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Jako  ¿e maj  to miesi¹c Matki Bo¿ej,  piel
grzymka  rozpoczê³a  siê  od  nabo¿eñstwa
majowego.  Po  nim  odprawiono  uroczyst¹
Mszê �wiêta pod przewodnictwem Ks. Bp.
Ireneusza Pêkalskiego. Uczestników uroczy
sto�ci  powita³  ks.  Jan Cholewa,  proboszcz
parafii pw. Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa
w Parznie.

W homilii Ks. Bp Pêkalski odwo³a³ siê do
obchodzonej dzi� niedzieli Dobrego Pasterza,
podkre�laj¹c, ¿e wszyscy potrzebujemy dob
rych pasterzy. Ks. Bp Pêkalski zwróci³ uwa
gê, ¿e ka¿dy z nas ma byæ �wiêtym i ¿e ka¿dy
ma swoje �cie¿ki �wiêto�ci. Tak¹ �cie¿k¹ mo
¿e byæ modlitwa ró¿añcowa, o której znacze
niu mówi³ Ks. Bp Pêkalski. � �wiêto�æ sk³ada
siê z drobiazgów, ale �wiêto�æ drobiazgiem
nie jest. �wiêci, b³ogos³awieni i kandydaci na
o³tarze  s¹ po  to, by nam udowodniæ,  ¿e  ta
droga jest tak¿e mo¿liwa dla ka¿dego z nas
� podkre�li³ Ks. Bp Pêkalski.

Po Mszy �wiêtej wierni tradycyjnie udali
siê do krypty, w której spoczywaj¹ doczesne
szcz¹tki Czcigodnej S³ugi Bo¿ej Wandy Mal
czewskiej, by powierzyæ Jej swoje intencje.
Dodatkow¹ atrakcj¹ pielgrzymki jest zawsze
znakomity poczêstunek przygotowany przez
lokalne gospodynie. Parzneñskie  ciasta nie
maj¹ sobie równych! Na zakoñczenie piel
grzymki  mo¿na  by³o  wys³uchaæ  koncertu
uwielbienia zespo³u muzycznego �Syjon�.

S³uga Bo¿a, Wanda Malczewska, zmar³a
w opinii �wiêto�ci pod koniec zesz³ego wieku
� mówi³ Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II przed
ponad 30 laty, podczas swojej pielgrzymki
do £odzi. � Przez ca³e ¿ycie odznacza³a siê
g³êbok¹ czci¹ do Naj�wiêtszego Sakramentu.

Równocze�nie, w duchu ewangelicznej mi³o�
ci spieszy³a z pomoc¹ biednym dzieciom wiej
skim, ludziom potrzebuj¹cym opieki i chorym.
Wiele wysi³ku i serca �mówił Jan Paweł II –
wk³ada³a w szerzenie o�wiaty w�ród ch³opów,
uczy³a  czytaæ  i  pisaæ  oraz  rozprowadza³a
w�ród  nich  ksi¹¿ki.  Z  w³asnej  inicjatywy
uczy³a dzieci religii. W tej dzia³alno�ci spo
³ecznocharytatywnej Wanda,  bêd¹c  osob¹
�wieck¹, gorliwie wspó³pracowa³a z ducho
wieñstwem, a tak¿e wci¹ga³a do apostolstwa
starszych  i m³odzie¿.  Aposto³owa³a w  cza
sach szczególnie trudnych, gdy Naród i Ko�
ció³, gnêbiony przez zaborców, by³ jeszcze na
drodze do odzyskania niepodleg³o�ci.
  To najlepsza charakterystyka S³ugi Bo¿ej
Wandy Malczewskiej, która zmar³a w Parz
nie w opinii �wiêto�ci.
  Wanda Justyna Nepomucena Malczew
ska urodzi³a siê 15 maja 1822 r. w Radomiu,
w  rodzinie  ziemiañskiej  (herbu  Tarnawa).
Wzrasta³a w domu o bogatych tradycjach re
ligijnych i patriotycznych. Gdy Wanda mia³a
10 lat, zmar³a jej matka. Ojciec powtórnie siê
o¿eni³, ale macocha nie darzy³a Wandy sym
pati¹.  Opiekê  nad  dziewczynk¹  objê³a  jej
ciotka � Konstancja Siemieñska. Od tego cza
su Wanda zamieszka³a z  rodzin¹ Siemieñs
kich w Klimontowie, a po powstaniu stycz
niowym � w ¯ytnie.  Ostatnie lata ¿ycia za�
� w Parznie. Tu zmar³a 25 wrze�nia 1896 r.
w  opinii  �wiêto�ci.  Cicha,  dobra,  godzi³a
poró¿nione ma³¿eñstwa, uczy³a dzieci religii,
upomina³a o trze�wo�æ, ale nade wszystko �
by³a �wiadkiem Chrystusa.
  26 wrze�nia 1923 r. Wanda Malczewska
spoczê³a w krypcie ko�cio³a w Parznie, do

k¹d przeniesiono jej doczesne szcz¹tki z pob
liskiego cmentarza grzebalnego.
  By³a wielk¹ mistyczk¹, proroctwa prze
kazywa³a Jej Matka Bo¿a i Pan Jezus. Prze
¿ywa³a Mêkê  Pañsk¹  w  licznych  wizjach,
nauczania o �wiêto�ci Eucharystii, o czy�æcu,
piekle, grzechu i �wiêto�ci. Wanda, s³owami
Chrystusa i Maryi przepowiada³a Narodowi
dalsze  losy Polski  i  czyhaj¹ce na Polaków
zagro¿enia, m.in. przepowiedzia³a odrodze
nie Polski i cud nad Wis³¹.
  21 lutego 2006 r. w Watykanie promul
gowano dekret o heroiczno�ci cnót Wandy
Justyny Nepomuceny Malczewskiej. Odt¹d
przys³uguje jej tytu³ Czcigodnej S³ugi Bo¿ej.
Wszyscy czekamy na wyniesienie Czcigod
nej S³ugi Bo¿ej Wandy na o³tarze.
  Pan  Jezus mówi³  m.in. Wandzie Mal
czewskiej: Zbli¿aj¹  siê  czasy  przewrotne.
Ojczyzna  wasza  bêdzie  wolna  od  ucisku
wrogów zewnêtrznych, ale j¹ opanuj¹ wro
gowie wewnêtrzni. Przede wszystkim staraæ
siê bêd¹ wzi¹æ w swoje rêce m³odzie¿ szkol
n¹. Dowodziæ bêd¹, ¿e religia w szko³ach nie
potrzebna,  ¿e  mo¿na  zast¹piæ  j¹  innymi
naukami. Spowied� i inne praktyki religijne,
kontrola Ko�cio³a  nad  szko³ami  zbyteczna,
bo �cie�nia samodzielno�æ my�lenia ucznia.
Krzy¿ i obrazy religijne z sal szkolnych bêd¹
chcieli usun¹æ, aby te wizerunki chrze�cijañ
skie nie dra¿ni³y ̄ ydów. Przez m³odzie¿ poz
bawion¹  wiary  zechc¹  w  ca³ym  narodzie
wprowadziæ  niedowiarstwo.  Je¿eli  naród
uwierzy  temu  i  pozbêdzie  siê  wiary,  straci
przywrócon¹ Ojczyznê. Niech¿e ojcowie i mat
ki zwracaj¹ uwagê na szko³y. Niech prote
stuj¹ przeciwko usuwaniu wizerunków reli
gijnych  ze  szkó³  i  przeciwko  nauczycielom
d¹¿¹cym do zaprowadzenia szko³y bezwyzna
niowej. Nauka bez wiary nie zrobi �wiêtych
ani bohaterów narodowych. Zrodzi szkodni
ków. Módl siê o dobr¹ chrze�cijañsk¹ szko³ê.

  Czy nie spe³nia siê znów to proroctwo?
B¹d�my wiêc czujni i wierni Panu Bogu, by
przetrwa³ naród polski.
  Niezwykle  aktualnie  brzmi¹  s³owa  ks.
Alojzego Majewskiego PSM, autora ¯ywota
�wi¹tobliwej Wandy  Justyny  Nepomuceny
Malczewskiej (18221896) z 1931 r.: �wi¹to
bliwa Wanda pozostawi³a nam w swych za
piskach nastêpuj¹ce upomnienie, które otrzy
ma³a w objawieniu od Naj�w. Marji Panny:
�Niechaj  Polska  nie  dopuszcza  niedowiar
stwa, zdrady, niezgody, lenistwa, rozpusty, bo
one mogê j¹ napowrót zgubiæ i to na zawsze�.
  A  upomnienie  to  nie  by³o  dla  Wandy
czczym  frazesem,  ona  je  przede wszystkiem
sama wprowadzi³a w ¿ycie w³asne. (�)
  Gdy we Francji, g³ównie za przyczyn¹ �w.
Teresy od Dzieci¹tku Jezus, odradza siê ¿ycie
religijne, kto wie, czy �wi¹tobliwa Wanda nie
ma takiej samej misji do spe³nienia w Polsce?
  Trzeba tylko tê per³ê wydobyæ z ukrycia i
zapoznaæ z ni¹ szersze warstwy spo³eczeñ
stwa, Mówi siê, ¿e taki jest naród, jakiemi s¹
jego niewiasty. Pobo¿na, patrjotyczna, cnotli
wa Wanda Malczewska czy¿ nie jest godnym
wzorem dla polskiej dziewicy i matki? Z pew
no�ci¹ nie pomylê siê, gdy powiem, ¿e Bóg da³
nam Wandê w tym celu, aby wyniesiona na
o³tarze bra³a udzia³ w naszem ¿yciu prywat
nem i publicznem, w naszych my�lach w na
szych przedsiêwziêciach; aby�my siê uczyli od
niej boskiej dyscypliny panowania nad sob¹,
zapominania o sobie, mi³o�ci Boga z p³yn¹
cej z niej mi³o�ci Ojczyzny i bli�niego. Tutaj
w krypcie ko�cio³a parafjalnego w Parznie po
stanowi³em wedle mo¿no�ci powiêkszyæ grono
przyjació³  i  czcicieli Wandy,  rozszerzaæ  jej
cze�æ i nak³aniaæ tych, co o niej ma³o, albo
wcale nie s³yszeli, do z³o¿enia jej nale¿nego
ho³du.

MIROS£AW ORZECHOWSKI

Przy grobie ��wiêtej Pani z Parzna�
Jak co roku, w maju wierni Archidiecezji £ódzkiej, ale i wiele osób z innych regionów
Polski gromadzi siê w Parznie, by modliæ siê przy grobie Czcigodnej S³ugi Bo¿ej Wandy
Malczewskiej. W tym roku pielgrzymka przypad³a 12 maja.
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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.

l
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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 2 czerwca 2019 r.,
o godz. 16:00.

Projekt dofinansowany
 ze �rodków Programu

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
na lata 2014 2020

Po Mszy �wiêtej odby³a siê procesja eucha
rystyczna z relikwiami �w. Floriana, a nastêp
nie  koncert  jubileuszowy  przedstawi³a  or
kiestra z Milejowa. Zakoñczeniem radosnej
uroczysto�ci by³ piknik na placu ko�cielnym.
Wyj¹tkow¹ pami¹tk¹  tego wydarzenia  by³o
okoliczno�ciowe wydawnictwo na temat para
fii: �Floriañskie Wie�ci z Pabianic�.

Parafia pw. �w. Floriana w Pabianicach zo
sta³a erygowana w 1969 r. przez Ks. Bp. Józe
fa Rozwadowskiego i objê³a swoim obszarem
czê�æ dotychczasowej parafii pw. �w. Mateu
sza w Pabianicach  i Matki Boskiej Czêsto
chowskiej w Ksawerowie. Pierwszym probo
szczem zosta³ ks. Witold K³osowicz. Nastêp
nymi byli: ks. dr Kazimierz Gabryel, ks. kan.
Czes³aw  Rosiak  i  ks.  Krzysztof  Gliniany.
Obecnie funkcjê tê pe³ni ks. Piotr Szubski.

  Choæ  parafia ma  50  lat,  to  ko�ció³  jest
du¿o starszy i przez wiele lat funkcjonowa³
jako ko�ció³ rektoralny parafii �w. Mateusza.
Ko�ció³ zbudowano w 1900 r., choæ wykañ
czanie i wyposa¿anie trwa³o jeszcze wiele lat.
Warto zwróciæ szczególn¹ uwagê na o³tarz.
Jest  to  bowiem  niezbyt  czêsty  w  naszym
regionie o³tarz wymienny, który sk³ada siê z
malowanego na drewnie wizerunku �w. Flo
riana oraz obrazu Matki Bo¿ej Niepokolanej.
Przedstawia on Matkê Bo¿¹ w z³otych sza
tach, maj¹c¹ pod stopami ksiê¿yc i wieniec
z  dwunastu  gwiazd  na  czerwonym  tle. Na
bokach o³tarza znajduj¹ siê drewniane figury:
�w. Kazimierza królewicza oraz �w. Stanis
³awa Kostki. Górna  czê�æ  o³tarza  to  obraz
Trójcy �wiêtej oraz anio³a z krzy¿em unie
sionym nad g³ow¹. Kilkadziesi¹t lat po og³o

szeniu  dogmatu  o  niepokalanym  poczêciu
Naj�wiêtszej  Marii  Panny  pabianiczanie
mieli w swojej �kaplicy� �w. Floriana o³tarz
po�wiêcony Niepokalanemu Poczêciu Naj
�wiêtszej Marii Panny. Warto dodaæ, ¿e kilka
set metrów od ko�cio³a przez kilka lat miesz
ka³a rodzina Kolbów wraz z przysz³ym �w.
Maksymilianem.
  Wizerunek Matki Bo¿ej jako Niepokala
nie  Poczêtej w  o³tarzu  to  nie  jedyna  forma
szczególnego kult pabianiczan dla Matki Bo
¿ej. W 1908 r. na placu przy ko�ciele, tu¿ przy
ruchliwej drodze, obecnej ulicy Warszawskiej,
stanê³a okaza³a figura Matki Bo¿ej, na wyso
kim postumencie z szarego kieleckiego mar
muru. Na cokole widnieje napis: B¹d� poz
drowiona Zdrowa� Marya £aski� pe³na.

Przy parafii przez wiele ros³y wielkie dzie
³a: od 1899 r. dzia³a³ chór parafialny, przek
szta³cony nastêpnie w Towarzystwo �piewa
cze Florian, dzia³aj¹ce do 1999 r. Dzia³alno�æ
prowadz¹ tu siostry ze Zgromadzenia Córek
Bo¿ej Mi³o�ci, które prowadz¹ przedszkole
oraz pracuj¹ jako katechetki w pabianickich

szko³ach. W tym roku siostry obchodz¹ setn¹
rocznicê istnienia placówki w Pabianicach.

Nazywano nasz¹ �wi¹tyniê przez wiele lat
kaplic¹ � stwierdza ks. proboszcz Piotr Szub
ski � zawsze w niej trwa³o sprawowanie Mszy
�w., modlitwa i liturgia ko�cio³a rzymskoka
tolickiego. Czczono od zawsze �w. Floriana,
by³ dla nich patronem i opiekunem ich do
bytku, chroni³ od ognia, ale i od zawsze w o³
tarzu g³ównym by³ obraz Matki Bo¿ej Niepo
kalanej, inspirowa³ do modlitwy i wstawien
nictwa  u Boga  przez  Jej  po�rednictwo.  S¹
tak¿e liczne znaki kultu, których wstawiennic
twa pragnêli przez lata nasi parafianie: �wiê
tej Rodziny i Naj�wiêtszego Serca i �w. Hie
ronima w  bocznym  o³tarzu,  �w.  Teresy  od
Dzieci¹tka Jezus i �w. Antoniego, a  tak¿e �w.
Stanis³awa Kostki i �w. Kazimierza w o³tarzu
g³ównym.
  Warto odwiedziæ ten ko�ció³ i poleciæ siê
opiece Matki Bo¿ej, a tak¿e zapoznaæ siê
z jego bogat¹ histori¹.

IWONA KLIMCZAK

Z³oty jubileusz u �w. Floriana w Pabianicach
4 maja 2019 roku, w dzieñ uroczysto�æ �w. Floriana z³oty jubileusz obchodzi³a parafia pw.
�w. Floriana w Pabianicach. Z tej okazji Ks. Abp Grzegorz Ry� odprawi³ uroczyst¹ Mszê
�wiêt¹.

�wiêty Antoni pozdrów Jezusa i Maryjê! � tak
witaj¹  wszyscy  piesi  mijaj¹cy  kapliczkê,
która osta³a siê po przej�ciu orkanu Ksawe
rego w pa�dzierniku 2017 r. � pisze pani An
na z £odzi, która przes³a³a nam fotografiê tej
niezwyk³ej kapliczki.

Kapliczka  znajduje  siê  przy  ul.  Przyby
szewskiego w £odzi. Na zdjêciu widaæ, ¿e wi
chura  powali³a wielkie  drzewo,  a  zostawi³a
najwiêksz¹ �wiêto�æ...

� Jeste�my szczê�liwi, ¿e mamy w pobli¿u
zamieszkania  tak¹ wieloletni¹  pami¹tkê  po
przodkach � stwierdza pani Anna.

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

Nasze kapliczki i krzy¿e

Silniejsza ni¿ wichura
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Proces  blu�nierczych wyst¹pieñ  osi¹gn¹³
w Polsce rozmiar trudny do zniesienia. Me
dia pe³ne s¹ tre�ci, w których bronieni s¹ au
torzy prowokacji. Obel¿ywe ilustracje uzu
pe³niaj¹ w�ciek³¹ kampaniê przeciw Ko�cio
³owi i duchowieñstwu. Prom wiod¹ tu �ro
dowiska liberalne skupione wokó³ kilku za
sobnych finansowo o�rodków.
  Poni¿anie Ko�cio³a  katolickiego,  ci¹g³e
próby podwa¿ania zaufania Polaków do ksiê
¿y oraz szarganie naszych �wiêto�ci jest dzia
³aniem rozmy�lnym i na wskro� przenikniê
tym hipokryzj¹. Ko�ció³ p³aci dzisiaj s³ony
rachunek  za  rozmaite  zaanga¿owanie  poli
tyczne, za fraternizacjê ksiê¿y z lud�mi, któ
rzy nigdy nie powinni byæ ich kolegami. Nie
moralni cwaniacy wykorzystywali � jak by³o
im to potrzebne � zwi¹zki z Ko�cio³em, z oso
bami duchownymi, a pó�niej, rozpoznawszy
s³abo�ci niektórych � zabijali ich publicznie.
Ma³o tego, w sytuacjach kryzysowych znaj
dywali  siê  �ksiê¿a  demokratyczni�,  którzy
bryluj¹c w liberalnych mediach, przyk³adali
rêkê do bratobójczych biczowañ.
  Nies³ychana  fala  zarzutów  o  pedofiliê
w�ród ksiê¿y jest ju¿ grzechem nie do przeba
czenia. Wszystkie badania u�wiadamiaj¹, ¿e
ludzi upad³ych jest w�ród kap³añstwa margi
nalny  promil,  nieporównywalny  z  ¿adnym
innym stanem czy profesj¹. Ale amerykañs
kie i niemieckie media, które w³asno�ciowo
zdominowa³y polski rynek informacyjny �
a w istocie propagandowy � rozdzieraj¹ na

naszych oczach naiwniaków, którzy sami nie
wiedz¹, jak siê broniæ. Za normalne uznano,
¿e za grzech, wystêpek osoby konsekrowanej
odpowiedzialno�æ ma ponie�æ ca³y Ko�ció³.
Przyznam, ¿e niekiedy z przera¿aniem i na
piêciem obserwujê, jak nieporadnie siê t³uma
cz¹, jakby dla ksiê¿y i w ogóle stanu duchow
nego istnia³a tylko odpowiedzialno�æ zbioro
wa! Bo  te  diab³y w  ludzkich  skórach  nade
wszystko chc¹ zniszczyæ Ko�ció³ katolicki fi
nansowo. A wiêc ¿¹daj¹ odszkodowañ � nie
wa¿ne, ¿e za pomówienia sprzed 40 laty. Da
waæ kasê! To jedyne konkretne ¿¹danie. I nie
znajduje  siê  ¿adna  �m¹dra  g³owa�,  ¿aden
�profesor�, czy �etyk spo³eczny�, który by po
wiedzia³: czyn najpierw trzeba udowodniæ,
a pó�niej wskazaæ osobê odpowiedzialn¹,
a nie zbiorowo�æ.
  Dlatego  z  tak¹  ³atwo�ci¹  i  natychmiast
znajduj¹ siê �liczni� obroñcy kobiety, która
blu�nierczo zniszczy³a wizerunek Matki Bo
¿ej  Czêstochowskiej.  Znale�li  siê  natych
miast �znawcy�, którzy wyt³umaczyli pub
licznie, ¿e wieszanie zdeformowanych wize
runków  Jasnogórskich  na  toaletach  jest�
zabiegiem artystycznym!
  W moim najg³êbszym przekonaniu, blu�
niercze ekscesy przeciw katolickim wizerun
kom i znakom jest po prostu testem, czy jesz
cze Polacy chc¹ broniæ swoich �wiêto�ci? Bo
je�li nie bêd¹ broniæ Czêstochowskiej Ikony
Bogarodzicy, to na pewno nie obroni¹ jakie
go� ksiêdza, bo kto mo¿e wiedzieæ, co samot

ny facet robi, jak zga�nie �wiat³o.
  Wizerunek Czêstochowski jest ikon¹ ty
pu Hodegetrii,  tj. Wskazuj¹cej Drogê,  naj
starszego i najbardziej rozpowszechnionego
typu ikonograficznego przedstawienia Matki
Bo¿ej z Dzieci¹tkiem Jezus na rêku. Jest ab
solutnym cudem fakt, ¿e  to przedstawienie
Bogarodzicy jest, wed³ug tradycji autorstwa
�wiêtego £ukasza ewangelisty, który nama
lowa³ na desce sto³u �wiêtej Rodziny wize
runek Marii z Dzieci¹tkiem na rêku. Ikonê
podarowa³ wraz z Ewangeli¹ Teofilowi wy
mienionemu w przedmowie do Ewangelii
i w prologu do Dziejów Apostolskich. Przez
niezliczone zawi³o�ci historii, �wiêty Obraz
dotar³ do Polski i jest na Jasnej Górze. A te
raz jacy� prowokatorzy próbuj¹ zniszczyæ na
sze poczucie  �wiêto�ci,  jakim cieszy  siê  ta
Ikona w�ród Polaków. Chc¹, aby�my uznali,
¿e to zwyk³y tandetny landszaft i mo¿na z nim
zrobiæ, co siê chce.

  Wszyscy jeste�my wystawiani na próbê.
Poni¿ono Ko�ció³. Poni¿ono i obra¿ono nas,
polski  lud wierny Bogu. Za  pomoc¹  kilku
prowokacji chc¹ sprowadziæ wiarê i religij
no�æ Polaków do poziomu religijno�ci Niem
ców, czy Francuzów. Wiedza, ¿e z Polakami
trzeba stoczyæ ciê¿ki bój, ale nie zastanawiaj¹
siê ju¿: czy przyst¹piæ do walki, my�l¹ tylko:
gdzie uderzyæ i z jak¹ moc¹?
  Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski,
ks. dr Pawe³ RytelAndrianik napisa³ w o�
wiadczeniu: Z ogromnym bólem i smutkiem
dowiadujemy siê o ponownej profanacji ob
razu Matki Bo¿ej, która mia³a miejsce w nocy
z 6 na 7 maja w Warszawie przy ul. ¯ytniej,
gdzie  na  domu  zakonnym  Zgromadzenia
Matki Bo¿ej Mi³osierdzia naklejono profanu
j¹ce plakaty. Jest to klasztor, do którego wst¹
pi³a �w. siostra Faustyna Kowalska i w³a�nie
st¹d  na  ca³y  �wiat  wysz³o  orêdzie  Bo¿ego
Mi³osierdzia.
  Miejmy oczy szeroko otwarte, bo to nie
jest odosobniona, widowiskowa prowokacja,
czy wypadek. Mamy do czynienia z  fron
taln¹ prób¹ zniszczenia Ko�cio³a, naszej wia
ry i wreszcie � naszej to¿samo�ci. Przecie¿
chyba nikt nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e powszech
no�æ wci¹¿ katolicyzmu w�ród Polaków to
sól w oczach masoñskich architektów euro
pejskiej przysz³o�ci bez Chrystusa, bez Ko�
cio³a i bez ksiê¿y. Nie wiem, dlaczego ko
lejne rz¹dy � szczególnie ciesz¹ce siê, tak jak
obecny  rz¹d,  wiêkszo�ci¹  parlamentarn¹  �
nie  rozwi¹zuj¹  problemu  ochrony  prawnej
wizerunków religijnych, ¿e nie wprowadzaj¹
ustaw zakazuj¹cych koncentracji w³asno�ci
mediów w rêkach podmiotów zagranicznych.
Zrobi³y to wszystkie kraje � wszystkie, poza
Polsk¹. Dlaczego? A mo¿e tu le¿y przyczyna?

MIROS£AW ORZECHOWSKI

Sprofanowano Wizerunek Matki Bo¿ej
Z³ot¹ aureolê okalaj¹c¹ g³owy Maryi i Jezusa wype³niono barwami budz¹cymi skojarzenia
homoseksualne. Na tym nie koniec. Plakaty z tak sprofanowanym wizerunkiem przyklejono
na przeno�nych ubikacjach, �mietnikach i na okolicznych murach. Papierowe plakaty z wi
zerunkiem Matki Bo¿ej Czêstochowskiej z  têczowymi aureolami pojawi³y siê na murach
sanktuarium �w. Faustyny i klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bo¿ej Mi³osierdzia w P³oc
ku. Wcze�niej podobne plakaty i nalepki kto� rozlepi³ w nocy z 26 na 27 kwietnia wokó³
p³ockiego ko�cio³a �w. Dominika.

II Korpus Polski by³ czê�ci¹ Armii Polskiej
na Wschodzie, tworzonej na mocy porozu
mienia  SikorskiMajski  z  30  lipca  1941  r.
Armia by³a z³o¿ona niemal w ca³o�ci z jeñ
ców wojennych, zes³añców i wiê�niów ³ag
rów. Tak¿e jej dowódca gen. Anders spêdzi³
w sowieckim wiêzieniu 2 lata. Szybko oka
za³o siê, ¿e sytuacja wojska jest dramatyczna.
W marcu 1942 r. zapad³a decyzja o ewakuacji
wojska polskiego na teren Iranu.
  W lipcu 1943 r., ju¿ po zerwaniu stosun
ków z ZSRR i odkryciu zbrodni katyñskiej,
podjêto  decyzjê  o  powo³aniu  II  Korpusu
Polskiego jako Armii Polskiej na Wschodzie
pod dowództwem gen. Andersa i skierowa
niu go do walk przy boku 9 Armii Brytyjskiej.
  W 1944 r. ¿o³nierze ci stanêli przed zada
niem  zdobycia Monte  Cassino,  które  by³o
wa¿nym elementem tzw. Linii Gustawa, gdzie

z  du¿ymi  sukcesami  bronili  siê w  1944  r.
Niemcy.
  Od 11 do 29 maja toczy³a siê czwarta bit
wa, w której uczestniczy³ II Korpus Polski.
Przez natarciem gen. Anders wyda³ do ¿o³
nierzy rozkaz przedbitewny: �¯o³nierze! �
za bandyck¹ napa�æ Niemców na POLSKÊ,
za rozbiór POLSKI wraz z bolszewikami, za
tysi¹ce zrujnowanych miast i wsi, za morder
stwa i katowanie setek tysiêcy naszych sióstr i
braci, za miliony Polaków, jako niewolników
wywiezionych do Niemiec,  za niedolê  i nie
szczê�cie Kraju, za nasze cierpienia i tu³aczkê.
Z  wiar¹  w  sprawiedliwo�æ  Opatrzno�ci
Boskiej idziemy naprzód ze �wiêtym has³em
w  sercach  naszych:  BÓG!  HONOR  i  OJ
CZYZNA!  Dzi�  nadesz³a  dla  nas  godzina
krwawego odwetu.
  Decyduj¹cy  atak mia³  miejsce  w  nocy

17/18 maja 1944 r. Nad ranem ¿o³nierze 12
Pu³ku U³anów Podolskich i 5 Batalion Strzel
ców Karpackich opanowali klasztor i zatknêli
w ruinach bia³oczerwon¹ flagê. Do 29 maja
Polacy zdobyli okoliczne Piedimonte i Monte
Cairo,  otwieraj¹c  w  ten  sposób  drogê  na
Rzym. Sukces okupiony by³ jednak wysok¹
cen¹. Poleg³o blisko tysi¹c ¿o³nierzy, niemal
3 tysi¹ce zosta³o rannych. Wszyscy spoczy
waj¹ na polskim cmentarzu u stóp wzgórza.
Na  pomniku  widnieje  napis: Przechodniu
powiedz Polsce, ¿e�my polegli wierni w jej
s³u¿bie. To nawi¹zanie do napisu upamiêtnia
j¹cego staro¿ytn¹ bitwê pod Termopilami.
  Pó�niej ¿o³nierze II Korpusu toczyli ko
lejne ciê¿kie walki we W³oszech. Dramatycz
ny przebieg mia³y zw³aszcza walki o silnie
bronion¹ Ankonê, boje w trudnych warun
kach w Apeninie Emiliañskim i o Boloniê.
  Gdy polscy ¿o³nierze przelewali krew, roz
grywa³y siê wydarzenia polityczne, które prze
s¹dza³y o przysz³o�ci Polski. Churchill i Roo
sevelt  w  Ja³cie  oddali  Polskê  Stalinowi.
  Po  rozformowaniu  polskich  oddzia³ów

czê�æ ¿o³nierzy wróci³a do kraju, reszta zo
sta³a na emigracji, czêsto rozsianej po ca³ym
�wiecie. Niepotrzebni ju¿ ¿o³nierze, których
ojczyznê sprzedano, w obcym kraju, pozosta
wieni byli sami sobie i ¿yli czêsto w bardzo
trudnych warunkach materialnych.

Z histori¹ zdobycia Monte Cassino nie
o³¹cznie kojarzymy przepiêkn¹ pie�ñ o czer
wonych  makach,  które pi³y  polsk¹  krew.
S³owa  napisa³ w  nocy  przed  decyduj¹cym
atakiem Feliks Konarski, przed wojn¹ znany
poeta i pie�niarz, a muzykê Alfred Schütz.

JACEK KLIMCZAK

Przechodniu, powiedz Polsce�
Mija  75.  rocznica  zdobycia Monte Cassino  przez  ¿o³nierzy  z  II  Korpusu  Polskiego  pod
dowództwem gen. W³adys³awa Andersa. To jedno z najwiêkszych i najwa¿niejszych zwyciêstw
polskich ¿o³nierzy walcz¹cych o �wolno�æ nasz¹ i wasz¹� na frontach II wojny �wiatowej.
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Kultura to ca³okszta³t dorobku cz³owieka, za
równo w sferze materialnej, jak i niematerial
nej.  I  ta  sfera  niematerialna  jest  niezwykle
wa¿na, choæ ma ona swój materialny no�nik,
jak: film, teatr, obraz. Istotne jest jej przes³anie,
symbolika,  jej wymiar duchowy. O tym te¿
mówi³ �w. Jan Pawe³ II, okre�laj¹c siebie Sy
nem Narodu, który przetrwa³ w du¿ej mierze
dziêki kulturze, w czym bardzo wielk¹  rolê
odegra³ Ko�ció³ i wiara katolicka.
  Na tê to¿samo�ciow¹ i ratunkow¹ rolê kul
tury mo¿emy spojrzeæ te¿ inaczej � je�li za
infekujemy j¹ antywarto�ciami, bêdzie dusi³a
ideowo�æ ludzi, rozmywa³a to¿samo�æ narodu,
bêdzie demoralizowa³a i mo¿e doprowadziæ
do jego zniszczenia.
  To wielka odpowiedzialno�æ osób, które
wychowuj¹:  rodziców,  nauczycieli,  ksiê¿y,
animatorów i twórców kultury w ró¿nych ob
szarach. Kultura mo¿e budowaæ � pamiêtamy
twórców, którzy przyczyniali siê do podnosze
nia ducha, kszta³towania m³odego cz³owieka:
mieli�my w trudnych czasach Matejkê, Sien
kiewicza,  Wyspiañskiego  i  wielu  innych.
Wielk¹ rolê odebra³y w czasach wojny nawet
piosenki  i  plakaty,  które  podnosi³y morale
narodu.
  Ale kultur¹ � filmem, gr¹ komputerow¹,
komiksem, plakatem � mo¿na deprawowaæ,
os³abiaæ morale, niszczyæ poczucie warto�ci
cz³owieka i narodu. Takie dzia³anie oparte na
antywarto�ciach odk³ada siê w najg³êbszych
pok³adach  duszy  cz³owieka,  spo³eczeñstwa,
narodu.
  Mo¿na byæ u³omnym fizycznie, a mo¿na
byæ równocze�nie cz³owiekiem wielkiego du
cha. Mo¿na  je�dziæ na wózku  inwalidzkim,
byæ niewidomym, ale przez swoje ¿ycie i dzia
³alno�æ  oddzia³ywaæ  bardzo  pozytywnie  na
tysi¹ce czy miliony ludzi przez swoje �wiadec
two czy twórczo�æ. Natomiast je¿eli co� z³ego
odk³ada siê w sferze duchowej cz³owieka, to
ma wp³ywa na jego zachowanie i ¿yciowe wy
bory.
  W dziedzinie kultury my�limy kategoria
mi pokoleñ, bo to nie zadanie na miesi¹ce, rok
czy dwa. Przekazanie prawdziwych warto�ci
w wychowaniu to wysi³ek wielu osób w d³u
gim czasie: rodziców, wychowawców, peda
gogów, ksiê¿y, a tak¿e polityków, bo oni te¿
maj¹ ogromny wp³yw na �wiat kultury, wspie
raj¹c pewne dzia³ania i stwarzaj¹c pozytywny
klimat wokó³  kultury,  która nie  deprawuj¹c
cz³owieka idzie w kierunku tworzenia i umac
niania dobrych, piêknych warto�ci. W wycho
waniu m³odego cz³owieka nie mo¿na kiero
waæ siê tym, co kolorowe, medialne, bo mo¿e
okazaæ siê puste albo wrêcz gro�ne. Wiadomo,
¿e aby opanowaæ naród trzeba przede wszyst
kim opanowaæ jego elitê, ¿eby ju¿ nie tworzy³a
to¿samo�ci danego narodu, ale pracowa³a dla
nowego pana czy okupanta, a je�li siê to nie
uda � trzeba j¹ nawet fizycznie unicestwiæ. Po
lacy maj¹ w tym wzglêdzie tragiczne do�wiad
czenia zaborów oraz sowieckich i niemieckich
okupantów.
  Przez wiele  pokoleñ  to  kultura,  ducho
wo�æ, trwanie przy jêzyku, literatura, muzy
ka, malarstwo pozwala³y zachowaæ polsko�æ
i to¿samo�æ, mimo ¿e administracyjnie pañst
wa polskiego nie by³o. Dzi� jeste�my jednak

podobnie zagro¿eni. Wprawdzie nie ma oku
pantów ani zaborców, ale zalew antykultury
jest ogromny, a polska to¿samo�æ jest powa¿
nie zagro¿ona, bo �wiat sta³ siê global
n¹ wiosk¹. Warto wspomnieæ tu o Po
lonii. Polacy rozrzuceni s¹ po ca³ym
�wiecie.  S¹  oni  czêsto  zapomniani,
zw³aszcza ci na Wschodzie, ale trwaj¹
z  polsko�ci¹ w  sercu,  tam,  gdzie  ta
wierno�æ czêsto kosztowa³a. Musimy
pamiêtaæ  te¿, ¿e gdziekolwiek  jeste
�my, mamy byæ wzorcem, pamiêtaæ,
¿e inni patrz¹ na nas � jakim jestem
pracownikiem,  jak  prze¿ywam  nie
dzielê, jak jako mê¿czyzna podchodzê
do kobiety, jak patrzê na ma³¿eñstwo.
  Mówi¹c mówi¹c o kulturze  i  jej
zadaniach wychowawczych mówimy
o  takich podstawowych warto�ciach
jak: prawda, piêkno i dobro. Tak¿e
w teologii Bóg jest dobrem, Bóg jest
prawd¹, Bóg jest piêknem. We wspó³
czesnym �wiecie na tych trzech p³asz
czyznach istnieje bardzo szeroki, pre
cyzyjnie przemy�lany i zorganizowa
ny  atak  brzydoty,  pos³ugiwania  siê
k³amstwem i z³a. To dotyka szczegól
nie najm³odszego pokolenia. Przekaz
dla nich jest wyrafinowany. Znaczna
czê�æ bajek, gier dla dzieci,  zamiast
nie�æ tradycyjny mora³ o tym, ¿e dob
re  zwyciê¿a,  jest  no�nikiem  antywarto�ci.
Dominuje tam strach, groza, okultyzm, magia,
wszystko przesi¹kniête seksualizacj¹, erotyz
mem. To wszystko zapada g³êboko w warstwy
duchowe i niestety przyczynia siê do demora
lizacji.
  Pamiêtajmy o tym, jak wielkie s¹ obecnie
mo¿liwo�ci oddzia³ywania na umys³ dziecka.
Wszechobecno�æ mobilnego internetu, w³a�ci
wie poza kontrol¹ rodzicielsk¹, czatów, poczu
cie anonimowo�ci, a tak¿e jako�æ grafiki kom
puterowej sprawiaj¹, ¿e rzeczywisto�æ wirtu
alna jest dzi� niezwykle realna. Formy prze
kazu, nawet poprzez kszta³t postaci, dobór ko
lorów, d�wiêków, �wiate³, ich szybka zmiana
powoduj¹ spustoszenia w m³odym cz³owieku,
koñcz¹ce  siê  koszmarami  i  konieczno�ci¹
leczenia psychologicznego lub psychiatrycz
nego. Czêsto zapominamy przy tym o warst
wie duchowej, religijnej, a w pierwszych la
tach ¿ycia zapadaj¹ wzorce postaw na ca³e ¿y
cie i bardzo trudno je zmieniæ. Nie dotyczy to
tylko  dzieci,  bo  przez  zalew  antywarto�ci,
szczególnie  internetowe  flirty,  pornografiê
rozpadaj¹ siê ma³¿eñstwa, do ¿yciowych dra
matów prowadzi internetowy hazard. Ludzie
zapadaj¹ siê w te antywarto�ci, z których czês
to nie widz¹ potem wyj�cia. To koñczy  siê
¿yciowymi dramatami.
  Starajmy siê zwracaæ uwagê równie¿ w na
szej codzienno�ci i w naszej twórczo�ci na ma
nipulacje i niedopowiedzenia, obecne szcze
gólnie w mediach. Przekazy powstaj¹ na za
sadzie pó³prawd. Dzi� ³atwo dzisiaj zniszczyæ
w Polsce cz³owieka oskar¿eniem: agent, pedo
fil,  antysemita,  homofob,  gdzie  siê  nic  nie
sprawdza, nie weryfikuje, licz¹c ¿e zawsze co�
siê  przyklei.  Hejt  w  internecie,  publikacja
zdjêæ, filmów sprawia, ¿e zaszczuty cz³owiek
popada w depresjê, nie daje sobie rady. Rocz

nie notuje siê w Polsce 10 tysiêcy prób samo
bójczych, w tym ponad po³owa jest udanych.
  Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e prawda nie jest
warto�ci¹ sam¹ w sobie. Ona ma s³u¿yæ dobru.
�wiêty Pawe³ pisze: niech z naszych s³ów
z ust wychodzi tylko prawda s³u¿¹ca budowa
niu, wy�wiadczaj¹ca  dobro.  Czasem warto
czego� nie powiedzieæ, by kogo� nie skrzyw

dziæ pochopnym os¹dem, nawet je�li wydaje
siê  prawd¹. To  tak,  jak w znanym polskim
serialu �Dom� � ¿yj tak, ¿eby nikt przez ciebie
nie p³aka³.
  Gdy my�limy o piêknie, w sposób szcze
gólny  ³¹czymy  je  z  kultur¹,  a  zw³aszcza  ze
sztuk¹. To dla wspó³czesnych ogromne wyz
wanie, a czêsto sytuacja jest dramatyczna.  Du
¿o do zrobienia jest nawet w sztuce sakralnej.
  Sztuka  jest  jednym  z  trzech  sposobów
ludzkiego poznania czy dochodzenia do praw
dy. Sztuka jest najszersz¹ dziedzin¹ poznania,
mo¿e  najmniej  precyzyjn¹,  bo  nie wymaga
dowodów. Dotyczy sfery prze¿ywania, emoc
ji. Cz³owiek od zawsze mia³ wra¿liwo�æ na
sztukê. W  szczególny  sposób  oddzia³ywa³a
sztuka sakralna: freski, obrazy ukazywa³y sce
ny biblijne i prawdy wiary. Wchodz¹c do ko�
cio³a, nawet je�li cz³owiek nie umia³ czytaæ,
prze¿ywa³ wiarê,  otacza³o  go  sacrum. Gdy
spojrzeæ na stare katedry to mo¿na je nazwaæ
misterium sztuki. Ich strzelisto�æ, dosiêganie
niemal nieba,  witra¿e, malowid³a. Wchodz¹c
do takiego ko�cio³a, ma siê wra¿enie szczegól
nej blisko�ci Boga, jakby to by³ teren ekstery
torialny na ziemi, jakby to by³a ambasada Pana
Boga.  Ale  proszê  porównaæ  wspó³czesn¹
architekturê ko�cio³ów. Czêsto trudno domy�
leæ siê, ¿e to ko�ció³, gdyby nie krzy¿ na szczy
cie. Zreszt¹ i krzy¿e czêsto ma³o je przypomi
naj¹. To samo dotyczy wnêtrz. Trudno tu szu
kaæ piêkna. To czêsto przypominaj¹ dywersjê
poprzez sztukê.
  Bolesne  s¹  interpretacje  teatralne, nawet
klasycznych dzie³,  �sztuka� oparta na  skan
dalu, darcie Pisma �wiêtego na scenie, kpiny
z obrazu Matki Bo¿ej, która dla Polaków jest
Królow¹ Polski. To dzia³ania antypolskie.
  Tak¿e  muzyka  powinna  nie�æ  sacrum,
szczególnie  podczas mszy  �wiêtej.  Oprawa

muzyczna  nie mo¿e  ulegaæ  bana³owi. Kto�
mo¿e powiedzieæ,  ¿e  to  sposób dotarcia  do
dzieci i m³odzie¿y, ale tyle nie wystarczy.
A pie�ñ wype³niona tre�ci¹ jest form¹ modlit
wy. Tradycyjne pie�ni katolickie, z piêkn¹ me
lodi¹, nios¹ g³êbok¹ tre�æ. Odeszli�my w tym
wzglêdzie od nauczania Soboru Watykañskie
go II, w którym mowa np. o �piewie grego
riañskim.
  A  co  nios¹  ze  sob¹  �wspó³cze�niackie�
pie�ni z protestanckimi nalecia³o�ciami, bar
dzo melodyjne, ale w³a�ciwie bez tre�ci. Bo
kilka s³ów: �Jezus, Jezus, Alleluja, Jezus ciê
kocha� � to oczywi�cie fundament. Ale gdzie
kwestia Ko�cio³a, sakramentów, Matki Bo¿ej?

Spójrzmy  na  polskie Godzinki czy
Gorzkie  ¿ale.  To  wielki  wk³ad  do
polskiej sztuki, ale nieznany na �wie
cie. A tu jest ca³a dusza polska, s³o
wiañska. Ten dorobek jest dzi� zbyt
pochopnie przekre�lany, bo to staro
dawne, staro�wieckie. Z drugiej stro
ny zbyt ma³o krytycznie, ze zbyt du¿¹
eufori¹  otwieramy  siê  na wszystko,
co z Zachodu. Zagarniamy kolorowe,
atrakcyjne  nowo�ci,  a  po  zerwaniu
opakowania okazuje siê, ¿e czêsto to
s¹  antywarto�ci,  intelektualna
pustka,  nie  mówi¹c  ju¿  o  braku
patriotycznego  wymiaru.  I  to  nie
przyczynia siê do naszego rozwoju.
Sprawia, ¿e kar³owaciejemy.
  To, co ogl¹damy, czym siê fascy
nujemy, na jakie przedstawienie cho
dzimy, jak mówimy, jak siê zacho
wujemy  �  w  ten  sposób  w  jakiej�
niewielkiej skali ka¿dy oddzia³ywa na
innych. Warto wspomnieæ jeszcze
o  czym� ma³o wspó³cze�nie  obec
nym � o czym� co nazywamy savoir
vivre albo kindersztub¹, czy po prostu
o dobrym wychowaniu, którego dzie
ci  i  m³odzie¿  nie  otrzymuj¹  ani  w

domu, ani w szkole. Dobre wychowanie zast¹
pione  jest  wiêc  tandzieciarstwem,  chamst
wem, wulgarno�ci¹ i prymitywn¹ erotyzacj¹.
Trzeba na uczyæ m³ode pokolenie podstawo
wych zasad. Wbrew pozorom dzieci  i m³o
dzie¿ chc¹ takiej wiedzy.
  Stajemy siê te¿ ofiar¹ komercji. Co chwila
nowa moda, zachêta do kupowania, reklamy
parabanków i lichwiarzy, i te przekonuj¹ce, ¿e
kupno tej czy innej rzeczy jest niezbêdne, by�
sta³ siê warto�ciowym cz³owiekiem. Ale war
to�æ cz³owieka to nie ciuchy, gad¿ety, to to, co
sob¹ reprezentujesz, czy jeste� w stanie okazaæ
komu� przyja�ñ, pomoc, czy jeste� w stanie
byæ dyskretnym, punktualnym, s³ownym, pra
cowitym, odwa¿nym, sprawiedliwym.
  Walka o piêkno, dobro i prawdê jest rzecz¹
wa¿n¹. Kultura  bêdzie  s³u¿y³a  tym warto�
ciom, a my w nich wychowani bêdziemy tym
piêknym przyk³adem i twórcz¹ inspiracj¹ albo
damy siê  zaw³aszczyæ deprawatorom tande
ciarzom, którzy jeszcze na nas robi¹ pieni¹
dze i z bud¿etu dostaj¹ na swoje tandeciarstwa
i demoralizuj¹ce sztuki. Je�li tak siê stanie, to,
o  ile przetrwali�my rozbiory  jako naród, bo
mieli�my tê duchow¹ kulturê warto�ci, za któ
re warto by³o nieraz oddawaæ ¿ycie,  po�wiê
caæ siê, wychowywaæ nowe pokolenia, teraz
bez ¿adnej materialnej wojny w ci¹gu kilku
pokoleñ mo¿emy siê rozp³yn¹æ, skar³owacieæ,
poniewa¿ dali�my siê zdemoralizowaæ przez
antysztukê i przekonaæ do antywarto�ci. Niech
wygra w Polakach to, co jest dobre, niech wy
gra to, co jest piêkne, niech wygrywa to, co
jest m¹dre i �wiête.

NOTOWA£A:

IWONA KLIMCZAK

Kultura musi s³u¿yæ dobru
28 kwietnia w £odzi odby³o siê spotkanie z Andrzejem Wronk¹, po�wiêcone warto�ciom
kulturze i wychowaniu. � Kultura jest obecnie przenikana przez antywarto�ci � stwierdzi³
prelegent, który uzna³ to za ogromne zagro¿enie, zw³aszcza dla m³odego pokolenia.
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To pytanie spêdza sen z oczu Polakom, któ
rzy maj¹ jeszcze w pamiêci zapewnienia Ja
ros³awa Kaczyñskiego i Andrzeja Dudy o tym,
¿e  trzeba  wykluczyæ  w  Polsce  �prawo  do
zabijania chorych dzieci�. Zdziwienie i roz
czarowanie to efekt konfrontacji iluzji z fak
tami. Nie raz byli�my �wiadkami, ¿e ustawy
mo¿na by³o przeprocedowaæ i uchwaliæ w ci¹
gu paru dni. Z jaki� wzglêdów ustawa �Za
trzymaj aborcjê� polegaj¹ca na wykre�leniu
zaledwie jednego punktu z ustawy, by abor
cja nie by³a mo¿liwa, gdy zachodzi podejrze
nie  urodzenie  dziecka  niepe³nosprawnego,
napotyka na trudno�ci i od pó³tora roku le
¿akuje w Sejmie. Ten fakt podwa¿a wiary
godno�æ rz¹dz¹cego ugrupowania.

Równolegle sprawê aborcji eugenicznej
bada Trybuna³ Konstytucyjny. W listopadzie
2017 r. pose³ Bart³omiej Wróblewski z PiS
z³o¿y³ w Trybunale, podpisany przez grupê
107 parlamentarzystów, wniosek o uznanie
za niezgodn¹ z konstytucj¹ zawartej w usta
wie przes³anki eugenicznej. Niestety, do tej
pory Trybuna³ Konstytucyjny RP nie znalaz³
czasu  na  zajêcie  siê  t¹  fundamentaln¹  dla
katolików spraw¹. Sêdziowie mieli odpowie
dzieæ tylko na pytanie, czy zabijanie obywa
teli polskich ze wzglêdu na gorszy stan ich
zdrowia mo¿e byæ elementem polskiego po
rz¹dku prawnego. A czas mija � co 8 godzin
ginie  w  którym�  z  polskich  szpitali  ma³y,
bezbronny cz³owiek.

�Prawo do aborcji� od lat budzi w Polsce
wiele emocji. Dyskusje na ten temat trwaj¹
od 1993 r., kiedy wypracowano tzw. �kom
promis aborcyjny�. Od tamtej pory obowi¹
zuje prawo zezwalaj¹ce na �przerywanie ci¹
¿y� w trzech przypadkach: gdy ci¹¿a zagra¿a
zdrowiu i ¿yciu kobiety, gdy p³ód jest ciê¿ko
i nieodwracalnie upo�ledzony oraz gdy ci¹¿a
powsta³a w wyniku czynu zabronionego. Od
wielu lat �rodowiska prolife walcz¹ bezsku
tecznie o ca³kowity zakaz zabijania dzieci nie
narodzonych. W debacie tej proceder mordo
wania dzieci funkcjonuje pod eufemizmami:
aborcja, przerywanie ci¹¿y, terminacja p³o
du. Zwolennicy cywilizacji �mierci nazywaj¹
zabijanie � zabiegiem, a dzieci � p³oda mi.
S³owa zabijanie poczêtych dzieci ra¿¹ niektó
rych Polaków. Aborcjonistom uda³o siê prze
konaæ czê�æ opinii publicznej, ¿e dokonu
j¹c aborcji mamy do czynienia z p³odem, a nie
z cz³owiekiem. W przypadku aborcji euge
nicznej  �rodowiska  te  staraj¹  siê  wmówiæ
ludziom, ¿e istnienie chorego czy upo�ledzo
nego dziecka jest pozbawione warto�ci. Ci,
co usprawiedliwiaj¹ eugeniczn¹ aborcjê, mó
wi¹ o dziecku, które po urodzeniu wkrótce
umrze, ¿e bêdzie mieæ kilka miesiêcy umiera
nia, zamiast powiedzieæ, ¿e bêdzie mieæ kilka
miesiêcy ¿ycia. Ka¿da chwila matki z chorym
dzieckiem ma warto�æ, chyba ¿e wmówi siê
jej co� przeciwnego. Gdy dziecko wpadnie
pod  samochód,  ma  zmia¿d¿on¹  czaszkê,
strasznie cierpi i �le wygl¹da, wtedy nie zabi
ja siê go, tylko na oddziale intensywnej te
rapii pomaga siê zmniejszyæ mu cierpienie.
Warto  zapamiêtaæ  s³owa doktora Chazana:
Walka z cierpieniem nie mo¿e polegaæ na za

bijaniu dziecka razem z chorob¹. To barba
rzyñstwo!

W 2007 r. nie uda³a siê próba zapisania
w Konstytucji  RP  prawnej  ochrony  ¿ycia
ludzkiego od poczêcia do naturalnej �mierci.
Projekt konstytucyjnej ochrony ¿ycia  ludz
kiego z³o¿y³a Liga Polskich Rodzin. Projekt
ten najpierw przele¿a³ wiele miesiêcy w szuf
ladzie marsza³ka Sejmu Marka Jurka, a po
tem, po wielu poprawkach, Sejm nie przyj¹³
zmian. W 2012 r. parlamentarzy�ci za rz¹
dów POPSL odrzucili projekt ustawy o bez
wzglêdnej ochronie ka¿dego ¿ycia ludzkiego

od momentu poczêcia, a jesieni¹ tego roku
zlekcewa¿yli g³os ponad 400  tysiêcy Pola
ków, którzy domagali siê zakazu aborcji z po
wodów eugenicznych. W tym okresie du¿ym
wsparciem obroñców ¿ycia by³ g³os profeso
ra Andrzeja Zolla, który przerywanie ci¹¿y
wprost nazwa³ dzieciobójstwem. Pod rz¹da
mi PiS pojawi³y siê nadzieje na realizacjê za
powiedzi, jakie przed 2015 r. pad³y z ust po
lityków tej partii. Niestety, w 2016 r. zosta³
odrzucony obywatelski projekt ustawy �Stop
aborcji� poparty 600 tysi¹cem podpisów. Pe³
nomocnikiem komitetu obywatelskiego by³
Mariusz Dzier¿awski. Projekt ponoæ by³ nie
ludzki, bo wprowadza³ restrykcje za dokona
nie aborcji, czyli zabójstwa! Najnowszy oby
watelski projekt ustawy �Zatrzymaj aborcjê�
podpisa³o ponad 830 tysiêcy osób. Czy spot
ka go taki sam los, jak te poprzednie? Kaja
Godek, przedstawicielka Fundacji ̄ ycie i Ro
dzina, w wywiadach udzielanych na temat
blokowania projektu w Sejmie wyra¿a roz
czarowanie wobec  rz¹dz¹cych  ugrupowañ,
które wcze�niej sk³ada³y wyrazy poparcia dla
tej inicjatywy. Pani Godek walczy do koñca
i z optymizmem mówi: w Polsce ludzie ju¿
wiedz¹, ¿e aborcja to ohydna zbrodnia i trze
ba jej zakazaæ.

W  polskim  prawodawstwie przes³anka
eugeniczna stanowi kryterium uprawniaj¹ce

do zabicia dziecka w sytuacji, gdy badania
prenatalne  lub  inne  przes³anki  medyczne
wskazuj¹ na du¿e prawdopodobieñstwo ciê¿
kiego i nieodwracalnego upo�ledzenia niena
rodzonego dziecka albo nieuleczalnej choro
by zagra¿aj¹cej ¿yciu. Dzieci ze wzglêdu na
przes³ankê  eugeniczn¹  mo¿na  zabijaæ  do
koñca  szóstego miesi¹ca ci¹¿y. Pierwszym
europejskim pañstwem, które wprowadzi³o
aborcjê  z  powodów  eugenicznych  by³a  III
Rzesza, tylko ¿e kryterium uprawniaj¹ce do
zabicia by³a nie choroba, tylko czysto�æ rasy.
Kryteria  mo¿na  dopasowywaæ  do  potrzeb
ideologii. Oby w tym kierunku nie posz³y le
gislacyjne zmiany �cywilizowanego� Zacho
du.

Omawiaj¹c temat �aborcji� warto przy
pomnieæ  niepodwa¿alne  fakty  o  pocz¹tku
ludzkiego ¿ycia. W momencie poczêcia, czy
li  po³¹czenia  ¿eñskich  i  mêskich  komórek
rozrodczych powstaje unikalny i niepodwa

¿alny kod DNA. Ju¿ w tym momencie zo
staj¹  zdeterminowane  indywidualne  cechy
dziecka, takie jak p³eæ, czy kolor oczu. On lub
ona jest now¹ istot¹ ludzk¹, jedyn¹ i komp
letn¹, upragnion¹ przez Boga. Jest bytem od
rêbnym, zarówno w kategoriach medycznych,
biologicznych, jak i prawnych. Oko³o 27 dnia
¿ycia zaczyna biæ serce dziecka, a po up³ywie
8  tygodni  wykszta³cone  s¹  ju¿  wszystkie
organy, ³¹cznie z mózgiem. Czy kto� wierzy
w Boga, czy nie, to Bóg jest stwórc¹ ka¿
dego ¿ycia, tak¿e tego zabijanego. Tymcza
sem, w �wietle polskiego prawa, panem ¿ycia
i  �mierci  staje  siê  lekarz,  który  stwierdza
prawdopodobieñstwo istnienia wad rozwojo
wych  dziecka.  Znane  s¹  przypadki,  kiedy
takie przypuszczenia siê nie sprawdzi³y i wy
rok skazuj¹cy na �mieræ dotyczy³ zdrowego
dziecka. W ich ksi¹¿eczkach zdrowia znajdu
je siê kartka z informacj¹ o nieprawid³owym
wyniku badañ prenatalnych ze skierowaniem
na konsultacje w celu omówienia losów ci¹¿y.
Toczy  siê  dyskusja  na  temat  rodzaju  wad
nienarodzonych dzieci. Próbuje siê je dzieliæ
na wady letalne i nieletalne. Najwiêcej dzieci
zabija siê z powodu zespo³u Downa, Turnera
czy zespo³ów genetycznych, które nie prze
szkadzaj¹ ¿yæ. W Polsce a¿ w 90 procentach
przypadków, w których istnieje przypuszcze
nie,  ¿e  dziecko  jest  obci¹¿one  zespo³em

Downa, dochodzi do aborcji. Idziemy w �lad
za pañstwami, w których na ulicach nie spot
ka siê ju¿ osób z zespo³em Downa, bo dziêki
zaawansowanej diagnostyce prenatalnej zos
ta³y �w porê� wykluczone ze spo³eczeñstwa.
Profesor  Chazan  w  jednym  z  wywiadów
powiedzia³: Na Zachodzie zabija siê dzieci
z powodu rozszczepu podniebienia. Uwa¿aj¹
tam, ¿e to okropne i ¿e dziecko cierpi, bo w
przysz³o�ci bêdzie mia³o operacjê. Kryterium
jest takie � zabijmy to dziecko, bo nasze oczy
s¹  zbyt wra¿liwe, by patrzeæ  jak  siê mêczy
(�) ¯ycie ludzkie jest warto�ci¹ fundamen
taln¹  i  nie  mo¿emy  jego  warto�ci  mierzyæ
wiekiem dziecka, akceptacj¹ rodziców, miej
scem w którym aktualnie siê znajduje i wygl¹
dem  zewnêtrznym.  Przyk³adem,  jak  ludzka
ocena  dotycz¹ca  ¿ycia malutkiego  dziecka
mo¿e byæ mylna, jest �wiadectwo syna leka
rza, który odebra³ pewien poród kilkadziesi¹t
lat przed II wojn¹ �wiatow¹: Jaki� czas temu
mój  ojciec  by³  ¿ydowskim  lekarzem,  który
praktykowa³ w Braunau w Austrii. I oto pew
nego dnia w jego klinice urodzi³o siê dwoje
dzieci. Jedno z nich by³o ¿wawe, zdrowe i g³o�
no krzycza³o. Jego rodzice byli z niego bar
dzo dumni i bardzo szczê�liwi. Drugim dziec
kiem by³a ma³a dziewczynka, ale jej rodzice
byli  smutni,  bo  to  dziecko  by³o  dotkniête
mongolizmem. �ledzi³em ich losy przez nie
mal piêædziesi¹t lat. Dziewczynka dorasta³a
w swoim domu i ca³y czas opiekowa³a siê swo
j¹ matk¹, która dozna³a zawa³u serca,  i  to
przez d³ugi czas choroby. Nie przypominam
ju¿ sobie  jej  imienia. Jednak przypominam
sobie imiê ch³opczyka, poniewa¿ wyrós³ on,
by  pos³aæ  na  �mieræ wiele milionów  osób.
Zgin¹³  w  bunkrze  w  Berlinie.  Nazywa³  siê
Adolf Hitler� (Biuletyn Stowarzyszenia Pra
wo  do  ¯ycia.  Grand  Cincinnati,  styczeñ
1966, str. 3).

Prawo do ¿ycia to fundament naszej cy
wilizacji. Pi¹te przykazanie mówi � �Nie za
bijaj�. Wykre�lenie z ustawy o planowaniu ro
dziny, ochronie p³odu ludzkiego i warunkach
dopuszczalno�ci przerywania ci¹¿y przes³anki
eugenicznej  jest naszym polskim obowi¹z
kiem! Zmiana prawa na takie, które chroni
¿ycie cz³owieka od poczêcia, niezale¿nie od
stanu jego zdrowia jest wa¿na równie¿ z punk
tu widzenia kszta³towania sumieñ i postaw
m³odych ludzi. Szkoda, ¿e w obecnej kampa
nii wyborczej do Parlamentu Europejskiego,
obszernie relacjonowanej w mediach, prezes
PiS wymieniaj¹c piêæ warto�ci, które s¹ prio
rytetem polskiego rz¹du nie wymieni³ warto
�ci,  jak¹  jest  obrona  ¿ycia  nienarodzonych
dzieci!

Póki  przez  polskie  miasta  przechodz¹
marsze w obronie ¿ycia, w których uczestni
cz¹  setki  tysiêcy  ludzi,  istnieje  nadzieja  ¿e
uda siê z³agodziæ przepisy z punktu widzenia
nienarodzonych dzieci. Zarówno katolik, któ
ry  nigdy  nie  traci  nadziei,  jak  i  niekatolik
rozumiej¹cy  problem  aborcji,  kieruj¹  teraz
swój wzrok w stronê Pa³acu Prezydenckiego.
W obronie nienarodzonych dzieci mo¿e za
dzia³aæ pan Prezydent, który w ramach swoich
kompetencji móg³by z³o¿yæ u Marsza³ka Sej
mu w³asny projekt ustawy zakazuj¹cy aborcjê
eugeniczn¹, oczekuj¹c na niezw³oczne roz
patrzenie. Pamiêtamy, ¿e dziêki jego sztan
darowemu  programowi  z  kampanii  prezy
denckiej dotycz¹cemu obni¿enia wieku eme
rytalnego  i  pó�niejszemu  monitorowaniu
przez Prezydenta tej sprawy, Polacy nie mu
sz¹ ju¿ pracowaæ do 67. roku ¿ycia. Liczymy,
¿e w tej wa¿nej dla Polski sprawie ¿ycia nie
narodzonych dzieci, Prezydent RP Andrzej
Duda stanie na wysoko�ci zadania.

MIROS£AW ORZECHOWSKI

¯ycie dzieci jest warto�ci¹ najwy¿sz¹
Obywatelski projekt ustawy �Zatrzymaj aborcjê� dotycz¹cy elementarnego prawa dla na
rodzin cz³owieka utkn¹³ na etapie drugiego czytania w sejmowej Komisji Polityki Spo³ecznej
i Rodziny. Aby staæ siê obowi¹zuj¹cym prawem, projekt ten musia³by przej�æ drugie i trzecie
sejmowe czytanie, uzyskaæ aprobatê Senatu i trafiæ do podpisu przez Prezydenta RP. Co
stoi temu na przeszkodzie, skoro wiêkszo�æ parlamentarn¹ ma prawica �katolicka�?
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Euroentuzja�ci, do których nale¿y te¿ Polska,
pilnie �ledz¹ wydarzenia w Europie, czy kto�
nie zburzy im mi³ego snu, czyli przekonania
o sprawiedliwej, demokratycznej i zjednoczo
nej Wspólnocie Europejskiej, z której p³yn¹
do nas wielkie sumy pieniêdzy. Na czo³o tych,
którzy potencjalnie mogliby zaszkodziæ UE
wysuwaj¹ siê W³ochy. Odk¹d w marcu zesz
³ego roku w³adzê przejêli tam populi�ci, przed
stra¿nikami broni¹cymi gmachu europejskiej
jedno�ci zapali³o siê czerwone �wiat³o.

Prze³om polityczny we W³oszech by³ efek
tem  pogarszaj¹cej  siê  sytuacji w  kraju. Od
2008 r. W³ochy pogr¹¿a³y siê w kryzysie.
W po³udniowej czê�ci bezrobocie w�ród m³o
dzie¿y siêga³o 40 proc. W 2018 r. d³ug pub
liczny siêgn¹³ 130 proc. PKB, czyli znacz¹co
przekroczy³ dopuszczalny w UE poziom 60
proc. Bruksela zapowiedzia³a wszczêcie wo
bec W³och procedury nadmiernego deficytu
gro¿¹c  sankcjami.  Poniewa¿  W³ochy  s¹
czwart¹  gospodark¹  strefy  euro,  sprawa  siê
odwleka,  a  upomnienia Brukseli  nie  s¹  tak
ostre, jak w przypadku Grecji. Przed wybora
mi do Parlamentu Europejskiego na pewno
nie dojdzie do otwartej konfrontacji.

Niezadowolenie W³ochów z dotychczaso
wych poczynañ centroprawicowych, a potem
centrolewicowych rz¹dów sprawi³y, ¿e w os
tatnich wyborach parlamentarnych we W³o
szech w³adzê przejêli populi�ci i eurosceptycy
obiecuj¹c swoim wyborcom wydobycie kraju
z zapa�ci gospodarczej. Zwyciêzcami wybo
rów przeprowadzonych 4 marca 2018 r. zo
sta³y  partie  antysystemowe  �  Ruch  Piêciu
Gwiazd (M5S) i Liga (dawniej Liga Pó³noc
na), uzyskuj¹c ³¹cznie ponad 50 proc. g³osów.
Rz¹dz¹ca dotychczas centrolewicowa Partia
Demokratyczna z by³ym premierem Matteo
Renzim na czele otrzyma³a niemal 19 proc.
g³osów, a centroprawicowa partia Silvio Ber
lusconiego � Forza Italia (Naprzód W³ochy)
� 14 proc. Nowy rz¹d koalicyjny z³o¿ony
z dwóch partii, radykalnej prawicy � Ligi i ra
dykalnej lewicy � M5S, powsta³ nie bez tru
du. Pierwszy sk³ad rz¹du koalicji montowany
przez kandydata na premiera � bezpartyjnego
prof. Giuseppe Conte, nie spodoba³ siê urzêd
nikom w Brukseli. Sprzeciw dotyczy³ kandy
data na ministra finansów � profesora ekono
mii, Paolo Savone, który by³ znany z krytyko
wania waluty euro. Licz¹cy 81 lat prezydent
W³och � Sergio Mattarella pod naciskiem pani
Merkel i unijnej centrali, nie zatwierdzi³ pierw
szego sk³adu rz¹du. Trzeba by³o zapropono
waæ innego kandydata na ministra finansów.
Ostatecznie, po 88 dniach szarpaniny, uda³o
siê stworzyæ nowy koalicyjny rz¹d premiera
Giuseppe Contego. Wicepremierem i minist
rem spraw wewnêtrznych zosta³ szef Ligi �
Matteo Salvini, a lider koalicyjnej partii Ruch
Piêciu Gwiazd � Luigi Di Maio, obj¹³ stano
wisko wicepremiera i tekê ministra rozwoju
gospodarczego,  pracy  i  polityki  spo³ecznej.
Ugrupowanie,  któremu  przewodzi  32letni
Maio,  to partia odwo³uj¹ca siê do zwyk³ego
obywatela, który zosta³ zniszczony i upokorzo
ny przez skorumpowane instytucje polityczne.

Premier W³och Giuseppe Conte, prawnik
i wyk³adowca akademicki, w swoim expose,
po�wieci³ wiele miejsca sprawom spo³ecznym
widz¹c konieczno�æ wiêkszego otwarcia wo
bec realnych potrzeb tych, którzy ¿yj¹ na zew
n¹trz pa³aców w³adzy (�)Europa jest naszym
domem. (�) mamy pe³ne prawo domagaæ siê,
by by³a silniejsza i bardziej sprawiedliwa i by
unia gospodarcza i walutowa by³y skierowane
na ochronê potrzeb obywateli. Opowiedzia³
siê te¿ za ograniczeniem i kontrol¹ imigracji.
Premier przedstawiaj¹c program z obszaru po
lityki zagranicznej, zapowiedzia³ zaostrzenie

polityki imigracyjnej i otwarcie wobec Rosji.
Wicepremier nowego antyestablishmentowe
go rz¹du Matteo Salvini, w jednym ze swoich
pierwszych powyborczych wyst¹pieñ powie
dzia³:W³ochy nie s¹ europejskim obozem dla
uchod�ców.  Salvini, maj¹cy  obecnie  46  lat,
staje siê charyzmatyczn¹ postaci¹ w³oskiego
¿ycia politycznego. Od 2009 r. pe³ni³ mandat
eurodeputowanego w PE, tam nabra³ politycz
nej wprawy wspó³pracuj¹c z antyunijnymi po
litykami brytyjskimi i daj¹c siê poznaæ jako
krytyk traktatu lizboñskiego, polityki imigra
cyjnej i waluty euro. Obecnie jest najbardziej
wp³ywowym w³oskim politykiem, który od
wielu miesiêcy  je�dzi  po  Europie  sonduj¹c
szanse na wspó³pracê w nowym Parlamencie
Europejskim. Salvini nie omin¹³ te¿ Polski, ale
nasi przywódcy boj¹ siê prorosyjskich sk³on
no�ci w³oskiego rz¹du.

Nowy w³oski gabinet ma ambitne plany.
Pocz¹tkowy radykalizm musia³ zamieniæ na
bardziej wywa¿one dzia³ania. Rz¹d w Rzymie
nie chce ju¿ opuszczaæ strefy euro, ale chce
wyci¹gn¹æ W³ochów z biedy. Ma temu s³u¿yæ
obni¿enie  podatków.  Zaproponowano  dwu
stopniow¹ skalê podatkow¹ � 15  i 20 proc.
Trwaj¹ prace nad wprowadzeniem powszech
nego dochodu gwarantowanego w wysoko�ci
780 euro miesiêcznie przyznawanego rodzi
nom poni¿ej minimalnego progu dochodowe
go oraz osobom poszukuj¹cym pracy. W pla

nach jest zniesienie ponad 400 niepotrzebnych
ustaw oraz obni¿enie pensji pos³om i senato
rom. Zapowiedziano równie¿ likwidacjê nie
popularnej reformy emerytalnej wprowadzo
nej w 2011 r. i  przywrócenie poprzedniego
wieku emerytalnego dla kobiet � 61 lat, a dla
mê¿czyzn 65 lat. Minister ds. rodziny i osób
niepe³nosprawnych w  rz¹dzie Contego, Lo
renzo Fontana z Ligi, ju¿ w pierwszych dniach
swojego urzêdowania zapowiedzia³, ¿e bêdzie
chcia³ ograniczyæ liczbê dokonywanych abor
cji. Ten niespe³na 40letni polityk mia³ rów
nie¿ odwagê publicznie stwierdziæ, ¿e rodzice
tej samej p³ci nie istniej¹. Oby ambitne zamie
rzenia rz¹du w³oskiego w walce z bied¹ i mar
ksizmem kulturowym, zosta³y zrealizowane,
a unijne dyrektywy i nieformalne naciski nie
os³abi³y  zapa³u m³odych  polityków,  którzy
chc¹ wyci¹gn¹æ W³ochów z zapa�ci.

W wyborach do PE szyki euroentuzjastom
mo¿e  popsuæ  nie  tylko  rz¹d  Contego. We

Francji ro�nie pozycja Marine Le Pen, która
stoi  na  czele  Zjednoczenia  Jedno�ci.  Tak¹
nazwê przyjê³a jej partia zastêpuj¹c wcze�niej
szy Front Jedno�ci. Nowa formacja przyjê³a
³agodniejsze oblicze, a pani Le Pen dwoi siê
i troi, by zmobilizowaæ wszystkie europejskie
�rodowiska konserwatystów, populistów i eu
rosceptyków. Celem tej mobilizacji jest utwo
rzenie wspólnego frontu, który móg³by prze
ciwstawiæ siê obecnemu uk³adowi rz¹dz¹ce
mu PE. Marine Le Pen widzi szanse na wspól
n¹ pracê w PE eurosceptyków z W³och, Wê
gier, Austrii, Niemiec, Belgii, S³owacji. Liczy
te¿ na Polskê namawiaj¹c przedstawicieli PiS,
by w imiê wy¿szych celów, pohamowali swo
j¹ �niechêæ do Rosji�. Efekty zobaczymy ju¿
wkrótce, po wyborach, które bêd¹ odbywaæ
siê w dniach od 23 do 26 maja.

W rozgrywce o nowe oblicze przysz³ego
Parlamentu Europejskiego du¿y wp³yw mo
g¹ mieæ Brytyjczycy. Co prawda traktuje siê
ich obecno�æ w UE jako przej�ciow¹, ale sy
tuacja jest dynamiczna i obecno�æ 73 ich przed
stawicieli w PE, nawet przez kilka miesiêcy,
mo¿e wiele namieszaæ. Mieszkañcy Wielkiej
Brytanii bêd¹ wybieraæ swoich europos³ów 23
maja, co znaczy, ¿e wynik w Wielkiej Brytanii
mo¿e  mieæ  wp³yw  na  decyzjê  wyborców
innych pañstw g³osuj¹cych w trzech kolejnych
dniach. W ostatnim czasie przywódca angiels
kich eurosceptyków � Nigel Farage odrodzi³

siê jak Feniks z popio³ów. Z now¹ parti¹ Bre
xit przemierza kraj poszerzaj¹c grono swoich
zwolenników. Po sonda¿ach widaæ, ¿e ugru
powanie Farage�a ma szanse uzyskaæ dobry
wynik. Niewykluczone, ¿e z ³aw Europarla
mentu pop³ynie g³os prawdy przerywaj¹c nud
ne, pe³ne sloganów wyst¹pienia, czyli powró
c¹ spektakularne wyst¹pienia Farage�a ods³a
niaj¹ce ob³udê instytucji unijnych. W�ród kan
dydatów z brytyjskiej listy do PE (z partii an
tybrexitowej) znalaz³ siê �wybitny polski eko
nomista� Jan Vincent Rostowski, który tym
razem postanowi³ wystartowaæ jako Anglik.
Oczywi�cie jego wystêp w wyborach europej
skich nie bêdzie mia³ ¿adnego znaczenia, z wy
j¹tkiem  tego,  ¿e  niektórym  Polakom mo¿e
towarzyszyæ smutna refleksja � kim s¹ rz¹dz¹
cy naszym krajem, którzy dopu�cili do kiero
wania polskim finansami pana Rostowskiego
� nieposiadaj¹cego wówczas polskiego dowo
du osobistego. Dzisiaj ten pan dziêkuje Polsce
startuj¹c z angielskiej listy.

Eurokraci  coraz  g³êbiej  chc¹  sterowaæ
niepokornymi krajami, gdzie wybory zakoñ
czy³y siê  inaczej, ni¿ by  tego sobie ¿yczyli.
W³ochy  s¹  najlepszym  przyk³adem. Unijni
biurokraci walczyli prawie trzy miesi¹ce, by
nie dopu�ciæ do uformowania  siê  euroscep
tycznego rz¹du. Ale m³odzi, gniewni radyka
³owie z lewicy i prawicy dopiêli swego i dzi
siaj rz¹dz¹ W³ochami. W Polsce mówi¹ nam,
¿e wiêkszo�æ Polaków popiera nasz¹ obecno�æ
w  UE.  Zatem,  czy  tego  chcemy,  czy  nie,
musimy uczestniczyæ w dzia³alno�ci struktur
europejskiej wspólnoty. Zasiadanie w ³awach
Europarlamentu jest naszym prawem i przy
wilejem,  choæ wiadomo,  ¿e  Polacy  s¹  tam
tylko maszynk¹ do przeg³osowywania rezolu
cji, które najczê�ciej nie s³u¿¹ naszemu kra
jowi. W UE mamy do czynienia z dwiema
wizjami Europy � pos³owie PE nale¿¹ albo do
globalistów,  albo  do  antyglobalistów.  Tra
dycyjny podzia³ na lewicê, czy prawicê ju¿ nie
istnieje. W bie¿¹cej kadencji Parlamentu Euro
pejskiego  w  latach  20142019,  pos³owie
pochodz¹cy z 28 krajów cz³onkowskich repre
zentowali  a¿  232  partie  krajowe. Wielo�ci
partii nie  towarzyszy³a  ró¿norodno�æ pogl¹
dów.  �Pogl¹dy�  wyznaczali  liderzy  o�miu
frakcji parlamentarnych, a w praktyce, szefo
wie  dwóch  najliczniejszych  grup  zasiadaj¹
cych ³awy Europarlamentu � �chadeków�
z Europejskiej Partii Ludowej i �socjaldemo
kratów� z Grupy Postêpowego Sojuszu Soc
jalistów i Demokratów. W g³osowaniach naj
wa¿niejsze by³o tempo, a nie tre�æ rezolucji,
dlatego wszystkie uchwa³y by³y zatwierdza
ne po pierwszym czytaniu. Nieliczni �buntow
nicy�  byli  w  porê  i  skutecznie  unieszkod
liwiani. Jeden z polskich eurodeputowanych
Dobromir So�nierz, tak opisuje panuj¹ce tam
zwyczaje: Oni  tutaj  dobieraj¹  zawsze  fakty
pod tezê. Dane s¹ zawsze traktowane wybiór
czo, wyrywkowo i najczê�ciej s¹ zmanipulo
wane. So�nierz mówi równie¿, jak UE trak
tuje  biedniejsze  pañstwa: Unia  rzuca  nam
jakie�  och³apy w  postaci  dotacji,  utrzymuje
nas tylko w stanie zale¿no�ci kolonialnej od
nich, bez szans na wyprzedzenie.

Miejmy nadziejê, ¿e nowe rozdanie w PE
wprowadzi  w  szeregi  eurodeputowanych,
ludzi trze�wo my�l¹cych. Jest szansa, ¿e gdy
w³oscy  parlamentarzy�ci  z  Ruchu  Piêciu
Gwiazd i Ligi po³¹cz¹ swoje mandaty z euro
sceptykami  i  konserwatystami  z  Wielkiej
Brytanii, Francji, Wêgier i Austrii, wspólnymi
si³ami zmieni¹  regu³y UE. Mo¿e Parlament
Europejski stanie siê wtedy bardziej wyrazi
cielem potrzeb zwyk³ych ludzi, ni¿ w³a�cicieli
wielkich banków i korporacji.

MARCIN KELLER

Czy W³osi odmieni¹ Parlament Europejski?
Wybory do Parlamentu Europejskiego zbli¿aj¹ siê wielkimi krokami. Eksperci od sonda¿y
przedstawiaj¹  nam  wci¹¿  nowe  scenariusze  wydarzeñ. W  ich  pracy  mocno  zamieszali
Brytyjczycy, którzy do ostatnich chwil nie wiedzieli, czy jeszcze s¹ w UE, czy dokona³ siê
Brexit. Dzisiaj ju¿ wiadomo, ¿e Wielka Brytania do 31 pa�dziernika 2019 r. mo¿e pozostaæ
we Wspólnocie Europejskiej i we�mie udzia³ w najbli¿szych wyborach do PE.
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Poniewa¿ nie posiada osobistych przymiotów,
które  potrafi³yby  kogokolwiek  zachwyciæ,
chêtnie skorzysta³ z zaproszenia, by poprze
dziæ wyst¹pienie Tuska. I wywali³ z mównicy
wszystko, co wycisnê³y z siebie jego w¹t³e
krêgi mózgowe: � Dzi� agendê tematów dnia
uk³adaj¹ nam czarnoksiê¿nicy, którzy licz¹,
¿e przy pomocy  zaklêæ  i manipulacji  z³ymi
emocjami bêd¹ w stanie zdobyæ w³adzê nad
duszami Polaków. Ale rywalizacja na inwek
tywy i negatywne emocje z nimi nie ma sensu,
dlatego  ¿e  po  kilku  godzinach  zapasów  ze
�wini¹ w b³ocie orientujesz siê w koñcu, ¿e
�winia to lubi.
  Ja¿d¿ewski nie spad³ z sufitu. Jest otoczo
ny nazwiskami budz¹cymi precyzyjne skoja
rzenia, np.: Bart³omiej Sienkiewicz, czy Mar
cin  Celiñski  �  syn  Andrzeja  Celiñskiego.
Okazj¹ do tego zuchwa³ego popisu by³a kon
ferencja, która mia³a otworzyæ drogê Platfor
mie Obywatelskiej do Parlamentu Europejs
kiego, a Donaldowi Tuskowi nawet do Pa
³acu Prezydenckiego w Polsce. Ale samopa³
skopci³ siê �mierdz¹co i poparzy³ rêce strze
laj¹cym. Wszyscy oniemieli, bo Ja¿d¿ewski
otworzy³ im oczy, ¿e Schetyna zw¹cha³ ich
z lud�mi moralnego i politycznego �mietnika,
¿e dla potrzeby walki z PiSem zbudowa³a
mu siê formacja �Palikot 2.0�.
  Bez w¹tpienia, Leszek Ja¿d¿ewski zrobi³
co�, co bêdzie mia³o wp³yw na dalszy przebieg
kampanii wyborczej w Polsce. Nie mówi³ cze
go� mimochodem, nie paln¹³ ¿adnego g³upst
wa na spotkaniu z kolegami. Wp³ywowi lu
dzie dali mu publiczno�æ i renomowan¹ aulê
Uniwersytetu Warszawskiego w pañstwowe
�wiêto 3 Maja. Gwarantem wa¿no0�ci jego

s³ów i potwierdzeniem, ¿e �rodowisko sku
pione wokó³ Platformy Obywatelskiej skrêca
na  lewicowe manowce  jest  Donald  Tusk.
Ja¿d¿ewski sam przedstawi³ siê jako �suppor
ter� Tuska.

� Pi¹tkow¹ wypowied� red. Leszka Ja¿
d¿ewskiego na Uniwersytecie Warszawskim
odbieramy jako przejaw nienawi�ci i piêtno
wania ludzi wierz¹cych � oceni³ w komenta
rzu  przes³anym  PAP  rzecznik  Episkopatu
Polski ks. Pawe³ RytelAndrianik i doda³, ¿e
ze smutkiem trzeba zauwa¿yæ, ¿e tego rodzaju
s³owa padaj¹ na polskim uniwersytecie.

� Pan Jezus uczy nas w Ewangelii mi³o�ci
bli�niego. Nie jest to ³atwe, ale mimo to Po
lacy dobrze rozumiej¹ sens �piewanych przez
lata s³ów: �chroñ mnie, Panie, od pogardy,
przed nienawi�ci¹ strze¿ mnie, Bo¿e� � pod
kre�li³ rzecznik Episkopatu Polski.
  Chodzi³y s³uchy, ¿e koalicjanci Tuska
i Schetyny uciekali od komentowania wybry
ków Ja¿d¿ewskiego, bo mówca chwilami prze
bija³ najpodlejsze wyst¹pienia ludzi Palikota
czy Urbana. Tymczasem lider PSL W³adys
³aw  KosiniakKamysz  i  znany  ulubieniec
TVN ks. Kazimierz Sowa spokojnie przys³u
chiwali  siê  wyst¹pieniu  sponsorowanego

przez Sorosa Leszka  Ja¿d¿ewskiego,  który
porówna³ Ko�ció³  katolicki  i  katolików do
�wiñ tarzaj¹cych siê w b³ocie. KosiniakKa
mysz zareagowa³ dopiero nastêpnego dnia,
ale g³osu ks. Sowy wci¹¿ nie s³ychaæ.

�  Nie  ma  naszej  zgody  na  obra¿anie
wspólnoty [Ko�cio³a]. Bêdziemy tego broniæ
niezale¿nie  od  tego  jakich  wyk³adów  s³u

chamy i na jakiej sali. Ka¿dy ma prawo g³osiæ
swoje pogl¹dy, ale nie przeciwko drugiemu
cz³owiekowi � powiedzia³ w Bia³ymstoku li
der PSL, byæ mo¿e dlatego, ¿e sam przestra
szy³ siê s³ów, które us³ysza³.

Publicysta Salonu24 napisa³, m.in.:Czte
ry dni przed tym warszawskim eventem z Do
naldem Tuskiem w roli g³ównej, 29 kwiet
nia,  Ko�ció³  katolicki  w  Polsce  obchodzi³
Dzieñ Mêczeñstwa Duchowieñstwa Polskie
go. G³ówne uroczysto�ci odby³y siê w sank
tuarium �w. Józefa w Kaliszu, bêd¹cego od
1948 r. miejscem pielgrzymek ksiê¿y, by³ych
wiê�niów obozu koncentracyjnego w Dachau.
A wiêc  wybór  daty  by³  nieprzypadkowy.
Osobi�cie przyznaæ muszê, ¿e nigdy bym nie
uwierzy³, ¿e Polak mo¿e upa�æ a¿ tak nisko.
A przecie¿ w auli Uniwersytetu Warszaws
kiego byli Polacy.

Trzeba mieæ w sobie wyj¹tkowo bogate
pok³ady nikczemno�ci, ¿eby dla politycznego
zysku wykazaæ siê podobn¹ pod³o�ci¹. Oso
bi�cie s¹dzê jednak, ¿e wyst¹pienie Leszka
Ja¿d¿ewskiego bêdzie w efekcie po wielo
kroæ niekorzystne dla ca³ego obozu Donalda
Tuska. Pierwszy raz by³y premier pokaza³,
¿e zawiód³ go polityczny instynkt,  jak ma
wia³ mój dawny znajomy: Tusk straci³ poli
tyczny wêch, jak stary wylenia³y pies. Teraz
wypadn¹ mu zêby i to ju¿ bêdzie koniec. Pa
nowie z Platformy Obywatelskiej nie wziêli
pod uwagê faktu, ¿e po konferencji urz¹dzo
nej w �wiêto Matki Bo¿ej Królowej Polski
postawili siê na marginesie ha³a�liwych gru
pek lewackich, ¿e z ballady o �konserwatyz
mie� przenikaj¹cym to �rodowisko nie zosta
nie nawet popió³. Teraz s¹ g³o�n¹  i bogat¹
przybudówk¹  Ja¿d¿ewskiego,  Hartmana,
Grodzkiej i Lubnauer. Mo¿na pañstwu tylko
wspó³czuæ.

S³usznie  przypomina  prof. Mieczys³aw
Ryba, ¿e:wyst¹pienie Ja¿d¿ewskiego w swo
jej  ostro�ci mo¿na porównaæ do manifestu
ideologicznego LGBT Rafa³a Trzaskowskie
go� Te antyko�cielne ostrze jest doskona³ym
motywem, by zmobilizowaæ wyborców, a dob
rze wiemy, ¿e elektorat prawicowy niechêtnie
chodzi na eurowybory.
  Teraz dotkniêty elektorat mo¿e na wybory
pój�æ i bêdzie to tylko ze szkod¹ dla takiej Ko
alicji Europejskiej, czego im szczerze ¿yczê.

W£ADYS£AW ROMIN

Czy Polacy otworz¹ oczy�
� Polski Ko�ció³ zapar³ siê Ewangelii, zapar³ siê Chrystusa i gdyby dzisiaj Chrystus by³
ponownie ukrzy¿owany, to prawdopodobnie przez tych, którzy u¿ywaj¹ krzy¿a jako pa³ki do
tego, aby  zaganiaæ pokorne owieczki do  zagrody � blu�ni³  publicznie  zaufany cz³owiek
Donalda Tuska w  specjalnym wyk³adzie poprzedzaj¹cym konferencjê polityczn¹ by³ego
premiera. Blu�nierca nazywa siê Ja¿d¿ewski i jest szefem nikomu nieznanego czasopisma
�Liberté!�. Finansuje go George Soros. Niestety, pochodzi z £odzi.

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

Historia poszukiwañ
Arki Noego

Wyk³ad wyg³osi ks. dr Roman Piwowarczyk

23 maja br. (czwartek) o godz. 17.30
£ód�, ul. Narutowicza 86 (sala szko³y jêzykowej Lloyd Woodley)

Ks. Roman Piwowarczyk jest przewodnicz¹cym Oddzia³u £ódzkiego Katolickiego Sto
warzyszenia Dziennikarzy, dziekanem w Spo³ecznej Wy¿szej Szkole Ekonomii i Za
rz¹dzania w £odzi, wyk³adowc¹ Wy¿szego Seminarium Duchownego w £odzi, dok
torem filozofii.

Zapraszamy!Projekt dofinansowany  ze �rodków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

A  pisa³  o  niej  historyk  ¿ydowski  Juliusz
Flawiusz, czytamy o niej w Koranie, byæ mo
¿e wspominano o niej na babiloñskiej  tab
liczce,  pojawia  siê  te¿  w  objawieniach  b³.
Anny Katarzyny Emmerich. Jej odnalezienie
pozwoli odpowiedzieæ na szereg pytañ o po
top. Wiele wskazuje na to, ¿e to bardzo real
ne. Kilka lat temu odkryto konstrukcjê z de
sek, która nie by³a pozosta³o�ci¹ tamtejszej
osady. Czy jest to poszukiwana Arka?

Jak  czytamy w Ksiêdze Rodzaju, Noe,
jego  rodzina wraz  z  zwierzêtami weszli  do
arki. W roku sze�æsetnym ¿ycia Noego, w dru
gim miesi¹cu roku, siedemnastego dnia mie
si¹ca, w tym w³a�nie dniu trysnê³y z hukiem
wszystkie  �ród³a Wielkiej Otch³ani  i  otwo
rzy³y siê upusty nieba; przez czterdzie�ci dni
i przez czterdzie�ci nocy pada³ deszcz na zie

miê. I w³a�nie owego dnia Noe oraz jego sy
nowie, Sem, Cham i Jafet, ¿ona Noego i trzy
¿ony jego synów weszli do arki, a wraz z nim
wszelkie gatunki zwierz¹t, byd³a, zwierz¹tek
naziemnych  i wszelkiego ptactwa skrzydla
tego; wszelkie istoty, w których by³o tchnienie
¿ycia, wesz³a po parze do Noego do arki. Gdy
ju¿ wesz³y  do  arki  samiec  i  samica  ka¿dej
istoty ¿ywej, jak Bóg rozkaza³ Noemu, Jahwe
zamkn¹³ za nim [drzwi] (Rdz 7, 1015).

Po  150  dniach  Arka  osiad³a  w  górach
Ararat, a Bóg dla potwierdzenia obietnicy, ¿e
zniszczy ju¿ ziemi, uczyni³ na niebie têczê:
Gdy zatem bêdzie ten ³uk na ob³okach, pat
rz¹c na niego, wspomnê na przymierze wiecz
ne miêdzy mn¹ a wszelk¹ istot¹ ¿yj¹c¹ w ka¿
dym ciele, które jest na ziemi.

IKA

Potop i przymierze Boga z cz³owiekiem
�Miesi¹ca siódmego, siedemnastego dnia miesi¹ca arka osiad³a na górach Ararat� � czytamy
w Ksiêdze Rodzaju. Mowa oczywi�cie o Arce, na której schroni³ siê Noe przed potopem. Tê
historiê znamy wszyscy, ale nie wszyscy wiemy, ¿e od wieków trwaj¹ poszukiwania arki.
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Willê wybudowa³ w 1888 roku przedsiêbior
ca z bran¿y we³nianej, Zygmunt Richter, syn
przyby³ego z Czech Józefa Richtera. W 2004
roku obiekt naby³a na sw¹ siedzibê Okrêgo
wa Rada Adwokacka, która postanowi³a zre
konstruowaæ, nawi¹zuj¹cy stylistyk¹ do wie
deñskiej secesji geometrycznej, witra¿. Zada
nie nie by³o ³atwe, gdy¿ z pierwotnego witra
¿a, który najprawdopodobniej powsta³ w pra
cowni Dezyderego Mocznaya � autora witra
¿y w willach Oskara Kona (obecnie rektorat
�Filmówki�), Alfreda Jarischa (Urz¹d Stanu
Cywilnego £ód��ródmie�cie), czy Ryszarda
Geyera (Okrêgowa Rada Lekarska) zachowa³
siê jedynie górny fragment w tzw. nad�wietlu
okna, brak by³o natomiast jakiejkolwiek do
kumentacji dotycz¹cej wygl¹du czê�ci braku
j¹cej, stanowi¹cej dwie  trzecie ca³o�ci. Re
konstrukcja mia³a wiêc w du¿ym stopniu sta
nowiæ artystyczn¹ kreacjê. Fundusze siê zna
laz³y,  ofiarowa³a  je,  obejrzawszy  podczas
wizyty w £odzi wnêtrze domu swych przod
ków, mieszkaj¹ca w Australii Belinda Miller.
Natomiast dotworzenia g³ównej kwatery wit
ra¿a, w estetycznym i technologicznym na
wi¹zaniu do ocala³ego fragmentu, podj¹³ siê
Jan Dominikowski.
  Ten ³ódzki artysta studiowa³ historiê sztu
ki  na Uniwersytecie  Jagielloñskim,  ale  te¿
�piew solowy w Akademiach Muzycznych
Krakowa i £odzi. Opublikowa³ wiele artyku
³ów z zakresu historii sztuki  i architektury.
Jest autorem kilkunastu publikacji ksi¹¿ko
wych,  w  tym  monumentalnej  monografii

³ódzkiego Cmentarza Starego pt. Nekropolia
£odzi  wielkoprzemys³owej,  uhonorowanej
w 2004 roku nagrod¹ Z³otego Exlibrisu. Kil
ka lat temu przygotowa³ w £odzi wystawy:
Okna � witra¿e ³ódzkie belle epoque, a nas
têpnie ekspozycjê prac ks. Tadeusza Furdyny
z okazji 50lecia jego dzia³alno�ci twórczej.
W latach 19932017 wspó³pracowa³ z Urzê
dem Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt
ków w £odzi, okre�laj¹c i koryguj¹c histo
ryczn¹ stylistykê w powstaj¹cych projektach
rekonstrukcji elewacji ³ódzkich kamienic i pa
³aców. Prowadzi autorsk¹ pracowniê projek
towania wnêtrz stylowych i witra¿y artystycz
nych. Koncertuje jako solista (tenor specjali
zuj¹cy siê w liryce wokalnej z prze³omu XIX
i XX wieku). Pisuje wiersze.
  Dominikowski, w porozumieniu z obec
nymi w³a�cicielami budynku przy ulicy Wól
czañskiej, doszed³ do wniosku, ¿e na nowej
czê�ci witra¿a dobrze bêdzie zaakcentowaæ
w³ókiennicz¹ i tkack¹ historiê przemys³o
wej £odzi. St¹d w³a�nie motyw dziewczyny
z przê�lic¹ i czó³enkiem tkackim w d³oniach.
  Jak  przebiega³a  praca? To  interesuj¹ce.
Po wykonaniu projektu w kolorze, a nastêp
nie tzw. kartonu projektowego w skali 1:1,
który potem zosta³ pociêty na szablony odpo
wiadaj¹ce  poszczególnym  tafelkom  barw
nego szk³a, nast¹pi³o ¿mudnie dobieranie ko
lorów poszczególnych szybek i gatunki szkie³.
Zachowany w willi oryginalny fragment wit
ra¿a by³ wykonany ze szkie³ tzw. katedral
nych, o charakterystycznych nierówno�ciach

i lekko matowej fakturze. Takie szk³a produ
kowano niegdy� w wyspecjalizowanych hu
tach europejskich i amerykañskich. Dzi� pro
dukuje siê je g³ównie w Chinach, ale witra¿
w willi Richterów zosta³ odtworzony z u¿y
ciem dro¿szych, ale za  to wysokiej  jako�ci
szkie³ amerykañskich. Po precyzyjnym dociê
ciu i oszlifowaniu obrze¿y tafelek szklanych,
artysta wykona³ na nich czasoch³onne prace
malarskie: nak³ada³ czarne kontury, �wiat³o
cienie w odcieniach czerni i br¹zu, kolorowe
emalie. Ka¿dy etap trzeba by³o wypaliæ w pie
cu w temperaturze 580600 stopni Celsjusza,
a sam wypa³ ka¿dorazowo trwa³ dobê. Nie
zachowanie rygorów powolnego rozgrzewa
nia,  a  potem  studzenia  (odprê¿ania)  szk³a
mog³oby  spowodowaæ,  ¿e od  razu,  albo po
krótkim  czasie,  nast¹pi³oby  jego  spêkania.
Jedna  szybka  by³a  czasem  cztery,  a  nawet
piêæ razy wk³adana do pieca. Nastêpnie wy
palone szybki zosta³y z³o¿one na stole w do
celow¹ p³aszczyznê witra¿a.  Pomiêdzy  nie
wsuniête zosta³y odpowiednio dociête i wy
giête dwuteowe ramki o³owiane. Ka¿dy ele

ment szklany nale¿a³o przy tym lekko �do
biæ� drewnianym m³otkiem, aby szk³a dobrze
siê u³o¿y³y w o³owianej sieci. Ta delikatna
operacja by³a nieco stresuj¹ca, poniewa¿ �le
z³o¿ony witra¿ jest ma³o sztywny i potrafi siê
po pewnym czasie w oknie wybrzuszyæ. Przy
skomplikowanych kszta³tach szybek zdarza
siê, ¿e jaki� element pêka i trzeba go wyko
naæ i wypaliæ od nowa. Na koñcu nast¹pi³o
obustronne lutowanie z³¹czeñ ramek o³owia
nych cyn¹ i sztuczne patynowanie b³yszcz¹
cych, srebrzystych ramek do odcienia szaro
grafitowego, którego o³ów i cyna w normal
nym procesie nabieraj¹ dopiero po oko³o stu
latach.
  Wszystko  wymaga³o  wiêc moc  pracy,
jednak rezultat jest naprawdê godny uznania.
�Willa adwokatów� wiele zyska³a. Notabene
jej wnêtrza, w których odby³o siê ju¿ kilka
koncertów, pretenduj¹ do miana nowego sa
lonu artystycznego £odzi.

JANUSZ JANYST

Trudna sztuka witra¿u
Efektowny witra¿ wykonany przez Jana Dominikowskiego pojawi³ siê ostatnio w westybulu
neorenesansowej willi przy ulicy Wólczañskiej 199.

� Wychowa³em siê tu � mówi Pawe³ �wiê
cicki � i od dzieciñstwa s³ysza³em, ¿e miesz
kañcy  chwal¹  tê  �ródlan¹  wodê.  Kiedy  j¹
przebadali�my,  okaza³o  siê,  ¿e  jest  bardzo
zdrowa,  alkaliczna,  ma  odczyn  zasadowy,

likwiduje nadmierne zakwaszenie organizmu.
Woda ju¿ przed wojn¹ s³ynê³a z niezwyk³ych
w³a�ciwo�ci, przyje¿d¿ali po ni¹ mieszkañcy
oddalonych wsi. Wybija tu dwana�cie �róde³,
nadali�my  im  nazwy,  które  nawi¹zuj¹  do
tradycji  religijnej  i  historii Polski.  Jest  te¿
kamienna grota, w której mo¿na odpocz¹æ,
a z górnego tarasu podziwiaæ lokaln¹ przy
rodê.
  Okolice kryj¹ wiele ciekawych historii.
W ̄ erominie by³ dworek nale¿¹cy do rodziny
Mazarakich, w którym w czasie okupacji nie
mieckiej ukrywa³a siê s³ynna pisarka Maria
Rodziewiczówna. Dwór zostanie wkrótce od
budowany pod okiem konserwatora zabyt
ków. Bêd¹ tam degustacje wody.
  Na  tych  ziemiach  dzieciñstwo  spêdzi³
Reymont, który tu tak¿e tworzy³. Legenda g³o
si, ¿e król Jagie³³o w czasie postoju poi³ konie
tutejsz¹ wod¹ �ródlan¹. Podczas podró¿y zgu
bi³ swojego syna i odnalaz³ go w tej okolicy,
dlatego miejscowo�æ nazwano Tusyn, obec
ny Tuszyn.

AGNIESZKA SADOWSKA

�ród³a w kszta³cie ró¿añca
W  ¯erominie  obok  Tuszyna  powstanie  wkrótce  park  miniatur  sanktuariów maryjnych.
Inicjatorem pomys³u jest Pawe³ �wiêcicki. Miejsce jest odpowiednie, bo niedaleko wytry
skuj¹ podziemne �ród³a wody, które � jak odkryto � uk³adaj¹ siê w kszta³t� ró¿añca.

Dzieñ Flagi w £odzi

Przemarsz ³odzian ul. Piotrkowsk¹ do pomnika Marsza³ka J. Pi³sudskiego, z udzia³em trzech
orkiestr dêtych oraz grup rekonstrukcyjnych. W £DK, z inicjatywy Fundacji im. Stanis³awa
PomianSrzednickiego, odby³y siê nastêpnie wystêpy artystyczne, m.in. zespo³u Paw³a Cie
sielskiego oraz SBB.

(JJ)
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� W tym roku � stwierdza ks. pra³at Wies³aw
Potakowski, proboszcz parafii pw. �w. Fausty
ny Kowalskiej � przypada 95. rocznica nie
zwyk³ego spotkania � objawienia Pana Jezusa
w  parku Wenecja Helence Kowalskiej,  dzi�
�w. Faustynie, i powo³ania Jej do wielkiej mis
ji Aposto³ki Mi³osierdzia. Modlimy siê, by pat
ronka £odzi i �wiêty Jan Pawe³ II byli dla ³o
dzian orêdownikami u Mi³osiernego Boga i aby
ka¿dy z nas stawa³ siê �iskr¹ mi³osierdzia�.
  Impreza, która gromadzi co roku licznie
³odzian, mia³a trzy ods³ony. Ca³o�æ rodzinne
go festynu rozpoczê³a siê w Parku im. S³o
wackiego, zwanego w czasach �w. Faustyny
Wenecj¹. Najpierw odby³a siê  inscenizacja
po�wiêcona objawieniu siê Pana Jezusa He
lence Kowalskiej podczas zabawy tanecznej
w Parku Wenecja.
  Pó�niej na przygotowanej scenie wyst¹
pili arty�ci cyrkowi z Artystycznego Centrum
Rozrywki  Rodzinnej  Klaunik  oraz  zespó³
Trubadurzy, którego nie trzeba publiczno�ci

bli¿ej przedstawiaæ. Uczestnicy festynu ba
wili siê �wietnie przy najwiêkszych przebo
jach zespo³u.
  W festynie wziêli udzia³ przedstawiciele
Zespo³u  Synodalnego,  a  swoim  �wiadect
wem  podzielili  siê  cz³onkowie  wspólnoty
charyzmatycznej �Ska³a�.
  Po zakoñczeniu tej czê�ci festynu, uczest
nicy  przeszli,  w  procesji  z  relikwiami  �w.
Faustyny, ulicami £odzi do ³ódzkiej archika
tedry.  Przemarsz  odbywa³  siê  �drog¹  �w.
Faustyny�,  czyli  tras¹  zwi¹zan¹  z  histori¹
Helenki Kowalskiej w £odzi, a procesja za
trzyma³a siê na czterech stacjach: przy Domu
� Muzeum �w. Faustyny przy ulicy Kro�nieñ
skiej  9,  gdzie modlono  siê  za  chorych du
chowo i fizycznie; przy ulicy Wólczañskiej,
gdzie modlono siê w  intencji dzieci  i m³o
dzie¿y; przy ul. Sieradzkiej � gdzie otaczano
modlitw¹ bezrobotnych, ludzi pracy i praco
dawców oraz przed katedr¹ � tu zawierzono
Bogu mieszkañców i w³adze miasta.

  Pod przybyciu do katedry wierni odmó
wili w Godzinie Mi³osierdzia Koronkê.
  Na  zakoñczenie  uroczysto�ci  Ks.  Bp
Senior Adam Lepa zawierzy³ mieszkañców
miasta £odzi Bo¿emu Mi³osierdziu i udzieli³
b³ogos³awieñstwa relikwiami �wiêtej Faus
tyny. Wszyscy chêtni otrzymali  tradycyjne
chlebki  mi³osierdzia,  przygotowane  przez
³ódzkich piekarzy.
  W niedzielê 28 kwietnia w ko�ciele �w.
Faustyny Kowalskiej celebrowano uroczyst¹
sumê odpustow¹,  której  przewodniczy³  ks.
pra³at Juliusz Lasoñ.
  � Festyn ma uczciæ osobê �w. Faustyny
Kowalskiej  �  Patronki Miasta � mówi  ks.
Wies³aw  Potakowski  � jedyne  miasto  na
�wiecie, która ma �w. Faustynê za patronkê
i przybli¿yæ jej ¿yciorys mieszkañcom £odzi.
To w £odzi w parku Wenecja rozpoczê³o siê
aposto³owanie m³odej jeszcze Heleny Kowal
skiej w 1924 r. Podczas zabawy tanecznej
w parku, wydarzy³o siê co� co na zawsze od
mieni³o jej ¿ycie. Us³ysza³a g³os Chrystusa!
Z potrzeby serca i ducha uda³a siê do ko�
cio³a  �w.  Stanis³awa Kostki,  i  tam podjê³a
wa¿n¹ dla siebie i Ko�cio³a decyzjê o wst¹
pieniu do klasztoru. Ca³e ¿ycie �w. Faustyny

Kowalskiej wype³nione by³o pos³annictwem
Mi³osierdziu Bo¿emu.
  Jak podkre�la ks. proboszcz Potakowski,
poprzez przemarsz drog¹, któr¹ sz³a �w. Faus
tyna  z  parku  S³owackiego,  ulic¹  Sanock¹,
Kro�nieñsk¹, Pabianick¹, Piotrkowsk¹, a¿ do
dzisiejszej Archikatedry, pragniemy upamiêt
niæ szczególn¹ chwilê jej ¿ycia, a tak¿e uz
mys³owiæ mieszkañcom, ¿e i oni mog¹ cho
dziæ drog¹ �wiêtej. T¹ drogê przeby³ przed
32 laty Honorowy Obywatel Miasta £odzi,
dzi� ju¿ �wiêty Jan Pawe³ II.

£ód� jest szczególnym miastem na mapie
Mi³osierdzia  Bo¿ego:  tutaj  bowiem  ¿y³a,
pracowa³a i dorasta³a �w. Faustyna, jeszcze
wtedy Helenka Kowalska, która dzi� zosta³a
wyró¿niona nie  tylko przez w³adzê miasta,
ale tak¿e Papie¿a Jana Paw³a II. �wiêta Fau
styna jest tak¿e dzi� dla nas Aposto³k¹ Mi³o
sierdzia, tak jak Papie¿ Polak, który ustano
wi³ �wiêto Mi³osierdzia Bo¿ego.
  Jak obiecuje ksi¹dz proboszcz Wies³aw
Potakowski,  piêtnasty  Festyn Mi³osierdzia
odbêdzie siê za rok.

IWONA KLIMCZAK

Festyn ku czci Patronki Miasta
27 kwietnia o godz. 12.00 rozpocz¹³ siê coroczny Festyn Mi³osierdzia, którego organizato
rem jest parafia pw. �w. Faustyny Kowalskiej w £odzi. W tym roku festyn odbywa³ siê ju¿
po raz czternasty.

Akcja  ga�nicza  trwa³a  kilkana�cie  godzin.
Stra¿akom uda³o siê uratowaæ g³ówn¹ kon
strukcjê  budowli,  wie¿e  oraz  trzy  rozety.
Uda³o siê te¿ wynie�æ i ocaliæ bezcenne wy
posa¿enie, w tym koronê cierniow¹ Pana Je
zusa, jedn¹ najwa¿niejszych relikwii. W ak
cji gaszenia po¿aru wziê³o udzia³ 400 stra¿a
ków. Trwa ustalenie przyczyn po¿aru. W ko�
ciele trwa³y prace remontowe, ale s³u¿by nie
wykluczaj¹ te¿ celowego dzia³ania.
  Przy okazji tej tragedii byli�my te¿ �wiad
kami niezwyk³ych wydarzeñ: oto w zlaicy
zowanej Francji, gdzie Boga usuniêto niemal

z przestrzeni  publicznej, w�ród obserwuj¹
cych dramat NotreDame pojawili siê kato
licy �piewaj¹cy pie�ni maryjne i modl¹cy siê.
To obrazki niezwyk³e.

Niemal natychmiast pojawi³y siê obawy
o dalszy los katedry i szanse na jej odbudowê.
Na  szczê�cie  prezydent  Francji  Emmanuel
Macron zapowiedzia³, ¿e ko�ció³ bêdzie od
budowany.  Niemal  natychmiast  na  ca³ym
�wiecie ruszy³a zbiórka ofiar na ten cel. Jak
donosz¹ media, w ci¹gu kilku dni  zebrano
ponad miliard euro!
  Do tej akcji pomocy w³¹czy³a siê te¿ ar

chidiecezja  ³ódzka.  Z  inicjatywy  Ksiêdza
Arcybiskupa Grzegorza Rysia w ³ódzkiej ka
tedrze odby³ siê koncert, podczas którego zbie
rano fundusze na odbudowê katedry, a pub
liczno�æ wys³ucha³a Nieszporów Lud�miers
kich.

Katedra NotreDame de Paris jest symbo
lem  Pary¿a  i  jedn¹  z  najbardziej  znanych
katedr na �wiecie. Jej po�wiêcona Matce Bo
¿ej, jej nazwa to w dos³ownym t³umaczeniu
�Nasza  Pani�. Budowa  katedry  rozpoczê³a
siê  w  XII  wieku  i  trwa³a  blisko  200  lat.
Ko�ció³  rozs³awi³ Wiktor  Hugo  w  swojej
powie�ci �Katedra Marii Panny w Pary¿u�
(znanej te¿ jako �Dzwonnik z Notre Dame�).

TERESA SZEMERLUK

�Notre Dame�
 Francja odesz³a od wiary
 s¹dz¹c, ¿e chyba tak trzeba,
 a Pan Bóg ³un¹ po¿aru
 wo³a o pomstê do Nieba.

WITOLD SMÊTKIEWICZ
£ód�, 15.04.2019

Po¿ar bezcennej katedry
15 kwietnia 2019 r. �wiat ujrza³ przera¿aj¹cy obraz � to pali³a siê paryska katedra Notre
Dame. P³omienie szybko objê³y dach i wie¿e �wi¹tyni. Ca³y �wiat patrzy³, jak run¹³ dach
jednej z najpiêkniejszych katedr �wiata.
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Wprawdzie John Stuart Mill nie by³ twór
c¹  idei utylitaryzmu, bo  jej  pierwowzorem
by³a  antyczna  filozofia  Epikura  (341270
p.n.e.), wedle której ca³e z³o �wiata spowodo
wane jest przez religiê, ale to w³a�nie on po
niós³ j¹ w nastêpne stulecia jako filozofiê przy
sz³o�ci. Mill przyj¹³, ¿e mo¿na cieszyæ siê mo
ralnymi korzy�ciami wynikaj¹cymi z chrze
�cijañstwa, nawet bez chrze�cijañstwa. A to
na mocy uproszczenia, ¿e skoro wielu wspó³
czesnych mu Anglików jest solidnymi i przy
zwoitymi lud�mi, to ludzie z natury rzeczy
kieruj¹ siê tymi normami i religia mo¿e byæ
odrzucona  jako nonsensowna przeszkoda
w rozwoju ludzko�ci. Nie ma � twierdzi³ �
grzechu pierworodnego i wolnej ludzkiej wo
li. Dla zachowania moralno�ci nie potrzeba
¿adnych boskich przykazañ i sankcji. Zamiast
nich, moralno�æ powinna opieraæ siê na pros
tej zasadzie przyjemno�ci i bólu. Za Epiku
rem Mill  zredukowa³  ca³¹  kompleksowo�æ
moralno�ci do podwójnego równania: �Dob
ro równa siê Przyjemno�ci� i �Z³o równa siê
Cierpieniu�. Sformu³owa³ je nieco odmiennie
jako zasadê �najwy¿szego szczê�cia�, wed
³ug której istnienie ma byæ najbardziej wolne
od cierpienia i jak najbardziej bogate w przy
jemno�ci. Od  razu  jednak wy³oni³  siê  pro
blem, jak oceniaæ i klasyfikowaæ przyjemno
�ci lub cierpienia. Mill przyzna³ sobie i jemu
podobnym  rolê  �sêdziego moralno�ci�,  bo
skoro  nie ma Boga,  nie ma  te¿  absolutnie
¿adnych moralnych praw i wymogów wpisa
nych w naturê. Konsekwentnie nie ma z³ych
czynów, które mo¿na os¹dziæ jako moralnie
z³e. Okrasi³ dodatkowo swoje koncepcje per
wersyjn¹  uwag¹,  ¿e  oceniaj¹cy  powinien
wprzódy do�wiadczyæ tego, co bêdzie oce
nia³, nawet najbardziej niemoralnych (oczy
wi�cie tylko w rozumieniu chrze�cijan) czy
nów. Jaka¿ to pokusa dla wieprzy. Nie by³
tylko w stanie przewidzieæ spo³ecznych skut
ków  utylitaryzmu;  faktu,  ¿e  taka  filozofia
¿ycia  tworzy  spo³eczeñstwo  wrêcz  barba
rzyñsko i autodestrukcyjnie szukaj¹ce przy

jemno�ci; jak i tego, ¿e ludzie staj¹ siê niczym
narzekaj¹ce  dzieci  w  obliczu  najmniejszej
choæby niedogodno�ci czy bólu. Nie przewi
dzia³  te¿,  ¿e w  konsekwencji  jego  filozofii
ludzie bêd¹ czuli siê zachêceni do domagania
siê  coraz wiêkszych  przywilejów  i  �praw�.
Wyd³u¿a siê kolejka zas³u¿onych dla ateizmu.

  Wprawdzie bardziej znan¹ prac¹ Darwina
jestO pochodzeniu gatunków, w której poja
wi³a  siê  teoria  ewolucji  oraz  teoria doboru
naturalnego, lecz to w³a�nie O pochodzeniu

cz³owieka by³a bardziej z³owieszcz¹ i brze
mienn¹ w skutki. D³ugo utrzymywano j¹ jed
nak w ukryciu po tym, jak nies³awny u¿ytek
uczyni³ z niej Adolf Hitler. Ten¿e wyci¹gn¹³
tylko brutalne konsekwencje z teorii doboru
naturalnego (�sama natura faworyzuje mocne
jednostki i usuwa s³abe�). Darwin, z obawy

przed jej odrzuceniem przez ówczesn¹ elitê
Anglii, ukry³ jej samonarzucaj¹ce siê �zasto
sowanie� do rasy ludzkiej. Nazi�ci na sposób
szatañski wierzyli, ¿e spo³eczeñstwo nie po
winno przeszkadzaæ naturze, sztucznie chro
ni¹c s³abych przed eliminacj¹. Darwin w grun
cie rzeczy mówi³ to samo, tyle ¿e pod perwer
syjn¹ przykrywk¹ hodowli zwierz¹t. W dzi
siejszych podrêcznikach do biologii w szko
³ach ca³ego �cywilizowanego� �wiata jest wie
le wyrywków o teorii ewolucji, starannie jed
nak pomijane s¹ jej eugeniczne implikacje.
Nie jest przypadkiem nadzwyczajna popular
no�æ eugeniki na pocz¹tku XX wieku, której
Darwin jest patronem. Gdyby nie jej potwor
na implementacja przez Niemców, nie b¹d�
my pewni, czy eugenika od dawna  ju¿ nie
rz¹dzi³aby umys³ami ludzi Zachodu. Jej rene

sans przynosi XXI wiek, który odrzuca wszel
kie  skrupu³y  i przywraca eugenice  rosn¹ce
miejsce w polityce, nauce i praktyce, m.in.
w postaci in vitro, hybryd  ludzkozwierzê
cych czy surogacji. Nie wzbudzaj¹c zreszt¹
wiêkszych oporów ani u elit, ani u zwyk³ych
obywateli.
  G³ównym  za³o¿eniem O  pochodzeniu
cz³owieka jest, ¿e  ludzka  istota  jest  jeszcze
jednym zwierzêciem w ewolucyjnym spekt
rum. Nie wyró¿niaj¹c cz³owieka spo�ród in
nych ¿ywych stworzeñ w ogólnym systemie
moralnym i traktuj¹c go na równi z nimi, od
wraca siê ca³y porz¹dek moralny i naturalne
prawa.  Produktem  filozofii  Darwina mo¿e
byæ jeden z punktów programu nowej partii
Wiosna, który domaga siê prawa dla kobiet
do zabicia swojego dziecka bez ograniczeñ
do 12 tygodnia ci¹¿y, a w kolejnym pojawia
siê deklaracja, ¿e �nie pozwolimy pastwiæ siê
nad zwierzêtami�. Innymi s³owy � nie wolno
�mordowaæ� zwierz¹t, ale wolno mordowaæ
nienarodzone dzieci.
  Odnotujmy  równie¿  �zas³ugi� Darwina
dla rozwoju ideologii rasistowskiej: �cywili
zowane rasy ludzkie wytêpi¹ rasy dzikie, by
zaj¹æ ich miejsce w �wiecie�, o czym mo¿e
my wprost przeczytaæ wO pochodzeniu cz³o
wieka ateisty Darwina.

  Za³o¿ycielka organizacji Planned Paren
thood,  najwiêkszej  na  �wiecie  organizacji

proaborcyjnej, posiadaj¹cej sieæ klinik abor
cyjnych na terenie ca³ych Stanów Zjednoczo
nych, przeprowadzaj¹cej aborcjê do 9. mie
si¹ca ci¹¿y w³¹cznie. Margaret Sanger by³a
zagorza³¹ propagatork¹ eugeniki, która by³a
dla niej �ród³em i inspiracj¹ dla usi³owañ, by
ws¹czyæ kwestiê  regulacji  urodzin do  spo
³ecznej �wiadomo�ci.
  Sedno  cywilizacji  ostrzega  przed  �bra
k[iem]  równowagi  pomiêdzy  urodzeniami
spo³ecznie niepo¿¹danych i po¿¹danych, za
gro¿enie[m] wynikaj¹cy[m] z faktu p³odno�
ci upo�ledzonych i chorych umys³owo, a tak
¿e biednych�. Sanger poda³a nawet wzór ma
tematyczny, który mia³by odzwierciedlaæ ska
lê  poziomu  inteligencji  osób  klasyfikowa
nych jako �ograniczeni umys³owo�. Oto ten
wzór: IQ = wiek umys³owy/wiek ¿ycia x 100.
Warto�æ  100  odpowiada³aby  osobnikowi
w pe³ni sprawnemu umys³owo. Wed³ug tej
skali �idiota� mia³ IQ na poziomie 0 � 25,
�imbecyl� 26 � 50 i �kretyn�51 � 70. Aby nie
dopu�ciæ do urodzeñ idiotów i imbecyli, San
ger  proponuje  wprowadziæ  �kontrolê  uro
dzeñ�, bêd¹c¹ �sednem i warunkiem istnienia
cywilizacji.�, konieczn¹, aby wyeliminowaæ
u ludzi wszystkie wady psychiczne i fizycz
ne. A je�li uwzglêdniæ dane rz¹dowe (USA,
1920), mówi¹ce,  ¿e  75% dzieci  szkolnych
posiada  rozmaite  defekty,  to  do  eliminacji
mog³oby  siê  kwalifikowaæ  niema³o  ludzi.
Nale¿a³oby zapobiec mo¿liwo�ci p³odzenia
tym, którzy mogliby przekazaæ swoim potom
kom swój imbecylizm. Wed³ug Sanger bo
wiem �ociê¿a³o�æ umys³owa jest nieuchron
nie zwi¹zana z wyj¹tkowo wysokim wspó³
czynnikiem  p³odno�ci�,  czyli  ludzie  g³upi
rozmna¿aj¹ siê niczym króliki. Powo³a³a siê
przy tym na �wspó³czesne badania�, wed³ug
których  gruntownie  zdegenerowane  klasy,
do których  zaliczy³a ob³¹kanych,  przestêp
ców, prostytutki, ubogich (sic!), tych z wad
ami psychicznymi, s¹ najbardziej p³odne.
  To oczywiste pok³osie darwinowskiego
punktu widzenia, wed³ug którego moralno�æ
jest jedn¹ z ewolucyjnie rozwiniêtych cech
i  mo¿e  staæ  siê  cech¹  dziedziczn¹.  Sanger
by³a wiern¹ wyznawczyni¹ darwinizmu, tyle
¿e przepakowa³a go pod has³em eugeniki. Jej
recept¹ by³a przymusowa sterylizacja. Inny
mi (jej) s³owy: cz³owiek inteligentny nie mo
¿e byæ jednocze�nie z³ym cz³owiekiem. Uwa
¿a³a na przyk³ad, ¿e rzecz¹ karygodn¹ by³o
chrze�cijañskie pojmowanie mi³o�ci, wywo
dz¹ce siê z pojêcia �wiêto�ci ¿ycia ludzkiego,
ka¿dorazowo stworzonego na obraz i podo
bieñstwo Boga. Ko�ció³ katolicki by³ jej naj
wiêkszym wrogiem. Sanger nie ogranicza³a
siê  jedynie  do  koncepcji  kontroli  urodzeñ.
Uwa¿a³a  równie¿,  ¿e  �antykoncepcja  jest
etyczn¹  konieczno�ci¹  dla  wspó³czesnych
ludzi, daj¹c nowy instrument dla autoekspre
sji i samorealizacji�.
  Lepiej teraz widaæ zrêby radykalnej prze
miany mentalno�ci w �wiecie, która dopro
wadzi³a do wybuchu zgo³a religijnego zapa³u
wspó³czesnych  elit  promuj¹cych  edukacjê
seksualn¹, czy powszechn¹ akceptacjê zabi
jania dzieci nienarodzonych. Seksowi przy
pisywa³a  Sanger  pozytywn¹  si³ê  i  energiê,
ubolewaj¹c, ¿e nie mo¿e byæ w pe³ni wyko
rzystana,  poniewa¿  u¿ywana  jest  tylko  do
prokreacji. Wystarczy tylko � uwa¿a³a � uwol
niæ  energiê  seksualn¹  od  tabu moralnego.
Seks sta³ siê dla niej  jednocze�nie bogiem,
idolem  i  religi¹.  Dzisiejszy  �wiat  w  pe³ni
urzeczywistni³ jej marzenia. Margaret Sanger
nale¿y siê palma pierwszeñstwa w tym sza
tañskim dziele.

koniec czê�ci trzeciej

JERZY NAGÓRSKI

Konsekwencje niektórych idei (cz. 3)
W tej czê�ci tekstu zajmê omówieniem kolejnych �toksycznych� ksi¹¿ek, które najbardziej
przyczyni³y siê do urobienia umys³ów ludzkich.

Wszystkich Czytelnikom,
którzy ofiarowali 1 procent podatku
na wydawanie �Aspektu Polskiego�,
sk³adamy serdeczne podziêkowania!

BÓG ZAP£AÆ!
Istniejemy dla Was i dziêki Wam

 Wspó³cze�ni spadkobiercy ideologii Margaret Sanger  Fo
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S³owowitaj wydajemy wówczas, gdy chcemy
okazaæ rado�æ powitania, ze spotkania z kim�
lub czym� warto�ciowym i na czym/ kim nam
zale¿y. S³owo jutrzenka oznacza jasny blask
na niebie zwiastuj¹cy wschód s³oñca, inaczej
mówi¹c � zorza  poranna. W przeno�ni s³owo
to symbolizuje �wiat³o�æ, zapowied� lepszej
rzeczywisto�ci opromienionej blaskiem rozu
mu. S³owomaj jest szczególnie lubiane przez
Polaków, bo to miesi¹c zaczynaj¹cej siê wege
tacji, a przy tym traktowany jest jako miesi¹c
zakochanych. We Francji jest witany rado�nie
przez wszystkich, a wyrazem tego jest obdaro
wywanie siê bukiecikami konwalii. U nas cza
sami kto� sobie o tym przypomni, bo te piêkne
delikatne kwiatki nie wszêdzie s¹ spotykane.
  1 maja by³ przed niedawnymi laty (PRL)
oficjalnym �wiêtem pañstwowym, dniem wy
razi�cie i hucznie obchodzonym, z obowi¹z
kowymi masówkami, pochodami  i przemó
wieniami funkcjonariuszy partyjnych. Obec
nie to dawne �wiêto robotnicze jako� przybla
d³o i traktowane jest raczej jako dzieñ wypo
czynku, czêsto na ³onie przyrody. S¹ jednak
i tacy, dla których dzieñ wypoczynku to za
razem mo¿liwo�æ refleksji nad ¿yciem, war
to�ci¹ pracy, obowi¹zkami wobec spo³eczeñ
stwa. U³atwia to Ko�ció³ katolicki, który przy
pomina �wiêtego Józefa rzemie�lnika i przy
pomina o warto�ci pracy przez odpowiedni¹
liturgiê oraz zachêtê do jej uczestnictwa.
  Nie trzeba, na szczê�cie, ju¿ bardzo przy
pominaæ o wywieszeniu  flagi pañstwowej
w dniu 2 maja, mo¿e i dziêki temu, ¿e w tym
dniu mocniej w tym roku zaznaczono war
to�æ symbolu narodowego poprzez ró¿ne cie
kawe i bardzo widowiskowe wydarzenia.
   W tym roku na 3 maja przypad³a 228.
rocznica Ustawy Rz¹dowej, czyli Konstytu
cji, zwanej Majow¹ z 1791 r. Trwa³a ona za
ledwie 11 miesiêcy, ale to i tak znacznie d³u
¿ej  ni¿  ostatnio  niektóre  ustawy  obecnego
parlamentu przeg³osowane przez nasz parla
ment, a które trzeba by³o pospiesznie zmie
niaæ i to wcale nie pod naciskiem wojsk Ka
tarzyny, a przykro jest podawaæ przez kogo.
By³a w tym dniu defilada i przemówienia ze
strony  najwy¿szych  w³adz  pañstwowych.
Przyjemnie  by³o  pos³uchaæ Mazurka  D¹b
rowskiego w wykonaniu orkiestry wojsko
wej, ale obok tego zaraz us³yszeli�my hymny
Unii  Europejskiej  (UE)  i  Paktu  Pó³nocno
Atlantyckiego (NATO). Bo tak siê z³o¿y³o,
¿e mieli�my 15. rocznicê wst¹pienia naszego
kraju  do UE  i  tak¿e  rocznicê  przyjêcia  do
NATO. 3 Maja to przede wszystkim nasze,
polskie �wiêto narodowe, a zatem w³¹czanie
innych symboli nie by³o chyba konieczne.
  Trzeba  przyznaæ,  ¿e  prezydent Andrzej
Duda potrafi ³adnie przemawiaæ, ale mam w¹t
pliwo�æ, czy w takim wa¿nym wyst¹pieniu,
przemówieniu pañstwowym, by³a potrzebna
wzmiankauwaga o modyfikacji obecnej kon
stytucji przez w³¹czenie do jej tekstu zapisu
o naszej bezwzglêdnej wiêzi z UE i NATO.
Uwa¿am, ¿e w ustawie zasadniczej nie po
winno byæ ¿adnych jednostronnych deklara
cji politycznych. Pamiêtamy, ¿e w czasach
pó�nego PRLu chciano w³¹czyæ do ustawy
zasadniczej  deklaracjê  o  naszej  wieczystej
przyja�ni  ze  Zwi¹zkiem  Radzieckim  i  na

szczê�cie � dziêki Bogu � nawet w tym re¿y
mie nie zrobiono tego. Deklarujemy wolno�æ
wielo�ci  pogl¹dów,  a  tymczasem  (czy pod
naciskiem  PSL?)  jest  podawana  sugestia
bezwarunkowej naszej postawy politycznej.
To niepotrzebne i za daleko id¹ce. Nie spo
dziewa³em siê tego po naszym umiarkowa
nym prezydencie. Mam tylko b³og¹ nadziejê,
¿e o tym wydarzeniu potrafimy zapomnieæ.
  Mamy �wie¿o w pamiêci niedawny d³ugo
trwaj¹cy (18 dni) strajk nauczycieli zorganizo
wany przez Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskie
go (ZNP), a przy tym tylko zawieszony na ja
ki� czas. W sposób oczywisty, bo w³a�ciwie
wymuszony, wyp³ynê³a do dyskusji  sprawa
edukacji. Gdy jest mowa o edukacji, to mo¿na

mieæ na my�li dwie sprawy równie wa¿ne, ale
nie to¿same. Edukacja to 1. Proces przekazy
wania  i  zdobywania  wiedzy,  umiejêtno�ci,
najczê�ciej przewidzianych programem kszta
³cenia, 2. wychowanie m³odego cz³owieka.
  Warto chyba przypomnieæ, ¿e s³owo edu
kacja, bêd¹ce obecnie w powszechnym u¿y
ciu,  pochodzi  z  jêzyka  ³aciñskiego: educo
(educare, 1. deklinacja) to wychowywaæ, ale
s³owo to ma bardzo bliski zwi¹zek ze s³owem
educo (eduxi, eductum, 3. deklinacja!) � wy
ci¹gaæ, poprowadziæ, posun¹æ naprzód, wy
prowadziæ, które jest z³o¿eniem z ex i duco.

Sens tych s³ów staje siê jasny, je�li siê zwa¿y,
¿e wychowywanie (edukowanie) to wyprowa
dzanie m³odego cz³owieka z b³êdnych �cie¿ek
¿ycia, wskazywanie mu w³a�ciwej drogi po
stêpowania, w  tym  tak¿e przez zdobywanie
potrzebnych w ¿yciu osobistym i spo³ecznym
wa¿nych umiejêtno�ci.
  Tak siê przy tym dziwnie sk³ada, ¿e pre
tensje do edukowania (podobnie jak to jest
z radzeniem w leczeniu) maj¹ wszyscy, a bie
rze siê to chyba st¹d, ¿e skoro siê ma dzieci,
to ma siê równie¿ dane od Boga ³aski umie
jêtno�ci wychowywania. Do�wiadczenie ¿y
ciowe wskazuje jednak, ¿e trzeba mieæ trochê
wiedzy na temat wychowywania, nie mówi¹c
ju¿  o mo¿liwo�ciach  kszta³cenia  m³odego
cz³owieka na poziomie wspó³czesnego �wia
ta i jego potrzeb. Specjalizacja w tej dziedzi
nie jest do�æ daleko posuniêta; mamy szko³y
pedagogiczne, wydzia³y  o wychowaniu  na
wy¿szych  uczelniach,  a  tak¿e  specjalizacje

nauczycielskie na ró¿nych kierunkach nauko
wych w uczelniach, których przekazywana
wiedza nie da siê zast¹piæ nawet przez pe
wien talent pedagogiczny rodziców. Nauczy
cieli jest w Polsce obecnie sporo. Ich potrze
by materialne od lat nie by³y satysfakcjonu
j¹co za³atwiane przez kolejne ekipy rz¹dz¹ce.
Mia³o to bardzo negatywne skutki spo³eczne:
a) panowa³o has³o � jaka p³aca, taka praca,
i rzeczywi�cie wyniki tej pracy nie by³y zado
walaj¹ce, choæ i tak lepsze ni¿ mo¿na siê by³o
spodziewaæ, b) zaistnia³ brak nale¿nego sza
cunku wobec pedagoga ze wzglêdu na jego

nisk¹ rangê ekonomiczn¹ (finansow¹), widocz
ny zarówno ze strony rodziców, ale tak¿e ucz
niów i nawet ogó³u spo³eczeñstwa, c) wytwo
rzy³o siê bardzo szkodliwe mniemanie, ¿e je�li
m³ody cz³owiek nie przejawia wiêkszych uz
dolnieñ, które umo¿liwia³yby mu start ¿ycio
wy do lepiej p³atnych zawodów, to nadaje siê
jednak na nauczyciela. To szkodliwe przeko
nanie spowodowa³o, ¿e do ró¿nego typu i po
ziomu szkó³ (tak¿e wy¿szych) dostali siê zu
pe³nie niedostosowani do tego zawodu kandy
daci i te szko³y niestety do�æ licznie ukoñczyli
(bo taka by³a tendencja). Aby byæ naprawdê
dobrym w swym zawodzie, trzeba byæ tym za
wodem faktycznie zainteresowanym, a poza
tym mieæ w okre�lonym kierunku pewien ta
lent, uzdolnienie i zami³owanie do pracy na
okre�lonym polu; w szczególno�ci dotyczy to
ka¿dego typu edukatorów: trzeba kochaæ dzie
ci, m³odzie¿ oraz to, co siê wykonuje. Wów
czas  samemu  pragnie  siê  zdobywaæ  odpo
wiedni zasób wiedzy potrzebnej do przekaza
nia wychowankowi i takiego jej przekazywa
nia, aby nie mia³ on trudno�ci w jej przyswo
jeniu, by³ rad, ¿e tê wiedzê zdobywa, a charak
ter jego by³ pozytywnie kszta³towany. Mo¿e
to jednak wykonaæ tylko nauczyciel o stosow
nym wykszta³ceniu i wyrobionym poziomie
moralnym. Nie mo¿na denerwowaæ nauczy
cieli  stwierdzeniami  (które  niestety  mia³y
miejsce), ¿e dostatecznie du¿o zarabiaj¹ i ma³o
pracuj¹. Tego rodzaju prowokacyjne pogl¹dy
nie s³u¿¹ dobrej sprawie, bo s¹ po prostu nie
prawdziwe. Przytacza siê dane statystyczne,
¿e w innych krajach (zachodnich) nauczyciel
ma wiêksze tak zwane pensum, czyli  liczbê
godzin lekcyjnych tygodniowo do odpracowa
nia, ale jednocze�nie niby zapomina siê podaæ,
¿e od wielu lat zarabia znacznie wiêcej,co daje
mu mo¿liwo�æ innego standardu ¿ycia i mo¿
liwo�æ kszta³cenia siê. Polskie osiemnastogo
dzinne pensum nauczycielskie nie by³o zamie
rzonym zmniejszeniem wymiaru pracy tygo
dniowej nauczyciela, lecz umo¿liwieniem dob
rego przygotowania siê do ka¿dej lekcji (real
nie dobry nauczyciel po�wiêca na przygoto
wanie jednej godziny lekcyjnej dwie godziny
czasu) i umo¿liwienie samokszta³cenia, co jest
niezbêdne w tym zawodzie. Oczywi�cie, mo¿
na nie chcieæ lub nie potrafiæ skorzystaæ z tego
profitu i ci powinni odej�æ z tego zawodu.
W wielu przypadkach nie jest win¹ tych osób,
¿e nauczanie i wychowywanie nie by³o ich po
wo³aniem. I dlatego nale¿y siê im skierowanie
do innej pracy, np. administracyjnej. W szko
³ach wy¿szych obowi¹zuje sta³a weryfikacja
kadry naukowodydaktycznej  (ka¿dego pra
cownika  z wyj¹tkiem  tzw.  samodzielnych).
Dlaczego nie stosuje siê tego w zawodzie nau
czycielskim? Za trudne do przeprowadzenia?
Jednak, je�li siê wymaga, za to trzeba co� daæ.
G³odny nie jest dobrym pracownikiem.
  3 maja jest dniem �wi¹tecznym w Ko�
ciele katolickim jako dzieñ po�wiêcony Naj
�wiêtszej  Marii  Pannie  (NMP)  Królowej
Polski. �piewa siê wówczas wiele pie�ni ma
ryjnych, w tym tak¿e s³owa tej pie�ni: Ma
ryjo, Ty� chlub¹ naszego narodu. Celebrans
mszy radiowej w tym dniu z bazyliki �wiê
tego Krzy¿a w Warszawie zada³ w kazaniu
pytanie: A  gdyby  odwróciæ  tekst  tego wer
setu �piewnego i postawiæ pytanie, czy Ma
ryja mog³aby za�piewaæ o chwale polskiego
narodu. Mo¿na by mieæ co do tego w¹tpliwo�æ.
  Tekst  ca³ej  pie�ni  �majowej�  jest  raczej
ma³o znany i dlatego go za³¹czam. Choæ �pie
wamy zwykle tylko pierwsz¹ zwrotkê tej pie�
ni, to warto siê nad jej pe³nym tekstem zasta
nowiæ i mieæ wyrazy wdziêczno�ci i uznania
dla naszych praojców za ich patriotyzm i zro
zumienie sprawy.

PROF. TADEUSZ GERSTENKORN

Witaj Majowa Jutrzenko!
Pierwsze s³owa tej dawnej polskiej pie�ni patriotycznej zna chyba prawie ka¿dy Polak. Pie�ñ
jest do�æ d³uga, ma wiele zwrotek i nawet zmienny refren, Warto jest j¹ bli¿ej poznaæ i prze
analizowaæ choæby pocz¹tek, bo nie zawsze zastanawiamy siê nad tre�ci¹ wykonywanej pie�ni.

Witaj majowa jutrzenko,
�wieæ naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenk¹,
Która w ca³ej Polsce s³ynie.

Witaj maj, trzeci maj,
U Polaków b³ogi raj.

Nierz¹d braci naszych cisn¹³,
Gnu�no�æ w rêku króla spa³a,
A wtem trzeci maj zab³ysn¹³ 
I nasza Polska powsta³a.

Witaj maj, trzeci maj,
Wiwat wielki Ko³³¹taj!

Witaj dniu trzeciego maja,
który wolno�æ nam zwiastujesz.
Pierzch³a ju¿ ciemiê¿ców zgraja.
Polsko, dzisiaj tryumfujesz!

Witaj maj, trzeci maj,
U Polaków b³ogi raj.

Ale chytro�ci gadzina
M³ot swój na nas gotowa³a,
Z piek³a rodem Katarzyna
Moskalami nas zala³a.

Chocia¿ kwit³ trzeci maj,
Rozszarpano biedny kraj.

Wtenczas Polak z ³z¹ na oku
Smutkiem powlók³ blade lice
Trzeciego maja co roku
Wspomina³ lub¹ rocznicê.

I wzdycha³: Bo¿e daj,
By zab³ysn¹³ trzeci maj!

Na ustroniu jest ruina,
W której Polak pamiêæ chowa³,
Tam za czasów Konstantyna
Szpieg na nasze ³zy czatowa³.

I gdy wszed³ trzeci maj
Kajdanami brzêcza³ kraj.

W piersiach rozpacz uwiêziona
W listopadzie wstrz¹s³a serce,
Wstaje Polska z grobów ³ona,
Pierzchaj¹ dumni morderce.

B³ysn¹³ znów trzeci maj
I ju¿ wolny b³ogi kraj!

Pró¿no, pró¿no, Miko³aju
Z paszcz ognistych w piersi godzisz,
Pró¿no rz¹d wolnego kraju
Now¹ przysiêg¹ uwodzisz.

To nasz �piew: wiwat maj!
Niech przepadnie Miko³aj!

O zorzo trzeciego maja!
My z twoimi promieniami
Przez armaty Miko³aja
Idziem w Litwê z bagnetami.

Wrogu, precz! Witaj maj
Polski i litewski kraj! l
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Jest  na  Uniwersytecie  £ódzkim  badaczka,
socjolog, która ju¿ piêtna�cie lat temu prowa
dzi³a studia teoretyczne i badania terenowe
publiczno�ci teatralnej. Jej pierwsza ksi¹¿ka
��wiat³a na widowniê�, obok w¹tków filozo
ficznych i teatrologicznych, daje obraz ów
czesnej ³ódzkiej publiczno�ci, warto by³oby
teraz ponowiæ takie studium, by mieæ obraz
przemian publiczno�ci w wolnej Polsce. Ale
obecnie Emilia ZimnicaKuzio³a opubliko
wa³a inn¹ ksi¹¿kê o teatrze polskim pod ty
tu³em �Spo³eczny �wiat teatru. Areny pols
kich  publicznych  teatrów  dramatycznych�.
Je�li teatr jest aren¹, to zapewne idzie tu o ja
kie� spory i walki. W poprzedniej ksi¹¿ce tej
autorki sz³o o walkê teatru o publiczno�æ,
w ostatniej za� ksi¹¿ce idzie o twórcze i nie
twórcze spory na terenie teatru, o ideologicz
ne, repertuarowe i personalne spory dyrekto
rów  z  urzêdnikami,  re¿yserów  z  aktorami,
inscenizatora z zespo³em wykonawców spek
taklu  z  otoczeniem  spo³ecznym  i  politycz
nym. Autorka precyzyjnie opisuje ten kocio³
wrz¹cy, jak to siê dzieje, ¿e teatry w Polsce
nie s¹ jeszcze burzone?
  Organizator, w³a�ciciel  teatru (pañstwo,
samorz¹d) oczekuje od tej instytucji docho
dów w³asnych (w koñcu jedynie 30% bud
¿etu), promocji konkretnego miasta  lub re
gionu, wysokiej frekwencji i przy tym praw
dziwie artystycznego poziomu spektakli. Jak
to pogodziæ?
  Dyrekcja konkretnego teatru chce od w³a�
ciciela, wiêkszych pieniêdzy, a równocze�nie
w³asnej swobody w  ich wydawaniu  i ¿eby
siê dyrekcji nikt z zewn¹trz nie wtr¹ca³, na
wet gdy dyrekcja robi klapê.
  Aktorzy  i wykonawcy oczywi�cie ocze
kuj¹ wiêkszych zarobków, dobrej atmosfery
w  pracy,  a  prawie  ka¿da  aktorka  czuje  siê
sekowana, skoro s¹  tylko  jedna � dwie role
g³ówne.
  Publiczno�æ widzi, ¿e bilety s¹ coraz dro¿
sze, zw³aszcza na festiwalach � na ceny bi
letów narzeka po³owa ludzi w próbie repre
zentatywnej. Publiczno�æ miewa swoich ulu
bionych aktorów, ceni  sobie zró¿nicowany
repertuar  (najlepiej  komedie),  przepada  za
skandalami obyczajowymi, ludzie lubi¹ byæ
oburzeni.
  Mamy w Polsce dwa teatry o statusie na
rodowych (Warszawa, Kraków), 26 teatrów

finansowanych przez marsza³ków (w £odzi
� Teatr im. Jaracza), 35 plus 4 teatry miejs
kie (w £odzi 23). W wolnej Polsce mamy
tak¿e nowe zjawisko, z którym wi¹zali�my
wiele nadziei � dzia³a 9 teatrów prywatnych
i 4  fundacje, najczê�ciej w Warszawie, ale
przecie¿ mamy  te¿  34 w £odzi. Nadzieje
pok³adane w idei teatrów prywatnych i sto
warzyszeñ, je�li chodzi o ich poziom i poszu
kiwania artystyczne, takie nadzieje spe³niaj¹
siê na naszych oczach w znacznym stopniu.
Ale w spo³eczeñstwie bêd¹cym dopiero na do
robku, taki teatr nie mo¿e utrzymaæ siê tylko
na zasadach komercyjnych i bez wsparcia
z  pieniêdzy  publicznych,  zatem  instytucja,
która  chcia³a  byæ wolna  od  kontroli  poli
tycznej i jakiejkolwiek innej, na powrót musi
siê liczyæ z naciskiem publicznego sponsora
(granty). Tu widzimy tê sam¹ komplikacjê,
co w ca³ym ruchu wszelkich stowarzyszeñ
kulturalnych, NGOs to organizacje pozarz¹
dowe, ale na ca³ym �wiecie, a tym bardziej
w  Polsce,  podobne  organizacje  kulturalne
prze¿yæ nie mog¹ bez choæby najmniejszych
pieniêdzy podatników. Tylko NGOs o charak
terze charytatywnym (pomoc dla g³oduj¹cych
i chorych) mog¹ dzia³aæ z jednego procenta
i bez pomocy publicznej.
  Wedle kalkulacji autorki do teatru chodzi
ok. 2% doros³ej populacji Polaków. Autorka
przypuszcza, ¿e nale¿y podzieliæ liczbê sprze
danych biletów w ci¹gu roku przez cztery,
bo jak kto� ju¿ bywa w teatrze to nie raz, ale
pewnie cztery razy w roku. Jest sensowne to
odró¿nienie pojêcia publiczno�ci od proste
go, statystycznego zsumowania wszystkich
widowni w  roku. Osobi�cie  przypuszczam
jednak, ¿e istnieje grupa widzów bywaj¹cych
w teatrze raz, dwa razy w roku, co pozwala
wy¿ej szacowaæ publiczno�æ teatraln¹ na ok.
3%.  Ja pamiêtam  jeszcze  te odleg³e  czasy,
kiedy  rady  zak³adowe  w  £odzi  kupowa³y
bilety teatralne dla swoich prz¹dek, robotnice
oddawa³y te bilety swoim dzieciom i mimo
to na spektaklu bywa³y puste krzes³a, choæ
biletów w kasie ju¿ nie by³o. Czasy siê zmie
ni³y, wzrós³ standard ¿ycia, a spo³eczny za
siêg teatru i proporcja teatromanów po dwu
dziestu latach utrzymuje siê na tym samym
poziomie.

Emilia ZimnicaKuzio³a omawia kolejno
g³ówne elementy spo³ecznego �wiata teatru

z  perspektywy  poszczególnych  jego  aren
walki, jakimi s¹: polityka wobec teatrów, dy
rektorzy jako przedmiot krytyki spo³ecznej,
spory o estetykê wspó³czesnego teatru, kwes
tia �rodowisk buduj¹cych oceny o spektak
lach  i o  teatrach, aktorzy  i  ich konfliktowe
¿ycie itd. Autorka pisze tekst naukowy, za
tem  bardzo  pow�ci¹gliwie  ujawnia w³asne
przekonania i osobisty pogl¹d o uwik³aniu w
konflikty polityczne dzisiejszego teatru pols
kiego. My mogliby�my powa¿yæ siê na ryzy
ko. W teatrze polskimi, a i w sztukach plas
tycznych, jednym z instrumentów walczenia
o rozg³os jest pornografia, pornografia bywa
dla artystów sposobem na przebicie siê, jest
mruganiem  do  widzów,  ¿e  jest  siê  artyst¹
wolnym. Pornografia z u¿yciem figury �wiê
tego, czy obraz z wygiêtym bananem w us
tach kobiety, scenografia zbli¿ona do wnêtrza
toalety itd. maj¹ byæ kontestacj¹ � w walce
z kim? I nie ma nikogo, kto odwa¿y³by siê
obci¹¿yæ znacz¹c¹ grzywn¹ aktora zbieraj¹
cego na  spektaklu  teatralnym pieni¹dze na
zabójstwo  polityka.  Skandal  przyci¹ga  ga
piów, mo¿e nawet z artysty uczyniæ pos³a,
senatora, bojowca w walce z cenzur¹ obycza
jow¹. Daliby spokój; w³a�nie minê³o sto lat
od pierwszego zastosowania pisuaru w sztuce
wysoce artystycznej (Duchamp). W omawia
nej ksi¹¿ce przyda³by siê obszerny  indeks
pt. �Eksperymenty i ekskrementy sceniczne
w walce o wolno�æ sztuki�.

O aktorach s¹ w ksi¹¿ce a¿ cztery  roz
dzia³y, referuje siê tu obok literatury teore
tycznej przede wszystkim rezultaty rozmów
i wywiadów w teatrach. To powinien czytaæ
ka¿dy kandydat po raz drugi lub trzeci przy
stêpuj¹cy do egzaminu wstêpnego do szko³y
teatralnej  w  £odzi, Warszawie,  Krakowie,
choæ wie, ¿e na jedno miejsce jest 30 do 50

kandydatów. Mówi zas³u¿ona aktorka o re
lacji  aktorre¿yser:  �Grzegorzewski  instru
mentalnie traktowa³ aktorów jako plastyczne
plamy. Nie wiedzia³am, o co mu chodzi�.
A  inna: �Czêsto  siê mówi, ¿e aktor  to  jest
najemnik,  albo  jeszcze  tak  jak Dejmek,  ¿e
aktor jest do grania tak jak d� do s� Ja siê
z tym nie zgadzam�, I jeszcze inna: �Niektó
rzy re¿yserzy obsadzaj¹ po dacie urodzenia
i kolorze w³osów: blondynka liryczna, bru
netka demoniczna�. A wreszcie s¹ aktorzy
i aktorki, którzy zwracaj¹ uwagê na zmowê
w polskich teatrach �rodowiska ludzi doko
nuj¹cych coming out,  co widaæ w doborze
repertuaru i obsadach aktorskich.
  Kiedy m³ody adept bêdzie ju¿ dyplomo
wanym aktorem musi liczyæ siê z okoliczno�
ci¹, ¿e w tym czasie zyskali popularno�æ w fil
mie i na scenie inni m³odzi, którzy nie tracili
czasu na profesjonalne studia. To nowa sy
tuacja, zwana przepuszczalno�ci¹ granic za
wodowych. Dyplomowany aktor zauwa¿y te¿
jak w tej pracy o etat trudno, ¿e trzeba wy
czekiwaæ i ³apaæ okazje grania poza teatrem,
gdziekolwiek i cokolwiek, ¿e przyjdzie ko
nieczno�æ lansowania siê na celebrytê w ko
lorowych gazetach i serialach. Nieuchronne
bêdzie pytanie, czy czekaæ dalej na Hamleta,
czy mo¿e zmieniæ zawód? Nie, nie, nikt nie
powstrzyma m³odych na drodze do s³awy.

BOGUS£AW SU£KOWSKI

Koniec sezonu
Za miesi¹c koñczy siê sezon teatralny, ³ódzkie teatry s¹ w niez³ej kondycji twórczej, a naj
wa¿niejszy  tegoroczny  festiwal �Sztuk przyjemnych  i  nieprzyjemnych� odbywa³  siê pod
has³em �Publiczno�æ.�

Co nasi Czytelnicy s¹dz¹ na temat kondycji
polskiego teatru? 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

Znaczek ze �w. Wojciechem zosta³ zaprezen
towany  na  wystawie  okoliczno�ciowej  w
Gnie�nie 27 kwietnia br. w Muzeum Archi
diecezji Gnie�nieñskiej. Znaczek ma warto�æ
3,30 z³ i zosta³ wydany w nak³adzie 150 tys.
sztuk. Znaczek zaprojektowa³ Bo¿ydar Groz
dew,  który  przedstawi³  na  nim  wizerunek

�wiêtego  Wojciecha  pochodz¹cy  z  obrazu
nieznanego autorstwa namalowanego w II po
³owie XIX wieku. Obraz ten pochodzi z ko�
cio³a  parafialnego  w Wilkowyi,  a  obecnie
znajduje  siê  w  ko�ciele  katedralnym  p.w.
Wniebowziêcia NMP w Gnie�nie. Wzd³u¿
lewej  krawêdzi  znaczka  umieszczono  napis

�w. Wojciech (956�997), a wzd³u¿ prawej �
nazwê serii �Patroni Polski�.

Poczta Polska wyda te¿ kopertê FDC, czyli
kopertê wydawan¹ w pierwszym dniu obiegu
znaczków, w limitowanej wersji. Na kopercie
umieszczono  logotyp  serii  �Patroni  Polski�
oraz  Kwaterê  z  Drzwi  Gnie�nieñskich  �
Nadanie  Wojciechowi  godno�ci  biskupiej
przez Cesarza Ottona II. Na kopercie znajduje
siê te¿ stempel z symbolem krzy¿a patriarchal

nego  oraz  nazw¹  Urzêdu  Pocztowego
Gniezno 1, który zosta³ wyznaczony na dzieñ
pierwszego dnia obiegu znaczka.

AP

Znaczek ze �wiêtym Wojciechem
Poczta Polska wyda³a znaczek pocztowy z wizerunkiem �w. Wojciecha. To drugi po znaczku
ze �w. Stanis³awem �wiêty patron Polski, który znalaz³ siê na znaczku.



HISTORIAmaj 2019 roku, nr 256Aspekt

Kulisy 4 Czerwca'89
Niektóre �rodowiska do rocznicy wyborów parlamentarnych, które odby³y siê w Polsce 4 czer
wca 1989 r., czyli 30 lat temu, przywi¹zuj¹ du¿e znaczenie. Nie wiem, czy s³usznie. Ci¹g wy
darzeñ, które poprzedzi³y to wydarzenie, jak i tych, które po nim nast¹pi³y przyjmowa³em ze
zdziwieniem.

Najpierw by³ 13 grudnia 1981 r.
Nie ukrywam, ¿e to co siê wtedy sta³o by

³o dla mnie, wówczas IVklasisty, na 150 dni
przed matur¹, olbrzymi¹ traum¹. Obserwowa
³em wydarzenia polityczne tamtego gor¹cego
lata.  Najpierw  zjazd  pezetpeerii,  a  pó�niej
zjazd  Solidarno�ci. Oczekiwa³em,  ¿e  tamte
wydarzenia  po wakacjach musz¹  przynie�æ
konkretne, konstruktywne zmiany polityczne.
Niestety,  nie  przynios³y,  bo  przynie�æ  nie
mog³y.  Niewielu  wówczas  zdawa³o  sobie
sprawê z tego, ¿e zadaniem genera³a Jaruzel
skiego, którego w czasie ferii zimowych uczy
niono premierem, bynajmniej nie my�li o de
mokratyzacji, czyli o dopuszczeniu ludzi Soli
darno�ci do udzia³u w ówczesnych organach
w³adzy,  czyli w  peerelowskim Sejmie,  rz¹
dzie, Radzie Pañstwa  i  radach narodowych,
ale planuje zupe³nie co innego, mianowicie,
jakby tu najsprawniej powsadzaæ ich za krat
ki i druty kolczaste. Mój tok rozumowania,
o czym przekona³em siê kilkana�cie lat temu,
by³ zbie¿ny z pogl¹dem Wojciecha Wasiutyñ
skiego, narodowego publicysty i dzia³acza po
litycznego. Pisa³ on: gdybym by³ Jaruzelskim,
wyda³ bym polecenie 1/3 pos³ów, by z³o¿yli
mandaty, a na ich miejsce dokooptowa³bym
ludzi Solidarno�ci. Niestety, to nie nast¹pi³o,
a ludzie Solidarno�ci 13 grudnia 1981 r. zna
le�li siê nie w peerelowskim Sejmie, lecz za
kratami i kolczastymi drutami.

Chocholi taniec
Trwaj¹c w tej traumie, liczy³em, ¿e w kra

ju wkrótce  dojdzie  do  zbrojnego  powstania
narodowego, którego celem by³oby odsuniê
cie  od w³adzy  junty  Jaruzelskiego. W  tym
przekonaniu uczestniczy³em w druku i kolpor
ta¿u podziemnych wydawnictw. Myli³em siê.
Junta zabija³a robotników, studentów, ksiê¿y,
a spo³eczeñstwo trwa³o w bierno�ci. Obserwu
j¹c  setki  tysiêcy  zgromadzonych  w  czasie
mszy papieskich, czy te¿ pogrzebu ks. Jerzego
Popie³uszki stwierdzi³em s³usznie, ¿e w tym
spo³eczeñstwie nie ma ani krzty woli podjêcia
walki z komunistami. G³owy by³y zaprz¹tniête
sprawami  bytowymi,  by  uda³o  siê wykupiæ
kartkowy przydzia³ miêsa  i wêdlin.  I  tak  to
trwa³o  jeszcze  latami, w  tym peerelowskim
chocholim tañcu,  tañczonym do muzyki or
kiestr wojskowych i ko³obrzeskich festiwali.

Ile jeszcze to wszystko potrwa?
Nie ukrywam, ¿e widz¹c otaczaj¹c¹ mnie

rzeczywisto�æ zadawa³em sobie pytanie: jak
d³ugo jeszcze? Jak d³ugo to wszystko potrwa,
zarówno drêczenie spo³eczeñstwa brakami na
rynku wszelkich  dóbr,  a  przede wszystkim
produktów spo¿ywczych,  jak  i pozbawianie
spo³eczeñstwa mo¿liwo�ci wp³ywania na po
litykê, jego ubezw³asnowolnienie. Przypusz
cza³em wtedy, ¿e realne, konkretne zmiany,
polegaj¹ce na odsuniêciu od w³adzy komuni
stów  i  junty  Jaruzelskiego  to  raczej odleg³a
perspektywa, Mo¿e za lat dziesiêæ.

Przed³u¿a³ siê w moim ¿yciu czas studenc
ki, ale nie narzeka³em. Po rozpoczêciu studiów
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, stu
dia prawnicze nabra³y nowych barw. Nada³o
je spotkanie nowych ludzi i prze¿ycie nowych

wydarzeñ. Osob¹, która ukszta³towa³a mnie
ideowo i politycznie by³ prof. Wies³aw Chrza
nowski. Wiele wniós³ prof. Adam Strzembosz.
Mile wspominam dyskusje z prof. Janem Wi
dackim. Fundamentalne znaczenie mia³y takie
postaci,  jak filozof ks. prof. Albert Kr¹piec,
czy te¿ etycy ks. prof. Tadeusz Styczeñ i An
drzej Szostek. By³em na KULowskim dzie
dziñcu w czasie wizyty Jana Paw³a II. Trauma,
któr¹  zafundowa³a  mi  junta  Jaruzelskiego
stopniowo zanika³a.

Kiedy  gdzie�  w  po³owie  1988  r.  prof.
Adam Strzembosz poinformowa³ nas, ¿e za
powiadaj¹ siê zmiany, nie dawa³em temu wia
ry. Ci¹gle by³em przekonany, ¿e zmiany mog¹
nast¹piæ jedynie przez odsuniêcie od w³adzy
komunistów i junty Jaruzelskiego przemoc¹.
Po  latach,  obserwuj¹c wydarzenia w Buka
reszcie, przysz³o dziêkowaæ Bogu, ¿e tak siê
nie sta³o. Taka dialektyka.

Okr¹g³y stó³
Nagle  wybuch³e  i  szybko  zakoñczone

strajki nowohuckie i stoczniowe utwierdzi³y
mnie w przekonaniu, ¿e spo³eczeñstwo jesz
cze nie jest w stanie nic zmieniæ. Gdy Kisz
czak zaproponowa³ jaki� okr¹g³y stó³, �mia
³em siê. No bo kto pójdzie na rozmowy z ban
dziorem, który nie tak dawno wsadza³ ludzi
do wiêzieñ. Z takim bandziorem siê nie roz
mawia, wsadza siê go do wiêzienia. Lecz nie
by³o jeszcze ludzi gotowych na to.

Po wakacjach i powrocie na uczelniê prof.
Strzembosz  zdradzi³  nam  sekret,  gdzie  le¿y
klucz do przemian. Tym kluczem mia³y byæ
wybory do peerelowskiego sejmu. Junta Jaru
zelskiego zdawa³a sobie sprawê, ¿e po przejê
ciu Polski  do MFW, wybory,  a w zasadzie
pseudowybory, w dotychczasowe formule nie
zosta³yby  uznane,  tak¿e  przez  tê  instytucjê.
Nale¿a³o to wykorzystaæ. Obrady okr¹g³ego
sto³u mia³y tê now¹ formu³ê wypracowaæ
i wypracowa³y.

35% demokracji
�miech  nas  rozbiera³,  kiedy  czytali�my

opublikowan¹ jako dodatek do ̄ o³nierza Wol

no�ci zmienion¹ peerelowsk¹ konstytucjê i no
w¹ ordynacjê wyborcz¹. £apali�my siê raz za
brzuchy ze �miech, raz za g³owy z przera¿enia.
Przera¿enie budzi³ wprowadzony do ordynacji
drakoñski, i�cie faszystowski wymóg zebrania
przez komitet kandydata na pos³a albo sena
tora kilku tysiêcy podpisów osób popieraj¹
cych zg³aszan¹ kandydaturê. Z solidnej nauki
prawa konstytucyjnego wiedzieli�my, ¿e 70
lat wcze�niej, kiedy przeprowadzano pierwsze
w odrodzonej Polsce wybory, lista kandyda
tów winna byæ poparta 50 podpisami. Niestety
w 1989 r. tych podpisów musia³o byæ kilka
dziesi¹t razy wiêcej. Ot, komuni�ci oddaj¹cy
nieco  w³adzy  za¿¹dali  za  to  niebotycznie
wysokiej ceny. Niestety, ten drakoñski, neofa
szystowski  przepis  nakazuj¹cy  kandydatom

do parlamentu zebranie po kilka tysiêcy (do
senatu 1500) podpisów obowi¹zuje w Polskim
prawie wyborczym do dzi�,  przez  co hañbi
Polskê. W ¿adnym zachodnioeuropejskim czy
amerykañskim pañstwie takiego wymogu nie
ma. Pomy�la³em wtedy, oby by³y to ostatnie
wybory z tak drakoñskim warunkiem. Nieste
ty, nie by³y, wiêc mo¿na stwierdziæ, ¿e posta
nowienia okr¹g³ego sto³u obowi¹zuj¹ nadal.

W komisji wyborczej
Prof. Adam Strzembosz, pomimo tego, ¿e

widzia³ nasz kpiarski stosunek do modelu de
mokracji wypracowanego przy okr¹g³ym sto
le, wezwa³ nas do udzia³u w komisjach wybor
czych, by zapobiec fa³szerstwu. Byæ mo¿e nie
wiedzia³, ¿e fa³szerstwa w obwodowych ko
misjach nie mia³yby znaczenia, bo by osi¹gn¹æ
cel komuni�ci musieliby dokonaæ fa³szerstwa
na szczeblu okrêgu wyborczego,  tym niem
niej, w odzewie na jego apel zg³osi³em siê do
pracy w jednej i komisji w £odzi, rzecz jasna
po stronie solidarno�ciowej. Z sentymentem
wspominam zebranie, które odby³o siê na pod
wórzu siedziby Solidarno�ci, przy ul. Kamiñ
skiego i pana Kostrzewê, który z trzepaka po
ucza³, jak nale¿y funkcjonowaæ w komisji.

Praca obwodowej komisji jest ¿mudna
i nudna. Liczy siê i wydaje karty do g³osowa
nia, zaznaczaj¹c w spisie wyborców ten fakt.
Ale wtedy nudno nie by³o. Go lokalu wali³y
t³umy. przychodzi³y ca³e rodziny. Widywa³em
maluchy ci¹gn¹ce mamy za rêkê i namawia
j¹ce:na P³ucienniczaka, ja chcê na P³ucienni
czaka. A P³ucienniczak by³ milicjantem oby
watelskim,  znanym  dzieciarni  z  programu

997. Teraz zamarzy³o mu siê miejsce w Sena
cie. Po zakoñczeniu g³osowania i wyjêciu kart
z urny, stwierdzi³em bardzo liczne karty z g³o
sami oddanymi i na milicjanta P³ucienniczaka
i na mec. Karola G³ogowskiego, reklamuj¹ce
go siê jako Senator Katolickiej £odzi. Lecz do
sejmu z puli 35%, tj. wolnej szanse mieli jedy
nie kandydaci solidarno�ciowi, a i do senatu
równie¿.

Karty do g³osowania by³y do�æ cienkie,
a do zaznaczania udostêpniono czarne flama
stry. Dziêki  temu  ju¿ oko³o po³udnia znany
by³ los listy krajowej, na której umieszczono
nazwiska komunistycznych dygnitarzy. Z pra
wie ka¿dej karty na  jej odwrotn¹ stronê, co
by³o widoczne go³ym okiem, przebija³ wielki,
na ca³¹ stronê �X�. Na twarzy solidarno�cio
wego mê¿a zaufania malowa³o siê przera¿enie.
� Panie,  ludzie  powariowali.  Lista  krajowa
mia³a i�æ bez skre�leñ, a oni kre�l¹ na potêgê.
Co bêdzie, jak krajówka nie przejdzie? Stan
wojenny bêdzie.

Stanu wojennego  nie  by³o. By³  kabaret.
Peerelowski Sejm pomiêdzy pierwsz¹, a drug¹
tur¹ wyborów zmieni³ ordynacjê wyborcz¹.

Komisja wyborcza mia³a sk³ad mieszany,
lecz  wiêkszo�æ  w  niej  stanowili  ci  nas³ani
przez pezetpeeriê. Byli to aktywi�ci z jednego
z zak³adu produkcyjnego w £odzi. Chwalili
siê,  ¿e przed wyborami dok³adnie  ich prze
szkolono. M.in. wys³ano ich na siedmiodnio
w¹ kursokonferencjê do Sulejowa. Mi³a atmo
sfera zosta³a przez nich zepsuta tu¿ po zakoñ
czeniu g³osowania, zamkniêciu lokalu, a ot
warciu urn. Poradzili nam uprzejmie, aby�my
my, tj, cz³onkowie solidarno�ciowi (tj. ja, pani
Gra¿yna  Przanowska  i  jeszcze  jeden  pan)
usiedli sobie z boku i nie przeszkadzali im w
liczeniu g³osów. Propozycja wariata, bo kto
by³ kiedykolwiek w takiej komisji, ten wie, ¿e
wtedy ka¿da g³owa i para r¹k jest potrzebna,
by jak najprêdzej uporaæ siê z liczeniem g³o
sów. Natomiast we mnie z ty³u g³owy zapali³a
siê lampka, przypominaj¹ca o ostrze¿eniach
o mo¿liwych usi³owaniach fa³szowania wy
ników wyborów. Ale te¿ obudzi³ siê we mnie
najzwyczajniejszy bunt i oburzenie. Bo niby,
¿e co, ¿e my ze strony solidarno�ciowej nie
nadajemy  siê,  czy  te¿  nie  potrafimy  liczyæ
kartek papieru i g³osów. Dlatego nie by³o in
nego wyj�cia. Waln¹³em piê�ci¹ w stó³ i g³osy
liczyli wszyscy cz³onkowie tej komisji.

Dwa tygodnie pó�niej ci sami cz³onkowie
z ramienia pezetpeeri, zwi¹zków Miodowicza
i ta zetesempówka przeszkolona w Sulejowie,
kiedy by³a druga tura wyborów do Senatu, byli
ju¿ cisi, pokorego usposobienia, nie sk³adali
nam dziwnych propozycji i nie chcieli wyrê
czaæ nas w liczeniu g³osów.

Szampana nie by³o
Kiedy po wszystkim udali�my siê do sie

dziby Solidarno�ci przy ul. Kamiñskiego, no
wowybrana pose³ Maria Dmochowska przy
jê³a nas ciep³o i serdecznie. Liczy³em na lamp
kê szampana,  tymczasem by³y  flaczki  i ko
niak. Trochê dziwnie.

Kiedy ju¿ rano wraca³em do domu, w mi
jaj¹cych mnie  tramwajach  i  autobusach wi
dzia³em ludzi, na twarzach których nie malo
wa³a siê rado�æ i duma ze zwyciêstwa. Przy
patruj¹c  siê  im, widzia³em wymalowane na
twarzach niepewno�æ jutra i pytanie: co teraz
bêdzie?

Tego nie wiedzia³ nikt, prócz tych, którzy
w Warszawie stali ju¿ w blokach startowych.

JACEK KÊDZIERSKI

Podziel siê swoim zdaniem! Napisz do nas!
Adres: 90955 £ód� 8, ul. Piotrkowska 17,
skrytka pocztowa 22
 email: redakcja@aspektpolski.pl
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  Wróci³am kilkana�cie dni temu z Ziemi
�wiêtej � wstrz¹�niêta jej piêknem i bólem
Chrystusa. Nie umiem uj¹æ w s³owa mojego
prze¿ycia. Uda³o mi siê w wielkim napiêciu
namalowaæ osiem obrazów � du¿ych, jakie
zwykle malujê. Ale  to wszystko ma³o.  Jak
odpowiedzieæ na tak wielk¹ mi³o�æ Boga do
cz³owieka? Jak? Jakimi kszta³tami i kolorami
nakre�liæ  swoj¹  nêdzê  duchow¹  i  ubóstwo
wewnêtrzne?
  W³a�nie  by³am w  Jerozolimie  podczas
masakry przy murze p³aczu � zginê³o kilku
nastu m³odych  ludzi  �  z  tego  powodu  nie
mogli�my zwiedziæ meczetu Wielkiego Ka
lifa  Omara.  Próbujê  uporz¹dkowaæ  swoje
prze¿ycia. Nie by³o czasu dos³ownie na nic.
Strajk arabski uniemo¿liwi³ jakiekolwiek ku
powanie. Kramy arabskie przy doj�ciu do Ba
zyliki �wiêtego Grobu pozamykane na cztery
spusty. No i dobrze. Podró¿ by³a potwornie
mêcz¹ca.  Dwana�cie  godzin  �  dojazd  do
Wiednia. Rano Msza �w. na Kahlenbergu
w Wiedniu. Pospieszne zwiedzanie Wiednia
i �niadanie w hotelu. Lot z Wiednia do Tel
Aviwu i do Eilatu. Z Eilatu autobusem droga
powrotna do Arradu. W sumie dwie doby bez
noclegu. Pocz¹tek wiêc koszmarny. Do tego
w TelAviwie zosta³a moja torba z desk¹ i pa
pierami. Otrzyma³am j¹ dwa dni pó�niej w Ty
beriadzie  nad  Jeziorem  Galilejskim.  Nie
umiem zebraæ my�li. P³yn¹c promem do Ka
farnaum p³aka³am ca³y czas. Jedynie jezioro
nie  uleg³o  zmianie.  Powsta³y  ró¿ne  nowe
miasta  i  osiedla. Piêkniejszego miejsca nie
widzia³am.  To,  co  ujrza³am  urzek³o mnie,
przesz³o moje wyobra¿enie o tej ziemi � zie
mi Chrystusa (a ja pozbawiona deski i papie
rów  nie  mogê  malowaæ!).  Teczka  jednak
nadesz³a i po kilku dniach ju¿ w Jerozolimie
mog³am ten zapis prze¿ycia piêkna utrwaliæ.
Dziêkujê Panu Bogu za to, ¿e mog³am utrwa
liæ  to  prze¿ycie  i  dziêkujê  Tony  Dekel,
¿ydowskiej dziewczynie, która przys³a³a mi
tê  teczkê do Tyberiady. By³a  to moja piel
grzymka zamykaj¹ca 30letni¹ pracê zwi¹

zan¹ z nauczaniem. Od Boga otrzyma³am �
najpiêkniejszy  dar  �  mo¿liwo�æ  prze¿ycia
Ziemi  �wiêtej.  Tempo  pielgrzymki  by³o
prawie kosmiczne. Nie by³o mowy o jakiej
kolwiek  zmianie  planu.  Grupa  liczy³a  51
osób. W Haifie by³am zaledwie na Mszy �w.
na  wzgórzu  Karmel,  przy  grobie  �  grocie
proroka  Eliasza.  Czego�  piêkniejszego  nie
widzia³am. W sercu moim: rado�æ i ból. Ra
do�æ z wielkiej urody tej ró¿norodnej ziemi.
Ból z nêdzy ludzkiej i sposobu torturowania
i  wiêzienia  Jezusa  Chrystusa.  Dotyka³am
tych miejsc. Jestem wstrz¹�niêta brutalno�ci¹
i nienawi�ci¹ cz³owieka do Boga.

  Milczysz, a ja chcia³am przekazaæ Ci mój
dotyk  z  najcudowniejszej  ziemi,  pêkniêtej
wzd³u¿ i poprzek, jakby Bóg narysowa³ na niej
Krzy¿ swojego Syna i krzy¿ ka¿dego z nas.
Ogromny rów, który tu powsta³ spowodowa³

wielk¹ ró¿norodno�æ krajobrazu. Kiedy wy
je¿d¿aj¹c czyta³am teksty Ryszarda Kapu�
ciñskiego,  zapamiêta³am,  ¿e  ziemia  ta  jest
w¹ska, bo mo¿na z jednego koñca na drugi
rzuciæ ma³y kamyk. W³ochy da³y mi wielkie
prze¿ycie. Po powrocie, malowa³am jedne
z  piêkniejszych  moich  obrazów;  Afryka
powali³a mnie na ziemiê, z której nie mog³am
siê podnie�æ. Ziemia �wiêta da³a mi dyskret
n¹ jasno�æ, u�wiadomi³a mi obecno�æ Boga
na ka¿dym miejscu. Jego wielko�æ i m¹dro�æ
� a przede wszystkim mi³o�æ i �wiat³o. Ob
razy malowa³am w odrêtwieniu. Pó³�wiado
mie. Ziemia �wiêta, wszystkie miejsca, które
dotyka³am, stare kamienie, groty: Zwiasto
wania, Narodzenia, Grobu �wiêtego i Zmar
twychwstania,  groty  proroków,  a wiêc  ka
mienie, mury, ogrodzenia zwi¹zane z ziemi¹.
Wszystkie te miejsca pe³ne tajemnic znajduj¹
siê wewn¹trz ziemi, ukryte jakby przed nasz¹
nêdz¹.  Bo  ta  ziemia  staje  siê  o³tarzem,  na

który sp³ynê³a krew Chrystusa. Ta ziemia jest
naprawdê �wiêta. Trudne przej�cia do Boga.
Do Bazyliki �wiêtego Grobu. Przez kramy
arabskie, handel, wrzeszcz¹cy t³um, brudne
uliczki, zamkniête okiennice sklepów ulicz
nych. Byle  jakie  �ma�niêcia�  �  przewa¿nie
czarnej  kreski,  sprawi³y  na mnie  wra¿enie
dysharmonii i pustki. Ten �wiat arabski otwar
ty i pogodny w Kairze, tu wyda³ mi siê chytry
i  brudny.  Brud  uliczek  dochodz¹cych  do
Bazyliki Grobu �wiêtego, jakby profanowa³
to �wiête miejsce i �wiêt¹ ulicê Via Dolorosa
i uto¿samia³ siê z grzechem. Bazylikê Grobu
spontanicznie pokocha³am. W grocie Grobu
�wiêtego i Zmartwychwstania co� �mamro
ta³am�. By³ to mój be³kot. Nie mog³am wy
dobyæ jednego s³owa. �Rycza³am� ca³ym ser
cem. Tu odczu³am ca³e okrucieñstwo i ubóst
wo duchowe cz³owieka. My�li pl¹ta³y mi siê
jak przed o³tarzem w momencie zawierania
ma³¿eñstwa. Wszyscy odeszli. Zosta³am tylko
z Chrystusem. By³y to moje za�lubiny z Nim,
z Jego Krzy¿em, na który zgodzi³am siê sama
na krakowskiej ulicy w �wiêto �wiec i kwia
tów. W nocy. Tak, Panie. Uwiod³e� mnie, a ja
pozwoli³am Ci na to. Bo ufam jak dziecko.
I wiem, ¿e tylko Ty mnie naprawdê znasz
i tylko Ty chcesz dla mnie prawdziwego dob
ra. Nada³e� mi piêkne imiê. To znaczy chcia
³e� oddaæ mi czê�æ swojego piêkna. Dziêkujê
Ci za to. Prowadzi³e� mnie przez ró¿ne kraje
i pozwoli³e� mi poznaæ wielkich i m¹drych
ludzi i zawsze cierpliwie czeka³e� na moment
mojego obudzenia ze snu. Ocali³e� i prowa
dzi³e�. Nie dawa³e� mi zbyt wielkich ciê¿a
rów do d�wigania. Otoczy³e� mnie piêknem.
Dlaczego da³e� mi tyle piêkna? Moja dusza
wype³niona jest piêknem i bólem Twoim, Pa
nie. Widzia³am wiêzienne lochy, dotyka³am
tych miejsc, odczu³am tortury, widzia³am wy
my�lne  haki  do  kaleczenia  Twojego  cia³a,
kolce cierniowe i inne narzêdzia tortur. Bu
dzê siê, p³aczê nad ludzk¹ nêdz¹ � moj¹ tak¿e.
Otrzyma³am od Ciebie, Panie najpiêkniejszy
dar � Krzy¿ Jerozolimski i �wiat³o Twoje, Pa
nie. Niech ten promyk rozb³y�nie w sercach
drogich  i  kochanych  ludzi,  z  którymi mnie
zjednoczy³e� przez piêkno i wspólnotê. Czujê
Twoj¹ moc i dzia³anie. Czujê Twoj¹ troskê
o ka¿dego z nas.

IZABELA MARIA TRELIÑSKA

Rado�æ i ból � prze¿ycie Ziemi �wiêtej

Ukraina jest konsekwentna�
Ukraiñski s¹d nie wyda Polsce Gruzina, który zamordowa³ Polkê. Mê¿czyzna mo¿e wyj�æ
na wolno�æ. Na nic zdadz¹ siê kolejne polskie umizgi do banderowskiej Ukrainy. Trwonione
miliardy id¹ na marne, wiêcej, wzmacniaj¹ twardy antypolski kurs na pradawnych polskich
Dzikich Polach. Okazuje siê, ¿e mimo up³ywu czasu, mimo � a mo¿e w³a�nie z powodu �
przejêcia wszelkich przejawów ukraiñskiego ¿ycia gospodarczego przez izraelskie i ame
rykañskie firmy � stosunek do Polaków nie zmienia siê, a wrêcz zaostrza.

Kompromituj¹ca klêska wyborcza banderow
ca Poroszenki i nowe w³adze Ukrainy pod wo
dz¹ Wo³odymyra Ze³enskiego ziej¹ do nas ta
kim samym jadem. Jest to jedyna konsekwent
na polityka zagraniczna Ukrainy.
  Ale skutki tej nowejstarej polityki da³y
o sobie znaæ w Dzieñ Zwyciêstwa nad hitle
rowskim naje�d�c¹. Oto ukraiñski s¹d zablo
kowa³ zgodê na wydanie Polsce Mamuki K.
� Gruzina, który jest podejrzany o brutalne za
bójstwo m³odej ³odzianki, Pauliny D. Je�li po
stanowienie  siê  uprawomocni,  mê¿czyzna
mo¿e wyj�æ na wolno�æ.

  Jesieni¹ ubieg³ego roku Paulina bawi³a siê
w  ³ódzkich  klubach  przy  ul.  Piotrowskiej.
Wysz³a stamt¹d ok. godz. 6.30. Ostatni raz ka
mery zarejestrowa³y 28latkê po godz. 8 rano
w  towarzystwie starszego mê¿czyzny. Oka
za³o siê, ¿e jest Gruzinem. Przebywali tam te¿
inni  obywatele Gruzji,  którzy  pracowali  na
³ódzkich budowach. Prawie tydzieñ po zagi
niêciu 28latki, policja znalaz³a zw³oki kobiety
w okolicach Stawów Jana.
  Gruzin, Mamuka K., zosta³  schwytany
w Kijowie.  Ukraiñski  s¹d  nie  chce wydaæ
39latka Polsce. Informacjê potwierdzi³a Pro

kuratura Krajowa, a S¹d Rejonowy w Kijowie
uchyli³ wcze�niejsz¹ decyzjê Prokuratury Ge
neralnej Ukrainy o zezwoleniu na ekstradycjê
do Polski. Warto przypomnieæ, ¿e nowowy
brany prezydent Wo³odymyr Ze³enski jesz
cze w wyborczy wieczór zapowiedzia³ zdymi
sjonowanie prokuratora generalnego £ucenki
i obieca³, ¿e nada nowe tempo porozumieniom
z Miñska i formatowi normandzkiemu.

� Procedura ekstradycyjna mog³aby byæ
wznowiona tylko wtedy, kiedy pojawi³yby siê
nowe okoliczno�ci w sprawie � mówi portalo
wi tvn24.pl adwokat Iryna Myzyna. Rodzina
kobiety jest wstrz¹�niêta decyzj¹ s¹du. Obwi
nia te¿ polski wymiar sprawiedliwo�ci. � Ten
cz³owiek zosta³ zatrzymany 1 listopada. Wte
dy przedstawiciele naszego wymiaru sprawie
dliwo�ci  robili  sobie  PR  na  tragedii  naszej
rodziny. Chwalono siê sprawn¹ akcj¹. A teraz
dosz³o do tego, ¿e K. mo¿e nigdy nie odpowie
dzieæ za to, czego siê dopu�ci³.

Ju¿  dawno  przestali�my  naiwnie  pytaæ:

�dok¹d  idziesz, Ukraino?�. Druzgoc¹ca  po
ra¿ka Poroszenki wynios³a na szczyty w³adzy
komika Wo³odymyra Ze³enskiego, który huk
n¹³ z armaty w stronê Polski zaraz po zwyciê
stwie wyborczym, patronuj¹c zakazowi eks
tradycji. Mamy przynajmniej jasno�æ, dok¹d
zmierza Ukraina. Tylko g³upcy mieli nadzie
jê na zmianê w polityce Zachodniej Ukrainy.
Z zaciekawieniem bêdziemy czytaæ komenta
rze polskiej/niemieckiej prasy. Wobec Poro
szenki polskie media nie dopuszcza³y siê ¿ad
nej krytyki, dezinformuj¹c jedynie polsk¹ opi
niê publiczn¹. Stawiam w ciemno, ¿e i wobec
rz¹dów Ze³enskiego nie bêdzie mowy o  ja
kiejkolwiek zmianie tej optyki.

Ile razy i jak silnie trzeba kopn¹æ polskich
polityków, ¿eby zrozumieli, ¿e po raz kolejny
w  historii  wystawiani  s¹  do  wiatru  przez
�wiernych  sojuszników�? Przecie¿  to Stany
Zjednoczone traktuj¹ Ukrainê jak pionka na
szachownicy w grze z Rosj¹. Traktuj¹ j¹ jako
o�rodek  radykalnej  polityki  antyrosyjskiej.
Tak wiêc, nie nale¿y liczyæ na ¿adn¹ pomoc
w sprawie Gruzina Mamuka K. Bo kto by siê
przejmowa³ Polsk¹ i po co?

Polityka  polska  wobec  Ukrainy  ponosi
kolejn¹ wielk¹ klêskê.

PAWE£ JASZCZAK

Widok z Góry Oliwnej
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A jednak wczoraj pró¿no by³o szukaæ w prog
ramach stacji telewizyjnych relacji z marszu
� na szczê�cie relacje prowadzi³y media in
ternetowe, mo¿na siê wiêc zapoznaæ z prze
biegiem marszu na internetowych kana³ach
wideo. Co zatem czyni marsz tak niewygod
nym?

Istot¹ �Marszu przeciwko roszczeniom�
by³a mobilizacja opinii publicznej wobec za
gro¿eñ dla Polski wynikaj¹cej z przyjêtej
w USA i podpisanej w maju 2018 roku przez
prezydenta Trumpa tzw. �ustawy 447�, zwa
nej w skrócie JUST (Justice for Uncompen
sated Survivors Today). Ustawa ta zobowi¹
zuje rz¹d Stanów Zjednoczonych do wspie
rania odzyskiwania przez miêdzynarodowe
organizacje ¿ydowskie tzw. mienia bezspad
kowego, tzn. nale¿¹cego do ¯ydów, którzy
nie pozostawili spadkobierców. Ze wzglêdu
na fakt, ¿e najwiêksza populacja ludno�ci ¿y
dowskiej w Europie zamieszkiwa³a do II woj
ny �wiatowej w Polsce skutki �ustawy 447�
dotykaj¹  naszego  pañstwa w  najwiêkszym
stopniu.

Specyfik¹ ustawy 447 jest ³amanie pod
stawowych zasad dziedziczenia obowi¹zuj¹
cych  chyba we wszystkich wspó³czesnych
systemach prawnych, w których w przypad
ku, gdy umieraj¹cy nie pozostawi³ po sobie
spadkobiercy,  jego maj¹tek  przechodzi  na
w³asno�æ pañstwa, którego by³ obywatelem.
Tymczasem organizacje ¯ydów amerykañ
skich, których lobbing doprowadzi³ do uch
walenia �ustawy 447� s¹ potomkami spo³ecz
no�ci,  która w  okresie  II wojny  �wiatowej
zachowa³a ca³kowit¹ obojêtno�æ wobec losu
ich pobratymców w Europie. Powo³ywanie

siê przez te organizacje na wyj¹tkowo�æ Ho
lokaustu  w  historii  pomija  wszystkie  inne
przypadki masowego ludobójstwa w dziejach,
jak chocia¿by zag³adê Ormian w 1915 roku
czy  rze�  wo³yñsk¹  dokonan¹  na  Polakach
przez  ukraiñskich  nacjonalistów. W przyto
czonych  przyk³adach  ofiarami  masowych
mordów  pada³y  ca³e  rodziny,  co  rodzi³oby
równie¿ logikê mienia bezspadkowego, a jed
nak to pojêcie jest �wynalazkiem� ustawy 447.

Praktyka stosowania �ustawy 447� mo¿e
byæ niezwykle gro�na dla Polski, g³ównie ze
wzglêdu na bezalternatywn¹ proamerykañs
ko�æ polskiej polityki zagranicznej, w tym
w zakresie obronno�ci i ostatnio dostaw su
rowców energetycznych. Dzia³aj¹c wed³ug
obowi¹zuj¹cej w Polsce przez lata zasady, ¿e
�o ̄ ydach mo¿na mówiæ dobrze albo wcale�,
dyplomacja polska nie podjê³a starañ na rzecz
przeciwdzia³ania lobbingowi organizacji ¿y
dowskich, który doprowadzi³ do uchwalenia
ustawy 447, za� po jej uchwaleniu nieliczne
wypowiedzi przedstawicieli rz¹du, ¿e �usta
wa 447� nie ma zastosowania wobec Polski
nie brzmi¹ przekonuj¹co. Równie¿ publiczne
zapewnienie przez Jaros³awa Kaczyñskiego
na  konwencji  wyborczej  w  Pu³tusku,  ¿e
�Polska nie zap³aci ani z³otówki� nie przeko

nuje bior¹c pod uwagê chocia¿by los nowe
lizacji o IPN, z której rz¹d Prawa i Sprawied
liwo�ci wycofa³ siê pod naciskiem dyploma
tycznym USA i Izraela. Ten test suwerenno�
ci  pañstwa  polskiego  nie  wypad³  dobrze,
mo¿na wiêc s¹dziæ, ¿e naciski polityczne wy
mienionych pañstw w zakresie �ustawy 447�
mog¹  przynie�æ  skutek  w  postaci  uznania
przez Polskê bezzasadnych roszczeñ organi
zacji ¿ydowskich. Przyk³ady publicznie for
mu³owanych ¿¹dañ wobec Polski wype³nie
nia roszczeñ wynikaj¹cych z �ustawy 447�
mogli�my wys³uchaæ  ze  strony  polityków
amerykañskich  i  izraelskich podczas odby
waj¹cej siê w lutym 2019 roku w Warszawie
tzw. konferencji antyirañskiej.

Roszczenia ¿ydowskie wobec Polski w cza
sie uchwalania �ustawy 447� by³y szacowane
na kwotê 65 mld USD, obecnie s¹ okre�lane
jako ponad 300 mld USD. Spe³nienie przez
pañstwo polskie tych roszczeñ oznacza³oby
finansow¹ ruinê Polski, a faktyczna niemo¿
no�æ ich sp³aty w gotówce oznacza³aby za
pewne przekazanie maj¹tku trwa³ego (nieru
chomo�ci, ziemia, itp.), czego konsekwencj¹
by³aby d³ugotrwa³a utrata suwerenno�ci eko
nomicznej przez Polaków.

Przedstawiciele Konfederacji KORWiN
Braun  Liroy  Narodowcy  zaprezentowali
projekt ustawy autorstwa Stanis³awa Michal
kiewicza  zobowi¹zuj¹cej  Sejm RP  do  nie
uznawania roszczeñ bezspadkowych organi
zacji ¿ydowskich, które s¹ sprzeczne z pra
wem spadkowym obowi¹zuj¹cym w Polsce.

Wobec tych uwarunkowañ politycznych
milczenie wobec �Marszu przeciwko roszcze
niom� odzwierciedla trudn¹ sytuacjê, w ja
kiej znalaz³a siê polityka polska. Okazuje siê,
¿e budowanie polityki zagranicznej w opar
ciu o doktrynê bezwzglêdnej antyrosyjsko�ci
mo¿e powodowaæ komplikacje opisywane w
polskim przys³owiu jako �wpadniêcie z desz
czu pod rynnê�. Wydaje siê, ¿e przedstawi
ciele obozu rz¹dz¹cego nie rozumiej¹ (b¹d�
w³a�nie zaczynaj¹ rozumieæ), ¿e polska suwe
renno�æ  nie  jest  definiowana  tylko  przez
pryzmat stosunków polskorosyjskich. Cenê
za  ten  brak  rozumienia  polskich  interesów
mo¿e zap³aciæ naród polski.

JAN WALISZEWSKI

Przemilczany marsz
W sobotê 11 maja 2019 roku w Warszawie odby³ siê �Marsz przeciwko roszczeniom� � ma
nifestacja z udzia³em oko³o 20 tysiêcy uczestników, w tym parlamentarzystów (Robert Winnicki,
Tomasz Rzymkowski) oraz wielu znanych przedstawicieli ¿ycia publicznego. Nie jest ³atwo zmo
bilizowaæ w dniu wolnym od pracy tak wielu Polaków do przyjazdu do stolicy, wiêc w warunkach
polskich takie zgromadzenie jest uznawane za bardzo liczne i dostrzegane przez media.

Autor przedstawia jednocze�nie pragmatycz
ne sposoby uzdrowienia chorego systemu po
litycznego w Polsce, a to dziêki wprowadzeniu
wybranych instrumentów demokracji oddol
nej na wzór szwajcarski: referendum, inicja
tywy obywatelskiej i weta obywatelskiego.

W  Polsce  obywateli  przekonuje  siê,  ¿e
mo¿liwo�æ wrzucenia do urny kartki do g³o
sowania  raz na kilka lat jest podstaw¹ demo
kracji.  Ale  czy  polscy  obywatele,  dziêki
udzia³owi w wyborach i g³osowaniu na okre
�lone partie i ugrupowania polityczne, maj¹
rzeczywisty wp³yw na stanowione w polskim
pañstwie prawo? Podstaw¹ obowi¹zuj¹cego

prawa w naszym kraju jest przestarza³a i nie
dostosowana do dzisiejszych potrzeb konsty
tucja. Poza tym, mo¿na stwierdziæ, ¿e w Pols
ce istnieje obstrukcja powa¿nego traktowania
obywateli przez wybranych przez nich przed
stawicieli do parlamentu.
  Ksi¹¿ka prof. Matyi analizuje namiastki
demokracji  bezpo�redniej  w  III  Rzeczpo
spolitej, a wiêc tego typu demokracji, w któ
rej rzeczywistym suwerenem powinien byæ
obywatel. Celem publikacji jest pokazanie
Czytelnikowi, ¿e aktualna �demokracja od
dolna� w Polsce jest niestety fikcj¹ i w prak
tyce  jest  sterowana  odgórnie. Monografia

powinna pomóc Czytelnikowi w zrozumie
niu  z³o¿onej  problematyki  ci¹gle  jeszcze
m³odej  polskiej  (semi)demokracji  i  odpo
wiedzieæ na coraz czê�ciej zadawane w spo
³eczeñstwie  pytanie  �  co  i  jak  nale¿a³oby
zmieniæ w polskim pañstwie, aby obywatele
stali  siê  jego  rzeczywistym  suwerenem?
Czytaj¹c  ksi¹¿kê  nie  zapominajmy  o  jed
nym: wspó³rz¹dzenie pañstwem przez oby
wateli dla obywateli to nie ja³mu¿na od rz¹
dz¹cych  dla  rz¹dzonych,  lecz  demokra
tyczne prawo suwerena, czyli obywateli.
  Publikacja �Polska semidemokracja� jest
w pewnym sensie kontynuacj¹ poprzedniej
ksi¹¿ki Miros³awa Matyi  pt.  «Szwajcarska
demokracja szans¹ dla Polski?» (Warszawa
2018). Jednak, w przeciwieñstwie do tamtej
publikacji, autor nie tylko analizuje szwajcar
ski system polityczny, ale wskazuje przede
wszystkim  na  istotne wady  ustrojowe  pol
skiej demokracji po³owicznej, któr¹ nazywa
semidemokracj¹ i podaje konkretn¹ receptê

na uzdrowienie systemu politycznodecyzyj
nego w naszym pañstwie.

Ksi¹¿kê  warto  przeczytaæ  choæby  dla
tego, aby uzmys³owiæ sobie, ¿e mo¿e byæ
w Polsce lepiej�i tak niewiele do tego po
trzeba.

Miros³aw Matyja, Polska semidemokracja. Dy
lematy oddolnej demokracji w III Rzeczpospolitej
Wydawnictwo WGP, matyja.edu.pl

MM

Demokracja � prawda i fikcja
Krytyki  sposobu  rz¹dzenia  w  Polsce  nie  brakuje! Ma³o  kto  podaje  jednak  receptê  na
sprawniejsze, lepsze i skuteczne funkcjonowanie polskiego systemu politycznodecyzyjnego.
Profesor Polskiego Uniwersytetu na Obczy�nie PUNO w Londynie Miros³aw Matyja w swo
jej najnowszej publikacji «nazywa rzeczy po imieniu», podaj¹c konkretne przyk³ady nieudol
no�ci funkcjonowania pañstwa polskiego.

Fo
to

: t
wi

tte
r.c

om
@

MG
Kr

up
a



NASZE SPRAWY Aspekt , maj 2019 roku, nr 256

Pan Bogdan z Norwegii l Pani Stefania z £odzi l 
Pani Danuta z Legionowa l Pani Barbara z £o-
dzi l Pan Marek z £odzi l Pani Maria z £odzi l
Pani Krystyna z £odzi l Pani Marianna z £odzi l 
Pani Maria z Opola l Pani Teresa z £odzi.

Dobroczyñcy �Aspektu Polskiego�

Byæ mo¿e pi³karze £KS zdobêd¹ mistrzostwo
I ligi, bo dru¿yna Rakowa Czêstochowa na ko
niec rozgrywek doznawa³a wyra�nej zadyszki
i z dystansu 9 punktów nad rywalami pozo
sta³y ju¿ tylko 2 pkt. Ostatni mecz £KS ro
zegra w Opolu z tamtejsz¹ Odr¹. W ten spek
takularny  sposób,  ³ódzki  klub  powraca  do
grona szlachty polskiej pi³ki no¿nej po sied
mioletniej przerwie. £KS to jeden z klubów,
które za³o¿y³y polsk¹ ligê pi³karsk¹. Przez 65
sezonów  gra³  w  polskiej  elicie  pi³karskiej.
Dwukrotnie wywalczy³ mistrzostwo Polski
(1958 i 1998), a w 1957 roku zdoby³ Puchar
Polski.

Pi³karze  £ódzkiego  Klubu  Sportowego
ostatni  raz  w  Ekstraklasie  wystêpowali  w
sezonie  2011/2012.  Klub  prze¿ywa³ wów
czas du¿e problemy finansowe i dru¿yna £KS
spad³a do 1. ligi, z której wycofa³ siê w po³o
wie rozgrywek. W 2013 roku, a wiêc sze�æ lat
temu, jako nowy podmiot, £KS rozpocz¹³ grê
i odbudowê dawnego blasku od 4. ligi, czyli
pi¹tego szczebla rozgrywkowego w kraju!
  Najwiêcej czasu � trzy sezony � dru¿yna

z al. Unii spêdzi³a w 3. lidze. Opu�ci³a j¹ dwa
lata temu, na skutek braku licencji zwyciêzcy
rozgrywek Drwêcy Nowe Miasto Lubaws
kie. Nastêpnie  ³odzianie  szybko  przebrnêli
przez 2. ligê, a teraz okazali siê rewelacj¹ za
plecza ekstraklasy.

£ódzk¹ dru¿ynê do ekstraklasy wprowa
dzi³ trener Kazimierz Moskal, który trafi³ do
£KS przed obecnym sezonem. Jego zespó³
do tej pory zwyciê¿a³ w 20 ligowych meczach,
w o�miu zremisowa³ i przegra³ piêæ spotkañ.
Strzeli³ najwiêcej bramek � 55. W tym roku
³odzianie udowodnili, ¿e w pe³ni zas³uguj¹
na przydomek �Rycerze Wiosny�. Styl  ich
gry wrêcz wywo³uje niek³amany zachwyt. Od
marca, kiedy wrócili na boiska 1. ligi, odnie
�li bowiem dziewiêæ zwyciêstw w jedenastu
meczach. Stracili w nich zaledwie dwa gole.
Mecz z Chojniczank¹ zakoñczy³ siê wielk¹
uliczn¹ fet¹. Dru¿yna Kazimierza Moskala
i kibice hucznie �wiêtowali w centrum £odzi.
Podczas oficjalnej ceremonii prezes £KS To
masz Salski zameldowa³ wykonanie zadania.
Podziêkowa³ pi³karzom oraz kibicom, którzy

� jak zaznaczy³ � dziêki swojej postawie na
trybunach mieli du¿y wk³ad w wywalczenie
awansu. �Doceñmy pi³karzy, niektórzy z nich
s¹  z  nami  od  trzeciej  ligi.  Musieli  ciê¿ko
pracowaæ,  ¿eby  te marzenia  o  ekstraklasie
siê  spe³ni³y. To  jest  ich dzieñ,  to  jest wasz
dzieñ � podkre�li³ prezes £ódzkiego Klubu
Sportowego.

Kazimierz Moskal zbudowa³ równy, bar
dzo ambitny sk³ad. Napastnicy £KS wysoko
lokuj¹ siê na li�cie strzelców. Napastnik Ra
fa³ Kujawa zdoby³ 9 goli, pomocnicy � Dani
Ramirez (9 goli i 16 asyst) i Patryk Bry³a (7
goli  i  9  asyst),  Patryk  Bry³a  �  7  bramek,
Maksymilian Rozwandowicz i £ukasz Sekul
ski  zaliczyli  po  6  trafieñ,  Artur  Bogusz,
Jewhen Radionow i Bartosz Widejko � po 3,
Wojciech  £uczak,  £ukasz  Pi¹tek  i Maciej
Wolski � 2,  Luká� Bielák, Bart³omiej Kalin
kowski  i £ukasz Pi¹tek po 1  trafieniu. Ale
awans wywalczy³a ca³a dru¿yna imponuj¹c
waleczno�ci¹ i oddaniem. Gratulujemy!

  £ódzki Klub Sportowy ma pi³karski zes
pó³ z prawdziwego zdarzenia i zapewne dzia
³acze licz¹, ¿e wkrótce bêd¹ mieli taki sam
stadion. Obecny obiekt, na którym walcz¹ za
wodnicy z al. Unii, to wstyd dla urzêdników
miejskich i prezydent Zdanowskiej, uporczy
wie  pozbawiaj¹cych  wsparcia  £KS.  Teraz
Rycerze Wiosny zawstydzili Hannê Zdanow
sk¹, która w obliczu faktów zadeklarowa³a
publicznie, ¿e miasto dobuduje  trzy braku
j¹ce trybuny. Bêdziemy uwa¿nie przygl¹daæ
siê realizacji tej zapowiedzi. Docelowo nowy
stadion przy al. Unii ma pomie�ciæ 18 tysiêcy
widzów. Na szczê�cie klub z otrzymaniem
licencji na grê w ekstraklasie nie bêdzie mia³
wiêkszych problemów.

Na awans nie ma ju¿ niestety szans druga
zas³u¿ona dla ³ódzkiej i polskiej pi³ki no¿nej
dru¿yna. RTS Widzew przegra³ swój ostatni
mecz z GKSem Be³chatów i to ten zespó³
ma szansê znale�æ siê w I lidze.

MIROS£AW ORZECHOWSKI

£KS przywróci³ £odzi ekstraklasê!

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

Pomó¿ �Aspektowi Polskiemu�. Liczy siê ka¿da wp³ata

Pi³karze £KSu pokonali GKS Jastrzêbie Zdrój 20 w 32. kolejce Fortuna I ligi i zapewnili
sobie awans do Lotto Ekstraklasy. Rycerze Wiosny nie zawodz¹. W przedostatnim meczu
z Chojniczank¹ wygrali u siebie 2:0 po golach £ukasza Sekulskiego i £ukasza Pi¹tka,
potwierdzaj¹c, ¿e ich awans do pi³karskiej elity nie by³ dzie³em przypadku.
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