodowi naszemu nowe ¿ycie, z nim
za� jedno�æ, wolno�æ, o�wiatê, cnotê, potêgê
i tê wielk¹ misjê, by by³ «przedmurzem chrze�
cijañstwa» i niós³ wiarê i cywilizacjê kato
lick¹ na Wschód. Kiedy naród polski wskutek
swoich wad i przewrotno�ci s¹siadów utraci³
sw¹ niezale¿no�æ, religia katolicka sta³a na
stra¿y jego duchowych skarbów i chroni³a od
germanizacji i rusyfikacji z jednej, a od zaka
¿enia przez rewolucjê antyreligijn¹ z drugiej
strony, tym za�, którzy cierpieli za wiarê i oj
czyznê, dodawa³a odwagi i pociechy. A jakie
zagro¿enia wystêpuj¹ przeciw wierze, s¹ to:
jawny ateizm w formach wszelkich zwi¹z
ków wolnomy�licieli, zwolennicy materiali

zmu  s³u¿¹cy  z³otemu  cielcu.  Kolejn¹  «fa
lang¹ ateizmu jest masoneria», inn¹ «falang¹
ateizmu  jest  socjalizm  antychrze�cijañski»,
bo stoi on na stanowisku skrajnego materia
lizmu, tzn. odrzuca wiarê w Boga i w wiecz
no�æ, a szuka nieba na ziemi.
  Ponadczasowo�æ  s³ów  �w.  Bp.  Józefa
Sebastiana  Pelczara  sprawdza  siê w  ogniu
walk z Ko�cio³em i wiar¹ katolick¹ dzisiaj.
Rozwa¿aj¹c dorobek ducha i intelektu wiel
kiego polskiego �wiêtego odnajdujemy pros
te i niezawodne rady na dni dzisiejsze. Wra¿
liwy na byt prostych ludzi, których nie oce
nia³, ale zna³ na wskro� wskazywa³ na coraz
mniej zawoalowane pr¹dy porywaj¹ce ludzi
o s³abej wierze i indyferentnych w narodo
wym zespoleniu. Widz¹c na nowo wyra¿ane,
antyko�cielne idee, rozpoznaj¹c jawn¹ i skry
t¹ bezbo¿no�æ powstaj¹cych nurtów moder
nistycznych i  liberalnych oraz dostrzegaj¹c
wrogo�æ protestantyzmu, z którego siê rodzi
racjonalizm odrzucaj¹cy objawienie Bo¿e
i porz¹dek nadprzyrodzony, Ks. Bp Pelczar
stawia³  jednoznaczn¹  diagnozê: Strzec  siê
trzeba indyferentyzmu, to jest tego twierdze
nia, ¿e wszystkie religie pozytywne s¹ tylko
formami przej�ciowymi jednej religii natural
nej i ¿e wszystkie w swoim rodzaju s¹ praw
dziwe,  tak  ¿e  cz³owiek mo¿e  sobie  wybraæ
religiê, jaka mu siê podoba.
  �wiêty Biskup Józef Sebastian Pelczar
w  swoim  dziele Wezwanie  do  pracy  nad
duchowym  odrodzeniem  siê  narodu  pols

kiego poruszy³ sprawy, którymi ¿y³a odradza
j¹ca  siê  Polska.  Z  odwag¹  i  nie  chowaj¹c
swoich my�li za przewrotnymi i zamglonymi
sloganami � wyra¿a³ diagnozy, dawa³ rady
i stawia³ pewne wnioski, tak potrzebne Naro
dowi w ka¿dym fragmencie swojego bytowa
nia, a nade wszystko wtedy, gdy w umys³ach
i  w  duszach  ludu  powstaje  zamêt,  kiedy
potrzebna jest pasterska rada. �wiêto�æ Bis
kupa Przemyskiego  by³a  umocnieniem dla
w¹tpi¹cych, busol¹ dla zwodzonych i pokrze
pieniem dla trwaj¹cych w obronie tego, co
dla Ko�cio³a Chrystusowego i Narodu Pola
ków �wiête. Z takiej odwagi i jednoznaczno�
ci powstaj¹ �wiêci Ko�cio³a  i bohaterowie
narodów  chrze�cijañskich.  S¹  oni  heroicz
nymi pasterzami, którzy sami nie w¹tpi¹c
w prawdziwo�æ drogi, jak¹ obrali, bez wahañ
prowadz¹ ku Chrystusowi Jego owczarniê.

Pamiêtajmy o  tym wielkim �wiêtym Ko�
cio³a  powszechnego  i  naszego Narodu,  bo
siêganie  do  dziedzictwa  tego  wspania³ego
Chrystusowego  pos³añca  daje  otuchê  nam,
którzy ¿yjemy blisko sto lat po jego �mierci.
Wielki Polak wszech czasów �w. Papie¿ Jan
Pawe³ II, moc¹ swojego proroctwa, wskaza³
naszemu Narodowi  �w.  Bp.  Józefa  Sebas
tiana Pelczara, aby by³ dla nas niebudz¹cym
lêku i zw¹tpienia przewodnikiem po wybois
tych  drogach  czasów  naznaczonych  now¹
fal¹ wojny z Chrystusem, Jego Przenaj�wiêt
sz¹ Matk¹ i Ko�cio³em katolickim.

Droga do �wiêto�ci Ks. Biskupa Przemys
kiego polega³a na oddawaniu  chwa³y Bogu
poprzez wierne wype³nianie ¿yciowych obo
wi¹zków. Droga ta okaza³a siê w³a�ciwa, co
podkre�li³ �w. Papie¿ Jan Pawe³ II, najpierw
aktem  beatyfikacji  Ks.  Bp.  Józefa  Sebas
tiana Pelczara (2 czerwca 1991 r. w Rzeszo
wie), a nastêpnie kanonizacji (18 maja 2003 r.
w Rzymie). W homilii beatyfikacyjnej Ojciec
�wiêty Jan Pawe³ II powiedzia³ o nim: Oto
cz³owiek, który spe³nia³ wolê Boga � nie tylko
mówi³ »Panie, Panie«, ale spe³nia³ wolê ojca,
tak jak tê wolê objawi³ nam Jezus Chrystus.
Jak ukaza³ j¹ swoim w³asnym ¿yciem i sw¹
Ewangeli¹.

Codziennie dziêkujê Bogu � powiedzia³
król hiszpañski Alfons M¹dry � nie za to, ¿e
jestem królem, ale za to, ¿e jestem chrze�ci
janinem � pisa³ w swoim dziele �w. Ks. Bp
Józef Sebastian Pelczar. �Podobnie za powo
³anie do religii katolickiej powinien dziêko
waæ ka¿dy cz³owiek, bo ta religia jest dla nie
go �wiat³em rozumu, si³¹ woli, pociech¹ ser
ca, drog¹ ¿ycia i zbawienia. Powinna dziêko
waæ ka¿da rodzina, bo ta religia jest dla niej
rodzicielk¹ cnoty, pokoju i szczê�cia. Powi
nien dziêkowaæ ka¿dy naród, bo ta religia jest
dla niego �ród³em wszelakich dóbr i ostoj¹
przeciw wszelkim z³ym czynnikom.

  �w. Józef Sebastian Pelczar (ur. 17 stycznia
1842  r.  w Korczynie,  k.  Krosna,  zm.  28 marca
1924 r. w Przemy�lu) � biskup pomocniczy prze
myski  w  latach  1899�1900,  biskup  diecezjalny
przemyski w latach 1900�1924, za³o¿yciel Zgro
madzenia S³u¿ebnic Naj�wiêtszego Serca Jezu
sowego, �wiêty Ko� cio³a katolickiego. W latach
1882�1883 rek tor Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Beatyfikowany 2 czerwca 1991 r. w Rzeszowie,
kanonizowany 18 maja 2003 r. w Rzymie.

MIROS£AW ORZECHOWSKI

�wiêty, który pokaza³ Narodowi drogê do wielko�ci
Polski kalendarz szczê�liwie nie da siê ³atwo ograbiæ z pami¹tek historii i tradycji polskiej

przepe³nionych wspominaniem �wiêtych osób i pamiêtnych wydarzeñ koniecznych do pa

miêtania przez Polaków dla zachowania to¿samo�ci. Styczeñ, rozpoczynaj¹cy nowy rok ka

lendarzowy wyró¿nia siê uroczysto�ciami Naj�wiêtszej Bo¿ej Rodzicielki Maryi, Naj�wiêtsze

go Imienia Jezus, Trzech Króli (Objawienia Pañskiego). Te uroczysto�ci w sposób szczególny

oznaczaj¹ czas Bo¿ego Narodzenia, tak rado�nie prze¿ywanego w Ko�ciele. W po³owie stycz

nia, dok³adnie w 19. dniu nowego roku wspominamy postaæ szczególn¹ dla Ko�cio³a w Pols

ce, �w. Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara.

Modlitwa w sanktuarium �w. Biskupa Józefa Pelczara w Korczynie Fo
to:
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�w. Biskup Józef Pelczar (obraz Zbigniewa Koty³³o)
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Badanie przeprowadzono we wszystkich 41
diecezjach, w 10,5 tysi¹cach polskich parafii.
To sprawia, ¿e mo¿na uznaæ te dane za wia
rygodne i mocno zbli¿one do stanu rzeczy
wistego.

  W 2017 r. dzia³alno�æ duszpastersk¹ pro
wadzi³y w Polsce 10.392 parafie katolickie.
Zdecydowana  wiêkszo�æ  z  nich  to  parafie
obrz¹dku ³aciñskiego, 129 dzia³a w obrz¹d
kach wschodnich. 94 proc. parafie to parafie
diecezjalne, pozosta³e prowadzone s¹ przez
zgromadzenia zakonne oraz stowarzyszenia
apostolstwa katolickiego. W�ród parafii jest
81 ordynariatów polowych i blisko 130 para
fii obrz¹dków wschodnich.
  Najwiêcej parafii istnieje w diecezjach:
krakowskiej, tarnowskiej i poznañskiej, a naj
mniej w diecezjach: drohiczyñskiej, bia³os
tockiej i e³ckiej.

W archidiecezji ³ódzkiej istnieje 219 pa
rafii, w  tym 16 zakonnych, co oznacza, ¿e
jest  pod  wzglêdem  liczby  parafii  diecezj¹
�redni¹. W diecezji  ³owickiej, która nale¿y
do metropolii ³ódzkiej jest 167 parafii, w tym
10 zakonnych.
  Liczba ksiê¿y inkardynowanych (przypi
sanych) do diecezji wynosi³a w 2017 r. niemal
25 tys. W parafiach duszpastersko zaanga¿o
wanych jest 21 tys. ksiê¿y. Najwiêcej ksiê¿y
jest w diecezji tarnowskiej (1600), krakow
skiej (1200) oraz katowickiej (1100). Najm
niejsze pod wzglêdem liczby ksiê¿y s¹ die
cezje  drohiczyñska  (268  ksiê¿y),  elbl¹ska
(274), bydgoska (314) oraz Ordynariat Po
lowy Wojska Polskiego (52 ksiê¿y).

Archidiecezja  ³ódzka  jest  w  �rodku  tej
listy � pos³uguje u nas 571 ksiê¿y, ale w prze
liczeniu na liczbê mieszkañców jest jedn¹
z najubo¿szych w kap³anów: jest u nas mniej
ni¿ 50 ksiê¿y na 100 tysiêcy katolików. Bio
r¹c  pod  uwagê  ró¿norodno�æ  kap³añskich
obowi¹zków, to naprawdê niedu¿o.
  To, ¿e liczba powo³añ kap³añskich i za
konnych dramatycznie spada, wiemy od daw
na. W 2017  r. w  polskich  diecezjach  by³o
2200 alumnów. Najwiêcej alumnów diecez
jalnych przygotowuje siê do �wiêceñ kap³añ
skich w diecezjach warszawskiej (160), tar
nowskiej (150) oraz krakowskiej (92).  W ar
chidiecezji  ³ódzkiej  by³o  ich  56. W  prze
liczeniu na 100 ksiê¿y diecezjalnych najwiê
cej alumnów diecezjalnych studiuje w diece
zji bydgoskiej (18,9), ³owickiej (12,5) i drohi
czyñskiej (11,4), najmniej za� w diecezjach:
warszawskiej (4,1), tarnowskiej (5,0) i kra
kowskiej (5,3), w ³ódzkiej � 7,5, czyli stosun
kowo nie najgorzej.
  W 2017 r. ¿y³o w Polsce blisko 18 tys.
sióstr  zakonnych w  2200 wspólnotach  za
konnych. Nie podano informacji, ile polskich
zakonnic pos³uguje poza granicami Polski.
Najliczniejsze zgromadzenia ¿eñskie to s³u
¿ebniczki  starowiejskie,  el¿bietanki  oraz
szarytki. W klasztorach klauzurowych modli
siê 1300 sióstr klauzurowych w 83 domach.
  Zakonników  oraz  cz³onków  stowarzy

szeñ ¿ycia apostolskiego by³o w 2017 r 11,6
tys. Blisko 80 proc. to prezbiterzy (posiada
j¹cy �wiêcenie kap³añskie). Za granic¹ prze
bywa 36% zakonników z polskich prowincji.
Najliczniejszymi mêskimi zgromadzeniami
s¹ franciszkanie, salezjanie oraz pallotyni.

  W 2017 r. udzielono sakramentu chrztu
niemal 400 tys. osobom, to o ok. 19 tys. wiê
cej ni¿ w 2016 r. Zdecydowan¹ wiêkszo�æ
chrztów udzielono dzieciom do 1. roku ¿ycia.
Jedynie 4 proc. dzieci przyjmowa³o chrzest
w wieku od 2. do 7. roku ¿ycia. Chrzest w wie

ku powy¿ej 7 lat przyjê³o niespe³na 1 proc.
ochrzczonych. Najwiêcej chrztów udzielono
w diecezjach: krakowskiej, poznañskiej i ka
towickiej. W ³ódzkiej � ochrzczono ok. 12 tys.
dzieci  i  to  liczba niemal  identyczna w sto
sunku do roku 2016.
  Do I Komunii �w. przyst¹pi³o ponad 400
tys. osób. Sakrament bierzmowania przyjê³o
blisko 290 tys. osób i jest to liczba nieznacz
nie ni¿sza od bierzmowanych rok wcze�niej.
Diecezja  ³ódzka  plasuje  siê  pod  koniec  �
bierzmowanie przyjê³o niespe³na 10 tys. kato
lików, to ponad 10 proc. mniej ni¿ przed ro
kiem.
  Sakramentu ma³¿eñstwa udzielono w ca
³ej Polsce ok. 133,5 tys. parom, to nieznacz
nie mniej ni¿ rok wcze�niej. Nasza diecezja
jest na 30. miejscu z 3700 ma³¿eñstwami. To
o 400 mniej ni¿ w 2016 r. W sporo mniejszej
od naszej diecezji ³owickiej udzielono blisko
2300 sakramentów ma³¿eñstwa, nieco wiêcej
ni¿ rok wcze�niej. Mo¿e to �wiadczyæ o coraz
mniejszej potrzebie zawierania zwi¹zków sak
ramentalnych, ale te¿ o starzej¹cym siê spo
³eczeñstwie w województwie ³ódzkim.

W 2017 r. do s¹dów ko�cielnych pierwszej
instancji wniesiono na wokandê ponad 4 tys.
spraw o  stwierdzenie niewa¿no�ci ma³¿eñ
stwa. W 70 proc. z nich stwierdzono niewa¿
no�æ ma³¿eñstwa. W 907 sprawach wydano
wyrok przeciw niewa¿no�ci. W diecezji ³ódz
kiej rozstrzygniêto 116 takich spraw i orze
czono niewa¿no�æ 76 ma³¿eñstw. Ciekawost
k¹ jest, ¿e najwiêcej wniosków o stwierdze
nie niewa¿no�ci ma³¿eñstwa rozstrzyga die
cezja warszawska. W 2017 r. uniewa¿niono
tam 3450 ma³¿eñstw, co jest liczb¹ znacz¹co
wy¿sz¹ ni¿ w innych diecezjach.

  Najszerzej omawianym i komentowanym
zawsze wska�nikiem jest liczba dominican
tes � czyli osób chodz¹cych do ko�cio³a oraz
communicantes � czyli przystêpuj¹cych do
Komunii �wiêtej. W 2017 badanie to prze
prowadzano  w  niedzielê  21  pa�dziernika
2017 r. w ko�cio³ach w Polsce.

  Wska�nik dominicantes w 2017  r. wy
niós³  38,3%,  za� communicantes  17%,  co
oznacza, ¿e blisko po³owa osób, które by³y
na Mszy �w. przyst¹pi³o do Komunii �wiê
tej. Najwy¿szy  poziom wska�nika domini
cantes odnotowano tradycyjnie w diecezjach:
tarnowskiej (71,7%), rzeszowskiej (64,1%)
oraz przemyskiej (59,8%).
  Archidiecezja ³ódzka wraz ze szczeciñs
kokamieñsk¹  zajmuje  niechlubne  ostatnie
miejsce w tej statystyce � do ko�cio³a chodzi
u nas 24,6 proc. wiernych � czyli niespe³na
co  czwarty  katolik!  Do  Komunii  �wiêtej
przyst¹pi³o 11,6 proc. W diecezji tarnowskiej
Komuniê �wiêt¹ przyjê³o ponad 27 proc.,
a w rzeszowskiej � 20 proc.
  Liczba osób chodz¹cych do ko�cio³a sys
tematycznie  spada,  co  widzimy  podczas
Mszy �wiêtej, nie mówi¹c ju¿ o innych na
bo¿eñstwach  i  to  wielki  powód  do  troski
wszystkich cz³onków Ko�cio³a.
  W latach 80tych i 90tych do ko�cio³a cho
dzi³a �rednio po³owa katolików. W 1991 r.
odsetek ten spad³ poni¿ej 50 proc. i odt¹d no
tujemy co roku nieznaczny, ale systematycz

ny spadek liczby uczestnicz¹cych we Mszy
�w. Warto dodaæ, ¿e ro�nie za to wska�nik
osób przystêpuj¹cych do Komunii �wiêtej �
w latach 80tych przyjmowa³o Pana Jezusa
ok. 10 proc., pó�niej, równolegle do zmniej
szania siê liczby wiernych w ko�cio³ach rós³,
co �wiadczy niew¹tpliwie, ¿e przy Ko�ciele
pozostali ludzie g³êboko wierz¹cy, �wiadomi
swej wiary, a odeszli chodz¹cy do ko�cio³a
dla tradycji, z przyzwyczajenia, czy �bo tak
wypada�.
  Równocze�nie mo¿na zauwa¿yæ niezwyk
³y trend � w diecezjach  z najni¿sz¹ frekwenc
j¹ w ko�cio³ach jest najwiêcej� kobiet. Tam
gdzie jest wy¿sza frekwencja � przychodzi
wiêcej mê¿czyzn. Czy to wiêc oni odchodz¹
g³ównie od Ko�cio³a? Warto g³êbiej zastano
wiæ siê nad tym zjawiskiem.

  Instytut Statystyki Ko�cielnej  poda³  te¿
szereg innych dotycz¹cych dzia³alno�ci pa
rafii i diecezji, choæ wielu aspektów ¿ycia nie
poruszono.
  W ca³ej Polsce istnieje 114 specjalistycz
nych poradni rodzinnych, z czego w archi
diecezji ³ódzkiej... jedna. Tu znów jeste�my
blisko koñca, choæ w kilku diecezjach nie ma
takich  poradni  w  ogóle.  Z  naszej  poradni
skorzysta³o 2000 osób. Jak widaæ ta forma
pomocy jest potrzebna, bo to jeden z najwy¿
szych wska�ników w Polsce na  liczbê po
radni.
  Jest te¿ u nas 60 poradni parafialnych,
z których skorzysta³o 1000 osób (na ³¹czn¹
liczbê 2500 poradni w kraju i 95 tys. korzy
staj¹cych z nich. Nie ma za to u nas dekanal
nych poradni rodzinnych, choæ w Polsce is
tnieje ich blisko 300.
  W ca³ej Polsce dzia³a 29 domów samot
nej  matki,  które  udzieli³y  pomocy  blisko
1000 osób. W archidiecezji ³ódzkiej dzia³a 1
dom samotnej matki � w £odzi, otacza opie
k¹ 65 osób. Mamy  te¿ 1 katolicki o�rodek
adopcyjnoopiekuñczy (w Polsce � 11).
  W  2017  r.  w  parafiach  dzia³a³y  1023
biblioteki, które dysponowa³y zbiorem ponad
3 milionów ksi¹¿ek,  ponad 8  tys.  tytu³ami
czasopism. Z bibliotek parafialnych korzysta
niemal 130 tys. u¿ytkowników, z czego ak
tywnie 34 tys. (27%). Od 2011 r. liczba bib
liotek parafialnych zmniejszy³a siê a¿ o 45%.
W archidiecezji ³ódzkiej biblioteki ma ponad
20 proc. parafii i to jeden z najwiêkszych od
setek w�ród diecezji (po warszawskiej). Nie
podano  niestety  bardziej  szczegó³owych
danych dotycz¹cych czytelnictwa.

To oczywi�cie tylko statystyka, a jak wia
domo dane u�rednione, ¿ycie ubrane w pro
centy i wska�niki nie zawsze odzwierciadlaj¹
rzeczywisto�æ. Nie da siê bowiem zmierzyæ
wiary i wierno�ci Chrystusowi ka¿dego cz³o
wieka. Ale trendy w ¿yciu Ko�cio³a s¹ nie
stety niezwykle widoczne i widzi je ka¿dy,
kto chodzi do ko�cio³a: malej¹ca liczba wier
nych, rzadsze anga¿owanie siê w sprawy pa
rafii, p³ytsza religijno�æ i czêsto brak elemen
tarnej wiedzy, wywo³any m.in. brakiem dzia
³alno�ci edukacyjnej i s³abym czytelnictwem
prasy  katolickiej.  Analizy  tych  elementów
niestety zabrak³o. Ka¿dy z nas musi wzi¹æ
kawa³ek odpowiedzialno�ci za ten stan i na
swoje mo¿liwo�ci staraæ siê sytuacjê popra
wiæ. W sytuacji ostrego ataku na Ko�ció³ to
obowi¹zek ka¿dego katolika. �Aspekt Pols
ki� na miarê naszych skromnych mo¿liwo�ci
robi to ka¿dego miesi¹ca.

Ale nie ma co ukrywaæ, wymaga ona te¿
g³êbokiej  refleksji  Ko�cio³a  instytucjonal
nego: diagnozy i znalezienia rozwi¹zañ.

IWONA KLIMCZAK

Spotkajmy siê w ko�ciele
Instytut Statystyki Ko�cielnej opublikowa³ najnowsze dane dotycz¹ce religijno�ci Polaków
i dzia³alno�ci duszpasterskiej za rok 2017 �Annuarium Statisticum Eccelasiae in Polonia�.
Archidiecezja ³ódzka w niemal wszystkich tych statystykach jest na szarym koñcu. Dane
w wiêkszo�ci wska�ników s¹ zatrwa¿aj¹ce i powinny stanowiæ sygna³ ostrzegawczy, ale i na
kaz dzia³ania dla ca³ego Ko�cio³a w Polsce � ludzi �wieckich, a w szczególno�ci kap³anów.



Aspekt , styczeñ 2019 roku, nr 252WOKÓ£ NAS

W wigiliê Zes³ania Ducha �wiêtego w 2015 r.
Irlandczycy  ciê¿ko  przeciw  Bogu  i  Jego
Prawom Bo¿ym. Wtedy to Irlandia sta³a siê
pierwszym  krajem  na  �wiecie,  w  którym
jednop³ciowe  zwi¹zki  sodomitów  zosta³y
zalegalizowane w ogólnokrajowym referen
dum. Za legalizacj¹ by³o ponad 62 proc. g³o
suj¹cych przy frekwencji przekraczaj¹cej 60
proc.  uczestników.  Trudno  powiedzieæ,  ¿e
wtedy wszystko siê zaczê³o, bo prawo ludz
kie,  jak ka¿dy wytwór  cz³owieka, ma³o  ¿e
jest  daleko  niedoskona³e,  to  kiedy  próbuje
rozstrzygaæ  antropologiczn¹  warto�æ  cz³o
wieka, a opiera siê na osobistym �widzimi
siê� � koñczy siê tragicznie. Bo diabe³ nie �pi
i kiedy zawodzi czujno�æ na Prawdê Boga �
pojawiæ siê mo¿e blu�nierstwo.
  Od 1 stycznia 2019 r., w Irlandii obowi¹
zuje nowe prawo zezwalaj¹ce na aborcjê do
12  tygodnia  ci¹¿y  bez  podania  przyczyny.
Ju¿ pierwszego dnia po wej�ciu w ¿ycie no
wych  przepisów  do  irlandzkich  placówek
medycznych zg³osi³o siê 20 matek zdecydo
wanych  na  dokonanie  aborcji.  Jak  poda³
dziennik �Irish Times�, pierwszego dnia po
wej�ciu w ¿ycie nowych regulacji prawnych
pracownicy infolinii prowadz¹cej konsultacje
w zakresie dostêpno�ci aborcji, byli zapraco
wani, ale nie przepracowani.

Zgodnie z nowymi przepisami, które obo
wi¹zuj¹ w Irlandii od pierwszego dnia Nowe
go Roku, bez podania przyczyny mo¿na doko
naæ zabicia dziecka do 12 tygodnia po poczê
ciu.  Zgodnie  z  prawem,  aborcja mo¿e  byæ
przeprowadzona ju¿ tego samego dnia, kiedy
kobieta zg³osi siê za po�rednictwem infolinii

do odpowiedniej placówki medycznej. Irland
czycy spodziewaj¹ siê du¿ego zainteresowania
ze  strony  kobiet  z Wielkiej  Brytanii,  gdzie
przepisy s¹ bardziej rygorystyczne.

Liberalizacjê prawa aborcyjnego w Irlan
dii otwarcie krytykuj¹ przedstawiciele Ko�
cio³a. W noworocznej homilii ks. bp Kevin
Doran, ordynariusz diecezji Elphin, wprost
skrytykowa³  polityków  otwarcie  promuj¹
cych  aborcjê  i wezwa³  ich  do powrotu  do
Ewangelii ̄ ycia. Przestrzeg³ ich te¿, ¿e wyb
rali  stanowisko  które  w  oczywisty  sposób
przeciwstawia  siê  jedno�ci  z  Ko�cio³em.
Politycy d�wigaj¹ szczególne brzemiê odpo
wiedzialno�ci za konsekwencje swoich decy
zji: nie tylko dla samych siebie, ale te¿ dla
ca³ego spo³eczeñstwa � napomina³ hierarcha.

�Wolny wybór� aborcji degraduje ca³y na
ród irlandzki. Nie ma wyj¹tków i podzia³ów
na lepszych i gorszych, kiedy jest demokra
tyczna zgoda na zabójstwo dziecka. Na na
szych oczach rozpada siê �wiat. Cz³owiek sam
dla siebie nie ma szacunku, nie ma szacunku
dla ¿ycia, którego sam nie mo¿e daæ, ale które
mo¿e odebraæ. Spo³eczeñstwa tradycyjnie uk
szta³towane na wierze katolickiej ustêpuj¹ naj
bardziej zrujnowanym ideom; politycy, ho³
duj¹c �poprawno�ci politycznej� zdaj¹ siê nie
mieæ rozeznania, ¿e niszcz¹ w Europie to, co
najcenniejsze  �  chrze�cijañsk¹  to¿samo�æ
europejskiej cywilizacji.

Nowe prawo proaborcyjne potêpi³ zwierz
chnik Ko�cio³a katolickiego w Irlandii ks. abp
Diarmuid Martin.  Za  powa¿ne  z³o moralne
uzna³ on roszczenie sobie prawa do decydo
wania o czyimkolwiek ¿yciu.Wspó³udzia³ w

takich  dzia³aniach,  poprzez  wspieranie  go
bezpo�rednio  lub  po�rednio,  zarówno  jako
osobiste dzia³anie, jak te¿ w ramach polityki
spo³ecznej, zawsze pozostaje wielkim z³em �
przypomina³ hierarcha w Nowy Rok. Przy
pomnia³, ¿e choæ z konstytucji Irlandii usu
niêto w ubieg³ym roku tzw. �ósm¹ popraw
kê� gwarantuj¹c¹ takie samo prawo do ¿ycia
dziecku i jego matce, oboje wci¹¿ zas³uguj¹
na  tak¹  sam¹  mi³o�æ,  szacunek  i  ochronê.
Wezwa³ rodziny, wspólnoty, szko³y i miejsca
pracy do tego, by w 2019 r. promowa³y alter
natywy dla aborcji i wspiera³y kobiety w szu
kaniu rozwi¹zañ prolife dla siebie i swoich
dzieci.

Przygotowanie  i wprowadzenie w  ¿ycie
nowego prawa aborcyjnego w Irlandii spowo
dowa³o burzliwe dyskusje i stanowcze komen
tarze ze strony Ko�cio³a. Irlandzka partia rz¹
dz¹ca Fine Gael (chrze�cijañscy demokraci)
mianowa³a w ubieg³ym roku minister kultury
i dziedzictwa Josephê Madigen, sk¹din¹d za
anga¿owan¹ w dzia³alno�æ parafialn¹, do pro
mowania uchylenia tzw. �ósmej poprawki� do
irlandzkiej konstytucji, która gwarantowa³a ta
kie  samo  prawo  do  ¿ycia  nienarodzonemu
dziecku, jak i jego matce. Jednak przera¿aj¹c¹

ironi¹ jest fakt, minister Josepha Madigan jest
parafialn¹ aktywistk¹, domagaj¹c¹ siê � po
dobnie jak wielu jej kolegów z rz¹dz¹cej partii
� kap³añstwa dla kobiet, ma³¿eñstw dla homo
seksualistów, aborcji w katolickich szpitalach
i rezygnacji z chrztów niemowl¹t. Warto przy
pomnieæ, ¿e pan Madigan, krótko przed ubie
g³oroczn¹ pielgrzymk¹ Papie¿a Franciszka do
Irlandii �odprawi³a Mszê� w katolickiej para
fii! Josepha Madigan samowolnie poprowa
dzi³a liturgiê komunii, po tym jak proboszcz
nie stawi³ siê w sobotê na wieczorn¹ Mszê
�w. Tak wiêc rokowania na sukces misji mi
nister Madigen wypadaj¹ raczej blado.

Dla nas, jako Ko�cio³a ¿arliwie troszcz¹
cego  siê  o  dar  ¿ycia  i  chc¹cego  wspieraæ
zarówno matkê, jak i jej nienarodzone dziec
ko, konieczne jest poszukiwanie nowych dróg,
by odpowiedzieæ na tê now¹ i niezwykle wy
magaj¹c¹ rzeczywisto�æ � napisali hierarcho
wie irlandzcy w lipcu ubieg³ego roku po tym,
kiedy uchylenie  tego zapisu prawnego sta³o
siê faktem. Episkopat Irlandii, w odpowiedzi
na liberalizacjê prawa, powo³a³ m.in. Radê ds.
¯ycia.

TERESA SZEMERLUK

Irlandio, co zrobi³a� ze swoj¹ wiar¹?
Jeszcze zupe³nie niedawno wspomagali�my siê opini¹, ¿e w Europie trwa wci¹¿ kilka fun

damentów naszej wiary. Ze szczególnym podziwem wymieniali�my Irlandiê jako sk¹pany

wielokrotnie we w³asnej krwi naród, trwaj¹cy przy Chrystusie i Jego Ko�ciele katolickim.

Ale to ju¿ jest przesz³o�ci¹. W ostatnich latach dochodz¹ z Wyspy dramatyczne wie�ci.

Drewnowski to wybitny wirtuoz i pedagog,
niew¹tpliwie najznakomitszy pianista zwi¹
zany z £odzi¹ w ostatnich latach. Zapisa³ na
swoim koncie wystêpy niemal we wszystkich
krajach europejskich, w Ameryce (dok¹d na
wspólne koncerty zaprosi³ go niegdy� Leo
nard Bernstein), w Azji i Afryce. Nagrywa
dla polskich i zachodnich firm fonograficz
nych (m.in. kolejno wszystkie utwory Cho
pina), zajmuje siê ponadto dyrygentur¹, by³
za³o¿ycielem i kierownikiem orkiestry The
Chopin  Soloist.  Napisa³  kilka  scenariuszy,
wystêpowa³ w filmie. Za³o¿y³ tak¿e i jest pre
zesem � zajmuj¹cej siê edukacj¹ muzyczn¹
i  animacj¹ � Fundacji  im.  Józefa Hofmana.
Okresowo prowadzi³ klasê fortepianu w ³ódz
kiej  uczelni  muzycznej,  któr¹  jednakowo¿
opu�ci³. Dlaczego? Odpowied� daje limeryk
ni¿ej  podpisanego  z  tomiku Limeryki  dla
moich znajomych, zawieraj¹cego rymowane

miniaturki o 200 ³odzianach:Drewnowskiego
kolejna domena:/ nagrywanie ca³ego Chopi
na/ Mia³ tu zawi�ci dowody/ ale ¿e czuje siê
m³ody/ Wyjecha³. Po co mu ³ódzka scena?

Podczas wspomnianego recitalu pianista
wykona³ Chopinowskie Wariacje Bdur op.
2 nt. duetu zDon Giovanniego Mozarta,Nok
turn Fisdur op. 15, piêæ mazurków (emoll,
Hdur, Asdur op. 41, cismoll op. 63 i amoll
op.  68)  a  tak¿e  trzy walce  (amoll  op.  34,
cismoll op. 64 i Asdur op. 42).

Drewnowski dysponuje niezawodn¹, b³y
skotliw¹ technik¹ palcow¹, któr¹ podporz¹d
kowuje wyrazistej  zawsze  koncepcji  inter
pretacyjnej. Potrafi byæ wzruszaj¹co liryczny
(jak np. wNokturnie, niektórych mazurkach),
ale  te¿  na  wskro�  dynamiczny,  wyrazowo
�mêski� (co zademonstrowa³ ju¿ w rozpoczy
naj¹cych wystêp, utrzymanych w stylu bril
lantWariacjach). £¹czy � by odwo³aæ siê do

typologii Martienssena � cechy pianisty kla
sycznego i romantycznego. Pisz¹cy te s³owa
wola³by mo¿e us³yszeæ zagranego na bisMe
nueta Paderewskiego w wersji troszkê ³agod
niejszej, nie zmienia to jednak faktu, ¿e ca³y
wystêp oceniæ nale¿y bardzo wysoko, i � jak
mo¿na siê by³o zorientowaæ � z takim w³a�
nie odcieniem warto�ciowania odebra³a  re
cital publiczno�æ.

Organizator  koncertu  i  prezes  Zarz¹du
Fundacji im. Artura Rubinsteina, Wojciech

Grochowalski, poinformowa³ na zakoñczenie
o niektórych szczegó³ach zwi¹zanych z pla
nowan¹ na bie¿¹cy rok, kolejn¹, szóst¹ ju¿
edycj¹ Rubinstein Festival � miêdzynarodo
wej,  presti¿owej  imprezy  organizowanej,
przypomnijmy, jednoosobowo... a to, ¿e jed
noosobowo budzi w pewnych krêgach reakc
jê podobn¹ do tej, która towarzyszy³a w na
szym mie�cie sukcesom Drewnowskiego.

JANUSZ JANYST

Recital Marka Drewnowskiego
Tu¿ przed �wiêtami Bo¿ego Narodzenia Miêdzynarodowa Fundacja Muzyczna im. Artura

Rubinsteina  zaprosi³a  melomanów  do  Muzeum  Miasta  £odzi  na  fortepianowy  recital

Chopinowski Marka Drewnowskiego, z okazji 36. rocznicy �mierci patrona Fundacji.

Katedra Ko�cio³a Chrystusowego w Dublinie
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Ciekawe, ¿e s³owo visito (are) jest bliskie
znaczeniowo s³owu video  (ere;  3.dekl.)
z formami vidi, visum i znaczeniem: widzieæ,
ogl¹daæ,  ale  tak¿e  (rzadziej)  �  odwiedzaæ..
S³owo to w formie czasu przesz³ego vidi (zo
baczy³em)  wypowiedziane  przez  naszego
króla  Jana  III  Sobieskiego  po  zwyciêstwie
nad Turkami pod Wiedniem jest powszech
nie znane w uk³adzie: by³em, zobaczy³em,
a Bóg zwyciê¿y³. By³a to wiêc ca³kiem spek
takularna  wizyta  Polaków  za  granic¹  i  od
czasu do czasu chêtnie o tym przypominamy.
A  miejmy  na  uwadze,  ¿e  jest  tak¿e  inne
s³owo niemal bli�niacze: viso (ere; 3.dekl.)
� odwiedzaæ. Co prawda nasze odwiedziny
pod Wiedniem by³y szczególne i choæ odby³y
siê za zaproszeniem, to nie wydaje siê, by za
praszaj¹cy  by³  szczególnie  uprzejmy  i  ser
deczny. A tak powinno byæ! Bo � na ogó³ �
sk³adamy komu� wizytê, gdy jeste�my zapro
szeni; tak bywa czêsto nawet w relacjach ro
dzinnych, choæ zale¿y to te¿ od kraju i oby
czaju.
  Przypominam sobie tak¹ sytuacjê w krê
gu  rodziny  francuskiej, w  której  otoczeniu
znalaz³em siê pod Pary¿em na obiedzie (wraz
z ¿on¹) dawno temu. W trakcie posi³ku przy
szed³ do tego domu bliski krewny w jakiej�
sprawie. By³ za³atwiany na stoj¹co; nie po
proszono go nawet, by usiad³ napiæ siê wspól
nie herbaty. T³umaczenie by³o proste i jasne:
by³  niezaproszony,  wiêc  nie  by³o  ¿adnego
uzasadnienia, by go lepiej przyj¹æ.
  Ten trochê nam obcy sposób traktowania
go�cia zaczyna byæ traktowany jako normal
ny w wielu przypadkach tak¿e i u nas. Jako
przyk³ad niech pos³u¿y tu tak zwana wizyta
duszpasterska, zwana potocznie kolêd¹, z któ
r¹ odwiedzaj¹ nasze domy i rodziny ksiê¿a
danej parafii i czêsto zastaj¹ drzwi zamkniête.
T³umaczenie g³ówne mo¿e tu byæ chyba tyl
ko jedno: skoro ksi¹dz nie by³ specjalnie za
proszony, sam o tê wizytê prosi³ lub sam j¹
zapowiada³, to nie ma obowi¹zku przyjêcia
takiej osoby. Oczywi�cie mo¿e byæ jeszcze
kilka innych powodów, na przyk³ad �wiato
pogl¹dowych, pewnych uprzedzeñ spowodo
wanych  rzekomym  interesem  ekonomicz

nym parafii, standardowym sposobem wizy
ty bez nale¿nego zainteresowania siê sprawa
mi danej rodziny. Co prawda, Ko�ció³ nie jest
formalnie instytucj¹ charytatywn¹ i ma inne
zadania i cele ni¿ bezpo�rednia troska o szu
kaj¹cych lub potrzebuj¹cych pomocy, ale
w tradycji Ko�cio³a zawsze le¿a³a sprawa po
mocy ludziom potrzebuj¹cym i nawet istnia³
specjalny  urz¹d  zwany  diakonem  (np.  �w.
Szczepan). W Ko�ciele ewangelickim nadal
dzia³aj¹ tak zwane diakonisie i wype³niaj¹ tê
funkcjê z du¿ym po�wiêceniem i po¿ytkiem
dla wielu ludzi. Zdajê sobie sprawê z nie³atwej
misji odwiedzin ksiêdza w obcym domu. Dla
nawi¹zania przyjaznego kontaktu mo¿e by³o
by wskazane, po zakoñczeniu modlitwy i b³o
gos³awieñstwa, zapytaæ siê taktownie o prob
lemy domowe, rodzinne, wykonywan¹ pracê,
chêæ okazania pomocy innym (np. przez wo
lontariat), zw³aszcza chorym lub osobom star
szym, niepe³nosprawnym.  Jest  trochê m³o
dych ludzi chêtnych do dobrych uczynków,
ale trzeba wskazaæ im drogê dzia³ania i mo¿
liwo�æ osi¹gniêcia tego celu. Zagubiona jest
zw³aszcza m³odzie¿ du¿ych miast. W dusz
pasterstwie akademickim uczestnicz¹ g³ów
nie studenci pozamiejscowi. Czy to nikogo
nie  dziwi? Wizyta  duszpasterska  ksiêdza,
choæ ma za g³ówny cel wniesienie b³ogos³a
wieñstwa dla odwiedzanego domu, odbycia
wspólnej z rodzin¹ modlitwy, to jednak ¿y
ciowo bior¹c powinna tak¿e daæ obraz eko
nomicznego ¿ycia parafian, co � byæ mo¿e �
znajdzie mo¿liwo�æ postulowania wprowa
dzenia odpowiednich zmian  na lepsze. Poza
tym chcia³oby siê z osob¹ duchown¹ poroz
mawiaæ, poradziæ siê (ze wzglêdu na jej do�
wiadczenie), a trudno tego dokonaæ przy kil
kuminutowym spotkaniu. Byæ mo¿e � jak s³y
sza³em � niektóre parafie przenosz¹ wizyty
duszpasterskie na okres pozakolêdowy, po
�wi¹teczny, aby w spokojny sposób bez po
�piechu mo¿na by³o dotrzeæ do ka¿dego, kto
by wsparcia duchowego potrzebowa³. Syg
na³y takiego zrozumienia potrzeb mo¿na zna
le�æ w ankiecie proponowanej do wype³nie
nia w Internecie przez archidiecezjê ³ódzk¹.
Szkoda jednak, ¿e trzeba od razu wype³niaæ

wiele punktów zapytañ, które czasami wyma
gaj¹ nie tylko jednej odpowiedzi; poza tym
wskazane by by³o, aby mo¿na by³o siê zapo
znaæ z ca³¹ tre�ci¹ ankiety przed jej wype³
nieniem, aby spokojnie zastanowiæ siê nad
¿¹danymi  pytaniami.  W  gazecie  ³ódzkiej
mo¿na by³o przeczytaæ, ¿e ksiê¿a maj¹ zachê
caæ wiernych do wype³nienia ankiety, choæ
pro�ba i tak jest nierealna, gdy¿ nie ka¿dy ma
w domu  Internet,  a  nawet,  je�li ma,  to nie
musi wszystkiego �ledziæ, czytaæ codziennie
gazetê, w  której,  na  szczê�cie,  by³  podany
adres internetowy dostêpu do ankiety. I jak
to w ogóle zrobiæ, skoro nawet ksi¹dz doktor
odwiedzaj¹cy mój dom z ramienia parafii ka
tedralnej nic o tej ankiecie nie s³ysza³, ani
w gazecie nie czyta³ i dopiero o istnieniu ta
kiej ankiety dowiedzia³ siê ode mnie. Jest to
po prostu przera¿aj¹cy brak koordynacji wy
miany  informacji  miêdzy  Kuri¹  a  parafi¹.
Przy takim braku informacji o ankiecie mo¿
na z góry za³o¿yæ jej fiasko. Je�li bowiem na
wet ju¿ kto� j¹ wype³ni, to bêdzie to kto� wy
ra�nie zainteresowany sprawami ¿ycia reli
gijnego albo bêdzie to kto� bêd¹cy zagorza
³ym jego przeciwnikiem. Tak nie mo¿na or
ganizowaæ akcji, bo w ten sposób wystawia
my siê na z³¹ opiniê o sobie. Najbardziej w³a�
ciwe by³oby, jak siê wydaje, rozdanie tekstu
ankiety  przy  okazji  wizyty  duszpasterskiej
lub w ko�ciele z pro�b¹ o z³o¿enie w odpo
wiednim miejscu po wype³nieniu. Oczywi
�cie mo¿liwa jest tak¿e  droga internetowa:
www.bit.ly/ankietaparafia.
  Wizyta powinna byæ spotkaniem integru
j¹cym, ³¹cz¹cym w pewn¹ wspólnotê rodzin
n¹, ideow¹, kole¿eñsk¹. I tak czêsto ju¿ bywa.

W pamiêci zachowujemy takie spotkania i na
wet my�l¹ wyra¿amy  nasz¹ wdziêczno�æ za
trud zorganizowania takich wizyt i zwi¹za
nych czêsto z nimi wspania³ych poczêstun
ków, przepysznych ciast lub p¹czków, któ
rych sporz¹dzenie i wypiek wymaga³o wielu
trudów.
  Wchodzimy w Nowy Rok. ̄ yczê wszyst
kim czytelnikom wspania³ych doznañ ka¿de
go dnia. ¯ycie jest piêkne. Nie róbmy z nie
go piek³a dla swych bli�nich. Ka¿da wizyta
powinna daæ rado�æ i zadowolenie.
  Je�li kto� docenia warto�æ s³owa, niech zaj
rzy do �Aspektu Polskiego�. Jest to napraw
dê  dobre  czasopismo.  Zagro¿one  jest  jego
wydawanie.  Jest  rozdawane bezp³atnie,  pi
sz¹cy w nim nie pobieraj¹ honorarium autor
skiego, ale za druk i papier trzeba zap³aciæ.
Redakcja  �Aspektu� w sposób bardzo  tak
towny prosi³a o jakie� wsparcie w utrzymaniu
pisma, gdy¿,  jakby nie by³o,  za  co�  trzeba
zap³aciæ. Wiadomo, ¿e ludziom nie za dobrze
siê powodzi, wiêc pro�bê skierowano teraz
g³ównie o nic nie kosztuj¹cy dar w postaci
odpisu jednoprocentowego od podatku. Ka¿
dy  musi  wype³niæ  formularz  podatkowy,
wiêc wpisanie numeru KRS 0000 215 720
(cel szczegó³owy: Aspekt Polski) praktycznie
nic  nie  kosztuje.  Mo¿na  co  najwy¿ej  nie
chcieæ tego zrobiæ, ale dla przestrogi przyto
czê  tu powiedzenie Henryka Sienkiewicza,
naszego znakomitego pisarza (jest to cytat
z powie�ci, niestety nie pamiêtam z której;
proszê mi przypomnieæ): Tylko g³upi odma
wia, kiedy m¹dry prosi.

PROF. TADEUSZ GERSTENKORN

Wizyta
S³owo wizyta jest stale obecne w potocznym u¿yciu, ale zapewne nie ka¿dy zdaje sobie sprawê,
¿e znalaz³o siê ono w naszym jêzyku zapewne z jêzyka francuskiego, do którego dosta³o siê
bezpo�rednio z jêzyka Rzymian (teren obecnej Francji, zwany dawniej Gali¹ by³ przez wiele
lat we w³adaniu Rzymian), w którym visito (are; 1. dekl.) znaczy odwiedzaæ.

W pañstwach Unii Europejskiej wiara upada.
Obojêtno�æ zajmuje miejsce w sercach nieg
dy� pobo¿nych narodów. Gwa³townie spadaj¹
powo³ania do kap³añstwa i ¿ycia konsekrowa
nego. Taki g³êboki kryzys prze¿ywaj¹ spo³e
czeñstwa Francji, Niemiec, czy Szwajcarii.
  To w³a�nie w Szwajcarii tradycja uczest
nictwa w codziennej Mszy �w. przez ¿eñskie

wspólnoty zakonne jest zagro¿ona z powodu
zmniejszaj¹cej siê liczby ksiê¿y. Siostry, któ
rych  duchowo�æ  ukszta³towana  by³a  przez
dziesiêciolecia gorliwych praktyk religijnych
zaczynaj¹ wiêc interesowaæ siê innymi forma
mi liturgii. Od kilku lat Instytut Liturgiczny
Szwajcarii Niemieckiej we Fryburgu prowa
dzi kursy liturgiczne w klasztorachch, wpro

wadzaj¹c  zakonnice w  odprawianie  liturgii
S³owa.

Dramatyczna sytuacja niemo¿no�ci udzia
³u w wa¿nej liturgii Mszy �w. sprawowanej
przez ksiêdza katolickiego wymusza obni¿a
nie rygorów Eucharystycznych do przynajm
niej  jednego dnia w  tygodniu � Dnia Pañs
kiego, niedzieli. Kap³ani w podesz³ym wieku
pe³ni¹ wci¹¿ s³u¿bê eucharystyczn¹ w ¿eñs
kich zgromadzeniach zakonnych, jednak z po
wodu up³ywaj¹cego czasu wkrótce nie bêdzie
mia³ kto ich zast¹piæ.
  Gunda Brüske z  Instytutu Liturgicznego

Szwajcarii Niemieckiej we Fryburgu przewi
duje, ¿e coraz mniej liczni ksiê¿a nadal bêd¹
przyje¿d¿aæ  do  ¿eñskich  klasztorów w  nie
dziele.  Niektóre  zgromadzenia,  np.  siostry
�wiêtego Krzy¿a z Menzingen, ju¿ od koñca
lat 90. raz lub dwa razy w tygodniu zamiast
Mszy �w. odprawiaj¹ same � z braku ksiêdza
�  liturgiê  S³owa,  po³¹czon¹  z  udzieleniem
przechowywanej w  tabernakulum Komunii
�w. U benedyktynek z Cham podobna celebra
odbywa siê raz w miesi¹cu.

Dla wielu sióstr, zw³aszcza starszego po
kolenia, nie do przyjêcia jest codzienna liturgia
bez Komunii �w. Ca³e ¿ycie bowiem j¹ przyj
mowa³y ka¿dego dnia. Dlatego podejmowane
s¹  starania,  by  przynajmniej w  domach  dla
starszych  zakonnic wci¹¿  odprawiana  by³a
codzienna Eucharystia.

AP

Zakonnice pragn¹ codziennej Mszy �w.
Uczestnictwo  w  codziennej Mszy  �w.  jest  nie  tylko  tradycj¹  wspólnot  zakonnych  i  osób

konsekrowanych, ale te¿ wszystkich d¹¿¹cych do �cis³ej jedno�ci z Chrystusem, do którego

najlepsz¹ drog¹ jest droga Eucharystii.
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Program wyre¿yserowany bez ekstrawaganc
ji przez Zbigniewa Maciasa, solidnie przygo
towany muzycznie przez dyrygentkê El¿bietê
TomalêNocuñ, a choreograficznie przez Ar
tura ̄ yme³kê, sk³ada³ siê z dwóch czê�ci. Na
pierwsz¹ z³o¿y³y siê piosenki z wystawianych
na  tej  scenie musicali  (Skrzypka na dachu,
Wonderful Town, Jesus Christ Superstar, Les
Misérables i in.), w drugiej za� przypomnia
no arie i duety operetkowe (zWeso³ej wdów
ki,  Ksiê¿niczki  czardasza, Wielkiej  ksiê¿ny
Gerolstein, Balu w Savoy�u itd.). Wszystko
zostalo lekko okraszone tañcem. Na ogó³ bar
dzo dobrze spisali siê w swym �piewie soli
�ci, m.in. Agnieszka Gabrysiak, Emilia Klim
czak, Justyna Kopiszka, Aleksandra Wiwa³a,
Pawe³  Erdman,  Zbigniew Macias, Micha³
Mielczarek, Dawid Kwieciñski. Co prawda
fakt, ¿e wszyscy korzystali z mikroportów,
kaza³ za ka¿dym razem zastanawiaæ siê, na
ile dany g³os zosta³ sztucznie �podkrêcony�.

Z kolei mikrofonowe wzmocnienie schowanej
pod scen¹ orkiestry, choæ konieczne, psu³o
jej brzmienie. Podobaæ móg³ siê chór, balet
(ten ostatni np. w kankanie zOrfeusza w piek
le  wytañczonym wszak¿e  na ma³ej  przes
trzeni i przez to trochê mniej efektownym, ni¿
w  dawniejszych  prezentacjach).  Natomiast
powa¿nym minusem by³a s³aba kondycja ta
neczna, tak¿e maj¹cych do spe³nienia zadania
ruchowe,  chórzystów  i wiêkszo�ci  solistów
�piewaków (jedna solistka w ogóle nie umie
siê ruszaæ, druga siê garbi, trzecia ma ruchy
czasami jak ch³opak itd., itp.). Teatr reklamu
j¹cy siê dzi� jako musicalowy � a to zobowi¹
zuje! � powinien na to zwróciæ uwagê i wpro
wadziæ  systematyczne  zajêcia  z  tañca  dla
osób �piewaj¹cych. W odniesieniu do chó
rzystów, pracuj¹cych w tej placówce niekie
dy du¿o wiêcej, ni¿ lat kilkana�cie, mo¿na by
powiedzieæ: lepiej pó�no, ni¿ wcale... Kieps
ka i tym razem by³a �dwug³osowa� konferan

sjerka Mieczys³awy Andrzejak i Krzysztofa
Wawrzyniaka. � nie do�æ, ¿e schematyczna,
bez  dowcipu,  to  jeszcze,  jak  w  latach  po
przednich, w ca³o�ci czytana (!). Pardon, je
den dowcipas siê pojawi³, aczkolwiek... �ci�le
ten sam, co w latach minionych: �zapraszamy
pañstwa  na  piêtnastominutow¹  przerwê,

która potrwa dwadzie�cia minut�. ¯art �ci¹
gniêty zosta³ z Kabaretu Rafa³a Kmity, który
to zespó³ ongi� w ³ódzkim Teatrze Muzycz
nym wystêpowa³. A samemu co� wymy�liæ,
nie ³aska?...

JANUSZ JANYST

The Best of Muzyczny
Wzorem lat ubieg³ych Teatr Muzyczny w £odzi zaprosi³ na koncert karnawa³owy. Tym razem

nadano mu tytu³ �The Best of Muzyczny�.

Poziom histerii propagandowej narzuca³ wize
runek  polskiemu  pañstwu  jako  nieporadnej
instytucji zagubionej w g¹szczu obowi¹zków,
którym nie potrafi sprostaæ. Ale szczê�liwie
jest Owsiak! Tego wielu nie potrafi³o znie�æ.

Przez wiele lat nikt nie liczy³ zaginionych
skarbonek z pieniêdzmi, nikt nie pyta³ o wiek
i  bezpieczeñstwo dzieci  bior¹cych  udzia³
w zbiórkach, nikt nie zwraca³ uwagi na niebo
tyczne koszty kampanii, koncertów i relacji

z dzia³añ �Orkiestry� i w ogóle na nic. Wszys
cy zdawali siê byæ zadowoleni, ¿e znów udaje
siê  kolejna  �akcja�,  ¿e  nic  nie  trzeba  robiæ
zawsze, nawet wtedy, gdy nie przyje¿d¿a ju¿
telewizja. Wszyscy zdawali siê cieszyæ; kto�
nawet powiedzia³, ¿e Jurek Owsiak bêdzie
zg³oszony do Pokojowej Nagrody Nobla.
A co!

Tegoroczna zbiórka mia³a za cel przekro
czyæ globaln¹ kwotê �miliarda z³otych� uz

bieranych przez minione lata. I to siê sta³o.
Kolejne rekord zosta³ pobity. Z ca³ej Polski
dobiega³y, jak zawsze histeryczne doniesie
nia o �niezwyk³ym wydarzeniu�; w jakiej�
parafii ksi¹dz przekaza³ nawet dzieciom pie
ni¹dze zebrane na tacê. Wszêdzie szykowano
siê do wieczornego puszczenia ��wiate³ka do
nieba�,  czyli  odpalenia kosztownych  fajer
werków. We wszystkich wiadomo�ciach nie
ustannie gra³a muzyka, krzycza³ jak zawsze
Jurek Owsiak, b³yszcza³y ozdoby, a zmarz
niêta m³odzie¿ bawi³a siê t³umnie w najlep
sze. Zapowiada³ siê kolejny �wielki fina³�.
  A w Gdañsku na muzycznej scenie kró
lowali, kolejno: �Czarodzieje z Kaszub�, �Ab
syntia�, �Workers�, �Trio Boffelli�, �Marta�,
�Reggaeside�,  �Etna  Kontrabande�  i  tu¿
przed fina³em � �Blue Cafe�. O godz. 20:00
mia³o byæ wystrzelone ��wiate³ko do nieba�.
Dziesiêæ minut wcze�niej przemówi³ prezy
dent Gdañska, Pawe³ Adamowicz. Gratulo
wa³, wyra¿a³ rado�æ i podziela³ idea³y. Nagle
zachwia³  siê  po  ciosie  27letniego  no¿ow
nika. Kilkana�cie godzin pó�niej, po piêcio
godzinnej  skomplikowanej  operacji  chirur
gicznej � prezydent Adamowicz zmar³.

� Napastnik to 27letni mê¿czyzna, noto
wany wcze�niej za napady na placówki ban
kowe � powiedzia³ rzecznik Komendy G³ów
nej Policji Mariusz Ciarka. Doda³ te¿, ¿e im
preza w Gdañsku  nie  by³a  zg³oszona  jako
masowa.

Zabójca w zesz³ym roku opu�ci³ zak³ad
karny i od niedawna przebywa³ na wolno�ci.
Pos³ugiwa³ siê identyfikatorem �Media�, bez
nazwiska, bez nazwy redakcji. Przedstawia³
siê jako dziennikarz, chocia¿ dziennikarzem
nie by³. Nikt nie wie, sk¹d wzi¹³ identyfikator
i  jak znalaz³  siê na  scenie.  �Normalny� na
imprezie  chaos,  skoñczy³  siê  w  Gdañsku
tragicznie.
  Organizatorem  niedzielnego  koncertu

WO�P w Gdañsku by³o Regionalne Centrum
Wolontariatu. Pe³nomocnik Stowarzyszenia
o�wiadczy³, ¿e przed koncertem wydano 19
plakietek z napisem �Media�, a na li�cie wpi
sanych osób nie ma nazwiska napastnika.

� W chwili obecnej mê¿czyzna znajduje
siê w areszcie policyjnym. Jest do dyspozycji
prokuratora � mówi³ Ciarka. � Nie wiem, czy
mê¿czyzna  zgodzi  siê  sk³adaæ  wyja�nienia.
Na chwilê obecn¹ bierzemy pod uwagê to, co
wykrzykiwa³ ze sceny i to, co mówi³ policji
i ochroniarzom � doda³, podkre�laj¹c, ¿e atak
nie mia³ zwi¹zku z fina³em WO�P. Mê¿czy
zna  wykrzykiwa³  ponoæ  ju¿  na  scenie,  ¿e
�przez Platformê Obywatelsk¹ siedzia³ nie
winnie piêæ lat w wiêzieniu�.

Sprawa jest w toku i z ka¿dym dniem po
jawia  siê  wiêcej  informacji  potwierdzaj¹
cych, ¿e mamy do czynienia prawdopodob
nie z osob¹ chor¹ psychicznie. Równolegle
wyja�niane s¹ te¿ kwestie zabezpieczenia im
prezy, bo w czasach terroryzmu wydaje siê
nie do pomy�lenia, ¿e na scenê mo¿e wej�æ
ka¿dy, kto ma jak¹� plakietkê.

Tu¿ po zabójstwie prezydenta Adamowi
cza  z  funkcji  prezesa WO�P  zrezygnowa³
Jerzy Owsiak. Szef Wielkiej Orkiestry �wi¹
tecznej Pomocy stwierdzi³, ¿e jego decyzja
jest spowodowana tym, ¿e za �mieræ prezy
denta  Gdañsk  zosta³a  oskar¿ona  fundacja
oraz sam Owsiak. � Spotka³em siê z opiniami,
¿e to nasza wina, ¿e nie ¿yje cz³owiek, ¿e nie
¿yje prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz.
To  na mnie  spad³a  ta  odpowiedzialno�æ  �
wyt³umaczy³ Owsiak.

Gdy zamykamy  to wydanie, media po
daj¹, ¿e Owsiak zmieni³ zdanie i nie zamierza
rezygnowaæ, a pracowaæ jeszcze ciê¿ej.

W Gdañsku sta³a siê wielka tragedia ludz
ka. Oby nie przerodzi³a siê w tragediê poli
tyczn¹. Bo emocje s¹ nakrêcane, a w mediach
równolegle  z  zapewnieniami  konieczno�ci
wyciszenia debaty przez polityków, padaj¹
coraz  bardziej  absurdalne  opinie.  Oby  nie
zaczê³o siê �polowanie na czarownice�, bo
has³o �mowa nienawi�ci� nie schodzi z ust
licznych polityków I dziennikarzy.

PAWE£ JASZCZAK

Tragiczny fina³ WO�P w Gdañsku
Wielka Orkiestra �wi¹tecznej Pomocy odk¹d powsta³ pomys³ tej dorocznej zbiórki pieniêdzy,
budzi³a wielkie emocje. Liberalne �rodowiska, nie stroni¹c od paradnych hase³ typu: �Odbierz
my Ko�cio³owi wy³¹czno�æ na mi³o�æ bli�niego�, organizowa³y publiczne zbiórki pieniêdzy,
z przeznaczeniem na ró¿ne cele spo³eczne. Rozpowszechniane by³y legendy, ¿e Jurek Owsiak �
pomys³odawca i prezes fundacji organizuj¹cej uliczne kwesty � ratuje polsk¹ s³u¿bê zdrowia
od kompletnej zapa�ci.
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Roman Dmowski w obliczu klêsk Rosji i nik
³ych  szans,  by  odegra³a  ona  w  Wielkiej
Wojnie donio�lejsz¹ rolê udaje siê na Zachód
i z powodzeniami zachodnich aliantów wi¹¿e
nadzieje na odzyskanie prze Polskê niepod
leg³o�ci  na  najbardziej  korzystnych warun
kach. Po przeniesieniu siedziby do Lozanny,
Dmowski wraz z H. Sienkiewiczem oraz I. Pa
derewskim intensyfikuje akcjê propagandow¹
na rzecz niepodleg³o�ci Polski.

Wydarzeniem, które zmusi³o do podjêcia
aktywniejszych dzia³añ by³ wydany przez nie
mieckiego i austriackiego okupanta ziem pol
skich  akt  5  listopada  1916  r.  Narodowych
demokratów, i w kraju, i poza nim to posuniê
cie okupantów nie ucieszy³o i w przeciwieñ
stwie do tzw. formacji niepodleg³o�ciowych,
antyrosyjskich, które wpad³y w euforiê, obrali
po  stawê  pasywn¹,  a  nawet  ukaza³o  siê
o�wiadczenie  potêpiaj¹ce  to  posuniêcie
pañstw  cent  ralnych  okupuj¹cych  ziemie
polskie, znane  jako  tzw. protest  lozañski R.
Dmowskiego.

W dokumencie tym podkre�lono istnienie
narodu polskiego  jednego  i  niepodzielnego,
który posiada aspiracje do utworzenia w³asne
go pañstwa obejmuj¹cego wszystkie czê�ci.
Tego zjednoczenia oczekiwali Polacy od woj
ny, tocz¹cej siê pod has³em �o wolno�æ i nie
podleg³o�æ narodów�. Tymczasem �pañstwo
polskie�,  którego  utworzenie  proklamowali
okupanci,  sk³adaj¹ce  siê  zaledwie  z  jednej
dzielnicy,  tych  aspiracji  by  nie  zaspakaja³o.
By³oby s³abe, skazane na niemoc, egzystuj¹ce
jako narzêdzie niemieckiej polityki. Podkre�
lano naruszenie prawa miêdzynarodowego
z uwagi na fakt, ¿e celem proklamacji okupan
tów by³o pozyskanie polskiej armii, która mia
³aby walczyæ wy³¹cznie o niemieckie interesy.
Pó�niej Dmowski wskazywa³ na niepowodze
nia w³adz niemieckich w zakresie poboru rek
ruta. Mija³y kolejne miesi¹ce bez wiêkszych
zmian  a¿  do  rewolucji marcowej  w Rosji,
która obali³a cara Miko³aja. Zdaniem Dmows
kiego dla Polaków zaboru rosyjskiego mia³a
o  tyle znaczenie, ¿e wielu z nich przesta³o
uwa¿aæ siê za poddanego cara i nie wi¹za³a
ich przysiêga z³o¿ona carowi. Mog³o to zmie
niæ ich dotychczasowy, niechêtny stosunek do
okupantów. Tê now¹ sytuacjê Dmowski opi
sa³ w memoriale skierowanym do w³adz fran
cuskich. Wskazywa³, ¿e wiele osobisto�ci ¿y
cia politycznego sk³aniaæ siê zaczê³o po rewo
lucji marcowej ku postawie aktywnej; naro
dowy demokrata ks. Z. Lubomirski rozwa¿a³
wst¹pienie do Rady Stanu. Przyczyn¹ tego by³
brak programu polskiego u mocarstw zachod
nich,  podczas  gdy  pañstwa  centralne  jaki�
program mia³y. Niepokoj¹ce by³y w tej spra
wie  pierwsze  wypowiedzi  nowego  rz¹du
rosyjskiego � o uzale¿nieniu posuniêæ w spra
wie  polskiej  od  decyzji  Dumy.  Dmowski
wskazywa³  na  konieczno�æ  wydania  przez
pañstwa Ententy deklaracji o potrzebie utwo
rzenia zjednoczonej, niezawis³ej Polski. To by
wzmocni³o tych, których wiara we wstawien
nictwo dla sprawy polskiej Francji i Wielkiej

Brytanii siê chwia³a. Do takiej deklaracji ak
ces z czasem zg³osi³aby i Rosja, gdyby przed
stawiciele sprzymierzonych bezpo�rednio
u nowego rz¹du wyjednali nowe stanowisko.
Dzia³aæ nale¿a³o szybko i z pominiêciem sta
rych przedstawicieli dyplomatycznych Rosji.
Nowa Rosja bêdzie musia³a uznaæ zasadê wol
no�ci narodów, bo naród rosyjski, który obali³
niechcian¹ w³adzê nie mo¿e ¿¹daæ od narodu
polskiego, by by³ poddanym obcej, niechcia
nej w³adzy. Ponadto Rosjan trzeba przekonaæ,
¿e istnienie pañstwa po�rednicz¹cego z Niem
cami bêdzie dla nich korzystne.

Porewolucyjna sytuacja w Rosji zdawa³a
siê sprzyjaæ sprawie niepodleg³o�ci Polski. Za
równo lewica, jak i Rz¹d Tymczasowy, uzna³y

prawo narodu polskiego do utworzenia nie
podleg³ego pañstwa z demokratycznym, repu
blikañskim  ustrojem.  Pañstwo  to  mia³oby
obejmowaæ te terytoria, na których Polacy sta
nowili wiêkszo�æ. Proklamacja ta spotka³a siê
z uznaniem rz¹du francuskiego i brytyjskiego.
Kolejnym  posuniêciem  Ententy  by³  dekret
prezydenta Francji R. Poincarè w sprawie ut
worzenia armii polskiej we Francji. Skoro sy
tuacja sprzyja³a, Roman Dmowski postanowi³
utworzyæ now¹ strukturê. 15 sierpnia 1917 r.
w Lozannie utworzy³ ponownie Komitet Na
rodowy Polski, którego siedzib¹ mia³ byæ Pa
ry¿ i w którym on sam obj¹³ prezesurê. Akt
ten zosta³ notyfikowany rz¹dom pañstw En
tenty 28 sierpnia 1917 r., a po uznaniu przez
nie za oficjaln¹ polityczn¹ organizacjê polsk¹
ustanowiono  przedstawicieli  przy  rz¹dach
pañstw sprzymierzonych � w Wielkiej Bryta
nii zosta³ nim W. Sobañski, w USA I. J.  Pa
derewski, a we W³oszech K. Skirmut � którzy
mieli w tych pañstwach broniæ interesów pol
skich oraz sprawowaæ opiekê nad osobami na
rodowo�ci polskiej. Zadaniem KNP mia³o byæ
uzgadnianie wysi³ków organizacji polskich
w Polsce, Rosji i Ameryce celem wspó³dzia
³ania  w  zwyciêstwie  sprzymierzonych  dla

osi¹gniêcia niepodleg³o�ci. Wkrótce te¿ KNP
przej¹³  nadzór  polityczny  nad  armi¹  polsk¹
tworzon¹ we Francji. W uzasadnieniu notyfi
kacji wskazano na oczywist¹ od pocz¹tku woj
ny zale¿no�æ pomy�lno�ci sprawy odrodzenia
Polski  od  zwyciêstwa  pañstw  sprzymierzo
nych, bowiem tylko one uznawa³y zasadê wol
no�ci  i  niepodleg³o�ci narodów. Fakty poli
tyczne dokonane przez porewolucyjn¹ Rosjê,
z³o¿one deklaracje i tworzenie armii polskiej
we Francji dawa³y podstawy do odrodzenia
niepodleg³ej Polski, co bêdzie s³u¿y³o zacho
waniu  europejskiej  równowagi  zachwianej
przez rozbiory.

Jednocze�nie oznajmiano o istnieniu i ut
worzeniu, i w Ameryce, i w Rosji nowych or
ganizacji politycznych w ³¹czno�ci z KNP.
By³ to utworzony ju¿ w sierpniu 1916 r. w Chi
cago Wydzia³ Narodowy przy Polskim Cen
tralnym Komitecie Narodowym, na którego
czele stan¹³ Ignacy Jan Paderewski jako prezes
honorowy, a prezesurê obj¹³ Jan Sulski. Na
uwagê  zas³uguj¹  fragment  z  odezwy  chica
gowskiego Wydzia³u Narodowego wzywaj¹
cej do wstêpowania do armii polskiej tworzo

nej we Francji:Bez Gop³a, Kruszwicy, Gniez
na,  Poznania,  sêdziwej  kolebki  Narodu  ko
lebki, /.../ bez �l¹skich prastarych siedzib pias
towych, /.../ bez uj�cia Wis³y, morskiego wyb
rze¿a, bez odwiecznego Gdañska naszego nie
mo¿e byæ Polski!By³ zatem polski ruch naro
dowy na obczy�nie, bo w kraju pod okupacj¹
niemieck¹ nie móg³ siê swobodnie wypowia
daæ, zwolennikiem utworzenia polski po stro
nie  zachodniej w  granicach  przedrozbioro
wych i dodam, ¿e tylko on. Szeregi armii pol
skiej we Francji zasilili ci z Polonii amerykañ
skiej, którzy zostali zwolnieni w USA z pobo
ru, a ponadto Polonia kanadyjska, której m³o
dzi przedstawiciele nie podlegali poborowi.

W Rosji, w miejsce okrojonego �pierwsze
go� KNP, powsta³a Rada Polska, której dzia
³aczami byli S. Grabski, W. Jaroñski, Z. Wie
lopolski. Dzia³alno�æ  z  przyczyn  obiektyw
nych zakoñczy³a w po³owie 1918 r. I tu tak¿e
formowano polskie oddzia³y wojskowe.

Po rewolucji bolszewickiej w Rosji KNP
zwraca³ uwagê mocarstwom sprzymierzonym
na konieczno�æ politycznego zajêcia siê spra
w¹ polsk¹, gdy¿ odbudowana Polska by³aby
jedynym krajem zdolnym do przeciwstawie
nia siê naporowi bolszewizmu na Zachód. Na

le¿a³o uchroniæ ziemie polskie przed tym, by
sta³y otworem dla eksperymentów sowieckich.
Z drugiej strony, utworzenie Królestwa Pols
kiego pod ber³em cesarza austriackiego przy
nios³o dla pañstw Ententy zagro¿enie, je�li nie
teraz, to w przysz³o�ci u¿ycia polskich forma
cji wojskowych przeciwko nim. To jedynie
uzasadnia³o  aktywno�æ Niemiec w  kwestii
polskiej,  natomiast  s³aba  by³a  dotychczas
aktywno�æ  na  tym  polu  Ententy.  Powinna
ona polegaæ na zobowi¹zaniu siê odbudowa
nia  pañstwa  polskiego  na  ca³ym  obszarze
narodowym,  wraz  z  ziemiami  nale¿¹cymi
przez XIX w. do Niemiec i Austrii, a zatem
tak¿e  z uj�ciem Wis³y  i Gdañskiem. Takiej
deklaracji oczekiwa³ od sprzymierzonych ca³y
kraj.  Takie pañstwo mia³oby posiadaæ polsk¹
czê�æ �l¹ska, czê�æ wybrze¿a Ba³tyku z uj�
ciami Wis³y i Niemna; dostateczny obszar
i liczbê ludno�ci, by by³o skutecznym czynni
kiem równowagi europejskiej oraz wyzwole
nie  narodowe  ludów  s³owiañskich  i  innych
spod panowania austriackiego i niemieckiego
� utworzenie niepodleg³ej Czechos³owacji.

W �lad za t¹ not¹ padaj¹ wypowiedzi po
lityków  pañstw  sprzymierzonych  uznaj¹ce
konieczno�æ utworzenia niepodleg³ej Polski,
obejmuj¹cej wszystkie  rdzennie  polskie  ¿y
wio³y, które zechc¹ wej�æ w jej sk³ad, co Euro
pie Zachodniej przynios³oby stabilizacjê. Po
tym nastêpuje s³ynny trzynasty punkt orêdzia
W. Wilsona, w którym uznano konieczno�æ
utworzenia niezawis³ego pañstwa polskiego,
w sk³ad którego powinny wej�æ terytoria za
mieszka³e  przez  ludno�æ  niezaprzeczalnie
polsk¹, któremu nale¿y zapewniæ swobodny
i bezpieczny dostêp do morza. Niezawis³o�æ
polityczn¹ i gospodarcz¹ oraz integralno�æ te
rytorialn¹ winien gwarantowaæ akt prawa miê
dzynarodowego.

Dopiero w czerwcu 1918 r. zapad³a uch
wa³a premierów pañstw Ententy, do podjêcia
której wzywa³ Dmowski. Przewidywa³a ona,
¿e utworzenie zjednoczonego i niepodleg³ego
pañstwa  polskiego  z wolnym  dostêpem  do
morza  stanowiæ  bêdzie  jeden  z  warunków
trwa³ego i sprawiedliwego pokoju oraz pano
wania prawa w Europie. Zaistnia³y wówczas
korzystniejsze warunki  do  formowania  pol
skich pu³ków, które 22 czerwca 1918 r. otrzy
ma³y z r¹k prezydenta Poincarego sztandary,
za� jesieni¹, kiedy KNP zyska³ szersze prero
gatywy,  sta³y  siê  one  autonomiczn¹  armi¹
sprzymierzon¹, a 4 pa�dziernika 1918 r. do
wództwo  nad  armi¹  licz¹c¹  ponad  17  tys.
¿o³nierzy obj¹³ gen. Józef Haller.

Po 11 listopada nastêpuje nowy rozdzia³
dzia³alno�ci Komitetu Narodowego Polski.
W styczniu 1919 r. przyznano Polsce prawo
do udzia³u w konferencji pokojowej w Pary
¿u. Delegatami Polski zostali Roman Dmow
ski i Ignacy Jan Paderewski. KNP rozpocz¹³
walkê o granice pañstwa polskiego. Nie by³a
to walka ³atwa. Armistycjum przewidywa³o
wycofanie siê Niemiec do granic z 1914 r.
tylko. Dmowski, z obawy przed bolszewiz
mem, za¿¹da³, by Niemcy przebywali na za
jêtych terenach wschodnich, a¿ alianci za¿¹da
j¹ ich opuszczenia. Z drugiej strony, Niemcy
mieli wycofaæ siê do granic przedwojennych,
co oznaczaæ mog³o, ¿e los Wielkopolski, Po
morza i �l¹ska jest przes¹dzony i te ziemie na
dal bêd¹ nale¿eæ do Niemiec. Z koñcem Wiel
kiej Wojny rozpoczê³a siê wcale nie³atwa wal
ka o granice zachodnie Polski, któr¹ prowa
dzi³ KNP z Romanem Dmowskim na czele.
Z chwil¹ utworzenia 16 stycznia 1919 r. No
wego rz¹du I. J. Paderewskiego usta³y na pe
wien czas animozje pomiêdzy Pi³sudskim, bê
d¹cym w Warszawie Naczelnikiem Pañstwa
a Dmowskim � szefem KNP w Pary¿u.

JACEK KÊDZIERSKI

Narodowa demokracja w czasie I wojny �wiatowej (2)
Narracjê na temat dzia³añ narodowej demokracji i w ogóle orientacji prorosyjskiej, czy te¿ na
Ententê, zwykle zaczyna siê od wspomnienia dwóch pierwszych aktów o charakterze politycznym
po rozpoczêciu wojny: deklaracji Jaroñskiego oraz tzw. Manifestu wielkiego ksiêcia Miko³aja
Miko³ajewicza. Wspominanie ich jest po czê�ci zbêdne, patrz¹c od strony ich skutków, a zw³asz
cza 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.
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Temat wybrany przez Ojca �wiêtego Fran
ciszka  na  nadzwyczajny  miesi¹c  misyjny
brzmi: �Ochrzczeni  i pos³ani�. Watykañski
hierarcha zaznaczy³, ¿e ka¿da osoba w³¹czo
na w Ko�ció³ jest wezwana do bycia pos³a
nym. Dlatego misyjno�æ nie zawê¿a siê do
¿adnej kategorii osób. To nie tylko kap³ani,

biskupi, zakonnicy i siostry, ale ca³y Ko�ció³
Chrystusowy uczestniczy w misji do �wiata.

W�ród innych szczególnych inicjatyw pla
nowanych w tym roku, Kard. Filoni wskaza³
lutowe spotkanie programowe w Kalkucie
z teologami Ko�cio³ów Indii, nastêpnie w lip
cu spotkanie dla Afryki anglojêzycznej w Lu

sace, w Zambii. Przewidziane jest tak¿e spot
kanie  dla  Azji  wschodniej  i  po³udniowo
wschodniej oraz dla regionu Pacyfiku w Ma
kau.

Zapowiedziana  nadzwyczajna  refleksja
biskupów, tym razem z obszaru Amazonii,
wywo³uje  rozliczne,  czêsto nieuzasadnione
spekulacje. Arcybiskup Monachium  i  Fry
zyngi, Ks. Kard. Reinhard Marx, stwierdzi³,
¿eEwangelia nie jest oderwana od �wiata, ale
chce go przemieniaæ. Papie¿ chce na przyk³a
dzie Amazonii pokazaæ,  jak wa¿na  jest  jego
encyklika «Laudato si�»: chodzi nie o odizo
lowany problem ekologiczny, ale o now¹ per
spektywê globalnej odpowiedzialno�ci.

Jednocze�nie Kardyna³ doda³, ¿e nie spo
dziewa siê zniesienia celibatu podczas jesien
nego Synodu Biskupów dla Amazonii. � Nie
mam wra¿enia, ¿e po to zosta³o zwo³ane to
zgromadzenie � powiedzia³ przewodnicz¹cy
niemieckiego Episkopatu w wywiadzie dla
agencji KNA. W niemieckich mediach poja
wiaj¹ siê sugestie, jakoby zbli¿aj¹ce siê spot
kanie  biskupów  na  temat  Amazonii  mia³o
wprowadziæ instytucjê �viri probati�, czyli ¿o
natych mê¿czyzn, którzy mogliby otrzymaæ
�wiêcenia kap³añskie.

Zgromadzenie specjalne Synodu Bisku
pów po�wiêcone jest sprawom dotycz¹cym
jednego lub kilku regionów. Pierwszy synod
specjalny zwo³a³ w 1991 r. Jan Pawe³ II dla
Europy,  który  zwo³a³  jeszcze  sze�æ  takich
synodów. Benedykt XVI zwo³a³ dwa zgro
madzenia specjalne � dla Afryki i Bliskiego
Wschodu.

IKA

O ewangelizacji w Amazonii
� W�ród najbardziej znacz¹cych wydarzeñ obecnego roku w Ko�ciele znajd¹ siê pa�dziernikowy

specjalny Synod Biskupów dla Amazonii oraz zaplanowany na ten sam okres nadzwyczajny

miesi¹c misyjny  �  powiedzia³  prefekt  Kongregacji  ds.  Ewangelizacji  Narodów Ks.  Kard.

Fernando Filoni w wywiadzie dla �L�Osservatore Romano� i zwróci³ uwagê, ¿e Papie¿owi

bardzo zale¿y na tym, aby Ko�ció³ odkrywa³ misje oraz sposoby ich prowadzenia.

Sam  pocz¹tek mojej  wyprawy  by³  trudny.
Musia³am pokonaæ wiele przeszkód � ograni
czyæ jad³ospis, zrezygnowaæ z urlopu, skupiæ
siê wewnêtrznie na modlitwie,  prze¿yæ  sa
motnie te dni z Chrystusem i Jego Matk¹.
  Autobus  zmierza³  do  Rzymu  z  pielg
rzymk¹ do Ojca �wiêtego; wierni � z kaplicy
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej z Bydgoszczy.
Podró¿owa³am bez planu. Osoba,  która  za
prasza³a mnie do Belgradu nagle zamilk³a. Nie
mog³am liczyæ na ni¹. Maj¹c  jedynie wido
kówkê Bled, postanowi³am udaæ siê w tamte
strony,  dysponuj¹c  zaledwie  30  dolarami.
Minêli�my Lublianê i zaparkowali�my w Pos
tojnej. Tam zosta³am wsadzona do poci¹gu
jad¹cego do Lubljany, sk¹d mia³am po³¹cze
nie natychmiastowe do Lesce Bled. Z trudem
upora³am siê z ciê¿kim baga¿em, wsiadaj¹c
do prawie pustego przedzia³u. Co czu³am ja
d¹c tym poci¹giem, jedynie wie Bóg. A za ok
nami  przesuwa³y  siê  cudowne widoki Alp
Julijskich, stacja po stacji. Oko³o 19.30 doje
cha³am do stacji, sk¹d autobusem do Bled.
Wysiadaj¹c zobaczy³am widok jak ze snu,
z bajki. Lekka mg³a, jezioro Otok, na jeziorze
wysepka, na niej klasztor. Miejsce otoczone
górami. Bogate hotele, luksusowe sklepy. I ja
z moimi deskami, ciê¿kim baga¿em. Uda³am
siê prosto przed siebie. Szuka³am biura pod
ró¿y. Nie znalaz³am. By³am zrozpaczona. Po
stanowi³am wej�æ na wzgórze, po lewej stro
nie  jeziora,  eleganckiej  dzielnicy willowej.
Na wzgórzu postrzeg³am piêkny widok. Za
mar³am w oczekiwaniu, bezradna i samotna.
Nagle us³ysza³am bicie dzwonów. Zobaczy
³am ko�ció³ po przeciwnej stronie i zaczê³am
schodziæ  w  dó³.  Ludzie  dziwnie  na  mnie
spogl¹dali. Nikt mi nie pomóg³ � nie ma tam
takich zwyczajów. Zapada³ zmrok. Wkrótce
zobaczy³am  schody.  Uda³am  siê  w  stronê
ko�cio³a. By³o pusto. Zadzwoni³am do jedne
go z domów. Nikt nie odpowiada³. Uda³am
siê w dalsz¹ drogê, w górê po schodach. Na
ostatnim  stopniu  czeka³a  pomoc.  Z  lewej

strony zobaczy³am rze�bê naturalnej wielko
�ci Chrystusa Ukrzy¿owanego. Na schodach
za� parê m³odych ludzi. Poprosi³am o znale
zienie mi noclegu. Byli to Niemcy. Bardzo
przystojni oboje, m³odzi i mili. Zabrali mój
baga¿. Zrobi³o siê l¿ej. Zapada³ ju¿ zmrok.

Wreszcie trafi³am do domu, w którym mia
³am zamieszkaæ. Wysz³a gospodyni ubrana
w czerñ. Uzgodni³y�my cenê noclegów, ot
rzyma³am pokój.

***
  Pada³  deszcz.  Musia³am  siê  schroniæ.
Modlitwê  Ojcze  Nasz  namalowa³am  za
drzwiami pewnej rodziny s³oweñskiej, bar
dzo sympatycznej, rodzice i dwóch synów.
By³a sobota 25 sierpnia 1984 r.  i  lekki u�
miech s³oñca. Malowa³am oleandry  i prze
piêknie kwitn¹ce czerwone tabaki. Z okien
domu dochodzi³a muzyka. Melodia grana na
akordeonie.  Mia³am  zainteresowanych  wi
dzów, którzy niebawem odeszli. By³am sku

piona wewnêtrznie. Nie widzia³am nic z zew
n¹trz. Obrazy malowane na specjalnym czer
panym papierze, nas¹czone wod¹ � wysycha
³y wolno. W pewnej chwili drzwi otworzy³y
siê. Zosta³am poczêstowana szklaneczk¹ bia
³ego wina i dwoma ciastkami (kruche ciasto
z brzoskwiniami). Tego gestu nie zapomnê.
By³am wzruszona. Wspólnie przenie�li�my
kilka obrazów do pokoju k³ad¹c je na miêkkim
pod³o¿u, gdzie powoli wysycha³y. Tam na ta
rasie domu powsta³o 5 obrazów. Trzy,  je�li
dobrze  pamiêtam, w  sobotê,  a  dwa w  nie
dzielê. W niedzielê malowa³am po po³udniu,
a o 16tej zosta³am zaproszona na kawê przez

pani¹ domu. Pani nosi³a d³ug¹ spódnicê. By³a
³adna, skromna i mi³a. Podarowa³am katalog
swojego malarstwa  i  skarpetki  rêcznie  ro
bione na drutach. Inne obrazyModlitwy Oj
cze  Nasz  namalowa³am  w  plenerze.  Nie
wszystkie zosta³y w³¹czono do cyklu modlit
wy. Malowa³am je w ró¿nych miejscach. 27
sierpnia wybra³am siê na wyspê, aby zwie
dziæ stary klasztor na jeziorze Otok. Kurs
w  obie  strony  wynosi³  150  dinarów.  Po
zwiedzeniu  klasztoru  i  wyspy  przewo�nik
dos³ownie wydar³ mi z portfelika 300 dina
rów.  By³a  to  spora  suma.  W  nastêpnych
dniach musia³am bardzo ostro¿nie gospoda
rowaæ gotówk¹. Po tym zdarzeniu namalo
wa³am  obraz  nad  jeziorem.  Przechodzili

w³a�nie Czesi, wyra¿aj¹c pozdrowienie i ra
do�æ. Fakt ten uspokoi³ mnie nieco. Z willi
B. Tito zosta³am po prostu wyrzucona. Nie
zezwolono mi malowaæ kwiatów w ogrodzie.
Na zakoñczenie, w ostatnim dniu pobytu
w Bled, sprawdzono mi dokumenty i zosta
³am spisana przez policjê jugos³owiañsk¹.

***
  Pobyt w Bled by³ moim do�wiadczeniem
samotno�ci, ascezy, postu, modlitwy, ja³mu¿
ny. Wyjazd nast¹pi³ 30 sierpnia, autobusem
do Lubljany i Postojnej. Mia³am obrazy. Pra
cowa³am nad nimi ca³ymi dniami. Nie rozu
mia³am ich nie maj¹c do nich dystansu. Po
woli, ju¿ po powrocie do domu, po up³ywie
pewnego czasu, patrz¹c na nie wiêcej wiem,
ni¿ wypowiedzieæ potrafiê. W czasie mojego
pobytu w Bled  �  czu³am  pomoc  i  opiekê.
Kiedy Bóg powo³uje nas do swego zadania,
sam  nas  prowadzi,  dogl¹da  jak  najlepszy
Ojciec. Stwarza warunki. O wszystkim po
my�li, wszystkiemu zaradzi. £agodzi cierpie
nia, niepokoje. Zaskakuje dobroci¹, m¹dro�
ci¹ i prostot¹. Prowadzi bezpiecznie i spra
wiedliwie, ka¿dego inaczej. Pan Bóg pozwo
li³ mi patrzeæ na czyste niebo, ogl¹daæ kwiaty
i przelatuj¹ce samoloty. Prowadzi³ ³agodnie,
z mi³o�ci¹. By³ cierpliwy i ³askawy. U�mie
cha³ siê do mnie przez ludzi, ro�liny i s³oñce.
Zaskakiwa³ mnie swoj¹ pomoc¹. By³am sku
piona, maj¹c tak potê¿ne wsparcie duchowe.
Mimo zupe³nej izolacji od �wiata tam znalaz
³am siê w �wiecie mi³o�ci Boga na wy¿ynach
ducha, ufnej modlitwy. Ten czas modlitwy,
pracy, prostoty by³ czasem ³aski, czasem mi
³o�ci. Tê próbê podjê³am walcz¹c z przeciw
no�ciami losu. Poddaj¹c siê m¹dro�ci Bo¿ej.
Ufaj¹c i czuj¹c g³êboko sens modlitwy i jej
moc. Dziêki Ci najlepszy Ojcze, ¿e raczy³e�
spojrzeæ na mnie ³askawie daj¹c mi bogate
prze¿ycie piêkna. Dziêki Ci za ludzi, których
da³e� mi poznaæ na tej ziemi. Zagl¹da³e� mi
podczas pracy, daj¹c promyk s³oñca, nadziei
w deszczowy dzieñ. Panie, prowadzisz nas
do  duchowego wzlotu,  nieba  i  wszelkiego
dobra. Prowadzisz  dziwnymi drogami,  po
przez przeró¿ne miejsca przez Ciebie wybra
ne. Bo Ty, Panie, patrz¹c z nieba na �wiat wi
dzisz go inaczej ni¿ my. W te miejsca wyb
rane prowadzisz nas zachêcaj¹c do dzia³ania,
do ma³ego cz³owieczego gestu skierowanego
ku Tobie. Wystarczy ma³y odruch dobrej wo
li. Ty dokonujesz czynów królewskich. Ten
czas by³ czasem ³aski. Czu³am, ¿e dotykam
wielkich spraw Bo¿ych.

IZABELA MARIA TRELIÑSKA

Dotkn¹æ wielkich spraw Bo¿ych

Jak namalowa³am modlitwê Ojcze Nasz
W 1984 r., mimo zaproszenia do Jugos³awii, nie otrzyma³am paszportu. Sk³ada³am odwo³anie

do naczelnika Dzielnicowego Biura Paszportowego w £odzi. Poniewa¿ nie otrzymywa³am

¿adnej odpowiedzi postanowi³am w po³owie lipca udaæ siê do Ministerstwa Spraw Wewnêtrz

nych. W odpowiednim departamencie trafi³am na urzêdnika, który natychmiast zadzwoni³ do

Centralnego Biura Paszportów. Odszukano moje dokumenty i �wyra¿ono zgodê na wyjazd.

Malownicze Bled
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By³a pora obiadowa, kiedy podniecony dzia
dek wpad³  do  domu.  S³uchajcie,  s³uchajcie
w³a�nie radio poda³o, ¿e w Niemczech wybuch
³a rewolucja, Hitler zwariowa³. Koniec wojny!

Podniecenie z pewnym niedowierzaniem
nie trwa³o d³ugo. Hiobowa wiadomo�æ dotar³a
do Wilna  �  bolszewicy wkroczyli  na  teren
Polski.  Rozgor¹czkowani  doro�li  zawziêcie
dyskutowali czy Sowieci przychodz¹ z pomo
c¹, czy wkraczaj¹ jako wrogowie. Idiotyczny
radiowy komunikat, wyg³oszony przez jakie
go� pu³kownika, mia³ zapobiec panice, a zrobi³
najgorsze z najgorszych zamieszanie. By³o to
chyba nastêpnego dnia pod wieczór, kiedy na
rogatkach Wilna pojawi³y siê rosyjskie czo³gi.

Bolszewicy wje¿d¿ali do miasta od strony
Antokolu  i Lipówki, prawdopodobnie Szla
kiem Batorego, ulicami Ko�ciuszki i Byliny
Pra¿mowskiego.  Sam  tego  nie  widzia³em,
mieszkali�my na drugim krañcu miasta,  ale
dzieciêca pamiêæ odnotowa³a to, co opowiada
li doro�li, a z latami poszerzona by³a wiedz¹
historyczn¹.

Czo³gi jecha³y siê ulicami. Otaczali je t³u
my ̄ ydów, obsypuj¹ce stalowe kolosy kwia
tami. Na tankach siedzieli m³odzi Izraelici
i kierowali pojazdy do centrum Wilna.

Wbrew niektórym opiniom, walk ¿o³nie
rzy polskich z sowieckimi o Wilno, poza nie
licznymi incydentami, nie by³o. Pocz¹tkowa
koncepcja stworzenia z tego miasta bastionu
obronnego ostatecznie upad³a. Zosta³y wyco
fane wszystkie wiêksze  jednostki  z miasta.
Nieliczne oddzia³ki nie podejmowa³y walk
z  Sowietami,  choæ  tu  i  ówdzie  bolszewicy
ponie�li straty. Jak¹� formê oporu organizowa
³y  zastêpy  harcerskie.  Jeszcze  do  niedawna
przy Zielonym Mo�cie le¿a³y g¹sienice czo³
gu. Mówiono, ¿e zosta³ rozbity we wrze�niu
przez harcerzy. W Wilnie i najbli¿szych oko
licach, poza pojedynczymi mogi³ami nie by³o
grobów ¿o³nierzy polskich. Armiê Czerwon¹
witali entuzjastycznie nie tylko ¯ydzi i lum
penproletariat, ale równie¿ polscy renegaci.

�rodowisko studenckie Uniwersytetu Ste
fana Batorego z prze³omu lat dwudziestych
i trzydziestych, �rodowisko moich rodziców,
dosyæ dobrze siê zna³o. Spotykali siê w stowa
rzyszeniach i na licznych spotkaniach. Wie
dziano, ¿e jest grupa lewicuj¹ca, ale nikomu,
poza krêgiem wtajemniczonych, nie przycho

dzi³o do g³owy, ¿e jest to jaczejka komunis
tyczna.  Nawet  Stanis³aw  CatMackiewicz
udostêpni³ tej grupie ³amy swojego konserwa
tywnego �S³owa�. W o�miu dodatkach �Zaga
rów� pisywali m.in. Stefan Jêdrychowski, Je
rzy Putrament, Teodor Bunicki, Czes³aw Mi
³osz i wielu innych, a do tej lewackiej grupy

zaliczali  siê  jeszcze  Eugenia  Krassowska,
Anna  Jêdrychowska,  Sztachelski,  a  przede
wszystkim Henryk Dembiñski charyzmatycz
ny lider lewaków i wielu innych.

Natychmiast po wkroczeniu do Wilna Ar
mii Czerwonej Stefan Jêdrychowski zorgani
zowa³ milicjê robotnicz¹. Gros cz³onków to
byli m³odzi ¯ydzi i ró¿nego rodzaju menele.
Ta milicja, znaj¹ca wilnian, okaza³a siê nie
ocenionym sprzymierzeñcem agresorów  ro
syjskich. To oni pomagali NKWD w areszto
waniach wybitniejszych  dzia³aczy  politycz
nych i samorz¹dowych Wilna. S³ysza³o siê
o  snajperach, ukrytych na strychach niektó
rych domów, strzelaj¹cych do elegancko ubra
nych ludzi. Jednocze�ni sterroryzowali �bur
¿ujów�, czyli polsk¹ inteligencjê. W krótkim
czasie tzw. okupacji pierwszych bolszewików,
trwaj¹cym od 17 wrze�nia do 27 pa�dziernika
1939 r., aresztowano 360 wybitniejszych pol

skich mieszkañców tego miasta. Po wielu �lad
zagin¹³, inni odnale�li siê po latach.

Armia  Czerwona  wkroczy³a  do  Wilna
wieczorem 18 wrze�nia 1939 r., a 10 pa�dzier
nika tego roku zosta³ zawarty uk³ad z Repub
lik¹ Litewsk¹. Na mocy tej umowy Zwi¹zek
Sowiecki �darowa³� Litwie Wilno i 7 tys. km
kw. W zamian Litwa udostêpni³a Rosji dwie
bazy wojskowe. Jak ta �darowizna� siê skoñ
czy³a, okaza³o siê w po³owie czerwca 1940 r.

Niewiele spacerowa³em po ulicach mego
miasta. Utrwali³ siê w mojej pamiêci szary, po
nury obraz Wilna. Pogoda jesienna, a z chod
ników poznika³y eleganckie panie i panowie.
Przechodnie przemykali siê tacy jacy� ubrani
w zniszczone ubrania. Tu i tam sta³ czo³g

z czerwon¹ gwiazd¹. Po mie�cie szwendali siê
bolszewiccy ¿o³nierze w brudnobrunatnych
szarych, d³ugich, postrzêpionych p³aszczach.
Niektórzy nosili �mieszne czapki z wysokim
czubem  ze  szpikulcem. Ka¿dy  taszczy³  na
sznurku bardzo d³ugi karabin z nasadzonym
bagnetem. Zapamiêta³em obrzydliwy smród,
jaki towarzyszy³ ka¿demu z nich.

Raptem zaczê³o brakowaæ chleba. Dzia
dek po �niadaniu wychodzi³ i przed obiadem
wraca³  nios¹c  bochenek  chleba  albo  ose³kê
mas³a. Opowiada³, jak przed sklepami tworz¹
siê d³ugie kolejki ludzi w oczekiwaniu na pie
czywo.

Raptem,  zupe³nie  niespodziewanie,  zja
wi³ siê w naszym mieszkaniu wujek W³adek
Kuczyñski, brat mamy. Na pocz¹tku wojny,
na rozkaz jakiego� wojskowego, wyszed³
z Warszawy razem z innymi mê¿czyznami
i po wielu trudach dotar³ do Wilna. Po drodze

ledwie uszed³ z ¿yciem przed jakimi� bolsze
wickimi czujkami. W mieszkaniu zrobi³  siê
ruch. Wujek w porz¹dkach i praniu zast¹pi³
Andziê,  któr¹ mama  odprawi³a.  Brakowa³o
pieniêdzy na s³u¿¹c¹.

Po kilku dniach jeszcze wiêksza niespo
dzianka. Na Wiwulskiego zjawi³a siê ciocia
Rena,  ¿ona  drugiego  brata  mamy,  wujka
S³awka,  czyli Mieczys³awa Kuczyñskiego.
Przyciszonym g³osem opowiada³a swoje prze
¿ycia. Doro�li nie zwracali uwagi na przykuc
niêtego w k¹cie ma³olata, strzyg¹cego uszami.
Tamte opowie�ci, uzupe³niane po latach fak
tami, uk³ada³y siê w tragiczny obraz rodzinny
na tle dramatu ca³ej Polski.

Wujek S³awek po ukoñczeniu Politechniki
Warszawskiej rozpocz¹³ pracê w Stolicy jako
in¿ynier budowlany. Razem z ¿on¹, cioci¹ Re
n¹ rozhulali siê wraz z przyjacielem Maciejem
Kalenkiewiczem, s³ynnym w   czasie wojny
cichociemnym �Kotwiczem� w towarzystwie
WieniawyD³ugoszowskiego. Nadwyrê¿y³o
to powa¿nie portfel wujka i dla poprawy ma
terialnej zatrudniony zosta³ w Sarnach na Wo
³yniu  przy  budowlach  fortyfikacyjnych.  To
by³a praca nadzwyczaj tajna, ale dobrze p³at
na. Budowano fortyfikacje chroni¹ce Polskê
przed ewentualn¹ agresj¹ od wschodu.

Jak grom z jasnego nieba dosz³a wiado
mo�æ do Sarn o napa�ci Rosji Sowieckiej na
Polskê. Dowódca Bazy nr 12 nakaza³ paliæ do
kumenty, a sam ulotni³ siê. Niszczono w po
�piechu dokumenty, ale kiedy do uszu zacz¹³
docieraæ warkot sowieckich czo³gów, ca³a eki
pa wsiad³a do ciê¿arówki i uda³a siê na po³ud
nie. Jechali szybko, gdy raptem z pagórka za
terkota³  karabin  maszynowy.  Roztrzaska³
przód samochodu zabijaj¹c szofera i siedz¹
cego obok majora. Auto otoczyli bolszewicy
i kazali wysiadaæ. Przesadzili na inn¹ ciê¿a
rówkê i zawie�li do Szepietówki.

W obozie przej�ciowym rozdzielili kobie
ty od mê¿czyzn. Cioci Reni pozwolili jechaæ
gdzie chce, w ten sposób znalaz³a siê w Wil
nie. W Szepietówce spotkali siê wujek S³awek
i mój  tata Leonard � zostali przeniesieni do
obozu w Kozielsku. Z tamtego obozu by³a je
dyna  �  droga  do Katynia. Ale  ta  tragiczna
prawda dotar³a do nas dopiero po kilku latach

W mieszkaniu zapanowa³ harmider. Raz
po raz wpadali jacy� znajomi i przyjaciele ro
dziców. Szeptem przekazywano wiadomo
�ci o bolszewickim terrorze, jaki zapanowa³
w mie�cie. Ka¿dym takim wiadomo�ciom to
warzyszy³o s³owo NKWD. Co to by³o to owe
NKWD. Do piêciolatka dociera³o to pojêcie,
wywo³uj¹ce przera¿enie w�ród Polaków. Wu
jek W³adek wci¹¿ biega³ do miasta i spotyka³
siê z jakimi� znajomymi, ale kto to by³, tego
nigdy nie dowiedzia³em siê.

Którego� dnia wpad³ do domu, za�miewa
j¹c siê do rozpuku. Za ¿adne skarby nie móg³
powstrzymaæ siê od �miechu. Wreszcie wydu
si³ z siebie: �Operetka przyjecha³a do Wilna�.
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Strzêpki wspomnieñ �wiadka historii

Bolszewickie braterstwo broni
Tych dwóch pierwszych tygodni wojny w Wilnie specjalnie siê nie odczuwa³o. Raz i drugi Niemcy
dokonali nalotów, ale bomby spad³y gdzie� daleko. Na ulicach pojawiali siê polscy ¿o³nierze,
ale nie by³o  ich  zbyt wielu. Radosna wiadomo�æ wywo³a³a euforiê,  kiedy Francja  i Anglia
wypowiedzia³y wojnê Niemcom. Tylko radio dudni³o �Uwaga, uwaga nadchodzi koma� i jakie�
tajemnicze liczby, a nastêpnie detonacje, ³omoty, trzaski. To tam w dalekiej Warszawie wojna
rozrycza³a siê niemieckimi samolotami i bombami zamieniaj¹c miasto w gruzowisko.

15 stycznia 2019 r. Ojciec �wiêty przyj¹³ na
audiencji prefekta Kongregacji Spraw Kano
nizacyjnych kard. Angelo Becciu i upowa¿ni³
tê dykasteriê do opublikowania dekretu heroi

czno�ci cnót S³ugi Bo¿ej Anny Kaworek. To
bardzo wa¿ny krok w drodze na o³tarze �Ci
chej Bohaterki� z Miejsca Piastowego.
  Anna Kaworek  urodzi³a  siê  18  czerwca

1872  r.  w  Biedrzychowicach  k/G³ogówka
(obecnie diecezja opolska). By³a jedn¹ z pier
wszych wspó³pracownic  b³.  ks.  Bronis³awa
Markiewicza, który w trosce o wychowanie
biednych i opuszczonych dzieci oraz m³odzie
¿y, da³ pocz¹tek michalickiej rodzinie zakonnej.
  W 1912  r., kiedy umiera³ ks. Bronis³aw
Markiewicz, ani wspólnota mêska powstaj¹cej
nowej rodziny zakonnej, ani ¿eñska, nie mia³a

jeszcze aprobaty ko�cielnej. Czcigodna S³u
¿ebnica Bo¿a Anna Kaworek, wydaj¹c z mi
³o�ci do Jezusa swoje ¿ycie w s³u¿bie potrze
buj¹cym oraz w �bezkrwawym boju� o zba
wienie dusz, dla wspó³czesnych chrze�cijan
jest znakiem wytrwa³ej wierno�ci Bogu. Uczy
ws³uchiwania siê w Bo¿y g³os. Jest wzorem
mi³o�ci wobec ubogich, a zw³aszcza bezbron
nych dzieci.

Siostry michalitki prosz¹ wiernych o w³¹
czenie siê do wspólnej modlitwy o cud uzdro
wienia za jej przyczyn¹ i o jej rych³¹ beaty
fikacjê.

AP

Czcigodna S³uga Bo¿a Anna Kaworek
Ojciec �wiêty Franciszek upowa¿ni³ Kongregacjê Spraw Kanonizacyjnych do opublikowania
dekretu heroiczno�ci cnót s³. Bo¿ej Anny Kaworek, wspó³za³o¿ycielki Zgromadzenia Sióstr
�w. Micha³a Archanio³a.
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Przeznacz 1 procent na �Aspekt Polski�!
Je�li podzielasz nasze pogl¹dy, je�li 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!

Los �Aspektu Polskiego�, który ukazuje siê od ponad 22 lat jest powa¿nie zagro¿ony. Wszyscy
pracujemy za darmo, ale musimy ponosiæ koszty druku. Prosimy wiêc, Drodzy Czy telnicy, o
Wasz 1 procent.  Prosimy Was o pomoc I zachêcanie s¹siadów, rodziny i znajomych, ¿e warto
oddaæ 1 procent na nasz¹ dzia³alno�æ.

UWAGA! 1 procent mog¹ przekazaæ tak¿e osoby, za które PIT wype³nia urz¹d skarbowy
(emeryci, renci�ci) Wystarczy do 30 kwietnia 2019 r. zg³osiæ to w swoim urzêdzie skarbowym
podaæ numer KRS i cel szczegó³owy. Urz¹d skarbowy przeka¿e w Twoim imieniu 1 procent.

Do samodzielnego wype³nienia deklaracji mo¿na wykorzystaæ gotowy formularz ze strony
www.podatki.gov.pl Pozwala on na przekazanie 1 procenta wybranej organizacji.

Partnerem akcji jest Centrum Inicjatyw Lokalnych. l

Pan Jerzy z £odzi l Pani Stefania z £odzi l Pani Barbara z £odzi l Pan Józef z £odzi l Pani Maria
z £odzi l Pan Cezary z £odzi l Pan Ryszard z £odzi l Pan Stefan z Ma³czewa l Pan Stanis³aw z £odzi l
Pan Zygmunt z £odzi l Pan Jerzy ze Zgierza l Pani Marianna z £odzi l Pani Anna z £odzi l Pani Filomena
z Poddêbic l Pan Bogus³aw z £odzi l Pani Miros³awa z £odzi l Pan Krzysztof z £odzi l Pan Tadeusz z £odzi
l Pani Maria z Opola l Pan Stanis³aw z £odzi l Pani Stefania z £odzi l Pani Barbara z £odzi.

Bóg zap³aæ!

Dobroczyñcy �Aspektu Polskiego�


