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Zdrada, podstêp i k³amstwo towarzyszy³y Je
zusowi przez ca³y czas Jego nauczania, a po
triumfalnym wje�dzie do Jerozolimy, zazd
ro�æ arcybiskupa i uczonych w Pi�mie zmie
ni³y  siê  w  nienawi�æ.  Jezus  w  drodze  do
�wi¹tyni wskrzesi³ £azarza  i wielkie  t³umy
uwierzy³y w Niego. Wówczas Kajfasz, który
w  owym  roku  by³  najwy¿szym  kap³anem,
rzek³ do Wysokiej Rady: � Wy nic nie rozu
miecie i nie bierzecie tego pod uwagê,  ¿e le
piej jest dla was, gdy jeden cz³owiek umrze
za lud, ni¿ mia³by zgin¹æ ca³y naród.

Postanowili ju¿ d³u¿ej nie czekaæ. Zbli¿a
³o siê �wiêto Paschy, a pamiêtali jeszcze s³o
wa stra¿ników: � Nigdy jeszcze nikt nie prze
mawia³ tak, jak ten cz³owiek przemawia.

Do tego stopnia nie byli w stanie znie�æ
znaków i s³ów Nazarejczyka, ¿e ca³y podbu
rzony lud zawo³a³ przed Pi³atem: �Krew Je
go na nas i na dzieci nasze.

A widz¹c to, umêczony i ociekaj¹cy krwi¹
Król ¿ydowski milcza³. Rzek³ wiêc Pi³at do
Niego: � Nie chcesz mówiæ ze mn¹? Czy nie
wiesz, ¿e mam w³adzê uwolniæ Ciebie i mam
w³adz¹ Ciebie ukrzy¿owaæ? Jezus odpowie
dzia³: � Nie mia³by� ¿adnej w³adzy nade Mn¹,
gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego wiêkszy
grzech ma ten, który Mnie wyda³ tobie.Odt¹d
Pi³at usi³owa³ Go uwolniæ.

¯¹dali grzechu i dostali. A ich grzech i zdra
da Judasza sta³y siê drog¹ zbawienia. Drog¹,
na  której  Chrystus  ustanowi³  Naj�wiêtszy

Sakrament i kap³añstwo. Wszystko po to, aby�
my mieli wsparcie na drodze do Niego. Resz
ta nale¿y do nas.

Po zmartwychwstaniu Chrystusa, Piotr
i Aposto³owie nauczali w Jerozolimie. Czy
nili wtedy wiele znaków w imiê Jego. Zdjêci
znów  zazdro�ci¹,  arcykap³an  i  sadyceusze
wtr¹cili ich do lochu. Jednak noc¹ przyszed³
Anio³ Pañski, otworzy³ bramy wiêzienia, mi
mo zamkniêtych drzwi i silnych stra¿y. Wy
prowadzi³ ich z wiêzienia i powiedzia³: � Id�
cie i g³o�cie w �wi¹tyni ludowi wszystkie s³o
wa tego ¿ycia!

Kiedy Sanhedryn wezwa³ ich z wiêzienia,
aby  przes³uchaæ,  okaza³o  siê  ¿e  cela  by³a
pusta, a stra¿ sta³a pod drzwiami.

� Ci ludzie, których wtr¹cili�cie do wiê
zienia, znajduj¹ siê w �wi¹tyni i nauczaj¹ lud
� doniós³ pos³aniec.

Przyprowadzono wiêc Piotra i Aposto³ów
przed Wysok¹ Radê i us³yszeli: � Zakazali�
my wam surowo, aby�cie nie nauczali w to
imiê,  a  oto  nape³nili�cie  Jerozolimê wasz¹
nauk¹ i chcecie �ci¹gn¹æ na nas krew tego
Cz³owieka?

� Trzeba bardziej s³uchaæ Boga ni¿ ludzi
� odpowiedzia³ Piotr i Aposto³owie.� Bóg na

szych ojców wskrzesi³ Jezusa, którego straci
li�cie, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywy¿
szy³ Go na prawicê swoj¹ jako W³adcê i Zba
wiciela, aby daæ Izraelowi nawrócenie i od
puszczenie grzechów. Dajemy temu �wiadec
two my w³a�nie oraz Duch �wiêty, którego
Bóg udzieli³ tym, którzy Mu s¹ pos³uszni.

Gdy to us³yszeli ¯ydzi, wpadli w gniew
i chcieli  ich zabiæ. Lecz pewien  faryzeusz,
imieniem Gamaliel, uczony w Prawie i powa
¿any przez ca³y lud, kaza³ na chwilê usun¹æ
Aposto³ów i zabra³ g³os w Radzie: �Mê¿owie
izraelscy � przemówi³ do nich � zastanówcie
siê dobrze, co macie uczyniæ z tymi lud�mi.
Bo niedawno temu wyst¹pi³ Teodas, podaj¹c
siê za kogo� niezwyk³ego. Przy³¹czy³o siê do
niego oko³o czterystu ludzi, zosta³ on zabity,
a wszyscy jego zwolennicy zostali rozprosze
ni i �lad po nich zagin¹³. Potem podczas spisu
ludno�ci wyst¹pi³ Judasz Galilejczyk i poci¹
gn¹³ lud za sob¹. Zgin¹³ sam i wszyscy jego
zwolennicy zostali rozproszeni. Wiêc i teraz
wam mówiê: Odst¹pcie od tych ludzi i pu�æ
cie ich! Je¿eli bowiem od ludzi pochodzi ta
my�l czy sprawa, rozpadnie siê, a je¿eli rze
czywi�cie od Boga pochodzi, nie potraficie
ich zniszczyæ  i mo¿e siê czasem okazaæ,  ¿e
walczycie z Bogiem.

Us³uchali go.
¯yczymy  naszym Drogim Czytelnikom

si³ i odwagi, potrzebnych, aby wytrwaæ w Pra
wdzie Chrystusa Zmartwychwsta³ego. S³owa
�w. Piotra, ¿e trzeba bardziej s³uchaæ Boga
ni¿ ludzi, s¹ jak zamówione na czasy dzisiej
sze. A s¹ to czasy trudne, choæ nie tak gro�ne,
jak czasy cesarza Nerona. Zastanówmy siê,
dlaczego Stwórca w³a�nie nas wybra³, aby�
my byli Jego �wiadkami w XXI wieku?

¯yczymy owocnego  prze¿ywania  zwy
ciêstwa  ¯ycia  nad  �mierci¹,  bo  Chrystus
zmartwychwsta³ jako pierwszy spo�ród tych,
co  pomarli.  Poniewa¿  bowiem  przez  cz³o
wieka przysz³a �mieræ, przez cz³owieka te¿
dokona siê zmartwychwstanie.

Niech ta prawda, która kszta³tuje wszyst
kie pokolenia naszej cywilizacji i jest funda
mentem chrze�cijañstwa, umacnia nas w na
szej wierze, nadziei i mi³o�ci.

Zostali�my wykupieni nie czym� przemi
jaj¹cym, srebrem lub z³otem, ale drogocenn¹
krwi¹  Chrystusa,  jako  Baranka  niepokala
nego i bez zmazy. Niech blask Jego Zmart
wychwstania  o�wietla Wasze  drogi,  niech
daje pokój,  rado�æ  i umocnienie w wierze,
aby�my nie zw¹tpili, ale zawsze szli Jego �la
dem, a¿ do ¿ycia wiecznego!
  Na  radosny czas Wielkiej Niedzieli, na
wiosenne dni odrodzenia i odnowy ¿yczymy
zdrowia, pokoju ducha i trwa³ej opieki pot
rzebnych  ³ask  Zmartwychwsta³ego  Zbawi
ciela. Niech Ten, co zwyciê¿y³ �mieræ nawie
dzi Wasz dom i wype³ni go swoim b³ogo
s³awieñstwem.

REDAKCJA �ASPEKTU POLSKIEGO�

Zbawienie przysz³o przez Krzy¿
W tych dniach rozwa¿amy wydarzenie, a w³a�ciwie ci¹g zdarzeñ sprzed dwóch tysiêcy lat,
które wstrz¹snê³y �wiatem. Oto w�ród ̄ ydów pojawi³ siê Galilejczyk, prosty syn cie�li, który
powiedzia³: � Zburzcie tê �wi¹tyniê, a Ja w trzech dniach wzniosê j¹ na nowo � I tak siê
sta³o. Poniewa¿ by³ czas, jak siê nied³ugo okaza³o schy³kowy dla judaizmu �wi¹tynnego,
s³owa  Jezusa  z  Nazaretu  wywo³a³y  oburzenie  u  arcykap³ana,  starszyzny  i  Sanhedrynu.
Skojarzyli oni bowiem dopiero po zmartwychwstaniu, ¿e Nauczyciel mówi³ o �wi¹tyni Jego
cia³a.

Peter Paul Rubens,
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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 5 maja 2019 r.,
o godz. 16:00.

W wype³nionej  po  brzegi  sali  koncertowej
Filharmonii £ódzkiej wyst¹pi³ Atom String
Quartet � znakomity polski zespó³ jazzowy,
maj¹cy sk³ad klasycznego kwartetu smyczko
wego.

Atom String Quartet  tworz¹: Dawid Lubo
wicz  i  Mateusz  Smoczyñski  �  skrzypce,
Micha³ Zaborski � altówka i Krzysztof Len
czowski � wiolonczela. £ódzki koncert stano
wi³ promocjê najnowszej p³yty zespo³u za
tytu³owanej Seifert.
  Jak  powszechnie  wiadomo,  Zbigniew
Seifert  by³  wybitnym  polskim  skrzypkiem
jazzowym  i  kompozytorem.  Zmar³  przed
wcze�nie w roku 1979 w wieku 33 lat. Repre
zentowa³ ekspresyjny styl gry oparty na dos
kona³ej technice wiolinistycznej, a nawi¹zu
j¹cy m.in. do dokonañ amerykañskiego sak
sofonisty Johna Coltrane�a. Jedn¹ z najwa¿
niejszych p³yt Seiferta by³a Passion. Niew¹tp
liwie trudno, aby dokonania tego artysty nie
oddzia³ywa³y, w mniejszym  lub wiêkszym

stopniu, na jazzmanów graj¹cych na
instrumentach smyczkowych.
  W  sierpniu  2016  roku,  podczas
Letniej  Akademii  Jazzu  w  £odzi,
Atom String Quartet wyst¹pi³ w klu
bie Wytwórnia wykonuj¹c we w³as
nych  aran¿acjach  utwory  Seiferta,
m.in. z p³ytMan On The Light i Ki
limanjaro. Ten w³a�nie koncert sta³
siê bezpo�rednim impulsem do przy
gotowania promowanej teraz, wyda
nej  przez  Fundacjê  im.  Zbigniewa
Sejferta p³yty � czwartej w karierze
smyczkowego kwartetu, trzeciej stu
dyjnej a pierwszej monograficznej.
  O Atom String Quartet mo¿na by
powiedzieæ,  ¿e  to  w  jakim�  sensie
muzycy pogranicza. S¹ przecie¿ wy�
mienitymi kameralistami, wirtuozami
mog¹cymi równaæ siê z ka¿dym ansamblem
wyspecjalizowanym w interpretowaniu tzw.
powa¿nej muzyki powsta³ej wspó³cze�nie,
a zapewne nie tylko wspó³cze�nie. I zreszt¹

w  niektórych momentach,  w  sekwencjach
aran¿owanych (te aran¿acje s¹ pamiêciowe,
gdy¿ smyczkowcy grali ponoæ tylko z �pry
mek�), tak w³a�nie, �powa¿nie�, czy te¿ �kla

sycznie� kwartet brzmia³. Jednak to zarazem
czwórka instrumentalistów improwizuj¹cych
jazzowo � na filharmonicznym koncercie ka¿
dy z nich prezentowa³ w³asne solówki (choæ,
¿eby byæ w zgodzie z faktami: wiolonczelista
zrobi³ to tylko raz). Gdy jeden muzyk impro

wizowa³,  pozostali  tworzyli  sekcjê
towarzysz¹c¹, stosuj¹c¹ urozmaico
n¹  fakturê,  rytmikê  i  artykulacjê,
w³¹cznie z uderzaniem w pud³a rezo
nansowe, a raz nawet wspó³tworz¹
cym podk³ad rytmiczny tupaniem.

Wykonywane utwory mia³y ró¿
ny charakter zarówno pod wzglêdem
nastrojowym  (w Kilimanjaro poja
wi³y siê aluzje afrykañskie), brzmie
niowym (harmonika zawsze by³a bo
gata,  z³o¿ona,  obywaj¹ca  siê  bez
�czystych� trójd�wiêków), jak i ob
sadowym. Zdarzy³ siê utwór bêd¹cy
duetem skrzypków,  inny natomiast
� altowiolisty z wiolonczelist¹.
  Ten  koncert  jazzowej  kamerali
styki okaza³ siê niezmiernie interesu
j¹cy  chyba w  równym  stopniu  dla

jazzfanów, jak i zwolenników kameralistyki
klasycznej.

JANUSZ JANYST

Koncert jazzowej kameralistyki

Nasze kapliczki i krzy¿e

Chrystus z Kurowic
Przy drodze krajowej nr 714, na odcinku po
miêdzy miejscowo�ciami: Kurowice i Brójce
(jad¹c od Kurowic po lewej stronie) znajduje
siê kapliczka z figur¹ Chrystusa Frasobliwego.
Powsta³a w 1997 r. i jest autorstwa wybitnego
polskiego rze�biarza Wojciecha Gryniewicza
(jego autorstwa  jest m.in.  ³ódzka £aweczka
Tuwima).  Postaæ  Chrystusa  Frasobliwego,
czêsto równie¿ interpretowanego jako rozmy
�laj¹cego, jest umieszczona w kole zwieñczo
nym  krzy¿em. Ca³o�æ  jest  posadowiona  na
walcowym cokole z kamieni polnych.

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

REDAKCJA

Katolicki Klub im. �w. Wojciecha i redakcja �Aspektu Polskiego�
zapraszaj¹ na spotkanie na temat

O warto�ciach
w kulturze i wychowaniu

Wyk³ad wyg³osi dr Andrzej Wronka

28 kwietnia br. (niedziela) o godz. 17
£ód�, ul. Narutowicza 86 (sala szko³y jêzykowej Lloyd Woodley)

Andrzej Wronka jest absolwentem Papieskiego Wydzia³u Teologicznego w Siedlcach i wie
loletnim prezesem Stowarzyszenia Ruch Effatha zajmuj¹cego siê obron¹ wiary katolickiej
przed  dzia³alno�ci¹  sekt  i  b³êdnych  duchowo�ci.  Bierze  udzia³  w  rekolekcjach,  konfe
rencjach, sympozjach, audycjach czy spotkaniach na tematy m. in. sekt, zagro¿eñ wiary,
psychomanipulacji, wojny informacyjnej, cybernetyki spo³ecznej. l
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Wcale siê nie dziwiê, ¿e kto ma wiele, przy
zwyczaja siê do tego i chce mieæ wiêcej. Taka
jest natura cz³owieka i nic siê na to nie po
radzi. Co innego jednak w tym sporze i w rze
czywisto�ci nauczycielskiej jest najwa¿niej
sze: nauczyciel nie tylko wyposa¿a dzieci
i m³odzie¿ w potrzebn¹ wiedzê, uczy on te¿
swoj¹ postaw¹ dzieci, jak nale¿y, a jak nie na
le¿y postêpowaæ. Nauczyciel to mistrz, prze
wodnik, kto�, kto nie zawodzi, kogo NIGDY
nie brakuje w chwilach prze³omu. Nauczyciel
to misja, podobnie jak ksi¹dz, lekarz, polic
jant, czy ¿o³nierz. Misja, mniej zawód. Strajk
kogo�,  kto  przyj¹³  na  siebie  pos³annictwo,
obraca w gruzy ca³y fundament, na którym
misja zosta³a zbudowana makieta.

Zadaniem nauczyciela, oprócz wychowa
nia dziecka, jest przygotowanie ucznia do eg
zaminu. Mo¿e byæ tym egzaminem promocja
do wy¿szej klasy albo zaliczenie którego�
z bezsensownych i nikomu niepotrzebnych
testów, jakich dzisiaj w polskiej szkole jest
wiele. Po to wiedza ucznia weryfikowana jest
co trochê w ci¹gu roku szkolnego, ¿eby przy
szed³ na egzamin i zda³. Dlatego urz¹dzanie
strajku w³a�nie w przeddzieñ sprawdzianów
� gimnazjalnego i ósmoklasistów � jest po
prostu dzia³aniem niemoralnym, jest sprze

niewierzeniem roli nauczyciela. Jest politycz
nym  buntem,  do  jakiego  ¿aden  nauczyciel
nie ma moralnego prawa. Strajk nauczyciela
w czasie egzaminów ucznia jest jak strajk chi
rurga w dzieñ operacji � poczyniono wcze�
niej wszystkie badania, stwierdzono, ¿e chory

wymaga  ingerencji  chirurgicznej,  a  lekarz
mówi: za ma³o zarabiam, strajkujê.

Nie chcê zag³êbiaæ siê w kontekst poli
tyczny strajku nauczycielskiego, ale prawda
jest taka, ¿e jest to strajk polityczny. Wredn¹
rolê w strajku odgrywa Zwi¹zek Nauczyciel
stwa Polskiego z prezesem S³awomirem Bro
niarzem  na  czele.  Nie  chc¹  porozumienia,
¿¹daj¹  tysi¹c  z³otych  podwy¿ki,  ignoruj¹c
fakt, ¿e nauczyciele otrzymuj¹ podwy¿ki �
w tym roku pierwsz¹ wyp³acono w styczniu
br., kolejne bêd¹ we wrze�niu � ³¹cznie 15
proc.
  Odrzucaj¹ te¿ propozycjê wysokich pod
wy¿ek p³ac za zwiêkszenie pensum, do 22
godzin albo do 24 godzin tygodniowo.
  Strajkuj¹cy otrzymali propozycje dwóch

�cie¿ek wzrostu p³ac i godzin pracy, ³agod
niejsz¹ � wzrost godzin pensum do 22 (a wiêc
o 4 godziny) i ostrzejsz¹ � wzrost godzin pen
sum do 24 (a wiêc 6 godzin) z jednoczesnym
du¿ym wzrostem wynagrodzeñ.
  Przy zgodzie na te propozycje w warian
cie ³agodniejszym p³aca nauczyciela dyplo
mowego wzrasta³aby co rok � w 2019 r. wy
nosi³aby 5,6 tys. z³ w roku 2019 a¿ do kwoty
7,7 tys. z³ w 2023 r.  W ci¹gu 5 lat da³oby to
wzrost wynagrodzenia o ponad 2 tysi¹ce z³.

Z  kolei  zgoda  na  �cie¿kê  �ostrzejsz¹�,
czyli wzrost pensum o 6 godzin oznacza p³a
cê dla nauczyciela dyplomowanego w wyso
ko�ci 5,6 tys. z³ w roku 2019 do kwoty 8,1
tys. Z³ w 2023 r., a wiêc wzrost p³acy o 2,5
tysi¹ca z³otych w ci¹gu 5 lat.

Odpowied� ZNP brzmi: Nigdy w ¿yciu!
Kiedy bêdziecie czytaæ bie¿¹ce wydanie,

rozstrzygaæ siê bêd¹ losy egzaminów ósmo
klasistów.  Zdaje  siê,  ¿e  jak  ZNP  utrzyma
strajk przez �wiêta Wielkanocne,  to bezpo
�rednio  zagro¿one  bêd¹ matury.  To  z  kolei
mo¿e uniemo¿liwiæ dzieciom z³o¿enie doku
mentów na wy¿szych uczelniach. Taka sy
tuacja jest nie do zaakceptowania.

Drodzy Nauczyciele, nie dajcie siê dalej
zwodziæ dzia³aczom SLD, tej partii ju¿ w³a�
ciwie nie ma. Karta Nauczyciela by³a pierw
sz¹ ustaw¹ stanu wojennego, bo i wtedy na
uczyciele  stanowili  ogromn¹  grupê  zawo
dow¹ i spo³eczn¹. Dostali wtedy uprawnie
nia, które warto zachowaæ i dzisiaj. Ale za
chowajcie zdrowy rozs¹dek. Bo mo¿e doj�æ
do sytuacji, ¿e pan Broniarz i ten drugi wy
próbowany pose³ SLD, Krzysztof Baszczyñ
ski, zaprowadz¹ was do miejsca, w którym
wcale nie chcieliby�cie byæ. Wasze miejsce
jest w szkole, w�ród dzieci. Ten strajk mo¿e
przekre�liæ wasze kariery � to wasza sprawa,
jednak rodzice, dziadkowie i wszyscy ludzie
zdrowego rozs¹dku nie bêd¹ patrzyæ obojêt
nie, jak szkodzicie polskim dzieciom.

SABINA WITKOWSKA

Nauczyciele, co powiedziecie swoim uczniom?
Kiedy zamykali�my bie¿¹cy numer �Aspektu Polskiego� trwa³ w najlepsze najdziwaczniejszy
strajk, jaki widzia³am w ¿yciu. Strajkuj¹ nauczyciele � jedyna grupa zawodowa w Polsce,
której byt ogrodzony jest zasiekami specjalnego ustawodawstwa gwarantuj¹cego rozwój
zawodowy i finansowy z dok³adno�ci¹ zegarka. Nauczycielom nie podoba siê to, co ju¿ maj¹,
¿¹daj¹ du¿o, du¿o wiêcej. Oponenci � bo taka jest regu³a konfliktu � odpowiadaj¹: macie
dwa miesi¹ce urlopu latem, ferie wiosenne i zimowe, trzy lata p³atnego urlopu na porato
wanie zdrowia, wreszcie � obowi¹zek przepracowania w tygodniu 18 godzin.

Mamy prawo wierzyæ, ¿e zapowiedziane cza
sy rozproszenia nadesz³y. Z³y duch zasiewa
zw¹tpienie,  podrywa  zaufanie  do  pasterzy,
pokazuje w krzywym zwierciadle ka¿d¹ praw
dê. W tej sytuacji do jedno�ci w obliczu skan
dali w Ko�ciele i moralnego kryzysu w �wie
cie zachodnim wezwa³ katolików ks. kard. Ro
bert Sarah. � Bóg nigdy nie porzuca swego
Ko�cio³a � zapewni³ prefekt Kongregacji ds.
Kultu Bo¿ego  i Dyscypliny Sakramentów
w  wywiadzie  dla  francuskiego  tygodnika
�Valeurs actuelles� z 27 marca br., zatytu³o
wanym: �Ko�ció³ jest pogr¹¿ony w ciemno�
ciach Wielkiego Pi¹tku�. � Wszystko jest dzi�
ciemne, trudne, ale jakiekolwiek przechodzi
my trudno�ci, jest tylko jedna Osoba, która
mo¿e nam przyj�æ z pomoc¹. To zmartwych
wstanie Syna Bo¿ego daje nadziejê w ciem
no�ciach � stwierdzi³ gwinejski purpurat. Do
da³, ¿e wielk¹ Bo¿¹ misj¹ Ko�cio³a jest pro
wadzenie ludzi do Chrystusa, który jest nasz¹
nadziej¹.

Ks. kardyna³ Sarah niejednokrotnie zabie
ra³ g³os w trudnych chwilach Ko�cio³a. Te
raz, mówi¹c o moralnym zamieszaniu w za

chodnich spo³eczeñstwach, hierarcha wska
za³ na Bo¿¹ opatrzno�æ, która daje rzetelnych
papie¿y, kieruj¹cych Ko�cio³em w trudnych
czasach. Bóg da³ Paw³a VI, który w encyklice
�Humanae vitae� broni³ ¿ycia i prawdziwej
mi³o�ci, pomimo bardzo silnego sprzeciwu.
Da³ Jana Paw³a II, którego samo ¿ycie by³o
¿yw¹ Ewangeli¹, który uczy³, ¿e wiê� miêdzy
wiar¹ i rozumem jest �wiat³em prowadz¹cym
�wiat  ku  prawdziwej  wizji  cz³owieka.  Da³
Benedykta XVI, który naucza³ z niezrówna
n¹ jasno�ci¹, g³êbi¹ i precyzj¹. �Dzisiaj daje
nam Franciszka, który chce dos³ownie ocaliæ
chrze�cijañski humanizm � stwierdzi³ prefekt
Kongregacji ds. Kultu Bo¿ego, konkluduj¹c,
¿e Bóg nigdy porzuca swego Ko�cio³a.

Przypomnienie  s³ów  o  wierno�ci  Boga
wobec swojego stworzenia ujête dobitnie
w kontek�cie relacji cz³owieka ze Stwórc¹,
¿e Bóg nigdy porzuca swego Ko�cio³a, poz
wala nam w ciê¿kich chwilach � tak jak obec
ne � na chwilê oddechu, na refleksjê, ¿e nic
nie dzieje siê na pró¿no i nadaremnie.

S³abnie g³os Ko�cio³a we wspó³czesnych
nam czasach �nowego Nerona�, rosn¹ za to

salwy gró�b i kalumnii. Wokó³ s³ychaæ tylko
wrzask gawiedzi ¿¹daj¹cej egzekucji bezbron
nych � winnych czy niewinnych. Pamiêtaj
my: nie jest to zjawisko nowe, tak by³o i w
czasach Chrystusa; Wypar³ siê Zbawiciela na
wet �wiêty Piotr. Czy przez to przesta³ byæ
�wiêtym? Nie, jest nam przyk³adem na nasze
czasy.

Ks. Kard. Robert Sarah zaznacza, ¿e dzi
siaj musimy ponownie odkryæ podstawow¹
odpowiedzialno�æ papie¿a i ka¿dego biskupa.
� Chrystus za³o¿y³ Ko�ció³, którego sposób
zarz¹dzania  jest  hierarchiczny.  Pierwszym
odpowiedzialnym  w  Ko�ciele  jest  papie¿.
Pierwsz¹ osob¹ odpowiedzialn¹ za lokalny
Ko�ció³ jest biskup diecezji � podkre�li³ kard.
Sarah odnosz¹c siê do ca³kowicie niezrozu
mia³ych inicjatyw, np. Episkopatu Niemiec,
o dopuszczaniu do Sakramentów �wiêtych
ludzi trwaj¹cych w grzechu ciê¿kim. Przes
trzeg³, ¿e ró¿nice zdañ miêdzy konferencjami
biskupimi w nauczaniu moralnym nie s³u¿¹
katolickiej jedno�ci i wierze. � Konferencja
episkopatu nie ma prawnej w³adzy ani kom
petencji  na polu doktrynalnym  �  zauwa¿y³
rozmówca francuskiego tygodnika.

Przypomnia³, ¿e wielcy biskupi z przesz³o
�ci, Ambro¿y i Augustyn, nie spêdzali czasu
na spotkaniach, posiedzeniach komisji i ci¹g

³ych podró¿ach. � Biskup musi byæ ze swoim
ludem, nauczaæ swój lud, kochaæ swój lud �
powiedzia³  kardyna³,  podkre�laj¹c  z  nacis
kiem, ¿e prawdziw¹ reform¹ Ko�cio³a i cz³o
wieka jest w³asne nawrócenie. � Je�li sami
siê nie zmienimy, wszelkie reformy struktu
ralne  bêd¹  bezu¿yteczne.  Ludzie  �wieccy,
ksiê¿a, kardyna³owie � wszyscy musimy po
wróciæ do Boga � stwierdzi³ prefekt Kongre
gacji  ds.  Kultu  Bo¿ego.  Jako  przyk³ady
reformy wskaza³ ¿ycie �w. Franciszka z Asy
¿u i �w. Matki Teresy z Kalkuty, którzy prze
mieniali Ko�ció³, ¿yj¹c Ewangeli¹ w sposób
radykalny.

Podkre�li³  równie¿  znaczenie  jedno�ci
wspólnoty ko�cielnej w obliczu wyzwañ zse
kularyzowanego �wiata, który czêsto sprzeci
wia siê drodze Chrystusowej. � W opowiada
niu Hemingwaya �Stary cz³owiek i morze�,
widzimy bohatera próbuj¹cego holowaæ do
portu wielk¹ rybê, któr¹ z³owi³. Ale nie mo¿e
sam jej wyci¹gn¹æ z wody. Zanim dotar³ do
portu, rekin po¿ar³ rybê. Dzisiaj, je�li jeste�
sam, wiele rekinów mo¿e po¿reæ twoj¹ wiarê,
twoje warto�ci chrze�cijañskie, twoj¹ nadzie
jê. Jezus stworzy³ wspólnotê dwunastu apo
sto³ów i gdy trzeba by³o wys³aæ ich z misj¹,
posy³a³ ich po dwóch. Teraz, aby broniæ na
szych przekonañ, aby byæ mocnymi, powin
ni�my wspieraæ siê nawzajem w wierze, kro
czyæ jako wspólnota zjednoczona wokó³ Chry
stusa � zaleci³ niemal 74letni kardyna³.

MARCIN MAC

Bóg nigdy nie porzuca swego Ko�cio³a
Jezus rzek³ do uczniów swoich: Wy wszyscy zw¹tpicie we Mnie tej nocy. Bo jest napisane:
Uderzê pasterza, a rozprosz¹ siê owce stada�
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Gilbert Chesterton � przyjaciel Polski
Polska inteligencja katolicka chêtnie czyta Gilberta Keitha Chestertona, wybitnego angiels
kiego pisarza, poety i dziennikarza ¿yj¹cego na prze³omie XIX i XX wieku. Dzieje siê tak za
pewne przynajmniej z trzech powodów � bo dysponowa³ �wietnym stylem pisarskim, bo by³
wielkim przyjacielem Polaków i nade wszystko dlatego, ¿e jego przemy�lenia na tematy religii,
etyki, kultury, demokracji i gospodarki pora¿aj¹ aktualno�ci¹ dzisiaj.

Gilbert Chesterton uwa¿any jest za jednego
z najwiêkszych dwudziestowiecznych apolo
getów chrze�cijañstwa. Ca³e ¿ycie poszukiwa³
prawdy i znalaz³ j¹ w Ko�ciele katolickim. Ka
tolicyzm przyj¹³ oficjalnie dopiero maj¹c 48
lat. W swojej autobiografii napisa³, ¿e Boga
szuka³ od najm³odszych lat. Kiedy zosta³ ka
tolikiem wyzna³, ¿e wszystko co kocha³ w wol
no�ci znalaz³ w³a�nie w Ko�ciele katolickim.

Urodzi³ siê 29 maja 1874 r. w Londynie
w anglikañskiej rodzinie kupieckiej. Po stu
diach na Akademii Sztuk Plastycznych, po
�wiêci³  siê dziennikarstwu.  Ju¿ na pocz¹tku
swojego pisarstwa da³ siê poznaæ jako krytyk
imperialistycznej polityki Anglii. W bogatej
spu�ci�nie pozostawi³ kilka znacz¹cych tomi
ków liryki, w których porusza³ tematykê zma
gañ chrze�cijañstwa z wrogami. W poemacie
�Ballada  o  bia³ym  koniu�  (Londyn,  1911)
ukaza³ proces chrystianizacji Anglii  rozpo
czêty  przez  Alfreda Wielkiego  i  dodatni
wp³yw tego faktu na ukszta³towanie warto�ci
narodowych  Anglików. W  poemacie  �Le
panto� (Londyn, 1915) opisa³ bitwê morsk¹
Ligi �wiêtej z si³ami tureckimi.

Ten  wielki  my�liciel,  katoliksamouk,
syntezê �wiatopogl¹du katolickiego wy³o¿y³
w rozprawie filozoficznoteologicznej �The
Everlasting Man�  (1925  r.)  oraz w  swojej
�Autobiografii� (Londyn, 1936). Pisarzkon
wertyta szybko zdoby³ poparcie angielskich
krêgów  inteligencji  katolickiej.  Uznawano
go za autorytet moralny i propagatora odno
wy duchowej w Ko�ciele. W swoim pisarst
wie potrafi³ z wyczuciem i obiektywizmem
odnie�æ siê do wielu wa¿nych ówczesnych
problemów egzystencjalnych, w tym eklez
jalnych. Chesterton by³ konsekwentnym i ra
dykalnym  propagatorem  chrze�cijañskiego
modelu ¿ycia uznaj¹c go za skuteczne lekar
stwo dla Europy. Mówi³:Chcemy religii, któ
ra g³osi prawdê, gdy my jeste�my w b³êdzie.
W doktrynie Ko�cio³a katolickiego dostrze
ga³ ³ad wskazuj¹c na nieroz³¹czno�æ porz¹d
ku boskiego z ludzkim. W jednej ze swoich
prac napisa³:Ko�ció³ jest jedyn¹ rzecz¹, która
mo¿e ocaliæ cz³owieka od uw³aczaj¹cego nie
wolnictwa bycia dzieckiem swego czasu.Prze
strzega³ zarazem przed dewocyjnym i ciasnym
patrzeniem  na wymiar  religijny  cz³owieka,
ograniczonym do rytua³u i brania z wiary tego
co wygodne. Pisa³:Chrze�cijañstwo jest wiel
k¹  przygod¹  «posiadania  prawdy»,  daj¹cej
wolno�æ i prowadz¹cej do integracji cz³owieka
z Bogiem i lud�mi. Chesterton dostrzeg³, ¿e
tylko Ko�ció³ mo¿e staæ siê miejscem, gdzie
skutecznie leczy siê wszelkie choroby duszy.
Uwa¿a³, ¿e nale¿y odrzuciæ próby sekulary
zacji ¿ycia i sprowadzenia religii do wymiaru
prywatnego wy³¹czaj¹c j¹ poza obrêb ¿ycia
spo³ecznego, co poci¹ga za sob¹ instrumen
talne  traktowanie  jednostki  i  konsumpcyjne
nastawienie do ¿ycia. Ostrzega³ przed dziele
niem warto�ci na religijne i �wieckie. Mo¿na
rzec  by³  prorokiem,  bo  przewidzia³  nasz¹
obecn¹ rzeczywisto�æ z demoralizuj¹cym siê
spo³eczeñstwem.  Przed  takim  zlaicyzowa
nym  �wiatem  ostrzega³  nas  przed  laty  ten
wielki angielski my�liciel.

Chesterton by³ wspó³twórc¹ dystrybucjo
nizmu � doktryny politycznej, której central
nym  punktem  jest  rozpowszechnianie  pry
watnej w³asno�ci. Nie ufa³ ¿adnej w³adzy po
litycznej. Uwa¿a³, ¿e zarówno socjalizm, jak
i pañstwowy kapitalizm pomagaj¹  tworzyæ
taki  sam  rodzaj  spo³eczeñstwa,  w  którym
w³adza koncentruje siê w rêkach ma³ej grupy
rz¹dz¹cych. Oba te systemy s¹ form¹ niewol
nictwa.  Niewolnicy  socjalizmu  podlegaj¹
pod rz¹d, a niewolnicy kapitalizmu podlegaj¹
korporacjom. Chesterton nie znosi³ zarówno
imperializmu, jak i potê¿nych korporacji i po
tê¿nego rz¹du. Jego zdaniem nikt nie nadaje
siê do tego, aby byæ panem drugiego cz³o
wieka. Przestrzega³ przed upadkiem wspól
not wiejskich  i zagubieniem tradycji. Opo

wiada³ siê za rozpowszechnieniem w³asno�
ci, która stwarza równowagê pomiêdzy pro
dukcj¹ i konsumpcj¹ oraz sta³ za decentrali
zacj¹ w³adzy. Wierzy³ w si³ê rodzinnych biz
nesów, które nie nêkane przez nikogo, potra
fi¹ siê dobrze rozwijaæ oraz stawia³ na samo
rz¹d lokalny jako najbli¿szy ludziom.

Gilbert Keith Chesterton  bêd¹c  jeszcze
na  drodze  poznawania  nauczania Ko�cio³a
katolickiego, zanim siê nawróci³, szczególnie
ceni³ Polaków za  ich wierno�æ Ko�cio³owi
na przestrzeni wieków. Ten znany i ceniony
wówczas na Zachodzie publicysta, da³ siê po
znaæ Polakom ju¿ na pocz¹tku I wojny �wia
towej. Potem, w okresie miêdzywojennym,
w³¹czaj¹c siê coraz bardziej w polskie spra

wy, zaskarbi³ sobie uznanie Polaków, zw³asz
cza ludzi m³odych z krêgów obozu narodo
wego. Chesterton widzia³, ¿e dla ³adu w Euro
pie potrzebna jest odbudowa niepodleg³ego
pañstwa polskiego. W 1922 r. pisa³ o Pola
kach tak: Zawsze by³em stronnikiem idea³u
polskiego, nawet wówczas, gdy moja sympa
tia ku niemu by³a g³ównie instynktem, Odkry
³em niezawodn¹ prawdê, ¿e wrogowie Pola
ków byli wrogami wielkoduszno�ci i mêstwa.
Ta instynktowna sympatia do Polski zrodzi³a
siê pod wp³ywem oskar¿eñ miotanych prze
ciwko niej przez jej wrogów. Analogicznie
podobn¹ drogê przeby³ inny Anglik � wspó³
czesny nam pisarz Norman Davis.

Chesterton broni³ piórem dobrego imie
nia Polski, przede wszystkim na ³amach wy
dawanego przez siebie tygodnika �The New
Witness�, gdy w latach 19181919 w prasie
amerykañskiej i brytyjskiej pojawi³ siê szereg
artyku³ów o rzekomych pogromach antyse
mickich na ziemiach polskich. Podczas obrad
konferencji paryskiej w 1919 r., ten sprawie
dliwy Anglik broni³ polskich postulatów te
rytorialnych. W swoich artyku³ach zdecydo

wanie  opowiada³  siê  za  przy³¹czeniem  do
pañstwa  polskiego Gdañska,  �l¹ska  i  Prus
Wschodnich. Nie szczêdzi³ s³ów krytyki pod
adresem premiera Lloyda George�a z powo
du jego ignorancji w kwestiach historii i geo
grafii Europy �rodkowej, prowadzonej przez
niego  polityki  wzmacniania  Niemiec  oraz
jego antykatolickich uprzedzeñ. W 1920 r.,
w kulminacyjnym momencie wojny polsko
bolszewickiej, Chesterton opublikowa³ dwa
artyku³y, w których przedstawi³ swoj¹ ocenê
ideologii bolszewickiej oraz przestrogê pod
adresem Europy Zachodniej, w razie gdyby
Polska tê wojnê przegra³a. Sympatiê i soli
darno�æ z Polsk¹ wyra¿a³ przy ka¿dej okazji.
W 1927 r., w pos³owiu do ksi¹¿ki polskiego

pisarza Ksawerego  Pruszyñskiego  pt.  �Po
land�,  nasz  angielski  przyjaciel  umie�ci³
emocjonalny  wpis: Nigdy  nie  pomin¹³bym
okazji, by oddaæ nawet niewielk¹ przys³ugê
Polsce � temu najbardziej wysuniêtemu, naj
bardziej rycerskiemu i najbardziej zagro¿o
nemu przyczó³kowi rycersko�ci, permanent
nie zagro¿onemu na tym �wiecie. Dla Ches
tertona rozbiory Polski by³y tragedi¹, któr¹
wyartyku³owa³  s³owami: Nie  istnieje  drugi
wypadek, by naród samodzielny i poczuciem
w³asnej warto�ci zosta³ nie obrabowany, lecz
zamordowany,  czy  raczej  rozcz³onkowany
¿ywcem. NiemiecPrusak stanowi³ dla niego
uosobienie  nowego  barbarzyñcy  burz¹cego
dwa filary, na których opiera siê cywilizacja
� zasadê dotrzymywania umów i zasadê wza
jemno�ci. Trudno siê nie oprzeæ wra¿eniu, jak
bardzo te spostrze¿enia sprzed prawie stu lat,
by³y trafne. II wojna �wiatowa i obecne czasy
pokazuj¹, jak Zachód �le siê z nami obchodzi.
Dzieje siê tak nie bez naszego udzia³u. Nie
stety Polacy maj¹ te wady, ¿e s¹ poczciwi, ³at
wowierni i nie wyci¹gaj¹ wniosków.

Szczególn¹ cech¹ pisarstwa Chestertona
by³  humor, mistrzowskie  stosowanie  para
doksu, ciêtych ripost i efektownych aforyz
mów. ¯art, humor i anegdota mia³y za zada
nie  sprowokowaæ  czytelnika  do  g³êbszej
refleksji nad �wiatem, nad kondycj¹ moraln¹
cz³owieka i jego miejscem we wszech�wie
cie.  Posiada³  wybitne  talenty  towarzyskie.
Umia³  gawêdziæ  i  opowiadaæ  ze  swad¹.
Szybko rozumia³ � �³apa³� o co chodzi inter
lokutorowi. Chesterton zaleca³ wrêcz, by ka
tolicy nauczyli siê ¿yæ z u�miechem na us
tach, co pozwoli im z pokor¹ traktowaæ re
lacje z Bogiem i innymi lud�mi. Gilbert Keith
Chesterton zmar³ w 1936 r. � trzy lata przed
wybuchem II wojny �wiatowej. Pozostawio
na po nim spu�cizna literacka powinna byæ
przez Polaków pilnie przestudiowana. Obser
wacje  i wnioski  tego wybitnego cz³owieka
mog¹ byæ szczególne przydatne wspó³czesnej
Polsce. S¹ ostrze¿eniem dla Polaków, którzy
po uwolnieniu siê z komunizmu, zapatrzyli
siê w Zachód i zach³ysnêli ich upadaj¹c¹ kul
tur¹ opart¹ na nadmiernej konsumpcji.

Chesterton g³osi³ prorocze s³owa. Miêdzy
innymi mawia³: Szaleñstwa jutra nale¿y bar
dziej siê spodziewaæ z Manhattanu ni¿ z Mosk
wy. Przewidzia³, ¿e kolejn¹ wielk¹ herezj¹ bê
dzie atak na moralno�æ, zw³aszcza na moral
no�æ seksualn¹; i ¿e atak ten przyjdzie o wiele
bardziej z USA ni¿ z Rosji! Mia³ wiele racji.
Prezydent  Rosji W³adimir  Putin  dekretem
prezydenckim wprowadzi³ prawo zakazuj¹ce
promocji ideologii LGBT w�ród osób do 18
roku ¿ycia. Katolicka Polska jako� nie umie
tego zrobiæ! Werbalne po³ajanki w tej spra
wie bez konkretnych decyzji, nie maj¹ ¿ad
nego znaczenia. W 1927 r. Chesterton po po
wrocie z podró¿y po Polsce wyg³osi³ w Lon
dynie wyk³ad zatytu³owany �Czym jest Pol
ska?�. Na spotkaniu tym powiedzia³: Polska
jest pañstwem, które by³o zawsze, i � da Bóg
� bêdzie trwalsze ni¿ niejedno, co nasze burz
liwe czasy stworzy³y. Niech te s³owa dadz¹
nam nadziejê, ¿e mimo naszych narodowych
grzechów i zaniechania, Polska siê obudzi,
stanie z kolan i spe³ni siê sen, o którym ma
rzy³ Chesterton. Ten wielki angielski przyja
ciel Polski uwa¿a³ bowiem, ¿e to od przebu
dzenia  Polski  bêdzie  zale¿eæ  ¿ycie  innych
chrze�cijañskich narodów. Obserwowa³ nas
z  zewn¹trz  i  porównywa³  nas  do  innych
narodów. Mo¿e z  tej perspektywy, widzia³
wiêcej, ni¿ my sami i przypisa³ nam wielk¹
dziejow¹ rolê w naprawianiu �wiata. Oby tak
siê sta³o.

MIROS£AW ORZECHOWSKI
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24 marca 1999 r. NATO bez zgody Rady Bez
pieczeñstwa ONZ rozpoczê³o bombardowania
Federalnej Republiki Jugos³awii, w sk³ad któ
rej oprócz Serbii i Czarnogóry wchodzi³y au
tonomiczne  okrêgi  Wojwodiny  i  Kosowa.
Naloty trwa³y 78 dni � do 10 czerwca 1999 r.
Podczas  tej  �humanitarnej  akcji�,  NATO
wykona³o 2300 nalotów, podczas których za
bito 2 tysi¹ce osób, w tym 400 dzieci. Bomby
nie  ominê³y  stolicy  republiki  �  Belgradu.
Zniszczono lub uszkodzono 25 tysiêcy obiek
tów, ponad tysi¹c obiektów cywilnych. Bom
bardowano obiekty przemys³owe, energetycz
ne, drogi, koleje, lotniska i miejsca kultu reli
gijnego. Wysadzono w powietrze 400 cerkwi.
Oprócz skutków bezpo�rednich, materialnych,
by³y te¿ skutki po�rednie polegaj¹ce na znisz
czeniu �rodowiska. W wyniku bombardowa
nia zak³adów chemicznych, obiektów energe
tycznych i zbiorników ropy, ska¿eniu uleg³o
powietrze i grunt, podobnie jak po u¿yciu bro
ni chemicznej i toksycznej. Wed³ug nienag³a�
nianych doniesieñ, wojska NATO u¿y³y amu
nicji ze zubo¿onym uranem. Dowodem na to
jest  wysoka  umieralno�æ  na  raka  zarówno
mieszkañców ska¿onych terenów, jak i ¿o³nie
rzy bior¹cych udzia³ w operacji NATO. Nie
stety, spo³eczno�æ miêdzynarodowa nie inte
resuje siê katastrof¹ ekologiczn¹ i cich¹ epide
mi¹ raka w�ród mieszkañców tamtych rejo
nów. Przy omawianiu tego okresu na Ba³ka
nach, nadal jedynie s³uszn¹ narracj¹ jest okre
�lenie: �pokojowe bombardowanie Belgradu�.

Bezpo�rednim  pretekstem  poprzedzaj¹
cym atak wojsk NATO na Federaln¹ Repub
likê Jugos³awii, by³a masakra odkryta w stycz
niu 1999 r. we wiosce Raczak. Zaraz po tym
wydarzeniu Stany Zjednoczone, nie czekaj¹c
na jakiekolwiek �ledztwo, og³osi³y ¿e Serbo
wie s¹ winni masakry nieuzbrojonych kosow
skoalbañskich  cywilów. Relacje dziennika
rzyobserwatorów wojennych,  którzy  zoba
czyli w rowie cia³a 45 zabitych, daj¹ wiele do
my�lenia. Dziennikarze zauwa¿yli, ¿e wokó³
rowu, gdzie podobno mia³a miejsce masakra,
zaleziono tylko niewielk¹ liczbê ³usek po ku
lach.  Zastrze¿enie  budzi  te¿  sposób, w  jaki
serbska policja zdo³a³a zebraæ grupê mê¿czyzn
i spokojnie doprowadziæ ich na miejsce egze
kucji � do rowu znajduj¹cego siê na skraju Ra
czaku. Czy okoliczni mieszkañcy mogli tego
nie zauwa¿yæ? S¹ raporty mówi¹ce, ¿e ma
sakra ta by³a fikcj¹, ale te nie trafi³y do �wia
towych mediów. Nadal obowi¹zuje interpre
tacja,  ¿e  interwencja NATO by³a  s³uszna,
bo  zapobiega³a  dalszym  czystkom  etnicz
nym i masakrom.

Po tym, jak miêdzynarodowe si³y stanê³y
po stronie albañskich Kosowian, wielu Ser
bów zosta³o wypêdzonych z kosowskich miej
scowo�ci. Aktualna statystyka podaje, ¿e na
terenie  dzisiejszego  Kosowa  zamieszkuje
zaledwie 5 procent Serbów i ponad 90 procent
Albañczyków. Jeszcze w latach 60tych, Ser
bowie stanowili 27 procent ludno�ci tego re
gionu. Górzysty teren Kosowa, którego nazwa
oznacza dos³ownie �kraj kosów� � gwi¿d¿¹
cych ptaków, to kolebka serbskiej cywilizacji.
Historia narodu serbskiego zaczyna siê od �w.

króla Stefana Nemanji, który w 1180 r. obj¹³
panowanie nad okolicznymi plemionami serb
skimi. Odt¹d ziemia ta nale¿a³a do Serbów
i by³a chrze�cijañska. Do 1945 r. Serbowie sta
nowili wiêkszo�æ populacji tego regionu. Po
tem komunistyczne represje zdziesi¹tkowa³y
mieszkaj¹cych tam chrze�cijañskich Serbów.
Po upadku komunizmu w 1990 r., spo³eczno�æ
kosowskich Albañczyków stale  siê powiêk
sza³a bojkotuj¹c wszystkie serbskie wybory.

Dzisiaj w debacie publicznej i naukowej nie
roztrz¹sa  siê  zagadnienia  dla
czego w 1999 r. cywilizowane
europejskie pañstwo zosta³o za
atakowane  przez miêdzynaro
dowy sojusz wojskowy bez nie
zbêdnej w takich przypadkach
zgody  Rady  Bezpieczeñstwa
ONZ. Elity rz¹dz¹ce w Polsce
w tamtym czasie powtarza³y za
�wielkimi tego �wiata�, ¿e ope
racja wojskowa NATO jest ak
cj¹ humanitarn¹ konieczn¹ dla
zaprowadzenia pokoju i demo
kracji. Dlatego w�ród ponad 20
pañstw uczestnicz¹cych w ope
racji wojsk NATO znalaz³y siê
Si³y  Zbrojne  Rzeczpospolitej
Polski. Protestowano w wielu
krajach, ale nie mia³o to wp³y
wu na decyzje ludzi kieruj¹cych
NATO. Nawet, je¿eli wtedy Po
lacy byli wprowadzeni w b³¹d, dzi� po latach,
gdy  powsta³o wiele  opracowañ  omawiaj¹
cych wojnê ba³kañsk¹ z perspektywy czasu,
warto  siê  pochyliæ  nad  kulisami  tamtych
wydarzeñ.

Od  koñca  lat  80tych  ubieg³ego wieku,
niemal na ca³ym obszarze dawnej Jugos³awii
dochodzi³o do konfliktów na tle narodowo�
ciowym pomiêdzy Chorwatami, Bo�niakami,
Serbami  i  kosowskimi  Albañczykami.  Za
chodni mediatorzy wykorzystali  te wa�nie.
Szczególnie aktywni w tym byli Niemcy, Aus
triacy i Amerykanie. Konflikty miêdzy spo
³eczno�ciami eskalowa³y szczególnie krwawo
w obrêbie Serbii, w której istnia³y dwie auto
nomiczne prowincje � Kosowo i Wojwodina.
Najwiêcej  problemów  stwarza³o  Kosowo.
Jeszcze zanim Jugos³awia sta³a siê polem bi
tewnym, na scenie miêdzynarodowej by³a pro
wadzona  akcja  dywersyjnopropagandowa.
Rozbudzano wa�nie miêdzy Serbami i Albañ
czykami z Kosowa wykorzystuj¹c odrêbno�ci
narodowe i religijne. W 1992 r. powsta³a Ar
mia  Wyzwolenia  Kosowa  (UCK)  z³o¿ona
g³ównie z Albañczyków. Armia ta korzysta³a
ze wsparcia militarnego, technicznego, finan
sowego, logistycznego i politycznego ze stro
ny amerykañskich, brytyjskich i niemieckich
s³u¿b specjalnych.

Po nalotach w 1999 r. dzia³alno�æ UCK
opisano w Programie ds. Globalnej Przestêp
czo�ci  Zorganizowanej  zaprezentowanym
przed Komisj¹  s¹dow¹  amerykañskiej  Izby
Reprezentantów w 2000 r. Znalaz³y siê tam
takie informacje:Przed opini¹ publiczn¹ w du
¿ej mierze zatajono fakt, ¿e UCK czê�æ swoich
funduszy zgromadzi³a dziêki handlowi narko

tykami. Albania i Kosowo le¿¹ w samym sercu
Szlaku Ba³kañskiego, który ³¹czy Z³oty Pó³k
siê¿yc Afganistanu i Pakistanu z rynkami nar
kotykowymi w Europie.

Gdy kosowscy Albañczycy pacyfikowali
serbskie wioski  na  terenie Kosowa  i  palili
prawos³awne cerkwie, serbski rz¹d nie móg³
siê temu biernie przygl¹daæ. ��wiat� nie za
uwa¿a³  radykalizowania  siê muzu³mañskich
�rodowisk i antyserbskich akcji Armii Wyz
wolenia Kosowa, ale g³o�no potêpia³ dzia³ania
odwetowe  rz¹du  serbskiego  nazywaj¹c  je
�serbskimi represjami�, �drêczeniem Albañ
czyków�. W okresie bezpo�rednio poprzedza
j¹cym  �interwencjê� NATO  porównywano
Serbów do faszystów, nazistów, degeneratów,
szowinistów.  Po  takiej  porcji  propagandy,
USA zadecydowa³y o zbrojnym ataku na Ser
biê, a Zachód przyzwoli³ na akcjê NATO. Cie

kawe, dlaczego Zachód tak chêtnie pomaga³
w �zaprowadzeniu ³adu� na terenie Kosowa?
Czy  bez  znaczenia  by³y wielkie  skarby  tej
ziemi? W pó³nocnej czê�ci Kosowa po³o¿ona
jest Trepca � skupisko najwa¿niejszych zak³a
dów przemys³owych Jugos³awii. W 1989 r.
znajdowa³a siê tam potê¿na kopalnia Stari Trg,
najwiêksza na terenie Jugos³awii elektrownia,
huta  Zvecan,  kombinat  Mitrovica  oraz  41
mniejszych kopalni i fabryk. W kompleksie
tym pozyskiwano mied�, cynk, kadm, z³oto
i  srebro,  nikiel.  Potencja³  tego  kompleksu
przemys³owego  pozwala  na  produkowanie
strategicznych minera³ów  o warto�ci  3 mln
funtów dziennie. Gazeta �New York Times�
nazwa³a to miejsce �l�ni¹cym trofeum kosow
skiej wojny�. Podobnie oceni³ bogactwo tego
rejonu ówczesny dyrektor kompleksu Trepca
� Novak Bjelic mówi¹c: wojna w Kosowie
toczy siê o kopalnie, o nic wiêcej. Tu le¿y
serbski Kuwejt � w samym sercu Kosowa.

W najnowszej historii Ba³kanów mieli�my
dwukrotnie do czynienia z naruszeniem miê
dzynarodowego prawa � w 1999 r., gdy wojs
ka NATO zbombardowa³y Serbiê bez man
datu ONZ oraz w 2008 r., gdy proklamowano
niepodleg³o�æ Kosowa � bez zgody Serbii. Ten
drugi przypadek wart jest omówienia. Wed
³ug zasad miêdzynarodowego prawa, od zwi¹z
ków pañstw mog¹ od³¹czaæ siê tylko republiki
zwi¹zkowe.  Przyk³adem  takiego  od³¹czenia
by³ rozpad by³ego ZSRR, republiki Czecho
s³owacji  oraz  wyodrêbnienie  niezale¿nych
pañstw zwi¹zkowych w Jugos³awii w wyniku
referendów. Jugos³awia za czasów prezydenta
Josipa Broz Tito sk³ada³a siê z sze�ciu republik
zwi¹zkowych. Wskutek  przemian  geopoli

tycznych  republiki  te zaczê³y siê stopniowo
od³¹czaæ. W 1991 r. oderwa³a siê Chorwacja
ze stolic¹ w Zagrzebiu oraz S³owenia ze sto
lic¹ w Lublanie. Potem wydzieli³a siê Mace
donia  ze  stolic¹ w  Skopje.  Pozosta³a  czê�æ
dawnej  Jugos³awii  rozdzieli³a  siê w marcu
1992 r. na Bo�niê i Hercegowinê ze stolic¹
w Sarajewie. Miesi¹c pó�niej przesta³a istnieæ
Socjalistyczna Republika Jugos³awii, a w jej
miejsce powsta³a okrojona terytorialnie Fede
ralna Republika Jugos³awii. W lutym 2003 r.
ca³kowicie zniknê³a nazwa �Jugos³awia� i kraj
ten  przekszta³ci³  siê w  pañstwo  zwi¹zkowe
Serbii i Czarnogóry z autonomicznymi prowin
cjami � Kosowem i Wojwodin¹. Po kilku la
tach, w  2006  r.,  Czarnogóra,  jako  pañstwo
zwi¹zkowe, wskutek referendum wyodrêbni³a
siê jako niezale¿na republika ze stolic¹ w Pod
goricy. Kosowo natomiast takiego prawa nie
mia³o! Mimo tego, 17 lutego 2008 r., parla
ment Kosowa w Prisztinie zadeklarowa³ zer
wanie dotychczasowych zwi¹zków z Serbi¹
proklamuj¹c jednostronnie niepodleg³o�æ kra
ju, co popar³o wiele pañstw �wiata, mimo ¿e
by³a ona niezgodna z miêdzynarodowym pra

wem. Decyzji tej nie uzna³a Ser
bia,  Rosja,  Chiny. ONZ  rów
nie¿ nie uzna³a tej proklamacji
i do tej pory Kosowo pozostaje
terytorium  spornym  pod miê
dzynarodowym zarz¹dem ONZ.
Nasuwa  siê  pytanie,  dlaczego
bezprawn¹  aneksjê  prastarej
serbskiej dzielnicy Kosowa uz
na³o wiele pañstw, a wobec Kry
mu �wiat jest taki nieugiêty?

Po wojnach ba³kañskich ¿y
cie mieszkañców Kosowa zna
cznie siê pogorszy³o. Dzisiaj Ko
sowo  jest  niestabilnym gospo
darczo pseudopañstwem, w któ
rym panuje bieda, a bezrobocie
siêga  65  procent.  Ogromn¹
czê�æ jego terytorium zajmuje
jedna z najwiêkszych na �wie
cie  baz  wojskowych  USA.

Rejon ten, zwany islamsk¹ hybryd¹ w Po³u
dniowej Europie, po wojnie ba³kañskiej sta³
siê przyczó³kiem �wiatowego handlu nielegal
nymi  towarami  i  szkolenia  najemników  �
europejskim centrum przemytu broni i narko
tyków. Do tego dochodzi handel  lud�mi, w
tym organami. �Kocio³ Ba³kañski�, jaki roze
gra³ siê na prze³omie XX i XXI w., zakoñczy³
siê kruchym pokojem. Zarówno w przypad
ku by³ej Jugos³awii, jak i w lokalnych kon
fliktach  innych  rejonów  �wiata, wa¿na  jest
umiejêtno�æ �rozszyfrowania zdarzeñ�, czyli
umiejêtno�æ badania ich przyczyn. A konkret
nie,  dociekanie,  jak¹  rolê  odegrali  w  nich
�wielcy  gracze�  tego  �wiata.  Tylko  wtedy
uniknie siê powtarzania tych samych b³êdów,
które w wiêkszo�ci bior¹ siê z ³atwowierno�ci
i lenistwa w dochodzeniu prawdy. Mo¿e warto
ws³uchaæ siê w s³owa ostrze¿enia prezydenta
Serbii Slobodana Miloszevicia, który rz¹dzi³
tym krajem od 1987 do 2000 r. i by³ w cen
trum ba³kañskiej tragedii. W ostatnim udzie
lonym  przez  siebie wywiadzie  powiedzia³:
Bracia,  pamiêtajcie  o  losie  Jugos³awii! Nie
dajcie post¹piæ ze sob¹ tak samo! (�) Wszyst
kie kraje, które znalaz³y siê w sytuacji ograni
czonej suwerenno�ci z rz¹dami znajduj¹cymi
siê pod wp³ywem obcych si³, w szybkim tempie
zostawa³y ¿ebrakami. (�) Pañstwa, którymi
kieruje siê z zewn¹trz do�æ szybko rozstaj¹ siê
ze  swoj¹  histori¹,  ze  swoj¹  przesz³o�ci¹,  ze
swoimi tradycjami, czêsto równie¿ z w³asnym
jêzykiem literackim,

MARCIN KELLER

Naloty na Belgrad � lekcja najnowszej historii
�wiêtuj¹c 20 rocznicê przyst¹pienia Polski do NATO, w mediach g³ównego nurtu nie pojawi³
siê temat Serbii i tragicznych wydarzeñ, które mia³y tam miejsce, równie¿ 20 lat temu. Ile Po
laków zna kulisy �pokojowej operacji� na Ba³kanach? Taka wiedza przyda³aby siê, bo historia
siê powtarza. Wiele analogii do tamtych wydarzeñ mo¿na znale�æ w najnowszych konfliktach
na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie. Polsce równie¿ mo¿e siê co� podobnego przytrafiæ.
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Mo¿na  odnie�æ  wra¿enie,  ¿e  z  ³añcuchów
spuszczono wszystkie diab³y k¹saj¹ce ksiê¿y
i dostojników Ko�cio³a. Wszystko z powodu
wojny antyko�cio³a z Ko�cio³em Chrystusa.
Wydawa³o siê, ¿e przywykli�my do prze�la
dowañ  �  bo  prze¿yli�my  komunê,  ¿e  nie
straszne  jest  k³amstwo � bo byli�my pewni
prawdy, która tylko nie mia³a szans na wypo
wiedzenie,  ¿e  cierpienie  ksiê¿y,  naszych
synów jest ofiar¹, która u�wiêca i przynosi
plon stokrotny, ¿e i tak zwyciê¿ymy, bo wiara
i prawda przetrwa³a w rodzinach i w naszych
sercach. Ale tak by³o kiedy�.
  Ka¿dego dnia na naszych oczach rozszar
pywani na strzêpy s¹ ludzie Ko�cio³a. Zepch
niêci do defensywy, niejednokrotnie s¹ bez
radni  i  zagubieni. K³amstwo  i  pomówienie
rozpanoszy³o siê bez ¿adnego umiaru. Mo¿na
odnie�æ wra¿enie, ¿e Polacy zapomnieli o war
to�ciach, które poznali w domach, ¿e polska
elita polityczna z cromwellowsk¹ but¹ rzuca
na po¿arcie ksiêdza, który udzieli³ mu Pierw
szej Komunii �wiêtej, da³ mu �lub, ochrzci³
dziecko. Szczególne nasilenie bezkarnego ub
li¿ania  i  szykan widoczne  jest w  okolicach
ka¿dych �wi¹t. Wtedy s¹ czarne marsze, czar
ne koszule, czarne parasole; wtedy w najbar
dziej wulgarny sposób dowiadujemy siê o �pe
dofilach�,  �z³odziejach�  i  �homoseksualis
tach� w sutannach; wtedy stawiane s¹ najbar
dziej kuriozalne zarzuty, o których kto� bez
karnie �przypomina� sobie po 30 latach i ¿ad
ne s³u¿by nic z tym nie robi¹, wszyscy stoj¹,
jak zamurowani; wtedy zdaje siê, ¿e moi Ro
dacy postradali rozum.

Ale wtedy te¿ szczególnie przydatny jest
�Aspekt Polski�. Mimo najszczerszych chêci,
nie da siê walczyæ ze wszystkimi i na wszyst
kich frontach. Piszemy wiêc tylko o niektó
rych przypadkach.

W ostatnich tygodniach �wiat obieg³y wy
j¹tkowo bulwersuj¹ce doniesienia, ¿e Arcybis
kup Metropolita Melbourne Ks. Kard. George
Pell zosta³ skazany przez s¹d pierwszej instan
cji w Australii na 6 lat wiêzienia za rzekome
molestowanie  dwóch  ch³opców w  katedrze
�w. Patryka w Melbourne w 1996 r. Jak infor
muj¹ obserwatorzy i znawcy prawa, przypa
dek Ks. Kard. Pella jest odra¿aj¹cym i blu�
nierczym atakiem na Ko�ció³ katolicki w Aus
tralii.

Jak pisze amerykañski prof. George Wei gel
na  ³amach  �First  Things�: Skazanie  kard.
George�a Pella oskar¿onego o �historyczne
nadu¿ycia seksualne� by³o parodi¹ sprawie
dliwo�ci, po czê�ci dziêki publicznej atmosfe
rze histerycznego antykatolicyzmu � cuchn¹
cego klimatu, który mia³ druzgoc¹cy wp³yw
na mo¿liwo�æ sprawiedliwego procesu. Jak
inaczej wyja�niæ, ¿e 12 przysiêg³ych, którym
przedstawiono niepotwierdzone zarzuty, oba
lone przyt³aczaj¹cymi dowodami, wskazuj¹

cymi, ¿e rzekome przestêpstwa nie mog³y siê
wydarzyæ, ca³kowicie obali³o przyt³aczaj¹ce
g³osowanie za uniewinnieniem wydane przez
niejednomy�ln¹ ³awê przysiêg³ych w pierw
szym procesie kardyna³a w zesz³ym roku?

�S¹ wystarczaj¹ce dowody, ¿e wykorzy
stanie nie mog³o mieæ miejsca w okoliczno�
ciach,  w  których  rzekomo mia³o  do  niego
doj�æ�

Kardyna³ George Pell wiedzia³ z osobis
tego do�wiadczenia, jak bardzo zjadliwa sta³a
siê antykatolicka kampania w Australii. Jako
cz³onek Kolegium Kardynalskiego i wa¿ny
urzêdnik Watykanu, Ks. Kard. Pell posiada³
obywatelstwo  Watykanu,  immunitet  oraz
watykañski paszport dyplomatyczny. � Móg³
zostaæ na miejscu, nietykalny dla w³adz aus

tralijskich. Jednak dobrowolnie postanowi³
poddaæ siê systemowi s¹downictwa karnego
swojego kraju � podkre�li³ prof. George Wei
gel. � Wiedzia³, ¿e jest niewinny, by³ zdecy
dowany broniæ swego honoru i honoru Ko�
cio³a i wierzy³ w uczciwo�æ s¹dów australijs
kich. Wiêc uda³ siê do ojczyzny. Przes³uchu
j¹ca sêdzia, stwierdzi³a, ¿e gdyby by³a przy
siêg³¹, nie  zag³osowa³aby  za  skazaniem za
kilka domniemanych przestêpstw. Pierwsza
rozprawa  dowiod³a,  ¿e  kardyna³  jest  nie
winny, a proces wyda³ irracjonalny werdykt
nie poparty ¿adnymi dowodami �mówi³ prof.
Weigel i doda³, ¿e ca³kiem sensowne jest su
gerowanie, ¿e australijski system sprawiedli
wo�ci zawiód³ do tej pory jednego z najwybit
niejszych synów Australii, który jemu zaufa³.
W czasie rozprawy obrona w pe³ni obali³a za

rzuty prokuratury, wykazuj¹c niedoci¹gniêcia
dochodzenia policyjnego. W efekcie zawie
szono sk³ad ³awy przysiêg³ych, która niemal
jednog³o�nie (10 g³osów �za�, 2 �przeciw�)
opowiedzia³a siê za uniewinnieniem Ks. Kard.
Georga Pella!

Wa¿ny g³os w tej bulwersuj¹cej sprawie
wypowiedzia³ by³y prefekt Kongregacji Nau
ki Wiary Kardyna³ Gerhard Müller:�  Zarzuty,
które doprowadzi³y do skazania ks. kardyna³a
George�a Pella za wykorzystywanie seksualne
ma³oletnich  s¹  absolutnie  niewiarygodne  �
o�wiadczy³. � Odra¿aj¹ca wojna z Ko�cio³em
katolickim trwa na wszystkich kontynentach
i wszêdzie pomawiaj¹cy staraj¹ siê stworzyæ
wra¿enie, ¿e katoliccy duchowni s¹ zdemora
lizowanymi bandytami na tle seksualnym.

Wypowiadaj¹c  siê  dla  amerykañskiego
portalu National Catholic Register niemiecki
kardyna³ stwierdzi³, ¿e wyrok skazuj¹cy jest
absolutnie sprzeczny z logik¹ i sprawiedliwo�
ci¹, przypominaj¹c czasy króla Anglii Hen
ryka VIII. Ks. Kard. Müller podkre�li³, ¿e nie
ma ¿adnego �wiadka zarzucanych Kard. Pel
lowi czynów, do których mia³o doj�æ w zakry
stii katedry, która jest miejscem otwartym dla
wszystkich  pomieszczeniu  i  to  w  trakcie
trwaj¹cej  uroczysto�ci! Wed³ug  k³amców,
Kardyna³ mia³ po prostu w trakcie Mszy �w.
zej�æ do zakrystii i dopu�ciæ siê molestowa
nia dwóch ch³opców.

Australijski  kardyna³,  który  stanowczo
broni swojej niewinno�ci i odwo³uje siê od
wyroku.  Jak  poinformowa³  rzecznik  S¹du
Najwy¿szego australijskiego stanu Wiktoria
apelacja od wyroku orzekaj¹cego winê kard.
Georga Pella bêdzie rozpatrywana 5 i 6 czer
wca br.
  K³amcy  i nikczemnicy zdecydowali, ¿e
tym razem dobijaæ bêd¹ Ko�ció³ katolicki
w dalekiej Australii. Jak zdecydowali w uk
ryciu, takie maj¹ werdykty zapadaæ w blasku
telewizyjnych kamer. I nikt nie mo¿e mieæ
innego zdania w tej sprawie. Ka¿dy, kto zech
ce wyraziæ choæby w¹tpliwo�æ � bêdzie na
piêtnowany.
  Ofiar¹ takich ataków pad³ Ks. Abp Marek
Jêdraszewski Metropolita Krakowski, a wcze
�niej nasz ³ódzki arcypasterz. Podczas odby
waj¹cego  siê  w  Krakowie  Europejskiego
Kongresu Samorz¹dów Ks. Abp Marek Jêd
raszewski  wzi¹³  udzia³  w  panelu  �Czy  re
ligia jest jeszcze cz³owiekowi potrzebna?�
i  powiedzia³,  im.in:  � Spójrzmy  dzisiaj  na
Australiê, gdzie kardyna³ Pell zosta³ skazany.
Tam s¹ ³amane prawa cz³owieka. Chrze�ci
jañstwo zawsze by³o prze�ladowane � stwier
dzi³ Arcybiskup. I ruszy³ bezpardonowy atak
na  krakowskiego Metropolitê,  bo  przecie¿
�mia³ mieæ inne zdanie, ni¿ �Wyborcza�.
  Ko�ció³ ma milczeæ, a Chrystus ma byæ
tylko ilustracj¹ uzasadniaj¹c¹ wiêksz¹ sprzeda¿
przed�wi¹teczn¹ w sklepach. Czy zgodzimy siê
na  to my, katolicy? Czy pozwolimy na bez
karne k³amstwa  i blu�nierstwa, na obra¿anie
Boga  i Ko�cio³a? Czy wyprzemy  siê  naszej
Matki � Ko�cio³a �wiêtego, bez którego nie by
³oby Polski, ani naszej to¿samo�ci? Czy chce
my popa�æ w obojêtno�æ i porzuciæ dziedzic
two, na którym wyro�li wielcy Polacy, jak �w.
Stanis³aw, �w. Maksymilian, �w. Faustyna, czy
�w. Jan Pawe³ II � których czci i podziwia ca³y
�wiat? Jak wychowaæ chcemy dzieci, do jakich
warto�ci? Co  zostawimy przysz³ym pokole
niom? Z tych wszystkich spraw zdamy sprawê
przed Stwórc¹. ̄ ycie jest wielk¹, choæ krótko
trwa³¹ prób¹. Nie zmarnujmy jej. Tak niewiele
trzeba odwagi, ¿eby mieæ zas³ugê w niebie.

MIROS£AW ORZECHOWSKI

Wojna z Ko�cio³em trwa
Niemal  w  ka¿dym  numerze  �Aspektu  Polskiego�  bronimy  prawd wiary,  zniewa¿anego
Ko�cio³a w Polsce, poni¿anych ksiê¿y. Niewolnicze relacje Polski szczególnie wobec Stanów
Zjednoczonych  i sprzedanie pod  ich wp³ywy popularnych mediów wywo³a³o prawdziw¹
lawinê pomyj wylewanych na polskie �wiêto�ci, polsk¹ tradycjê i wiarê Polaków.

Beatyfikowany Mariano Mullerat i Soldevila
by³ lekarzem, ojcem rodziny i osob¹ g³êboko
wierz¹c¹. Zosta³ zamordowany przez komuni
stycznych siepaczy walcz¹cych z ka¿dym przy
znaj¹cym siê do wiary katolickiej. W imieniu
Papie¿a  Franciszka  beatyfikacji  przewodni
czy³ ks. kard. Angelo Becciu, Prefekt Kong
regacji Spraw Kanonizacyjnych.  Obecni byli

kataloñscy biskupi, duchowieñstwo, wierni
i rodzina b³ogos³awionego. To pierwsza w his
torii beatyfikacja w katedrze w Tarragonie.

Mariano Mullerat i Soldevila by³ lekarzem
w miejscowo�ci Arbeca (prowincja Lérida),
a przez kilka lat tak¿e burmistrzem miasta. Za
³o¿y³ i prowadzi³ gazetê �L�Escut� wydawan¹
w jêzyku kataloñskim. By³ osob¹ g³êboko re

ligijn¹ i anga¿owa³ siê w spo³eczn¹ dzia³alno�æ
katolick¹. 12 sierpnia 1936 r. komunistyczni
milicjanci przeprowadzili rewizjê w jego do
mu. Znalezione przedmioty religijne spalili,
a lekarza zmusili do podpisania dokumentów,
aby zagrabiæ jego pieni¹dze. Na drugi dzieñ
zosta³ wraz z innymi osobami brutalnie wep
chniêty  do  ciê¿arówki.  �wiadomy  bliskiej
�mierci  powiedzia³  do  ¿ony: Dolores,  prze
bacz im jak i ja im przebaczam.

W drodze na miejsce egzekucji jeden z op
rawców przypadkowo nacisn¹³ spust karabinu
i zrani³ siê. Mullerat udzieli³ mu pomocy i opa
trzy³ ranê. Innemu da³ receptê dla chorego sy
na, który dziêki temu wyzdrowia³. Po przyby
ciu na miejsce znane  jako El Pla milicjanci
rozstrzelali pojmanych, cia³a oblali benzyn¹
i podpalili. Ju¿ po wojnie domowej, w 1940 r.

postawiono tutaj kamienny pomnik, na któ
rym widnia³o  nazwisko Mariana Mullerata
oraz pozosta³ych piêciu ofiar. Prochy w spe
cjalnej urnie umieszczono wewn¹trz pomnika.

W pamiêci mieszkañców Mariano Mulle
rat pozosta³ jako osoba, która w ¿yciu osobis
tym i zawodowym kierowa³a siê wiar¹.Przede
wszystkim trzeba mieæ na uwadze chrze�cijañ
ski wymiar jego ¿ycia, który go ukszta³towa³
i uwarunkowa³ ca³¹ jego dzia³alno�æ jako le
karza oraz jako osoby zaanga¿owanej w spra
wy publiczne. Jako katolik o solidnej formacji
i g³êbokich przekonaniach kierowa³ siê zawsze
wiar¹  nie  zwa¿aj¹c  na  ludzkie  opinie.  Jest
przyk³adem  odwagi  chrze�cijañskiej,  której
niekiedy wymagaj¹ okoliczno�ci�� wspomina
Antoni Pau i Sans.

PAWE£ JASZCZAK

Beatyfikacja b³. Mariana
Echa krwawej hiszpañskiej wojny domowej s³ychaæ nawet dzisiaj. W Tarragonie w Hiszpanii
zosta³ beatyfikowany kolejny mêczennik za wiarê, który pad³ ofiar¹ prze�ladowañ, jakie mia³y
miejsce w okresie wojny domowej.
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W³oskie referenda
  Najbardziej popularnym rodzajem refe
rendum we W³oszech jest referendum abro
gatywne (referendum abrogativo), czyli ne
guj¹ce istniej¹ce prawo (ustawy). Ten instru
ment  bezpo�redniodemokratyczny mo¿na
porównaæ do funkcjonuj¹cego w Szwajcarii
weta ludowego, znanego równie¿ pod nazw¹
referendum nieobowi¹zkowego (fakultatyw
nego).
  W ramach w³oskiego referendum abroga
tywnego elektorat mo¿e spowodowaæ ca³ko
wite lub czê�ciowe anulowanie istniej¹cej us
tawy lub innego aktu prawnego w mocy usta
wy.
  Intencj¹ w³oskich konstytucjonalistów by³
charakter uzupe³niaj¹cy omawianego referen
dum, które ma uzupe³niaæ i przede wszystkim
kontrolowaæ parlamentarny proces ustawo
dawczy.
  Oczywi�cie nie wszystkie ustawy mog¹
byæ  poddane  pod  tego  rodzaju  g³osowanie
powszechne. Wyj¹tkami s¹ np. kwestie po
datkowe, ustawy bud¿etowe, amnestia przes
têpców czy ratyfikacja umów miêdzynarodo
wych.
  Jak jednak dochodzi do referendum abro
gatywnego we W³oszech?
  Otó¿, istniej¹ tutaj dwie mo¿liwo�ci. Pier
wsz¹  jest  inicjatywa obywatelska.  500  tys.
obywateli uprawnionych do g³osowania mo
¿e  za¿¹daæ  przeprowadzenia  referendum.
Druga mo¿liwo�æ to inicjatywa 5 rad regio
nalnych (W³ochy s¹ podzielone na regiony),
przy  czym w ka¿dej  z  tych  rad  inicjatywa
musi zostaæ zatwierdzona absolutn¹ wiêkszo
�ci¹ g³osów.
  Nastêpnie  trybuna³ kasacyjny sprawdza
prawomocno�æ  referendum,  a wiêc wyma
gane kwestie formalne i oczywi�cie koniecz
na  ilo�æ  wa¿nych  podpisów.  Nastêpnym
etapem jest kontrola merytoryczna inicjaty
wy przez trybuna³ konstytucyjny.
  Jaki cel ma ta kontrola? Do referendum
nie  mog¹  zostaæ  dopuszczone  inicjatywy
dotycz¹ce wy¿ej wymienionych wyj¹tków.
Niedopuszczone zostan¹ równie¿ inicjatywy
niejasno sformu³owane lub dotycz¹ce jedno
cze�nie  ró¿nych  tematów  i  ustaw,  jak  te¿
inicjatywy, które nie precyzuj¹ konkretnych
zadañ. Krótko mówi¹c, do referendum abro
gatywnego dopuszczone s¹ jedynie te inicja
tywy,  w  ramach  których  pytania  formu³o
wane s¹ konkretnie, zwiê�le, bez podtekstów,
s¹ jasno sformu³owane na zasadzie �czarne
albo bia³e�.
  Zgodnie z w³osk¹ tradycj¹, referenda prze
prowadzane s¹ zawsze w niedziele, oko³o 15
kwietnia i 15 czerwca.
  Warunkiem wymaganym i koniecznym
na anulowanie danej ustawy b¹d� jej czê�ci
jest uzyskanie w referendum wiêkszo�ci g³o
sów przy frekwencji co najmniej 50% g³osu
j¹cych.
  I tu referendum w³oskie przypomina nies
tety polsk¹ praktykê referendaln¹. Podobnie
jak w Polsce, referendum jest wiêc progowe,

a jak wiadomo osi¹gniêcie frekwencji 50%
nie jest ³atwe i jest zaprzeczeniem demokra
cji. Na przyk³ad w Szwajcarii  ¿adne progi
frekwencyjne w ramach referendum nie maj¹
miejsca.
  Drugim rodzajem g³osowania ogólnokra
jowego w republice w³oskiej jest tzw. refe
rendum zatwierdzaj¹ce (referendum confer
mativo), które dotyczy zmiany konstytucji

i stanowi pewnego rodzaju kompromis miê
dzy suwerenno�ci¹ parlamentarn¹ i obowi¹z
kowym udzia³em elektoratu w tej kwestii.
  Zasadniczo parlament w³oski mo¿e doko
naæ zmiany konstytucji bez udzia³u spo³eczeñ
stwa, przy czym potrzebne s¹ tutaj podwójne
g³osowania w obydwu izbach parlamentu.
  Aby mog³o doj�æ do zatwierdzenia projek
tu zmiany konstytucji, wymagana jest w dru
gim g³osowaniu wiêkszo�æ 2/3 g³osów w oby
dwu izbach parlamentarnych.
  Je�li powy¿sze wymogi nie zostan¹ spe³
nione,  mo¿liwe  jest  przeprowadzenie  zat
wierdzaj¹cego  referendum w celu uprawo
mocnienia zmiany konstytucji. Referendum
dochodzi do skutku na ¿¹danie 1/5 parlamen
tarzystów  jednej  izby,  piêciu  rad  regional
nych lub 500 000 obywateli uprawnionych
do g³osowania. W wypadku referendum zat
wierdzaj¹cego nie  istnieje � w przeciwieñ
stwie do Polski � próg procentowy. Koron
nymi przyk³adami g³osowania zatwierdzaj¹
cych  by³y  referendum  konstytucyjne  z  lat
2006 i 2016, które zosta³y odrzucone.

  Trzecim rodzajem g³osowania powszech
nego we W³oszech jest referendum konsulta
cyjne (referendum consultativo). Ten instru
ment oddolnodemokratyczny stosowany jest
na  poziomie  lokalnym,  najczê�ciej w  przy
padku wewnêtrznych  zmian  terytorialnych,
np. utworzenia nowych regionów lub zmiany
przynale¿no�ci gminy z jednej prowincji do
innej.

Praktyka
  Jak ju¿ wspomnia³em, praktyka referen
dalna we W³oszech funkcjonuje dopiero od
lat 70tych. Wcze�niej instrumenty demokra
cji bezpo�redniej by³y w republice w³oskiej
stosowane jedynie sporadycznie i organizo
wane odgórnie.
  Od momentu wprowadzenia referendum

na poziomie ogólnokrajowym, W³osi szli do
urny prawie 70 razy. W tym kontek�cie pañst
wo to uchodzi za jedno z nielicznych w Euro
pie, w którym odwo³anie siê do referendum
jest stosunkowo czêste. Mo¿na by wiêc zadaæ
pytanie: czy praktyka ta sprzyja rozwojowi
trójk¹ta: pañstwospo³eczeñstwogospodarka
we W³oszech? Tu trzeba zwróciæ uwagê na
dwa zasadnicze aspekty.
  Po pierwsze, jak wygl¹da³by ów trójk¹t
bez przeprowadzonych referendów? Byæ mo
¿e polityka  spo³ecznoekonomiczna w  tym
pañstwie funkcjonowa³aby (jeszcze) gorzej,
ni¿ mia³o to miejsce w ostatnim pó³wieczu,
gdyby  nie  istnia³  element  kontrolny  spo³e
czeñstwa, jakim jest w³a�nie instrument refe
rendum. Poza tym, g³osowania referendalne
daj¹ W³ochom poczucie udzia³u we wspó³
decydowaniu o losach kraju.
  Po drugie, nie wolno przeceniaæ roli refe
rendum i inicjatywy obywatelskiej we W³o
szech. Generalnie, jedynie 23 referenda zo
stały uznane za prawomocne (z czego ¼ zo
sta³a przeg³osowana negatywnie). Co praw

da, od 1974 roku siêgaj¹ czêsto po ten instru
ment demokratyczny, lecz próg procentowy
wp³ywa³  negatywnie  na  jego  efektywno�æ.
A¿ 40% wszystkich przeprowadzonych g³o
sowañ nie uzyska³o progu 50% frekwencji,
mimo  i¿  w  niektórych  przypadkach  dana
sprawa  przeg³osowana  zosta³a wiêkszo�ci¹
g³osów siêgaj¹c¹ ponad 90%.

Polityka aktualnego rz¹du
  Aktualny rz¹d w³oski, wywodz¹cy siê
z partii Ruchu Piêciu Gwiazd i Ligi zapowie
dzia³ radykalne zmiany na rzecz demokracji
bezpo�redniej. To ciekawe, ¿e taka inicjaty
wa wychodzi w³a�nie od partii rz¹dz¹cych,
a nie oddolnie, jak to ma miejsce we Francji
(ruch ¿ó³tych kamizelek � przyp. autora) i mo
¿e kiedy� bêdzie mia³o miejsce w Polsce. Ta
inicjatywa odgórna dla oddolnej demokracji
jest niew¹tpliwie ewenementem w skali �wia
towej.
  Plan poszerzenia zakresu stosowania inst
rumentów  bezpo�redniodemokratycznych
przez aktualny rz¹d w³oski mo¿na stre�ciæ
w czterech punktach:
  Planuje siê usankcjonowanie prawne inic
jatywy  obywatelskiej,  a  wiêc  instrumentu
inicjuj¹cego ustawy � oddolnie, przez obywa
teli i na wzór szwajcarski.
  Próg procentowy w wypadku referendum
abrogatywnego ma byæ zniesiony � by³by to
du¿y krok w kierunku rzeczywistej demokra
cji oddolnej.
  Abstrahuj¹c od instrumentu referendum,
rz¹d zobowi¹zuje siê, ¿e wszelkie inicjatywy
obywatelskie winny byæ rozpatrywane rów
nie¿ konsekwentnie w parlamencie.
  Zostanie  utworzone  nowe ministerstwo
ds. demokracji bezpo�redniej. To ju¿ mo¿e
lekka przesada w³oskiej biurokracji, ale ¿ycie
poka¿e, czy ta instytucja sprawdzi siê w prak
tyce.
  D¹¿enie koalicji rz¹dowej Piêciu Gwiazd
i  Ligi,  aby we W³oszech  stworzyæ  system
komplementarny  (parlamentarnobezpo�red
ni), jest niew¹tpliwie � oprócz Szwajcarii
i  ksiêstwa Liechtenstein  �  ewenementem
w skali europejskiej i �wiatowej. Czy ten eks
peryment dojdzie do skutku i bêdzie funkcjo
nowaæ?
  Wszystko zale¿y od  tego,  czy aktualny
rz¹d utrzyma siê tak d³ugo przy w³adzy, aby
przeprowadziæ konieczne reformy i zmiany
konstytucyjne.
  Oczywi�cie europejskie supermocarstwo
(UE)  patrzy  podejrzliwie  i  niechêtnie  na
poczynania  w³oskiego  rz¹du.  Demokracja
oddolna w pañstwie za³o¿ycielskim europej
skiej integracji? To przecie¿ stawia pod zna
kiem zapytania  supremacjê parlamentarno
elitarnej  tradycji  w  Europie  po  II  wojnie
�wiatowej.
  Jak widaæ jednak, W³osi nie maj¹ kom
pleksów i obaw. Nie uwa¿aj¹ te¿, ¿e lud jest
zbyt �g³upi�, aby podejmowaæ wi¹¿¹ce de
cyzje pañstwowe. Zobaczymy, co przysz³o�æ
poka¿e. Niemniej jednak ju¿ teraz widzimy,
¿e demokracja bezpo�rednia w Europie to nie
wy³¹czny  przywilej  Szwajcarii,  albo  �  jak
niektórzy uwa¿aj¹ � eksperyment mo¿liwy
do wprowadzenia jedynie w ma³ych pañst
wach.
  W³osi potrafi¹, Francuzi próbuj¹, a gdzie
s¹ Polacy?

PROF. MIROS£AW MATYJA

Democrazia diretta in Italia
We W³oszech, jak w wiêkszo�ci pañstw europejskich, panuje demokracja parlamentarna, co
oznacza, ¿e naród kreuje i wyra¿a swoje suwerenne prawa poprzez swoich przedstawicieli
w parlamencie. Niemniej jednak, od pocz¹tku lat 70tych zesz³ego wieku w polityce w³oskiej
stosuje siê instrumenty demokracji oddolnej. W niektórych, bardzo dra¿liwych dziedzinach
¿ycia, spo³eczeñstwo w³oskie mo¿e wspó³decydowaæ bezpo�rednio. Mam tu na my�li konkretnie
trzy rodzaje referendum: abrogatywne, zatwierdzaj¹ce i lokalne.

Napisz do nas, podziel siê swoim zdaniem!
Czekamy na Twoj¹ opiniê!
Adres: 90955 £ód� 8, ul. Piotrkowska 17,  skryt
ka pocztowa 22
 email: redakcja@aspektpolski.pl
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�  £ódzkie  rodziny  korzystaj¹  z  rz¹do
wych  programów  prorodzinnych  i  prospo
³ecznych  �Rodzina 500+� i �Wyprawka+�.
Chc¹c u³atwiæ m³odym ludziom zak³adanie
rodziny  i wychowanie  dzieci  oraz widz¹c,
jaka jest dysproporcja w dystrybucji bogac
twa narodowego w�ród Polaków, podjêli�my
szereg decyzji maj¹cych na celu wyrównanie
szans  dla  wszystkich  polskich  rodzin.  Na
pocz¹tku naszej misji wprowadzili�my 500
z³ na drugie i kolejne dziecko, a dla najbied
niejszych ju¿ na pierwsze dziecko. Widz¹c
fenomen  tego programu  i  jak dobre  skutki
dla polskich rodzin przyniós³, zdecydowali
�my siê rozszerzyæ go i rodziny bêd¹ otrzy
mywa³y to �wiadczenie na ka¿de dziecko. To
nasz wielki sukces i inwestycja w przysz³o�æ
m³odych ludzi. Istotny dla ³odzian jest tak¿e
inny program rz¹dowy � �Emerytura+�, czyli
dodatkowe �wiadczenie (tzw. �trzynastka�)
dla wszystkich emerytów i rencistów. Chce
my, ¿eby wszyscy Polacy równomiernie ko
rzystali z bardzo dobrej sytuacji gospodarczej,
któr¹ pod naszymi rz¹dami obecnie w Polsce
mamy, tym bardziej, ¿e dziêki pracy dzisiej
szych emerytów uda³o siê naszemu krajowi
przej�æ przez trudne gospodarczo i spo³ecznie
czasy transformacji ustrojowej. To sp³ata zo
bowi¹zania, jakie nasze pañstwo ma wobec
ciê¿ko pracuj¹cych przez ca³e ¿ycie dla kraju
emerytów.

� Zaraz po sformowaniu rz¹du w 2015 r.
wsparli�my kandydaturê £odzi w wy�cigu
o organizacjê presti¿owej imprezy, jak¹ jest
EXPO 2022. Odbyli�my setki rozmów z przed
stawicielami wielu  krajów namawiaj¹c  ich
do poparcia naszej kandydatury. Dostali�my
a¿ 56 g³osów. Zwyciêskie Buenos Aires dosta
³o ich zaledwie 6 wiêcej. Zabrak³o nam kilku
g³osów z Europy Zachodniej. Jak powiedzia³
mi prominentny przedstawiciel w³adz £odzi,
sta³o siê tak na skutek bojkotu projektu �£ód�
EXPO 2022� przez Przewodnicz¹cego Rady
Europejskiej Donalda Tuska, który nie chcia³
wesprzeæ polskiej kandydatury. Zreszt¹ fakt,
¿e Niemcy i  inne kraje Europy Zachodniej
nie chcia³y nas wesprzeæ du¿o mówi o tzw.
solidarno�ci europejskiej. Niemniej dwie bar
dzo istotne inwestycje komunikacyjne, o któ
rych mówi³em w trakcie naszych starañ o or
ganizacjê EXPO dla £odzi, zostan¹ zrealizo
wane. Po pierwsze, ju¿ trwaj¹ prace nad bu
dow¹ tunelu �rednicowego ³¹cz¹cego dwo
rzec £ód�Fabryczna z dworcem £ód�Kalis
ka.  Dziêki temu tunelowi w koñcu zostanie
w  pe³ni  wykorzystany  potencja³  nowego
dworca £ód� Fabryczna, który stanie siê wa¿
nym miejscem na kolejowej mapie Polski.
Ta podziemna kolej bêdzie s³u¿y³a równie¿
miastu  jako  komunikacja  miejska  dziêki
przystankom £ód��ródmie�cie  i £ód�Po
lesie. Po drugie, £ód� nie tylko kolejowo, ale
tak¿e drogowo bêdzie najlepiej skomuniko
wanym miastem w Polsce dziêki wybudowa
niu odcinka trasy ekspresowej S14 staj¹c siê

pierwszym miastem z tzw. ringiem, czyli ob
wodnicami dooko³a miasta. To nie tylko u³at
wienie dla mieszkañców dziêki wyprowadze
niu tranzytu z miasta, ale tak¿e wielka szansa
dla £odzi, która zyska jeszcze wiêksze zna
czenie inwestycyjne, co powinno siê prze³o
¿yæ na nowe miejsca pracy.

� Zacznê od podkre�lenia znacz¹cego
zwiêkszenia  (o  ponad  20%)  nak³adów
bud¿etowych na kulturê. To nasz rz¹d wy
pe³ni³  zobowi¹zania  przyjête  przez  pop
rzedników w Pakcie dla Kultury i niespe³
nione przez nich, zak³adaj¹ce przeznacza
nie 1% bud¿etu pañstwa na  tê dziedzinê.
My  ten  próg wyra�nie  przekroczyli�my.
W�ród  priorytetów  naszej  dzia³alno�ci
szczególnie wyró¿nia siê wzmacnianie to¿
samo�ci narodowej poprzez tworzenie ogól
nopolskiej sieci muzealnej. Po latach zanie
dbañ z czasów rz¹dów POPSL, rozpoczê
li�my wyczekiwan¹ budowê Muzeum His
torii Polski, którego powstaniem nasi pop
rzednicy nie byli zainteresowani, a tak bar
dzo nam tej instytucji brakowa³o. Dla nas
jest to sztandarowy projekt polityki kultu
ralnej. Sieæ muzeów, które zbudowali�my,
budujemy lub przekszta³camy i zmieniamy
obejmuje równie¿ m.in. Muzeum �¯o³nie
rzy Wyklêtych� w Ostro³êce, Muzeum Józefa
Pi³sudskiego w Sulejówku, Muzeum II Wojny
�wiatowej w Gdañsku, Muzeum Jana Paw
³a II i Prymasa Wyszyñskiego w Wilanowie,
Muzeum Polaków Ratuj¹cych  ¯ydów  pod
czas II Wojny �wiatowej im. Rodziny Ulmów
w Markowej, Muzeum Pia�nickie w Wej
herowie, Muzeum Dom Rodziny Pileckich
w Ostrowi Mazowieckiej czy Muzeum Ziem
Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w Lub
linie. Powo³ali�my tak¿e ca³y szereg instytu
cji aktywnych w dziedzinach dot¹d zaniedby
wanych przez polskie pañstwo m.in. Instytut
Solidarno�ci  i Mêstwa  im. Witolda  Pilec
kiego,  Narodowy  Instytut  Polskiego  Dzie
dzictwa  Kulturowego  za  Granic¹  POLO
NIKA, Narodowy Instytut Architektury i Ur
banistyki, Polsk¹ Operê Królewsk¹, Instytut
Literatury i wiele innych. Uratowali�my, pop
rzez  przekszta³cenie  w  instytucje  kultury,
Polskie Wydawnictwo Muzyczne czy Pañst
wowy Instytut Wydawniczy. Podjêli�my rów
nie¿ decyzjê o przejêciu wspó³odpowiedzial
no�ci, zwi¹zanej przede wszystkim z nak³a
dami finansowymi, poprzez wspó³prowadze
nie  szeregu  instytucji  samorz¹dowych m.in.
Centrum  Paderewskiego w K¹�nej Dolnej,
Filharmonii Podkarpackiej, Teatru Polskie
go  w  Warszawie,  Zespo³u  Pie�ni  i  Tañca
��l¹sk�,  Pañstwowego Zespo³u Ludowego
Pie�ni i Tañca �Mazowsze� czy Orkiestry Ka
meralnej  Polskiego  Radia  �AMADEUS�.
Aktywnie  wspieramy  oddolne  inicjatywy
kulturalne (w tym podejmowane przez orga
nizacje  pozarz¹dowe  i  instytucje  samorz¹
dowe) poprzez Programy Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Obok kontynu
owanych 23 programów, stworzyli�my sze
reg nowych: Miejsca Pamiêci Narodowej za

Granic¹, Wspieranie  opieki  nad miejscami
pamiêci i trwa³ymi upamiêtnieniami w kraju,
Wspieranie  samorz¹dowych  instytucji  kul
tury � opiekunów miejsc pamiêci, Wydarze
nia artystyczne dla dzieci  i m³odzie¿y, Ba
danie polskich strat wojennych, Rozwój sek
torów kreatywnych, Kultura  cyfrowa, Mu
zyczny  �lad  oraz  Partnerstwo  dla  ksi¹¿ki.
Uruchomili�my  równie¿  okoliczno�ciowy
program  rocznicowy  �Moniuszko�.  Odno
simy sukcesy w zakresie restytucji dóbr kul
tury. MKiDN  stale monitoruje  rynek  dzie³

sztuki w poszukiwaniu polskich strat wojen
nych.  Aktualnie  prowadzimy  kilkadziesi¹t
postêpowañ restytucyjnych. W celu upamiêt
nienia  100lecia  odzyskania  przez  Polskê
niepodleg³o�ci, realizujemy Wieloletni Prog
ram Rz¹dowy �Niepodleg³a. W jego ramach
wsparli�my finansowo 600 projektów krajo
wych i 270 miêdzynarodowych, 10 listopada
odby³ siê wielki Koncert dla Niepodleg³ej na
Stadionie Narodowym, a 11 listopada zosta³a
zorganizowana akcja wspólnego �piewania
hymnu narodowego. Byli�my równie¿ wspó³
producentem  filmu  �Niepodleg³o�æ�,  który
zosta³  entuzjastycznie  przyjêty  przez  wi
dzów, a nastêpnie nagrodzony Telekamer¹.
Powo³ali�my Narodowy Fundusz Ochrony
Zabytków,  dziêki  czemu  zyskali�my nowe
�ród³o finansowania opieki nad zabytkami,
a w 2018 roku przeznaczyli�my na ten cel re
kordowe  ponad  140  mln  z³.  Zawarli�my
umowê kupna i darowizny Kolekcji Czarto
ryskich, dziêki której 86 tys. obiektów muze
alnych i 250 tys. obiektów bibliotecznych za
u³amek warto�ci przesz³o na w³asno�æ pol
skiego pañstwa. Przyk³adaj¹c ogromn¹ wagê
do opieki nad Miejscami Pamiêci Narodowej
znajduj¹cymi siê poza granicami kraju, za
pewnili�my finansowanie 23 remontów pol
skich cmentarzy wojennych m.in. na Ukrai
nie, Bia³orusi, w Uzbekistanie, we Francji,
w Niemczech czy w Iranie.

� W bardzo du¿ym zakresie. £ód� by³a
poszkodowana pod k¹tem wsparcia kultury
z bud¿etu centralnego. Do 2015 r. tylko jedna
³ódzka instytucja kultury by³a wspó³prowa

dzona  przez MKiDN,  a  obecnie  s¹  cztery
takie instytucje, m.in. Teatr Muzyczny i Fil
harmonia £ódzka. £ódzkie instytucje kultury
s¹ tak¿e beneficjentami wielu dotacji przy
znawanych przez  MKiDN. Znacz¹ce wspar
cie  otrzyma³y  m.in:  Centralne  Muzeum
W³ókiennictwa, Narodowe Centrum Kultury
Filmowej, Muzeum Sztuki, Muzeum Archeo
logiczne i Etnograficzne w £odzi. W 2016
roku  przekazali�my do tego ostatniego mu
zeum 337 eksponatów skradzionych podczas
II wojny  �wiatowej. Kolekcja by³a groma
dzona w £odzi w latach 30. ubieg³ego wieku
i dokumentuje ¿ycie mieszkañców Afryki
i Ameryki Po³udniowej. Liczne ³ódzkie orga
nizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce w sferze kul
tury otrzyma³y dotacje w ramach programów
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo
wego, Narodowego Centrum Kultury i Prog
ramu Niepodleg³a. Corocznie jest to kilka
set grantów na kwotê oko³o 20 mln z³otych.

� Komitet ds. Po¿ytku Publicznego to
równorzêdny ministerstwom organ powo
³any  w wyniku  wej�cia  w  ¿ycie  naszej
reformy  wsparcia  pañstwa  dla  sektora
organizacji pozarz¹dowych. W jej ramach
wyodrêbniono zarówno polityczn¹ insty
tucjê nadzoru nad  tymi sprawami w po
staci Komitetu, jak równie¿ podleg³¹ mu
agencjê wykonawcz¹ czyli Narodowy In
stytut Wolno�ci � Centrum Rozwoju Spo
³eczeñstwa Obywatelskiego. NIW przej¹³
czê�æ  zadañ  dotychczas  realizowanych
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Poli
tyki Spo³ecznej, w tym program Fundusz
Inicjatyw  Obywatelskich.  FIO  zosta³o
przez  nas  poddane  gruntownym  zmia

nom, w wyniku których uda³o siê tak u³o¿yæ
np. kryteria oceny strategicznej, aby �rodki
przesta³y  trafiaæ  jedynie  do  w¹skiej  grupy
tych samych, przez lata powtarzaj¹cych siê
organizacji. W  pierwszej  przeprowadzonej
przez nas edycji tego konkursu pomiêdzy 70
a 80% dotacji trafi³o do podmiotów ma³ych,
z bud¿etem poni¿ej 100 tys. z³ i takich, które
dot¹d nie uzyskiwa³y wsparcia. Dziêki nam
kilkaset organizacji zyska³o szansê na reali
zacjê projektów, których zakres tematyczny
siêga od dzia³alno�ci patriotycznej po aktyw
no�æ charytatywn¹ czy wsparcie osób niepe³
nosprawnych. Podobne proporcje zachowa
li�my  przy  drugiej  edycji,  rozstrzygniêtej
przed  kilkoma  tygodniami. Aktualnie  trwa
ocena wniosków w trzech z piêciu prioryte
tów w  ca³kowicie  nowatorskim  Programie
Rozwoju Organizacji Obywatelskich, który
zosta³ stworzony w NIW. W odró¿nieniu od
wiêkszo�ci konkursów, w których wsparcie
przys³uguje  jedynie na konkretne projekty,
w PROO organizacje mog¹ otrzymaæ �rodki
na  swój  rozwój  instytucjonalny.  Pierwsza
edycja programu cieszy siê ogromnym zain
teresowaniem w trzecim sektorze. Tylko w ra
mach pierwszego z priorytetów wp³ynê³o pra
wie 4  tys. wniosków. Kolejne dwa obszary
wsparcia to rozwój lokalnych mediów obywa
telskich  i  organizacji  stra¿nicznych,  a  tak¿e
rozwój obywatelskich thinktanków. Realizu
jemy  tak¿e  nowatorski  Rz¹dowy  Program
Rozwoju Organizacji Harcerskich  i Skauto
wych, który powsta³ w odpowiedzi na wnios
ki z prac zespo³u eksperckiego z³o¿onego
z  przedstawicieli  �rodowiska  harcerskiego.
W planach jest wspieranie kolejnych elemen
tów spo³eczeñstwa obywatelskiego.

l

Wzmacniamy polsk¹ kulturê i to¿samo�æ
Z Prof. Piotrem Gliñskim, Wicepremierem, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
rozmawia Miros³aw Orzechowski.
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Zgodnie  z  kan.  447 Kodeksu prawa kano
nicznego, Konferencja Episkopatu,  bêd¹ca
sta³¹  instytucj¹,  jest  zebraniem  biskupów
jakiego�  kraju  lub  okre�lonego  terytorium,
wype³niaj¹cych wspólnie pewne zadania pas
terskie  dla wiernych  jej  terytorium, w  celu
pomno¿enia dobra udzielanego ludziom przez
Ko�ció³, g³ownie przez odpowiednio przysto
sowane do bie¿¹cych okoliczno�ci czasu i miej
sca formy i sposoby apostolatu, z zachowa
niem przepisów prawa (kan. 447).
  O historii, kompetencjach KEP i ludziach
Ko�cio³a  jest w³a�nie wspomniana  pozycja.
Ksi¹¿ka, któr¹ otwiera list Papie¿a Franciszka
do przewodnicz¹cego KEP oraz s³owo wstêp
ne Ks. Abp. Stanis³awa G¹deckiego, sk³ada siê
z trzech czê�ci.
  Czê�æ pierwsza, autorstwa ks. Stanis³awa
Wilka i ks. Marka Stêpnia, po�wiêcona jest
historii i kompetencjom Konferencji Episko
patu Polski. W kolejnej, zaprezentowano naj
wa¿niejszych w najnowszej historii polskie
go Ko�cio³a kardyna³ów: o Kardynale Augu
�cie  Hlondzie  pisze  Ks.  Bogus³aw  Kozio³
Tchr,  o Kardynale  Stefanie Wyszyñskim  �
Ewa Czaczkowska, o Kardynale Karolu Woj
tyle � Ks. Jan M. Dyduch, a o Kardynale Jó
zefie Glempie � Milena Kindziuk.

Ostatnia czê�æ to wykaz biskupów pols
kich obrz¹dków: rzymskokatolickiego, grec
kokatolickiego  i  ormiañskiego  z  lat  1918
2019. Ksi¹¿ka opatrzona jest licznymi zdjê
ciami, w tym wieloma archiwalnymi ilustra
cjami.
  �Wraz z Ko�cio³em w Polsce i wszystkimi
Polakami � pisze Ojciec �wiêty Franciszek �
dziêkujê Bogu za to, ¿e wspiera³ swoj¹ ³ask¹
i  moc¹  kolejne  pokolenia,  i  sprawi³,  ¿e
przed  stu  laty  spe³ni³a  siê  ich  nadzieja  na
wolno�æ i nie utracili jej, mimo kolejnych, bo
lesnych do�wiadczeñ dziejowych, zwi¹zanych
z II wojn¹ �wiatow¹, nazistowsk¹ okupacj¹,
komunistycznym re¿imem.
  Celem  powstania  publikacji  jest  doku
mentacja pracy i zas³ug KEP dla polskiego
Ko�cio³a i Polski, bo jak pisze Ks. Abp Sta

nis³aw G¹decki, przewodnicz¹cy Konferencji
Episkopatu  Polski, przy  zmieniaj¹cych  siê
czasach i warunkach, trwa poprzez wieki pra
ca wspólna episkopatu Polski, maj¹c na celu
szerzenie Królestwa Bo¿ego w naszej ojczy�
nie  i  po�ród  naszych  rodaków  rozproszo

nych na obczy�nie. Przypomnienie tego trudu
z  przestrzeni  ostatnich  100  lat  jest  dzie³em
zas³uguj¹cym na uznanie, tym bardziej im bar
dziej wierni Ko�cio³a katolickiego w Polsce
dziêki temu opracowaniu bêd¹ siê lepiej orien
towaæ w dziejach instytucji tak bardzo zas³u
¿onej dla Ko�cio³a i Polski.  Jaka jest wiêc ta
historia?
  Pierwsze spotkania krajowe i metropolitar
ne biskupów datuj¹ siê na koniec XVIII w.
Biskupi coraz czê�ciej spotykali siê w celu
ustalenia linii postêpowania i dla za³atwienia
konkretnych spraw duszpasterskich, ale zeb
rania te a¿ do czasu II Soboru Watykañskiego
nie mia³y umocowania w prawie ko�cielnym,
a podjête ustalenia nie mia³y mocy prawnej.

  Pierwsze nieformalne zebrania biskupów
odby³y siê w okresie Sejmu Czteroletniego,
a zwo³a³ je metropolita gnie�nieñski prymas
Micha³  Jerzy  Poniatowski  w  latach  1788
1789. Przedmiotem obrad by³y m.in. projekty
reorganizacji metropolitalnej i diecezjalnej
w Polsce, s¹downictwo ko�cielne  i sprawy
materialne Ko�cio³a.
  Wiek XIX by³ w Polsce okresem zaborów.
W  tym  czasie  prymas  Polski  arcybiskup
gnie�nieñski i poznañski nie zwo³a³ ¿adnego
zebrania prowincjalnego, ale by³ zapraszany
na zebrania plenarne episkopatu niemieckie
go. W zaborze austriackim biskupi wszystkich
obrz¹dków spotykali siê na wspólnych zebra

niach oraz od 1849 r. uczestniczyli w zebra
niach episkopatu austriackiego.
  Kolebk¹  zebrañ  plenarnych  episkopatu
by³y zebrania biskupów metropolii warszaws
kiej. Mia³y one swój regulamin, który sta³ siê
podstaw¹ do zasad organizowania obrad Kon
ferencji Episkopatu Polski.
  Niezwykle wa¿ne dla kszta³towania  siê
przysz³ej KEP by³y uroczysto�ci setnej rocz
nicy istnienia metropolii warszawskiej. Przy
okazji uroczysto�ci w marcu 1917 r. odby³o
siê pierwsze zebranie wszystkich biskupów
polskich. Jak czytamy w ksiêdze jubileuszo
wej ...w niedzielê, po uroczystej Mszy �w.
w katedrze, na której podnios³e kazanie wy
g³osi³ abp Teodorowicz. Obrady ca³ego epis
kopatu polskiego utrzymano w tajemnicy,
z  obawy  przed  ewentualnymi  represjami
w³adz okupacyjnych. Z drugiego dnia obrad
sporz¹dzono osobny quasi protokó³ zatytu³o
wany �Wnioski z dnia 11 marca 1917 roku�.
By³o to pierwsze, choæ nieoficjalne, zebranie
plenarne polskiego episkopatu.
  Natomiast  pierwsze  formalne  zebranie
Konferencji Episkopatu Polski odby³o siê
w Warszawie w dniach 1012 grudnia 1918 r.
Uczestniczy³o w nim 11 biskupów diecezjal
nych i 7 pomocniczych. Biskupi zdecydowali
wówczas, ¿e zebrania takie odbywaæ siê bêd¹
na Jasnej Górze i bêd¹ po³¹czone z rekolekcja
mi dla pielgrzymów, co okaza³o siê niemo¿
liwe z wielu wzglêdów. W relacji do watykañ
skiego Sekretariatu Stanu o przebiegu obrad
wizytator  apostolski Kardyna³ Achille Ratti
napisa³, ¿e by³a to piêkna i dobra konferencja,
pod ka¿dym wzglêdem.
  Pocz¹tkowo w KEP  uczestniczyli  wy

³¹cznie biskupi diecezjalni, od 1921 r. zapra
szani te¿ byli biskupi pomocniczy. Jak czyta
my  przedmiotem  obrad  zebrañ  plenarnych
biskupów by³y sprawy religii, Ko�cio³a oraz
społeczno‑narodowe i polityczne mające zwią
zek z tamtym, o ile oczywi�cie dotyczy³y ca³e
go Ko�cio³a w Polsce. Biskupi mogli tak¿e
przedstawiaæ  trudniejsze  sprawy w³asnych
diecezji w celu zasiêgniêcia rady episkopatu,
ale podejmowane uchwa³y nie by³y prawem
w �cis³ym tego s³owa znaczeniu, ale w spra
wach dotycz¹cych ca³ego Ko�cio³a w Polsce
biskupi zobowi¹zali siê do ich przestrzegania.
  Jak podaj¹ autorzy publikacji, od grud
nia  1918  r.  do wrze�nia  1939  r.  episkopat
Polski obradowa³ na 38 zebraniach plenar
nych, w tym na 16 nadzwyczajnych. Najwiê
cej zebrañ odby³o siê w Warszawie � 22, na
stêpnie w Czêstochowie � 10, w Poznaniu �
3, Gnie�nie � 2 i w Krakowie � 1. Z regu³y or
ganizowano dwa zebrania w roku, ale w latach
1919 i 1937 biskupi zebrali siê trzy razy. O�
miokrotnie biskupi spotykali siê raz w roku.
  W 1936 r. podczas Polskiego Synodu Ple
narnego postanowiono, ¿e biskupi wszystkich
obrz¹dków  bêd¹  zbieraæ  siê  raz w  roku  na
zwyczajne zebrania plenarne, a w razie pot
rzeby zwo³ywane mog¹ byæ zebrania nadzwy
czajne. Ustalono,  ¿e  te¿  trzyletni¹  kadencjê
sekretarza episkopatu.

W okresie miêdzywojennym, w  ramach
KEP, funkcjonowa³y sta³e komisje z ró¿nych
dziedzin ¿ycia Ko�cio³a. By³a wiêc np.: Ko
misja Prasowa, Komisja Szkolna, czy Komisja
ds. Akcji Katolickiej  oraz  komisje  dora�ne,
powo³ywane w celu rozwi¹zania konkretnego
problemu.

W okresie powojennym plenarne spotka
nia biskupów by³y kontynuowane. Od 1946 r.
do 1969 r. Biskupi spotkali siê 113 razy.

Jak wspomniano,  do  czasów  II  Soboru
Watykañskiego, zebrania KEP nie by³y umo
cowane  formalnie  w  przepisach  Ko�cio³a.
Erygowania Konferencji Episkopatu Polski
dokona³a �wiêta Kongregacja ds. Biskupów
dekretem z 15 marca 1969 r. i zatwierdzi³a
jej  statut,  w  którym  znajduje  siê  zapis,  ¿e
Konferencja Biskupów w Polsce ju¿ od 50 lat
pe³ni sw¹ pos³ugê.
  Statut ten zosta³ zredagowany w oparciu
o dokumenty Soboru Watykañskiego II. Po
dobne  statuty  konferencji  biskupów w  tym
czasie  obowi¹zywa³y  ju¿  w  wielu  innych
krajach, natomiast Statut Konferencji Episko
patu Polski wyró¿nia³ siê na tym tle zastoso
waniem dwóch nowych rozwi¹zañ prawnych.
Przewodnicz¹cym  konferencji  by³,  z  mocy
prawa, ka¿dorazowy prymas Polski i zebranie
plenarne nie dokonywa³o  jego wyboru. Po
dobnie  by³o  to  unormowane w Konferencji
Episkopatu Wêgier. Drugim wyj¹tkowym roz
wi¹zaniem by³o powo³anie Komisji Wspólnej,
do której wchodzili przedstawiciele Konferen
cji Episkopatu i rz¹du polskiego. Komisja ta
zajmowa³a siê relacjami miêdzy pañstwem
a Ko�cio³em w Polsce. Podejmowane przez
ni¹ decyzje, do wa¿no�ci, wymaga³y zatwier
dzenia zebrania plenarnego lub Rady Sta³ej.
  W publikacji ks. Marek Stêpieñ szeroko
omawia kolejne zmiany statutu oraz ten obo
wi¹zuj¹cy aktualnie.
  W drugiej czê�ci warto zwróciæ uwagê na
sylwetki wielkich  Pasterzy  polskiego Ko�
cio³a, którzy decydowali o jego obliczu i sile.
  Warto  zapoznaæ  siê  z  tym wyj¹tkowym
dzie³em,  którego  dodatkowym walorem  s¹
liczne, czêsto ma³o znane, ilustracje pochodz¹
ce z Narodowego Archiwum Cyfrowego, Ar
chiwum  Instytutu  Prymasowskiego  Stefana
Kardyna³a  Wyszyñskiego  oraz  Archiwum
Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski.

IWONA KLIMCZAK

Stuletnia historia Episkopatu
Niedawno uroczy�cie �wiêtowali�my 100. rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³o�ci.
Wraz z odrodzeniem pañstwa polskiego powstawa³y liczne jego instytucje. Swoje struktury
w odrodzonej Polsce organizowa³ te¿ Ko�ció³ katolicki. 100. rocznicê istnienia obchodzi
wiêc Konferencja Episkopatu Polski. Z tej okazji ukaza³a siê cenna pozycja ksi¹¿kowa pt.
�100lecie Konferencji Episkopatu Polski. Ksiêga jubileuszowa� pod redakcj¹ Ks. Bp. Artura
G. Miziñskiego.
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  To bodaj najwa¿niejsza w dziejach ksi¹¿
ka, która na  stulecia  sta³a  siê busol¹, któr¹
kieruj¹ siê rz¹dz¹cy pañstwami. To studium
w³adzy, które obali³o wszystkie zasady dot¹d
obowi¹zuj¹ce  j¹  sprawuj¹cych. Na  pytanie,
czy rz¹dz¹cy (ksi¹¿ê) powinien staraæ siê ut
rzymywaæ  zaufanie,  honorowaæ  obietnice,
dzia³aæ w sposób otwarty i bez zarzutu, byæ
uczciwym i tym podobne, Machiavelli odpo
wiada, ¿e godne po¿a³owania dla ksiêcia jest
dotrzymywaæ wiary  i  postêpowaæ w  ¿yciu
szczerze. Przeciwnie, cokolwiek wiedzie do
sukcesu � niezale¿nie od tego, co s¹dz¹ o tym
inni � ju¿ z samej definicji musi byæ dobre. Sa
ma  idea  bycia  dobrym  jest  raczej  naiwna.
Ksi¹¿ê, który chce odnie�æ sukces, musi kon
centrowaæ siê nie na tym, jak byæ dobrym, lecz
na  tym,  jak wobec  innych udawaæ
bycie dobrym; powinien byæ raczej
�dobrym k³amc¹ i ob³udnikiem�.
  Jest  bardziej  m¹dre  �uchodziæ
za lito�ciwego, dotrzymuj¹cego wia
ry, religijnego, prawego�, lecz je�li
trzeba byæ okrutnym, bezbo¿nym,
nieuczciwym � powinno siê wyna
le�æ jakie� okrê¿ne drogi, ¿eby móc
pope³niæ ka¿de konieczne z³o w taki
sposób, by jednocze�nie wydawa³o
siê  dobrem.  Demonstrowanie  po
bo¿no�ci ma  byæ  zarêczeniem,  ¿e
skoro siê wierzy w Boga, to tym sa
mym  posiada  siê  wszystkie  inne
cnoty.
  Machiavelli przekonuje, ¿e wiel
kie  z³o,  zbrodnie  s¹  nawet  godne
pochwa³y, je�li pope³niane bywaj¹
w imiê jakiego� dobra. Zapocz¹tko
wa³ filozofiê, która nosi imiê: �cel
u�wiêca �rodki�. A skoro tak¹ radê
przyjmie siê w kontek�cie ateizmu,
którego jednym z pierwszych repre
zentantów  by³  Machiavelli,  wów
czas z³o, jakie mo¿e byæ pope³nione
w imiê zak³adanego dobra ludzko
�ci rzeczywi�cie nie ma granic. To
podej�cie stoi w ra¿¹cej sprzeczno
�ci  z  fundamentalnym  principium
chrze�cijañstwa,  jakim  jest  zakaz
dopuszczenia siê z³a dla osi¹gniêcia
jakiegokolwiek  dobra.  Nie  wolno
usun¹æ z ¿yciowej drogi nienarodzo
ne dziecko dla zrobienia czy tylko
poprawienia  swojej  kariery  zawo
dowej. Niestety nasze dzisiejsze my�lenie jest
inne.
  Aby zaakceptowaæ koncept dopuszczal
no�ci  z³a,  je�li wynikn¹æ ma  z  tego  jakie�
dobro, trzeba odrzuciæ istnienie Boga, duszy
i wieczno�ci. Katastrofalne w konsekwenc
jach dla rozwoju zachodniej kultury politycz
nej  by³o  odrzucenie  przez  Machiavellego
chrze�cijañskiej perspektywy na ¿ycie � kon
ceptu  ¿ycia  wiecznego.  Chrze�cijañstwo  �
twierdzi Machiavelli � wi¹¿e  ludziom rêce
nakazami moralnymi, skupiaj¹c nasz¹ uwagê
na wyimaginowanym królestwie niebieskim,
odci¹gaj¹c nas od wysi³ków, by czyniæ �wiat
realny miejscem pokoju  i przyjemnym do
mem. Machiavelli zainicjowa³ wielki i istnie
j¹cy do dzi� konflikt miêdzy sekularyzmem
a chrze�cijañstwem.

  Kartezjusz jest � co godne po¿a³owania
� czczony przez wspó³czesnych  jako ojciec
nowo¿ytnej  filozofii.  Trzeba  jednak  oddaæ
sprawiedliwo�æ, ¿e po³o¿y³ on wielkie zas³u
gi dla nauk �cis³ych, matematyki i fizyki.
  Tutaj zajmiemy siê wybranymi aspektami
jego filozofii, najpe³niej wy³o¿onymi w ksi¹¿
ce �Rozprawa o metodzie�. Kartezjusz zaata
kowa³ paradoksalnie sceptycyzm, lecz zrobi³
to odrzuciwszy rzeczywisto�æ. By przezwy
ciê¿yæ sceptycyzm Kartezjusz zaproponowa³,
¿eby�my w¹tpili we wszystko, aby poznaæ,
czy zosta³o nam co�, co nie wymaga naszego
w¹tpienia. Metoda ta oznacza stawianie sie
bie w pozycji boskiego absolutu wyposa¿o
nego w niepodwa¿alne mo¿liwo�ci os¹dzenia

wszystkiego, bez wzglêdu na s¹dy innych.
  W w¹tpliwo�æ musi byæ podana przede
wszystkim m¹dro�æ odziedziczona z przesz
³o�ci, bo pe³no w niej niezgodno�ci i rozbie¿
nych opinii, a to wed³ug Kartezjusza oznacza
brak m¹dro�ci. Nie ma w przesz³o�ci niczego,
co jest poza wszelkim w¹tpieniem. Im dok
³adniej przyjrzeæ siê wielkim my�licielom �
utrzymywa³ � tym wiêcej odkrywamy chaosu
i zamieszania. Tradycja naszego narodu jest
bardzo ró¿na od tradycji innych narodów, co
sprawia, ¿e wszystko wydaje siê byæ relatyw
ne. Kartezjusz przyj¹³, ¿e nie ma ani jednej
rzeczy, która by by³a tak¹, jak¹ ona za spraw¹
zmys³ów siê wydaje. Powinni�my w¹tpiæ na
wet w sam rozum. Za pierwsz¹ zasadê filozo
fii Kartezjusz przyj¹³ s³ynn¹ maksymê �my�
lê, wiêc  jestem�,  �mierteln¹ pu³apkê, która

deformuj¹co ukszta³towa³a zachodni¹ kulturê
i zachodni sposób my�lenia na cztery stulecia,
a¿ do dzisiaj. Od niej nie ma ucieczki,  je�li
pozwolimy, by nasze w¹tpliwo�ci przeobra
zi³y siê w w¹tpienie w sam¹ rzeczywisto�æ.
  Podstawowy b³¹d, jaki Kartezjusz pope³
ni³, polega na tym, ¿e jest bezsensem i zaprze
czeniem zdrowego rozs¹dku wyró¿niaæ my�
lenie jako akt, dziêki któremu wiem, ¿e ist
niejê. No bo, czy¿ nie muszê najpierw istnieæ,
¿eby móc my�leæ? Zdrowy rozs¹dek podpo
wiada, ¿e rzeczywisto�æ istnieje niezale¿nie
od  naszego my�lenia. Metoda  Kartezjusza
nakazuj¹ca w¹tpiæ we wszystko z wyj¹tkiem
w³asnych my�li, uczyni³a z subiektywizmu
jedyne kryterium prawdy.
  Kartezjusz udowodni³ wprawdzie istnie
nie Boga, ale na mocy takiego oto kuriozal
nego rozumowania: Bóg istnieje, poniewa¿
Kartezjusz mo¿e Go sobie wyobraziæ; religia
jest wytworem naszego ludzkiego ego. A sko
ro istnienie Boga powodowane jest naszym

w³asnym my�leniem,  to  musi  On
byæ my�l¹ czy ide¹, a nie rzeczywi
sto�ci¹. A skoro Bóg nie jest realny,
to  nie  sprzeciwia  siê  niczemu,  co
zapragniemy uczyniæ z ludzk¹ natu
r¹ czy z ludzkim cia³em. Kartezjusz
zaprzeczy³  fundamentalnej  praw
dzie wiary chrze�cijañskiej, ¿e zo
stali�my stworzeni na obraz i podo
bieñstwo  Boga,  bo  przecie¿  sami
siebie stworzyli�my. To drugi wielki
ateista.

Tytu³  nawi¹zuje  do  biblijnego
potwora morskiego, przez Hobbesa
uto¿samianego  z  opresyjnym pañ
stwem o wszechobejmuj¹cych prero
gatywach. G³ównym za³o¿eniem Le
wiatana jest teza, ¿e z natury rzeczy
nie ma ani dobra, ani z³a, prawo�ci
i  nieprawo�ci,  sprawiedliwo�ci  czy
niesprawiedliwo�ci. Cz³owiek pozo
stawiony samemu sobie, niezale¿ny
od  spo³eczno�ci, w  której  przysz³o
mu ¿yæ, jest kreatur¹ ca³kowicie po
zbawion¹ sumienia. Znamy jego po
wiedzenie  �cz³owiek  cz³owiekowi
wilkiem�. Tworem tym rz¹dz¹ wy
³¹cznie uczucia przyjemno�ci i bólu.
Hobbes doda³ podstêpny pomys³ do
tycz¹cy  tzw.  ludzkich  praw. Wed
³ug niego  równaj¹ siê one pragnie
niom. Wniosek jest jasny: ludzie ma
j¹ naturalne prawo do wszystkiego,
czego zapragn¹. I to w³a�nie �prawo�

sprowadzi³o na �wiat zamieszanie  i chaos.
Wspó³czesna publiczna i polityczna debata zo
sta³a zdominowana tematem tzw. �praw jed
nostki�, których zreszt¹ owa �jednostka� ¿¹da
dla  siebie  coraz wiêkszych. Na  stra¿y  tych
praw powinien staæ/ wymuszaæ, i je nadawaæ,
rz¹d. Na tym ufundowane s¹ stwierdzenia, ¿e
cz³owiek ma prawo do pornografii, do aborcji,
do wolno�ci wypowiedzi, nawet takiej, która
obra¿a moralno�æ i godno�æ cz³owieka. Dobro
znaczy³oby wszystko to, czego pragniemy,
a z³o by³oby wszystkim tym, co staje naszym
pragnieniom na przeszkodzie. Nie ma wolnej
woli, nie ma grzechu. Dobro i mi³osierdzie s¹
stanem nienaturalnym. Dobro i z³o nie istniej¹
jako  prawa naturalne,  a moralno�æ  staje  siê
czyj¹�  prywatn¹  spraw¹,  spraw¹  osobistego
gustu. Skutkiem filozofii Hobbesa jest kom

pletny moralny relatywizm. Zbyteczne doda
waæ, ¿e to kolejny wielki ateista.

W dorobku Rousseau ta ksi¹¿ka wywar³a
najwiêkszy wp³yw na wspó³czesne my�lenie.
Autor poda³ w niej osobliw¹ teoriê pochodze
nia cz³owieka, którego nazwa³, podobnie jak
Hobbes, �cz³owiekiem natury�. Ale w odró¿
nieniu od Hobbesa, dla którego cz³owiek na
tury by³ paskudnym, bestialskim i ograniczo
nym indywiduum, dla Rousseau ludzie pier
wotni byli pokojowymi, niewinnymi lubie¿
nikami. W tej koncepcji ma swoje �ród³o spo
³eczny ruch �wolnej mi³o�ci� z lat 60. XX w.
Wed³ug Rousseau pierwotni ludzie natury nie
mieli ani domów, ani ¿adnej w³asno�ci. Byli
samotnikami. Zarówno mi³o�æ, jak i rodzina
nie by³y czym� naturalnym. Samiczki i samce
³¹czyli siê przypadkowo i rozstawali siê z tak¹
sam¹ ³atwo�ci¹. Zrodzone z takiego zwi¹zku
dzieci, po doj�ciu do samodzielno�ci opusz
cza³y matkê. Ojciec móg³ w ogóle nie pozna
waæ swoich dzieci. Pierwotny mê¿czyzna i ko
bieta dzia³ali wy³¹cznie na zasadzie seksual
nych impulsów. Tak Rousseau wyobra¿a³ so
bie raj � now¹ udoskonalon¹ wersjê Adama
i  Ewy,  z  seksem  ca³kowicie  pozbawionym
nieprzyjemnych  zobowi¹zañ  i  uczuciowego
zaanga¿owania. W takim modelu nie przewi
duje Rousseau miejsca dla moralno�ci. Ka¿dy
robi³ to, na co mia³ ochotê. Ba, nie tylko mo
ralno�æ seksualna, lecz ka¿da inna moralno�æ
by³a dla Rousseau nienaturalna. Ludzie byli
ca³kowicie amoralni. Z³o ludzko�ci przysz³o
na �wiat wraz z pomys³em postawienia przez
jakiego� g³upca sza³asu, do którego ów zapro
si³ samiczkê, a to zapocz¹tkowa³o pojawienie
siê prywatnej w³asno�ci, rodziny, a wreszcie
spo³eczeñstwa, wed³ug Rousseau czego� nie
dobrego. Od tego � twierdzi³ � rozpocz¹³ siê
proces upadku cz³owieka. Koncepcja z³a pry
watnej w³asno�ci bardzo przypad³a do gustu
Marksowi  i Engelsowi  i doprowadzili  j¹ do
znanego nam komunizmu. Ale Rousseau bar
dziej s³awny jest jako ojciec rewolucji francu
skiej. Potêpiaj¹c nierówno�ci spo³eczne wyni
kaj¹ce z posiadania prywatnej w³asno�ci i nie
od³¹cznej od niej nierówno�ci, czyli bogacenia
siê bogatych i ubo¿enia biedniejszych, uspra
wiedliwia³ rebelie tych, którzy nie posiadaj¹.
To by³a g³ówna przyczyna rewolucji. Nie tyl
ko tej zreszt¹. Bo jego idee �kupili� równie¿
Marks i Engels, a za nimi Lenin. Na margine
sie, wszystkim tym panom Wiker po�wiêci³
w swojej ksi¹¿ce osobne rozdzia³y, które tutaj
jednak pominiemy.

My wspó³cze�ni, ¿yjemy dzisiaj w �wiecie
wyimaginowanym przez Rousseau. Dzisiej
szy cz³owiek odrzuci³ ideê, ¿e stworzony zo
sta³ na podobieñstwo Boga, ¿e ma mi³owaæ
swoj¹ ¿onê jak siebie samego i ¿e powinien
przyjmowaæ swoje dzieci jako niezwyk³y dar
i cud nosz¹cy znamiê samego Stwórcy. Gotów
jest  porzucaæ  swoj¹  towarzyszkê  ¿ycia  jak
zwierzê  na  rujowisku,  powierza  losowi  lub
pañstwu swoje dzieci pod opiekê, oddaje siê
�pe³ni doznañ�, którym na imiê alkohol, nar
kotyki, telewizja (równie¿ internet), seks i roz
rywka.

Ataki na rodzicielstwo s¹ masowo powta
rzane  przez  wspó³czesnych  na�ladowców
Rousseau. Do nich do³¹czaj¹ nawet pañstwa
poprzez swoje struktury (Norwegia, Niemcy).
Skutkiem mo¿e byæ tylko katastrofa demogra
ficzna, przez niektórych z wielkim zaanga¿o
waniem  wspomagana  (fundacja  Gatesów),
�wiata wyobra¿onego przez ateistê Rousseau.

koniec czê�ci drugiej

JERZY NAGÓRSKI

Konsekwencje niektórych idei (cz. 2)
W tej czê�ci tekstu zajmê omówieniem �toksycznych� ksi¹¿ek, które najbardziej przyczyni³y
siê do urobienia umys³ów ludzkich, o czym pisa³em w poprzedniej czê�ci.
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¯ycie Jana Kobylañskiego � polskiego przed
siêbiorcy i dzia³acza polonijnego przepe³nio
ne by³o histori¹, której by³ �wiadkiem i uczest
nikiem. Ca³e ¿ycie hojnie dzieli³ siê owocami
swoich talentów, za co najczê�ciej spotyka³y
go dotkliwe przykro�ci.

Najwiêksz¹ zas³ug¹ tego wielkiego Pola
ka by³o zjednoczenie Polaków mieszkaj¹cych
w Ameryce Po³udniowej. To on by³ za³o¿y
cielem  i wieloletnim prezesem Unii Stowa
rzyszeñ i Organizacji Polonijnych w Amery
ce £aciñskiej (USOPA£) za³o¿onej w 1993 r.
Organizacja ta zrzesza³a niezale¿ne organi
zacje polonijne tamtego regionu. Do swoich
posiad³o�ci w Urugwaju i na Teneryfie zapra
sza³  chêtnie  wielu  rodaków  z  Polski.  By³
cz³owiekiem jedno�ci i zawsze utrzymywa³
kontakty tak z lud�mi lewicy, jak i prawicy,
bo g³ówn¹ ide¹ jego ¿ycia by³o wzniecanie
w Polakach polskiego ducha i odbudowanie
polskiej gospodarki. Nie szczêdzi³ na to pie
niêdzy. Dzieli³ siê swoimi milionami i inicja
tywami. W�ród polskich go�ci Jana Kobylañ
skiego by³o wiele prominentnych osób � od
polityków  i  ludzi  kultury  a¿  po  osoby  du
chowne. Byli tam: Lech Wa³êsa, Waldemar
Pawlak, Aleksander Kwa�niewski, dzia³acze
ruchu  narodowego,  pos³owie,  senatorowie
RP, ojciec Tadeusz Rydzyk, Wojciech Pszo
niak i wielu innych.

Na podstawie historii niezwyk³ego ¿ycia
Jana Kobylañskiego mo¿na by napisaæ niejed
n¹ ksi¹¿kê i nakrêciæ niejeden film. Prawdo
podobnie nie powstan¹ one prêdko, bo pan Jan
narazi³ siê �elicie� w naszym kraju samodziel
no�ci¹  i  my�leniem  po  polsku.  Uwa¿a³  ¿e
transformacja Polski po 1989 r. by³a grabie¿¹,
a nie uczciw¹, rynkow¹ przemian¹. Sam by³
gotów  uczestniczyæ  w  odbudowie  polskiej
gospodarki i w tym celu zwo³ywa³ polskich
biznesmenów z ca³ego �wiata, g³ównie z obu
Ameryk. Gdy scalanie polskiej Polonii przy
nosi³o sukcesy, �polska prasa� z �Gazet¹ Wy
borcz¹� na czele przeprowadzi³a na niego bez
przyk³adny atak. W 2004 r. okrzykniêto Koby
lañskiego szmalcownikiem wojennym i dono
sicielem. �Podobno donosi³ na ̄ ydów� � taka
by³a g³ówna idea pomówienia. Do zgodnego
chóru  zaprzêgniêto  media  polskojêzyczne,
które zgodnie podjê³y napa�æ, aby zdezawuo
waæ dorobek i dobre imiê Jana Kobylañskiego.

Kim by³ cz³owiek, którego potêpi³o wielu
czytelników  prasy  wierz¹c  oszczerstwom
przedstawianym w polskich mediach? Mo¿
na siê tylko mo¿na siê domy�laæ, na czyje za
mówienie by³y one wykonywane. Jan Koby
lañski urodzi³ siê w 1923 r. w Równem na
Wo³yniu.  Nied³ugo  po  wybuchu  II  wojny
�wiatowej w 1939 r. wraz z rodzicami prze
dosta³ siê do Warszawy i zamieszka³ u  ro
dziny ojca. Mia³ wtedy 16 lat. Szybko zaan
ga¿owa³ siê w konspiracyjn¹ dzia³alno�æ i ja
ko ³¹cznik tajnej polskiej organizacji zajmo
wa³ siê miêdzy innymi wyszukiwaniem kwa
ter  dla  ludzi,  którzy musieli  siê  ukrywaæ.
Pewnego dnia wykonuj¹c swoje zadania, je
cha³ riksz¹ z ch³opakiem, który mia³ przy so
bie broñ. Mieli pecha, bo zatrzyma³a ich do
kontroli niemiecka policja. Wszystkich, ³¹cz
nie z riksiarzem aresztowano i przekazano do
siedziby Gestapo na al. Szucha. Odt¹d zaczê
³a siê wiêziennoobozowa gehenna Kobylañ
skiego. Najpierw by³ Pawiak, potem Ausch

witz. Na lewym ramieniu wytatuowano mu
numer obozowy 156228. Stamt¹d zosta³ prze
niesiony  do  Birkenau,  a  potem  do  obozu
Mauthausen i Gusen II w Austrii. Kolejnymi
obozami by³y: GrossRosen, BergenBelsen
i Fuenfteichen, gdzie lekarze przeprowadzali
na wiê�niach do�wiadczenia zwi¹zane z wyt
rzyma³o�ci¹ na brak pokarmu. Mo¿na sobie
tylko wyobraziæ ile tortur i cierpienia musia³
wytrzymaæ m³ody Kobylañski przez kilka
obozowych lat. W kwietniu 1945 r.  podczas
marszu w kierunku Dachau, Kobylañski siê

za³ama³. Wyszed³ z linii marszu gotowy na
strza³y SSmanów. Cudem uratowali mu ¿y
cie trzej Czesi, którzy ci¹gnêli wózek z baga
¿ami SSmanów. Wci¹gnêli go miêdzy siebie
i w ten sposób uszed³ �mierci.

Dalsze losy Jana Kobylañskiego to kalej
doskop  rozmaitych  biznesów,  do  których
mia³ niezwyk³y talent. Po wojnie osiedli³ siê
we W³oszech  i  tam ukoñczy³ studia mena
d¿erskie. Pierwszym jego zajêciem by³ han
del ró¿norodn¹ drobnic¹: ¿ywno�ci¹, papie
rosami, aparatami fotograficznymi, czê�cia
mi do maszyn. Potem za³o¿y³ w³asn¹ firmê
i reprezentowa³ du¿ych producentów na tar
gach �wiatowych w Mediolanie. W ten spo
sób nawi¹za³ kontakt z lud�mi biznesu z Ame
ryki £aciñskiej. W 1952 r., dysponuj¹c ju¿
powa¿nym kapita³em, wyjecha³ na sta³e do
Paragwaju. Na amerykañskiej ziemi konty
nuowa³ swoje interesy. W 1958 r. otrzyma³
obywatelstwo argentyñskie. Prowadz¹c przed
siêbiorstwa w obu pañstwach � Paragwaju
i Argentynie, poszerzy³ swoj¹ dzia³alno�æ
o hodowlê byd³a i wydawanie znaczków.
W miarê bogacenia siê, przybywa³o mu po
mys³ów. Z³otym interesem okaza³o siê kupno
nieruchomo�ci na wybrze¿u w Urugwaju
w miejscowo�ci Punta del Este. Wykorzysta³
nadarzaj¹c¹  siê  okazjê  i  za  przys³owiowe
grosze kupi³ nieurodzajn¹ ziemiê nad Ocea
nem. Przewidzia³, ¿e to miejsce, stanie siê
w przysz³o�ci centrum turystycznorozryw
kowym na miarê Lazurowego Wybrze¿a we
Francji. Nie pomyli³ siê. W ci¹gu kilkudzie
siêciu lat cena ziemi wzros³a o kilkaset pro
cent i Kobylañski sta³ siê bogaczem. Czê�æ
hektarów sprzeda³, a na czê�ci wybudowa³
w³asn¹ rezydencjê z basenami i ogrodami. By³

znany  i podziwiany. Pewnego roku na  jego
zaproszenie w posiad³o�ci Kobylañskiego od
by³o siê spotkanie siedmiu prezydentów obu
Ameryk. Polonijny biznesmen go�ci³ u siebie
prezydenta Meksyku, Peru, Kolumbii, Wene
zueli, nuncjuszy apostolskich. Jego rosn¹ca
popularno�æ znalaz³a prze³o¿enie na sprawy
polskie w Ameryce £aciñskiej. Zas³ug¹ Jana
Kobylañskiego by³o ustanowienie Dnia Osad
nictwa  Polskiego  w Argentynie.  Pierwsze
uroczyste obchody tego �wiêta odby³y siê
8 czerwca 1996 r. Do dzisiaj jest to jedyne
oficjalne  �wiêto  pañstwowe  podkre�laj¹ce
rolê polskich osadników w budowaniu nie
podleg³ych pañstw Ameryki £aciñskiej.

Dzia³alno�æ Jana Kobylañskiego zosta
³a  zauwa¿ona przez Polaków na  �wiecie.
W 1990 r. zosta³ odznaczony przez prezyden
ta RP na uchod�stwie Ryszarda Kaczorows
kiego Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odro
dzenia  Polski.  Trzy  lata  pó�niej  otrzyma³
Krzy¿  Komandorski  od  prezydenta  Lecha
Wa³êsy.  Kolejny  prezydent  �  Aleksander
Kwa�niewski  te¿  go  odznaczy³,  wrêczaj¹c
mu w 1997 r. Krzy¿ Komandorski z Gwiazd¹
Orderu Odrodzenia Polski. Ale potem co� siê
odmieni³o. W  2004  r.  na  ³amach  �Gazety
Wyborczej�, a potem w innych mediach po
jawi³y siê zarzuty wobec Kobylañskiego, ja
koby jego wyst¹pienia publiczne by³y antyse
mickie. Do ataku przy³¹czy³ siê IPN, sugeru
j¹c, ¿e w czasie wojny Jan Kobylañski móg³
wydawaæ ̄ ydów za pieni¹dze Niemcom. Po
mówiony k³amliwymi zarzutami, Jan Koby
lañski wniós³ do s¹du sprawê o znies³awie
nie. Akt oskar¿enia  skierowany by³ wobec
szefów mediów, ich dziennikarzy oraz wobec
by³ych ambasadorów RP w Urugwaju � Jaro
s³awa Guga³y  i Ryszarda Schnepfa. Proces
przed �wolnymi s¹dami� w Polsce trwa³ tak
d³ugo, a¿ przedawni³y siê wszystkie czyny
zarzucone przez Kobylañskiego 16 oskar¿o
nym. A byli w�ród nich: Adam Michnik, Je
rzy  Baczyñski,  Grzegorz Gauden,  Tomasz
Wróblewski, Agnieszka Kublik, Daniel Pas
sent, Dorota WysockaSchnepf, Hanna Woy
s³aw, Ryszard Schnepf, Miko³aj Lizut, Do
minik Uhlig i Jaros³aw Guga³a. Nikt z oskar
¿onych nie powiedzia³ choæby przepraszam.
W 2010 r. Jan Kobylañski wytoczy³ kolejny
proces cywilny, tym razem wobec szefa MSZ
Rados³awa Sikorskiego, który nazwa³ Koby
lañskiego �antysemit¹ i typem spod ciemnej

gwiazdy�. I tym razem s¹d nie uzna³ narusze
nia dóbr osobistych skar¿¹cego i sprawê umo
rzy³.

Jak widaæ ciê¿ko jest dochodziæ prawdy
w polskich s¹dach. A Jan Kobylañski walczy³
o prawdê, godno�æ i dobre imiê. Taka jest po
stawa Polaka, który zosta³ wychowany w ka
tolickim domu, dla którego Bóg, Honor, Oj
czyzna s¹ najwy¿sz¹ warto�ci¹. Prowokato
rzy pomówieñ, prawdopodobnie zostali wy
chowani na innych zasadach. Bêd¹c ju¿ bar
dzo zaawansowany wiekiem, Kobylañski ca
³y czas interesowa³ siê polityk¹ i tym co dzie
je  siê  w  Ojczy�nie.  By³  fundatorem  kilku
pomników Jana Paw³a II w ca³ej Ameryce
Po³udniowej. W�ród nich jest pomnik stoj¹cy
w centrum Buenos Aires i w centrum stolicy
Urugwaju � Montevideo. Niestety, w 2016 r.
USOPA£ � wielkie dzie³o Jana Kobylañskie
go zakoñczy³o swoj¹ dzia³alno�æ.

Zapamiêtamy Jana Kobylañskiego  jako
wielkiego Polaka, który zjednoczy³ Poloniê
i mia³ odwagê g³o�no wypowiadaæ s³owa:
�w Polsce musz¹ rz¹dziæ Polacy�. Polska nie
skorzysta³a z jego pomocy, rad i ostrze¿eñ.
Odp³aci³a mu siê niewdziêczno�ci¹. Gdy za
prasza³ do swoich posiad³o�ci i go�ci³ po pañs
ku, korzystano czerpi¹c pe³n¹ gar�ci¹ z uro
ków ciep³ego morza  i hojnej go�ciny. Gdy
og³oszono  go  kolaborantem,  szmalcowni
kiem i nie wiedzieæ kim jeszcze, krzywiono
siê na ka¿dego, który poda³ mu rêkê. Mówi
siê  o  �Czarnej  Li�cie�  polskiego MSZ,  na
której znalaz³y siê nazwiska Polaków, którzy
utrzymywali kontakt z prezesem USOPA£u.
Do jednej z takich osób nale¿a³ Raul Ma³a
chowski, Polak mieszkaj¹cy w Chile, sceno
graf, re¿yser i malarz. Zale¿a³o mu na otrzy
maniu  polskiej emerytury. By nie naraziæ siê
urzêdnikom MSZ, wola³ zerwaæ wieloletni¹
znajomo�æ  z Andrzejem Zab³ockim  preze
sem  Zjednoczenia  Polskiego  im.  Ignacego
Domeyki,  tylko dlatego ¿e  ten utrzymywa³
kontakty z Janem Kobylañskim. Jednym z za
ciek³ych wrogów Kobylañskiego okaza³ siê
by³y ambasador Urugwaju � Jaros³aw Guga
³a. Gdy piastowa³ swój urz¹d bywa³ go�ciem
u Kobylañskiego, ale gdy wyla³a siê fala hej
tu na polskiego biznesmena, by³ pierwszym
do krytykowania i potêpienia. Potem, gdy nie
potwierdzi³y siê zarzuty i pomówienia, osz
czercy zamilkli. IPN te¿ nie stan¹³ na wyso
ko�ci zadania. W 2007 r. umorzy³ dochodze
nie ze wzglêdów formalnych!

Czy polska m³odzie¿ omawiaj¹c na lekc
jach historii czy WOSu temat o losach Po
laków na emigracji, dowie siê z podrêczni
ków, ¿e by³ taki Jan Kobylañski � milioner
z Urugwaju, dyplomata, dobroczyñca i spon
sor wielu dzie³ promuj¹cych Polskê � cz³o
wiek, który chcia³ zjednoczyæ Poloniê i by³
gotów pomóc Polsce w wychodzeniu z komu
nizmu? Nie, polska m³odzie¿ nie dowie siê
w szkole o tym wielkim Polaku. Nie dowie
siê jakim skarbem dla Polski móg³ byæ nasz
Rodak, gdyby pewni  ludzie nie  zatrzasnêli
przed nim polskich drzwi. Sam Jan Kobylañ
ski  tak mówi³ w 2009  r.: tworz¹c Zwi¹zek
Narodowy Polski dysponuj¹cy w³asnym ban
kiem, zak³adaj¹c sukces przedsiêwziêcia, wie
rzy³em, ¿e projekt ten zaowocowa³by zmian¹
rz¹dów w Polsce na rz¹dy narodowe, co z ko
lei, przy pe³nym poparciu polonijnych orga
nizacji gospodarczych i po³¹czeniu dzia³añ,
zamieni³oby je w oficjalne centra dystrybucji
wytworów polskiej gospodarki na ca³y �wiat.
Istnienie takiej organizacji otwar³oby drogê
do inwestycji w Polsce dla polonijnych firm
na zasadzie pierwszeñstwa i preferencji, co
zapobieg³oby wyprzeda¿y polskiego maj¹tku
i sprzyja³o powrotowi wielu Polaków do Oj
czyzny.

MIROS£AW ORZECHOWSKI

Zawsze wierny Ojczy�nie
Daleko od ukochanej Ojczyzny, mo¿na powiedzieæ na krañcach �wiata, zmar³ w 96. roku ¿ycia
Jan Kobylañski. Ziemskie ¿ycie zakoñczy³ 27 marca br. w Montevideo � stolicy Urugwaju.
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Pentekostalizmem nazywa siê ruch religijny,
który zrodzi³ siê na pocz¹tku XX w. w Stanach
Zjednoczonych,  w  nurcie  ewangelikalnego
protestantyzmu. Ruch ten przyznaje centralne
miejsce wydarzeniu Piêædziesi¹tnicy,  tajem
nicy wylania Ducha �wiêtego na aposto³ów
zgromadzonych w Jerozolimie. St¹d nazwa:
�ruch zielono�wi¹tkowy� � t³umaczy³ biskup
opolski. Zjawisko to z braku wystarczaj¹cego
nadzoru dogmatycznego rozlewa siê szeroko
w ruchach katolickich.
  Obawy co do wp³ywów ruchów pentekos

talnych wynikaj¹ z obecnego tam przesadnego
akcentowania do�wiadczenia religijnego kon
kretnego lidera prowadz¹cego grupê. Jest to
niekiedy �ród³em przedmiotowego potrakto
wania  S³owa Bo¿ego. � K³ad¹c  akcent  na
do�wiadczenie osobiste, ruchy pentekostalne
lekcewa¿¹ tradycjê i refleksjê teologiczn¹ na
rzecz tego, co siê prze¿ywa, a wiêc emocji �
t³umaczy³ Ks. Bp Czaja.� To z kolei powoduje
wy³¹czenie zdrowego rozs¹dku i refleksji nad
prze¿ywaniem swojej wiary. W konsekwencji
mamy takie ró¿ne zjawiska jak tarzanie siê po

pod³odze czy inne dziwne zachowania � wska
zuje biskup, przywo³uj¹c zjawisko okre�lane
jako  �Toronto  Blessing�  [KAI:  �b³ogos³a
wieñstwo z Toronto� � nabo¿eñstwa, które po
jawi³y siê w 1994 r. w jednym ze zborów zie
lono�wi¹tkowych w Kanadzie. W trakcie mod
litwy uczestnicy tracili przytomno�æ, padali na
ziemiê, wpadali w euforyczne stany itp.

Ks. Bp Czaja zapowiedzia³, ¿e kierowana
przezeñ Komisja wyda notê na ten temat.

Próbuj¹c wyja�niæ  popularno�æ  ruchów
pentekostalnych Ks. Bp Czaja oceni³, ¿e za
chêcaj¹  one  ofert¹  szczê�cia,  przebaczenia,
zdrowia.  Z  tego w³a�nie wynika,  jego  zda
niem,  popularno�æ modlitw  o  uzdrowienie,
uwolnienie itd. �To, co mnie niepokoi, to pró
by wplatania w liturgiê Mszy �w., której kszta³t
Ko�ció³ dok³adnie okre�la,  jakich� dodatko

wych modlitw czy rytua³ów. Tak, jakby sama
Msza �w. nie wystarcza³a � zwraca uwagê Ks.
Bp Czaja. � W  ten sposób deprecjonuje  siê
warto�æ sakramentów, a jednocze�nie podwa
¿a skuteczno�æ ich dzia³ania, a wprowadza siê
jakie� �sakramentalia� czy ró¿ne inne ryty �
dodaje, wspominaj¹c  tak¿e  zakazan¹  przez
Episkopat tzw. �spowied� furtkow¹�.

� Nie ma czego� takiego jak Msza �w.
z modlitw¹ o uzdrowienie. Ka¿da Msza jest
bowiem wiêcej ni¿ uzdrowieniem � jest zbaw
cza,  jest  zbawieniem. Elementem  zbawienia
jest uzdrowienie � oczywi�cie wszystko wed³ug
woli Bo¿ej � t³umaczy Ks. Bp Czaja. Precyzuje
nastêpnie, ¿e dopuszczalne s¹ nabo¿eñstwa �
które  tak¿e maj¹  okre�lon¹  strukturê  �  czy
modlitwa o uzdrowienie po Mszy �w. �Nato
miast psychomanipulacj¹ jest og³aszanie pod
czas Mszy czy nabo¿eñstw o uzdrowienie, ¿e
oto w tej chwili Pan Bóg uzdrawia tego czy in
nego, konkretnego uczestnika takiej modlitwy
� podkre�li³ biskup opolski dodaj¹c, ¿e og³a
sza siê uzdrowienia, a nikt tego nie weryfikuje.
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Nie ma �Mszy z modlitw¹ o uzdrowienie�
Nie ma czego� takiego jak Msza �w. z modlitw¹ o uzdrowienie � stwierdzi³ w rozmowie z KAI
Ks. Bp Andrzej Czaja. Przewodnicz¹cy Komisji Nauki Wiary KEP by³ go�ciem obrad wy¿szych
prze³o¿onych ¿eñskich zgromadzeñ zakonnych w Warszawie. Biskup opolski mówi³ m.in. o po
zytywnych i negatywnych wp³ywach tzw. pentekostalizacji na ¿ycie Ko�cio³a w Polsce.

Dzieñ ten (w tym roku ju¿ dwudziesty drugi)
by³ ustanowiony w 1997 r. przez Konferencjê
Episkopatu Polski. W Internecie doczyta³em
siê, ¿e Dzieñ Judaizmu ma na celu ponowne
odkrycie wiêzi z judaizmem poprzez wg³êbie
nie siê we w³asn¹ (katolików) tajemnicê. Sfor
mu³owanie jest bardzo ogólne, wiêc chcia³em
wiedzieæ, co siê rozumie przez termin judaizm.
  Judaizm to (tak �stoi� w Wikipedii) religia
monoteistyczna, której podstaw¹  jest wiara
w jednego Boga (osobowego, niepodzielnego,
bêd¹cego  bytem  niematerialnym,  bezcieles
nym i wiecznym), bêd¹cego nie tylko Stwór
c¹ �wiata, ale tak¿e jego sta³ym �nadzorc¹ lub
�opiekunem�. Bóg ten zawar³ z ludem Izraela
wieczyste przymierze, obiecuj¹c ochronê i po
moc w zamian za podporz¹dkowanie siê jego
nakazom. Judaizm biblijny kszta³towa³ siê od
drugiego tysi¹clecia przed Chrystusem do ro
ku 70 nowej ery, tj. do czasu zburzenia �wi¹
tyni jerozolimskiej przez Rzymian. W tym sa
mym roku uleg³ g³êbokiej reorientacji, która
obecnie stanowi religiê narodow¹ ̄ ydów. Jest
te¿  pierwsz¹  religi¹ Abrahamow¹.  Jej wyz
nawcy znajduj¹ siê na ca³ym �wiecie; obecnie
jest ich najwiêcej w Stanach Zjednoczonych
(5,6  mln)  i  Izraelu  (4,7  mln).  Z  judaizmu
biblijnego wywodzi siê chrze�cijañstwo.
  Z  Internetu  dowiedzia³em  siê  tak¿e,  i¿
Dzieñ Judaizmu w £odzi otworzy³ w kated
rze ³ódzkiej Ks. Abp Grzegorz Ry�, a czê�ci¹
tej  uroczysto�ci  by³a  prezentacja  wystawy
po�wiêcona Arturowi Szykowi. Wystawê pre
zentowa³a p. Joanna Podolska, dyrektor Cen
trum Dialogu im. Marka Edelmana w £odzi.
Dlaczego w³a�nie Szykowi? Tego nie mog
³em dociec, bo ten¿e malarz nie by³ wyra�nie
zwi¹zany z religi¹ ¿ydowsk¹ (je�li oprzeæ siê
np. na wypowiedzi jego córki w ogl¹danym

filmie oraz informacji z Wikipedii), a tak¿e nie
mia³ jakich� szczególnych zwi¹zków z Pols
k¹ lub jej kultur¹, poza tym ¿e urodzi³ siê
w £odzi i tu spêdzi³ kilka lat ¿ycia, ale w ok
resie, kiedy Polska jako pañstwo nie istnia³a
(poza krótkim okresem lat dwudziestych). Nie
mogê sobie tak¿e wyt³umaczyæ, co ma wspól
nego Centrum Dialogu  (choæ  z  ¿ydowskim
patronem) z Ko�cio³em katolickim, a przynaj
mniej z jego �wi¹tyni¹ w £odzi.
  Poniewa¿  mniej  wiêcej  w  tym  samym
czasie dosta³em powiadomienie  z  Internetu,
¿e  bêdzie  wy�wietlany  film  w  telewizji
Trwam, przedstawiaj¹cy sylwetkê Artura Szy
ka, wynotowa³em sobie odpowiednie terminy
i szczê�liwie uda³o mi siê obejrzeæ ten film
o tytule Iluminator w sobotê 9 marca o go
dzinie 23. O tej porze nie mam zwyczaju ko
rzystania ju¿ z telewizji, ale odst¹pi³em tu od
utartego przyzwyczajenia i film obejrza³em,
bo skoro ten ¿ydowski malarz znalaz³ siê w
ko�ciele,  to  zapewne by³  tego  jaki� wa¿ny
powód, by go zaprezentowaæ tak¿e w telewi
zji TRWAM a¿ 3 razy. Filmem w re¿yserii
pana Piotra Zarêbskiego nie by³em zachwy
cony. Zdajê  sobie  sprawê,  ¿e nie³atwo  jest
przedstawiæ dzieje jakiej� ma³o nam znanej
postaci, ale s¹dzê, ¿e pewne epizody mo¿na
by³o zrobiæ ciekawiej dla wspó³czesnego od
biorcy. Wymieniê  tu  parê  aspektów,  które
mnie nie zadowala³y. Film przedstawia, m.in.
wczesn¹ m³odo�æ artysty, tj. z czasów pierw
szego æwieræwiecza  XX wieku, a jest naszpi
kowany  wstawkami  zdjêæ  wspó³czesnego
miasta pe³nego aut. Szkoda, ¿e zamiast ogl¹
daæ szybko mkn¹ce piêkne samochody nie
by³o mi dane ujrzeæ choæby trochê starych fo
tografii miasta z tego okresu. Ta dysharmonia
zjawisk by³a dla mnie przykrym zgrzytem.

Re¿yser da³ do�æ du¿o wstawek z wypowie
dziami amerykañskich ¿ydowskich kolekcjo
nerów ró¿nego rodzaju dzie³. Mo¿na to oczy
wi�cie akceptowaæ, ale ich opinie o dzie³ach
Szyka by³y niepotrzebnie g³o�no podawane
po angielsku, tak ¿e polskie t³umaczenie wy
ra¿one przez lektora by³o przez to niezbyt wy
ra�ne i satysfakcjonuj¹ce. Dlatego chc¹c siê
wiêcej dowiedzieæ o ¿yciu i twórczo�ci Ar
tura Szyka zajrza³em do Internetu i tam jest
rzeczywi�cie sporo wiadomo�ci o tym mala
rzu. Z przedstawionego ¿yciorysu dowiaduje
my siê, ¿e Artur Szyk urodzi³ siê w £odzi 16
czerwca 1894 r., a zmar³ 13 wrze�nia 1951 r.
w New Canaan (w Nowym Kanaan) w Sta
nach Zjednoczonych. Ju¿ w 1921 r. przepro
wadzi³ siê z rodzin¹ do Francji (do Pary¿a),
gdzie mieszka³ do 1937 r. W 1937 r. wyjecha³
do Londynu w celu wydania Hagaty, tj. wa¿
nej i popularnej w kulturze i religii ¿ydowskiej
opowie�ci o wyj�ciu ¯ydów z Egiptu. Wy
buch II wojny �wiatowej zasta³ Szyka w Wiel
kiej Brytanii. Na pocz¹tku lipca 1940 r. wyje
cha³ do Ameryki Pó³nocnej. Najpierw stan¹³
w Kanadzie, ale w grudniu 1940 r. z ¿on¹
i córk¹ przyjecha³ do Nowego Jorku, gdzie
mieszka³ do 1945 r., a nastêpnie przeprowadzi³
siê do Nowego Kanaan w stanie Connecticut,
gdzie mieszka³  do  koñca  ¿ycia. W  1948  r.
otrzyma³ obywatelstwo amerykañskie. Szyk
ma pewien epizod zwi¹zany z Polsk¹. Pod
czas wojny polskobolszewickiej (1919/1920)
by³  kierownikiem  artystycznym  wydzia³u
propagandy armii w £odzi. W latach 192628
tworzy³ ilustracje (oprawê graficzn¹) do limi

towanego wydania ksiêgi o nazwie Statut Ka
liski, upamiêtniaj¹cej zbiór przywilejów na
danych ̄ ydom przez ksiêcia polskiego (kalis
kiego) Boles³awa Pobo¿nego w 1224 r. Ksiê
ga zosta³a wydana w Monachium w 1932 r.
Niew¹tpliwie by³ bardzo zdolnym artyst¹ i tak,
jak ka¿demu twórcy nale¿y mu siê szacunek
i uznanie, ale niekoniecznie a¿ w ko�ciele.
S¹dzê, ¿e Centrum Dialogu zadba³o ju¿ i zad
ba jeszcze o pamiêæ jego dorobku. Nie tylko
on  by³ w  jaki�  sposób  zwi¹zany  z  kultur¹
polsk¹. Wystarczy wspomnieæ Juliana Tuwi
ma lub Mariana Hemara. Trudno jednak wi¹
zaæ  te  nazwiska  z  judaizmem  jako  religi¹.
Natkn¹³em siê na jednego takiego, który po
da³ swój zwi¹zek z pewnym kierunkiem reli
gii ¿ydowskiej (nie poda³ jakim, a w Interne
cie policzy³em ponad dziesiêæ). By³ to varsa
vianista Janusz Szymcha Sujecki. W 1998 r.
otrzyma³ on od ówczesnego ambasadora Iz
raela Yigala Antebiego dyplom uznania za
�zas³ugi  dla  ochrony  zabytków  kultury  ¿y
dowskiej w Polsce�, ale postanowi³ zwróciæ
to wyró¿nienie na rêce Anny Azari, obecnej
ambasador. Jak t³umaczy, ma to zwi¹zek
z  �haniebnym  atakiem�  Izraela  przeciwko
Polsce. W li�cie otwartym podane jest dok
³adne uzasadnienie tego kroku. Okazuje siê,
¿e s¹ jednak osoby o orientacji ¿ydowskiej,
a wyra�nie   stoj¹cych na stra¿y interesu pols
kiego. I to trzeba ceniæ i propagowaæ. Warto
przeczytaæ pe³ny tekst jego o�wiadczenia.

PROF. TADEUSZ GERSTENKORN

Ilustrator
W drugiej po³owie stycznia 2019 r.w katedrze ³ódzkiej by³y prezentowane du¿e plansze ze
zdjêciami  obrazuj¹cymi  dzieje  polsko¿ydowskoamerykañskiego  artysty  malarza  Artura
Szyka. Dlaczego ten ¿ydowski malarzkarykaturzysta by³ do�æ rozlegle przedstawiony w ka
tolickim ko�ciele � tego nie wiem, bo nie doczyta³em siê odpowiedniego wyja�nienia na kil
kudziesiêciu planszach. Nale¿a³o byæ domy�lnym  i  przypomnieæ  sobie,  ¿e w  styczniu ob
chodzony jest w polskim Ko�ciele katolickim tak zwany Dzieñ Judaizmu i przypada on 17
stycznia, tj. w wigiliê Tygodnia Modlitw o Jedno�æ Chrze�cijan.
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Wówczas nikomu przez my�l nie przesz³oby,
¿e kiedy� Polska mo¿e byæ gospodarzem czy
to  mistrzostw  Europy,  czy  to  mistrzostw
�wiata w futbolu. Wydawa³o siê to tak samo
nierealne,  jak zmiana nazwy pañstwa pols
kiego. A jednak...
  Co prawda o tym, ¿e Polska by³a gospo
darzem mistrzostw Europy ma³o kto ju¿ pa
miêta, bo za bardzo nie ma czego, je�li chodzi
o postawê naszych or³ów. Tymczasem � tu¿
tu¿ � zbli¿aj¹ siê polskie mistrzostwa �wiata
w futbolu, co prawda tylko do lat 20 (U20),
ale zawsze to mistrzostwa. Byæ mo¿e nie mia³
bym powodu poruszaæ tego temat stukaj¹c
w klawiaturê (bo pióra w d³oniach nie mia³o
siê ju¿ dawno), gdyby nie fakt, ¿e ten m³o
dzie¿owy polski mundial, bêdzie jednocze�
nie ³ódzkim � ba, nawet widzewskim mun
dialem!
  Nale¿ê do tego pokolenia, które pamiêta
zarówno  Mistrzostwa�74,  jak  i  najstarszy
stadion widzewski, z wierzbami p³acz¹cymi
obok bie¿ni i drewnian¹ trybun¹. ¯e w jego
miejsce powstanie dzisiejszy stadion, to mi
siê nawet nie �ni³o. I ¿e dru¿yny �wiata bêd¹
siê  na  nim popisywaæ,  równie¿. A  jednak.

Stary Widzew poszed³ w górê i g³ówne me
cze Mundialu U20 w tym roku tu w³a�nie
zostan¹ rozegrane.
  Niezwykle wa¿n¹ spraw¹ jest, by nie tyl
ko stadion by³ nale¿ycie przygotowany, ale
równie¿ i jego s¹siedztwo nabra³o nale¿ytego
wygl¹du. By kibice z Afryki, Azji czy Ame
ryk nie przestraszyli siê jego tych widoków.
  Tymczasem, tu¿ obok stadionu, na pogra
niczu osiedla starowidzewskiego stoi budy
nek, który od lat straszy swoim wygl¹dem.
Jest to pawilon handlowy, który, choæ nadal
czynny, wygl¹da niczym ruina z wymar³ego
miasta. Budynek ten jest w³asno�ci¹ miejsk¹,
a  zarz¹dza  nim Widzewskie  Towarzystwo
Budownictwa Spo³ecznego, którego dyrek
torem jest znana w £odzi postaæ, by³y wice
prezydent miasta Rados³aw Stêpieñ. Op³aka
ny stan tego pawilonu handlowego odzwier
ciedla poziom troski tej persony o mienie po
wierzone  mu  w  zarz¹d.  Nieczynna  czê�æ
sklepowa  okna ma  zas³oniête  dyktami,  na
które regularnie nanoszone bywa grafiti, naj
czê�ciej z³o¿one ze s³ów wulgarnych. Obok
sklepu z akcesoriami kibicowskimi na zew
nêtrznej �cianie wymalowano god³o widzew

skiego klubu. Có¿ z  tego,  skoro  regularnie
jest  ono,  prawdopodobnie  przez  wrogów
RTSu, rodem z Ba³ut lub Polesia szpecone.
Ci pseudokibice oblewaj¹ herb i barwy Wi
dzewa jak¹� t³ust¹, czarn¹ ciecz¹. Obok znaj
duje siê wnêka, której mury i nieczynne drzwi
od lat nie by³y odnawiane. Ca³o�æ daje obraz
budynku, który straszy i szpeci. Jest to jakby
rudera w krainie azjatyckich slumsów lub po
³udniowoamerykañskich  fawel. A wszystko
to visa vis nowego i nowoczesnego stadionu
pi³karskiego, który wkrótce ma byæ g³ównym
stadionem polskiego Mundialu U20. Wkrót
ce przyjad¹ tu kibice z ca³ego �wiata.
  Czy¿ nie ma w naszym mie�cie gospoda
rza, który zadba³by o estetyczny wygl¹d tego
miejsca? Wszak budynek ten i gara¿e stoj¹ce
obok nie by³y odnawiane od dziesiêcioleci.

Do pseudokibiców, którzy wybrali te budyn
ki na miejsce umieszczania obra�liwych na
pisów nale¿a³oby zwróciæ siê z apelem, by
tej pseudotwórczo�ci zaniechali albo przenie
�li j¹ do... w³asnych mieszkañ.
  Czasu jest niewiele, ale przecie¿ równie¿
niewiele czasu potrzeba, by dyrektor WTBSu
pokry³ mury tego pawilonu handlowego war
stw¹ farby, by budynek nie straszy³ swoim
wygl¹dem przynajmniej na czas pi³karskich
mistrzostw �wiata, które wkrótce w £odzi,
na Widzewie bêd¹ rozgrywane.

JACEK KÊDZIERSKI

Polacy wspó³rz¹dz¹ w Wilnie
W marcu odby³y siê wybory samorz¹dowe na Litwie. Polacy zamieszkuj¹cy tamtejsze rdzennie
polskie tereny, potwierdzili w wyborach swoj¹ siln¹ pozycjê. Akcja Wyborcza Polaków na
Litwie � Zwi¹zek Chrze�cijañskich Rodzin wystawi³a 10  list wyborczych w samorz¹dach
Wilna i Wisagini oraz w rejonach wileñskim, solecznickim, trockim, �wiêciañskim, szyrwinc
kim, elektreñskim, jezioroskim i ignaliñskim. Na listach figurowa³o 337 osób.

Ju¿ mistrzostwa �wiata blisko...
Ju¿ mistrzostwa �wiata blisko... � to oczywi�cie tytu³ piosenki sprzed lat 45, która zwiastowa³a
Weltmaster�74, imprezê sportow¹, która odbywa³a siê w pañstwie zwanym wówczas w pols
kich mediach Niemiecka Republika Federalna. Bardzo du¿o wody musia³o up³yn¹æ w £abie,
by w Polsce wolno by³o u¿ywaæ oficjalnej nazwy tego pañstwa, to jest Republika Federalna
Niemiec. Reprezentacja Polski gra³a wtedy jak z nut, lecz nie teraz pora na takie wspominki.

Podziel siê swoim zdaniem!
Adres: 90955 £ód� 8, ul. Piotrkowska 17,
skrytka pocztowa 22
 email: redakcja@aspektpolski.pl

Po podliczeniu g³osów okaza³o siê, ¿e w 51
osobowej radzie Wilna Akcja Wyborcza Po
laków na Litwie � Zwi¹zek Chrze�cijañskich
Rodzin  i Alians Rosjan bêdzie mia³a 6 rad
nych. To dobry wynik, bo Komitet �ima�iusa
(zwyciêzcy wyborów prezydenckich) w sto
³ecznej Radzie bêdzie mia³ 18 radnych, a ugru
powanie jego rywala w drugiej turze wyborów
prezydenckich Artūrasa Zuokasa zdobyło 10
mandatów.  Trzeci¹  co  do wielko�ci  frakcjê
bêd¹ mieli  konserwaty�ci,  którzy  zdobyli  9
mandatów. Partia Pracy ma 5 reprezentantów,
Zwi¹zek Ch³opów i Zielonych � 3.
  W drugiej turze wyborów na mera Wilna
zwyciê¿y³ Remigijus �ima�ius, który zdoby³
60 proc. g³osów  i w pobitym polu zostawi³
dotychczasowego mera Artūrasa Zuokasa. Ze
zwyciêskim ugrupowaniem politycznym � Ko
mitetem Remigijusa �ima�iusa umowê koali
cyjn¹ jako pierwsza podpisa³a AWPLZChR,
posiadaj¹ca 6 radnych. Do wiêkszo�ci rz¹dz¹
cej do³¹czyli te¿ konserwaty�ci i Partia Pracy.
Jak powiedzia³a portalowi L24.lt prezes od
dzia³u  AWPLZChR  miasta  Wilna,  pose³
Wanda Krawczonok:  kolejno�æ  podpisania
umowy jest wymowna i symboliczna, wska
zuj¹ca kontynuacjê poprzedniego sojuszu.

AWPLZChR  by³a w  koalicji  rz¹dz¹cej
Wilna przez ostatnie 2 lata. W ci¹gu tego czasu
uda³o siê jej sporo zrobiæ, szczególnie w dzie
dzinie o�wiaty, gdzie uda³o siê dokonaæ rzeczy
wrêcz niemo¿liwych � akredytowaæ na gim
nazja dodatkowe trzy, poprzednio degradowa
ne do podstawowych, szko³y: polsk¹ im. Szy
mona Konarskiego, rosyjsk¹ im. Aleksandra
Puszkina oraz  litewsk¹  szko³ê w Fabianisz
kach. Znacz¹co przyspieszono zwrot ziemi �
ponad 2 tys. dzia³ek sformowano pod budow
nictwo  jako  kompensata.  Zosta³a  przyjêta
decyzja o utworzeniu polskiej szko³y na Anto
kolu w 2020 r. Znacz¹co zosta³o zwiêkszone
finansowanie zespo³ów i imprez kulturalnych
mniejszo�ci  narodowych  oraz  zrealizowano
wiele wa¿nych dla wilnian projektów.

Koalicjanci uzgodnili te¿ kierunki dzia³a
nia i podzia³ obowi¹zków. Zgodnie z umow¹
koalicjantów, Edyta Tamošiūnaitė ponownie
obejmie stanowisko wicemera i bêdzie nadzo
rowa³a takie dziedziny jak o�wiata, zdrowie
i  kultura.  Wicemer  z  ramienia  libera³ów,
Vytautas Mitalas, ma byæ odpowiedzialny te¿
za o�wiatê, rozwój miasta i sprawy socjalne,
a wicemer, konserwatysta Valdas Benkunskas
� za energetykê, wywóz �mieci i sport.

Danuta Narbut nadal bêdzie pe³ni³a funk
cjê  zastêpcy  dyrektora  administracji  samo
rz¹du miasta Wilna i kuratora Departamentu
Spraw Socjalnych i Zdrowia, Departamentu
Miejskiej Gospodarki i Transportu, Departa
mentu  Rozwoju Miasta,  który  zajmuje  siê
m.in. kwesti¹ zwrotu ziemi. W umowie koali
cyjnej  zosta³o  te¿  przewidziane  zarz¹dzanie
komitetami  Rady  samorz¹du.  Z  ramienia
AWPLZChR Renata Cytacka  bêdzie  prze
wodniczy³a Komitetowi Zdrowia i Sportu.

Umowa  o  kontynuacji  koalicji  jest  spo
rym sukcesem AWPLZChR. Wspó³rz¹dze
nie stolic¹, w której mieszka co pi¹ty obywatel
kraju znacz¹co wzmacnia partiê, a co najwa¿
niejsze,  umo¿liwia  realizacjê w³asnego pro
gramu i rozstrzyganie problemów oraz wielu
wa¿nych spraw wyborców.
  Akcja  Wyborcza  Polaków  na  Litwie

Zwi¹zek  Chrze�cijañskich  Rodzin  zdoby³a
w sumie 56 mandatów radnych � w tym 3
w Wisaginii oraz 53 w okrêgu wileñskim, zaj
muj¹c tu pierwsze zaszczytne miejsce.

Ten wynik wyborczy jest bardzo wymow
ny, zwa¿aj¹c na  to, ¿e w okrêgu wileñskim
mieszka 1/3 mieszkañców Litwy i tu generuje
siê prawie po³owa litewskiej gospodarki, wyt
warza siê 42 proc. PKB.

Pierwsze  posiedzenia  nowo  wybranej
Rady w Wilnie odbêdzie siê 24 kwietnia.

8 kwietnia odby³o siê pierwsze posiedze
nie Rady samorz¹du rejonu trockiego, gdzie
AWPLZChR  wspó³tworzy³a  koalicjê  rz¹
dz¹c¹, a prezes trockiego oddzia³u partii Maria
Pucz  zosta³a wybrana  na wicemera  rejonu.
G³osowa³o na ni¹ a¿ 21 z 25 radnych rejonu
trockiego.

TERESA SZEMERLUK

Konwent wyborczy koalicji AWPLZChR i Aliansu Rosjan w Wilnie Fo
to:
 W
iln
ote

ka
.lt



Aspekt , kwiecieñ 2019 roku, nr 255WOKÓ£ NAS

Jak to robi¹ inne kraje?
  Yangquing to miejsce, które zosta³o wy
brane na lokalizacjê tegorocznego Beijin'19
China Green EXPO. To puste pole o ca³ko
witej powierzchni 900 hektarów, z których
na strefê �cis³¹, zamkniêt¹, przeznaczono 500
ha po³o¿one 75 kilometrów od centrum Pe
kinu. Sto³ecznych drapaczy chmur stamt¹d
nie sposób dojrzeæ, a ze stolic¹ miejsce to ³¹
cz¹ dwie autostrady, szybka kolej oraz l¹do
wisko dla helikopterów.
  Nie inaczej by³o trzy lata temu w Antalyi.
Tak¿e tureckie Green EXPO zlokalizowano
na  kilkudziesiêciu  hektarach  po³o¿onych
poza miastem i to tak daleko, ¿e miejskich
wysoko�ciowców nie widaæ.
  W obu przypadkach foldery i clipy rekla
mowe przedstawiaj¹ to samo. Na pocz¹tku
by³o puste pole p³owej lub ceglastej ziemi.
Pojawiaj¹ siê na nim gigantyczne ciê¿arówki,
zwo¿¹ce materia³y, koparki, spychacze i ¿u
rawie, które wkrótce rozpoczynaj¹ budowê
infrastruktury.  Sk³adaj¹  siê  na  ni¹  g³ównie
kilometry rur, które dostarcz¹ kiedy� hekto
litry wody dla okazów ro�lin wiecznie zielo
nych. ¯urawie pomog¹ posadziæ kilkumet
rowe platany. Ekipy budowlane wznios¹ bu
dowle i budynki, w których zorganizowane
zostan¹ ekspozycje. Stanie te¿ na wzór wios
ki olimpijskiej, wioska ogrodnicza, z hote
lami, restauracjami i kawiarniami, termina
lami  pasa¿erskimi. Wszystko  to  75  km od
Beijinu,  tak daleko, ¿e wielu mieszkañców
tej chiñskiej metropolii, mo¿e o tym wszyst
kim nie wiedzieæ.

Jakie� EXPO £ód� musi mieæ!
  Kiedy kilka lat temu us³ysza³em ten ok

rzyk, intuicyjnie by³em pe³en obaw. By³o to
ju¿ po tym, kiedy w wy�cigu o du¿e EXPO
wyprzedzi³o  nas  Buenos  Aires. Wówczas
odetchn¹³em z ulg¹, przekonany, ¿e ju¿ ¿adne

nieszczê�cie  na  miasto  £ód�  nie  spadnie.
Niestety, wkrótce okaza³o siê, ¿e spa�æ mo¿e,
bo pewna, bardzo niedpowiedzialna, osóbka
krzyknê³a sobie: �Niedu¿e, to zielone, jakie�
EXPO w £odzi odbyæ siê musi!� Nieszczê
�cie to ma spa�æ nie na puste pole, gdzie� za
Strykowem, ale niemal¿e na centrum miasta.
Na lokalizacjê Green EXPO Poland, £ód��24
wybrano dwa parki i jeden nieu¿ytek przyle

gaj¹ce do �ródmie�cia. Jeden z nich � Park
3 Maja jest szczególnie cenny. Uznano go za
zabytek,  g³ównie  dlatego,  ¿e  rosn¹ w  nim
dwustuletnie  dêby.  Jest  on bowiem zwart¹
d¹brow¹, pozosta³o�ci¹ po puszczy ³ódzkiej.
Miejsce to od 2001 roku ma plan zagospoda
rowania przestrzennego. Ten akt prawa miej
scowego, swego rodzaju konstytucja dla tego
terenu, zakazuje przeprowadzania prac zmie
niaj¹cych jego niemal¿e le�ny krajobraz, czyli
impreza wystawiennicza na jego terenie odbyæ
siê nie mo¿e, a  to g³ównie z uwagi na brak

przestrzeni do zorganizowania stanowisk wys
tawienniczych. By je wygospodarowaæ, nale
¿a³oby  do  Parku  3 Maja wys³aæ  drwali,  by
przy pomocy pi³ mechanicznych wygospoda
rowali tam nieco przestrzeni na powierzchnie
wystawiennicze. By³by to swego rodzaju sig
num temporis. Sto lat temu dzieci z ³ódzkich
szkó³, z okazji pierwszych po odzyskaniu nie
podleg³o�ci obchodów �wiêta Konstytucji Ma

jowej, sadzi³y w tym parku drzewa. Dzi� drze
wa te nale¿a³oby wycinaæ, by by³o gdzie eks
ponowaæ drzewa z Afryki lub Azji.
  Nieco  inny  charakter ma  s¹siedni  park
BadenPowella. Historia tego parku to zale
dwie 40 lat, ale przecie¿ i przez tak krótki ok
res czasu zd¹¿y³o tam wzrosn¹æ sporo drzew,
dzi� ju¿ ca³kiem okaza³ych. Jest ich tak du¿o,
¿e i tu, na tych zaledwie kilkunastu hektarach
z trudem mo¿na by wygospodarowaæ kilka
na�cie  stanowisk  wystawienniczych,  a  ma
byæ ich z gór¹ sto, bo takie s¹ wymogi regu
laminu i taka liczba stanowisk wystawienni
czych gwarantowa³aby tej imprezie sukces.
Rzecz jasna, oba te parki s¹ aktualnie czynne
i s³u¿¹, zarówno mieszkañcom �ródmie�cia,
jak i Starego Widzewa do odpoczynku, sportu
i rekreacji. Zielone EXPO na kilka lat pozba
wi³oby ich tego, zw³aszcza, ¿e ma to byæ im
preza biletowana.
  Wizualizacje zmian w parku BadenPo
wella, które do tej pory przedstawiono i które
by³y za³¹cznikiem wniosku aplikacyjnego, na
pawaj¹ obawami. Z istniej¹cego stanu drzew
zniknê³aby ponad po³owa. Ich miejsce zajê³y
by ¿elbetonowe konstrukcje, które przez kilka
miesiêcy  s³u¿y³yby  demonstrowaniu  egzo
tycznych  ro�lin.  Potem  sta³yby  siê  bezu¿y
teczne. Mo¿na bêdzie te gazony usun¹æ, lecz
drzew przywróciæ siê nie da. Czy o to w tym
wszystkim chodzi? Czy na ty ma polegaæ dzia
³alno�æ AIPH? Liczba obaw i pytañ ro�nie.
Do czasu rozpoczêcia ³ódzkiego EXPO jest
jeszcze trochê czasu. Oczywi�cie to impreza
nie musi siê odbyæ. Mo¿e siê nie odbyæ, np.
w przypadku, gdy AIPH dojdzie do wniosku,
¿e  pad³o  ofiar¹  oszustwa;  bo  faktycznie
wskazane miejsce nie nadaje siê do zorgani
zowania wystawy �wiatowej klasy A1. Ale
jest jeszcze czas, by w³adze miasta £odzi wy
bra³y jak¹� inn¹ lokalizacjê, wzoruj¹c siê na
organizatorach zielonego Expo w Antalyi lub
w Beijinie. Hektarów pustego pola, nawet
i w granicach £odzi nie brakuje. Niech tam
odbywa siê jakie� expo, które rzekomo £odzi
jest potrzebne.

JACEK KÊDZIERSKI

£ód� musi mieæ EXPO?
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 pod auspicjami AIPH � INTERNATIONAL ASSOCIATION
OF HORTICULTURAL PRODUCERS. Dlaczego powinno to ³odzian zainteresowaæ? Ju¿ za
piêæ lat podobne wydarzenie ma spotkaæ miasto £ód�.

Dobrowolski upamiêtniony
Przy ul. Wólczañskiej 35 ods³oniêta zosta³a tablica upamiêtniaj¹ca postaæ zwi¹zanego z tym

adresem Wac³awa Dobrowolskiego, ¿yj¹cego w latach 1890�1969 malarza, rysownika, pub

licysty i spo³ecznika, zas³u¿onego dla rozwoju ¿ycia kulturalnego £odzi w latach miêdzywojen

nych.

Dobrowolski urodzi³ siê w Janówce na Ukrai
nie. Kszta³ci³ siê najpierw w kijowskiej Szko
le Sztuk Piêknych, a nastêpnie w Cesarskiej
Akademii  Sztuk  Piêknych  w  Petersburgu,
gdzie naukê przerwa³ wybuch I wojny �wia
towej. Studia artystyczne kontynuowa³ i ukoñ
czy³ w Akademii Leningradzkiej, zdobywa
j¹c rzetelny warsztat i rozwijaj¹c sw¹ wra¿li
wo�æ kolorystyczn¹. Po wojennej  tu³aczce,
w 1927 roku przyjecha³ do odrodzonej Rze
czypospolitej i po kilkumiesiêcznej pod ró¿y
do W³och i Francji zamieszka³ w £odzi. Ut
rzymywa³ siê z portretowania ³odzian, przed
stawicieli rodzin fabrykanckich, ale i robotni
ków, znane s¹ równie¿ jego wizerunki Mar

sza³ka Józefa Pi³sudskiego oraz odwiedzaj¹
cych miasto  aktorów  teatralnych. Malowa³
ponadto pejza¿e i sceny rodzajowe, operuj¹c
realistycznym warsztatem w konwencji kolo
ryzmu.  Jego dorobek prezentowany by³ na
wystawach indywidualnych i zbiorowych
w Miejskiej Galerii Sztuki. W 1929 roku ar
tysta za³o¿y³ w £odzi Szko³ê Rysunku, Ma
larstwa, Rze�by i Przemys³u Artystycznego
im. Cypriana Kamila Norwida, która, zyskaw
szy wysok¹ renomê, funkcjonowa³a w oficy
nie posesji w³a�nie przy ul. Wólczañskiej 35
do 1938 roku, a nastêpnie pod adresem Piotr
kowska 84 do wybuchu II wojny �wiatowej.
Dobrowolski  by³  zarazem wspó³za³o¿ycie

lem aktywnej w latach 30. Grupy Artystycznej
�Ryngraf�,  promuj¹cej  tradycyjne warto�ci
w sztuce. By³ tak¿e wydawc¹ ogólnopolskie
go pisma �Polska Druga�, w którym zajmowa³
siê krytyk¹ artystyczn¹. Jego teksty ukazywa³y
siê ponadto w �Kurierze £ódzkim�, a prace
plastyczne  reprodukowano w pi�mie  �£ód�
w Ilustracji�. W 1940 roku zosta³ wysiedlony
przez niemieckiego okupanta, zamieszka³
w  Limanowej  a  potem w Radomiu,  gdzie
mieszka³ i tworzy³ do �mierci, anga¿uj¹c siê
te¿ w dzia³alno�æ edukacyjn¹ (w Radomiu do
jego uczniów nale¿a³ przed laty Andrzej Waj
da).

Planowana jest monograficzna wystawa
po�wiêcona Wac³awowi  Dobrowolskiemu.
Syn malarza, nosz¹cy imiê ojca Wac³aw Dob
rowolski (muzyk, d³ugoletni chórzysta Teat
ru Wielkiego w £odzi, obecnie zwi¹zany
z  kabaretem Wac³aw  i  Jego Ferajna,)  oraz
reprezentuj¹ca Galeriê Willa historyk sztuki,

publicystka, Monika Nowakowska, zwracaj¹
siê z apelem do posiadaczy obrazów i rysun
ków tego artysty (którego dorobek, niestety,
w du¿ym stopniu uleg³ rozproszeniu) o udo
stêpnienie ich na czas wystawy.

JANUSZ JANYST

Napisz do nas, podziel siê swoim zdaniem!
Czekamy na Twoj¹ opiniê!
Adres: 90955 £ód� 8, ul. Piotrkowska 17,
skrytka pocztowa 22
 email: redakcja@aspektpolski.pl
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Przez kilka dni, wpada³ na chwilê odwiedziæ
rodzinê, a¿ do tego pamiêtnego wieczoru 2
wrze�nia 1939 r. Tata by³ bardzo powa¿ny,
zasêpiony, zdenerwowany. Przekazywa³ jedy
nakowi rady, które okaza³y siê Testamentem.
� Jeste�  jedynym mê¿czyzn¹ w domu. Masz
opiekowaæ siê mam¹, dziadkiem i siostrzyczk¹,
która nied³ugo przyjdzie na �wiat. Mów zaw
sze prawdê, tylko tchórze k³ami¹. Pamiêtaj, ¿e
jeste� Polakiem i musisz byæ wierny Ojczy�nie.

Mo¿e to dziwne, ale dajê s³owo honoru,
¿e taki przekaz piêciolatek utrwali³ w swojej
pamiêci i ma utrwalony do dzi�.

To by³o po¿egnanie Taty, ale nikt nie wie
dzia³, ¿e by³o to po¿egnanie ostateczne. Jesz
cze tego samego wieczora eszelon z III Dy
wizjonem Artylerii Przeciwlotniczej ruszy³
z Wilna na po³udnie. Nikomu do g³owy nie
przychodzi³o, ¿e ten poci¹g mia³ swoj¹ stacjê
koñcow¹ w Katyniu.

Co parê dni listonosz przynosi³ kartki od
Taty, z adresami nadania: Wo³kowysk, Brze�æ,
Kostopol i te dwie ostatnie z dat¹ 14 wrze�nia
z  Do³gunowa.  D³ugie  dni  oczekiwania  na
jak¹� wiadomo�æ od Taty. Co tam mog³o siê
wydarzyæ miêdzy bolszewickimi agresorami,
a eszelonem Ojca?

Wreszcie jest karteczka przyniesiona przez
¿o³nierza: My tu ze S³awkiem jeste�my cali
i zdrowi. Obóz w Szepietówce. S³awek to ppor.
rez. Mieczys³aw Kuczyñski, brat mamy.

Którego� dnia w mieszkaniu na Wiwuls
kiego w Wilnie pojawi³a siê ciocia Rena, ¿ona
wujka S³awka. Wujek Mieczys³aw Kuczyñs
ki, absolwent Politechniki Warszawskiej, jako
in¿ynier budowlany podj¹³ pracê w budowie
fortyfikacji w okolicy Sarn na Wo³yniu Baza
12. W chwili sowieckiej agresji ich dowódca,
jaki� pu³kownik, wyda³ rozkaz niszczenia do
kumentacji, a sam odjecha³. Za³oga niszczy³a
i  niszczy³a  stosy  cennych  dokumentów,  ale
kiedy warkot sowieckich czo³gów da³ siê s³y
szeæ, wsiedli do ciê¿arówki i ruszyli na po³ud
nie. W niewielkiej odleg³o�ci od Sarn seria so
wieckiego  karabinu maszynowego  roztrza
ska³a samochód, zabijaj¹c w szoferce kierow
cê i majora. Pozosta³ych pasa¿erów przewie
ziono  do  Szepietówki.  Tam  wypuszczono
szeregowych ¿o³nierzy, zatrzymuj¹c oficerów.
Wszystkie panie, ¿ony oficerskie, zwolniono
i mog³y siê udaæ, gdzie chcia³y. W ten sposób
ciocia Rena znalaz³a siê w naszym mieszkaniu
w Wilnie.

D³ugo nie mieli�my ¿adnych wiadomo�ci
od Taty. Na pocz¹tku grudnia przyszed³ list
z  obozu  w Kozielsku,  z  dat¹  22  listopada
1939 r. Ojciec prosi³ o jakie� ciep³e rzeczy, bo
wybieraj¹c  siê  na  wojnê  nie  wzi¹³  ciep³ej
odzie¿y, a narastaj¹ce z ka¿dym dniem mro
zy by³y bardzo dokuczliwe.

Mama zabra³a siê do organizowania pa
czek. Wagê okre�la³ jaki� przepis. Zawarto�æ
to  swetry,  ciep³a  bielizna,  suchary,  cebula,
s³onina. Pude³ka by³y trochê wiêksze ni¿ te od
butów. Mama cieszy³a siê ¿e ch³opcy otrzy
maj¹ paczki na Bo¿e Narodzenie.

Mama czêsto wysy³a³a listy do Kozielska,

ale z obozu nie by³o odpowiedzi. W kolejnej
korespondencji pisa³a o urodzeniu siê Wojtka
19 stycznia 1940 r., mia³a byæ siostrzyczka,
urodzi³ siê braciszek. Ta wiadomo�æ dotar³a
do Kozielska i Tata pociesza³ mamê, ¿e nic
nie szkodzi, ¿e jest synek, bêdzie i córeczka.
To by³a kartka z 14 lutego, pisana po rosyjsku.
Ojciec urodzony na Syberii, jako syn zes³añ
ców,  zna³  doskonale  ten  jêzyk.  Gdzie�  na
prze³omie zimy i wiosny � dzwonek do drzwi.
Listonosz  zwróci³  dwie  paczki wys³ane  do
Kozielska, z adnotacj¹, ¿e adresaci s¹ nieznani,

a mo¿e co� w tym rodzaju.
Kwiecieñ  1943  r. W  �Goñcu Codzien

nym�,  wileñskiej  niemieckiej  gadzinówce,
ukazuj¹ siê d³ugie listy polskich oficerów za
mordowanych w Katyniu. W�ród nich znaj
dowa³o siê nazwisko por. Leonarda Korowaj
czyka.

Losy ludzi prowadz¹ czêsto po najdziw
niejszych  bezdro¿ach. W Kozielsku  znalaz³
siê  równie¿  prof.  Stanis³aw  Swianiewicz,
specjalista  od  gospodarek  niemieckiej  i  so
wieckiej. Z Tat¹ znali siê jeszcze z Wilna. Pro
fesor, wycofany z transportu na stacji Gniez
dowo,  by³  jedynym  �wiadkiem  roz³adunku
wagonów z oficerami, na trzy kilometry przed
Katyniem. Po torturach w £ubiance i sowiec
kich ³agrach, znalaz³ siê w Armii Andersa
i swoje prze¿ycia z �nieludzkiej ziemi� zawar³
w ksi¹¿ce �W cieniu Katynia�. Z tych kartek
wy³oni³  siê  obraz mego Ojca  i  jego  rola w
obozie w Kozielsku.
  Bêd¹c publicyst¹ znaj¹cym doskonale jê
zyk rosyjski, wraz z innym oficerem, zorgani
zowali tzw. gazetê mówion¹. Korzystali z na
s³uchu oficjalnych �ko³cho�ników� i dostêp
nej  prasy,  wy³uskiwali  miêdzy  wierszami,
prawdê o rzeczywisto�ci sowieckiej i �wiato
wej. Co kilka dni, wieczorem po apelu, z g³êbi
kozielskiej cerkwi, rozchodzi³ siê g³os z aktu
alnymi  komunikatami.  Prof.  Swianiewicz
wspomina o wzruszaj¹cej �wieczornicy� po

�wiêconej  Marsza³kowi  Józefowi  Pi³suds
kiemu, którego wspó³organizatorem by³ por.
Leonard Korowajczyk

W ostatnich dniach kwietnia 1940 r. pod
�cis³ymi  stra¿ami  za³adowano wagony  jeñ
cami Kozielska. W jednym z nich znale�li siê
prof. Swianiewicz i mój Tata. Po ca³onocnej
je�dzie  poci¹g  zatrzyma³  siê  na  stacyjce
Gniezdowo. Oficer NKWD z grona oficerów
wywo³a³ Swianiewicza  i umieszczono go
w  opró¿nionym wagonie,  sk¹d obserwowa³
co dzia³o siê na peronie, szczelnie obstawio
nym przez wojsko.

Pod same wyj�cie z wagonu, podje¿d¿a³
ty³em  �zwyczajny�  autobus.  Do  wnêtrza
wprowadzono pojedynczego oficera, a kiedy
wszystkie miejsca by³y zajête, autobus odje¿
d¿a³, by po dwudziestu minutach powróciæ po
nastêpn¹ partiê jeñców. Z innej relacji wiemy,
¿e w autobusie by³y �ciasne celki�, dla  jed

nego jeñca. Straszne. �Roz³adunek� nastêpo
wa³ przed budynkiem przypominaj¹cym willê.
Po rewizji odbierano zegarki, pieni¹dze, pasy
g³ówne, cenne przedmioty.

W kwietniuczerwcu 1943 r. Niemcy zor
ganizowali  ekspedycjê  anatomopatologów
Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a. Na
podstawie ekshumacji mo¿na sobie wyobraziæ
jak  na wiosnê  1940  r. NKWD mordowa³a
polskich oficerów. Pojedynczo doprowadza
no ofiary na skraj do³u �mierci. M³odzi ludzie
stawiali opór  i bronili  siê ze wszystkich si³.
Ofiary k³uto bagnetami. Krzycz¹cym zatyka
no  usta  trocinami.  Zaciskaj¹ca  siê  pêtla  ze
sznurka d³awi³a. To tylko kilka przyk³adów.
Strza³ w potylicê i cia³o osuwa³o siê do do³u,
gdzie ekipa uk³ada³a je warstwami. Instrukcja
dla morderców mówi³a o oszczêdzaniu amu
nicji i niepowtarzaniu strza³u. Sam towarzysz
Stalin powiedzia³,  ¿e ka¿dy pocisk kosztuje
15 kopiejek i trzeba je oszczêdzaæ i nie powta
rzaæ strza³u.

Po wielu latach odkry³em tragediê naszej
rodziny. W Katyniu zamordowano: mego Oj
ca  por.  rez.  Leonarda Korowajczyka,  brata
mojej mamy ppor. rez. Mieczys³awa Kuczyñ
skiego, brata mojej babci ppor. rez. Tadeusza
Tyszkê,  jego  ziêcia  ppor.  rez. W³adys³awa
Solankê i dalszego naszego kuzyna ppor. rez.
Witolda Eysmuntta.
  O Katyniu wiedzia³em od 1943 r., ale

w PRL trzeba by³o mocno trzymaæ jêzyk za
zêbami. Nieopacznie wypowiedziane  s³owo
mog³o skoñczyæ siê ¿yciow¹ katastrof¹. Kon
sekwentnie  pisa³em w  ankietach,  ¿e Ojciec
zgin¹³ na wojnie, ale nie wiem gdzie.

Pierwszy raz przyjecha³em do Katynia
w lipcu 1989 r. Z inicjatywy Andrzeja Wajdy
re¿yser Marcel £oziñski krêci³ dokumentalny
film  �Las Katyñski�  z  operatorem  Jackiem
Petryckim. Skompletowana ekipa ruszy³a na
szerokie tory, takie, po których przewo¿ono
tysi¹ce polskich oficerów w 1939  i  1940  r.
Nasz poci¹g to dwa wagony, w jednym ekipa
filmowców, w drugim rodziny oficerów Ofiar
Mordu oraz paru dziennikarzy i innych osób
powi¹zanych w  ró¿ny  sposób  z Katyniem,
m.in. z �p Bo¿en¹ £ojek. Do tego filmu do
proszono mnie  i mego wujka W³adys³awa
Kuczyñskiego,  brata  zamordowanego Mie
czys³awa Kuczyñskiego.

Nasze wagony w Terespolu przekroczy³y
granicê  jeszcze  PRL  i  wjecha³y  na  teren
ZSRS. Ze Smoleñska  jechali�my do Gniez
dowa, ostatniej stacji przed Katyniem. Jeden
z  uczestników,  podobno  jeniec  Kozielska,
przek³ama³ fakty. Groby Katyñskie, przypo
minaj¹ce  trawniki  z  tablicami  g³osz¹cymi
zbrodniê hitlerowców na polskich oficerach
w 1941 r. Ca³onocna jazda do Kozielska.
W murach cerkwi i s¹siaduj¹cych budynkach
szukamy �ladów po jeñcach. Nie ma ani jed
nego s³owa. Rozmawiamy z wolontariuszami
remontuj¹cymi cerkiew. Czy s³yszeli, co tu siê
dzia³o na prze³omie 1939/40? Czy s³yszeli
o obozie polskich oficerach ? Nie mieli o tym
pojêcia! Te pogawêdki nie usz³y uwagi naszej
opiekunki  i  skrócono  nam  pobyt  w  ZSRS
prawie dwa dni.

Po raz drugi by³em w Katyniu z bratem
Wojtkiem  w  2001  r.,  krótko  po  otwarciu
cmentarza wojennego. Ten Memoria³ to nie
w¹tpliwa zas³uga �p. Andrzeja Przewo�nika.
Upamiêtnia³ Tamtych,  sam sta³  siê ofiar¹
Smoleñska w 2010 r. Wspólna Mogi³a ponad
4 tysiêcy oficerów. Dzwon Pamiêci. Tysi¹ce
tabliczek z alfabetycznie u³o¿onymi nazwiska
mi i krótk¹ charakterystyk¹ ka¿dej ofiary.

Trzeci raz z pielgrzymk¹ w Katyniu by
³em 10 kwietnia 2010 r. Niewiele brakowa³o,
abym zamiast luksusowym prezydenckim po
ci¹giem, polecia³ do Smoleñska samolotem.
By³o tylko jedno miejsce dla mnie, brakowa³o
dla mego brata, a bez jego pomocy nie mog
³em jechaæ.

Cmentarz Wojenny w Katyniu. W oczeki
waniu  na  przylot  Prezydenta,  kilkuset  Po
laków krêci siê po cmentarzu, a w�ród nas re
choc¹cy �miechem rosyjskie �byczki� na wie
le metrów  cuchn¹ce  s³u¿bami  specjalnymi.
Czekamy na Prezydenta Lecha Kaczyñskiego.
Minuty przed³u¿aj¹ siê w kwadranse. Mega
fony  milcz¹.  A¿  przysz³a  wiadomo�æ,  ¿e
samolot z Prezydentem rozbi³ siê. Zgin¹³ Lech
Kaczyñski i najwa¿niejsze osoby w pañstwie.
W  bardzo  przy�pieszonym  tempie  wyje¿
d¿amy z Federacji Rosyjskiej.

Ziemia smoleñska, ziemia przeklêta. Ju¿
zasêpiony Stañczyk duma³ nad jej losami. To
w³o�ci ksiêcia Puzyny. Tutaj w walce z Rosj¹
krwawili ¿o³nierze Batorego, ¯ó³kiewskiego,
Józefa ksiêcia Poniatowskiego. Stalin strza³em
w potylicê, wymordowa³ przesz³o cztery ty
si¹ce polskich oficerów. W 1943 r. w niedale
kim Lenino Berling rzuci³ do bezsensowego
boju, tych którym nie uda³o siê dotrzeæ do An
dersa. Po³owa Dywizji im. Ko�ciuszki poleg³a.
I  ten ostatni dramat 10 kwietnia 2010 r., kiedy
kolejna elita polska zginê³a! Czy kolejna pols
ka tragedia na Ziemi Smoleñskiej by³a ostat
nim rozdzia³em?

W£ADYS£AW TRZASKAKOROWAJCZYK

Strzêpy wspomnieñ �wiadka historii

Ca³e ¿ycie w cieniu Katynia
Od tego poranka, kiedy piêciolatek us³ysza³ nieznane s³owo �mobilizacja� minê³o kilka dni.
Jeszcze tamtego wieczora Tata przyjecha³ z Warszawy, gdzie pracowa³ jako referent prasowy
premiera S³awojSk³adkowskiego i w mundurze oficerskim z dwoma gwiazdkami pojecha³ na
podwileñskie  lotnisko Porubanek.  Szlify  oficerskie  zdoby³ w  Szkole Podchor¹¿ych Rezerwy
Artylerii we W³odzimierzu Wo³yñskim w latach 193031.
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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 Czytelnicy,
o Wasz 1 procent.  Prosimy Was o pomoc i zachêcanie s¹siadów, rodziny i znajomych, ¿e
warto oddaæ 1 procent na nasz¹ dzia³alno�æ.

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

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

Partnerem akcji jest Centrum Inicjatyw Lokalnych. l

Pan Tadeusz z Andrespola l Pani Teresa z £odzi l Pani Ewa ze Zduñskiej
Woli l Pan Krzysztof z £odzi l Pani Miros³awa z £odzi l Pani Teresa z £odzi
l Pani Maria z Warszawy l Pani Maria z Opola l Pani Ewa z £odzi l Pani
Teresa z £odzi.

Dobroczyñcy �Aspektu Polskiego��Aspekt Polski�

Otwórzmy to okno na �wiat,

w którym nie powinno byæ krat.

Tym bardziej, ¿e krata,

która okno zas³ania,

to tylko koszty

jego wydania.

WITOLD SMÊTKIEWICZ


