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W  orêdziu  na Wielki  Post  Ojciec  �wiêty
Franciszek  zwraca  uwagê  na  destrukcyjn¹
moc grzechu i oczyszczaj¹c¹ moc skruchy
i przebaczenia.
  � Kiedy  nie  ¿yjemy  jak  dzieci  Bo¿e  �
stwierdza Papie¿ � czêsto zachowujemy siê
destrukcyjnie  nie  tylko wobec nas  samych,
ale tak¿e w stosunku do bli�nich i do innych
stworzeñ, uwa¿aj¹c, mniej lub bardziej �wia
domie, ¿e mo¿emy ich u¿ywaæ wed³ug w³as
nej  woli.  Zaczyna  wtedy  dominowaæ  brak
umiarkowania, prowadz¹c do stylu ¿ycia na
ruszaj¹cego  te granice, które nasza  ludzka

kondycja i natura ka¿¹ nam szanowaæ (�).
Je�li  nie  jeste�my  stale  ukierunkowani  ku
Wielkanocy,  w  stronê  horyzontu  Zmartwy
chwstania, to oczywiste jest, ¿e zwyciê¿a lo
gika wszystkiego i natychmiast oraz mieæ co
raz wiêcej.
  Gdy cz³owiek uwa¿a siebie za boga stwo
rzenia,  czuje  siê  jego  absolutnym  panem,
kiedy zostaje odrzucone prawo Bo¿e, prawo
mi³o�ci  wówczas grzech  mieszka  w  sercu
cz³owieka. Ten grzech, jak podkre�la Papie¿,
objawia  siê  chciwo�ci¹,  pragnieniem  nad
miernego dobrobytu, brakiem zainteresowa
nia dobrem innych, a czêsto tak¿e w³asnym.
  Wielki Post jest w³a�nie takim sakramen
talnym znakiem tego nawrócenia. Wzywa on

chrze�cijan  do  intensywniejszego  i  konkret
niejszego wcielania Tajemnicy Paschalnej
w ¿ycie osobiste, rodzinne i spo³eczne, szcze
gólnie poprzez post, modlitwê i ja³mu¿nê.
  Po�ciæ to uczyæ siê zmieniaæ nasz stosu
nek do innych i do stworzeñ: przechodziæ od
pokusy »po¿erania« wszystkiego, celem za
spokojenia naszej chciwo�ci, do umiejêtno�ci
cierpienia  z  mi³o�ci,  która  mo¿e  wype³niæ
pustkê naszego serca. Modlitwa za� to umie
jêtno�æ wyrzeczenia siê ba³wochwalstwa i sa
mowystarczalno�ci naszego ja oraz uznania,
¿e potrzebujemy Boga  i  Jego mi³osierdzia.

Ja³mu¿na oznacza porzucenie nierozs¹dnego
stylu  ¿ycia  i  gromadzenia wszystkiego dla
siebie w iluzji zabezpieczania przysz³o�ci, któ
ra do nas nie nale¿y.
  � Niech nasz Wielki Post bêdzie krocze
niem po tej samej �cie¿ce � stwierdza Ojciec
�wiêty � aby zanie�æ nadziejê Chrystusow¹
tak¿e stworzeniu, które «zostanie wyzwolone
z niewoli zepsucia, by uczestniczyæ w wolno�
ci i chwale dzieci Bo¿ych» (Rz 8, 21). Nie po
zwólmy, aby ten b³ogos³awiony czas up³yn¹³
bezowocnie! Pro�my Boga, aby pomóg³ nam
wej�æ  na  drogê  prawdziwego  nawrócenia.
Porzuæmy egoizm i zapatrzenie siê w siebie,
a wpatrujmy siê w Paschê Jezusa; zbli¿my
siê do braci i sióstr znajduj¹cych siê w trudnej

sytuacji, dziel¹c siê z nimi naszymi ducho
wymi i materialnymi dobrami.
  Archidiecezja  ³ódzka  przygotowuje  siê
do �wi¹t Zmartwychwstania Pañskiego po
przez pielgrzymowanie do ko�cio³ów stacyj
nych. Pomys³odawc¹ przedsiêwziêcia, wzoro
wanego na stacjach rzymskich, by³ ówczesny
Metropolita £ódzki Ks. Abp Marek  Jêdra
szewski. Po raz pierwszy do ko�cio³ów sta
cyjnych ³odzianie pielgrzymowali w 2013 r.
W ka¿dym z nich innego dnia jeden z ksiê¿y
biskupów odprawia³ Mszê �wiêt¹ oraz kiero
wa³ do wiernych homiliê.
  O Wielkim Po�cie jako czasie obdarowy
wania nas przez Boga mówi³ w ko�ciele pw.
Matki Bo¿ej Zwyciêskiej Ks. Abp Grzegorz
Ry� Metropolita £ódzki. To czas naszego wy
si³ku, gdy¿ zawsze zaczynamy post od  tego:
post, modlitwa i ja³mu¿na, tzn.: wysi³ek, trud,

rezygnacja, ofiara. Ofiara z czasu przy modli
twie, ofiara z pieni¹dza przy ja³mu¿nie, ofiara
z przyjemno�ci przy po�cie. Jak podkre�li³ or
dynariusz ³ódzki je�li mamy w sobie to pra
gnienie zobaczenia Jezusa, który bierze moje
grzechy, staje siê moim grzechem i spotkania
z Nim wtedy, kiedy obdarza mnie swoj¹ spra
wiedliwo�ci¹, tak ¿e mogê siê z popio³u naro
dziæ. Je�li  jest w nas  to pragnienie,  to pod
chod�my po ten popió³ i w pokorze, i w rado�
ci, i z nadziej¹.
  W ko�ciele  �w. Franciszka Metropolita
£ódzki mówi³ o królewskiej godno�ci cz³o
wieka, która dotyczy ka¿dego � tak¿e tych,
wobec których my bardzo ³atwo zdobywamy
siê na lekcewa¿enie, wzruszenie ramion, zam

kniêcie drzwi, bo s¹ g³odni, bo s¹ spragnieni,
bo nie s¹ od nas, bo nie s¹ dobrze ubrani, bo
s¹ chorzy, albo w wiêzieniu.
  Jak podkre�la Ks. Abp Ry� trzeba mieæ
wiarê, aby uklêkn¹æ przed trêdowatym, rozu
miej¹c, kim on jest, albo kiedy nam siê wy
daje,  kim  on  jest. W  nim  jest  nieusuwalna
godno�æ  jedynego Syna Bo¿ego, królewska
godno�æ,  królestwo  przygotowana  nam  od
za³o¿enia �wiata.
  Ks. Abp Senior W³adys³aw Zió³ek swoje
rozwa¿ania w ko�ciele �w. Wojciecha po�
wiêci³ modlitwie:Kiedy zwracamy siê w mod
litwie  do Boga, musimy  robiæ  to  z  pe³nym
zaufaniem, ale i �wiadomo�ci¹, ¿e nie zawsze
bêdziemy  wys³uchani.  Ksi¹dz  Arcybiskup
podkre�li³, ¿e autentyczna modlitwa przede
wszystkim umacnia nasz¹ wiarê i mi³o�æ do
Pana Boga, a wytrwa³o�æ na modlitwie, je�li
nawet pozornie nie jest ona wys³uchana, uczy
wierno�ci  i  zaufania,  ¿e  pod  okiem  Bo¿ej
Opatrzno�ci zd¹¿amy zawsze drogami zba
wienia i ¿e Bóg zawsze we�mie nas w obronê
gdy  zagro¿one by³oby nasze  zbawienie,  bo
ono jest dla nas najwa¿niejsze.
  O wyj¹tkowo�ci Wielkiego Postu mówi³
Ks. Bp Senior Adam Lepa w parafii Przemie
nienia  Pañskiego,  nazywaj¹c  go okresem
szczególnego oddzia³ywania Bo¿ej £aski i ok
resem wyj¹tkowej  szansy,  jak¹  mi³osierny
Bóg daje cz³owiekowi, która mo¿e ju¿ nigdy
nie powtórzyæ. Jak podkre�la Ks. Bp Lepa,
dzi� liczymy na Bo¿e Mi³osierdzie i liczymy,
¿e Chrystus, którego odwiedzamy dzi� w tej
�wi¹tyni, stanie siê Chrystusem przemienia
j¹cym nas.
  Msze �wiête w ko�cio³ach stacyjnych od
prawiane bêd¹ przez jednego z Ksiê¿y Bisku
pów a¿ do 13 kwietnia. Warto skorzystaæ
z tej formy pielgrzymowania, które � jak pod
kre�la Ks. Abp Ry� � ma te¿ charakter po
kutny. B¹d�my ludem w drodze, Ko�cio³em
pielgrzymuj¹cym, nie bez celu, tylko do wiel
kiej Nocy! � zachêca Metropolita £ódzki.

Szczególnym wyzwaniem na prze¿ycie
Wielkiego Postu jest udzia³ w Ekstremalnej
Drodze Krzy¿owej. Od kilku  lat  organizo
wane s¹ one w Polsce, ale te¿ i w kilku kra
jach Europy, Ameryki Pó³nocnej i w Austra
lii. W tym roku takie drogi krzy¿owe odby
waj¹ siê w 25 krajach, w których wytyczono
909 tras. Na terenie województwa ³ódzkiego
jest 47 ró¿nych tras, w tym 3 w £odzi (z ko�
cio³ów: �w. Wojciecha, �w. Micha³a Archa
nio³a oraz Naj�wiêtszej Maryi Panny £aska
wej). Po 4 trasy wytyczono w Pabianicach,
Parznie i w Piotrkowie Trybunalskim.

Ekstremalna Droga Krzy¿owa polega na
przej�ciu kilkudziesiêciokilometrowej, ustalo
nej przez organizatorów trasy, indywidualnie,
w nocy, w regule milczenia, modlitwy i medy
tacji. Wiêkszo�æ tras na d³ugo�æ ponad 40 km,
ale jest te¿ 60kilometrowa trasa �w. Faustyny
z Pabianic do �winic Warckich. To oczywi�
cie do�wiadczenie nie dla ka¿dego. Oprócz si³
fizycznych potrzebne s¹ si³y duchowe i u�wia
domienie sobie celu  i  sensu  tego  trudu.  Jak
podkre�laj¹ organizatorzy to prawdziwe æwi
czenie  duchowe,  po  którym  cz³owiek mo¿e
zostaæ rzeczywi�cie przemieniony.

IWONA KLIMCZAK

W drodze do Wielkiej Nocy
Rekolekcje  wielkopostne,  modlitwa  w  Ko�cio³ach  stacyjnych,  ja³mu¿na  wielkopostna,
nabo¿eñstwa  pasyjne  �  droga  krzy¿owa  i  gorzkie  ¿ale,  umartwienia  i  postanowienia
wielkopostne oraz spowied� � to w³a�nie Wielki Post. W ten sposób przygotowujemy siê do
dobrego prze¿ycia �wi¹t Zmartwychwstania Pañskiego.

Mihály Munkácsy, ,1884 (Muzeum Debreczyn)
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Modlitwa za Papie¿a Franciszka
Wszechmog¹cy, mi³osierny Bo¿e, otaczaj swoj¹ ³ask¹ Ojca �wiêtego Franciszka, którego ustanowi³e� g³ow¹ Ko�cio³a �wiêtego. Daj mu �wiat³o Ducha �wiêtego, aby
zawsze prowadzi³ Twoj¹ owczarniê drogami, które Tobie siê podobaj¹, a �wiêt¹ ³ód� Ko�cio³a kierowa³ zawsze tam, gdzie Ty wska¿esz. Daj mu dobre zdrowie i wytrwa³o�æ,
aby w Imiê Twoje roztacza³ opiekê nad ca³ym ludem Bo¿ym prowadz¹c go ku jedno�ci Ko�cio³a Chrystusowego.
Matko Ko�cio³a, Królowo Pokoju, prosimy Ciê, upro� te ³aski u Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który ¿yje i króluje, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
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Modlimy siê wspólnie o cud i rych³¹ beatyfikacjê

Czcigodnej S³ugi Bo¿ej,

Wandy Malczewskiej
w Parafii

Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa
w Parznie

w niedzielê 7 kwietnia 2019 r.,
o godz. 16:00.

Patronem Archidiecezji £ódzkiej jest �wiêty
Józef, Oblubieniec Naj�wiêtszej Maryi i Wy
chowawca Jezusa. Ma³o o nim wiemy z kart
Ewangelii, a wiedzê czerpiemy raczej z tra
dycji, która dla �w. Józefa Opiekuna rezerwuje
szczególne miejsce.

Na ¿ycie zarabia³ pracuj¹c jako stolarz
i cie�la. W licznych wizerunkach, jakie pa
miêtamy z rodzinnych domów, Józef przed
stawiany by³ jako zapracowany, opiekuñczy
i czu³y ojciec i m¹¿. Zawsze dobry i wyrozu
mia³y, choæ pochodzi³ z rodu króla Dawida,
a by³ wysoko urodzony, nie posiada³ ¿adnego
maj¹tku.  Jak  podkre�laj¹  Ewangelie,  swoje
¿ycie z³o¿y³ w ofierze swojej �wiêtej Rodzinie
� Jezusowi i Maryi.

Zarêczony  z Maryj¹,  Józef  stan¹³  przed
tajemnic¹ cudownego poczêcia. Wed³ug pra
wa ¿ydowskiego jako prawomocny ma³¿onek
Maryi by³ ojcem Jezusa. Tak go te¿ nazywaj¹

Ewangelie.  Jak wiemy, Archanio³ Gabriel,
Stró¿ �wiêtej Rodziny, wobec niezwyk³o�ci
Zwiastowania uspokaja³ �w. Józefa, oznajmia
j¹c mu prawdê o dziewiczym poczêciu przez
Maryjê Syna Bo¿ego. Równie¿ Gabriel naka
za³ �w. Józefowi ucieczkê z ca³¹ Rodzin¹ do
Egiptu dla unikniêcia �mierci Dzieci¹tka Bo
¿ego z r¹k króla Heroda. Gdy na skutek �mier
ci Heroda niebezpieczeñstwo to minê³o, znów
archanio³  Gabriel  poleci³  �wiêtej  Rodzinie
powróciæ do Nazaretu.

Józef  chcia³ dyskretnie usun¹æ siê z ¿ycia
Maryi, by nie naraziæ jej na zhañbienie. Wpro
wadzony  jednak  przez  anio³a w  tajemnicê,
wzi¹³ Maryjê do siebie. Wobec konieczno�ci
podporz¹dkowania siê dekretowi o spisie lud
no�ci, uda³ siê z Ni¹ do Betlejem, gdzie urodzi³
siê Jezus. Po nadaniu Dziecku imienia i ofia
rowaniu Go w �wi¹tyni, w obliczu prze�lado
wania ucieka z Matk¹ i Dzieckiem do Egiptu.

Zyska³ wyró¿nione miejsce w pi�miennic
twie religijnym, bêd¹cmê¿em sprawiedliwym
i staj¹c na czele wszystkich �wiêtych. Jak pisze
�w.  Jan  Pawe³  II  w  Rozwa¿aniach  przed
modlitw¹ �Anio³ Pañski� (17 marca 2002 r.),
Ewangelia  nazywa  go [Józefa] cz³owiekiem
«sprawiedliwym»  (Mt  1,  19).  Sprawiedliwy
jest bowiem ten, kto siê modli, kto ¿yje wiar¹
i stara siê czyniæ dobro w ka¿dej konkretnej
sytuacji ¿yciowej.

Miejsce  �w.  Józefa w dziejach Ko�cio³a
jest bardzo osobliwe. Milcz¹cy Opiekun zadzi
wiaj¹cy wierno�ci¹,  pos³uszeñstwem S³owu
Bo¿emu,  troskliwy  i  ubogi  arystokrata,  bez
sprzeciwu czy w¹tpliwo�ci podporz¹dkowuje
siê s³owom archanio³a Gabriela. Czy tym zas
³u¿y³ sobie �w. Józef na tak¹ cze�æ? Jego ¿ycie
zwi¹zane jest przede wszystkim z najwcze�
niejszym etapem ¿ycia Jezusa. Wed³ug ludo
wej tradycji widzimy go najczê�ciej jako star
ca z maleñkim Jezusem na rêku, jako cie�lê,
b¹d� obok Maryi przy ¿³óbku. A przecie¿ Jó
zef  by³ m³odym,  silnym mê¿czyzn¹,  który
móg³ robiæ ¿yciow¹ karierê, jednak bez reszty
zaufa³ mocy Bo¿ej  i po�wiêci³  swoje ¿ycie,
aby mog³y siê wype³niæ Bo¿e obietnice. Jó
zef by³ cz³owiekiem z ludu. Mia³ dobry fach,
osobiste plany na przysz³o�æ i wydawa³o siê,
¿e nic mu nie przeszkodzi w jego realizacji.
Tymczasem  jego  ¿ycie  sta³o  siê  elementem
planu Bo¿ego. Potrafi³ zrezygnowaæ z siebie,
by  nie  dopu�ciæ  do  zniewa¿enia  imienia
Maryi, kobiety, któr¹ kocha³ i mia³ poj¹æ za
¿onê. Staj¹c przed faktem cudownego poczê
cia, zda³ najtrudniejszy egzamin z wiary.

Piêknie opisuje rolê Józefa w ¿yciu �wiê
tej Rodziny Jan Dobraczyñski. Jego ksi¹¿kê
�Cieñ Ojca� najtrafniej skomentowa³ i zaopa
trzy³ osobist¹ adnotacj¹ Ks. Kard. Stefan Wy
szyñski:Drogi Janie, w �Cieniu Ojca� ods³o
ni³e� �wiat³o Opiekuna Jezusa i Jego Dziewi
czej Matki� Pomog³e�  zrozumieæ  nam  �w.
Józefa� Bóg Ci to nagrodzi� � Stefan Kard.
Wyszyñski Prymas Polski.

Milcz¹cy m¹¿ Maryi i ziemski ojciec Jezu
sa by³ obecny podczas donios³ych chwil w ¿y
ciu Syna Bo¿ego: narodzin, pok³onu Mêdr
ców, Ofiarowania  Jezusa w  �wi¹tyni,  rzezi
Niewini¹tek, ucieczki do Egiptu, odnalezienia
Jezusa w  Jerozolimie.  Prawdopodobnie  nie
doczeka³ doros³ego ¿ycia Jezusa, ale z pewno

�ci¹ przy jego �mierci byli obecni Ci, którym
z mi³o�ci¹ po�wiêci³ swoje ¿ycie. St¹d uznaje
siê go za patrona dobrej �mierci.

�wiêty Józef jest patronem Ko�cio³a pow
szechnego, licznych zakonów i krajów, m.in.
Austrii,  Czech,  Filipin, Hiszpanii,  Kanady,
Portugalii, Peru, wielu diecezji i miast oraz pa
tronem ma³¿onków i rodzin chrze�cijañskich,
ojców, sierot, a tak¿e cie�li, drwali, rêkodziel
ników,  robotników,  rzemie�lników, wszyst
kich pracuj¹cych i uciekinierów.

�wiêty Józef jest Patronem archidiecezji
³ódzkiej, jest te¿ naszym Patronem. Módlmy
siê do Niego o wstawiennictwo ziemskiego
ojca Jezusa do Jego Ojca w niebie.

MIROS£AW ORZECHOWSKI

Opiekun Pana Jezusa
W latach PRLu mawiano czêsto o £odzi, ¿e jest �miastem robotników�. Mia³o to wed³ug
jednym dodaæ klasowego splendoru naszemu miastu, a z drugiej strony � byæ etykiet¹ pom
niejszaj¹c¹  znaczenie milionowej wówczas metropolii w  rywalizacji  historycznych miast
polskich. Czasy mija³y, systemy polityczne upada³y, £ód� wyludnia³a siê, a pewien �duch
robotniczy�,  jakie�  pojêcie  �miasta  znoju  robotniczego�  zosta³o w mentalno�ci  samych
³odzian, jak i opisie przyjezdnych.

9 marca zmar³ w wieku 85 lat

��P
mjr Józef Stêpieñ

Honorowy Prezes Ko³a £ódzkiego
Towarzystwa Czytelni Ludowych

Przyjaciel i Darczyñca �Aspektu Polskiego�

G³êbokie wyrazy wspó³czucia Rodzinie sk³ada
Redakcja �Aspektu Polskiego�

i Katolicki Klub im. �w. Wojciecha

Ko�cio³y stacyjne
25.03. � Matki Boskiej Ró¿añcowej
26.03. � �w. El¿biety Wêgierskiej
27.03. � Opatrzno�ci Bo¿ej
28.03. � Naj�w. Maryi Panny Królowej Polski
29.03. � Naj�w. Serca Jezusowego (Julianów)
30.03. � Matki Boskiej Bolesnej

01.04. � Mi³osierdzia Bo¿ego
02.04. � �w. Antoniego z Padwy
03.04. � Naj�wiêtszego Zbawiciela
04.04. � �w. Marka Ewangelisty
05.04. � Zes³ania Ducha �wiêtego
06.04. � �w. Teresy od Dzieci¹tka Jezus

08.04. � Wniebowziêcia Naj�w. Maryi Panny
09.04. � �w. Józefa (ul. Ogrodowa)
10.04. � Naj�wiêtszego Imienia Jezus
11.04. �Podwy¿szenia Krzy¿a �wiêtego
12.04. � �w. Siostry Faustyny
13.04. � sobota � �w. Stanis³awa Kostki l
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Na pocz¹tku marca wszystkie media w Polsce
mówi³y o radosnym �wiêtowaniu 20. rocznicy
naszej obecno�ci w zachodnim sojuszu mili
tarnym NATO. Obchody  trwa³y  przez  ca³y
tydzieñ. Zaczê³y siê 7 marca, a skoñczy³y siê
12 marca w Pradze na zamku na Hradczanach.
Na  kulminacyjne  uroczysto�ci  zjechali  siê
przedstawiciele  czterech pañstw grupy Wy
szehradzkiej oraz wa¿ni go�cie, w�ród których
by³a Madeleine Albright � by³a sekretarz stanu
USA, która 20 lat temu wprowadza³a nas do
NATO. Rocznicê w³¹czenia Polski do NATO
uczczono nie tylko na salonach, ale równie¿
na ulicach 20 polskich miast, gdzie zorganizo
wano  okoliczno�ciowe  pikniki. W  przemó
wieniach i komentarzach medialnych wybrz
miewa³o s³owo sukces, sukces, sukces. Od le
wicy po prawicê mówiono o wielkim dobro
dziejstwie, jakim dla Polski jest przynale¿no�æ
do sojuszu NATO. Ambitniejsi obserwatorzy
¿ycia publicznego nie podzielaj¹  tego zach
wytu. Jest wiele faktów, które przecz¹ narracji,
¿e sojusz NATO dzia³a dla naszego dobra.
  Sojusz politycznowojskowy o charakte
rze obronnym pod nazw¹ Organizacja Paktu
Pó³nocnoatlantyckiego  �  NATO  (skrót  od
nazwy w jêzyku angielskim) zosta³ powo³any
do ¿ycia 4 kwietnia 1949 r. w Waszyngtonie.
Do pañstw za³o¿ycielskich nale¿a³a USA, Ka
nada oraz dziesiêæ pañstw Europy Zachodniej
(Wielka Brytania, Francja, Norwegia, Belgia,
Dania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Por
tugalia  i W³ochy). Dzisiaj NATO  liczy  29
pañstw,  które  w  kwietniu  tego  roku  bêd¹
wspólnie  obchodziæ  70.  rocznicê  istnienia
wielkiego  sojuszu.  Pakt  wojskowy  NATO
stworzono  pierwotnie  dla  obrony militarnej
Zachodu przed Zwi¹zkiem Radzieckim, a po
jego rozpadzie jego zadaniem by³o utrzymanie
�równowagi  strategicznej� miêdzy Wscho
dem i Zachodem. By³ równie¿ okres zbli¿enia
miêdzy NATO i Rosj¹. Po wydarzeniach 11
wrze�nia  2001  r.  �cywilizowany�  �wiat  re
prezentowany przez Stany Zjednoczone mu
sia³ stawiæ czo³a �wiatowemu terroryzmowi.
Do tego by³a potrzebna Rosja. W historycznej
mowie  z  23 maja  2002  r.  prezydent Georg
Bush og³osi³:now¹ erê przyja�ni w stosunkach
Zachodu  z  Rosj¹. W  swoim  przemówieniu
powiedzia³:Zak³adamy oto nowe partnerstwo
amerykañskorosyjskie.  (�)  Stare  traktaty,
które regulowa³y wrogo�æ i utrzymywa³y rów
nowagê strachu, straci³y moc. Nowe umowy
udowadniaj¹, ¿e Rosja i USA nie s¹ ju¿ wro
gami. Po krwawych wydarzeniach na Ukra
inie Sojusz Pó³nocnoatlantycki znowu zaost
rzy³  swój  stosunek  do  Rosji  wracaj¹c  do
swoich pierwotnych za³o¿eñ, wed³ug których
NATO jest odzwierciedleniem podzia³u �wia
ta na dwa obozy � amerykañski i rosyjski.
  Przywódcy w Polsce s¹ przekonani, ¿e na
le¿¹ do w³a�ciwego obozu. Propaganda ame
rykañska tak ukszta³towa³a Europejczyków,
a szczególnie Polaków, ¿e jeste�my pewni, ¿e

wojska USA  i  stworzony dla  ich  interesów
Sojusz Pó³nocnoatlantycki zapewni¹ pokój nie
tylko  Europie,  ale  równie¿  ca³emu  �wiatu.
Tylko nieliczni Polacy zauwa¿aj¹, ¿e sojusz
NATO jest instrumentem realizacji strategicz
nych  zadañ  polityki  amerykañskiej  zadaj¹c
sobie pytanie, dlaczego mamy siê cieszyæ ze
stacjonowania  coraz wiêkszej  ilo�ci  obcych
wojsk na terenie Polski. Obawy budzi tre�æ us
tawy, znowelizowanej w 2016 r., o zasadach
pobytu i przemieszczania siê wojsk obcych na
terytorium RP w czasie pokoju. Ustawa ta na
daje si³om obcych pañstw takie same upraw

nienia jak te, które przys³uguj¹ polskiej armii.
Ponadto od 2010 r. obowi¹zuje umowa o sta
tusie wojsk amerykañskich w Polsce. Porozu
mienie, znane jako SOFA, zak³ada ca³y szereg
regulacji stawiaj¹cych wojska USA ponad
i poza prawem obowi¹zuj¹cym w Polsce.
  Polska powierzy³a  losy  swojego bezpie
czeñstwa sojuszowi NATO, czyli w praktyce
Stanom Zjednoczonym, bo to one, a nie Niem
cy czy Francja, wyznaczaj¹ kierunki dzia³ania
tej organizacji. Polska postêpuje dzisiaj podob
nie jak w przesz³o�ci, kiedy zaufa³a Napole
onowi. Mówi siê nam, ¿e wej�cie Polski do
NATO jest zas³ug¹ premiera Jana Olszews
kiego, który w 1991 r. podczas krótkiego okre
su swoich rz¹dów za³atwi³ nam tê sprawê
u decydentów NATO w Stanach Zjednoczo
nych. Za cel swoich rz¹dów postawi³ akcesjê
Polski do struktur NATO. A prawda jest taka,
¿e to szefowie NATO zaprosili nas do NATO,
po spe³nieniu odpowiednich warunków. Od
po³owy lat 90. zak³adano w Polsce ró¿ne sto
warzyszenia oraz kluby na rzecz NATO i opcji
transatlantyckiej.  Polska m.in.  uczestniczy³a
w tzw. Partnerstwie dla Pokoju. By³ to czas
szkoleñ polskiej kadry dowódczej i zapozna
wania jej z przysz³ymi obowi¹zkami. Stwo

rzone  wtenczas  lobby  pronatowskie  fun
kcjonuje  do  dzisiaj.  Efekty  s¹  widoczne  �
�wszyscy wiedz¹�, kto jest dla Polski potenc
jalnym agresorem.
  Przyjêcie  Polski  do NATO nast¹pi³o  za
czasów prezydenta Kwa�niewskiego i premie
ra Buzka. Odt¹d wszystkie  rz¹dy w Polsce
pilnie wykonywa³y obowi¹zki wynikaj¹ce
z  przynale¿no�ci  do  struktur  NATO.  Jako
cz³onek paktu uczestniczyli�my w natowskich
misjach w obszarach wskazanych przez USA
� w Afganistanie, Iraku. Zgodzili�my siê na
bombardowanie Libii i Syrii. Podczas �poko
jowych misji�  zginê³o  ponad  100  polskich
¿o³nierzy. Wed³ug oficjalnych wyk³adni, Pol
ska nie bra³a udzia³u w wojnie, tylko w �po
kojowych misjach  stabilizacyjnych�.  Rz¹dy
siê zmienia³y, a ka¿dy z nich stara³ siê udo
wodniæ,  ¿e  jeste�my wiernym  sojusznikiem
Waszyngtonu. Nie inaczej jest z obecnym rz¹
dem,  który  robi wszystko,  by  amerykañscy
decydenci byli z nas zadowoleni  i  zechcieli
zwiêkszyæ obecno�æ si³ NATO w Polsce. Rz¹
dz¹cym Polsk¹ zale¿y szczególnie na powiêk
szeniu kontyngentu amerykañskich wojsk na

terenie Polski z naciskiem na zamianê �sta³ej
rotacyjnej� bytno�ci wojsk NATO na faktycz
nie sta³¹ obecno�æ. Dzisiaj w Polsce przebywa
4,5 tysiêcy ¿o³nierzy nale¿¹cych do brygady
pancernej US Army oraz batalion NATO
w Bemowie Piskim, którego podstawê tworz¹
wojska amerykañskie. Determinacja polskie
go rz¹du jest tak wielka, ¿e w ubieg³ym roku
premier Mateusz Morawiecki  zadeklarowa³
chêæ wsparcia  sta³ej bytno�ci pe³nej  amery
kañskiej dywizji pancernej kwot¹ 2 mld dola
rów. To ca³kiem spora sumka w porównaniu
do kwoty,  jak¹ Pentagon planuje wydaæ na
obecno�æ amerykañskich ¿o³nierzy w Polsce
w 2019 r. Na ten cel przeznaczono 232 mln
dolarów. Dla porównania, dla wsparcia Ukra
iny, która nie nale¿y do NATO, Pentagon chce
wydaæ 250 mln dolarów.
  Dowództwo wojsk pó³nocnowschodnich
NATO mie�ci siê w Szczecinie. Aktywno�æ
NATO na terenie Polski polega na rotacyj
nej  obecno�ci wojsk  sojuszu,  patrolach  po
wietrznych  i morskich  oraz  na  æwiczeniach
wojskowych. Na szczycie NATO w Newport
w 2014 r. zdecydowano o stworzeniu na tere
nie  sze�ciu  tzw.  pañstw  ramowych,  w�ród
których jest Polska, tzw. szpicy, czyli si³ szyb

kiego reagowania z³o¿onych z oddzia³ów po
wietrznodesantowych wojsk  pañstw  cz³on
kowskich. Taka szpica tworzona jest u nas od
2015  r.  Mimo  zabiegów  polskich  w³adz,
prawdopodobnie nie dojdzie do powstania na
pó³nocnowschodniej  flance  NATO  �fortu
Trump� � sta³ych baz w Polsce. Nowy sekre
tarz  obrony  USA  Patrick  Shanahan  widzi
obecnie wiêksze zagro¿enie ze strony Chin,
wiêc chce skoncentrowaæ siê na unowocze�
nianiu swoich technologii wojskowych, w tym
na  technologiach  cybernetycznych. Ponadto
nadal obowi¹zuje porozumienie NATORosja
z 27 maja 1997 r., które wykluczy³o rozmiesz
czenie sta³ych baz w nowych krajach NATO.
  Analizuj¹c wydarzenia tworz¹ce geopoli
tykê  czêsto  nie  zauwa¿amy,  �co  by³o  naj
pierw�. Czyli, ¿e najpierw by³ �majdan�, a do
piero  potem  by³  �Krym�.  Podobnie  jest  ze
spraw¹ wojsk NATO,  które  zbli¿aj¹  siê  do
granic Rosji. W 2015 r. W³adimir Putin w wy
wiadzie dla  jednego z w³oskich dzienników
powiedzia³,  ¿e nie  trzeba siê baæ Rosji: Nie
ruszamy siê w ¿adn¹ stronê, to infrastruktura
NATO zbli¿a siê do naszych granic. W strate
gii wojskowej NATO przyjêto, ¿e na terenie
by³ego bloku wschodniego powstan¹ dwie ba
zy antyrakiet � w Rumunii i w Polsce. W Ru
munii takie baterie ju¿ stoj¹. W Polsce w Re
dzikowie ko³o S³upska budowa trwa. Urucho
mienie  tarczy antyrakietowej przewidywane
jest na koniec przysz³ego roku. Systemy Pat
riot mog¹ byæ wyposa¿one w rakiety ofensyw
ne,  dlatego  Rosja  zapowiada  usytuowanie
analogicznych urz¹dzeñ (Iskanderów o zasiê
gu do 500 km) w obwodzie kaliningradzkim.
  Stany Zjednoczone zrêcznie wykorzystuj¹
nasz¹  nadgorliwo�æ  � wrêcz  entuzjazm  dla
dzia³añ NATO. W nagrodê jeste�my chwaleni
za to, ¿e sumiennie wype³niamy natowskie zo
bowi¹zania i wydajemy na obronno�æ 2 proc.
PKB. Dygnitarze USA wskazuj¹ nasze pañst
wo jako wzorcowe w tej dziedzinie. A my sta
ramy siê  jeszcze bardziej. W 2017 r. polski
parlament przyj¹³ ustawê zobowi¹zuj¹c¹ Pols
kê do zwiêkszenia wydatków na cele obronne
do 2,5 proc. PKB w 2030 r. Minister obrony
Mariusz B³aszczak zapowiada, ¿e w ci¹gu naj
bli¿szych 7 lat wydamy 185 mld z³otych na
dozbrojenie naszego wojska, co w praktyce,
sprowadza siê do robienia zakupów wojsko
wych w USA. Zobowi¹zali�my siê kupiæ od
nich wyrzutnie Himars i samoloty pi¹tej gene
racji F35. Polska przyjmuj¹c najpierw ame
rykañskie wojska, a  teraz ewentualnie broñ
j¹drow¹, staje siê formalnie krajem frontowym
w konfrontacji amerykañskorosyjskiej. Czy
tego ¿ycz¹ sobie Polacy?
  Wiele zak³amania i patosu tkwi w s³owach
polskich przywódców, którzy sk³adaj¹ dekla
racje: �priorytetem naszej polityki jest integra
cja euroatlantycka�, �bierzemy odpowiedzial
no�æ za bezpieczeñstwo ca³ego �wiata�. Oby
te zobowi¹zania nie odby³y siê zbytnim kosz
tem, �po naszym trupie�, jak mia³o to miejsce
w czasie II wojny �wiatowej. Zachód wtedy
obieca³, poklepa³ po plecach, potem odwróci³
siê od nas, by na koñcu kazaæ sobie za wszyst
ko zap³aciæ. Anglicy i Francuzi rozliczyli nas
co  do  grosza  pod  czujnym  okiem  najwiêk
szego zwyciêzcy II wojny �wiatowej � Stanów
Zjednoczonych.  W  obecnych  niepewnych
czasach powinni�my rozgrywaæ swoje polskie
sprawy umiejêtniej i na wielu frontach. Zanie
dbania w dziedzinie budowania w³asnej obro
nno�ci nie da siê zast¹piæ gwarancjami sojusz
nika zza morza. Bo ka¿dy sojusznik, w tym
Amerykanie, maj¹ na uwadze przede wszyst
kim swoje interesy. Porzuæmy wiêc przekona
nie, ¿e inni zadbaj¹ o nasze bezpieczeñstwo.

MARCIN KELLER

20 lat obecno�ci Polski w NATO
20 lat temu, 12 marca 1999 r., Polska wraz z Czechami i Wêgrami zosta³a cz³onkiem NATO.
W tym samym miesi¹cu, 23 marca, wojska NATO rozpoczê³y naloty w nowej Jugos³awii.
Celem nalotów by³o �zmuszenie Serbów do pokojowego rozwi¹zania problemu Kosowa�.
Zatem Polacy zaczêli swoj¹ aktywno�æ w NATO od udzia³u w �pokojowej operacji� na Ba³
kanach. Do dzi� wielu zadaje sobie pytanie, komu zagra¿a³a Serbia? Sojusz NATO ponoæ
opiera siê na doktrynie obronnej, a pañstwa cz³onkowskie NATO maj¹ obowi¹zek udzielania
sobie pomocy militarnej na wypadek zagro¿enia zewnêtrznego. Czy wtedy, w 1999 r., któ
remu� z pañstw nale¿¹cych do NATO zagra¿a³a Serbia?
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Czy zielone EXPO' 24 zatopi £ód�?
29 kwietnia br. nast¹pi inauguracja Green EXPO � International Horticultural Exhibition
Beijin�19, China. Bêdzie  to  kolejna,  �wiatowa wystawa producentów ogrodnictwa, a  tak
naprawdê ro�linno�ci ozdobnej. Wystawa ta, wed³ug klasyfikacji BIE � Bureau International
des Expositions w Pary¿u ma rangê najwy¿sz¹, bo A1. Dlaczego powinno to ³odzian za
interesowaæ? Ju¿ za piêæ lat podobne wydarzenie ma spotkaæ miasto £ód�.

Miêdzynarodowi ogrodnicy
  Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Produ
centów Ogrodników (AIPH) jest stowarzysze
niem  nonprofit  zarejestrowanym w  Bruk
seli. Zadaniem jego jest zatwierdzanie i wdra
¿anie Regulacji AIPH dla Miêdzynarodowych
Targów Ogrodniczych,  czuwanie  nad  prze
strzeganiem Karty i Regulaminu AIPH. AIPH
ponosi miêdzynarodow¹ odpowiedzialno�æ za
zatwierdzanie  miêdzynarodowych  wystaw
ogrodniczych.
  Celem AIPH w zakresie miêdzynarodo
wych  targów  ogrodniczych  jest  promocja
produktów przemys³u ogrodniczego dla ogó
³u  spo³eczeñstwa,  przedsiêbiorstw  i  rz¹dów
oraz zwiêkszenie globalnego uznania dla og
rodnictwa w zakresie jego korzy�ci dla jedno
stek  i  spo³eczeñstw.  Rola AIPH  polega  na
zapewnieniu targom prawid³owego przepro
wadzenia  poprzez  zdefiniowan¹  procedurê
zatwierdzania i monitorowania oraz poprzez
regulacjê ich dozwolonej czêstotliwo�ci. Prze
prowadzane przez AIPH targi maj¹: stymulo
waæ zwiêkszanie wykorzystywania ro�lin na
rzecz poprawy zdrowia i dobrego samopoczu
cia spo³eczeñstwa, przyczyniaæ siê do popra

wy stanu �rodowiska i wzmocnienia gospo
darki, demonstrowaæ spo³eczeñstwu potrzeby
ogrodnictwa i jego roli w ³¹czeniu ludzi z ich
otoczeniem, ³¹czyæ do�wiadczenia ogrodnic
twa  z ró¿nych krajów w celu promowania naj
lepszej wiedzy i praktyki z ca³ego �wiata oraz
�wiêtowania ró¿norodno�ci kulturowej i ogro
dniczej, podnosiæ poziom ogrodnictwa i u³at
wiaæ miêdzynarodow¹ wspó³pracê w sektorze
profesjonalnego ogrodnictwa. To piêkna ideo
logia, która przy�wieca dzia³alno�ci tego sto
warzyszenia. A jaka jest praktyka?

Klasa A1 zobowi¹zuje
  Organizacjê wystaw �wiatowych reguluje
Konwencja z 1928  r., która przewiduje  im
prezy kilku klas: A1, B1, C i D. Zgodnie z ar
tyku³em 4.B.2 Konwencji dotycz¹cej wystaw
miêdzynarodowych, Miêdzynarodowe Biuro
Wystaw  (BIE)  uznaje wystawy  ogrodnicze
zatwierdzone przez Miêdzynarodowe Stowa
rzyszenie Producentów Ogrodniczych (AIPH)
jako  klasy A1,  pod warunkiem,  ¿e  istnieje
przerwa  co  najmniej  dwóch  lat  pomiêdzy
takimi wystawami w  ró¿nych  krajach  i  co
najmniej dziesiêæ lat miêdzy takimi wydarze

niami w  tym samym kraju;  tak by by³a za
chowana odpowiednia przerwa miêdzy dwo
ma zarejestrowanymi wystawami. Miêdzyna
rodowe  Targi  Ogrodnicze  A1  musz¹  byæ
zgodne z Regulaminem AIPH i BIE.
  Warunki dla imprezy producentów ogrod
niczych klasy A 1  stawiane przez AIPH s¹
bardziej precyzyjne. Klasa ta implikuje naz
wê imprezy: World Horticultural Exhibition
�wiatowa Wystawa  Producentów Ogrodni
czych. Czas trwania takiej imprezy to mini
mum 3 miesi¹ce,  a maksimum 6 miesiêcy.
Aplikacje powinny byæ sk³adane w okresie od
12 do minimum 6 lat przed przewidywanym
terminem imprezy.
  Szczególne warunki dla wystawy klasy A1
dotycz¹ powierzchni wystawienniczej. Mini
malna  powierzchnia wystawiennicza  to  50
hektarów,  z  czego  maksymalnie  10%  zaj
muj¹ budynki (z wy³¹czeniem budynków wy
korzystywanych  na wystawy wewnêtrzne).
Co najmniej 5% powierzchni wystawienniczej
zarezerwowanych dla pe³noetatowych uczest
ników  miêdzynarodowych.  Przewiduje  siê
minimum 10 krajów uczestnicz¹cych. Zapro
szenia mog¹  byæ wydawane  za  po�rednic
twem placówek dyplomatycznych.
  Wskazana minimalna powierzchnia wys
tawiennicza to powierzchnia netto, do której
nie wchodzi niezbêdna infrastruktura (np. ale
je). Powierzchnia ta powinna zostaæ podzie
lona na niezale¿ne stanowiska wystawienni
cze, każde o pow. minimum 200 m², a jeżeli
wystawca  zechce  prowadziæ  sprzeda¿,  po
wierzchnia stanowiska może sięgać 2000 m².
Z uwagi na konkurs ekspozycji, ka¿de ze sta
nowisk powinno byæ odseparowane od pozo
sta³ych. Z uwagi na to, ¿e ekspozycje sk³adaj¹
siê przewa¿nie z tropikalnych ro�lin wiecznie

zielonych, wymagany jest odpowiedni grunt
do nasadzeñ oraz temperatura otoczenia, która
nie mo¿e spadaæ poni¿ej 20°C.
  Podjêcie  siê  funkcji  organizatora EXPO
oznacza  spory  wydatek.  Gwarancja  finan
sowa to 150 tysiêcy euro, a op³ata licencyjna
to 400 tysiêcy euro. Dodatkowo, je¿eli orga
nizator zbierze z op³at  za bilety wstêpu po
wy¿ej 40 milionów euro, bêdzie musia³ ui�ciæ
nadwy¿kê w wysoko�ci 1% powy¿ej tej kwo
ty. Na miasto, organizatora zielonego EXPO,
spadaj¹ wszelkie  koszty  tej  imprezy,  tak¿e
koszty transportu materia³ów i produktów do
ekspozycji.

Czy warto? Mam w¹tpliwo�ci. Expo, które
odby³o siê kilka lat temu w Rostocku, zakoñ
czy³o siê 20milionowym deficytem. Pojawiæ
siê musi w tym miejscu pytanie: zatopi zielone
EXPO�24 miasto £ód�?

JACEK KÊDZIERSKI

Dawno  minê³y  czasy  wspania³ych  katedr,
cudownej muzyki i malarstwa inspirowanego
Bibli¹, poszukuj¹cych prawdy uniwersytetów,
powszechnie przyjêtych norm obyczajowych,
serio respektowanych powinno�ci religijnych,
obowi¹zku obrony wiary katolickiej, stania na
stra¿y honoru, wspó³istotno�ci rozumu i wiary
� w  ogóle wszystkiego,  co  sk³ada³o  siê  na
Christianitas. By³o wiele przyczyn destrukcji
tamtej rzeczywisto�ci. Ich spektrum jest og
romne i wielowymiarowe. G³ównych spraw
ców zmian da siê jednak wskazaæ. Rozmaici
my�liciele  i  pseudomy�liciele  g³osili  przez
wieki swoje idee, które przerodzi³y siê w koñ
cu w agresywny podbój �wiata przez ateizm
i gorliwo�æ w obalaniu przykazañ Dekalogu,
zw³aszcza w odniesieniu do ludzkiej seksual
no�ci. Niniejszy tekst w ¿adnej mierze nie as
piruje do szerokiego omówienia problematyki,
zaledwie j¹ zarysowuj¹c, ale jest jednak ob
szerny na tyle, ¿e szczup³o�æ dostêpnego miej
sca wymusza jego podzia³ na czê�ci. Autor wy
ra¿a przy tym nadziejê, ¿e P.T. Czytelnicy do
ceni¹ wagê zamieszczonych tre�ci i nie poczy
taj¹ mu tego za nadu¿ycie ich cierpliwo�ci.
  Przyjrzymy siê wybranym aspektom tego
procesu. Bêdzie to jedynie niewielki wycinek,
skromna pomoc w u�wiadomieniu sobie, jak
mog³o  doj�æ  do  apokaliptycznej  rewolucji,
która doprowadzi³a do tego, ¿e dzisiaj:
  �  republikanie w Kongresie USA pono
sz¹ wielokrotnie fiasko w walce o prawo do

choæby  utrzymania  przy  ¿yciu  dziewiêcio
miêcznego  dziecka  narodzonego  w  czasie
nieudanej aborcji,
  � wiêkszo�æ Amerykanów za normê przyj
muje przeprowadzenie aborcji na ¿yczenie do
12 tygodnia ci¹¿y, a wielu pragnie rozci¹gn¹æ
ten �przywilej/prawo� do 24 tygodni,
  � przeciwny aborcji Donald Trump o�mie
la  siê  co  najwy¿ej  na  próbê  przepchniêcia
przez Kongres zakazu aborcji po 20. tygodniu
ci¹¿y,
  � Bundestag w Niemczech prawnie lega
lizuje �trzeci¹ p³eæ�,
  � kilkadziesi¹t tysiêcy ludzi rocznie w Ho
landii, Belgii, USA i w innych miejscach na
�wiecie, wielu wbrew w³asnej woli, jest elimi
nowanych  lub  sami  eliminuj¹  siê  wskutek
eutanazji,
  � przestrzeñ publiczna w Polsce jest pod
ci¹g³ym  atakiem  organizacji  i  �artystów�
zmierzaj¹cych do rozpadu klasycznej kultury,
ma³¿eñstwa i rodziny,
  � liderka PO jawnie szydzi ludzi opowia
daj¹cych siê za ¿yciem od poczêcia do natu
ralnej  �mierci,  nazywaj¹c  ich  zacofañcami
cuchn¹cymi naftalin¹,
  � odbywa siê Polonez Równo�ci na war
szawskiej studniówce, w³adze Warszawy pod
pisuj¹ deklaracjê LGTB+, Wojewódzki S¹d
Administracyjny  wydaje wyrok de facto zez
walaj¹cy na zawieranie zwi¹zków jednop³cio
wych jako ma³¿eñskich, w 200 szko³ach od

bywa siê �têczowy pi¹tek�, czy odbywaj¹ siê
zajêcia propaguj¹ce gender.
  Chc¹c  zrozumieæ  naturê  zjawisk,  trzeba
siê cofn¹æ do odleg³ej przesz³o�ci. Richard M.
Weaver,  amerykañski  my�liciel  konserwa
tywny, w swym dziele Idee maj¹ konsekwenc
je (1948, polskie wydanie 1996, WPSB), ana
lizuj¹c g³êboki kryzys cywilizacji zachodniej,
wskaza³ pierwsze przyczyny ju¿ w dominuj¹
cym w my�li filozoficznej Zachodu w XIV w.
kwestionowaniu realno�ci uniwersaliów. Ruch
ten,  za  spraw¹  angielskiego  franciszkanina
Williama Ockhama  (12851347),  przeszed³
do historii filozofii pod mianem nominalizmu,
doktryny filozoficznej, wed³ug której nie ist
niej¹ przedmioty i pojêcia ogólne, a pojêcia
abstrakcyjne � np. warto�ci, równie¿ nadprzy
rodzone, czy moralno�æ � s¹ tylko nazwami
niemaj¹cymi odpowiedników w rzeczywisto�
ci. �wiat Zachodu podj¹³  jedn¹ z³¹ decyzjê,
która sta³a siê wystarczaj¹c¹ i ostateczn¹ przy
czyn¹ innych z³ych decyzji. Centraln¹ sta³a siê

kwestia: czy istnieje �ród³o prawdy wy¿sze
i niezale¿ne od cz³owieka? Praktycznym re
zultatem filozofii nominalistycznej by³o od
rzucenie  rzeczywisto�ci  poznawanej  przez
umys³ i umieszczenie na jej miejscu tego, co
poznawane jest przez zmys³y, empiryzm. To
z  kolei  oznacza  nieuchronnie  zaprzeczenie
istnienia obiektywnej prawdy. Wówczas nie
ma  ju¿  ucieczki  przed  relatywizmem has³a:
�cz³owiek miar¹ wszystkich rzeczy�.
  Samo pojêcie wiecznych prawd sta³o siê
wrêcz obra�liwe dla wspó³czesnego umys³u.
Pozycja religii zaczyna byæ dwuznaczna i mu
si pojawiæ siê pytanie, czy mo¿e ona w ogóle
istnieæ w �wiecie racjonalizmu i nauki. S³owa
przesta³y korespondowaæ z obiektywnymi rze
czami, wiêc nie wydaje siê wielkim z³em swo
bodne nimi dysponowanie. Od tego momentu
wiara  w  jêzyk,  jako  �rodek  docierania  do
prawdy, s³abnie, a¿ po nasz wiek tak zwanej
postprawdy. S³yszymy dzi�, ¿e nie ma zna
czenia, w co cz³owiek wierzy, dopóki nie bie
rze on swej wiary powa¿nie. Jest to stan, do
którego od wielu lat zredukowane s¹ wierze
nia religijne.
  Szerokiego przegl¹du  rozmaitych  idei
i konsekwencji, które za sob¹ poci¹gnê³y, do
kona³ Benjamin Wiker, wyk³adowca filozofii
i  etyki  chrze�cijañskiej  na  amerykañskich
uczelniach, w  pracy Dziesiêæ  ksi¹¿ek,  które
zepsu³y �wiat  (2008, polskie wydanie 2012,
Fronda). Tytu³ jest nieco myl¹cy, gdy¿ ksi¹¿ka
opisuje w rzeczywisto�ci 15, a nie 10 toksycz
nych ksi¹¿ek, gdy¿ kilka z nich, napisanych
chronologicznie wcze�niej, niejako przygoto
wa³y grunt pod tytu³owe dziesiêæ. Tutaj zajmê
siê tylko niektórymi z nich, tymi, które najbar
dziej  przyczyni³y  siê  do  takiego  urobienia
umys³ów, jakie sygnalizowa³em wy¿ej.

koniec czê�ci pierwszej

JERZY NAGÓRSKI

Konsekwencje niektórych idei (cz. 1)
�¯y³ sobie niegdy� cz³owiek nazwiskiem Rousseau, który napisa³ ksi¹¿kê o niczym innym, jak

tylko o samych ideach. Tylko, ¿e drugie wydanie tej ksi¹¿ki oprawiono w skóry tych, którzy

lekcewa¿¹co na�miewali siê z pierwszego�. Thomas Carlyle, szkocki eseista
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Erygowana w maju 1989 r. decyzj¹ Ks. Bp.
W³adys³awa Zió³ka parafia zosta³a wydzielona
z parafii �w. Wojciecha. Wkrótce �wiêtowaæ
bêdziemy 30. rocznicê jej istnienia.

Pierwszym  proboszczem  zosta³  miano
wany ks. Józef D¹browski, a wikariuszem ks.
Andrzej �cieszko. Ich najwa¿niejszym
zadaniem by³a budowa ko�cio³a. Do
czasu wybudowania  nowej  �wi¹tyni
wierni gromadzili siê w kaplicy przy
ul. Kurczaki.
  W 1993 r. zaczêto zbieraæ fundu
sze na budowê ko�cio³a. Zniwelowano
teren i postawiono krzy¿. Proboszczo
wi pomaga³ ju¿ kolejny wikariusz ks.
Robert Arndt.  Trzy  lata  pó�niej Ks.
Abp W³adys³aw Zió³ek po�wiêci³ krzy¿
i  plac  budowy.  Ju¿ wtedy w  parafii
dzia³a³y pierwsze grupy parafialne: ̄ y
wa Ró¿a, Ko�ció³ Domowy,  asysta,
schola i ministranci. Wa¿nym wyda
rzeniem by³ o przyjêcie Obrazu Matki
Bo¿ej Watykañskiej, który w 1995 r.
peregrynowa³ po archidiecezji ³ódzkiej.
  Z dniem 1 lipca 1998 r. parafiê obj¹³ no
wy proboszcz � ks. Stanis³aw £¹gwa. Ko�ció³
powoli wznosi³ siê do góry. Od pa�dziernika
1998 r. w bocznej nawie buduj¹cego siê ko�
cio³a zaczêto sprawowaæ Msze �w. oczekiwa
ne od dawna przez wielu parafian. Rozwija³o
siê  te¿  ¿ycie  duchowe.  W  parafii  dzia³a³o
prê¿nie 9 kó³ ¯ywego Ró¿añca, w tym jedno
mêskie i jedno m³odzie¿owe.
  W 2000 r. jubileuszowym w naszej parafii
odby³y  siê  pierwsze Misje  �wiête,  naszymi
duchowymi przewodnikami byli o.o. francisz
kanie: O. Marek Iwañski i O. Kazimierz Brzo
zowski. Rok pó�niej prze¿ywali�my nadanie
�wiêceñ kap³añskich pochodz¹cemu z naszej
parafii diakonowi Piotrowi Ci¹cio. Mszê �w.
prymicyjn¹  celebrowa³ w  naszym  ko�ciele
17 czerwca. Kolejny parafianin � Pawe³ Bo
gusz przyjmie �wiêcenia kap³añskie w 2007 r.
  W 2003 r. w ko�ciele nad o³tarzem osa
dzono witra¿ projektu ks. Tadeusza Furdyny
przedstawiaj¹cy Zmartwychwsta³ego Chrys
tusa, a pó�niej witra¿e z wizerunkami �wiê

tych w górnych oknach naszej �wi¹tyni. Z cza
sem i dolne okna wype³ni³y witra¿e przedsta
wiaj¹ce sceny biblijne, fundowane przez para
fian, kolejne roczniki dzieci komunijnych.
  W 2005 r. ks. proboszcz po�wiêci³ sztan
dar �w. Micha³a Archanio³a nale¿¹cy do utwo

rzonego w naszej wspólnocie ko³a �w. Micha
³a Archanio³a. Od tego dnia po ka¿dej Mszy
�w. odmawiamy modlitwê prosz¹c o opiekê
�w. Micha³a Archanio³a. W tym samym roku
obchodzili�my jubileusz 50lecia kap³añstwa
pierwszego proboszcza parafii Zmartwychw
stania  Pañskiego  ks.  Józefa D¹browskiego.
Rok  pó�niej  jubileusz  30lecia  kap³añstwa
obchodzi³ ks. proboszcz ks. Stanis³aw £¹gwa.
  W maju  2009  r.  �wiêtowali�my
20lecie  parafii  Zmartwychwstania
Pañskiego. Uroczyst¹ Mszê �w. Cele
browa³ Ks. Abp. W³adys³aw Zió³ek.
Ordynariusz ³ódzki po�wiêci³ �wi¹ty
niê, a tak¿e wmurowa³ kamieñ wêgiel
ny po�wiêcony przez Ojca �wiêtego
Jana  Paw³a  II.  Na wystawionych w
bocznych nawach fotografiach mo¿na
by³o obejrzeæ, jak przez 20 lat zmienia
siê nasz ko�ció³ i my sami.
  Pod  koniec  roku  rozpocz¹³  siê
monta¿ �ciany o³tarzowej pod witra
¿em Chrystusa  Zmartwychwsta³ego.
Na �cianie widnieje go³y krzy¿, sym
bol Zmartwychwstania z promieniami
po bokach. Prawy promieñ to krew,
a lewy � woda, które wyp³ynê³y z przebitego
boku Pana Jezusa.
  W 2010 r. w naszej parafii mia³o miejsce
nawiedzenie Obrazu Matki Bo¿ej Jasnogórs
kiej. W powitaniu razem z parafianami i pe³
ni¹cymi w naszej parafii pos³ugê kap³añsk¹
ksiê¿mi uczestniczy³ Ks. Bp Ireneusz Pêkal
ski. Przez sze�æ dni wierni licznie gromadzili
siê w �wi¹tyni powierzaj¹c Matce Bo¿ej spra
wy ko�cio³a, nasz¹ parafiê i nasze rodziny.
  W  2012  r.,  po  14  latach  pos³ugi,  nasz¹
wspólnotê  opu�ci³  ks.  proboszcz  Stanis³aw
£¹gwa. Msza  �w.  dziêkczynnopo¿egnalna
dla wielu wiernych by³a wzruszaj¹c¹ chwil¹.
W  lipcu powitali�my nowego proboszcza �
ks. Bogdana Marciniaka.
  W 2014  r.  koncertem  Jacka Rz¹dkows
kiego zainaugurowali�my nowe organy.

  W 2015 r. obchodzili�my w parafii uroczy
�cie 60lecie kap³añstwa Ksiêdza Józefa D¹b
rowskiego  pierwszego  proboszcza  naszej
parafii, kazanie wyg³osi³ pierwszy nasz wika
riusz ks. Andrzej �cieszko. Po liturgii w do
mu parafialnym na jubilata i go�ci czeka³ tort.
Ksi¹dz Józef wyrazi³ rado�æ i wzruszenie wi
dz¹c, i¿ jak rozwinê³a siê parafia. Ks. D¹brow
ski zmar³ kilka miesiêcy pó�niej, w 86. roku
¿ycia i 61. roku kap³añstwa. Po¿egnali�my Go
w naszym ko�ciele,  a  uroczysto�ciom prze
wodniczy³ Ks. Bp. Adam Lepa uczestniczy³o
w nich 40 ksiê¿y,  siostry  zakonne, klerycy,
domowy ko�ció³ oraz parafianie.
  Uczestniczyli�my w przygotowaniach do
�wiatowych  Dni  M³odzie¿y  i  go�cili�my

m³odych ludzi z Francji i Dominikany
wraz  z  ich  duszpasterzami.  Objêty
przez nasz¹ wspólnotê opiek¹ Ojciec
misjonarz Jan Drabczak przewodni
czy³ Mszom �wiêtym, m³odzi anga
¿owali siê w liturgiê: czytali w swoich
jêzykach i �piewali, a jedna z uczestni
czek  przedstawi³a  swoje  �wiadectwo
wiary. Parafianie chêtnie go�cili piel
grzymów  wymieniaj¹c  siê  opowie
�ciami, serwuj¹c narodowe potrawy.
     Na zakoñczenie roku duszpasterskie
go, kiedy naród obiera³ Chrystusa jako
Króla i Pana, parafianie ufundowali o³
tarz, ambonê, chrzcielnicê oraz �wiecz
nik  pod  pascha³,  które  po�wiêci³ Ks.
Abp. W³adys³aw Zió³ek, go�cili�my te¿

ks. Tadeusza Furdynê � projektanta, ks. dzie
kana Mariusza  Szcze�niaka,  ks.  Stanis³awa
£¹gwê  poprzedniego  proboszcza  oraz  ks.
Zdzis³awa Górê, który pomaga naszym kap³a
nom w pos³udze.
  W czasie Wielkiego Postu 2017 i 2018 r.
wspólnie z parafi¹ �w. Wojciecha mogli�my
uczestniczyæ we wspólnej drodze krzy¿owej.
Wyruszyli�my z ko�cio³a �w. Wojciecha, a za

koñczyli�my tê procesjê w ko�ciele Zmartwy
chwstania  Pañskiego. Ogromny  drewniany
krzy¿  na  swoich  barkach  nie�li  cz³onkowie
poszczególnych grup modlitewnych, zmienia
j¹c siê na kolejnych stacjach. Procesji towa
rzyszy³y przepiêkne rozwa¿ania i �piew.
  W  roku  Mi³osierdzia  i  setnej  rocznicy
Objawieñ Matki Bo¿ej w Fatimie naszej �wi¹
tyni zosta³y ofiarowane przez rodziny dzieci
pierwszokomunijnych oraz ̄ yw¹ Ró¿ê i para
fian boczne o³tarze: Mi³osierdzia Bo¿ego oraz
Matki  Bo¿ej  Pogodnej.  Mia³y  te¿  miejsce
Misje Mi³osierdzia Bo¿ego, podczas których
modlili�my przed obrazem Jezusa Mi³osier
nego  i  spogl¹daæ  na  relikwie  �w.  Faustyny
Kowalskiej. Przez 7 dni Ojciec Misjonarz Ry
szard O¿óg SJ poprzez swoje nauki porusza³
serca uczestników Misji, wzbudza³ refleksje

oraz nawrócenia. W przedostatnim dniu Misji
Ojciec Misjonarz po�wiêci³ boczne o³tarze.
W parafii Zmartwychwstania Pañskiego i w pa
rafii �w. Wojciecha zainaugurowano procesje
fatimskie  z  figur¹ Matki  Bo¿ej  Fatimskiej,
które odbywaj¹ siê miêdzy naszymi ko�cio
³ami 13 dnia ka¿dego miesi¹ca od maja do
pa�dziernika.
  W czerwcu 2017  r.  25lecie  kap³añstwa
�wiêtowa³ nasz proboszcz ks. Bogdan Marci
niak. Po¿egnali�my te¿ po czterech latach po
s³ugi w naszej parafii ks. Grzegorza Bieñka,
który zosta³ proboszczem w Restarzewie Po
duchownym.
  Nasz ko�ció³ piêknieje z ka¿dym rokiem.
Niemal wykoñczony jest dom parafialny,
w którym mie�ci siê kancelaria parafialna i sa
le spotkañ oraz mieszkania ksiê¿y.
  Aktywnie dzia³a ̄ ywa Ró¿a, która skupia
ju¿ 12 kó³ ró¿añcowych w tym dwa mêskie.
Schola dzieciêca dzielnie wspiera wiernych na
mszach dla dzieci. Swoj¹ dzia³alno�æ zaczê³a
te¿ schola doros³a. Tworzy j¹ kilka osób które
wspomagaj¹ pani¹ organistkê swoim �piewem
w okresie Triduum Paschalnego, w  �wiêta
i uroczysto�ci parafialne. Dzia³a Diakonia s³o
wa, mo¿na tam wypo¿yczyæ ciekaw¹ ksi¹¿kê
lub kupiæ prasê katolick¹. Ka¿dego roku w na

szej parafii odbywaj¹  siê Rekolekcje
Wielkopostne  i  Adwentowe.  Przez
blisko 30 lat pos³ugiwa³o w naszej pa
rafii 13 wikariuszy.

W czerwcu 2018 r. zorganizowano
na  placu  przed  domem  parafialnym
piknik dla scholi i ministrantów. Dzieci
wraz z rodzicami brali udzia³ w licz
nych  konkursach  i  zabawach.  Na
zg³odnia³ych czeka³y gor¹ce kie³baski
z grilla, s³odko�ci  i napoje. Zarówno
doro�li, jak i dzieci bardzo mi³o spê
dzili to niedzielne popo³udnie.
   11  listopada  2018  r.  uroczy�cie
obchodzili�my 100. rocznicê odzyska
nia niepodleg³o�ci. Podczas Mszy �w.
uhonorowali�my te¿ nasz¹ parafian

kê  93letni¹  sybiraczkê  pani¹ W³adys³awê
Gryglewsk¹.
  Obecnie parafia Zmartwychwstania Pañ
skiego  rozpoczyna  duchowe  przygotowania
do �wiêtowania jubileuszu 30lecia istnienia
parafii.

Zawsze, kiedy wchodzimy do ko�cio³a pa
miêtamy, ¿e nasza parafia cieszy siê wspom
nieniem pustego grobu Chrystusa, na którym
nikt  nie móg³  napisaæ: Tu  spoczywa  Jezus
Nazarejczyk�,  ale  trzeba  by wykuæ  napis:
Chrystus Zmartwychwsta³. Wtedy znajdujemy
pociechê przysz³ej nie�miertelno�ci, bo wie
my, ¿e gdy rozpadnie siê dom naszej doczes
nej pielgrzymki, bêdzie przygotowane w nie
bie wieczne mieszkanie.

JANINA PACHOLEWICZ

Chrystus Zmartwychwsta³y naszym patronem
Je¿eli Chrystus nie zmartwychwsta³, daremna jest wasza wiara � napisa³ �w. Pawe³ Aposto³
w Li�cie do Koryntian. Prawda o Zmartwychwstaniu Zbawiciela stanowi fundament chrze�
cijañstwa i jest Prawd¹, na której zbudowany zosta³ jeden �wiêty i apostolski Ko�ció³ katolicki.
I w³a�nie dumnym imieniem Zmartwychwstania Pañskiego jest wyró¿niona ma³a ³ódzka para
fia wci�niêta w naro¿nik ulic Rolniczej i Sternfelda, w �rodku osiedla mieszkaniowego na
Chojnach. Warto przedstawiæ pokrótce historiê parafii tytu³owanej najdonio�lejszym imieniem
w ca³ym dziedzictwie chrze�cijañstwa.

 Ko�ció³ pw. Zmartwychwstania Pañskiego

 Ks. Proboszcz Bogdan Marciniak podczas nabo¿eñstwa

 Nabo¿eñstwo w Wielki Pi¹tek 2018 r.

Ks. proboszcz nie boi siê maszyn i sam utwardza parking

 Ks. Proboszcz Bogdan Marciniak podczas nabo¿eñstwa

Ks. proboszcz nie boi siê maszyn i sam utwardza parking
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Tyle s³owa. Wbrew �lubowanemu zobowi¹
zaniu do troski o dobro wspólne wszystkich
mieszkañców, prezydent Trzaskowski swoj¹
kontrowersyjn¹ i nieodpowiedzialn¹ inicja
tyw¹ poró¿ni³ mieszkañców stolicy, a jak siê
okaza³o wkrótce, tak¿e wszystkich Polaków.
Otó¿, ulegaj¹c osobistym preferencjom b¹d�
niezdrowym naciskom politycznym swojego
otoczenia og³osi³, ¿e w Warszawie wyró¿nio
na bêdzie za jego kadencji w¹ska grupa ludzi
o upodobaniach LGBT.

Wed³ug szumnych i denerwuj¹cych os
tentacj¹ enuncjacji, deklaracja dotyczyæ ma
miêdzy  innymi  �bezpieczeñstwa�  wspom
nianych  wy¿ej  spo³eczno�ci  homoseksual
nych oraz  �edukacji  antydyskryminacyjnej
czy antyprzemocowej� i zapowiedzi budowy
i  utrzymania  z  bud¿etu Warszawy  hostelu
dla osób  LGBT+.

Nie by³oby nic dziwnego w umi³owaniu
bezpieczeñstwa warszawiaków � ka¿dy cz³o
wiek w Polsce powinien byæ bezpieczny �
ale sk¹d wziê³o siê tak energiczne umi³owa
nie do promocji �rodowisk LGBT+, to na
prawdê nie wiem. Na ka¿dym kroku agre
sywnie manifestuj¹ swoje upodobania sek
sualne i domagaj¹ siê nie tylko praw do ich
demonstrowania,  ale  te¿  upowszechniania
patologii w�ród dzieci w szko³ach. Ich bez
wstydne i wyuzdane �parady równo�ci�, ¿¹
dania równych praw zwi¹zków pederastów
i lesbijek z ma³¿eñstwami kobiety i mê¿czyz
ny, a tak¿e � o zgrozo! � prawa do adopcji
dzieci, zamiast oprzytomniæ prezydenta naj
wiêkszego miasta  Polski,  to  przeciwnie  �
oczarowa³y  go  i  sk³oni³y  do  niewybaczal
nych b³êdów politycznych.

Prezydent Warszawy Rafa³ Trzaskowski
nie wyja�ni³ nigdy, dlaczego ze wspólnoty
blisko dwumilionowego miasta chce wyró¿
niæ  specjalnymi  prawami ma³¹  grupkê  od
mieñców i to na samym pocz¹tku swojego
urzêdowania.

Zaraz jednak pustkê postanowi³ wype³niæ
zastêpca Trzaskowskiego, wiceprezydent Pa
we³ Rabiej z partii Nowoczesna. On nie pl¹ta³
siê w zeznaniach. Pytany przez dziennikarzy
�Dziennika Gazety Prawnej� hukn¹³, jak z ar
maty, ¿e jest za etapowaniem kontrowersyj
nych  planów  prezydenta  Trzaskowskiego:
najpierw wprowad�my zwi¹zki partnerskie,

potem równo�æ ma³¿eñsk¹, a na koniec przyj
dzie czas na adopcjê dzieci � wypali³ jednym
tchem, ujawniaj¹c przy  tej okazji nie  tylko
rzeczywiste plany i swoj¹ jednop³ciow¹ orien
tacjê seksualn¹, ale te¿ bez skrupu³ów przy
pomnia³, ¿e obecnie [w Polsce] du¿o dzieci
wychowuje siê w rodzinach niepe³nych i py
taj¹, �dlaczego tu jest tylko mama lub tata�.
  Doda³,  ¿e  to  rodzice powinni  t³umaczyæ
dzieciom istnienie ró¿nych modelów rodziny.
Jednak bywa, ¿e rodzice nie mówi¹ dzieciom
prawdy o �wiecie, a wtedy trzeba �edukato
rów�, jak na przyk³ad ma to miejsce  w £odzi,
gdzie dzia³acze fundacji �Spunk�, co znaczy
sperma  (sic!),  s¹ dopuszczeni przez  s³u¿by
miejskie do edukowania ich pod k¹tem ak
ceptacji dla LGBT.
  Tego by³o ju¿ za wiele. Odezwa³y siê licz
ne, choæ s³abe � niektórzy twierdz¹, ¿e taktow
ne � g³osy wzywaj¹ce do wycofania niefortun
nej deklaracji prezydenta Trzaskowskiego.
  Episkopat Polski wraz ze �rodowiskami
wyra¿aj¹cymi sprzeciw wobec karty LGBT+

zaapelowali o wycofanie budz¹cych w¹tpli
wo�ci  etyczne  i  prawne  rozwi¹zañ  w  niej
zawartych. Natychmiast do stanowiska bis
kupów odniós³ siê wiceprezydent Warszawy
Pawe³ Rabiej: �Wielu warszawiaków uznaje
stanowisko Episkopatu  na  temat LGBT  za
szokuj¹ce,  homofobiczne,  dyskryminuj¹ce,
pogardliwe  �  napisa³  na  Twitterze Rabiej,
ujawniaj¹c nie tylko osobiste zepsucie, ale
i zupe³ny brak og³ady.
  No i dosta³, na co zas³u¿y³: � Wiceprezy
dent Warszawy postawi³ sprawê jasno � po
wiedzia³ Jaros³aw Kaczyñski (PiS) nawi¹
zuj¹c do wypowiedzi Rabieja. �Nie chodzi
o ¿adn¹ tolerancjê, chodzi o afirmacjê zwi¹z
ków jednop³ciowych (...). My chcemy jasno
powiedzieæ: tu mówimy nie, a ju¿ w szczegól
no�ci je¿eli chodzi o dzieci. Wara od naszych
dzieci!
  W  podobnym  tonie  wypowiedzia³  siê
pose³ Marek Sawicki (PSL): � O tym, czym
jest ma³¿eñstwo wyra�nie mówi polska kon
stytucja. I ¿aden pan Rabiej, choæby nie wiem
jak siê stara³, nie wprowadzi tu ma³¿eñstw
jednop³ciowych. Bo aby to zrobiæ, nie móg³
by dzia³aæ w pojedynkê. Ale mieæ wiêkszo�æ
konstytucyjn¹. Tego nie ma i my�lê, ¿e mieæ
nie bêdzie � oceni³ Sawicki.
  Szczê�liwie, ludzi normalnych jest w Pol
sce  wiêcej.  G³os  zabra³a  te¿  utytu³owana
polska windsurferka Zofia Klepacka, br¹zo
wa medalistka igrzysk olimpijskich w  Lon
dynie. Za  po�rednictwem mediów spo³ecz
no�ciowych wyrazi³a swoj¹ opiniê w  spra
wie podpisanej przez Rafa³a Trzaskowskiego
deklaracji  LGBT+: � Mówiê  kategoryczne
NIE dla  promocji �rodowisk LGBT i  bêdê
broniæ tradycyjnej Polski! Czy  mój dziadek
walczy³ o  tak¹ Warszawê w  Powstaniu? Nie
wydaje mi siê� Panie Prezydencie, mo¿e siê
Pan lepiej we�mie za  sport w  Warszawie,
który kuleje? �  napisa³a Klepacka.
  Rabiejowi przyciêto paznokcie. Straty po
lityczne, które w zamy�le autorów skanda
lu  mia³y  byæ  zyskami,  bêd¹  dla  Koalicji
Europejskiej  dotkliwe  ju¿  w  najbli¿szych
wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ale
dziêki tej awanturze, ci którzy nie znali praw
dziwych twarzy wymienionych wy¿ej poli
tyków � poznali je. Teraz trzeba je tylko dob
rze zapamiêtaæ.

W£ADYS£AW ROMIN

To dopiero pocz¹tek�
Polityka w Polsce siêgnê³a kolejnego dna. Niemal 30 lat od powstania prawa samorz¹dowe

go, 18 lutego br., prezydent Warszawy Rafa³ Trzaskowski podpisa³ deklaracjê LGBT+. W dniu

oficjalnego zaprzysiê¿enia, 22 listopada 2018 r., Trzaskowski g³osi³ publicznie: Obejmuj¹c

urz¹d prezydenta miasta sto³ecznego Warszawy, uroczy�cie �lubujê, ¿e dochowam wierno�ci

prawu, a powierzony mi urz¹d sprawowaæ bêdê tylko dla dobra publicznego i pomy�lno�ci

mieszkañców miasta sto³ecznego Warszawy.

8 kwietnia ma byæ pierwszym dniem strajku,
a  koniec  ma  nast¹piæ  w  chwili  uzyskania
postulowanej podwy¿ki. Protest ma polegaæ
na powstrzymaniu siê od pracy. Od pracy �
czyli nauczania i opieki nad uczniami. Pracy
� czyli przeprowadzenia egzaminu gimnaz
jalnego (który rozpoczyna siê 10 kwietnia)
i odbywaj¹cego siê po raz pierwszy egzaminu
ósmoklasisty, który zaczyna siê 15 kwietnia.
W dalszej perspektywie s¹ jeszcze rozpoczy
naj¹ce siê 6 maja egzaminy maturalne.
  Napiêt¹ atmosferê ostatnich dni pogrza³
przewodnicz¹cy  ZNP  S³awomir  Broniarz,
który powiedzia³, ¿e w kompetencji nauczy
cieli, rad pedagogicznych, le¿y klasyfikowa
nie, ocenianie i promowanie uczniów. I do

da³: I to te¿ jest potê¿ny orê¿ w rêku nauczy
cieli, chcieliby�my, ¿eby rz¹d mia³ tego �wia
domo�æ. Je¿eli skorzystam tak¿e z tego orê¿a
to bêdziemy mieli w edukacji  totalny  kata
klizm zwi¹zany z rekrutacj¹ albo zakoñcze
niem kolejnych cykli edukacyjnych przez dzie
ci, uczniów polskich szkó³. Broniarz wpraw
dzie za te s³owa przeprosi³, ale przecie¿ cho
dzi³o o to, by gro�ba wybrzmia³a publicznie.

Nauczyciele  rzeczywi�cie mog¹  �wysa
dziæ� polski  system edukacyjny w  trudnym
roku  kumuluj¹cych  siê  roczników  dzieci
wchodz¹cych do szkó³ �rednich. Ale twierdze
nie, ¿e to dzia³anie dla dobra polskiej szko³y,
brzmi jak kpina. Bo ZNP nie protestowa³ dla
dobra polskiej szko³y, gdy rz¹d POPSL wpro

wadza³ �reformy� polegaj¹ce m.in. na rugo
waniu nauczania historii.
  Rz¹dz¹cy wskazuj¹ na zaniedbania w spra
wie wynagradzania  nauczyciela  za  rz¹dów
POPSL, podkre�laj¹c, ¿e podwy¿ki dla nau
czycieli s¹, ale na wy¿sze nie pozwala sytuacja
bud¿etowa. Og³aszanie kolejnych rz¹dowych
programów, jak 500 z³ na pierwsze dziecko
oraz �trzynastka� dla emeryta s¹ jednak dla
nich dowodem, ¿e pieni¹dze w bud¿ecie s¹.

Nauczyciele  rzeczywi�cie  zarabiaj¹  nie
wiele, a to trudna praca dla tych, którzy pra
cuj¹ z sercem i zaanga¿owaniem. Dobry lub
z³y nauczyciel potrafi wp³yn¹æ na ¿ycie ucz
nia. Ma czêsto du¿y wp³yw na pogl¹dy i wy
bory m³odego cz³owieka. To oznacza wielk¹
odpowiedzialno�æ nauczyciela za wszystko,
co czyni w szkole i poza ni¹.  Ale o stworzeniu
systemu wyró¿niania i premiowania w³a�nie
takich pedagogów siê nie mówi.

W �rodku tej bezpardonowej wojny miê
dzy  ZNP  a w³adzami  zosta³y  dzieci,  które

wziêto na zak³adników. Dostaj¹ swoist¹ lekc
jê.  Nikt zdaje siê nie liczyæ ze stresem dzieci,
obawami, które przecie¿ i tak im towarzysz¹
w tych pierwszych dla nich powa¿nych egza
minach. M³odzi ludzie nie wiedz¹, czy przy
st¹pi¹ do tych egzaminów, czy ukoñcz¹ szko
³ê  lub klasê. Nie wiedz¹, co stanie siê,  je�li
strony konfliktu siê nie dogadaj¹. To dzia³ania
nieodpowiedzialne i karygodne.

Czy jestem wiêc przeciw ¿¹daniom pod
wy¿ek p³ac dla o�wiaty? Wrêcz przeciwnie,
nauczyciele, macie prawo do protestu! Zas³u
gujecie na to, by zarabiaæ du¿o wiêcej. Ale
nie róbcie tego kosztem dzieci. Kto tego rozu
mie, nie powinien wykonywaæ tego zawodu.
  Ministerstwo Edukacji Narodowej uspo
kaja, ¿e egzaminy siê odbêd¹ i w ogóle wszys
tko  bêdzie  dobrze,  ale  nie  podaje  ¿adnych
szczegó³ów, które pozwol¹ mieæ nadziejê, ¿e
tak bêdzie. W³adze samorz¹dowe, które od
powiadaj¹ za prowadzenie szkó³ organizuj¹
sztaby kryzysowe, ale i od nich nie dowiadu
jemy siê, jak bêdzie zorganizowana opieka
nad dzieæmi, je�li strajk siê odbêdzie.

Wygl¹da na to, ¿e wojna nerwów jeszcze
potrwa.

IWONA KLIMCZAK

Trudna lekcja w polskiej szkole
25 marca Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego ma podaæ wyniki referendum strajkowego prze
prowadzanego w szko³ach. W chwili, gdy zamykamy to wydanie, nie wiemy jeszcze, jak¹ skalê
bêdzie mieæ zapowiadany na 8 kwietnia strajk. Z nieoficjalnych danych wynika, ¿e za strajkiem
mo¿e opowiedzieæ siê nawet 90 proc. szkó³. G³ówny strajkowy postulat to 1000 z³ podwy¿ki.
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W �Dzienniku £ódzkim� ze �rody 20 lutego
(nr 43)  rzuca³  siê w oczy mocny  tytu³: Czy
tancerze z �Harnama� propaguj¹ komunizm?
Wojewoda ³ódzki dekomunizuje zespó³ tañca
ludowego. Wiemy, ¿e media pozwalaj¹ sobie
na krzykliwe, rzucaj¹ce siê w oczy stwierdze
nia, z którymi jednak nie musimy siê tak ³at
wo godziæ. Jaki wniosek mo¿na wyci¹gn¹æ,
czytaj¹c  taki  tytu³  w  popularnej  miejskiej
gazecie? Otó¿,  je¿eli wojewoda  dekomuni
zuje,  to znaczy, ¿e przedstawiona  instytucja
by³a komunistyczna i trwa³a taka a¿ do dzisiaj.
Bo trudno co� dekomunizowaæ, co przedtem
takim nie by³o. A o co tu chodzi? Tytu³ do
tyczy³ artyku³u wstêpnego gazety autorstwa
Dariusza Paw³owskiego z jego poszerzeniem
w �rodku gazety (strona 5), a dotyczy³ Ludo
wego Zespo³u Tañca o nazwie Harnam. Mo¿
na, oczywi�cie, dzi� twierdziæ, ¿e Harnam jest
nazw¹ w³asn¹  zespo³u,  trwaj¹c¹  ju¿  bardzo
wiele lat i mo¿e to byæ jako� przyjête przez
m³od¹ generacjê ³odzian, ale nie ma w¹tpliwo
�ci,  ¿e  nazwa  ta  jest  zwi¹zana  z  narzucon¹
niegdy�  jako  patrona  zespo³u  osob¹  �silnie
zwi¹zan¹ z ruchem komunistycznym�. Autor
artyku³u pisze o tym na stronie pierwszej ga
zety i byæ mo¿e, aby z³agodziæ wra¿enie czy
taj¹cego, przytacza pewne t³umaczenie nazwy
jako skrótu �harce na trawie�. Jest to nawet
dowcipne, ale mnie przypomina kr¹¿¹ce przed
laty powiedzenie, ¿e zbudowany przez �wyz
wolicieli� Warszawy w �rodku stolicy Pa³ac
Kultury i Nauki to tak zwany �Pekin�. Zawsze
mo¿na co� ³agodniejszego lub wygodniejsze
go wymy�liæ, ale to nie zmienia istoty rzeczy.
  W artykule na stronie 5 czytamy:Warto
zaznaczyæ, ¿e zespó³ nie ma swoich korzeni
w komunizmie i PRL. To historia polskiego
teatru. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e zespó³ po
wsta³ w czasach  tzw. Polski Ludowej  (po
dano rok 1947) i by³ zapewne przez ówczes
ne w³adze  jako�  subsydiowany, wiêc  takie
zdanie jest fa³szywe, je�li korzenie zespo³u
rozumieæ (chyba s³usznie) jako pocz¹tek jego
dzia³alno�ci. Trudno mi siê tak¿e zgodziæ ze
stwierdzeniem, ¿e historia zespo³u tañca lu
dowego to historia polskiego teatru. To zbyt
szeroka interpretacja terminu historia teatru.
  Istot¹  rzeczy  jest  to,  ¿e zespó³ móg³by,

czy nawet powinien, przyj¹æ nazwê Zespó³
Tañca  Ludowego  imienia  Jadwigi Hrynie
wieckiej, która to artystkachoreograf by³a �
jak s³usznie napisano � twórczyni¹ zespo³u
w bardzo trudnych powojennych czasach i �
je�li dobrze pamiêtam � nigdy nie by³a zwi¹
zana z ideologi¹ ówczesnego ustroju. Nawet
przez  pewien  czas  prowadzi³a  akademicki
¿eñski zespó³ tañca przy ko�ciele i zakonie
ojców jezuitów (ulica Sienkiewicza 60), któ
rzy w tym czasie ¿ywo siê studentami opie
kowali. Mia³em nawet przyjemno�æ byæ na
wystêpie  tego  zespo³u w  sali  znanej wielu
³odzianom.
  Zmiana  nazwy na  �Zespó³  im. Hrynie
wieckiej� by³aby pewn¹ form¹ odwdziêcze
nia siê tej znakomitej artystce za jej pracê
w £odzi  dla  polskiej m³odzie¿y. Mam na
dziejê, ¿e nie bêdzie z tego powodu jakiej�
przykrej reperkusji ze strony TelAvivu, choæ
Szaja  zmieni³  siê  na  Szymona  zostawiaj¹c
tylko niezmienione nazwisko.
  O swoich przemy�leniach poinformowa
³em pana wojewodê, bo mia³ wydaæ decyzjê
dotycz¹c¹ zmiany nazwy zespo³u, ale nie ot
rzyma³em odpowiedzi ani od niego, ani od
redaktora lub gazety, do których swoje roz
wa¿ania przes³a³em. Czy tak powinno byæ?
Proszê os¹dziæ!
  P.S. Z prasy (Express Ilustrowany nr 56,
7 marca 2019 r.) dowiedzia³em siê, ¿eZespó³
Harnam nie bêdzie musia³ zmieniaæ nazwy
(to tytu³ artyku³u i dalej tekst). Zespó³ Tañca
Ludowego Harnam mo¿e odetchn¹æ. Woje
woda Zbigniew Rau po otrzymaniu z Urzêdu
Miasta £odzi wyja�nieñ co do pochodzenia
nazwy zdecydowa³, ¿e nie bêdzie podejmowa³
dalszych kroków. Z odpowiedzi UM£ wynika,
¿e Harnam jest to nazwa tradycyjna, bo nikt
temu zespo³owi nazwy oficjalnie nie nada³.
Przyjmujemy wyja�nienia,  ¿e  jest  to  nazwa
zwyczajowa  i  nie ma  zwi¹zku  z  Szymonem
Harnamem,  dzia³aczem  Komunistycznego
Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej. W sytuacji, gdy
nazwa nie zosta³a oficjalnie nadana, wojewo
da nie ma mo¿liwo�ci badania czego�, co nie
istnieje � mówi Tobiasz Bocheñski, dyrektor
biura wojewody ³ódzkiego. Harnam powsta³
w 1947 r. przy Zak³adach Przemys³u Bawe³

nianego nr 8, które mia³y za patrona Szymona
Harnama� (dawne Zak³ady Biedermanna).
  Powy¿sze  uzasadnienie  wypada  chyba
nazwaæ kuriozalnym. I a¿ trudno uwierzyæ,
¿e mog³o byæ sformu³owane przez polskiego
urzêdnika wysokiej rangi, a przez drugiego
zaakceptowane. Proszê sobie wyobraziæ oso
bê, na przyk³ad o imieniu Jan, której to imiê
przez nikogo nie zosta³o nadane, a ponadto,
je�li siê nie potrafi wskazaæ sprawcy tego fak
tu, to ta osoba nie istnieje. Analogicznie: czy¿
by  zatem  �ledz¹c  powy¿sze  rozumowanie
nale¿a³o przyj¹æ, ¿e zespó³ ludowego tañca
nie istnieje? I  tylko czekaæ, a wiele by³ych
komunistycznych reliktów zostanie og³oszo
nych  jako  tradycyjne  i  pozostawionych do
zachowania w pamiêci wspó³czesnych.

Pan  redaktor  Maciej  Ka³ach  (Dziennik
£ódzki, �roda 20 lutego 2019, nr 43) podj¹³ siê
do�æ  trudnego  zadania  zreferowania  bardzo
dra¿liwego tematu poziomu obecnych matur.
Tytu³ artyku³u (Czy maturzy�ci, którzy zdobyli
30 proc., s³usznie zdali egzamin? � str. 3) jest
trafny. Istotnie wiele osób zadaje sobie pyta
nie, czy wiedza na poziomie 30% upowa¿nia
do zdania egzaminu maturalnego. Moim zda
niem � nie. Nie pamiêtam, by jakikolwiek na
uczyciel za moich czasów (sam jestem eme
rytowanym nauczycielem akademickim) zali
cza³  jak¹kolwiek  odpowied�  lub  pracê  pi
semn¹ jako wystarczaj¹c¹ (dostateczn¹), gdy
by³a na  tak niskim poziomie. Pamiêtam, ¿e
oceniali�my prace od  zera  do piêciu  i  choæ
stawianie ocen bardzo niskich mia³o znaczenie
tylko symboliczne i wychowawcze (np. 1/2,
1, 1,5, 2,5), ale aby dostaæ ocenê 3 (dostatecz
n¹), to trzeba by³o rzeczywi�cie ju¿ co� umieæ.
  W swoim artykule, w kolumnie 4 pisze
pan Ka³ach:NIK twierdzi, ¿e poziom naucza
nia matematyki w szko³ach jest niski. Teza nie
jest odkrywcza i niestety nie mo¿e byæ inaczej,
skoro na studia �nauczycielskie� przez  ca³e
lata byli przyjmowani najs³absi kandydaci,
a ¿elazn¹ zasad¹ by³o, ¿e nauczyciel nie musi
dobrze zarabiaæ i tak pozosta³o do dzi�. Kon
sekwencje tej zasady s¹ widoczne i nie mog¹
nikogo dziwiæ, ale najgorsze jest to, ¿e cierpi
na tym polska m³odzie¿, a z ni¹ ca³e spo³e
czeñstwo. Bierze siê du¿o wzorców z Zacho
du (czêsto zreszt¹ z³ych), ale nie chce siê za
uwa¿yæ, ¿e tam edukatorzy zarabiaj¹ godzi
we pieni¹dze, a u nas mo¿e byæ �jaka p³aca,
taka praca�.
  Ciekawe s¹ diagramy wyników egzami

nów z jêzyka polskiego i matematyki (zamie
szczone  nad  artyku³em). Widaæ  stopniowe
zró¿nicowanie procentowe ocen z matema
tyki, co mo¿na chyba t³umaczyæ tym, ¿e jed
nak m³odzie¿ potraktowa³a powa¿nie wymóg
pewnych wiadomo�ci z matematyki i próbo
wa³a, choæ niezdarnie, czym� siê wykazaæ.
Tymczasem potraktowano zupe³nie lekcewa
¿¹co jêzyk polski (tak mi siê to wydaje), wi
docznie uwa¿aj¹c, ¿e skoro kto� potrafi mó
wiæ po polsku  (zreszt¹ czasem bardzo nie
udolnie), to ju¿ ta wiedza wystarcza.
  Zastanawiaj¹cy  jest  jednak  niebywa³y
skok procentowy tych zdaj¹cych, którzy (zda
niem oceniaj¹cego) uzyskali wystarczaj¹cy
poziom 30% wiedzy z jêzyka polskiego. Ta
sprawa powinna byæ dok³adniej zbadana tak
¿e przez MEN, bowiem odnosi siê wra¿enie,
¿e w tym wypadku jest tak uczynione �dla
�wiêtego spokoju� i ocenia siê tak, aby by³o
wymagane 30%.
  Pisze  Pan  Ka³ach,  ¿e  pracownicy  NIK
twierdz¹, ¿e osoby nieplanuj¹ce zwi¹zków
z przedmiotami �cis³ymi w swej dalszej �cie¿
ce  kszta³cenia  mog³yby  w  sposób  bardziej
efektywny skupiæ siê na przedmiotach istot
nych  z  punktu  widzenia  ich  dalszej  drogi
zawodowej  (z  pominiêciem  matematyki).
Rzecz w tym, ¿e obecnie w³a�ciwie ju¿ nie
ma dziedziny, która omija zupe³nie matema
tykê, a geniuszy humanistyki typu Stefan ̄ e
romski (mia³ trudno�ci z tym przedmiotem)
jako� u nas nie widaæ. Byæ mo¿e, gdyby siê
taki pojawi³, to dla niego �wyj¹tkowo � mo¿e
zastosowano by jakie� nadzwyczajne wzglê
dy. Ale tak z zasady to czyniæ? Komu mia
³oby to s³u¿yæ?

PROF. TADEUSZ GERSTENKORN

Uwagi dyskusyjne
Tym razem parê uwag � spostrze¿eñ, które mi siê nasunê³y przy obserwacji ¿ycia spo³ecznego.
Wiele aspektów budzi zdziwienie z powodu braku reakcji odpowiednich czynników ze strony
w³adzy, a niektóre sprawy zdo³a³y nawet zainteresowaæ prasê. Czy tak musi byæ?

Autor studiowa³ malarstwo w warszawskiej
Akademii  Sztuk  Piêknych,  w  której  by³
nastêpnie  wyk³adowc¹.  Zajmuje  siê  te¿
rysunkiem, rze�b¹, jest w³a�cicielem Galerii
Browarna  w  £owiczu,  promuj¹cej  sztukê
wspó³czesn¹.  Para  siê  krytyk¹  artystyczn¹,
dzia³a jako wydawca. Jego publicystyka od
znacza siê bezkompromisowo�ci¹ � zauwa¿a
np., ¿e dzi� czêsto jako sztukê traktuje siê to,
co  jeszcze  niedawno  nie  mog³o  byæ  jako
dzia³alno�æ artystyczna rozumiane.

  Na wspomnianej wystawie  �  pierwszej
indywidualnej w £odzi � pokazane zosta³y
oleje na p³ótnie (sporadycznie na tekturze),
bêd¹ce wizerunkami postaci, a mówi¹c ina
czej � stanowi¹ce studium modela, co zreszt¹
�  wed³ug  autora  �  na  przekór  rozmaitym
trendom nie do�æ, ¿e jest wci¹¿ wa¿nym ele
mentem kszta³cenia artystycznego, to w sztu
kach wizualnych tak¿e obecnie ma racjê bytu
nie  mniejsz¹,  ni¿  kiedy�.  Obrazy  Biernac
kiego s¹ ujêciami wysmakowanymi formal

nie, a przy tym dynamicznymi i ekspresyjny
mi. Niebagateln¹ rolê pe³ni w nich intensyw
ny zazwyczaj kolor lokalny (np. ostra czer
wieñ, ¿ó³æ). W sensie znaczeñ s¹ te prace nie
dopowiedziane, otwieraj¹ wiêc du¿e pole se
mantycznej  interpretacji. Chc¹c  je w³¹czyæ
do  okre�lonego  nurtu,  mo¿na  by  zapewne
u¿yæ okre�lenia: neoekspresjonizm.
  Godzi siê podkre�liæ, ¿e twórczo�æ Bier
nackiego cieszy siê ju¿ du¿ym uznaniem nie
tylko  w  Polsce,  ale  i  za  granic¹,  o  czym
�wiadcz¹ zarówno indywidualne ekspozycje,
jak i czêste nabywanie dzie³ przez kolekcjo
nerów.
  Koordynatork¹  ³ódzkiej  wystawy  by³a
Monika Nowakowska, która zredagowa³a te¿
starannie wydany katalog.

JANUSZ JANYST

W ³ódzkiej Galerii Re:Medium przy ul. Piotrkowskiej 113 mo¿na by³o ogl¹daæ wystawê
najnowszych obrazów Andrzeja Biernackiego, zatytu³owan¹ �Anatomia dla plastyków�.



NASZE SPRAWY Aspekt , marzec 2019 roku, nr 254

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

Parafia pw. Zmartwychwstania Pañskiego z £odzi l Pan Waldemar z £odzi l Pani Barbara z £odzi
l Pan Grzegorz ze Zd¿ar l Pan Jan z £odzi l Pani Stefania z £odzi l Pani Teresa z £odzi l Pan Krzysztof
z £odzi l Pani Maria z Opola l Pan Jerzy ze Zgierza l Pani Anna z Krakowa l Pani Barbara z £odzi l 
Pan Jerzy z £odzi l Pan Tadeusz z Andrespola.

Dobroczyñcy �Aspektu Polskiego�


