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Do  Panamy  przylecia³a  te¿  grupa  ponad
200  polskich  harcerzy  i  harcerek,  którzy
przyjechali na zaproszenie prezydenta Pana
my i stanowili g³ówny trzon s³u¿by medycz
nej w  trakcie �wiatowych Dni M³odzie¿y,
podobnie jak to mia³o miejsce w Krakowie.
  Panama przywita³a pielgrzymów upa³em
siêgaj¹cym 30 stopni w cieniu. Atmosfera te¿
by³a bardzo radosna, têtni³y ¿yciem liczne est
rady, na których prezentowa³y siê grupy �pie
waków i tancerzy ze wszystkich konty
nentów. Panamczycy z dum¹ podkre�
lali, ¿e 34. �wiatowe Dni M³odzie¿y to
najwiêksze wydarzenie w ich wspó³cze
snej historii.
  Pielgrzymom z Polski towarzyszy³o
12  biskupów,  w  tym:  Ks.  Abp Woj
ciech Polak � Prymas Polski, Metropo
lita Gnie�nieñski, Ks. Abp Marek Jêd
raszewski � wiceprzewodnicz¹cy Kon
ferencji Episkopatu Polski, Metropolita
Krakowski, Ks. Bp Marek Solarczyk �
przewodnicz¹cy Rady ds. Duszpaster
stwa M³odzie¿y  Konferencji  Episko
patu Polski. Przyby³o te¿ z Polski 150
ksiê¿y. Polscy pielgrzymi przyjmowani
byli w 4 panamskich diecezjach.
  Papie¿a, który otworzy³ �DM, powi
ta³ Ks. Abp José Domingo Ulloa Men
dieta:Umi³owany Papie¿u Franciszku,
w imieniu m³odych i nas, m³odych, któ
rzy  nie  jeste�my  ju¿  tak  m³odzi,  ale
wci¹¿ marzymy, witaj Ojcze Francisz
ku w tej rzeczywisto�ci �rodkowoame
rykañskiej. A tak¿e w imieniu m³odych
z piêciu kontynentów, którzy dzisiaj przyjmuj¹
Ciê z rado�ci¹! I chcemy pokazaæ, ¿e nie jest
to tylko m³odzie¿ Papie¿a, ale przede wszyst
kim m³odzie¿ Chrystusa.  I  chcemy powie
dzieæ  ci  wszyscy  razem:  To  jest  m³odzie¿
Chrystusa!

Witaj¹c  Papie¿a  prezydent  Juan Carlos
Varela na wstêpie zaznaczy³, ¿e Panama od
ponad 500 lat wykorzystuje swe uprzywile
jowane  po³o¿enie  geograficzne po�rodku
�wiata, aby byæ punktem spotkania i wymia
ny, ewangelizacji, handlu i pomostem miêdzy
narodami.

� Nie chcemy tworzyæ dla was Ko�cio³a
alternatywnego, rozrywkowego  i m³odzie¿o
wego � mówi³ Franciszek podczas pierwsze
go spotkania z m³odzie¿¹ na Cinta Costera, na
wybrze¿u  Oceanu  Spokojnego.  � Chcemy
wraz z wami odkryæ na nowo nieustann¹ no
wo�æ i m³odo�æ Ko�cio³a. Piotr i Ko�ció³ id¹
z wami i chc¹ wam powiedzieæ, by�cie siê nie

lêkali, by�cie szli naprzód z  t¹ odnawiaj¹c¹
energi¹ i sta³ym pragnieniem, które nam po
magaj¹ i mobilizuj¹ do bycia bardziej rado
snymi  i  dyspozycyjnymi,  do  bycia  bardziej
«�wiadkami Ewangelii» �mówi³ Ojciec �wiê
ty. � I�æ naprzód, nie po to, aby tworzyæ jaki�
Ko�ció³ paralelny, bardziej «rozrywkowy» czy
«cool»  w  wydaniu  dla  m³odych,  z  jakimi�
elementami  dekoracyjnymi,  jakby  to  mia³o
uczyniæ was szczê�liwymi. My�lenie w ten spo

sób by³oby brakiem szacunku dla was i tego
wszystkiego, co Duch mówi nam poprzez was.
  Ojciec �wiêty Franciszek odwiedzi³ pod
czas �wiatowych Dni M³odzie¿y wiele miejsc,
spotyka³ siê z osobami z ró¿nych �rodowisk
i bra³ udzia³ w wa¿nych wydarzeniach.
  W spotkaniu z w³adzami Panamy i kor
pusem dyplomatycznym podkre�la³, ¿e no
we pokolenia, z ich rado�ci¹ i entuzjazmem,
z  ich wolno�ci¹, wra¿liwo�ci¹  i  zdolno�ci¹
krytycyzmu,  wymagaj¹  od  doros³ych,  ale
zw³aszcza od tych wszystkich, którzy posia
daj¹ rolê wiod¹c¹ w ¿yciu publicznym, ¿ycia
zgodnego z posiadan¹ godno�ci¹ i powierzo
n¹ im w³adz¹. Jest to zachêta do ¿ycia z wy
rzeczeniem  i  przejrzysto�ci¹,  w  konkretnej
odpowiedzialno�ci za innych i za �wiat. Jest
to styl ¿ycia, który ukaza³by, ¿e s³u¿ba pub
liczna jest synonimem uczciwo�ci i sprawied
liwo�ci oraz przeciwieñstwem wszelkiej for
my korupcji. Wymaga to zaanga¿owania,

w którym wszyscy � pocz¹wszy od tych, któ
rzy deklaruj¹ siê jako chrze�cijanie � mieliby
odwagê budowania �prawdziwie humanitar
nego ¿ycia politycznego� (Konst. Duszpast.
Gaudium et spes, 73), które stawia osobê
w centrum, jako serce wszystkiego.
  Papie¿ Franciszek odwiedzi³ te¿ wiêzie
nie dla nieletnich, chc¹c pokazaæ, ¿e wycho
dzi  tak¿e do  tych m³odych, którzy ¿yj¹ na
ró¿nych peryferiach. Mówi¹c do osadzonych
Ojciec �wiêty zauwa¿y³, ¿e Jezus nie ba³ siê
zbli¿aæ do ludzi, którzy nie�li na swoich bar
kach ciê¿ar nienawi�ci spo³ecznej lub ciê¿ar
swych win, b³êdów i pomy³ek. Papie¿ wys³u
cha³ te¿ spowiedzi m³odych wiê�niów.
  Wa¿nym wydarzeniem podczas wizyty
Ojca �wiêtego by³o po�wiêcenie o³tarza ka
tedry Matki Bo¿ej La Antigua w Panamie, jed
nej z najwiêkszych w Ameryce �rodkowej.
Budowa  trwa³a  blisko  dwie�cie  lat  i  jest  to

pierwsza katedra wybudowana �en Tierra fir
me�, czyli na l¹dzie. Jej bezcennym skarbem
jest obraz Matki Bo¿ej La Antigua, przywie
ziony przez hiszpañskich konkwistadorów
w 1510 r., która jest patronk¹ Panamy. To
w po�wiêconym przez Papie¿a Franciszka
o³tarzu umieszczono relikwie �w. Jana Paw
³a II, przekazane przez Ks. Abp. Marka Jêd
raszewskiego. Osiem dzwonów katedry nosi
imiona m.in. �DM oraz Jan Pawe³ II. W Pols
ce zosta³y te¿ wykonane organy ko�cio³a.
  Papie¿ Franciszek uczestniczy³ te¿ w noc
nej Drodze Krzy¿owej. W rozwa¿aniach Pa
pie¿ odniós³ siê do problemu cierpienia: Oj
cze, dzisiaj droga krzy¿owa Twego Syna trwa
nadal  w  st³umionym  krzyku  dzieci,  którym
uniemo¿liwia siê narodziny  i wielu  innych,
którym  odmawia  siê  prawa  do  posiadania
dzieciñstwa, rodziny, edukacji; które nie mo
g¹ siê bawiæ, �piewaæ, marzyæ. W kobietach
maltretowanych, wyzyskiwanych i opuszczo

nych, pozbawionych godno�ci. W smutnych
oczach  ludzi m³odych, którzy widz¹,  ¿e za
brano  im  nadzieje  na  przysz³o�æ  z  powodu
braku wykszta³cenia i przyzwoitej pracy � mó
wi³ Ojciec �wiêty. � Droga krzy¿owa Twojego
Syna  trwa  nadal  w  m³odych  o  �ci�niêtych
twarzach, którzy utracili zdolno�æ marzenia,
tworzenia i wymy�lania jutra, a którzy «id¹ na
emeryturê» z bólem rezygnacji i konformizmu,
bêd¹cym  jednym  z  najbardziej  za¿ywanych
narkotyków w naszych czasach.
  Papie¿ podkre�li³ równie¿, ¿e dzisiejsze
spo³eczeñstwo utraci³o zdolno�æ do p³aczu
i wzruszenia siê w obliczu cierpienia. Chrys
tus d�wiga krzy¿, podczas gdy obojêtny �wiat
poch³oniêty jest dramatem swej beztroski.
  Jako wzór do na�ladowania wskaza³ na
Maryjê, która sta³a pod krzy¿em:od Niej chce
my siê nauczyæ staæ obok krzy¿a, nie z sercem
opancerzonym  i  zamkniêtym, ale z  sercem,
które umia³oby towarzyszyæ, znaj¹cym, co to
czu³o�æ i po�wiêcenie.
  Podczas Mszy �wiêtej pos³ania Franciszek
nazwa³ m³odychBo¿ym teraz. Uroczysta litur
gia  sprawowana  by³a  na  b³oniach  �w.  Jana
Paw³a II. Wziê³o w niej udzia³ 700 tys. osób.
� Nie zawsze wierzymy � mówi³ Papie¿ � ¿e

Bóg  mo¿e  byæ  tak  konkretny  i  co
dzienny, tak bliski i rzeczywisty, a tym
bardziej, ¿e staje siê tak obecny i dzia³a
przez kogo� znanego, jak s¹siad, przyja
ciel,  krewny. Nie  zawsze wierzymy,  ¿e
Pan mo¿e nas zaprosiæ, by�my praco
wali i pobrudzili sobie rêce razem z Nim,
w  Jego Królestwie,  w  tak  prosty,  ale
zdecydowany sposób. Trudno nam przy
znaæ,  ¿e  mi³o�æ  Bo¿a  wyra¿a  siê  w
sposób konkretny i niemal namacalny w
dziejach, na które sk³adaj¹ siê wszystkie
wydarzenia, przykre i chwalebne.
  Pozdrawiaj¹c m³odych na zakoñczenie
liturgii  Franciszek  skierowa³  do  nich
szczególne s³owa podziêkowania: Wa
sza wiara i rado�æ wprawi³y w drganie
Panamê, Amerykê i ca³y �wiat. Jak wiele
razy s³yszeli�my w tych dniach w hymnie
�DM:  «Jako  pielgrzymi  przybywamy
dzisiaj tu z ró¿nych kontynentów i miast»
� mówi³ Papie¿ i apelowa³ do m³odzie
¿y: � Jeste�my w drodze:  id�cie dalej,
¿yjcie wiar¹ i dzielcie siê ni¹. Nie zapo
minajcie,  ¿e  nie  jeste�cie  jutrem,  nie

jeste�cie «miêdzyczasem», lecz Bo¿ym teraz.
  Pielgrzymi podkre�laj¹ wyj¹tkowo przy
jazne nastawienie Panamczyków do przyjezd
nych,  ich wielk¹ go�cinno�æ, mimo ¿e  ¿yj¹
czêsto w trudnych warunkach. Bogaty prog
ram Dni M³odzie¿y  zachwyca³. Bardzo  ak
tywna by³a polska delegacja. We wspó³pracy
z polsk¹ ambasad¹ w Panamie zosta³a zorga
nizowana wystawa �Madonny Polskie�, pre
zentuj¹ca wizerunki Bo¿ej Rodzicielki Maryi
czczona szczególnie w ró¿nych polskich die
cezjach.
  Podczas �DM rozdano milion ró¿añców.
Akcjê sfinansowa³o Stowarzyszenie Pomoc
Ko�cio³owi w Potrzebie, które zleci³o wyko
nanie ró¿añców 200 rodzin z Betlejem.
  Na zakoñczenie �DM w Panamie og³o
szono, ¿e 35. �wiatowe Dni M³odzie¿y od
bêd¹ siê w 2022 r. w Lizbonie.

IWONA KLIMCZAK

Nie jeste�cie jutrem, lecz Bo¿ym teraz
Za nami 34. �wiatowe Dni M³odzie¿y w Panamie. Odbywa³y siê w dniach 2227 stycznia 2019

roku pod has³em: Oto Ja, s³u¿ebnica Pañska, niech Mi siê stanie wed³ug twego s³owa!  (£k

1,38). Jak zawsze obfitowa³y w szereg wydarzeñ i by³y radosnym spotkaniem m³odych ka

tolików z ca³ego �wiata z Papie¿em. Wziê³o w nich udzia³ 750 tysiêcy osób, a najliczniejsz¹

reprezentacj¹ z Europy byli m³odzi Polacy, których pojecha³o do Panamy ok. 4 tysiêcy. By³y

te¿ polskie akcenty. Ko�ció³ polski przekaza³ panamskiej katedrze relikwie �w. Jana Paw³a II.
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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 marca 2019 r.,
o godz. 16:00.

Szeroko zakrojona impreza, maj¹ca w istocie
formê obejmuj¹cego ró¿ne kategorie (g³ównie
wiekowe) konkursu, skupi³a w tym roku 136
tzw. podmiotów wykonawczych, czyli solis
tów i ró¿nego typu zespo³ów � od wokalnych
duetów po wokalne i wokalnoinstrumentalne
ansamble, w tym licz¹cy prawie trzydzie�cioro
cz³onków  chór. Reprezentowanych  by³o  27
szkó³ z regionu. Liczba kolêduj¹cych przekro
czy³a 300 uczniów. Wyznaczone na jeden tyl
ko dzieñ przes³uchania trwa³y, z ma³¹ przerw¹,
od godz. 10. do 19., mimo ¿e ka¿da produkcja
obejmowa³a jeden utwór. Jury niewiele mia³o
czasu na debatê. I od razu uwaga formalna.
Czy �piewaj¹ca z akompaniamentem akor
deonistki Julii Gêtkowskiej i pedagoga graj¹
cego  na  keyboardzie  Wiktoria  Rybak  ze
Szko³y Podstawowej w Woli Krzysztopors
kiej nie powinna byæ raczej zaliczona do ka
tegorii zespo³ów wokalnoinstrumentalnych,
a nie solistów? Podobnie wokalistki z SP nr
10 w Piotrkowie, wystêpuj¹ce z kwartetem in
strumentalnym. Takie potraktowanie dowar

to�ciowa³oby muzyków, którzy te¿ mogliby
�zbieraæ� punkty, m.in. za aran¿acjê.

Za g³ówne osi¹gniêcie przegl¹du nale¿y
uznaæ roz�piewanie szkolnej braci. Niejeden
wystêp  móg³  wzruszyæ  ¿arliwo�ci¹  b¹d�
autentyczn¹  rado�ci¹ wykonania.  Zapewne
ka¿dy uczestnik, decyduj¹c siê na udzia³ we
wspó³zawodnictwie, liczy³ na nagrodê. Gdy
by mia³o byæ punktowane samo tylko zaanga
¿owanie, to nale¿a³oby uhonorowaæ wszyst
kich. O prze¿ywaniu wystêpu �wiadczyæ móg³
przyk³ad d³ugo p³acz¹cej, tu¿ po wystêpie i na
kolanach u mamy, malutkiej solistki, która na
skutek tremy zapomnia³a podczas �piewania
fragmentu tekstu, ale i tak potrafi³a, nie prze
rywaj¹c, �ci¹gn¹æ narracjê� dalej (co by³o po
niek¹d zachowaniem profesjonalnym).
  Mimo wielu pozytywnych aspektów przed
siêwziêcia mo¿na wszelako wskazaæ na pew
ne minusy. Zbyt ma³o znalaz³o siê w progra
mie tradycyjnych kolêd i pastora³ek, a do ich
szerokiej reprezentacji zobowi¹zuje przecie¿
nazwa imprezy. Co rusz rozbrzmiewa³a zwi¹

zana ze �wiêtami wspó³czesna piosenka popo
wa, rockowa, a nawet �oko³ojazzowa� (bardzo
dobrze notabene jazzowa³a Zuzanna Grzejsz
czak z Gimnazjum w Kleszczowie). Dawa³o
to rozmaito�æ stylistyczn¹, tylko czy o to aku
rat mia³o chodziæ? Z kolei niektóre dawne ko
lêdy przerabiane by³y na mod³ê obecnej muzy
ki rozrywkowej, �gubiony� by³ np. charakter
polonezowy, i to powinno byæ, z etnograficz
nego punktu widzenia, zakwestionowane.
  Przyt³aczaj¹ca wiêkszo�æ wykonawców �
solistów i nie tylko � pos³ugiwa³a siê gotowy
mi  akompaniamentami  na  no�nikach  cyfro
wych, co sprawia³o wra¿enie �wielkiego kara

oke�. Do chlubnych wyj¹tków, poza przyk³a
dami ju¿ podanymi, nale¿a³a Zuzanna Za³êcz
na z prywatnej Szko³y Podstawowej w Be³
chatowie � nie do�æ, ¿e ³adnie �piewa³a Do
szopy ju¿ pasterze, to jeszcze realizowa³a sta
rannie opracowan¹ partiê gitarow¹.

Niestety, wiele duetów wokalnych posz³o
na swego rodzaju ³atwiznê � �piewa³o nie (jak
np. Marta Marszalik i Patrycja Stêpieñ z Gim
nazjum w Rêcznej) na g³osy, lecz unisono lub
w  oktawie.  Zreszt¹  i  niektóre  chórki  robi³y
podobnie.

W ocenach trzyosobowego jury uwagi jed
nego tylko cz³onka tego gremium, bêd¹cego
muzykiem, uwzglêdnia³y emisjê g³osu, into
nacjê, czy zastosowan¹ fakturê. Pozostali juro
rzy np. na czysto�æ �piewu nie zwracali uwagi
i, przy skali 10punktowej, przyjêli dla wszyst
kich rozpiêto�æ trzech punktów, od 8 do 10,
co  sprawi³o,  ¿e  do  nagród  pretendowa³a
po³owa uczestników przegl¹du. W rezultacie
przyznanych zosta³o zbyt wiele nagród i wy
ró¿nieñ w poszczególnych kategoriach � licz
ne  by³y  nagrody  ex  aequo.  Argumentacja
brzmia³a, ¿e zachêci  to m³odzie¿ do dalszej
aktywno�ci. Ale czy �przy okazji� nie nast¹pi
³a dewaluacja laurów? Warto wszak¿e w tym
miejscu odnotowaæ bezdyskusyjnych triumfa
torów, czyli zdobywców Grand Prix � duet
�piewaj¹cych w sposób idealnie zharmonizo
wany (nie unisono), jak te¿ graj¹cych spraw
nie na klarnetach braci Kacpra i Marcela Bla�
niaków z SP w Woli Krzysztoporskiej.
  Koncert laureatów odby³ siê jaki� czas po
przes³uchaniach w szyd³owskim ko�ciele p.w.
Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy.

JANUSZ JANYST

Kolêdy i pastora³ki w Szyd³owie
Ju¿ po raz osiemnasty Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Szyd³owie opodal Piotrkowa
Trybunalskiego urz¹dzi³o � przy du¿ym wk³adzie organizatorskim dyrektor Bo¿eny Palus
� Przegl¹d kolêd i pastora³ek.

Nasze kapliczki i krzy¿e

Graniczny krzy¿
Na kamienicy stoj¹cej przy ul. Zgierskiej 17
znajduje siê niewielki element zwi¹zany z his
tori¹ miasta. Jest nim ma³y krzy¿ umieszczony
w niszy budynku. Jest to pami¹tka po krzy¿u
granicznym, który kiedy� sta³ w tym miejscu
i oddziela³ dawn¹ wie� Ba³uty od £odzi. By³
do�æ sporych rozmiarów i równie¿ umieszczo
ny we wnêce �ciany frontowej budynku. Od
chodnika oddzielony by³ ma³¹, ¿elazn¹ furtk¹.
Mówi siê, ¿e znajduje siê on tam do dzi�, tylko
jest zamurowany.

Pierwsze wzmianki o wsi Ba³uty pocho
dz¹ jeszcze z koñca �redniowiecza. Przez wie
ki znajdowa³ siê tutaj folwark, ko³o którego
w XVIII w. powsta³y dwa gospodarstwa i kar
czma. W po³owie XIX w. ówczesny w³a�ci
ciel wsi August Zawisza, widz¹c rozrastaj¹ce

siê miasto £ód�, podzieli³ swój maj¹tek i od
da³  w  dzier¿awê.  Na  Ba³utach  zaczêli  siê
osiedlaæ  drobni  rzemie�lnicy  i  tkacze.  Ze
wzglêdu na niskie czynsze osiedla³a siê tu te¿
biedota oraz zwalniani z wiêzieñ przestêpcy.
W  1913  r.  Ba³uty  liczy³y  ju¿  ok.  105  tys.
mieszkañców i pod wzglêdem ludno�ci by³y
najwiêksz¹ wsi¹ w ówczesnej Europie, a mo¿e
i na �wiecie.

18 sierpnia 1915 r. decyzj¹ ówczesnych
w³adz niemieckich wie� Ba³uty zosta³a przy
³¹czona do miasta £ód�.

JULIUSZ GRZELCZAK

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
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Celem trzech Powstañ �l¹skich by³o przy³¹
czenie czê�ci Górnego �l¹ska do Polski. Czy
Polacy znaj¹ szczegó³y tych walk? Co wiedz¹
wspó³cze�ni mieszkañcy �l¹ska o historii zie
mi, na której ¿yj¹? Wreszcie, co wiedz¹ o tych
wydarzeniach  �l¹zacy  �  potomkowie  daw
nych mieszkañców tych ziem, a w szczegól
no�ci potomkowie uczestników walk o �l¹sk?
�rodowiska proniemieckie twierdz¹, ¿e pow
stania �l¹skie by³y bratobójcz¹ wojn¹ z winy
Polaków. Uwa¿aj¹, ¿e po I wojnie �wiatowej
o przynale¿no�ci pañstwowej �l¹ska mia³ za
decydowaæ plebiscyt, ale strona polska chcia³a
�samowolnie� wytyczaæ granice, przez co wy
wo³a³a konflikty narodowo�ciowe. Konflikty
te  przekszta³ci³y  siê w  powstania  polskich
nacjonalistów,  które  zosta³y  odparte  przez
niemieckie grupy samoobrony� taki punkt wi
dzenia prezentowany jest na stronach interne
towych  Towarzystwa  Spo³ecznoKulturaln
ego Niemców w Polsce. Wielu przyjmuje tê
narracjê, bo niestety nie maj¹ wiedzy na ten
temat. Polska szko³a nie jest aktywna w przed
stawianiu uczniom polskiego punktu widzenia
wydarzeñ  na  �l¹sku  po  przegranej  przez
Niemcy wojnie. Pustka w sposób naturalny
zape³niana jest propagand¹ niemieck¹.

Powstañcze zrywy na �l¹sku mia³y miej
sce kolejno w 1919, 1920 i 1921 r. Choæ ka¿de
mia³o  odmienny  przebieg  i  cele, wszystkie
trzy by³y reakcj¹ na niesprawiedliwe potrak
towanie �l¹ska przez zwyciêskie pañstwa po
I wojnie �wiatowej. Po przegranej Niemców
o losach tej ziemi mia³a zadecydowaæ konfe
rencja pokojowa w Pary¿u. Interesy polskie
reprezentowa³ Ignacy Jan Paderewski  i Ro
man Dmowski, którzy d¹¿yli do w³¹czenia
w sk³ad pañstwa polskiego wszystkich ziem
zamieszka³ych  przez  Polaków.  Stanowisko
polskie popiera³a Francja, której zale¿a³o na
os³abieniu Niemiec. Anglia by³a temu zdecy
dowanie przeciwna. Pod wp³ywem niemiec
kiej dyplomacji w traktacie wersalskim z 28
czerwca 1919 r. zarz¹dzono, ¿e o losach Gór
nego �l¹ska zdecyduje g³osowanie ludno�ci.
Szczególnie niekorzystny dla Polski by³ tzw.
ma³y  traktat  wersalski,  zwany  traktatem
mniejszo�ciowym. Na mocy tego uk³adu mo
carstwa otrzyma³y prawo ingerowania w po

litykê narodowo�ciow¹, religijn¹ i szkolnic
two odrodzonej Polski.

Niemcy otrz¹sa³y siê z klêski i czu³y siê
coraz pewniej wzmagaj¹c terror wobec ludno
�ci Górnego �l¹ska. �l¹zacy widzieli bierno�æ
przedstawicieli pañstw ententy i sami upom
nieli siê o swoje prawa. Pierwsze powstanie
�l¹skie wybuch³o 17 sierpnia 1919 r. i trwa³o
zaledwie 7 dni. Walki powstañcze by³y aktem
samoobrony mieszkañców Górnego  �l¹ska
przed  niemieckim  uciskiem,  który  objawia³
siê zwalnianiem polskich robotników z pracy,
rozbijaniem wieców i zebrañ przez niemieckie
bojówki, utrudnianiem dzia³alno�ci polskich
placówek  kulturalnoo�wiatowych.  Bezpo
�rednim powodem akcji powstañczej by³a ma
sakra polskich górników w kopalni �Mys³owi
ce�. Bojowego ducha Polaków na �l¹sku od
daj¹ przejmuj¹ce s³owa odezwy powstañczej:
Nie  chcemy  d³u¿ej  jêczeæ  pod  panowaniem
niemieckim, chcemy byæ z³¹czeni z braæmi na
szymi tej samej mowy, tej samej krwi i tego sa
mego ducha. Chcemy wydostaæ siê z niewoli,
chcemy byæ panami we w³asnym domu. Chce
my nale¿eæ do wolnej, niepodleg³ej, zjednoczo
nej polskiej Ojczyzny.

Konsekwencje  pierwszego  zrywu  pow
stañczego by³y bolesne dla Polaków na �l¹s
ku. Ok.  22  tysiêcy Rodaków musia³o  prze
nie�æ siê stronê polsk¹, by uchroniæ siê przed
sankcjami ze strony w³adz niemieckich.

Po  wyga�niêciu  I  powstania  �l¹skiego
Niemcy dalej prowadzili zaczepne dzia³ania
narodowo�ciowe.  Rozzuchwala³a  ich  przy
chylno�æ Anglii. Po ratyfikacji traktatu wersal
skiego, na �l¹sk objêty plebiscytem przyby³a
komisja mocarstw koalicyjnych i wojska koa
licji alianckiej � francuskie, angielskie i w³os
kie.  Anglia  opó�nia³a  dzia³ania Miêdzyso
juszniczej Komisji Plebiscytowej, a Niemcy
rozszerza³y  terror  przeciwko  Polakom. Na
pady niemieckich bojówek nasili³y siê latem
1920  r.,  gdy  toczy³a  siê  wojna  polskora
dziecka i wydawa³o siê, ¿e Armia Czerwona
zajmie Warszawê.  II  powstanie  �l¹skie wy
buch³o w nocy z 19 na 20 sierpnia 1920 r.
w  reakcji  na  zdemolowanie  i  podpalenie
przez Niemców siedziby Polskiego Komitetu
Plebiscytowego w Katowicach oraz zamor

dowanie znanego polskiego lekarza, doktora
Andrzeja Mielêckiego. Polacy musieli siê bro
niæ. St¹d g³ówne has³o tego powstania brzmia
³o: �Samoobrona�. Ówczesne nastroje na Gór
nym �l¹sku oddaj¹ s³owa Roty �l¹skiej: Nie
dajmy �l¹ska, sk¹d nasz ród, Gdzie dom nasz,
próg  ziemicy  �  �l¹scy  ¿o³nierze,  �l¹ski  lud,
Górale  i  górnicy;  Nie  bêdziesz  Niemcze
mia³ z nas s³ug, Tak nam dopomó¿ Bóg!

Drugi zryw �l¹zaków by³ protestem lud
no�ci  �l¹ska  wobec  nierealizowania  przez
Miêdzysojusznicz¹ Komisjê Plebiscytow¹ po
stanowieñ artyku³u 88 traktatu wersalskiego,
zw³aszcza o  rozwi¹zanie niemieckiej policji
bezpieczeñstwa tzw. Sipo i powo³anie w jej
miejsce policji mieszanej � polskoniemiec
kiej. Walki trwa³y krótko, zaledwie 9 dni, ale
ich skutkiem by³o zapewnienie Polakom och
rony  alianckiej  komisji miêdzysojuszniczej.
Dowódc¹ pierwszego, a potem drugiego pow
stania  by³  Alfons  Zgrzebniok,  komendant
Podstawowej Organizacji Wojskowej Górne
go �l¹ska. Oba powstania, choæ szybko zd³a
wione, mia³y du¿e znaczenie dla rozbudzenia
w mieszkañcach �l¹ska poczucia przynale¿
no�ci narodowej. Nag³o�ni³y sprawy �l¹ska
w  innych  rejonach Polski. Zaowocowa³o  to
powstaniem w Ma³opolsce  i Wielkopolsce
organizacji wspieraj¹cych dzia³ania na �l¹sku.

III powstanie �l¹skie wybuch³o po plebis
cycie przeprowadzonym 20 marca 1921 r.
i by³o reakcj¹ Polaków, nie na wynik g³oso
wania, ale na niekorzystn¹ dla Polski interpre
tacjê. W plebiscycie nie pytano o narodowo�æ,
ale o chêæ przynale¿no�ci do Polski lub Nie
miec. Za zgod¹ pañstw koalicji ka¿da osoba
urodzona  na  Górnym  �l¹sku  mia³a  prawo
udzia³u w plebiscycie. Umo¿liwi³o to rz¹dowi
niemieckiemu przywiezienie z Niemiec blis
ko 200 tys. osób zaopatrzonych w �wiadectwo
urodzenia. Osoby te mieszka³y w Niemczech
i nie mia³y nic wspólnego z aktualn¹ ludno�ci¹
Górnego  �l¹ska.  Oddaj¹c  g³os  na  Niemcy
pomogli zdecydowaæ o przysz³o�ci kraju. Za
Niemcami  zag³osowa³o 707  tys,  ludzi,  a  za
Polsk¹ 479 tys. Powiaty wschodnie i okrêgi
przemys³owe, w  których  przewa¿ali  polscy
rolnicy i górnicy, g³osowa³y za Polsk¹. Niem
cy uwa¿ali, ¿e korzystny dla nich wynik g³o
sowania upowa¿nia ich do zajêcia ca³ej ziemi
�l¹skiej. Mieli poparcie Anglii i W³och. Tylko
Francja opowiada³a siê za podzia³em Górnego
�l¹ska zgodnie z wynikami g³osowania. Gdy
alianci og³osili, ¿e z 22 powiatów Polsce przy
padn¹ jedynie dwa (Pszczyna i Rybnik) oraz
czê�ci dwóch innych powiatów, w nocy z 2 na
3 maja 1921 r. wybuch³o powstanie. Dyktato
rem powstania zosta³ Wojciech Korfanty.

W  miarê  jak  powstañcy  opanowywali
Górny �l¹sk, Niemcy uzupe³niali swoje si³y
posi³kami z g³êbi Niemiec. Na pomoc �l¹za
kom pospieszyli ochotnicy z ca³ej Polski. Naj

bardziej zaanga¿owali siê Wielkopolanie. Na
Górny �l¹sk uda³o siê kilka tysiêcy ochotni
ków. Z Poznania na �l¹sk wys³ano 30 wago
nów ¿ywno�ci, 3 wagony mundurów i butów,
liczne transporty broni, amunicji i materia³ów
sanitarnych. W pierwszym okresie walk, pow
stañcy odnosili sukcesy. Walki trwa³y do czer
wca 1921 r., do czasu gdy alianci nak³onili
obie strony do podpisania rozejmu. W III po
wstaniu trwaj¹cym pó³tora miesi¹ca, wziê³o
udzia³ 60 tysiêcy powstañców. Zginê³o oko³o
1200 osób. III powstanie �l¹skie uznaje siê za
zwyciêskie, bo jego efektem by³o przyznanie
Polsce 29 proc. terenów plebiscytowych za
mieszkanych przez po³owê mieszañców spor
nego obszaru. Do Polski przy³¹czono sze�æ
powiatów, z katowickim w³¹cznie. Po polskiej
stronie znalaz³a siê najbardziej uprzemys³o
wiona czê�æ �l¹ska, na której znajdowa³o siê
a¿ 76 proc. kopalñ wêgla. Zamieszkiwa³o tu
blisko milion osób.

Trzeci zryw powstañczy zakoñczy³ walkê
Polaków zamieszkuj¹cych �l¹sk o przynale¿
no�æ do pañstwa polskiego. �l¹zacy sami wy
walczyli �Polskê�, bo pomoc w³adz polskich
dla �l¹ska ogranicza³a siê do potajemnych do
staw broni i amunicji oraz przerzucania ochot
ników. Brak wiêkszego zaanga¿owania pañst
wa polskiego w walce o polskie granice na za
chodzie,  po³udniu  i  pó³nocy,  do  dzi�  budzi
spory. Na szczê�cie, w okresie miêdzywojnia
i w czasie PRL powsta³o wiele pomników
i  tablic upamiêtniaj¹cych bohaterów walk
o polsko�æ �l¹ska i one daj¹ �wiadectwo tam
tych wydarzeñ. W�ród nich najbardziej roz
poznawalny jest Pomnik Powstañców �l¹s
kich  stoj¹cy w centrum Katowic  i Pomnik
Czynu Powstañczego na Górze �wiêtej Anny.

W uchwale Sejmu RP proklamuj¹cej rok
2019 Rokiem Powstañ �l¹skich, na uwagê za
s³uguj¹ s³owa:Mimo trwaj¹cego kilka wieków
oddzielenia regionu (�l¹ska) od reszty ziem
ojczystych i stosowania przez niemieck¹ admi
nistracjê  polityki  germanizacyjnej,  polsko�æ
przetrwa³a. W uchwale wskazano na rolê ma
tek �l¹skich w utrzymaniu polsko�ci. To one,
mimo zakazówprzekazywa³y swoim dzieciom
i wnukom znajomo�æ jêzyka polskiego, g³ów
nie poprzez modlitwê, tradycje i zwyczaje,
a tak¿e uczy³y dzieci historii Polski. Dzisiaj,
gdy  nie ma  zakazów  poznawania  polskiej
historii, niewielu ona obchodzi. W wiêkszo�
ci, nie zauwa¿aj¹, ¿e krok po kroku zacierane
s¹ �lady polsko�ci ziemi �l¹skiej. Powstania
�l¹skie nadal nie maj¹ swoich piewców. Miej
my nadziejê, ¿e sejmowa uchwa³a to zmieni,
a 2019  rok bêdzie obfitowa³ w wydarzenia
przypominaj¹ce  bohaterstwo  i  determinacjê
ludu �l¹skiego w zachowaniu swoich polskich
i katolickich korzeni.

MARCIN KELLER

Rok powstañ �l¹skich
Sejm RP ustanowi³ rok 2019 Rokiem Powstañ �l¹skich, honoruj¹c w ten sposób wk³ad ludno�ci

�l¹skiej  w  walkê  o  niepodleg³o�æ  Rzeczypospolitej.  W  uzasadnieniu  uchwa³y  napisano:

�Powstania �l¹skie stanowi¹ jedn¹ z najpiêkniejszych kart w dziejach narodu polskiego�.

Prosimy drogich Czytelników miesiêcznika �Aspekt
Polski� o modlitwê w intencji powrotu do zdrowia

naszego redakcyjnego Kolegi,
Ks. Infu³ata Józefa Fija³kowskiego

oraz o trwa³¹ opiekê Naj�wiêtszej Maryi Panny Matki
Zbawiciela, aby swoj¹ Matczyn¹ trosk¹ otacza³a

swojego wiernego S³ugê, niez³omnego Kap³ana Jezusa
Chrystusa i oddanego Syna Ko�cio³a katolickiego.

REDAKCJA
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Czytaæ  powie�ci mo¿na  na  ró¿nych  no�ni
kach: na papierze, na ekranie komputera i te
lefonu,  mo¿na  te¿  s³uchaæ  audiobooków.
Czytaæ mo¿na z ró¿nych powodów i w ró¿
nych celach. Dlaczego lub po co czytasz? Jest
tu  kilka mo¿liwo�ci,  choæ  ¿adna  z  nich  nie
bywa  jedyn¹ motywacj¹,  zwykle dwie,  trzy
ró¿ne motywacje czytania ³¹cz¹ siê w skomp
likowane wi¹zki.

Czytelnik �ledz¹cy pisarza twarz¹ w twarz
i wiernie mu towarzysz¹cy. Niekiedy najwa¿
niejsze dla nas jest spotkanie z autorem, ¿y
wym  cz³owiekiem. Traktujemy  ka¿dy  frag
ment utworu nie jako fikcjê wymy�lon¹ dla
celów tworu artystycznego, ale jako dokument
�wiata intymnego konkretnego twórcy, ceni
my jego do�wiadczenie i refleksyjno�æ (Mi
³osz) lub tropimy jego ¿yciowe pora¿ki, komp
leksy  (homoseksualizm  Andrzejewskiego,
Gombrowicza, paranoja F. Kafki, perwersja
Nabokova). Podczas gdy teoretycy struktura
li�ci og³osili ��mieræ autora� odrzucaj¹c bada
nia jego biografii, to dla zwyk³ego odbiorcy
z³udzenie kontaktu ze szczerym lub nieszcze
rym, konkretnym cz³owiekiem jest potrzeb¹
fundamentaln¹. Z tego powodu obok powie�ci
jeszcze wiêksz¹ poczytno�ci¹ ciesz¹ siê auto
biografie aktorek, biografie uczonych, polity
ków. Biografie (obok krymina³ów) s¹ na bib
liotecznych pó³kach najbardziej zu¿yte. Taka
postawa mo¿e mieæ elementy prostodusznej
wiary w mo¿liwo�æ szczerego kontaktu z in
nym cz³owiekiem, który przecie¿ musi byæ

w tym tek�cie, ale mo¿e te¿ byæ trywialnym
podgl¹dactwem,  voyeryzmem,  autor  fikcji
poddany jest wówczas przez odbiorcê zupe³
nie amatorskiej psychoanalizie.
  Czytelnik uczuciowy to inny trop uciechy
z ksi¹¿k¹. Upodobanie do romansów (u ko
biet) lub silnych scen erotycznych (czê�ciej
u mê¿czyzn), bywa pierwsz¹ w ¿yciu pobudk¹
inicjacji  czytelniczej.  Postawa  emocjonalna
obejmuje szerzej wszelkie sposoby projekcji
naszych w³asnych uczuæ na  fikcyjne, ksi¹¿
kowe postaci. Projekcja to przypisywanie fik
cyjnym bohaterom pozytywnym lub szwarc
charakterom naszych w³asnych uczuæ, postaæ
fikcyjna stajê siê ekranem, na który rzutujemy
samych siebie. Najwyra�niej widaæ to u mi³o�
niczek i mi³o�ników telenoweli. Filmow¹ te
lenowelê jednak poprzedza³y kiedy� romanse
ksi¹¿kowe, a i teraz pozostaj¹ one w wyspec
jalizowanych  seriach  literatury  popularnej.
Wierzymy, ¿e trudny a piêkny romans z ksi¹¿
ki lub z telewizji to sama ¿yciowa prawda. Fi
lozof HGadamer  nazywa³  tê  ludzk¹  sk³on
no�æ �zgod¹ na nierozró¿nianie� fikcji od rze
czywisto�ci, nierozró¿nianie postaci fikcyjnej
od np. aktora, wykonawcy tej roli, �bo wtedy
siê bardziej prze¿ywa�. �Wiesz, w koñcu ten
Mroczek jest taki niewierny� (na ekranie czy
w ¿yciu?). Silna projekcja i potem identyfika
cja z bohaterem fikcyjnym mo¿e jednak mieæ
funkcjê dodatkow¹, mo¿e wzmacniaæ eduka
cyjne i moralizuj¹ce dzia³anie literatury. Zapo
minaj¹c o  fikcyjno�ci bohatera mo¿emy siê

uczyæ  na  przyk³adzie  jego  b³êdów  i  jego
s³usznych ostatecznych decyzji.

Inna funkcja ksi¹¿ki. Naturaln¹ potrzeb¹
czytelnicz¹ jest ciekawo�æ �wiata, poszukiwa
nie nowych, egzotycznych krajobrazów, nie
znanej kultury, egzotycznego �rodowiska lu
dzi  (Singer).  Staje  siê  oczywiste,  ¿e w  tym
punkcie ksi¹¿ka, nawet ksi¹¿ka reporta¿owa,
maj¹ silnych konkurentów w kinie, telewizji
lub w internecie. Taka ciekawo�æ jest poszuki
waniem rozumienia �wiata poprzez gromadze
nie szczegó³ów i obserwacji, ksi¹¿ka w prze
ciwieñstwie  do  mediów  elektronicznych
uruchamia wyobra�niê i nieco wyra�niej zmu
sza do interpretacji �wiata (Kapu�ciñski).

Ciekawym  nastawieniem  czytelniczym
jest upodobanie do powie�ci historycznych,
w istocie prawie ca³y zasób literatury ma cha
rakter powie�ci historycznej ju¿ w momencie
jej powstania. Wspomniany HG Gadamer ne
gowa³  potrzebie  poszukiwania  �co  pisarz
chcia³ powiedzieæ� w tamtym odleg³ym czasie
(R. Graves). Czytelnik ma prawo do aktuali
zacji i modernizacji sensu dawnego tekstu na
miarê swego, dzisiejszego czasu i dzisiejszych
okoliczno�ci, bo powie�æ ma w³asn¹, wci¹¿
odnawiaj¹c¹ siê potencjê. W czasach socjalis
tycznej cenzury rozwinê³a siê stylistyka tzw.
jêzyka ezopowego, pisarze polscy uciekali
w historiê lub w SF, by mówiæ o Polsce im
wspó³czesnej, porozumiewali siê z czytelni
kiem, ponad g³ow¹ cenzora, który udawa³ g³u
piego. Czytelnicy byli wyæwiczeni i niezwykle
uczuleni na aluzyjno�æ prozy T. Konwickiego,
M. Kundery, sztuk S. Mro¿ka itd. W Polsce
bez cenzury jêzyk ezopowy jest  raczej zby
teczny, choæ pozostaj¹ uznane spo³ecznie ró¿
ne tabu obyczajowe.

Odleg³ym  �ladem  poszukiwania  jêzyka
ezopowego jest czytelnictwo zideologizowa
ne, a wiêc wybór ksi¹¿ki wspieraj¹cej moj¹
w³asn¹ identyfikacjê grupow¹, spo³eczn¹. Ka
noniczne lektury szkolne wspieraj¹ nasz¹ to¿
samo�æ narodow¹, na u¿ytek feministek pisz¹
kobiety, jeszcze inni maj¹ swoj¹ literaturê gen

der  lub  queer,  ale  z  drugiej  strony  nie  jest
pewne, czy ch³opi przepadaj¹ za Reymontem,
na pewno za� robotnicy nie czytaj¹ powie�ci
o nich samych.

Popularnym, choæ nieco eskapistycznym
stylem czytelnictwa jest ksi¹¿ka rozrywkowa,
komiksy, krymina³y  (Christi),  ³atwa  science
fiction (na pewno Lem nie mie�ci siê na pó³ce
literatury wagonowej), biografie aktorek i ce
lebrytów i wszystko inne �go fast� wg R. Bar
thesa. Wspó³cze�nie ksi¹¿kê wagonow¹biu
row¹ (spod szuflady) wypiera smartfon ze s³u
chawkami.
  Kultura Internetu da³a nam now¹ mo¿li
wo�æ tzw. czytania wspó³tworz¹cego, partycy
puj¹cego: fandomy, spojlowanie, collaborati
ve fiction. Czasami fani konkretnej powie�ci
dopisuj¹ w³asne fikcje ulokowane w tamtym
pierwotnym �wiecie i z u¿yciem charakterów
z tamtego �wiata. Z tych internetowych inspi
racji i pomys³ów niekiedy na powrót korzys
taj¹  autorzy,  jak  to  siê  sta³o  z  E.  L.  James
(Piêædziesi¹t twarzy Greya).

BOGUS£AW SU£KOWSKI

Pora na czytanie
Zima, na szybach niekiedy mróz, nie chce siê wychodziæ, ale przecie¿ nie tylko telewizja pozostaje
w zasiêgu wzroku, s¹ przecie¿ ksi¹¿ki. Je�li nie zapomnia³e� jeszcze o tej mo¿liwo�ci, to jeste�
w elitarnej grupie nie wiêkszej ni�li jedna trzecia Polaków. Pozostali, je�li s¹ m³odzi, ogl¹daj¹
na Youtube, je�li s¹ starsi, czytaj¹ ulotki reklamowe.

Ekspozycja � jak sugeruje jej tytu³ � pokazuje
bardzo szeroki wymiar poszukiwañ inspiracji
w wymiarze ponadkulturowym i w skali glo
balnej � pisze pani prezydent. � Ten niepokój
twórczy i refleksja nad sztuk¹ cechuje w³a�nie
ducha  artysty,  który mierzy  siê  ze  �wiatem
swoj¹ wra¿liwo�ci¹ i postrzega inaczej doko
nuj¹ce  siê  zmiany,  których  sens  przekazuje
poprzez swoje obrazy. (�)  gratulujê dotych
czasowych osi¹gniêæ, ¿ycz¹c dobrej energii
i dalszych poszukiwañ twórczych oraz kolej
nych sukcesów artystycznych.

Nastêpnie zabra³a g³os Maja Filipowska ,
która scharakteryzowa³a moj¹ twórczo�æ zna
j¹c j¹ dok³adnie, bêd¹c kuratorem obrazów
z 10 odleg³ych i egzotycznych podró¿y w la
tach 20062015, 2016 � w Muzeum Miasta.
Ka¿da twórczo�æ i wybór obrazów zawsze jest
cz¹stkowa. Nie mo¿na pokazaæ wszystkiego.
W Muzeum Miasta mog³am wydobyæ to, co
powsta³o latami z dzieæmi i m³odzie¿¹. By³y
to akcje plastyczne. Remigiusz Caban mówi³
o sobie jako o pierwszym spojrzeniu tego, co
powsta³o daleko w �wiecie. Jest jeszcze jeden
moment wa¿ny, bo nie ka¿dy odbiorca po

trafi zobaczyæ �my�li� i ducha. Czasami twór
czo�æ odbierana jest powierzchownie, w �lo
cie�,  z marszu, bez prze¿ycia. Osoba, która
tworzy �z mi³o�ci�, bo tylko mi³o�æ jest twór
cza, potrafi przekraczaæ codzienno�æ, zwyk
³o�æ.  Twórczo�æ  ma  znamiona  nadprzyro
dzone. Jest tajemnicza i �przychodzi z daleka�,
jak zauwa¿y³ Pablo Picasso.

Do ekspozycji w Klubie Nauczyciela zo
sta³y wybrane prace z trzech pobytów i pod
ró¿y do Stanów Zjednoczonych. Pierwszy po
byt odbywa³ siê 30  lat  temu. W tym czasie
malowa³am  i przetwarza³am kopie obrazów
M. Chagalla czy Hieronima Boscha. Potem
krótki i intensywny pobyt w 2015 r. ze zwie
dzaniem wschodniej czê�ci Stanów Zjedno
czonych. Wtedy powsta³y przede wszystkim
obrazy po�wiêcone mojemu bardzo osobiste
mu prze¿yciu z pobytu w Nowym Jorku. Trze
ci mój  pobyt  na wschodniej  czê�ci  Stanów
Zjednoczonych by³ bardzo owocny. Obrazy
powstawa³y z blisko�ci przyrody, ogromnych
drzew, wspania³ych  krzewów,  które w  tym
czasie by³y obci¹¿one niesamowitym bogact
wem kwiatów. Wszystko, co by³o blisko, ma

lowa³am. By³y to wnêtrza, w których miesz
ka³am i na które patrzy³am. By³y to równie¿
obrazy,  które  powstawa³y  ze  spojrzenia  na
drogê przez okna. Na ulicê i do ogrodu. Poza
tym kwiaty z wisz¹cych kwietników i wiel
kich donic w ogrodzie.

Pokaza³am równie¿ portrety 10 obrazów
Matki Bo¿ej z ró¿nych zak¹tków �wiata. Te
obrazy � niewielkie � sta³y siê inspiracj¹ dla
dzieci  ze Szko³y Podstawowej nr 2. To nie
tylko rado�æ, kiedy mo¿na zachêciæ dzieci do
twórczych zadañ. By³o du¿o rado�ci, bo dzieci
prze¿ywa³y i odpowiada³y na kolejne zadania,
które wykonywa³y piêknie!

40lecie pracy artystycznej jest spotkaniem
z lud�mi mi bliskimi. Rodzin¹, moimi ucznia
mi  i  tymi,  których  zachêca³am  do  twórczej

pracy. Dziêkujê wszystkim, którzy nape³nili
moje serce wielk¹ rado�ci¹. Przybyli: dyrektor
Bernard  Kepler,  Andrzej  Bartczak  z  ma³
¿onk¹, Wojciech Niewiarowski, Piotr Grabliñ
ski, dyrektor Ma³gorzata Laurentowicz, Marek
Prus  z  ma³¿onk¹,  Tomasz  Prus,  Grzegorz
Krajewski, Jadwiga £agowska, Dariusz Mi
chalski, Lech Lechowicz, Krystyna Potocka,
Krystyna Dobrynin. Moi uczniowie z XXIX
LO: Monika Izdebna, Beata Kowalczyk, Bar
bara Markowicz, Witek  Palusiñski.  Zespó³
muzyczny pod kierunkiem Renaty Banackiej.
Wszystkim  bardzo  serdecznie  dziêkujê  za
przybycie i uczestniczenie w moim jubileuszu
� podsumowaniu mojej pracy.

IZABELA MARIA TRELIÑSKA

Jubileusz pt. �Washington po raz trzeci�

Moj¹ wystawê z okazji 40lecia pracy artystycznej otwiera³a w styczniu br. w Klubie Nauczyciela
Krystyna Barczak, wieloletni kierownik tej placówki. Wyrazi³a rado�æ z jej zorganizowania
i  ca³kiem niespodziewanie przeczyta³a list gratulacyjny prezydent Hanny Zdanowskiej. ¯ycie,
czyni niespodzianki.

 Od lewej: Majka Filipowska, Krystyna Barczak, Izabela Maria Treliñska, Remigiusz Caban
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W ko�ciele nie by³o nas du¿o � opowiada pani
Emilia � ale i tak wszyscy t³oczyli siê w g³ów
nej nawie, bo chyba pan Wojtek uzdrawia³ ra
czej na stoj¹co. Szczup³y, wysoki szatyn o syl
wetce  sportowca  budzi³  zaufanie  zdrowym
wygl¹dem. Wypowiada³  monotonn¹  strofê
modlitewn¹, podchodzi³ do kolejnych osób
i nak³ada³ rêce na g³owê. Ju¿ pierwsza osoba
�dotkniêta� na³o¿eniem r¹k � pad³a na wznak.
Kto� stoj¹cy pod chórem z wra¿enia a¿ jêkn¹³.
Mnie przesz³y ciarki po plecach, bo nie tego
spodziewa³am siê  zaraz po  rozpoczêciu ob
rzêdu. K¹tem oka widzia³am, ¿e niewielu by³o
zaskoczonych obrotem sprawy, ale tym co dali
siê zaskoczyæ, nie by³o czego zazdro�ciæ. Us
pokaja³o mnie to, ¿e osoby towarzysz¹ce uz
drawiaczowi te¿ nie by³y zaskoczone reakcj¹
osoby �uzdrawianej�, bo w porê pochwyci³y
ok.  piêædziesiêcioletniego mê¿czyznê,  który
bez tej asekuracji upad³by na posadzkê.

� Nie módl siê,  tylko �przyjmij� � by³o
s³ychaæ dono�ny g³os pana Wojtka. Uzdrowi
ciel podszed³ do stoj¹cej zaraz obok kobiety
i po na³o¿eniu r¹k � efekt upadku powtórzy³ siê.

� Chwalmy Pana! � zabrzmia³o w ko�cie
le, a mnie po prostu oblecia³ strach. Nigdy nie
widzia³am czego� podobnego. I do g³owy by
mi nie przysz³o, ¿e biorê udzia³ w uzdrawianiu
kogokolwiek. Sta³am na koñcu tego szeregu
i w napiêciu obserwowa³am, co te¿ bêdzie siê
dzia³o  dalej?  A  dalej  pad³y  kolejne  dwie
osoby, a pó�niej nastêpne. Zawsze sta³ za nimi
kto�,  kto  ³apa³  �spoczywaj¹cych�,  zanim
upadli na posadzkê.

Prze¿egna³am siê w duchu, bo poczu³am
wielkie zagro¿enie tym eksperymentem, któ
rego siê po prostu ba³am. Pomy�la³am sobie,
¿e dopiero by³am u spowiedzi, która da³a mi
g³êboki spokój i nie chcia³am eksperymento
waæ z podobnymi praktykami.

Cofnê³am siê kilka kroków, aby uciec
z ko�cio³a, bo wcale nie odczuwa³am fascyna
cji  niezwyk³ym  parali¿em,  jakiemu  ulegali
kolejni, na których uzdrowiciel nak³ada³ rêce.
Ale drzwi ko�cio³a by³y zamkniête! Zaczê³am
siê baæ. � Nie bój siê � us³ysza³am za sob¹
g³os. To by³ ksi¹dz, który obserwowa³ wszyst
ko u wej�cia do kruchty. Popatrzy³ na mnie
pob³a¿liwie  i  doda³:  � Nic  ci  siê nie  stanie.
Przyjmij to duchowe do�wiadczenie. Pomy
�la³am: Bo¿e, daj mi si³y, ¿ebym nie uleg³a
temu, co jest mi nieznane, ale tak bardzo obce.

I  wtedy  uzdrowiciel  sta³  ju¿  naprzeciw
mnie. Patrzy³ mi g³êboko w oczy, a ja posta
nowi³am stawiæ temu czo³o. Na³o¿y³ na mnie
rêce i co� mówi³, a w³a�ciwie mamrota³. Nic
nie zrozumia³am. Nie by³a to ¿adna znana mi
modlitwa;  nie  by³y  to  nawet  s³owa wyma
wiane  po  polsku,  raczej  uporczywie mono
tonna rytmiczna deklamacja dziwnych sylab,
co�,  jak: szikaramakaraszikaramakara
szi� Pó�niej: przyjd� z moc¹, przyjd� z ³as
k¹, szikaramakababababamakarababama
karaszi;  daj wiêcej,  daj wiêcej,  Panie,  szi
karamakabababaraszikaramabababara
szi. I tak w kó³ko.

Nogi trzês³y mi siê ze strachu, ale nie pod
da³am siê, nie upad³am. Ponowi³ gesty zaopat
rzone powtarzanymi wci¹¿ niewyra�nie s³o
wami. I w kó³ko to samo. Poczu³am, ¿e pr¹d
idzie przez ca³e moje cia³o � nie z powodu wzy

wanej przez pana Wojtka ³aski, ale z racji nag
³ego skojarzenia, ¿e facet wyg³asza nade mn¹
jak¹� hinduistyczn¹ mantrê � zaklêcie wzy
waj¹ce pogañskie moce. Oprzytomnia³am, ¿e
ani razu nie s³ysza³am modlitwy i wezwañ do
Matki Bo¿ej  �  zawsze przywo³ywanej  jako
Po�redniczki ³ask. Rozpoczê³am wiêc chaoty
czne poszukiwanie pomocy u Niepokalanej.

A oni wszyscy le¿¹. Bo to jest �spoczynek
w Duchu  �wiêtym�.  Przemknê³o mi  przez
my�l, jak to mo¿liwe, ¿e Pan Bóg chce, ¿ebym
upad³a na posadzkê, g³ow¹ do ty³u? Je�li to,
co widzê  jest  prawdziw¹  ingerencj¹ Ducha
�wiêtego, to kim s¹ ludzie, którzy maj¹ moc
przywo³ania na w³asny rozkaz jednej z Osób
Boga Wszechmog¹cego?! Czy ¿aden z nich

nie pomy�la³, ¿e nonszalanckie rozpowszech
nianie przekonania o plenipotencji od Ducha
�wiêtego do dzia³añ pokazowych mo¿e byæ
ciê¿kim grzechem pychy?

I wtedy uzdrowiciel da³ znak asystentce,
po chwili oboje natarli spojrzeniami i gestami
na mnie. Prze¿egna³am siê i przetrwa³am.

�Nie dam siê wam � pomy�la³am i w du
chu zdwoi³am my�li modlitewne do Naj�wiêt
szej Maryi Panny i Pana Jezusa. � Powtarza
³am w kó³ko �Pod Twoja obronê..� i czeka³am,
a¿ zakoñczy siê ten niefortunny eksperyment�.

� Nagle poczu³am powiew ch³odnego po
wietrza � wspomina. � Kto� wszed³ do ko�cio
³a, s³ysza³am kroki. Chyba dopiero wtedy op
rzytomnia³am. Nie czekaj¹c na dalszy rozwój
wypadków, uciek³am. Wiêcej nie pozwolê siê
namówiæ na podobny eksperyment.

***
Zdarzenia podobne w przebiegu do przed

stawionego powy¿szej, nie s¹ dzisiaj czym�
odosobnionym w niektórych ko�cio³ach kato
lickich w Polsce. Spo³ecznemu przyzwoleniu
dla  bezwzglêdnej  pogoni  za  sukcesem,  za
zdrowiem i m³odo�ci¹ sprzyja powierzchow
no�æ  religijna  i nies³ychane  sp³ycenie wiary
przeciêtnego Polaka. Do szeroko upowszech
nionej mentalno�ci wkrada siê magiczne prze
konanie, ¿e ka¿dy cel, ka¿de pragnienie jest
w zasiêgu rêki. Wystarczy tylko wywo³aæ ja
ki� cud, �wymusiæ� na Duchu �wiêtym odpo

wiedn¹ reakcjê. Poniewa¿ popyt kszta³tuje po
da¿, to natychmiast pojawiaj¹ siê ludzie goto
wi obiecaæ realizacjê naszych potrzeb. Sami
siebie nazywaj¹ charyzmatykami. Jeden z nich
g³osi: W  imieniu  Jezusa  nakazujemy  niech
odejdzie wszelki ból  i dolegliwo�æ! A skoro
nikt nie wybucha �miechem i nikt nie upomina
m³odego cz³owieka, ¿e nie zna on, albo wrêcz
odrzuca  podstaw wiary  katolickiej,  ten  bez
¿enady ci¹gnie dalej: Jezus nigdy nie choro
wa³, a my mamy Go na�ladowaæ. (�) Jezus
widzia³, ¿e choroba to jest dzie³o diab³a.(...)
Bóg chce, ¿eby� by³ zdrowy. Mówisz diab³u
OK, gdy nie zabiegasz o uzdrowienie.
  W ostatnich latach, szczególnie od prze³o
mu XX i XXI wieku, pojawiaj¹ siê coraz czê�
ciej przypadki nadu¿yæ doktrynalnych i litur
gicznych w czasie ró¿nego rodzaju celebracji
i nabo¿eñstw, które zagra¿aj¹ deformacj¹ ob
rzêdów katolickich. Zadziwia milczenie teo
logów w tej sprawie, bo udzia³ w nabo¿eñst
wach z modlitwami o uzdrowienie przesi¹k

niêtych tradycj¹ zborów baptystycznych, tech
niki wywo³uj¹ce  tzw.  �spoczynki w Duchu
�wiêtym�, albo wrêcz Chrzty w Duchu �wiê
tym (!) ¿¹daj¹ wyja�nieñ, czy uczestnicy tych
obrzêdów s¹ jeszcze katolikami?

�w. Jan Pawe³ II zostawi³ nam na dzisiej
sze dni wiatyk s³owa. Oto watykañska Kon
gregacji Nauki Wiary, do�æ dawno temu, bo
14 wrze�nia 2000 r. opublikowa³a dokument
wychodz¹cy naprzeciw obecnej ju¿ wtedy
w Europie zachodniej, Azji, Afryce i Amery
ce P³d. fali zielono�wi¹tkowej. Jest to Instruk
cja na temat modlitw w celu osi¹gniêcia uz
drowienia pochodz¹cego od Boga. W tej In
strukcji Ko�ció³ przestrzega przed opisywa
nymi tu zjawiskami, ale te¿ podaje szczegó
³owe warunki organizowania w Ko�ciele mod
litw i nabo¿eñstw z pro�bami o uzdrowienie.
  W Instrukcji omówione s¹ aspekty doktry
nalne problematyki cierpienia i bólu, chorób
w najró¿niejszych postaciach oraz  faktu,  ¿e
cierpieniu  podlegaj¹  tak¿e  sprawiedliwi,  ³¹
cz¹c siê w ten sposób z Chrystusem w Jego
mêce. Jak czytamy w dokumencie,Mesjañskie
zwyciêstwo nad chorob¹ i nad innymi cierpie
niami ludzkimi dokonuje siê nie tylko przez ich
usuniêcie  przez  cudowne  uzdrowienia,  lecz
tak¿e przez dobrowolne i niewinne cierpienie
w mêce Chrystusa, daj¹c ka¿demu cz³owieko
wi mo¿liwo�æ wspó³uczestnictwa w niej�
  O uzdrowieniach zwi¹zanych z miejscami

modlitwy (sanktuaria, miejsca przechowywa
nia relikwii mêczenników lub innych �wiêtych
itd.) mamy liczne �wiadectwa w d³ugich dzie
jach Ko�cio³a. Przyczyni³y siê one do upow
szechnienia w staro¿ytno�ci i w �redniowieczu
pielgrzymek do niektórych sanktuariów, które
sta³y siê s³awne  tak¿e z  tego powodu,  jak
�w. Marcina z Tours lub katedra �w. Jakuba
w Santiago de Compostela, i wiele innych.
  Odbywaj¹ siê równie¿ inne nabo¿eñstwa,
które same w sobie nie maj¹ na celu uprosze
nia Boga o ³aski uzdrowienia, ale które w ubo
cznych  intencjach organizatorów  i uczestni
ków maj¹ prowadziæ do uzdrowienia; organi
zuje siê w tym celu nabo¿eñstwa liturgiczne
(np. wystawienie Naj�wiêtszego Sakramentu
z b³ogos³awieñstwem) lub pozaliturgiczne, to
znaczy popierane przez Ko�ció³ ludowe prak
tyki pobo¿no�ciowe, jak uroczyste odmawia
nie ró¿añca. Równie¿ te nabo¿eñstwa s¹ do
zwolone, je�li nie zmienia siê ich autentycz
nego znaczenia. Na przyk³ad nie mo¿na wysu
waæ na pierwszy plan pragnienia uzdrowienia
chorych, sprawiaj¹c w ten sposób, ¿e wysta
wienie  Naj�wiêtszego  Sakramentu  zatraca
w³asn¹ celowo�æ; ono bowiemprowadzi wier
nych do uznania przedziwnej obecno�ci Chry
stusa  i  zaprasza  ich  do  duchowego  zjedno
czenia z Nim, zjednoczenia, które swój szczyt
znajduje w Komunii sakramentalnej.
  W rozdziale II Instrukcji przytoczone s¹
szczegó³owe Normy Dyscyplinarne. Wszyst
kie stanowi¹ warunek wa¿no�ci obrzêdu mod
litewnego. Czytamy  tam,  ¿e jest  rzecz¹  ko
nieczn¹,  by  prowadz¹cy  zapobiegali  w  ich
trakcie wybuchom histerii i dbali o to, by for
ma ich modlitw nie wywo³ywa³a sensacji, nie
by³a sztuczna i teatralna.

Poza tym, ci, którzy przewodnicz¹ nabo
¿eñstwom o uzdrowienie, liturgicznym czy po
zaliturgicznym, powinni dok³adaæ starañ o ut
rzymanie w zgromadzeniu atmosfery prawdzi
wej pobo¿no�ci oraz � zachowywaæ niezbêdn¹
roztropno�æ, je¿eli w�ród uczestników nast¹pi
uzdrowienie;  po  zakoñczeniu  nabo¿eñstwa
powinni  oni  sumiennie  zebraæ  ewentualne
�wiadectwa i przedstawiæ ten fakt kompetent
nej w³adzy ko�cielnej.

Zamykaj¹cy rozdzia³ Norm Dyscyplinar
nych art. 10 wskazuje, ¿eautorytatywna inter
wencja Biskupa diecezjalnego jest konieczna,
gdy w nabo¿eñstwach o uzdrowienie, liturgicz
nych i pozaliturgicznych, wystêpuj¹ nadu¿y
cia, w przypadku jawnego zgorszenia lub kie
dy wystêpuje powa¿ne naruszenie norm litur
gicznych i dyscyplinarnych.

W ka¿dym katolickim polskim domu wy
mieniano nieraz domniemane przyczyny pus
toszenia ko�cio³ów, drastycznego spadku po
wo³añ  kap³añskich,  porzucania  przez  dzieci
lekcji katechezy, obojêtnienia na dziedzictwo
Polski i na przysz³o�æ Ko�cio³a Chrystusowe
go. Na  polskich  ulicach  nie  spotykamy  ju¿
ksiê¿y w sutannach, nikt nie przyklêka na tro
tuarze, kiedy do chorego idzie ksi¹dz z Chrys
tusem Eucharystycznym.  Jednak wiemy,  ¿e
pomimo to, tylko w Ojczy�nie �wiêtego Jana
Paw³a II ludzie przychodz¹ jeszcze w niedzie
lê do ko�cio³ów, id¹ na Pasterki, na Rezurek
cje, maszeruj¹ w pielgrzymkach. Ale za to t³u
my przychodz¹ na spotkania z egzotycznymi
�uzdrowicielami�. I nie zastanawiaj¹ siê nad
skutkami duchowymi i psychicznymi mani
pulacji psychosomatycznych, jakim siê podda
j¹. Popadaj¹ w ekstazy, ich cia³ami wstrz¹saj¹
nienaturalne  drgawki,  prze¿ywaj¹  spazma
tyczne ataki �miechu albo doznaj¹ �upadków
w duchu�. Nie zastanawiaj¹ siê, jaki to duch
sprawia, ¿e jeden po drugim pada na wznak.
Nikogo to nie dziwi i nie przera¿a?

MIROS£AW ORZECHOWSKI

Duch �wiêty na zawo³anie?
� Kole¿anka zaprosi³a mnie na Mszê �w. z modlitw¹ o uzdrowienie � rozpoczê³a opowiadanie
swojej niezwyk³ej historii pani Emilia. � By³o to w piêknym zabytkowym ko�ciele w powiecie
pu³awskim. Nabo¿eñstwu przewodzi³ uzdrowiciel Wojtek, a towarzyszy³a mu pani Mariola
ubrana w kraciast¹ sukienkê.
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Strzêpy wspomnieñ �wiadka historii

Operetka przyjecha³a

Wujek przypadkowo znalaz³ siê na jednej
z wileñskich ulic. Zobaczy³ scenê �wiadcz¹
c¹, ¿e co� siê szykuje. Grupka facetów, roz
mawiaj¹c z sob¹ w jakim� obcym jêzyku,  us
tawi³a drewniane taborety i drabinê, prê¿¹c siê
stanê³a  na  tej  �trybunie�. Raptem u wylotu
ulicy ukaza³y siê kolumny wojsk, a nie byli to
Rosjanie. To wkracza³a do Wilna armia litew
ska, nasi nowi okupanci.

Jak wspomnia³em w poprzednim tek�cie
dosz³o do umowy litewskosowieckiej, która
zosta³a  podpisana  10  pa�dziernika  1939  r.
Rosjanie odstêpowali Litwinom Wilno wraz
7  tys. km. kw.  terenów przyleg³ych nale¿¹
cych do polskiego pañstwa. W zamian za¿¹
dali, by Republika Litewska udostêpni³a im
miejsce na dwie wojskowe bazy, jedna z nich
mia³a  byæ  zainstalowana  na  podwileñskim
Lotnisku Porubanek. Kowno przysta³o na tak¹
propozycjê. 27 pa�dziernika 1939 r. wojsko
litewskie wkroczy³o do Wilna i tê demonstra
cjê si³y obserwowa³ mój wujaszek.

Na czele toczy³ siê czo³g. Jak g³osi³a plot
ka by³ wypo¿yczony z £otwy. Za nim kroczy
³y kolumny mundurowe w liczbie 5 tysiêcy.

Na czele litewskich formacji bojowych kro
czy³y oddzia³y policyjne. Zwartym szeregiem
sz³y kolumny potê¿nych ch³opów. Pewnie
z  ca³ej  Litwy  wybrano  najwy¿szych  mê¿
czyzn. Granatowe mundury  z  czerwonymi
lampasami, z niezliczon¹ ilo�ci¹ z³otych gu
zików  i  z³otymi  szamerunkami, wy³ogami,
pêtlami  oplatuj¹cymi  ca³y mundur. Nara
mienniki  kapa³y  z³otymi  frêdzlami. G³owy
pokrywa³y wysokie czapy zakoñczone z³ot¹
kit¹. Maszerowali w  lakierowanych  butach
siêgaj¹cych wy¿ej kolan. D³onie w bia³ych rê
kawiczkach dzier¿y³y wielkie gumowe pa³ki.

Za  policj¹  sz³y  szeregi  ¿o³nierzy.  Jacy�
drobni,  niepozorni, w  �miesznych  czapecz
kach  przypominaj¹cych  d¿okejki  z  herbem
litewskim  Pogoni¹.  Przemaszerowali  ulic¹
Mickiewicza przed prê¿¹cymi siê na swoich
taboretach  dostojnikami, w�ród  których  nie
brakowa³o mundurowych.

Dwa czy trzy dni po formacjach wojsko
wych pojawiaæ siê zaczêli w Wilnie cywile.
W pierwszym rzucie przyby³o ich 7 tysiêcy,
pó�niej  dotar³o  jeszcze  wielu  ¯mudzinów.
Wyró¿niali siê butami z cholewami, p³aszcza

mi w jode³kê, na g³owach wiejskie kaszkiety.
Robili wra¿enie jak gdyby zsiedli z furmanki
i mieli rz¹dziæ w Wilnie. Wielce siê dziwili,
¿e w tym litewskim mie�cie, nikt nie rozumie
ich mowy. Kto mia³ j¹ rozumieæ, skoro przed
wojn¹ mieszka³o tu tylko 1400 Litwinów?

15 grudnia 1939 r. zamkniêto Uniwersytet
Stefana Batorego. Zwolniono wszystkich dy
rektorów  szkó³,  a  na  ich miejsce wprowa
dzono Litwinów, czêsto bez �redniego wyksz
ta³cenia.  W  szko³ach  zacz¹³  obowi¹zywaæ
jêzyk litewski jako wyk³adowy, a jêzyk pols
kim sta³ siê jêzykiem obcym. Polska m³odzie¿
zbuntowa³a siê i w pierwszych dniach grudnia
zorganizowa³a strajk. Niestety, zosta³ po paru
dniach brutalnie zd³awiony. To by³ pocz¹tek
uczniowskich grup tajnego nauczania, w któ
rych  od wiosny  zaanga¿owa³a  siê  równie¿
mama. M³odzie¿ spotyka³a siê w prywatnych
mieszkaniach  i  uczy³a  siê  polskiego,  naszej
historii i geografii, a nauczycielami byli zwyk
le ich szkolni wychowawcy. Nie uczy³em siê
z nimi, bo do siedmiu  lat  jeszcze mi  trochê
brakowa³o, ale starsi koledzy opowiadali na
podwórku o swoich tajnych lekcjach.
  Nie wiem, jak to by³o w innych instytuc
jach, ale mama, jako nauczycielka, by³a zmu
szona  do  nauki  jêzyka  nowych okupantów.
Obrazkowy elementarz z kolorowymi rycina
mi, a pod nimi litewskie nazwy. Moja rodzi
cielka d³ugo nie mêczy³a siê z t¹ ksi¹¿eczk¹.
Prywatn¹  Szko³ê  Powszechn¹  �Promieñ�
zamkniêto i podrêcznik poszed³ na podpa³kê.

�miech �miechem, ale rzeczywisto�æ wca
le nie okaza³a  siê  taka operetkowa. Kto nie

zna³ jêzyka litewskiego, nie mia³ szans na do
stanie jakiejkolwiek pracy. Wymagano tego
nawet  od  doro¿karzy.  Za³atwienie  sprawy
urzêdowej  wymaga³o  znajomo�ci  jêzyka
litewskiego. Kiedy kto� zaczyna³ rozmowê po
polsku, to spotyka³ siê z jedn¹ odpowiedzi¹
�ne suprantu�, co oznacza³o �nie rozumiem�,
choæ prawda wygl¹da³a zupe³nie inaczej. Pra
wie ka¿dy Litwin doskonale zna³ jêzyk polski,
a w najgorszym przypadku rozumia³. Przeko
na³o siê o tym wielu Polaków, kiedy wyrazili
swoje zdanie w sposób dobitny.

W£ADYS£AW TRZASKAKOROWAJCZYK

Wujaszek W³adek Kuczyñski  wpad³ do mieszkania tarzaj¹c siê ze �miechu. Wreszcie wydusi³
z siebie �operetka przyjecha³a do Wilna�.

Literatura przedmiotu dotyczy pozycji w jêzy
ku polskim, francuskim oraz w³oskim. W jê
zyku angielskim zauwa¿y³em tylko 3 prace,
z czego dwie jako t³umaczenie na jêzyk polski.
Opracowanie tematu jest minirozpraw¹, wiêc
zawiera tak¿e wstêp, zakoñczenie i spis tre�ci.
Autor zaznacza, ¿e poruszony problem wy
maga dalszych, wnikliwych rozwa¿añ i reflek
sji, ale jest pierwsz¹ prób¹ szerszego ujêcia
problematyki ikonosfery. Dzi� obraz staje siê
coraz bardziej widocznym i licz¹cym siê ele
mentem wspó³czesnej kultury. Mówi siê nawet,
¿e  w  tej  kulturze  dominuje  on  nad  s³owem
mówionym i drukowanym. (s. 55).

O staranno�ci opracowania �wiadczy tak
¿e fakt, ¿e znalaz³em tylko kilka b³êdów lite
rowych (ss. 6, 8, 35, 40). Zastosowano jêzyk
i styl dostêpny dla ka¿dego odbiorcy. Oma
wiaj¹c  tre�æ  ksi¹¿eczki  pos³u¿ê  siê w du¿ej

czê�ci sformu³owaniami z jej tekstu, gdy¿ bar
dzo wyrazi�cie oddaj¹ sens omawianego te
matu Autor u¿y³ w tytule pracy s³owa ikonos
fera pochodzenia greckiego, bo ikona to obraz,
a sfera to �rodowisko. Gdyby kogo� nie zado
wala³ ten termin, to mo¿e tak¿e pos³u¿yæ siê
okre�leniem cywilizacja obrazu, tak¿e obszer
nie omówionym w rozprawie.
  Sam termin obraz mo¿e budziæ ró¿ne sko
jarzenia, dlatego autor s³usznie zaznacza (s. 33),
¿e s³owo obraz wykazuje wiele znaczeñ. Mówi
siê np. o obrazie w znaczeniu filmu (obraz pt.
�Potop�),  dzie³a  malarskiego  (obraz  Jana
Matejki) czy w odniesieniu do opisu sytuacji
miasta lub instytucji (obraz miasta, m³odzie¿y,
obraz Ko�cio³a itp.).
  Autor zwraca uwagê na bardzo niepoko
j¹ce zjawisko, na które i ja chcia³bym bardzo
zwróciæ uwagê. W ró¿ny sposób sygnalizuje
siê dzi� negatywny wp³yw obrazu na s³owo.
Mówi siê nawet o jego konkurencyjno�ci,
o rosn¹cym zagro¿eniu dla s³owa czy o �uwiê
zieniu s³owa w obrazie�. Pedagodzy i psycho
logowie widz¹ w dominacji obrazu zagro¿enie
dla rozwoju osobowego i duchowego cz³owie
ka. Dlatego przestrzegaj¹ przed negatywnym
wp³ywem filmu pokazywanego w kinie i tele
wizji. Podkre�la siê, ¿e w przeciwieñstwie do
formacji umys³owej, film rozbudza w cz³owie
ku namiêtno�ci. Sztuka filmowa przyczynia siê
do dominacji elementów irracjonalnych, jak
np. reaktywno�æ i nadmierna emocjonalno�æ.

Z kolei komiks, który jest produktem reklamy
i filmu, prowadzi do infantylizmu umys³owego
(s. 11), m.in. dlatego,  ¿e usi³uje dowie�æ,  i¿
s³owo w obecnej cywilizacji gubi prawo oby
watelstwa. (�) Telewizja z kolei sprawia, ¿e
obraz staje siê prawd¹. On uwiarygodnia fakty
(�w telewizji powiedzieli, to tak musia³o byæ�
� dopisek TG; czêsto s³yszane stwierdzenie),
nawet te nie istniej¹ce w rzeczywisto�ci. Dla
tego  tak wa¿ne,  z  jakimi obrazami cz³owiek
obcuje.  (s.  35)  Ponadto ¿ywio³owy  rozwój
techniki u³atwia dzi� coraz szybsze i doskonal
sze upowszechnienie obrazu. (s. 32).
  Do�æ  ³atwo zauwa¿yæ,  choæby na poda
nych przyk³adach, ¿e nie chodzi tu o wy³¹cz
no�æ oddzia³ywania obrazu na cz³owieka, lecz
jego dominacjêw stosunku do s³owa (i d�wiê
ku), bo z regu³y obraz trafia do �wiadomo�ci
jednostki o wiele szybciej ni¿ s³owo (s. 35),
a przecie¿ widaæ wyra�nie, ¿e zarówno film,
jak i komiks, pos³uguj¹ siê tak¿e s³owem, nie
stety najczê�ciej bardzo zubo¿onym, ograni
czonym  do  do�æ  prymitywnego  stylu  oraz
kiepskiej tre�ci znaczeniowej. Film zrobi³ fu
rorê w kulturze dziêki wzbogaceniu go przez
s³owo, d�wiêk  i muzykê.Wychowanie do pra
wid³owego odbioru obrazu sta³o siê dzi� pos
tulatem nie cierpi¹cym zw³oki. (s. 56). Postulat
Ksiêdza Biskupa  Lepy  bardzo  s³uszny,  ale
trzeba zadbaæ o to, by chocia¿ nauczanie ry
sunku i malarstwa by³o powszechne w szkole,
jak to kiedy� bywa³o (w szkole powszechnej
i w gimnazjum). Wszelkiego  rodzaju  obraz
trzeba umieæ �odczytywaæ�, a tego trzeba siê
nauczyæ,  najlepiej  ju¿ w  szkole.  Ja mia³em
szczê�cie mieæ  tak wspania³ego nauczyciela
w �Koperniku�  jak prof. Wipel. By³ uwiel
biany przez uczniów, bo zna³ siê na malarstwie
i umia³ tê sztukê przekazaæ. Jest u nas w domu
namalowany przez niego obraz.  I  tu dodam
wa¿n¹ uwagê z tekstu ksi¹¿ki:Nale¿y podkre
�liæ, ¿e

 (s. 34; podkr. TG). Niestety czêsto
zapominamy o tym fakcie, np. w manipulo
wanych audycjach lub reporta¿ach.
  Nasuwa mi siê taka refleksja. Chyba zaw

sze jest lepiej, gdy w dzia³aniu cz³owieka, tak
¿e spo³ecznym, zamiast d¹¿yæ do dominacji,
nale¿y  staraæ  siê  o  wspó³pracê  wszystkich
mo¿liwych dostêpnych �rodków. Cz³owiek
i ca³e spo³eczeñstwo wychodzi na tym lepiej,
nie ma konfliktów  i  doskonali  siê  dzia³anie
twórcze. Mamy, co prawda, obecnie dwie cy
wilizacje: s³owa i obrazu. Czy musi byæ tylko
jedna?
  A przy tym wszystkim bardzo mi ¿al s³o
wa, zw³aszcza polskiego s³owa. Zaczynamy
siê  go  wstydziæ  i  zastêpowaæ  obcym  nam
d�wiêkowo i czêsto znaczeniowo terminem.
Karierê robi ostatnio s³owo hejt jako wierna
kopia angielskiego hate � nienawi�æ. W rek
lamie prawie nie u¿ywa siê jêzyka ojczyste
go. Czemu to ma s³u¿yæ? I kto na to zezwala?
Szanujmy nasz jêzyk, nasz¹ kulturê i piêkne,
zwi¹zane z  tradycj¹,  obyczaje. Bardzo bym
pragn¹³, aby mo¿liwie du¿o osób, zw³aszcza
z dziedziny sztuki, zapozna³o siê z rozwa¿a
niami Ks. Bp. dr. A. Lepy. Mo¿e zaistnieje
dyskusja, tak¿e na ³amach naszego czasopis
ma i dylemat obraz czy s³owo przestanie nas
niepokoiæ.

PROF. TADEUSZ GERSTENKORN

Czy tylko obraz?
Podczas uroczysto�ci �op³atka� dziennikarzy (28 stycznia 2019 r.) Ks. Bp senior Adam Lepa
obdarowa³ uczestników sw¹ now¹ ksi¹¿k¹ (ma³y format) o tytule �Ikonosfera�, podtytu³:
��rodowisko obrazu�. Pozycja zosta³a wydana przez Archidiecezjalne Wydawnictwo £ódzkie
w 2017 roku. Ksi¹¿ka jest wymiarowo i objêto�ciowo niedu¿a (62 strony), ale bardzo starannie
opracowana, zawiera du¿¹ ilo�æ przypisów oraz bibliografiê.

Ci co...
Ci co mówi¹c o prawdzie
nie mówili prawdy
powinni wiedzieæ, ¿e:
�psiamaæ�!
mówi¹c o prawdzie
nie wypada k³amaæ

WITOLD SMÊTKIEWICZ
28 stycznia 2019 r.
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  Urodzony w 1860 r. w Kury³ówce na Po
dolu, wykszta³cenie muzyczne zdoby³ w war
szawskim Instytucie Muzycznym, a nastêpnie
w Berlinie i Wiedniu, w którym w 1887 r. da³
pierwszy koncert fortepianowy, który by³ jego
pierwszym sukcesem. W Europie, gdzie kon
certowa³ m.in. na dworze brytyjskiej królowej
Wiktorii  oraz w Ameryce, do której po  raz
pierwszy dotar³ w 1891  r.,  jego gra  ³¹czy³a
artyzm, szlachetn¹ i stylow¹ interpretacjê dzie
³a z blaskiem nieskazitelnej, wirtuozowskiej
techniki. By³ bezkonkurencyjnym wykonaw
c¹ dzie³ Chopina. Tak¿e wszystkie jego kom
pozycje mia³y wysok¹ warto�æ i cieszy³y siê
popularno�ci¹. Po pierwszym pobycie w Ame
ryce,  w  latach  19091913  by³  dyrektorem
Konserwatorium Warszawskiego.
  Ten artysta znany by³ z postawy patriotycz
nej oraz ofiarno�ci obywatelskiej. W 1910 r.
w Krakowie  ufundowa³ Pomnik Grunwaldz
ki, którego ods³oniêcie by³o wielk¹ uroczys
to�ci¹ i manifestacj¹ narodow¹, a sam Mistrz
wyg³osi³ niepodleg³o�ciowe przemówienie.
  Po  wybuchu  Wielkiej  Wojny  sta³  siê
propagatorem sprawy niepodleg³o�ci Polski
w pañstwach Ententy. W 1916 r. wyjecha³ do
Ameryki i to jego dzia³alno�ci W. Wilson za
wdziêcza³ pozyskanie g³osów Polonii. Wilson
pamiêta³ o tym, kiedy Ameryka przyst¹pi³a do
Wielkiej Wojny, czego wydatnym dowodem
by³ fragment jego Orêdzia do Senatu ze stycz
nia  1917  r.  oraz  s³ynny  13  punkt  Orêdzia
Wilsona z 1918 r. � oba mówi¹ce o koniecz
no�ci przywrócenia narodowi polskiemu nie
podleg³ego pañstwa.
  W Ameryce Paderewski zosta³ honorowym
prezesem Wydzia³u Narodowego Polskiego

Centralnego Komitetu Ratunkowego. Jednym
z pierwszych jego aktów by³ protest przeciw
ko Aktowi 5 listopada 1916 r., który uznano
za  zapowied�  nowego  podzia³u  Polski,  po
gwa³cenia prawa narodów i praw cz³owieka.
  W  sierpniu  1917  r.  Paderewski  zosta³
przedstawicielem Komitetu Narodowego Pol
skiego przy prezydencie USA. Jesieni¹ tego
roku Wydzia³ Narodowy apelowa³ do Polonu
sów  do wstêpowania  do Armii Narodowej
Polskiej: Id�cie na bój! /.../ bez Gop³a, Krusz
wicy, Gniezna,  Poznania,  sêdziwej  Narodu
kolebki  nie  mo¿e  byæ  Polski!  Bez  �l¹skich
prastarych siedzib piastowych nie mo¿e byæ
Polski!  Bez  tego  uj�cia  Wis³y,  morskiego
wybrze¿a, bez odwiecznego Gdañska nasze
go nie mo¿e byæ Polski! S³owa  te wyra¿a³y
program Paderewskiego odno�nie terytorium
odrodzonej Polski, który realizowa³ po przy
byciu do kraju w Bo¿e Narodzenie 1918 r.

  Jeszcze w czasie podró¿y pañstwa Pade
rewskich drog¹ morsk¹ z Nowego Jorku do
Gdañska, przez Liverpool i Kopenhagê, ko
mentatorzy polityczni upatrywali w nim kan
dydata na szefa polskiego rz¹du. I nie mylili
siê. Trzy tygodnie po zej�ciu na l¹d w Gdañs
ku Naczelnik Pañstwa Polskiego Józef Pi³sud
ski powierzy³ Ignacemu Janowi Paderewskie
mu funkcjê Prezydenta Rady Ministrów.
  Niezwykle wymowna by³a obrana przez
Paderewskiego trasa przejazdu z Gdañska do
Warszawy. Nie zd¹¿a najkrótsz¹  tras¹ kolei
nadwi�lañskiej,  lecz decyduje siê odwiedziæ
Poznañ. Owacyjne przyjêcie  i  patriotyczno
narodowe przemówienie przyczyni³o  siê do
wybuchu powstania wielkopolskiego. By³ to

pierwszy  zryw  narodowy Wielkopolan  po
Wio�nie Ludów, czyli po 70 latach. Podró¿
kontynuowa³ przez Ostrów i Kalisz, w którym
rano w Nowy Rok  1919  r.  zosta³  przyjêty
przez miejscowe w³adze miejskie.
  Niezwyk³¹ oprawê zyska³ postój poci¹gu
w grodzie w³ókniarzy, na s³ynnej stacji £ód�
Kaliska. Bardzo aktywne �rodowiska narodo
we odpowiednio wcze�niej  rozpropagowa³y
informacjê o tym, ¿e £ód� jest na trasie prze
jazdu pañstwa Paderewskich do Warszawy.
W efekcie na tym dworcu kolejowym ju¿ na
kilka  godzin  przed  zaplanowanym  przyjaz
dem poci¹gu gromadzili siê ³odzianie, których
ostatecznie stawi³o siê 20 tysiêcy. Zawiadow
ca stacji sukcesywnie pojawia³ siê w t³umie,
informuj¹c o po³o¿eniu poci¹gu.  I wreszcie
przyby³ na stacjê Kalisk¹, witany p³omieniem
tysiêcy pochodni i chóralnym �piewem Roty.
  Sam  Paderewski,  zmêczony  podró¿¹,
nie opu�ci³ wagonu, uda³a siê do niego dele
gacja, w sk³ad której wchodzili: pani Skulska
(nadburmistrz Skulski zmaga³ siê z hiszpan
k¹), z ramienia Rady Miejskiej pan radny Su
³owski, reprezentant polskich robotników na
rodowych i chrze�cijañskich pan Wo³czyñski
oraz ks. Wincenty Tymieniecki, proboszcz pa
rafii �w. Stanis³awa Kostki. Po s³owach ho³du
Su³owski powiedzia³: �piesz siê do stolicy, bo
�le tam siê dzieje. Jed� i pamiêtaj, ¿e zwrócone
s¹ na Ciê oczy ca³ego narodu, ¿e sercem i my�
l¹ ³¹czymy siê z Tob¹, ¿e naród ca³y oddaje
siê  pod  twoj¹  ochronê.  Józef  Wo³czyñski
wyrazi³ nadziejê, ¿e w Polsce rz¹dzonej przez
Paderewskiego robotnik znajdzie pracê i go
dziwe utrzymanie, bez konieczno�ci emigracji
za chlebem. W odpowiedzi Paderewski z³o¿y³
przyrzeczenie zajêcia siê spraw¹ robotnicz¹,
prosz¹c równie¿, by robotnicy nie dali siê z³a
paæ na  lep  tanich obietnic. Podnios³e  s³owa
pad³y z ust ks. Tymienieckiego: Mod³y Ko�
cio³a katolickiego wspólnie z wiernymi towa
rzyszyæ ci bêd¹ Wielki Panie w dalszej twojej
pracy dla dobra Ojczyzny, któr¹ tak ukocha³e�.
  Wreszcie przemówi³  sam Paderewski.
Z jego mowy prasa £odzi wy³owi³a jedno zda
nie:¯adna z partii nie odbuduje Polski � mo¿e
j¹ tylko odbudowaæ Naród.Mówi³, ¿e od daw
na jego marzeniem i d¹¿eniem by³o odbudo
wanie Polski wielkiej, z³o¿onej ze wszystkich
ziem polskich, z wybrze¿em morskim. Szczê
�liwy, ¿e Bóg pozwoli³ mu doczekaæ chwili,
kiedy  te marzenia  s¹  bliskie  spe³nienia,  by³
jednocze�nie pe³en obaw, ¿e k³ótnie i rozterki
to unicestwi¹. W kraju dzia³o siê �le i on jedzie
do stolicy, by sprawy obra³y korzystny obrót,
by na bok odsuniêto k³ótnie i rozterki.
  Po przybyciu do Warszawy, Paderewski,
witany przez t³umy mieszkañców rzek³:Komi
tet Narodowy w Pary¿u, którego jestem cz³on
kiem  umia³  odgadn¹æ  uczucia  narodu.  /.../
My�li narodu polskiego s¹ znane. Pragnie on
wszystkich ziem polskich, wszystkiego, co pols
kie by³o, jest i bêdzie z morskim wybrze¿em
i Gdañskiem, z Wilnem i Lwowem. Jest tylko
jedna Polska wielka i tak¹ j¹ mieæ chcemy
i mieæ j¹ musimy. Przychodzê do was z daleka
/.../ przez Gdañsk i kolebkê Polski � Poznañ.
Wielki jest duch w Wielkopolsce. Zgoda i go
towo�æ do ofiar, poczucie obywatelskie, jakie
tam  panuj¹ mog¹  byæ  przyk³adem. Mówca
przypomnia³ swoj¹ czteroletni¹ pracê w�ród
Polonii  amerykañskiej.  To w³a�nie  ten  lud,
chc¹c Polski wielkiej, da³ pierwsz¹ armiê. Za
tem  od  swoich  przybywam  do  swoich  �
stwierdzi³ Paderewski. Nie po zaszczyty i do

stojeñstwa, ale by s³u¿yæ. I nie jakiemu� jed
nemu tylko wybranemu stronnictwu, gdy¿ dla
niego stronnictwo jest jedno � Ojczyzna.
  Po kilku dniach odpoczynku i odwiedze
niu Krakowa, Paderewski zosta³ przez Pi³suds
kiego wezwany do Warszawy. W stolicy 12
stycznia nast¹pi³o oficjalne powitanie pañstwa
Paderewskich w sali kolumnowej warszaws
kiego  ratusza.  Przyby³y  sfery  rz¹dowe  oraz
wojskowe, przedstawiciele Ko�cio³a z szefem
nuncjatury A. Rattim, abp. Kakowskim, bp.
polowym Gallem i najm³odszym sta¿em bp.
Je³owieckim. W  przemówieniu  Paderewski
podkre�li³ rolê Ameryki w odzyskiwaniu nie
podleg³o�ci oraz potêpi³ niepotrzebny i nieuda
ny zamach stanu. Przy tych s³owach na salê
wszed³  Naczelnik  Pañstwa  Polskiego.  Jak
podkre�li³ korespondent, na tych dwóch posta
ciach skoncentrowa³a siê uwaga zebranych,
a w dalszej perspektywie, ca³ego narodu.

  Obejmuj¹c16 stycznia 1919 r. stanowisko
Prezydenta  Rady  Ministrów  oraz  ministra
spraw zagranicznych Paderewski og³osi³ prog
ram nowego rz¹du, zaznaczaj¹c, ¿e 9 lutego
nast¹pi otwarcie nowo wybranego Sejmu. Na
program rz¹du z³o¿y³o siê sze�æ punktów,
w  tym:  obrona  zagro¿onych  granic  Polski,
niesienie pomocy cierpi¹cym masom ludu pra
cuj¹cego,  sprowadzenie zapasów ¿ywno�ci,
uruchomienie warsztatów pracy, zaprowadze
nie zdrowej gospodarki finansowej, utrzyma
nie ³adu i porz¹dku w kraju, objêcie opieki nad
o�wiatowym i kulturalnym ¿yciem narodu.
  Na forum europejskim g³ównym zadaniem
rz¹du Paderewskiego by³o wynegocjowanie
korzystnych dla Polski postanowieñ traktatu
pokojowego. Mog³o to nast¹piæ po dopuszcze
niu przedstawicieli Polski do udzia³u w kon
ferencji pokojowej. Wkrótce po zaprzysiê¿e
niu rz¹du Paderewskiego Polska takie prawo
otrzyma³a. Reprezentowa³o j¹ dwóch przed
stawicieli:  Roman Dmowski  i  Paderewski.
Wkrótce te¿ Pañstwo Polskie zosta³o oficjalnie
uznane. Najwcze�niej zrobi³y to Stany Zjed
noczone Ameryki,  pó�niej  Francja, Wielka
Brytania, Japonia, Stolica Apostolska  i  inne
pañstwa.
  Rz¹d Paderewskiego nie przetrwa³ d³ugo,
ju¿ w listopadzie 1919 r. by³y pierwsze sygna
³y  o  nadci¹gaj¹cym  przesileniu. Kiedy  po
twierdzi³y siê informacje, ¿e Lwów, Tarnopol
i Stanis³awów, czyli Ma³opolskê wschodni¹
alianci  przyznali  Polsce  na  25  lat,  upadek
rz¹du Ignacego Jana Paderewskiego by³ prze
s¹dzony. Ura¿ony t¹ decyzj¹ wkrótce wycofa³
siê  z  polityki,  wyjecha³  z  kraju  i  osiad³  w
Szwajcarii. A szkoda, bo by³by to znakomity
pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

JACEK KÊDZIERSKI

Stulecie rz¹du Paderewskiego
Byæ mo¿e za³o¿enie jeszcze przed Wielk¹ Wojn¹ warszawskiej �Gazety Porannej 2 grosze�
powoduje, ¿e wspó³cze�nie w mediach, w publicystyce historycznej oraz w dyrektywach polityki
historycznej dwóch g³ównych partii niewiele, lub zgo³a nic nie ma, o zas³ugach Ignacego Jana
Paderewskiego dla narodu polskiego i odradzaj¹cego siê pañstwa polskiego. Setna rocznica
objêcia przez tego wybitnego artystymuzyka i polityka funkcji Prezydenta Rady Ministrów
Najja�niejszej Rzeczypospolitej jest dobr¹ okazj¹ do przypomnienia tej wybitnej postaci.

Je�li chcesz wydaæ gazetê, biuletyn, czasopismo, reklamê, zbudowaæ logo firmy lub stowarzy
szenia � zadzwoñ albo napisz do �ikona M�.
Zaprojektujemy od podstaw lub zmodernizujemy Twoje czasopismo, zbudujemy logo firmy,
przygotujemy do druku folder, zredagujemy broszurê i napiszemy artyku³y promocyjne lub
tematyczne.
Kompetentnie wykonamy ³amanie i sk³ad tekstu gazet, ksi¹¿ek, biuletynów i druków okolicz
no�ciowych wed³ug Twojego pomys³u, albo przygotujemy oryginalny gotowy projekt publikacji,
uwzglêdniaj¹c charakter czasopisma, czy wydawnictwa. Ka¿dy tekst opatrzymy kompetentn¹
korekt¹. Wykonamy  fachowo  reklamy  prasowe  i  w  postaci  ulotek  czy  plakatów,  a  tak¿e
zaprojektujemy logo Twojej firmy czy stowarzyszenia.
email: ikonam@wp.pl            tel: 695524940

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

Pani Maria z £odzi l Pani Ewa ze Zduñskiej Woli l Pani Maria z £odzi l Pan Maciej z Dobieszkowa
l Pani Maria z Warszawy l Pan Jerzy z £odzi l Pan Andrzej z £odzi l Pani Jadwiga z £odzi l Pan
Przemys³aw z £odzi l Pani Teresa z £odzi l Pan Krzysztof z £odzi l Pan Zbigniew z £odzi l Pani Irena
z £odzi l Pani Maria z £omianek l Pani Halina  z £odzi l Pani Marianna z £odzi l Pani Maria z Opola l 
Ks. Szymon z Be³chatowa.

Dobroczyñcy �Aspektu Polskiego�


