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Nie podcinajmy korzeni, z których wyrastamy
W czerwcu minê³o 40 lat od pierwszej pielgrzymki Ojca wiêtego Jana Paw³a II do Polski.
Fakt ten  jak jeszcze niedawno siê wydawa³o  fundamentalny w rozwa¿aniach o Polsce,
znika obecnie z kontekstu naszej wiary i naszej narodowej to¿samoci. A przecie¿ Papie¿em,
g³ow¹ jednego wiêtego i Apostolskiego Kocio³a katolickiego zosta³ wybrany przez

Kiedy na banknotach ogl¹damy wizerunki
polskich królów, to chyba ma³o kiedy zasta
nawiamy siê, ¿e ¿aden z nich nie by³by kró
lem Polski, gdyby nie by³ ochrzczony w Ko
ciele katolickim.
Wielu z nas pamiêta wci¹¿ dni radoci i du
my ogarniaj¹cej nasz Naród z powodu wyboru
Polaka na g³owê Kocio³a katolickiego. Nie
da siê s³owami wyraziæ emocji tych, którzy
us³yszeli wtedy aklamacjê: Habemus Papam
 Mamy Papie¿a! My, Polacy, ale mo¿e nie
tylko my, dodawalimy sobie od pierwszej
chwili: Mamy Papie¿a Polaka, Papie¿a S³o
wianina! Co to wszystko znaczy dla Kocio³a?
Nie trzeba by³o d³ugo czekaæ odpowiedzi
na to pytanie. Rok póniej, w Warszawie, wo
bec milionowej rzeszy wiernych, Piotr na
szych czasów w imieniu swojego Narodu
i w imieniu ca³ego Kocio³a wezwa³ Boga
Najwy¿szego: I wo³am, ja, syn polskiej ziemi,
a zarazem ja, Jan Pawe³ II, papie¿, wo³am
z ca³ej g³êbi tego tysi¹clecia, wo³am w przed
dzieñ wiêta Zes³ania, wo³am wraz z wami
wszystkimi: niech zst¹pi Duch Twój! Niech
zst¹pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej
ziemi!
Pomimo, ¿e ówczenie kocio³y pêka³y
w szwach, a w seminariach nie brakowa³o po
wo³añ, Jan Pawe³ II przestrzega³ Rodaków
przed czasami, które mia³y nadejæ.
Pielgrzymka Jana Paw³a II do Ojczyzny
w 1979 roku mia³a odbyæ siê odbyæ miesi¹c
wczeniej, w zwi¹zku z 900. rocznic¹ mê
czeñskiej mierci w. Stanis³awa, ale na tê
datê nie zgodzi³y siê w³adze komunistyczne,
upatruj¹c w niej gronej dla siebie wymowy.
Dlatego wizyta w rodzinnym domu wiêtego
Papie¿a mia³a miejsce miesi¹c póniej. Jej
has³em sta³y siê pocz¹tkowe s³owa hymnu ku
czci w. Stanis³awa: Gaude Mater Polonia.
Jan Pawe³ II odwiedzi³ wtedy: Warszawê,
Gniezno, Czêstochowê, Kraków, Kalwariê
Zebrzydowsk¹, Wadowice, Owiêcim, Nowy
Targ i ponownie Kraków. W ka¿dym miejscu
na Papie¿aRodaka czeka³y milionowe t³umy.
Aposto³ Chrystusa, S³owianin, nasz Ro
dak w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski
da³ niezwyk³¹ lekcjê katechezy swojemu Na
rodowi. U progu wielkiego pontyfikatu, na
ojczystej ziemi nie upomina³, nie grozi³, na
wet nie przestrzega³  prosi³:  Musicie byæ
mocni, drodzy bracia i siostry, moc¹ tej wia
ry, nadziei i mi³oci wiadomej, dojrza³ej,
odpowiedzialnej, która pomaga nam podej
mowaæ ów wielki dialog z cz³owiekiem i wia
tem na naszym etapie dziejów  dialog z cz³o
wiekiem i wiatem, zakorzeniony w dialogu
z Bogiem samym ( )

I dlatego pozwólcie  zanim st¹d odejdê,
proszê was, abycie ca³e to duchowe dzie
dzictwo, któremu na imiê Polska, raz jesz
cze przyjêli z wiar¹, nadziej¹ i mi³oci¹  ta
k¹, jak¹ zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie
wiêtym,
 abycie nigdy nie zw¹tpili i nie znu¿yli siê,
i nie zniechêcili,
 abycie nie podcinali sami tych korzeni,
z których wyrastamy. Proszê was:
 abycie mieli ufnoæ nawet wbrew ka¿dej
swojej s³aboci, abycie szukali zawsze du
chowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleñ
ojców naszych i matek j¹ znajdowa³o,
 abycie od Niego nigdy nie odst¹pili,
 abycie nigdy nie utracili tej wolnoci du
cha, do której On wyzwala cz³owieka,
 abycie nigdy nie wzgardzili t¹ Mi³oci¹,
która jest najwiêksza, która siê wyrazi³a
przez Krzy¿, a bez której ¿ycie ludzkie nie ma
ani korzenia, ani sensu.
Proszê was o to przez pamiêæ i przez po
tê¿ne wstawiennictwo Bogarodzicy z Jasnej
Góry i wszystkich Jej sanktuariów na ziemi
polskiej, przez pamiêæ w. Wojciecha, który
zgin¹³ dla Chrystusa nad Ba³tykiem, przez
pamiêæ w. Stanis³awa, który leg³ pod mie
czem królewskim na Ska³ce.
Proszê was o to.
Dzi, wielu z tych, którzy kochaj¹ Chrys
tusa i jego Koció³ zastanawia siê: co w nas
zosta³o z pamiêtnych s³ów najwiêkszego z Ro
du Polaków? Dlaczego, skoro pamiêtamy
pêkaj¹ce w szwach kocio³y i ludzi klêkaj¹
cych na ulicy, kiedy ksi¹dz szed³ do chorego
z Panem Jezusem, panuje taka wrogoæ do
wszystkiego, co wiête? Dlaczego Polacy, któ
rzy zdawa³oby siê s¹ ludmi wiary  pozwa
laj¹ na mordowanie nienarodzonych dzieci,
na profanacje prawd naszej wiary, a nawet
Najwiêtszego Sakramentu? Gdzie podzia³
siê niez³omny, ludowy zapa³ wiary?
Pamiêtam, kiedy w latach 80. XX wieku
przychodzi³em na wyk³ady dla dzia³aczy ka
tolickich, które odbywa³y siê w salkach przy
ul. ks. Ignacego Skorupki (wtedy jeszcze by
³a to ulica Worcella), ks. dr Waldemar Kul
bat, który prowadzi³ te spotkania powiedzia³
(cytujê z pamiêci):  Musimy byæ przygoto
wani i na to, ¿e kiedy Papie¿a Polaka brak
nie, ¿e mo¿e siê zdarzyæ, i¿ my tu zostaniemy,
a On odejdzie do Pana Boga. Co wtedy pocz
niemy? Kim wtedy bêdziemy? Jakie wiadect
wo damy Jego nauczaniu i wiernoci Kocio
³owi? Ilu z nas  dzisiaj obecnych na tej sali
 wytrwa i bêdzie g³ono i odwa¿nie przema
wiaæ w obronie Chrystusa , jak dzisiaj? Mo¿e
siê zdarzyæ, ¿e bêdzie nas garstka.
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Chrystusa nasz Rodak. Zosta³ wybrany tak, jak kiedy wiêty Piotr.

Minê³o 40 lat od pierwszej w dziejach piel
grzymki Piotra naszych czasów do Polski,
dobry Bóg chcia³, ¿e jak ju¿ przyjecha³, to oka
za³ siê Polakiem. Niby tak niedawno, a zdaje
siê, ¿e minê³y wieki, a wspomnienie obecnoci
Namiestnika Chrystusa jest histori¹ siêgaj¹c¹
redniowiecza  kiedy wiat nie sta³ na g³owie,
diab³y uwi¹zane by³y w piekle na grubym
³añcuchu, a my nie bylimy ciekawi tego, co
by siê sta³o, jakby je z ³añcucha spuciæ.
Mo¿e nie zdalimy egzaminu z wolnoci
i przeros³a nas ona, jak chwast? Mo¿e do wol
noci nie bylimy przygotowani, albo wrêcz
usposobieni? Gdzie siê podziali nasi paste
rze? Przecie¿ nie jestemy gorsi od innych,
mamy ksiê¿y wiêcej, ni¿ inne narody, choæ
ich g³os jest z regu³y w¹t³y. A wtedy wkracza
wróg, bo wie, ¿e ksiêdza mo¿na zabiæ w naj
bardziej podstêpny sposób  k³amstwem i po
mówieniem. Najczêciej, pod takimi ciosa
mi pada pasterz i jego owce.
Pierwsz¹ pielgrzymkê w. Jana Paw³a II
do Ojczyzny wspomina³ Ks. Abp Marek Jêd
raszewski w homilii wyg³oszonej 2 czerwca
na Placu Zwyciêstwa w Warszawie. Nawi¹
zuj¹c do wizyty Ojca wiêtego przed 40 laty

na Podhalu, Abp Jêdraszewski przypomnia³,
¿e przemówienie Jana Paw³a II w Nowym
Targu dotyczy³o spraw rodziny i ma³¿eñstwa,
które dzisiaj przezywaj¹ najciê¿szy kryzys.
 Zamach na ¿ycie ma³¿eñskie i rodzinne
siêga dzi jeszcze bardziej g³êboko. Usi³uje
siê bowiem podwa¿yæ sam¹ instytucjê ma³
¿eñstwa jako wspólnoty kobiety i mê¿czyzny
 powiedzia³ Ks. Abp Marek Jêdraszewski.
Wskaza³, ¿e proces deprawacji dokonuje siê
w niektórych szko³ach poprzez wprowadzanie
do nich przez samorz¹dy tzw. Karty LGBT,
za czym stoi ideologia gender. Wed³ug niej,
jak przypomnia³, sprawa p³ci cz³owieka nie
jest zwi¹zana przede wszystkim z jego struk
tur¹ biologiczn¹, ale ma g³ównie charakter
kulturowy i zale¿y od jego osobistej decyzji.
W 40 lat od pierwszej pielgrzymki w.
Jana Paw³a II do Ojczyzny, Polska wygl¹da
jak moralne pobojowisko. I my wszyscy jes
temy temu winni, bo Koció³ to my i Polska
to my. Przed nami przysz³oæ i kolejne rocz
nice. Obymy doczekali ich z radoci¹ zwy
ciêstwa u boku Chrystusa.
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Bieglimy do Niego z £odzi
40 lat temu, w niedzielê 3 czerwca, by³em w Gnienie. Nie by³oby mo¿e w tym nic godnego
uwagi i wspominania, bo przecie¿ wielu tam jedzi np. na szkolne wycieczki, gdyby nie to, ¿e
tego dnia to czcigodne miasto nawiedzi³ równie¿ Jan Pawe³ II, dzi nasz wiêty. I ja tam by³em,

Przylot do Warszawy i powitanie Jana Paw³a
II nast¹pi³y dzieñ wczeniej, w sobotê, 2 czer
wca. Sobota by³a wtedy normalnym dniem ro
boczym, a tak¿e dniem nauki, wiêc uda³em siê
do szko³y. W czasie przerwy zapanowa³o
poruszenie. Dyrektor Kuroczkin wyda³ zarz¹
dzenie, by przerwaæ zajêcia lekcyjne, by obej
rzeæ transmisjê z powitania polskiego Papie¿a
w Polsce Ludowej przez w³adze partyjnopañ
stwowe. Kto pamiêta tamte transmisje, wie,
¿e wype³nia³y je nudne i ja³owe tyrady ówczes
nych speakerów telewizyjnych. Lecz wresz
cie nast¹pi³ ten moment. Samolot wyl¹dowa³
i wszystko by³o gotowe do powitania, jak siê
póniej okaza³o, po raz pierwszy, ale nie os
tatni, Jana Paw³a II w ojczynie.
Kiedy ukaza³ siê w drzwiach samolotu,
zszed³ po schodach, stan¹³ na polskiej ziemi
i uklêkn¹wszy uca³owa³ j¹, przez cia³o przesz
³o mi co w rodzaju pr¹du. Kiedy za pad³y
pierwsze s³owa Jana Paw³a II w g³owie zaczê
³o mi siê kot³owaæ i wype³ni³a j¹ jedna myl:
muszê, muszê jechaæ, by siê z nim spotkaæ.
Po powrocie do domu ta jedna myl ci¹gle
mnie drêczy³a. I w czasie transmitowanej mszy

na pl. Zwyciêstwa w Warszawie, zaraz po tym
jak pad³y tamte, znane powszechnie s³owa,
powiedzia³em rodzicom: musimy gdzie poje
chaæ, by spotkaæ siê z Papie¿em. Ale dok¹d,
ale jak? Tê seriê pytañ us³ysza³em w odpowie
dzi. Poniewa¿ w Gnienie mieszka³a ciocia,
odpowied by³a prosta: jedziemy do Gniezna.
Tamtej niedzieli, wstawszy jeszcze przed wi
tem pierwszym poci¹giem z Dworca Kaliskie
go udalimy siê w tê podró¿, najpierw do Kut
na, z Kutna do Wrzeni, z Wrzeni do Gniez
na. Szczêcie nam sprzyja³o, bo wszystkie po
ci¹gi kursowa³y punktualnie, bez opónieñ.
W Gnienie, po wyjciu z dworca znale
limy siê w oku cyklonu. Grupy przybyszów
gromadzi³y siê wokó³ ksiê¿y, którzy wskazy
wali dalsz¹ drogê do sektorów i objaniali plan
dnia. Kilkadziesi¹t metrów dalej grupa klery
ków sz³a czwórkami, piewaj¹c Barkê. Oko
liczne kamieniczki lni³y czystoci¹, jakby
by³y wie¿o wybudowane. Miasto przygoto
wa³o siê na to wielkie wydarzenie nale¿ycie.
Wszêdzie by³o widaæ wielkopolski porz¹dek.
Ciocia przyjê³a nas niadaniem. Wskaza³a
nam drogê przejazdu orszaku papieskiego

Nasze kapliczki i krzy¿e

Ku przestrodze
Przy zbiegu ulic: Rudzkiej i Popio³y w £odzi
znajduje siê doæ sporych rozmiarów krzy¿ z
tablic¹ na której wykuta jest sentencja: Panie
Owieæ Tych Którzy Przez Chciwoæ I Nie
do³êstwo Niszcz¹ I Skracaj¹ ¯ycie Ludzkie.
Fotografiê nades³a³ Juliusz Grzelczak.
Przysy³ajcie nam zdjêcia i krótkie opisy kapliczek,
przydro¿nych krzy¿y i wi¹tków. Bêdziemy je pub
likowaæ, ¿eby uwieczniæ ich obecnoæ wród nas:
email: redakcja@ aspektpolski.pl lub adres:
ul. Piotrkowska 17, 90955 £ód 8, skr. poczt. 22.
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Modlitwa za Papie¿a Franciszka
Wszechmog¹cy, mi³osierny Bo¿e, otaczaj swoj¹ ³ask¹ Ojca wiêtego Franciszka, którego
ustanowi³e g³ow¹ Kocio³a wiêtego. Daj mu wiat³o Ducha wiêtego, aby zawsze prowadzi³
Twoj¹ owczarniê drogami, które Tobie siê podobaj¹, a wiêt¹ ³ód Kocio³a kierowa³ zawsze
tam, gdzie Ty wska¿esz. Daj mu dobre zdrowie i wytrwa³oæ, aby w Imiê Twoje roztacza³ opiekê
nad ca³ym ludem Bo¿ym prowadz¹c go ku jednoci Kocio³a Chrystusowego.
Matko Kocio³a, 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
Modlimy siê wspólnie o cud i rych³¹ beatyfikacjê
Czcigodnej S³ugi Bo¿ej,
Wandy Malczewskiej
w Parafii
Najwiêtszego Serca Pana Jezusa
w Parznie
w niedzielê 7 lipca 2019 r.,
o godz. 16:00.

Fot.: Archidiecezja Gnienieñska

i razem z nim siê modli³em.

z l¹dowiska w Gêbarzewie do placu celebry
przed bazylik¹ archikatedraln¹, bo przecie¿ w
Gnienie by³em pierwszy raz. Udalimy siê
tam wkrótce, niepewni ci¹gu dalszego, albo
wiem nie posiadalimy ¿adnych kart wstêpu.
D³ugie by³y chwile oczekiwania na mo
ment, kiedy nadjedzie papieska kawalkada
z Gêbarzewa. A¿ wreszcie pojawi³y siê pier
wsze motocykle z milicjantami i kawalkada
czarnych limuzyn radzieckiej produkcji, czyli
czajek i wo³g, odkryte samochody dziennikar
skie. Wszystko to zje¿d¿a³o w dó³ z wiaduktu
kolejowego na ul. Wrzesiñskiej i tu¿ przed na
mi zwalnia³o, by skrêciæ. I wreszcie pojawi³
siê pojazd najbardziej oczekiwany. Ogromne,
niczym jelczañski autobus, bia³e papamobile,
a w nim postaæ w bieli. To rzecz jasna Jan Pa
we³ II. Pojazd papieski jecha³ wolno. Nie
wiem, co mi siê wtedy sta³o, ale nagle zacz¹
³em skakaæ niczym siatkarz do bloku. A On?
On sta³ i patrzy³ na mnie. By³ tak blisko, ¿e
wydawa³o mi siê, ¿e najedzie na mnie. W pew
nym momencie poczu³em, jego wzrok utkwio
ny we mnie, w tym nastolatku skacz¹cym
z radoci na jego widok. To trwa³o moment,
lecz moment ten zapamiêtaæ warto na wieki.
Co by³o potem? Nagle zerwalimy siê
z mam¹ do biegu. Bieglimy co tchu, by jak
najprêdzej znaleæ siê w pobli¿u miejsca ce
lebry. Bieglimy po bruku. Ja w trampkach,
mama w drewniaczkach i dobieglimy tam,
zanim dojecha³ papamobile.
Kto nas zatrzyma³ i za¿¹da³ wejciówek,
których oczywicie nie mielimy. Za¿artowa
³em, ¿e bieglimy z £odzi i to nas ocali³o.
Moglimy tam pozostaæ. Przed nami jakie sto
metrów by³ o³tarz, za nami pa³ac biskupi, po
lewej stronie jezioro, od którego powiewa³o

trochê ch³odniejsze powietrze, bo dzieñ by³
piêkny, s³oneczny i upalny. Cudem znaleli
my siê w najlepszym punkcie.
A potem by³a msza. Potem by³a homilia
papieska. Zapamiêta³em moment, kiedy Pa
pie¿ pochwali³ Czechów za obecnoæ tam
i wtedy. I nagle pokaza³ siê transparent w jê
zyku czeskim i s³ysz¹c s³owa Jana Paw³a II
zacz¹³ tañczyæ wokó³ w³asnej osi.
A po obiedzie by³o spotkanie z m³odzie¿¹.
Ojciec wiêty sta³ na balkonie pa³acu bisku
piego i ju¿ gdy mia³o siê zmierzchaæ w swoim
stylu ¿artowa³ i przekomarza³ siê z nami: bo
wam wszystkie poci¹gi odjad¹, a ja muszê siê
wyspaæ, bo jutro Jasna Góra, wiecie co to zna
czy. ¯artowa³ te¿ Stefan kard. Wyszyñski.
Mówi³, ¿e Papie¿ przyjecha³ do Polski s³ysz¹c
o zimie stulecia. Pomyla³, ¿e bêdzie tu ch³od
niej, bo mu w Rzymie za bardzo upa³y doku
cza³y... Lecz pogoda w Polsce poprawi³a siê.
Noc zapad³a i pora by³a wracaæ. Niestety,
wiêksz¹ jej czêæ spêdzilimy na dworcu
w Kutnie. Do £odzi dotarlimy nad ranem,
prawie 24 godziny po tym wyjedzie w nie
znane. Co ciekawe, nie czu³em zmêczenia.
K³ad¹c siê, liczy³em, ¿e bêdzie to dwugodzin
na drzemka i budzik obudzi mnie, bym móg³
iæ go szko³y. Lecz obudzi³ mnie nie dzwonek
budzika, lecz dzwonek u drzwi. Zerkn¹³em na
zegarek, minê³a druga po po³udniu. To kolega
wracaj¹c ze szko³y zrobi³ mi pobudkê.
To moje pierwsze spotkanie z Janem Paw
³em II nie by³o ostatnim. Po nim by³y nastêp
ne: Jasna Góra, Lublin, £ód, W³oc³awek,
£owicz. Lecz tamto wspominam najlepiej.
Pewnie dlatego, ¿e by³o pierwsze.

JACEK KÊDZIERSKI
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Nastaje era du¿ych miast
¿yciem odrywaj¹c siê od ¿ycia pañstwa. Wa¿ne wydarzenia ¿ycia publicznego maj¹ miejsce
w metropoliach, gdzie koncentruje siê w³adza, pieni¹dz, edukacja i rozrywka. Im wiêksze
miasto, tym ¿ycie jego mieszkañców bardziej ró¿ni siê od ¿ycia prowincji.
Prezydenci wielkich miast w Polsce jednocz¹
siê walcz¹c o zmianê przepisów w kierunku
zwiêkszenia swojej niezale¿noci. Czy rz¹
dz¹cy polskimi metropoliami oderw¹ siê od
w³adzy centralnej i powstan¹ wolne miasta
rz¹dzone przez agendy wiatowe? Czas po
ka¿e.
Przed 1800 r. w miastach ¿y³o zaledwie
3 procent ludzi. Sto lat temu  co pi¹ty
mieszkaniec Ziemi. W 1990 r. mieszka³o tam
40 procent ogó³u, a w ostatnich latach w ob
szarach miast mieszka ponad po³owa popu
lacji globu. Oko³o po³owy mieszkañców miast
¿yje w miastach du¿ych  licz¹cych od 100
do 500 tysiêcy mieszkañców. Co najmniej
10 procent mieszczuchów mieszka w met
ropoliach licz¹cych ponad milion mieszkañ
ców. Wielkie miasta to wielkie mo¿liwoci,
ale i du¿e zagro¿enia. Przestrzeñ publiczna
stwarza warunki, które w ma³ych miejscowo
ciach pojawiaj¹ siê sporadycznie. Specyfik¹
du¿ych miast s¹ zamieszki uliczne, wypadki
komunikacyjne, korki, narkotyki, broñ, na
pady, kieszonkowcy, monitoring, epidemie,
awarie sieci ciep³owniczej, wodoci¹gowej.
Ka¿de miasto ma swoj¹ ciemn¹ dzielnicê.
W Warszawie jest to PragaPo³udnie, w Kra
kowie  Nowa Huta, a w £odzi  Stare Ba
³uty.
Coraz gorzej umiemy siê broniæ. Kiedy
w Polsce uczono obrony cywilnej w szko
³ach. Gdy po transformacji porzucono takie
kursy, mniej Polaków umie odpowiednio rea
gowaæ na pojawiaj¹ce siê zagro¿enia. Mamy
problemy z obs³ug¹ ganicy, rozró¿nieniem
sygna³ów alarmowych i w³aciwie nie wie
my, co mielibymy ze sob¹ zrobiæ w razie za
gro¿enia ¿ycia. Znajomoæ numeru telefonu
ratunkowego to jednak za ma³o. Jedni miesz
kañcy s¹ a¿ za bardzo zapobiegliwi, a drudzy
nie trudz¹ siê myl¹ o niebezpieczeñstwach.
Ci pierwsi inwestuj¹ w porz¹dne drzwi z kil
koma zamkami, w kraty w oknach, w syste
my alarmowe. Kupuj¹ mieszkania na strze
¿onych osiedlach i chodz¹ na kursy samo
obrony. Ci drudzy s¹ ma³o czujni  wpusz
czaj¹ obcych do klatki schodowej, nie spraw
dzaj¹ kto dzwoni przez domofon, nie przepê
dzaj¹ meneli nocuj¹cych na klatkach scho
dowych i piwnicach. Zanika kontrola spo
³eczna. Ludzie staj¹ siê coraz bardziej anoni
mowi. Socjologowie nazywaj¹ to zjawisko
znieczulic¹ miast  byle w moim domu by³o
³adnie i wygodnie. Stare, wysokie blokowis
ka zamieniaj¹ siê w coraz bardziej nieprzy
jemne miejsca, w kontracie do wypielêgno
wanych, nowych osiedli otoczonych murami
i szlabanami. Spo³ecznoæ du¿ych miast ule
ga coraz wiêkszemu rozwarstwieniu. Tak
dzieje siê w Polsce i na wiecie. To specyfika
obecnych czasów. Problem ten potêguje
wzrastaj¹ca liczba imigrantów  na Zacho
dzie Europy imigrantów z Afryki i Bliskiego
Wschodu, a w Polsce  imigrantów z Ukrai
ny i Dalekiej Azji. Nic dobrego nie wyniknie
z tego gwa³townego mieszania siê ludzi
ró¿nych kultur, z ró¿nych stron wiata.
Wspó³czesne miasto zmienia siê, a w wraz
z nim zmieniaj¹ siê zachowania jego miesz

kañców. Troska o ekologiê, która uros³a do
rangi ideologii i niemal religii, wyrzuca auta
z centrów miast i kreuje modê na piesze mar
szruty. Miejskie wypo¿yczalnie rowerów
opanowa³y ju¿ nawet ma³e miasta. Tradycyj
ne taksówki zastêpowane s¹ wspó³dzielony
mi autami (korzystasz i zostawiasz dla in
nych) i jednoladami. Coraz bardzie popular
ne s¹ hulajnogi tradycyjne i hulajnogi z napê
dem elektrycznym. Z jednej strony dogadza
siê ludziom stawiaj¹c ³awki solarne z mo¿li
woci¹ ³adowania smartfonów i podgrzewa

w galeriach, kinach, na dworcach i w autobu
sach naszpikowanych najnowszymi techno
logiami. W niedalekiej przysz³oci system,
który wykrywa postacie na ulicach ostrzega
j¹c nas przed kolizj¹, rozpozna nasze twarze
i zapamiêta. Ciekawe, jaki u¿ytek kto zrobi
z wiedzy o naszych przeja¿d¿kach, spacerach
i zakupach? Komu przyniesie korzyæ ten
cywilizacyjny skok? Czy w imiê wygody
czy bezpieczeñstwa warto zgadzaæ siê na
podgl¹danie i inwigilacjê? Ale ju¿ prawie
nikt nie zadaje takich pytañ. Liczy siê pêd ku
wiatu nowych technologii. Indywidualny
transport w metropoliach te¿ ma byæ inteli
gentny. Hitem staj¹ siê elektryczne hulaj
nogi i skutery. W efekcie tej nowoczesno
ci pieszy coraz bardziej musi uwa¿aæ, bo
wokó³ migaj¹ rozpêdzone hulajnogi, rowe
rzyci i inne pojazdy nie z tego wiata nazy

Goerlitz: przypomina bardziej skansen, ni¿ ¿yw¹ tkankê miejsk¹

nia siedziska oraz montuje siê róde³ka
z wod¹ do picia, a z drugiej strony likwiduje
siê publiczne toalety z centrów miast. Domi
nuj¹cym modelem urbanizacji staje siê idea
inteligentnych miast  smart city. Miasta coraz
bardziej szpikuje siê elektronik¹. W przysz³o
ci drogi maj¹ siê staæ platform¹ komunikacji
cyfrowej. Maj¹ powstaæ inteligentne jezdnie,
które bêd¹ mog³y na przyk³ad informowaæ
kierowcê, ¿e nie daleko dosz³o do wypadku
i zaproponuj¹ objazd. Gdy kto niespodzie
wanie zjedzie z drogi, jezdnia powiadomi
pogotowie ratunkowe. Smart city ma mieæ
oko na wszystko i na wszystkich. Pojawi siê
monitoring z ziemi i nieba. Wizja dronów
patroluj¹cych niebo nie jest ju¿ taka odleg³a.
Drony zajm¹ siê nami i naszymi kominami
 zbadaj¹ sk³ad spalin z naszego pieca; czy
przypadkiem nie ³amiemy przepisów anty
smogowych. In¿ynierowie wiata  globa
lici chc¹, by wszystkie metropolie zosta³y
ujednolicone i obs³u¿one przez sztuczn¹ inte
ligencjê z wykorzystaniem systemu 5G 
pi¹tej generacji. D¹¿y siê do homogenizacji,
czyli by wszystko by³o takie same. Takie sa
me sklepy, takie same miasta, takie same wy
posa¿enie domów, pod czujnym okiem elek
tronicznych sensorów. Pewnie siê to nie uda,
ale warto siê przygl¹daæ tendencjom.
Powoli przyzwyczajamy siê do bycia
obserwowanym w przestrzeni publicznej 
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Na naszych oczach zmieniaj¹ siê miasta, zw³aszcza te wielkie, które zaczynaj¹ ¿yæ swoim

wane innowacyjnymi autami elektryczny
mi. Dla m³odych oraz dla turystów mo¿e to
frajda, ale nie dla ludzi w podesz³ym wieku
lub niedowidz¹cych.
Miêdzy du¿ymi aglomeracjami trwa ry
walizacja o bardziej atrakcyjn¹ ofertê hand
low¹, biznesow¹, imprezow¹. Na przyk³adzie
wielkich miast widaæ najlepiej wspó³czesne
tendencje. D¹¿y siê do stworzenia cywilizacji
t³umów, do budowania cz³owieka maso
wego, który na zawo³anie chêtnie wemie
udzia³ w biegu ulicznym, z radoci¹ odda siê
rekreacji w stylu jogging lub treningowi na
skwerkowych si³owniach. ¯eby uatrakcyjniæ
¿ycie miast, miejskie w³adze organizuj¹
uliczne eventy: koncerty, kiermasze, koro
wody, wybiegi dla modelek, a nawet podwór
kowe prelekcje. Ma to niby s³u¿yæ integracji
mieszkañców miasta i byæ atrakcj¹ dla tury
stów. Temu zamieszaniu towarzyszy g³ona
muzyka i wy³¹czanie odcinków ulic z ruchu
samochodowego, gdy pêdz¹ biegacze w mod
nych dzisiaj biegach ulicznych. Zabawê prze
niesiono na ulice i urz¹dzono na nich cyrk.
Wczeniej, w imiê ratowania zwierz¹t, wyeli
minowano tradycyjne cyrki. A¿ ¿al, ¿e nasze
wnuki nie poznaj¹ nastroju cyrków pod
namiotem! Z powodu podwy¿ek czynszów
i uci¹¿liwego ha³asu starzy, zasiedziali miesz
kañcy wyprowadzaj¹ siê z centrów miast.
Czy w Polsce stanie siê tak jak w Goerlitz?

W tym przygranicznym niemieckim miecie
odnowiono starówkê. Wypacykowano bruki,
wyz³ocono domy i pewnie podniesiono czyn
sze. Efekt jest imponuj¹cy, tylko ¿e te piêkne
domy stoj¹ puste. Stworzono przestrzeñ at
rakcyjn¹ dla turystów, ale bez mieszkañców.
W rezultacie miasto to przypomina bardziej
skansen, ni¿ ¿yw¹ tkankê miejsk¹.
Architekci i naukowcy zajmuj¹cy siê za
gadnieniem to¿samoci miast twierdz¹, ¿e
centra wiêkszoci miast maj¹ swoj¹ specy
fikê, a obrze¿a miast s¹ do siebie podobne.
Tak jak wie¿a Eiffla nadaje to¿samoæ Pary
¿owi, tak Pa³ac Kultury w Warszawie jest
czêci¹ naszej powojennej historii. Szkoda,
¿e jest zas³aniany drapaczami chmur. Za chwi
lê nie rozpoznamy centrum Warszawy. Czy
bêdzie mo¿na jeszcze poczuæ polskiego ducha
i zobaczyæ lady wojennej martyrologii tego
miasta? Ju¿ wiemy, ¿e Muzeum KLWar
schau nie powstanie. Panuje cisza wokó³ tego
niemieckiego obozu zag³ady, który mieci³
siê w centrum, przy Dworcu Zachodnim.
Podobnie jest w innych wielkich polskich
miastach, które odzierane s¹ z polskoci.
Przyk³adem jest Wroc³aw. Hala Ludowa
zmieni³a nazwê na Halê Stulecia, bo tak siê
nazywa³a za czasów Trzeciej Rzeszy!
W Polsce nasta³a moda na rewitalizacjê
centrów miast. Wszystkie miasta upodabnia
j¹ siê do siebie. Wed³ug tego samego szab
lonu uk³ada siê niewygodne bruki i montuje
modne urz¹dzenia ma³ej architektury  drzew
ka oraz owietlenie i fontanny wyp³ywaj¹ce
z p³yt chodnikowych. Unia Europejska chêt
nie daje na to pieni¹dze, a w³odarze miast
chêtnie z tego korzystaj¹. Ale czy s³u¿y to
naszym miastom? Znikaj¹ placyki handlowe
i targi warzywnoowocowe. Wyrzuca siê je
poza obrêb ródmieæ. Zwyczajny mieszka
niec nie ma tam czego szukaæ. Centra miast
sta³y siê przestrzeni¹ przyjazn¹ dla turystów,
nie dla mieszkañców; zw³aszcza dla kobiet
w butach na obcasach. Nastêpuje przesuniê
cie handlu detalicznego do centrów handlo
wych, które oferuj¹ pe³en pakiet zakupowy,
z rozrywk¹ w³¹cznie. Ma³e sklepy z ró¿no
ciami na dawnych rynkach, zast¹pione zo
sta³y knajpkami, punktami us³ug bankowych
i secondhandami. Wielkie miasta postawi³y
na turystyfikacjê i studentyfikacjê i to pod
ich potrzeby przekszta³cane siê nasze miasta.
Zwyczajny cz³owiek czuje siê nieswojo. Prze
chadzaj¹c siê po centrach Krakowa, Wroc
³awia, czy Gdañska czêciej s³yszy siê obc¹
mowê, ni¿ nasz¹ ojczyst¹. Wobec nap³ywu
nowych ludzi, nasze tradycyjne ródmie
cia przesta³y byæ nasze. Zatraci³y swojskoæ.
Na naszych oczach realizowania jest utopia
wielokulturowoci. Europejskie du¿e miasta
coraz bardziej przypominaj¹ Wie¿ê Babel,
gdzie roi siê od ró¿nych kultur, ras i jêzyków.
Proces ten mo¿e prowadziæ do powstania
miejskich gett, w któ rych zamieszkaj¹ ludzie
biedni i ci, którzy nie akceptuj¹ nowych
trendów, oskar¿eni o nietolerancjê, ksenofo
biê i rasizm. Trwa rewolucja. W rosn¹cych
aglomeracjach oswaja siê ludzi z dewiacjami
promowanymi w paradach równoci. Stwa
rza siê nowego mieszczanina czêsto mó
wi¹cego o otwartoci i tolerancji, które
mu nie przeszkadzaj¹ ryki wydobywaj¹ce siê
z nocnych lokali, ale któremu przeszkadzaj¹
dzwony kocio³ów, uliczne krzy¿e i figury
wiêtych.
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Czego Polacy mog¹ nauczyæ siê od Szwajcarów?
W ostatnich dniach w polskich i polonijnych mediach coraz czêciej stykamy siê z tekstami
dotycz¹cymi porównania rekompensaty banków szwajcarskich na rzecz amerykañskich
organizacji ¿ydowskich przed 20 laty z aktualn¹ afer¹ dyplomatycznoemocjonaln¹ wokó³
ustawy 447 Act JUST. Czy to porównanie ma w ogóle sens? Niniejszy tekst powinien pomoc
Czytelnikowi w znalezieniu odpowiedzi na to pytanie.
Jak by³o w Szwajcarii?
Proces obejmuj¹cy rekompensatê dla
¿ydowskich ofiar banków szwajcarskich, na
zywany w skrócie Swissbankclaims, mia³ na
celu zrekompensowanie utraconych przez
¯ydów ich aktywów w bankach szwajcars
kich w latach 19331945. W 1996 r. w Sta
nach Zjednoczonych rozpoczê³a siê dyskusja
zainicjowana przez wiatowy Kongres ¯y
dowski i adwokata Eda Fagana na temat dzia
³alnoci szwajcarskich banków w czasie II
wojny wiatowej. Organizacja ta domaga³a
siê rekompensaty za zatrzymanie przez banki
szwajcarskie ¿ydowskich aktywów, których
w³aciciele wyginêli w czasie wojny.
Pocz¹tkowo banki szwajcarskie odmó
wi³y organizacjom ¿ydowskim odpowiedzi
na ich roszczenia, uzasadniaj¹c swoje stano
wisko wyp³at¹ odszkodowania w wysokoci
250 milionów CHF w latach 1946/47. Chodzi
tu dok³adnie o tzw. reparacyjn¹ umowê pa
rysk¹, na mocy której ofiary Holocaustu
¿ydowskiego pochodzenia otrzyma³y rekom
pensaty od pañstwa szwajcarskiego. Równie¿
sama Konfederacja Szwajcarska odrzuci³a
zdecydowanie w 1996 r. jak¹kolwiek (dodat
kow¹) wyp³atê rekompensat dla ¯ydów.
W konsekwencji w amerykañskich sta
nach: Nowy Jork, New Jersey i Kalifornia
lobbying ¿ydowski zagrozi³ Szwajcarii boj
kotem helweckich produktów. Na przyk³ad
w Kalifornii uchwalono kalifornijsk¹ ustawê
o ubezpieczeniach ofiar Holocaustu, która
wymaga³a od ka¿dego ubezpieczyciela do
starczenia szczegó³owych informacji na te
mat jego dzia³alnoci w Europie w latach
19201945. Bojkotem gro¿ono jednak prze
de wszystkim bankom szwajcarskim. W rezul
tacie dwie najwiêksze instytucje bankowe

w Szwajcarii: UBS i Credit Suisse zgodzi³y
siê na pertraktacje przed s¹dem USA w dys
trykcie Brooklyn w Nowym Jorku. W wyni
ku procesu dosz³o do ugodowego
i ca³ociowego rozwi¹zania, na
mocy którego UBS i Credit Sui
sse zobowi¹za³y siê zap³aciæ ¿y
dowskim organizacjom 1,25 mld
USD.
Amerykañskim instytucjom ¿y
dowskim, z ich rzecznikiem Edem
Faganem na czele, wydawa³o siê,
¿e banki szwajcarskie przelej¹ ca³¹
kwotê na ich konta w USA. Ale
dok³adni Szwajcarzy funkcjonuj¹
zupe³nie inaczej i tu trafi³a kosa
na kamieñ. Ca³y proces szukania
kont ¿ydowskich trwa³ intensyw
nie trzy lata (19961999), a potem
sporadycznie jeszcze do 2005 r.
Pieni¹dze zosta³y zdeponowane na
kontrolowanym koncie i wyp³acane poszko
dowanym dopiero po udowodnieniu przez
nich ich strat w bankach szwajcarskich w la
tach 193345. Do 2005 r. wyp³acono w ten
sposób ostatecznie ok. 340 mln dolarów  tak,
wiêc ugodowa kwota okaza³a siê stanowczo
za wysoka.
Podobieñstwa i ró¿nice
Podobieñstwa miêdzy ówczesn¹ sytuac
j¹ w Szwajcarii i aktualnymi wydarzeniami
w Polsce rzucaj¹ siê ju¿ na pierwszy rzut oka.
Zarówno Szwajcaria, jak i Polska uregulowa³y
roszczenia ¿ydowskie po wojnie i po wielu
latach stanê³y ponownie przed tym samym
problemem. Polska wyp³aci³a ¯ydom 40 mln
ówczesnych dolarów w latach 196081 tytu
³em odszkodowania za straty wojenne. Po

dobnie zrobi³a Szwajcaria ju¿ w latach 40
tych zesz³ego wieku. Szwajcaria zmuszona
by³a do ponownego reagowania na ¿ydow
skie ¿¹dania i presjê ze strony USA. Podob
nie Polska konfrontowana jest z amerykañs
kim prawem wewnêtrznym i potencjaln¹
presj¹.
A jakie s¹ ró¿nice? Otó¿, obecnie to nie
organizacje ¿ydowskie ¿¹daj¹ bezporednio
zadoæuczynienia ze strony Polski, lecz za po

rednictwem USA, które powo³uj¹ siê z kolei
na Deklaracjê Tereziñsk¹ z 2009 r. W³anie ta
deklaracja jest prawnomiêdzynarodow¹ pod
staw¹ do wykonania raportu, obejmuj¹cego
procedury administracyjne, s¹dowe, w szcze
gólnoci dotycz¹ce zwrotu mienia tam, gdzie
jest to mo¿liwe, wyp³aty s³usznego odszkodo
wania tam, gdzie zwrot jest niemo¿liwy i wre
szcie przeznaczania mienia, które nie ma spad
kobierców na cele edukacyjne i spo³eczne,
w szczególnoci pomoc ofiarom Holocaus
tu. I tu siê sytuacja komplikuje, bowiem spra
wa polska ma charakter miêdzynarodowy.
W przypadku Szwajcarii by³y to bezpored
nie ¿¹dania organizacji ¿ydowskich wobec
prywatnych banków szwajcarskich. Pañstwo
amerykañskie dzia³a³o zakulisowo  nie by³o
¿adnej ustawy. Obecnie sytuacja jest odwrot

Egzekucja w majestacie prawa
Jeli w Polsce prawo nie broni ludzkiego ¿ycia, a opinia publiczna z obojêtnoci¹ przyjmuje
mordowanie drugiego cz³owieka, to znaczy ¿e jestemy krajem barbarzyñskim, ¿e porzuci
limy w prawie i tradycji uniwersalne wartoci, ¿e nie wywo³uje w nas ¿adnej reakcji nie
szczêcie drugiego cz³owieka  naszego Rodaka. Wszystko do czasu, kiedy podobne zda
rzenie nie przytrafi siê nam!
Doniesienie o podejrzeniu pope³nieniu prze
stêpstwa z³o¿y³ w Prokuraturze Rejonowej
w Warszawie pe³nomocnik rodziców zamor
dowanego 11miesiêcznego Szymka adwo
kat Arkadiusz Tetela. To prawdopodobnie je
dyny rezonans zaplanowanej i przeprowadzo
nej egzekucji na ma³ym Szymku w Szpitalu
Dzieciêcym przy ul. Niek³añskiej w Warsza
wie. Ch³opiec zosta³ od³¹czony od aparatury
podtrzymuj¹cej jego w¹t³e ¿ycie. Tak¹ decyz
jê lekarze mieli podj¹æ wbrew woli rodziców.
Szymek przebywa³ w szpitalu przy ul.

Niek³añskiej od stycznia br., z nieodwracal
nym uszkodzeniem centralnego uk³adu ner
wowego.
 Decyzja o zakoñczeniu jego leczenia
mia³a zapaæ bez zgody rodziców  powie
dzia³ ich przedstawiciel Arkadiusz Tetela. 
Rodzice byli przygotowani, ¿e bêd¹ mogli
porozmawiaæ z lekarzami, otrzymaæ doku
mentacjê. Chcieli siê skonsultowaæ z innymi
lekarzami. Dopiero wtedy mieli podj¹æ de
cyzjê o zmianie sposobu leczenia dziecka,
albo wydaæ zgodê na jego zakoñczenie. Ro

dzice zostali poinformowani, ¿e komisja, któ
ra orzeknie o zakoñczeniu leczenia ich syna
zbierze siê o godzinie 10tej. Gdy siê tu po
jawili, okaza³o siê, ¿e lekarze ju¿ podjêli de
cyzjê  doda³ adwokat.
U Szymona stwierdzono mieræ mózgo
w¹, która  zdaniem lekarzy z Niek³añskiej
 przes¹dzi³a o zakoñczeniu leczenia dziecka.
Ch³opiec zosta³ od³¹czony od aparatury pod
trzymuj¹cej ¿ycie. Rodzice nie otrzymali do
kumentacji leczenia i wyników badañ dziec
ka, któr¹ chcieli skonsultowaæ z innymi leka
rzami.
mieræ mózgowa nie istnieje jako uzasad
nienie ¿ycia b¹d zgonu cz³owieka. Wed³ug
tej opinii, cz³owiek umiera dwa razy: naj
pierw umiera jego mózg, a potem umiera je
go cia³o. To k³amstwo XX wieku. Cz³owiek
umiera tylko raz! Argumentacja o mierci
mózgu jest uzasadnieniem do licznych za
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na. To USA s¹ sygnatariuszem Deklaracji
z Terezina, a ¿ydowski lobbying steruje t¹ ak
cj¹ poza kulisami.
Czego powinna siê nauczyæ Polska
od Szwajcarii?
W Polsce stanowczo za ma³o u¿ywa siê
argumentu, ¿e uregulowanie i zaspokojenie
wszystkich roszczeñ obywateli USA ¿ydows
kiego pochodzenia zosta³o dokonane w latach
196081. Szwajcaria podnosi³a argument sp³a
ty z lat 40tych przy ka¿dej mo¿liwej okazji.
Poza tym próby wci¹gniêcia pañstwa Izrael
do negocjacji w latach 90tych zesz³ego stule
cia zakoñczy³y siê dla organizacji ¿ydows
kich fiaskiem. Szwajcarskie banki, popierane
przez rz¹d tego kraju, nie da³y siê wci¹gn¹æ
w trójk¹t USASzwajcariaIzrael.
Szwajcarzy dzia³ali spokojnie, roz
wa¿nie, z oci¹ganiem, wrêcz pa
sywnie i powo³ywali siê na obo
wi¹zuj¹ce prawo miêdzynarodo
we. Banki szwajcarskie nie zgo
dzi³y siê, aby proces w Brooklynie
opiera³ siê stricte na wewnêtrznym
prawie amerykañskim. St¹d kom
promisow¹ podstaw¹ prawn¹ pro
cesu by³ Alien Tort Claims Act
z roku 1789. Jest to ustawa regulu
j¹ca zagraniczne roszczenia i umo¿
liwiaj¹ca nieamerykañskim stro
nom dochodzenie swoich racji
przed amerykañskim sadem.
Oprócz tego, Szwajcarzy sami
nie podawali nigdy ¿adnych liczb,
kwot i nie stwarzali niepotrzebnej paniki,
dzia³aj¹c racjonalnie i wykorzystuj¹c do mak
simum pozakulisow¹ dyplomacjê.
Oczywicie rodzi siê pytanie: dlaczego
banki szwajcarskie uleg³y ¿ydowskim rosz
czeniom i wziê³y na siebie tê ca³¹ sprawê?
Banki bowiem, jak powszechnie wiadomo,
nie dzia³aj¹ altruistycznie. I tu le¿y ju¿ odpo
wied na to pytanie. UBS i Credit Suisse
obawia³y siê bojkotu ich dzia³alnoci na tery
torium USA, gdzie generuj¹ najwiêksze zyski.
W konsekwencji kwota, któr¹ zap³aci³y, by³a
dla nich zwyk³ym kieszonkowym. Protesty
i marsze s¹ dobre, lecz kalkulacja op³aca siê
nie tylko w ekonomii, ale i w polityce.

PROF. MIROS£AW MATYJA

bójstw ¿yj¹cych ludzi, z cia³ których pobie
rane s¹ organy do przeszczepów.
Ale 11miesiêczny Szymon trafi³ do Szpi
tala Dzieciêcego w Warszawie 16 stycznia
br., po tym, jak podano mu szczepionkê
przeciw pneumokokom. Cztery dni póniej
u dziecka wyst¹pi³y drgawki i gor¹czka. Os
tatecznie 21 stycznia dziecko zosta³o przyjête
do szpitala. By³o reanimowane, wykonano
kolejn¹ tomografiê komputerow¹ g³owy, po
wsta³ obrzêk mózgu. W czerwcu lekarze od
³¹czyli dziecko od aparatury podtrzymuj¹cej
¿ycie bez zgody i wiedzy rodziców. Dziecko
zmar³o, a rodzina zosta³a o wszystkim powia
domiona po fakcie.
Rodzina utraci³a dziecko, pañstwo pols
kie ponios³o sromotn¹ klêskê, cywilizacja do
której nale¿ymy dokona³a kolejnej zapaci.
Zabito 11miesiêczne  w pe³ni zdrowe przed
szczepieniem  dziecko. Granica ochrony
¿ycia wysz³a daleko poza obrêb ujêty w po
jêciu dziecko nienarodzone. I w przypadku
ma³ego Szymka odby³o siê to bez zgody i wie
dzy rodziców.
Polsko, obud siê ze miertelnego letargu,
póki my ¿yjemy.
TERESA SZEMERLUK
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Nowy prezydent Ukrainy
decyzji. Mimo przeszkód doprowadzi³ do tego, ¿e pos³owie zgodzili siê na dobrowolne
rozwi¹zanie parlamentu i na uchwalenie nowej ordynacji wyborczej. W kampanii wyborczej
Ze³enski obieca³, ¿e bêdzie skutecznym prezydentem i s³owa dotrzyma³. Rozwi¹zuj¹c ukraiñski
parlament, osi¹gn¹³ swój pierwszy cel. Przedterminowe wybory do ukraiñskiego parlamentu
(Wierchownej Rady) odbêd¹ siê ju¿ 21 lipca. Wed³ug kalendarza wyborczego, wybory
parlamentarne mia³y siê odbyæ w padzierniku br.
Po rozwi¹zaniu parlamentu sprawy na Ukra
inie przypieszy³y. Wybory prezydenckie,
w których Ze³enski w mistrzowski sposób po
kona³ swoich przeciwników uzyskuj¹c w dru
giej turze ponad 73 proc. poparcia, zosta³y
w cieniu. Nasta³ czas ukraiñskiej dobrej
zmiany i gor¹czkowe montowanie nowej
sceny politycznej. Z ró¿nych badañ socjolo
gicznych wynika, ¿e obecnemu parlamentowi
ufa od 4 do 12 procent spo³eczeñstwa. Ustê
puj¹cy rz¹d tworzy³a koalicja Bloku Partii
Poroszenki i Frontu Ludowego, która pod ko
niec swojego urzêdowania siê rozpad³a. Teraz
powstaj¹ nowe ugrupowania, a stare siê prze
grupowuj¹. Z partii Blok Petra Poroszenki
od³¹czy³a siê partia Udar braci Kliczko, by
startowaæ samodzielnie. Obecny premier Wo
³odymyr Hrojsman chce startowaæ z listy no
wo za³o¿onej partii Ukraiñska Strategia. Oli
garcha Ihor Ko³omojski montuje w³asn¹ par
tiê, wokó³ której skupi¹ siê merowie du¿ych
miast  Charkowa i Odessy. Do startu w wy
borach parlamentarnych szykuje siê te¿ partia
Micheila Saakaszwiliego  Ruch Nowych Si³
i partia Batkiwszczyna z Juli¹ Timoszenko na
czele.
Zapleczem politycznym prezydenta Ze³en
skiego bêdzie od niedawna dzia³aj¹ca partia
S³uga Narodu. Podobnie jak w przypadku
Macrona  najpierw wykreowano prezydenta,
a potem zbudowano wspieraj¹c¹ go partiê. Ze
³enski jako zdolny aktor, który nauczy³ siê
kiedy roli prezydenta w filmie, teraz wyucza
siê nowej roli  bycia politykiem w realu. No
we zadanie rozpocz¹³ od powo³ania szefa ad
ministracji prezydenta. Zosta³ nim Andrij
Bohdan  dowiadczony prawnik maj¹cy na
swoim koncie wspó³pracê z rz¹dem za czasów
Wiktora Janukowycza oraz wspó³pracê z oli
garch¹ Ihorem Ko³omojskim. Ze³enski przy
mierza siê, by Ministerstwo Spraw Zagranicz
nych w nowym parlamencie obj¹³ Wadym
Prystajko, obecny pose³ Ukrainy przy NATO.
Pilnie poszukiwany jest kandydat na przy
sz³ego premiera. Partia S³uga Narodu choæ do
piero co budowana, w sonda¿ach wysuwa siê
na pierwsze miejsce. Jej szefem jest Iwan Ba
kanow  przyjaciel Ze³enskiego i wspó³twórca
firmy Kwarta³ 95 zajmuj¹cej siê produkcj¹
programów kabaretowych. Ze³enski powo³a³
ju¿ tego¿ Bakanowa na stanowisko zastêpcy
szefa S³u¿by Bezpieczeñstwa Ukrainy.
Od 2014 r. Ukraina jest republik¹ parla
mentarnoprezydenck¹, w której g³owa pañst
wa ma umiarkowane kompetencje; dlatego dla
prezydenta wa¿ne jest, kto zasi¹dzie w ³awach
poselskich. Dobra wspó³praca z koalicj¹ rz¹
dz¹c¹ i rz¹dem bêdzie gwarantem prezydenc
kiej w³adzy. Ukraiñskie spo³eczeñstwo wy
bieraj¹c Ze³enskiego oczekuje od niego, by
powsadza³ za kraty wszystkich, którzy wyko
rzystywali wp³ywy polityczne do bogacenia
siê. Ukraiñcy oczekuj¹, ¿e w pierwszym rzucie
rozliczony zostanie by³y prezydent Petro Poro
szenko.
Poroszenko, nazywany królem czekola

dy, jest w³acicielem firmy Roshen  naj
wiêkszego producenta s³odyczy na Ukrainie.
Dziêki zniesieniu ce³ do UE wyroby tej firmy
uzyska³y ³atwy dostêp na europejski rynek. Od
dwóch lat polskie sklepy s¹ zalewane wyro
bami cukierniczymi naladuj¹cymi polskie
marki. Ukraiñska firma przy produkcji nie
musi podporz¹dkowywaæ siê unijnym wy
tycznym, dlatego wyroby firmy Roshen s¹

Wo³odymyr Ze³enski, prezydent Ukrainy

tanie i wypieraj¹ polskie ma³e firmy cukierni
cze. Na Ukrainie oligarchowie chc¹c zacho
waæ swój status quo, musz¹ mieæ oparcie
w politykach. Petro Poroszenko by³ sprytnym
graczem i umia³ siê dogadaæ z ka¿d¹ w³adz¹.
Na pocz¹tku swojej kariery politycznej zwi¹
za³ siê z prezydentem Kuczm¹. Potem popar³
pomarañczow¹ rewolucjê, któr¹ w znacznej
mierze finansowa³. Za prezydenta Juszczenki
by³ ministrem spraw zagranicznych, za kolej
nego prezydenta Janukowycza równie¿ piasto
wa³ ministerialne stanowisko. Czêsto zmienia³
upodobania partyjne dopasowuj¹c siê do oko
licznoci. Zapewne teraz po przegranych wy
borach, te¿ siê dopasuje.
Nastêpca Petra Poroszenki  Wo³odymyr
Ze³enski wie jak przypodobaæ siê ludowi.
Jako komik umia³ zaskarbiæ jego przychylnoæ
w wyborach prezydenckich i nadal popisuje
siê bliskoci¹ ze zwyk³ym cz³owiekiem. Na
swoj¹ inauguracjê 20 maja nie przyjecha³ li
muzyn¹, lecz przyszed³ pieszo. Nie gorszy by³
mer Kijowa Witalij Kliczko, który na uroczy
stoæ zaprzysiê¿enia nowego prezydenta przy
jecha³ rowerem  tak jak zrobi³ to serialowy
prezydent w filmie S³uga narodu. Zastana
wia, kto pisze scenariusze tym nowo powo³y
wanym politykom  dawnemu bokserowi
Kliczko i komikowi Ze³enskiemu? Gdzie
mieci siê sztab dowodzenia grupy sprawuj¹
cej w³adzê na Ukrainie? Jeden z tropów pro
wadzi do rodowiska zwi¹zanego z oligarch¹
Ko³omojskim.
Kim jest Ihor Ko³omojski  protektor
i opiekun Ze³enskiego? To jeden z najbogat

szych Ukraiñców, miliarder. Pierwsze miliony
zdoby³ w 1990 r. handluj¹c komputerami.
W 1992 r. za³o¿y³ ze wspólnikami Privat
Bank SA. Jest potentatem w bran¿y petro
chemicznej i magnatem medialnym. Do
niego nale¿a³y firmy Naftochimik Prykarpat
tja i Ukrnafta oraz linie lotnicze MAU.
W 2015 r. w wyniku wejcia w ¿ycie nowych
przepisów straci³ kontrolê nad czêci¹ swoich
biznesów, ale nadal posiada przedsiêbiorstwa
na Ukrainie, w Rosji i Rumunii. Stoi na czele
holdingu medialnego H³awred. Kontroluje
agencjê informacyjn¹ UNIAN oraz popularn¹
telewizjê 1+1 Media Group. Deklaruje, ¿e jest
¯ydem i posiada trzy obywatelstwa  ukraiñs
kie, izraelskie i cypryjskie. Swego czasu posia
da³ prywatne oddzia³y wojskowe w Donbasie
i niewykluczone, ¿e wspiera je nadal. Opie
kuje siê neobanderowskim ugrupowaniem

Foto: Mykola Lazarenko  www.president.gov.ua

Nowy prezydent Ukrainy Wo³odymyr Ze³enski rozpocz¹³ swoje urzêdowanie od wa¿nych

Prawy Sektor, którego trzon tworz¹ Ukraiñcy
z podwójnym ukraiñsko¿ydowskim obywa
telstwem. Przeciwko Ko³omojskiemu toczy³y
siê dwa postêpowania prokuratorskie, w któ
rych podejrzewano go o zlecenie zabójstwa.
Skonfliktowa³ siê z Petrem Poroszenko, gdy
odebrano mu bank i wytoczono procesy. By
unikn¹æ sprawiedliwoci zbieg³ z Ukrainy.
Od tamtego czasu, czyli od po³owy 2017 r.,
mieszka³ najpierw w Szwajcarii, potem w Iz
raelu. Powróci³ na Ukrainê kilka dni przed
zaprzysiê¿eniem nowego prezydenta. Za
pewne liczy na to, ¿e po dojciu do w³adzy
swojego protegowanego, odzyska aktywa
stracone przez nacjonalizacjê PrivatBanku
w 2016 r., bêd¹cego wówczas najwiêkszym
bankiem na Ukrainie. Teraz Ko³omojski do
maga siê 2 miliardów odszkodowania!
Podopieczny Ko³omojskiego  Wo³odo
myr Ze³enski ma 41 lat. Pochodzi z miasta
Krzywy Róg. Dzieciñstwo spêdzi³ w Mongo
lii i podobnie jak Ko³omojski pochodzi z ro
dziny ukraiñskich ¯ydów. Studiowa³ prawo
na Kijowskim Uniwersytecie Ekonomicznym,
ale karierê zrobi³ nie jako prawnik, lecz jako
aktor komediowy i showman. Popularnoæ
zdoby³ w ukraiñskim serialu komediowym
z rodzaju political fiction pod tytu³em S³uga
narodu opowiadaj¹cym o nauczycielu historii
 panu Vasilym Golobordko, który zostaje
prezydentem kraju. Odcinki tego filmu umie
szczane na You Tube mia³y po kilkanacie
milionów ods³on. Ze³enski podczas prezy
denckiej kampanii wyborczej nie uczestniczy³
w debatach publicznych i nie wdawa³ siê

w polityczne utarczki. Jego metod¹ by³o wrzu
canie do internetu zdjêæ i antyestablishmento
wych filmików. Jak widaæ fikcja wykreowa³a
rzeczywistoæ. Manipulacja ludmi siê uda³a.
rodowisko kreuj¹ce rzeczywistoæ na Ukra
inie osi¹gnê³o spektakularny sukces.
Specyfik¹ Ukrainy s¹ cis³e zwi¹zki rz¹
dz¹cych z oligarchami. Zwi¹zki Ze³ens
kiego z Ko³omojskim s¹ na tyle bliskie, ¿e
w ci¹gu dwóch lat, kiedy miliarder ukrywa³
siê w Szwajcarii i Izraelu, Ze³enski odwiedzi³
go a¿ 13 razy. Oprócz Ko³omojskiego, oligar
ch¹ wspieraj¹cym Ze³enskiego jest Wiktor
Pinczuk, ziêæ by³ego prezydenta Leonida
Kuczmy, w³aciciel trzech popularnych stacji
telewizyjnych. Ukraiñcy poparli Ze³enskiego,
bo s¹ zmêczeni wszechobecn¹ korupcj¹ i do
tychczasow¹ scen¹ polityczn¹. Na Ukrainie
ci¹gle powtarza siê to samo  ma³a grupa oli
garchów realizuje swoje interesy, kosztem
spo³eczeñstwa ukraiñskiego. Tak by³o za ko
lejnych prezydentów: Juszczenki, Janukowy
cza, Timoszenki i Poroszenki. Nie warto
zastanawiaæ siê nad zapowiedziami wybor
czymi nowego prezydenta  w kampanii mu
sia³ obiecaæ, ¿e podniesie pensje, zwalczy ko
rupcjê, zakoñczy wojnê w Donbasie i usunie
wiele innych bol¹czek kraju. Czy tak siê sta
nie, zale¿eæ bêdzie nie od prezydenta Ze³ens
kiego, ale od tych, którzy wprowadzili go na
arenê polityczn¹.
Na jakim etapie jest dzisiejsza Ukraina?
Mimo wielkich pieniêdzy wpompowanych
przez Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy
(MFW) i Polskê oraz wsparcie ze strony UE,
Ukraina nadal pogr¹¿ona jest w kryzysie.
wiadczy o tym masowy exodus Ukraiñców.
Szacuje siê, ¿e poza krajem przebywa ok. 8
milionów obywateli tego kraju. MFW w mar
cu 2015 r. przeznaczy³ dla Ukrainy pakiet
w kwocie 17,5 miliardów dolarów pod warun
kiem, ¿e rz¹d ukraiñski zwalczy korupcjê.
Korupcja nadal kwitnie, co nie przeszkodzi³o,
by w grudniu 2018 r. MFW zatwierdzi³ ko
lejny program pomocowy na kwotê 3,9 miliar
dów dolarów. Jeden z aktywistów ukraiñskiej
organizacji Stop Korupcji powiedzia³ nie
dawno: Nasz kraj potrzebuje tylko jednego 
przestaæ kraæ. Ukraiñcy s¹ narodem niecier
pliwym i roszczeniowym. Nie bêdzie ³atwo
zaspokoiæ ich oczekiwania.
Zachowanie Polski wobec Ukrainy wzbu
dza niepokój. W³adze Polski ulegaj¹ Ukrainie
we wszystkich sprawach. Wspieraj¹ j¹ finan
sowo, gospodarczo, wojskowo i politycznie.
Toleruj¹ neobanderowsk¹ politykê naszego
s¹siada, gloryfikuj¹c¹ Stepana Banderê i nie
podejmuj¹ skutecznych kroków wobec bloko
wania ekshumacji ofiar ludobójstwa OUN
UPA. Honoruj¹ prezydenta Poroszenkê Or
derem Or³a Bia³ego i z jakich powodów ci¹g
le deklaruj¹ przyjañ z Ukrain¹. Niezrozu
mia³e jest zachowanie prezydenta Andrzeja
Dudy. Jako pierwszy pogratulowa³ Ze³ens
kiemu sukcesu pisz¹c w licie gratulacyjnym
s³owa: Stale okazujemy Ukrainie solidarnoæ
w obliczu rosyjskiej agresji , a jednoczenie
nie uzna³ za stosowne uczestniczyæ w inaugu
racji nowego prezydenta Ukrainy. Polscy
rz¹dz¹cy powinni skorzystaæ z m¹droci wiel
kich Polaków, m.in. Romana Dmowskiego.
W 1930 r. w swojej krótkiej ksi¹¿ce pt. Kwe
stia ukraiñska napisa³: Nie ma si³y ludzkiej
zdolnej przeszkodziæ temu, ¿eby oderwana od
Rosji i przekszta³cona na niezawis³e pañstwo
Ukraina sta³a siê zbiegowiskiem aferzystów
ca³ego wiata ( ) Ukraina sta³aby siê wrzo
dem na ciele Europy ( ) Dla narodu (polskie
go) lepiej mieæ za s¹siada pañstwo potê¿ne,
choæby nawet obce i bardzo wrogie, ni¿ miê
dzynarodowy dom publiczny.

MARCIN KELLER
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W poszukiwaniu Arki Noego
23 maja w £odzi odby³o siê spotkanie z ks. dr. Romanem Piwowarczykiem powiêcone
historii poszukiwañ Arki Noego. Ks. dr Piwowarczyk opowiedzia³ o swoim zaintereso
waniu tym tematem.
Gdy odprawia³em mszê w. w swojej parafii
 mówi³  natrafi³em na s³owa Ewangelii: Jak
dzia³o siê za dni Noego, tak bêdzie równie¿
za dni Syna Cz³owieczego: jedli i pili, ¿enili
siê i za m¹¿ wydawa³y a¿ do dnia, kiedy Noe
wszed³ do arki; nagle przyszed³ potop i wy
gubi³ wszystkich. (£k 2627). Tak¿e w Li
cie w. Piotra odnajdujemy takie zdanie: ...gdy
za dni Noego cierpliwoæ Bo¿a oczekiwa³a,
a budowana by³a arka, w której niewielu, to
jest osiem dusz, zosta³o uratowanych przez
wodê. (1 P).
Te zdania  mówi³ ks. Piwowarczyk 
stanowi³y iskrê zapaln¹ do dalszych poszuki
wañ. W tej sposób dotar³ do opisów biblij
nych, które bardzo precyzyjnie pokazuj¹, co
dzia³o siê za czasów Noego i jak to siê sta³o,
¿e Noe podj¹³ siê budowy Arki.
Ks. Piwowarczyk przywo³a³ ksi¹¿kê b³.
Anny Katarzyny Emmerich pt. ¯ywot i bo
lesna mêka Pana naszego Jezusa Chrystusa
i Najwiêtszej Matki Jego Maryi, w której
odnajdujemy szczegó³owe opisy potopu i Ar
ki Noego. Jan Pawe³ II bardzo siê zachwyci³
t¹ ksi¹¿k¹ i uczyni³ bardzo wiele, by autorka
zosta³a b³ogos³awion¹.
Z tych opisów wynika, ¿e Arka by³a drew
niana, mia³ ponad 130 m d³ugoci, to wiêcej
ni¿ stadion pi³karski i wysokoæ ok. cztero
piêtrowego bloku. Ca³oæ by³a oczywicie
obrabiana rêcznie, a budowla trzypoziomo
wa. To by³ fenomen w owych czasach, jeli
chodzi o budowê statku. Anna Katarzyna
Emmerich opisuje bardzo szczegó³owo, ¿e
Noe nie chcia³ siê braæ za budowê i na wszel
kie sposoby zwleka³ z realizacj¹ tego zadania.
Wed³ug Biblii mo¿emy obliczaæ doæ
precyzyjnie, kiedy by³ potop. Mo¿emy za³o
¿yæ, ¿e to by³o 69 tys. lat p.n.e. czyli ogólnie
mówi¹c nie tak dawno. Jeli za³o¿ymy ¿e by³
taki potop globalny, to powinny byæ jakie
lady po potopie. Tych ladów jest bardzo
du¿o.

Wed³ug opisu biblijnego potop siê rozpo
cz¹³ w lutym. Musimy sobie zadaæ pytanie,
sk¹d siê wziê³a woda, która zala³a ziemiê.
W Biblii jest powiedziane, ¿e by³y trzy ród³a
wód: podziemne, pozaziemskie i ulewy.
Przez szeæ miesiêcy by³a ciemnoæ i deszcz
pada³, poziom wód siê podnosi³. Póniej
rozpoczê³o siê opadanie wody, które trwa³o
do stycznia, czyli kolejne 6 miesiêcy. Po tym,
jak czytamy w Pimie wiêtym, arka osiad³a
na szczycie góry Ararat.
Jak podkrela³ ks. Piwowarczyk, góra Ara
tat to miejsce historyczne, jest to wzniesienie,
które znajduje siê obecnie w granicach Turcji,

tu¿ przy granicy z Armeni¹ i Iranem. Obecnie
nale¿y do Turcji, ale przez wiele wieków na
le¿a³a do Armenii, Ormianie uwa¿aj¹ tê górê

Noe klêcza³, i widzia³am, ¿e pozna³, i¿ Pan Bóg wszystko chce zniszczyæ i ¿e ma
zbudowaæ korab. Widzia³am, ¿e Noe wskutek tego bardzo by³ zasmucony, widzia³am
te¿, ¿e prosi³ Boga o przebaczenie. Nie rozpocz¹³ roboty natychmiast, dwa razy
jeszcze ukaza³ mu siê Pan Bóg, rozkazuj¹c mu, by pracê oko³o arki rozpocz¹³, gdy¿
inaczej wraz z nimi zginie. (...)
Nikt nie wiedzia³, dla kogo Noe arkê budowa³ i dlatego wiele znosi³ szyderstwa.
Widzia³am, jak ukoñczywszy dzie³o, dziêkowa³ Panu Bogu, i jak mu siê Pan Bóg
ukaza³, nakazuj¹c mu, by z wszystkich czterech stron wiata zwo³a³ zwierzêta pisz
cza³k¹ z trzciny. Im bardziej dzieñ s¹du siê zbli¿a³, tym bardziej zachmurza³o siê
niebo. Wielka trwoga panowa³a na ziemi; s³oñce nie wieci³o, a bez ustanku
grzmia³o.( ) Gdy arka unosi³a siê na wodzie, gdy mnóstwo ludzi zewsz¹d na górach
i wysokich drzewach od licznych ludzi siê roi³o, gdy trupy i drzewa woda przypêdza³a,
Noe wraz z rodzin¹ znajdowa³ siê ju¿ w arce. Nim Noe z ¿on¹, trzema synami i ich
¿onami wszed³ by³ do arki, prosi³ jeszcze raz Boga o mi³osierdzie. Potem, wci¹gn¹w
szy pomost za sob¹, drzwi zamknêli. (...)
Widzia³am, ¿e siê arka unosi³a, i ¿e wiele trupów na wodzie p³ywa³o. Stanê³a arka
na wielkiej górze na wschód od Syrii, a ta góra le¿y osamotniona i posiada wiele ska³.
D³ugo tam arka sta³a. Widzia³am, ¿e ju¿ l¹d siê ukaza³; le¿a³ na nim mu³, pokryty
zieleni¹, jakby pleni¹.
B³. Anna Katarzyna Emmerich, ¯ywot i Bolesna Mêka Pana Naszego Jezusa
Chrystusa i Najwiêtszej Matki Jego Maryi
l

za wiêt¹, w kulturze Armenii jest przekona
nie, ¿e naród ten wywodzi siê od syna Noego.
Ararat to w³aciwie dwie góry: Ararat
Wielki i Ma³y. Arka osiad³a na Wielkim Ara
racie. To samotna góra wulkaniczna o wyso
koci ok. 5100 m n.p.m. Nie wiadomo, jak
wygl¹da³a w czasie potopu, dok³adne bada
nia geologiczne pewnie da³yby odpowied
na to pytanie.
Wyobramy sobie  mówi³ ks. Piwowar
czyk  ¿e góra która liczy 5000 m po pó³ roku
siê wynurza siê spod wody. Potop musia³
mieæ charakter globalny, nawet Mont Everest
móg³ byæ zalany. Nie wiemy, jak to mo¿liwe,
¿e arka która nie by³a sterowalnym statkiem,
osiad³a na górze Ararat, która jest spiczasta.
To wymaga³o ogromnej precyzji.
Kwestia tej ogromnej iloci wody jest te¿

zagadkowa, niewyt³umaczalna. Wiemy z opi
su, ¿e Noe nie wychodzi³ z arki a¿ wody bar
dziej opad³y. Znów mo¿na sobie zadaæ pyta
nie, co to znaczy, ¿e wody opad³y, tzn. gdzie
woda opada³a, dlaczego opada³a i co siê z ni¹
sta³o. Od strony religijnej mo¿emy powie
dzieæ, ¿e to ingerencja nadprzyrodzona, od
strony naukowej to niewyt³umaczalne. A zat
rzyma³a siê na tej górze.
Ju¿ w staro¿ytnoci robiono wyprawy
w poszukiwaniu Arki. Mamy ró¿nego rodza
ju zapiski, które pokazuj¹ nam, ¿e ludzie do
tarli do Ararat i ¿e arka na górze Ararat istnie
je. Chcia³bym nawi¹zaæ do kilku dokumen
tów. Pisze o tym Józef Flawiusz, I w. p.n.e.,
który wspomina w dziele Dawne dzieje
Izraela, ¿e Arka osiad³¹ na szczycie jakiej
góry w Armenii. U niego równie¿ s¹ cyto
wane wypowiedzi innych osób m.in. Bero
sosa, kap³ana chaldejskiego z V w. p.n.e. czy
Hieronima czy Miko³aja z Damaszku, bio
grafa Heroda, którzy równie¿ potwierdzaj¹,
¿e widzieli Arkê, która osiad³a na Górze
Ararat.
S¹ te¿ fragmenty drzewa  odnajdywane
i opisywane. Warto wspomnieæ o wyprawie
z 1917 r. organizowanej przez cara Rosji Mi
ko³aja. ¯o³nierze znaleli Arkê, opisali j¹ i
sfotografowali. Ale dziwnym trafem wszyst
kie efekty tej wyprawy zaginê³y, a rodzina
carska, jak wiadomo, zosta³a brutalnie zamor
dowana.

Kolejne wyprawy odbywaj¹ siê od 2006 r.,
a tak¿e w 2009 i 2014. Ks. Piwowarczyk wspo
mina, ¿e natrafi³ na grupê badaczy z Hong

kongu i Stanów Zjednoczonych. W wyniku
nawi¹zaniu kontaktów w Polsce odby³y siê
spotkania, w tym w £odzi i w Konstantyno
wie z badaczami, którzy byli na Górze i wi
dzieli Arkê. W Polsce podzielili siê tymi wy
j¹tkowymi odkryciami.
Uczestnicy spotkania mogli obejrzeæ frag
ment filmu, bêd¹cego relacj¹ z wyprawy nau
kowców. Widaæ na nim ca³¹ konstrukcjê.
Dostêp po niej jest utrudniony i trzeba opu
ciæ siê po linach przez szczeliny w ska³ach.
Arka, któr¹ mo¿na tam obejrzeæ siê bardzo
zbie¿na z opisami biblijnymi. Badacze ci nie
znali te¿ opisów Anny Katarzyny Emmerich.
Badacze s¹ bardzo zdeterminowani, ¿e kon
tynuowaæ badania. Dla nich te wyprawy maj¹
charakter nie tylko naukowy, ale i religijny.
Mówi¹, ¿e id¹ tam z Panem Bogiem i czêsto
razem siê modl¹, mimo ¿e s¹ ró¿nych wyz
nañ. Dostêp do góry Ararat jest mocno utrud
niony ze wzglêdu na konflikt kurdyjsko
turecki. Byæ mo¿e uda siê w przysz³oci zor
ganizowaæ jak¹ miêdzynarodow¹ grupê
badawcz¹, by dok³adnie zbadaæ to miejsce.
Spotkanie odbywa³o siê w ramach projek
tu dofinansowanego przez Narodowy Insty
tut Wolnoci (Fundusz Inicjatyw Obywatels
kich).

NOTOWA£A:
IWONA KLIMCZAK
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100 lat traktatu wersalskiego
100 lat temu, 28 czerwca 1919 r. w Wersalu podpisano traktat koñcz¹cy I wojnê wiatow¹.
Jego postanowienia wesz³y w ¿ycie 10 stycznia 1920 r. W jego wyniku na mapê Europy
wróci³a formalnie niepodleg³a Polska.
Traktat wersalski by³ negocjowany podczas
trwaj¹cej od stycznia 1919 r. konferencji po
kojowej w Pary¿u. Najwa¿niejsze postano
wienia traktatu dotyczy³y pokonanych Nie
miec. Zosta³y one ciê¿ko ukarane przez pañs
twa zwyciêskiej Ententy. Do ich os³abienia
d¹¿y³a w szczególnoci Francja. Niemcy utra
ci³y one wiele terenów na rzecz pañstw s¹
siednich: Francji, Belgii i Polski, wprowadzo
no demilitaryzacjê strefy nadreñskiej, ogra
niczono liczebnoæ armii niemieckiej do 100
tys., zakazano posiadania czo³gów, lotnictwa
i okrêtów podwodnych. Niemcy mia³y te¿
p³aciæ ogromne odszkodowania wojenne.
W praktyce okaza³o siê, ¿e drastyczne
obostrzenia wobec Niemiec w po³¹czeniu
z kryzysem gospodarczym przyczyni³y siê
do przejêcia w³adzy przez Hitlera. Ogranicze
nia militarne Niemcy szybko obeszli dziêki
tajnej wspó³pracy ze Zwi¹zkiem Radzieckim.
Wszystko to odbywa³o siê przy ca³kowitej
biernoci pañstw zachodnich.
Dla Polski najwa¿niejsze by³o usankcjo
nowanie jej niepodleg³oci. Jednym z posta
nowieñ traktatu by³o utworzenie niepodleg
³ego pañstwa polskiego. Ogromn¹ rolê ode
gra³ na konferencji paryskiej Roman Dmows

ki. To dziêki jego zdolnociom dyplomatycz
nym uda³o siê przeforsowaæ wiele postano
wieñ korzystnych dla naszego kraju. W kil
kugodzinnym przemówieniu, wyg³oszonym
przed Rad¹ Dziesiêciu po angielsku i francu
sku, przedstawi³ stanowisko Polski na temat
jej istnienia i granic. Swoim wywodem i klas¹
zrobi³ na aliantach wielkie wra¿enie. Choæ bo
wiem zgoda co do odrodzenia pañstwa pols
kiego by³a powszechna w Europie, to w szcze
gó³ach przywódcy Ententy bardzo siê ró¿nili.
Francja, zainteresowana jak najwiêkszym os
³abieniem Niemiec, chêtnie wyra¿a³a zgodê
na w³¹czenie do Polski Wielkopolski, l¹ska,
Pomorza. Zbytniemu os³abieniu Niemiec
sprzeciwia³a siê Wielka Brytania.
Postawienia traktatu musia³y wiêc byæ wy
padkow¹ tych interesów. Postawa Polaków,
w szczególnoci powstanie wielkopolskie
i powstania l¹skie sprawi³y, ¿e uda³o uzys
kaæ przy³¹czenie do Polski Wielkopolski,
Pomorza Gdañska i czêci l¹ska. Na terenie
Górnego l¹ska oraz Warmii i Mazur zarz¹
dzono plebiscyt, a Gdañsk dosta³ status wol
nego miastem pod patronatem Ligi Narodów.
Za pora¿kê nale¿y uznaæ narzucenie Pols
ce traktatu mniejszociowego, co dawa³o

Podczas konferencji paryskiej. Roman Dmowski  stoi trzeci od lewej

licznym mniejszociom narodowym odwo³y
wanie siê do Ligi Narodów w sprawach rze
komego naruszania praw mniejszoci.
Dziêki postawie polskiej delegacji w Pa
ry¿u, zw³aszcza Romana Dmowskiego, uda³o
siê Polsce w trudnej miêdzynarodowej sytu
acji uzyskaæ tyle, ile to by³o mo¿liwe. Wielka
w tym zas³uga Romana Dmowskiego. Nies
tety, niepodleg³a Polska, zarówno ta miêdzy
wojenna, jak i wspó³czesna, minimalizuje do
konania tego wielkiego Polaka. Ju¿ prof. W³a
dys³aw Konopczyñski pisa³ o nim: m¹¿ sta
nu, który po wojnie wiatowej wprowadzi³
swój naród miêdzy zwyciêzców, wywalczy³
dlañ Pomorze, Wielkopolskê i l¹sk, wygra³
spór o Lwów, rozstrzygn¹³ na rzecz Polski
sprawê wileñsk¹, wyzwoli³ miliony, milionom

Jan Kiliñski  zapomniany bohater
W tym roku minê³a 200. rocznica mierci Jana Kiliñskiego  przywódcy Insurekcji War
szawskiej. Pochodz¹cy z Wielkopolski, z Trzemeszna, urodzony w rodzinie rzemielniczej,
w wieku 20 lat przeniós³ siê do Warszawy i tu zdoby³ zawód obuwnika raczej ni¿ szewca.
By³ te¿ sto³ecznym radnym.
W Warszawie 225 lat temu, w Wielki Czwar
tek, dosz³o do wydarzeñ, na czele których
stan¹³ szewc Jan Kiliñski. W ich wyniku
Warszawa zosta³a oswobodzona od rosyjs
kiego wojska. Po przy³¹czeniu siê Insurekcji
do Powstania Kociuszkowskiego, Kiliñski
wszed³ w sk³ad Rady Zastêpczej Tymczaso
wej. 2 lipca 1794 r. Kociuszko mianowa³ go
pu³kownikiem milicji mazowieckiej. Utwo
rzony przez Kiliñskiego 20. Regiment Pieszy
Koronny broni³ Warszawy przed prusact
wem. Jesieni¹ 1794 r. Andrzej Kapostas, cz³o
nek Rady Najwy¿szej Narodowej, wys³a³ Ki
liñskiego do Poznania, wiedz¹c, ¿e ma tam
krewnych. Niestety, Prusacy schwytali go i w
ramach przyjani niemieckorosyjskiej wydali
Rosjanom. Petersburska niewola Kiliñskiego,
zakoñczy³a siê w 1796 r. wraz z liberalizacj¹
polityki wprowadzon¹ przez cara Paw³a I.
Po odzyskaniu wolnoci Kiliñski osiad³ w
Wilnie, by tam szyæ damskie buciki. Miej
scowe damy odwiedza³y jego warsztat czês
to, chc¹c zobaczyæ cz³owieka, któremu uda³o
siê pokonaæ Rosjan.
Wpl¹tany w spisek wileñskiego oddzia³u
Centralizacji Lwowskiej, zosta³ na rok zes³a
ny w g³¹b Rosji. Po powrocie ze zsy³ki osiad³
w Warszawie, gdzie czasach Ksiêstwa War
szawskiego ponownie zosta³ radnym. Po wy

cofaniu siê Napoleona i zajêciu Warszawy
przez Rosjan, na krótko zosta³ internowany.
Po utworzeniu Królestwa Polskiego przy
znano mu pu³kownikowsk¹ emeryturê, któr¹
po jego mierci pobiera³a jeszcze wdowa po
nim Anastazja Jasiñska.
Portret Jana Kiliñskiego z czasów insurek
cji znakomicie przedstawi³ W³adys³aw S. Rey
mont w trzeciej czêci Rok 1794  trylogii opi
suj¹cej Rzeczpospolit¹ ostatnich piêciu lat jej
istnienia, zatytu³owanej Insurekcja. Nasz bo
hater narodowy, nie tylko potrafi³ szyæ buty,
ale te¿ dobrze w³ada³ piórem. Wiemy o nim
du¿o dziêki pamiêtnikowi spisanemu w czasie
uwiêzienia w petersburskiej twierdzy pietro
paw³owskiej, wydanemu w Pary¿u pt. Kiliñ
skiego Jana, szewca, a zarazem pu³kownika
20. Regimentu piechoty, pamiêtniki.
Postaæ Kiliñskiego by³a przechowywana
w pamiêci narodu przez d³ugie dziesiêciolecia
niewoli narodowej. Ma³o jest imion bohate
rów narodowych, które by tak jak Kiliñski,
silnie wros³y w pamiêæ narodu. Dla wroga
by³o ono zawsze postrachem, gdy¿ przypomi
na³o czasy, kiedy to lud warszawski, rozgo
rza³y zemst¹ za poniewierkê godnoci naro
dowej, za ³upiestwa i zabór ziemi ojczystej,
chwyci³ pod Kiliñskiego przewodem za broñ i
sprawi³ Moskalom weselisko krwawe 

napisa³ w jego krótkiej biografii historyk Hen
ryk Mocicki. 17 kwietnia 1894 r. dla uczcze
nia setnej rocznicy Insurekcji Liga Narodowa
zorganizowa³a wielk¹ manifestacjê, w której
udzia³ zaznaczy³ Jan Ludwik Pop³awski. Licz
ne aresztowania zmusi³y narodowców do og
raniczenia dzia³alnoci. Ju¿ wówczas Kiliñski
patronowa³ organizacjom narodowym. Pow
sta³ i aktywnie dzia³a³ Zwi¹zek M³odzie¿y
Pracuj¹cej im. Jana Kiliñskiego. Wydawano
gazetê, której Kiliñski da³ tytu³. Z po³¹czenia
tej organizacji z Towarzystwem Owiaty Na
rodowej powsta³ Narodowy Zwi¹zek Narodo
wy. Partia, która w latach dwudziestych od
grywa³a w £odzi pierwszoplanow¹, do tego

da³ miliardy, zosta³ z dalszego pañstwowego
¿ycia Rzplitej wykrelony.
W 1999 r. Sejm RP stwierdzi³ w uchwale,
¿e jako reprezentant zmartwychwsta³ej Rze
czypospolitej na konferencji w Wersalu przy
czyni³ siê w stopniu decyduj¹cym do ukszta³
towania naszych granic, a zw³aszcza granicy
zachodniej, ale póniej by³o ju¿ znacznie go
rzej, a rz¹dz¹cy zbyt byli zajêci niezrozumia
³ym kultem Pi³sudskiego. Narodowe pog
l¹dy, wielka m¹droæ, racjonalny patriotyzm
i stawianie rz¹dz¹cym trudnych zadañ nie s¹
i dzi wygodne, mo¿e przez to, ¿e tak wiele
jego s³ów jest aktualnych i dzi

IWONA KLIMCZAK
stopnia znacz¹c¹ rolê, ¿e o miecie w³ókniarzy
mo¿na powiedzieæ b³êkitne miasto. B³êkitna,
a nie czerwona by³a £ód z racji koloru sztan
darów  te NZRu by³y b³êkitne, za czerwone
by³y atrybutem SDKPiLu lub PPSu.
U progu niepodleg³oci, w setn¹ rocznicê
mierci Jana Kiliñskiego, w³ókniarski gród
godnie upamiêtni³ tê postaæ, podobnie jak 3
lata wczeniej setn¹ rocznicê mierci naczel
nika Tadeusza Kociuszki. Nie tylko w £odzi,
ale tak¿e w miastach i miasteczkach regionu
organizowano uroczyste obchody: odprawia
ne by³y msze w, organizowano akademie,
pochody, b¹d manifestacje uliczne. To w³a
nie wtedy ul. Widzewska zyska³a nazwê Jana
Kiliñskiego i nosi j¹ do dzi. Uroczysty po
chód zmierzaj¹cy z nowego rynku do ko
cio³a w. Stanis³awa Kostki, w którym ks. pra
³at Wincenty Tymieniecki odprawi³ okolicz
nociow¹ mszê w. zatrzyma³ siê na skrzy¿o
waniu ul. Widzewskiej i Przejazd (dzi Tu
wima), by zamocowano tablicê z now¹ naz
w¹ ulicy. Przywódca insurekcji warszawskiej
zosta³ patronem pobliskiej Resursy Rzemiel
niczej, a dzia³aj¹cy tam teatr wystawia³ spek
takl o Janie Kiliñskim. W kraju, na miejskich
placach pojawi³y siê pomniki pu³kownika Ki
liñskiego. Przez ca³y PRL postaæ Kiliñskiego
zesz³a w cieñ. Kreowano i preferowano wów
czas innych bohaterów.
By³o w powstaniu Kociuszki wielu mê¿
niejszych i tê¿niejszych si³¹ charakteru ludzi
od Kiliñskiego. Ale on pierwszy z mieszczan
ofiarnym stwierdzi³ czynem, ¿e obrona kraju
jest obowi¹zkiem nie tylko szlachty, nie tylko
ch³opów lub jakiej innej warstwy narodu, lecz
wszystkich po równo synów tej Matki Ziemi
karmicielki, któr¹ przemoc wroga d³a wi, ¿e
nikt nie mo¿e byæ g³uchym na wo³anie Ojczy
zny. To jeszcze raz H. Mocicki.

JACEK KÊDZIERSKI

WOKÓ£ NAS
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O cywilizacji mi³oci
Jedynie konsekwentna, prawdziwa (oparta na fundamencie prawdy), pe³na i zupe³na w swojej
budowie  cywilizacja mi³oci. Definiuj¹c i precyzuj¹c pojêcia dodam, ¿e przez cywilizacjê
bêdê rozumia³ za prof. Feliksem Konecznym: metoda ustroju ¿ycia zbiorowego. Z kolei wy
ra¿enie cywilizacja mi³oci rozumiem za Janem Paw³em II: prymat osoby nad rzecz¹, prymat
mi³osierdzia nad sprawiedliwoci¹, prymat byæ nad mieæ, prymat etyki nad technik¹.
Aby wyjaniæ, czym jest cywilizacja mi³oci,
mo¿na te¿ pokazaæ jej opozycjê  cywilizacjê
mierci. Ta ostatnia pos³uguje siê przede
wszystkim brakiem szacunku do drugiego
cz³owieka, k³amstwem, manipulacj¹  np. nie
dopuszcza wielu badañ naukowych. Jak pod
krela prof. Ry bardzo mocno widoczne jest
to w ostatnich czasach, kiedy knebluje siê
g³os osoby, mówi¹cej na temat naprotechno
logii, kiedy nie mo¿na podkrelaæ negatyw
nych skutków in vitro, tak jak kiedy trzeba
by³o przemilczaæ dramatyczne konsekwencje
aborcji.
Mo¿na spojrzeæ na cywilizacjê mi³oci
jako na cywilizacjê ³aciñsk¹, której treæ
pewnie by³a znana Janowi Paw³owi II. Spój
rzmy okiem Konecznego z perspektywy
ksi¹¿ ki doc. Józefa Kosseckiego: Podstawy
nowoczesnej nauki porównawczej o cywili
zacjach. Pisa³ on, ¿e: w ³aciñskiej natomiast
cywilizacji naczeln¹ zasad¹ jest wszechstron
ny rozwój osobowoci ludzkiej, st¹d wynika
zasada nadrzêdnoci spo³eczeñstwa nad pañs
twem i etyki nad prawem, popieranie indywi
dualnej twórczoci w ka¿dej dziedzinie, st¹d
troska o zdrowie i dobrobyt, st¹d wreszcie

poszanowanie godnoci i w³asnoci ludzkiej
oraz obrona monogamicznej, nierozerwalnej
rodziny.
Taki obraz cywilizacji przysz³oci rysuje
siê niezwykle szczêciorodnie i harmonijnie.
Ale czy jest mo¿liwy o osi¹gniêcia ? My
lê, ¿e na p³aszczynie wiary na pewno, kiedy
nasze d¹¿enia coraz cilej bêdziemy zespa
laæ z wol¹ Bo¿¹, tak jak mówi³ wielki patron
Polski w. Maksymilian Maria Kolbe, który
napisa³ równanie w=W, gdzie ma³e w oz
nacza nasz¹ wolê, a du¿e W wolê Bo¿¹. Bu
dowa harmonii tej cywilizacji musi byæ za
czêta od najmniejszej komórki spo³ecznej 
rodziny, silnej rodziny Bogiem. Tutaj, gdzie
mo¿na du¿o wypracowaæ i zbudowaæ na po
tê¿nym fundamencie Jezusa Chrystusa, tak by
w coraz wiêkszej iloci aspektów naszego ¿y
cia byæ upodobnionym w³anie do niego naj
czystszej Mi³oci, która siê rozwinê³a w Nim
do szczytów mo¿liwoci. Tutaj dotykamy as
pektu naszej na ziemi wêdrówki osi¹gania jak
najwiêkszej wiêtoci i po raz kolejny k³ania
siê nam w. Maksymilian, który mówi³, ¿e
muszê byæ wiêtym jak najwiêkszym. Stara
nie siê i zabieganie o tê nasz¹ indywidualn¹

wiêtoæ jest bardzo wa¿ne, bo to mo¿e siê
z czasem przeradzaæ w swoisty walec wiê
toci, który bêdzie naszym przyk³adem ¿y
cia uwiêca³ innych, pobudzaj¹c do wiêkszej
aktywnoci w budowaniu cywilizacji ¿ycia
i mi³oci.
Jak mawia³ pewien wybitny cybernetyk
spo³eczny doc. Józef Kossecki. nawi¹zuj¹c
do pojêcia homeostazy spo³ecznej: z³y mo¿e
dzia³aæ m.in. poprzez entropiê w danym uk
³adzie (jednostka, rodzina, stowarzyszenie,
spo³eczeñstwo, pañstwo), wobec czego, gdy
zwiêkszamy swoj¹ organizacjê usuwaj¹c nie
uporz¹dkowanie i chaos z otoczenia automa
tycznie uniemo¿liwiamy jego przystêp do
siebie, czy innego uk³adu, z jakim siê styka
my. Zacznijmy wiec budowaæ homeostazê mi
³oci w nas samych i w naszych ogniskach
rodzinnych, a z pewnoci¹ bêdziemy przy

czyniaæ siê do budowania cywilizacji mi³o
ci, która jest bardzo zaraliwa, choæ nie³atwa
w obs³udze. Niech ona bêdzie zatopiona we
wzorze mi³oci Trójcy wiêtej, gdzie Bóg Oj
ciec z Synem Bo¿ym s¹ zespoleni relacj¹ mi
³oci Duchem wiêtym i stanowi¹ jedno. Dla
tego warto przeszczepiaæ tê harmoniê na grunt
¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego.
Trzeba nam dzi ludzi konkretnych, zde
cydowanych i odwa¿nych w swojej aktywno
ci do wiêtoci, a nie zalêknionych i przestra
szonych o swoj¹ wiarê. Ludzi, którzy posta
wi¹ ca³e swoje ¿ycie na najwiêksz¹ Mi³oæ
i nie bêd¹ siê zatrzymywali na bylejakoci
i przeciêtnoci wiary. Bo wierzyæ, to znaczy
Jezus Chrystus, a On poszed³ na ca³oæ i po
kaza³ nam jak ¿yæ.

w historii Polski. Wród nich s¹ miejsca
szczególne  jak £ask z sanktuarium Matki
Bo¿ej, Piotrków Trybunalski z sanktuarium
Matki Bo¿ej Trybunalskiej, winice Warckie
i sanktuarium w. Faustyny Kowalskiej oraz
nieodleg³y G³ogowiec, miejsce jej urodzenia,
sanktuarium wiêtej Rodziny w Studziannie
Powiêtnym, znane z filmu Hubal, mniej
znana Char³upia Ma³a ze s³yn¹cym ³askami
obrazem Najwiêtszej Marii Panny czy Parz
no, znane naszym czytelnikom z kultu S³ugi
Bo¿ej Wandy Malczewskiej.
Ca³kiem osobnym miejscem na wakacyj
ne zwiedzanie jest... £ód. Miasto przez lata
niedoceniane, uwa¿ane za brzydkie piêknie
je, a jego liczne tajemnice s¹ ma³o znane na

wet rodowitym ³odzianom.
Przez województwo ³ódzkie przechodzi
te¿ kilka szlaków turystycznych. Szkoda, ¿e
Ziemia £ódzka wci¹¿ jest tak ma³o promo
wana i jej per³y nie s¹ znane powszechnie.
Ka¿de z tych miejsc wietnie nadaje siê jed
nodniow¹ wycieczkê i zapewniam, ¿e nie bê
dzie to czas zmarnowany.
W tym roku obchodzimy 90. rocznicê
istnienia województwa ³ódzkiego, mo¿e war
to uczciæ j¹ wêdruj¹c po piêknej Ziemi £ódz
kiej. Tak wiêc zakochajmy siê w Polsce! Za
kochajmy siê w £ódzkiem! Gor¹co polecam!

MARCIN MAC

Zakochajmy siê w Polsce
Wakacje w pe³ni, wielu z nas planuje urlopy, niektórzy czekaj¹ na egzotyczne wyjazdy i pla
¿owanie pod palmami, hotele all inclusive, s³oñce, ogólnie luksus. Mo¿e kto marzy o takich
wakacjach, ale czy na pewno to najlepszy sposób na wypoczynek?
Mówiê czêsto, ¿e ¿ycia mi nie starczy, ¿eby
zwiedziæ, ¿e te wszystkie piêkne miejsca, któ
re mnie otaczaj¹. Nie na Wyspach Kanaryjs
kich, w Egipcie, Turcji, Grecji czy Hiszpanii,
ale w Polsce. Gdzie by nie trafiæ palcem na
mapie, tam znajduj¹ siê niezwyk³e miejsca,
pe³ne urokliwych krajobrazów i zabytków.
Pasjami ogl¹dam w telewizji program pt.
Zakochaj siê w Polsce. Prowadzaj¹cy go To
masz Bednarek, notabene aktor znany z po
pularnego serialu, za ka¿dym razem zabiera
nas w inne miejsce, pokazuj¹c, co warto w nim
zobaczyæ i przybli¿aj¹c jego historiê i wspó³
czesnoæ. W ponad 150 odcinkach zaprezen
towano nam miejsca znane i ma³o znane, od
wiedzane masowo przez turystów i te nieco
zapomniane. Zjechalimy z autorami progra
mu Polsce wzd³u¿ i wszerz. Trudno wymie
niæ wszystkie miejsca, dam wiêc tylko kilka
przyk³adów  te znane, jak: Gniezno, Mal
bork, Sandomierz, Zamoæ, £añcut, Olsztyn,
Ksi¹¿, jak i te mniej oczywiste do zwiedza
nia: ¯yrardów, Stargard, Pszczyna, Wa³cz,
Rydzyna, Konin, Byczyna, Strzegom czy
Chojnice. Po obejrzeniu ka¿dego odcinka a¿
chce siê pakowaæ, kupowaæ bilet i jechaæ
obejrzeæ pokazane cuda na w³asne oczy.
Odwiedza³ te¿ Bednarek Ziemiê £ódzk¹,

jak choæby: £owicz, Piotrków Trybunalski,
Tomaszów Mazowiecki czy Szlak Pilicy.
A tyle jeszcze zosta³o...
Najciekawszy urlop spêdza siê w³anie
tak: wêdruj¹c po ma³ych i du¿ych miastach,
bliskich i dalekich. Czy warto traciæ ca³e dnie
na pla¿ach i basenach, gdy czeka na nas tyle
piêknych miejsc? Zachêcam wiêc do studio
wania mapy. Nie trzeba wyje¿d¿aæ daleko.
Ziemia £ódzka mo¿e zachwyciæ urokliwymi
i ciekawymi miejscami. Nie mo¿na omin¹æ
wspania³ego £owicza, królewskiego Piotr
kowa Trybunalskiego, Tomaszowa Mazo
wieckiego czy Sulejowa. Mi³onicy historii
bêd¹ zachwyceni Tumem, £êczyc¹, nieco za
pomnianym Oporowem, w którym znajduje
siê zamek z piêknym parkiem i ciekawym wy
posa¿eniem. Warto pojechaæ tam jesieni¹, gdy
w zamkowym parku znajdziemy wszystkie
kolory. Mamy Lipce Reymontowskie, miejsce
akcji Ch³opów Reymonta, kilkanacie kilo
metrów obok nich skansen jest w Nagawkach,
tu¿ obok kolegiaty w Tumie znajduje siê nieco
mniej znany, ale niezwykle ciekawy skansen
w Kwiatkówku.
W wielu z tych miejsc warto odwiedzaæ
przede wszystkim kocio³y, wielkie pami¹tki
wiary naszych przodków i obiekty wa¿ne

IWONA KLIMCZAK

WYDARZENIA
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Zapraszamy do Parzna!
Ju¿ za dwa miesi¹ce, dok³adnie 28 wrzenia br., prze¿yjemy w Parznie wielkie barwne wi
dowisko plenerowe zatytu³owane wiêta pani z Parzna. Przedstawienie to upamiêtni mo
ment przeniesienia doczesnych szcz¹tków Czcigodnej S³ugi Bo¿ej Wandy Malczewskiej
z cmentarza grzebalnego do krypty pod kocio³em Najwiêtszego Serca Pana Jezusa w Parz
nie.
¯yj¹ca w opinii wiêtoci, wielka polska
mistyczka ozdabia Ziemiê £ódzk¹ swoj¹
obecnoci¹. Równo 27 lat po mierci  któr¹
przyjê³a 25 wrzenia 1896 roku  26 wrzenia
1923 roku doczesne relikwie jej cia³a zosta³y
uroczycie przeniesione do krypty pod Taber
nakulum nowego ówczenie kocio³a w Parz
nie. By³a to wielkie, religijne i narodowe wy
darzenie. U grobu Wandy i na uroczysto
ciach kocielnych zgromadzi³y siê nieprze
brane rzesze. A trzeba dodaæ, ¿e w okresie
miêdzywojennym do groby, a póniej do
krypty kocio³a w Parznie przybywa³y liczne
pielgrzymki, w tym regularne z Krakowa,

który, bêd¹c metropoli¹ i stolic¹ Polski cieszy
siê licznymi wiêtymi.
Kult Czcigodnej Wandy i niezachwiana
opinia jej wiêtego ¿ywota by³y tak wielkie,
¿e starania o kanonizacjê Wandy Malczews
kiej herbu Tarnawa zosta³y rozpoczête jesz
cze przed II wojn¹ wiatow¹. Jak podaje wi
cepostulator procesu beatyfikacyjnego Czci
godnej S³ugi Bo¿ej Ks. Bp Ireneusz Pêkalski,
proces wstêpny przeprowadzono ju¿ w latach
19291930. Przes³uchano wówczas 25 wiad
ków. W 1939 ówczesny ordynariusz powo³a³
specjalny Trybuna³, by w ten sposób rozpo
cz¹æ pierwszy etap postêpowania w sprawie

kanonizacji, zwany procesem informacyjnym.
Poniewa¿ po zakoñczeniu dzia³añ wojennych
nie by³o wiadomo, gdzie znajduj¹ siê akta pro
cesowe, bp Micha³ Klepacz w 1951 r. zdecy
dowa³ siê na nowo podj¹æ starania na rzecz
kanonizacji s³ugi Bo¿ej Wandy Malczews
kiej.
W 1992 r. zosta³o z³o¿one w Kongregacji
Spraw wiêtych kilkusetstronicowe dzie³o,
zawieraj¹c¹ kompletn¹ dokumentacjê w spra
wie heroicznoci cnót Wandy Malczewskiej,
w tym pismo ks. Abpa W³adys³awa Zió³ka
z dnia 16 lipca 1991 r. popieraj¹ce starania
Kocio³a ³ódzkiego o Jej wyniesienie na o³ta
rze ze szczególnym podkreleniem aktualno
ci przyk³adu ¿ycia S³ugi Bo¿ej.
Mo¿na mia³o powiedzieæ, ¿e Czcigodna
S³uga Bo¿a Wanda Malczewska jest wiêt¹
pos³an¹ przez niebo na nasze czasy. To jej
Matka Bo¿a zapowiedzia³a zwyciêstwo w Bit
wie Warszawskiej i ustanowienie narodowe
go wiêta w dzieñ Wniebowziêcia Najwiêt
szej Maryi Panny. To Wanda Malczewska
us³ysza³a s³owa Jezusa: Zbli¿aj¹ siê czasy
przewrotne. Ojczyzna wasza bêdzie wolna od
ucisków wrogów zewnêtrznych, ale j¹ opanu
j¹ wrogowie wewnêtrzni. Przede wszystkim
staraæ siê bêd¹ wzi¹æ w swe rêce m³odzie¿
szkoln¹ i dowodziæ bêd¹, ¿e religia w szko
³ach niepotrzebna, ¿e mo¿na j¹ zast¹piæ in
nymi naukami. Spowied i inne praktyki re
ligijne, kontrola Kocio³a nad szko³ami zby
teczna, bo cienia mylenia ucznia. Krzy¿e
i obrazy religijne ze sal szkolnych bêd¹ chcie
li usun¹æ, aby te wizerunki chrzecijañskie
nie dra¿ni³y ¿ydów. Przez m³odzie¿ pozba
wion¹ wiary, zechc¹ w ca³ym narodzie wpro
wadziæ niedowiarstwo. Je¿eli naród uwierzy
temu i pozbêdzie siê wiary, straci przywró
con¹ ojczyznê.  Niech¿e tedy ojcowie i matki
zwracaj¹ uwagê na szko³y. Niech protestuj¹
przeciwko usuwaniu wizerunków religijnych
ze szko³y i przeciwko nauczycielom d¹¿¹cym
do zaprowadzenia szko³y bezwyznaniowej. 
Nauka bez wiary nie zrodzi wiêtych ani

bohaterów narodowych.  Zrodzi szkodników
 módl siê o dobr¹ chrzecijañsk¹ szko³ê.
Bez wahania mo¿emy stwierdziæ, ¿e cy
towane s³owa s¹ zapowiedzi¹ naszych cza
sów zdrady Chrystusa i Kocio³a.
Dlatego uczcijmy wspólnie w Parznie
Czcigodn¹ S³ugê Bo¿¹ Wandê Malczewsk¹
i 28 wrzenia 2019 r. niech nie zabraknie
nikogo z nas, którzy kochamy Chrystusa i Je
go Matkê, którzy jestemy czcicielami Wan
dy Malczewskiej. Miejmy wspólny udzia³
w Jej beatyfikacji.
Widowisko wiêta Pani z Parzna orga
nizowane jest przez Katolicki Klub im. w.
Wojciecha i Parafiê Najwiêtszego Serca
Pana Jezusa w Parznie, przy wsparciu Pani
Wójt Gminy Kluki Renaty Kaczmarkiewicz
i tamtejszego Gminnego Orodka Kultury.
Pamiêtajmy, ¿e na dobre urz¹dzenie na
szej niepodleg³oci, Pan Bóg da³ Ziemi £ódz
kiej niezrównany zastêp wiêtych i b³ogos³a
wionych. Obok w. Maksymiliana Marii
Kolbego, w. Siostry Faustyny, w. Urszuli
Ledóchowskiej, b³. Rafa³a Chyliñskiego, czy
b³. Anastazego Pankiewicza stoi tak¿e Czci
godna S³uga Bo¿a Wanda Malczewska. Zech
ciejmy mieæ udzia³ w Jej wyniesieniu na o³
tarze i nasz¹ obecnoci¹ w Parznie 28 wrze
nia 2019 roku przyczyñmy siê do beatyfikacji
wielkiej polskiej mistyczki, Wandy Mal
czewskiej.
MIROS£AW ORZECHOWSKI

Mê¿czyzn¹ i kobiet¹ ich stworzy³
Stolica Apostolska wyda³a dokument pt. Mê¿czyzn¹ i kobiet¹ ich stworzy³. Z myl¹ o drodze
dialogu o kwestii gender w edukacji. Dokument zosta³ przygotowany przez Kongregacjê
ds. Edukacji Katolickiej jako odpowied wobec nasilaj¹cego siê w wielu krajach zagro¿enia
narzucania ideologii gender w edukacji dzieci i m³odzie¿y.
Ideologia ta wprowadza projekty edukacyj
ne i wytyczne legislacyjne promuj¹ce to¿sa
moæ osobist¹ i zwi¹zki emocjonalne w ca³
kowitym oderwaniu od ró¿nic biologicznych
miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹. To¿samoæ
cz³owieka jest zdana na indywidualistyczny
wybór, który mo¿e siê równie¿ z czasem
zmieniaæ  czytamy w dokumencie. Autorzy
podkrelaj¹, ¿e sprawê edukacji seksualnej
w szko³ach nale¿y pozostawiæ wolnoci rodzi
ców. W zwi¹zku z tym, ¿e mamy do czynienia
z pog³êbiaj¹cym siê w ostatnich latach kryzy
sem wychowawczym, szczególnie w odnie
sieniu do kwestii uczuciowoci i p³ciowoci,
autorzy przypominaj¹ tradycyjne nauczanie
Kocio³a o cz³owieku. Zwracaj¹ te¿ uwagê, ¿e

nie mo¿na pomin¹æ faktu, i¿ fundamentem
ideologii gender jest wzglêdnoæ w pojmowa
niu nie tylko p³ci, ale tak¿e samego cz³owieka.
Chciano by, ka¿da osoba mog³a wybraæ swój
stan i aby spo³eczeñstwo musia³o ograniczyæ
siê jedynie do zagwarantowania jej tego pra
wa, tak¿e przez wsparcie materialne, w prze
ciwnym razie mia³oby dochodziæ do form
dyskryminacji spo³ecznej wobec mniejszoci
 czytamy.
Przypominaj¹c nauczanie Soboru Waty
kañskiego II Kongregacja ds. Edukacji Kato
lickiej przypomina o koniecznoci wychowa
nia do mi³oci, które musi zaoferowaæ pozy
tywne, m¹dre i odpowiednie do wieku wycho
wanie seksualne. Autorzy przypominaj¹, ¿e

to¿samoæ cz³owieka kszta³tuje siê w oparciu
o ró¿norodnoæ p³ciow¹, a w rodzinie konfron
tacja z matk¹ i z ojcem u³atwia dziecku rozwój
w³asnej to¿samoci p³ciowej. Dzieci winny
dojrzewaæ w relacji, konfrontuj¹c siê z mêsko
ci¹ i kobiecoci¹  ojca i matki  i w ten spo
sób osi¹gaæ dojrza³oæ uczuciow¹. I to w³a
nie w samej wspólnocie rodzinnej dziecko
mo¿e byæ wychowane do rozpoznawania war
toci i piêkna ró¿nicy p³ci, równoci oraz kom
plementarnoci biologicznej, funkcjonalnej,
psychologicznej i spo³ecznej.
Jego dokumentu upominaj¹ siê o prawa
rodziców do decydowania o wychowaniu
dziecka: Rodzina, postrzegana jako naturalna
jednostka spo³eczeñstwa sprzyjaj¹ca najpe³
niejszej realizacji wzajemnoci i komplemen
tarnoci miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹ jest
uprzednia nawet wobec ³adu spo³ecznopoli
tycznego pañstwa, którego wolnoæ ustawo
dawcza musi braæ to pod uwagê i dawaæ temu
nale¿yte uznanie.

Innym wspólnym stanowiskiem zawartym
watykañskim dokumencie jest potrzeba wy
chowania dzieci i m³odzie¿y do poszanowania
ka¿dej osoby w jej szczególnej i odmiennej
kondycji, aby nikt nie doznawa³ znêcania siê,
przemocy, obelg lub niesprawiedliwej dyskry
minacji ze wzglêdu na swoje uwarunkowania
osobowe (takie jak niepe³nosprawnoæ, rasa,
religia, sk³onnoci uczuciowe itp.).

BP KEP
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Konsekwencje niektórych idei (cz. 4)
W tej czêci tekstu zajmê omówieniem kolejnych toksycznych ksi¹¿ek, które najbardziej
przyczyni³y siê do urobienia umys³ów ludzkich.
Zygmunt
Freud, 1927
Kontekst tytu³u tej ksi¹¿ki jest jedno
znaczny: to fundamentalny atak na religiê
przedstawiaj¹cy wiarê jako czyst¹ iluzjê,
niem¹dre i pobo¿ne ¿yczenie sk³adane przez
infantylne umys³y. Freud wkroczy³ na drogê
ateizmu wytyczon¹ przez Machiavellego,
której filozoficzn¹ kulminacjê wypracowa³
Nietzsche. Nie bêdziemy siê tutaj zajmowaæ
absurdalnymi teoriami Freuda dotycz¹cymi
pochodzenia religijnego kultu, który mia³
wzi¹æ swój pocz¹tek od zabijania ojców i zja
dania ich cia³ przez synów (brr!), ani o tym,
¿e synowie pragnêli stosunków seksualnych
z w³asnymi matkami. Nie bez powodu ojcem
Freuda okrela siê Hobbesa, który odmalo
wa³ pierwotny raj na ziemi jako miejsce
pozbawione nawet ladu moralnoci, gdzie nie
istnieje naturalne dobro czy z³o. W konsek
wencji cz³owiek mia³ prawo do wszystkiego,
nawet do ojcobójstwa, kazirodztwa czy kani
balizmu  wystarczy³o, ¿e tego pragn¹³. Atak
Freuda na religiê, ale przede wszystkim na
chrzecijañstwo osi¹gn¹³ wynaturzon¹ kulmi
nacjê w ataku na ideê dziewictwa Matki Bo¿ej
i stwierdzeniu, ¿e najwiêkszy z sakramentów
chrzecijañstwa jest ohydn¹ rekapitulacj¹ oj
cobójstwa i kanibalizmu wywodz¹cego siê
z kazirodztwa. Na marginesie, warto tu przy
wo³aæ analogiczn¹ interpretacjê w tezach is
lamu. Freud, podobnie jak Hobbes i Rousseau,
potêpia³ jako nienaturaln¹ moralnoæ zachod
nich spo³eczeñstw opart¹ na chrzecijañst
wie. Rzecz to racjonalna, zapewnia³ w swojej
ksi¹¿ce, by zaniechaæ tego z³udzenia, porzuciæ
religiê i przyj¹æ naukowe podejcie.
Margaret Mead,
1928
Ksi¹¿ka Margaret Mead, zwa¿ywszy na
jej infantylizm nie zas³ugiwa³aby w gruncie
rzeczy na wspomnienie, gdyby nie dwa wa¿
ne przes³ania. To praca wydatnie wzmacnia
j¹ca nurty walki z religi¹ i obalania tabu ¿ycia
seksualnego, co dzisiaj kulminuje w wynatu
rzeniu gender. Mead wybra³a siê na jedn¹
z polinezyjskich wysp w celu znalezienia ¿y
j¹cego przyk³adu cz³owieka prymitywnego
i ¿ycia pozbawionego ograniczeñ cywilizacji
zachodniej, ludzi oddaj¹cych siê (rzekomo)

Margaret Mead (19011978)

beztroskiemu i lubie¿nemu bytowaniu, poz
bawionemu wszelkich zobowi¹zañ, uprawia
j¹cych seks, kiedy przyjdzie ochota, z przy
padkowymi partnerami, co mia³oby byæ do
wodem na to, ¿e cz³owiek prymitywny wydaje
siê byæ bli¿ej tego, co naturalne i dobre. Oka
za³o siê, ¿e jej badania nie spe³nia³y elemen
tarnych wymagañ metodologicznych, co zo
sta³o, niestety poniewczasie, udowodnione
przez powa¿nych naukowców. W³aciwie na
le¿a³oby je traktowaæ jako zgrabne opowieci
erotyczne. Jej prawdziwym zamiarem by³o
bowiem przekonaæ zachodni wiat o tym, ¿e
rygory chrzecijañskiej moralnoci dotycz¹ce
seksualnoci by³y nienaturalne, powodowa³y
urazy i zahamowania, i ¿e my wszyscy byli
bymy znacznie szczêliwsi bez nich. Nawo
³ywa³a do przyjêcia postawy otwartego umy
s³u, co mia³oby oznaczaæ otwartoæ dla mno
goci seksualnych zachowañ, jako ¿e toleran
cja dla seksualnych alternatyw sta³a wysoko
w edukacyjnych planach Mead. W Dojrzewa
niu na Samoa owi prymitywni ludzie upra
wiaj¹ na równi seks homoseksualny, hetero
seksualny, kazirodczy, zoofilny, jeli taki
w³anie impuls ich dopadnie. Skutkiem ubocz
nym ideologii Mead sta³o siê dalsze os³abianie
znaczenia rodziny, której to na Samoa jakoby
nie by³o. Zarówno zejcie siê, jak i rozstanie
partnerów obywa³o siê bez jakichkolwiek
zobowi¹zañ. Wszystko to pobrzmiewa dobrze
znanymi tonami, jako ¿e w³anie te idee sta³y
siê platform¹ dla dwudziestowiecznego kultu
rowego rewolucyjnego przewrotu.
Zastanawiaj¹ce, jakim cudem ta ksi¹¿ecz
ka utorowa³a sobie drogê do umys³ów wielu
ludzi Zachodu. Jak mog³y generacje uniwer
syteckich wyk³adowców w³¹czaæ Dojrzewa
nie na Samoa do obowi¹zkowej lektury stu
denckiej? Wiker stawia tezê, ¿e zarówno sa
ma Mead, jak i my równie¿ po prostu chcie
limy przyj¹æ takie obrazki za obiektywnie
opisuj¹ce rzeczywistoæ.
 Alfred
Kinsey, 1948
To s³ynny, o perwersyjnych konsekwen
cjach, Raport Kinseya, od którego gwa³tow
nie przyspieszy³a rewolucja oswajania homo
seksualizmu; dzie³o powsta³e w celu narzu
cenia wiatu w³asnych dewiacji i w³asnego

spaczonego charakteru, co (tj. sekretne orgie
Kinseya) wysz³o na jaw niestety d³ugo po
tym, gdy seksualna rewolucja zosta³a ju¿
zakoñczona. By³o zimn¹ kalkulacj¹ dla osi¹
gniêcia jednego celu: forsownego wt³oczenia
rewolucji  idei ca³kowitej swobody seksu
alnej, w oficjalny nurt rewolucji naukowej.
Podobnie jak w przypadku Margaret Mead,
pozorna naukowoæ Kinseya ³atwo utorowa³a
sobie drogê do wielu wspó³czesnych umy
s³ów, które chcia³y w ni¹ uwierzyæ.
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by nie kulturowe restrykcje, odsetek biseksu
alistów siêgn¹³by 100%. Innymi s³owy judeo
chrzecijañskie podstawy kultury angloame
rykañskiej, opresyjne w stosunku do homo
seksualizmu, s¹ nienaturalne. Podobnie natu
raln¹ jest wed³ug niego pedofilia. Poda³ na
przyk³ad statystyki orgazmów (nawet wielo
krotnych) u dzieci tak ma³ych jak cztero czy
piêciomiesiêczne niemowlêta!!! Molestowa
nie seksualne by³o wed³ug niego reliktem
pochodz¹cym z religijnej spucizny. Oczy
wicie podwa¿a³ on ka¿dy aspekt tradycyj
nego rozumienia przedma³¿eñskiej seksual
noci czy cudzo³óstwa jako rzeczy niew³aci
wych. Wszystkie te pseudonaukowe odkrycia
sta³y siê fundamentem dla seksualnej rewoluc
ji. By³y przytaczane w s¹dach, naucza ne w
salach wyk³adowych, lansowane w kul turze,

Alfred Kinsey (18941956)

Strategiê Kinseya mo¿na scharakteryzo
waæ tez¹, ¿e nie ma czego takiego jak seksual
ne dewiacje. Cokolwiek siê wydarza, a jest na
tury seksualnej, jak na przyk³ad stosunki ho
moseksualne, czy ze zwierzêtami, musi byæ
czêci¹ naturalnego spektrum i nie mo¿e byæ
uznane za nienormalne, nawet je¿eli wzglêd
nie rzadko spotykane. Uzasadnia³ tê tezê fak
tami z ¿ycia zwierz¹t (by³ rzeczywicie znaw
c¹ ¿ycia os), traktuj¹c ludzk¹ seksualnoæ jako
mechaniczn¹ reakcjê, pozbawion¹ wymiaru
moralnego. Gdyby nie sztuczne moralne res
trykcje  twierdzi³  ludzie w naturalny sposób
dostosowywaliby siê do mnogoci seksual
nych zachowañ, nawet tych uwa¿anych za od
ra¿aj¹ce.
Rewolucyjny plan Kinseya mia³ na celu
przede wszystkim wyzwolenie homoseksu
alizmu. G³osi³, ¿e jeden na trzech mê¿czyzn,
których spotykamy przypadkowo na ulicy,
mia³ jaki rodzaj dowiadczenia homoseksu
alnego. Jego praca roci sobie pretensje do
naukowoci i poprawnoci metodologicznej.
Przyjrzyjmy siê wiêc sposobowi, w jaki uzys
ka³ swoje dane. Otó¿ du¿y odsetek wród
przepytanych mê¿czyzn stanowili ludzie wy
kolejeni: kilkuset z nich uprawia³o mêsk¹
prostytucjê, wielu aktualnie rezydowa³o za
wiêziennymi kratkami, 25% pytanych by³o
przestêpcami seksualnymi lub odbywa³o karê
z tego powodu. Gdy Kinsey decydowa³ siê
wyjæ poza obskurne krêgi ludzi, wyszukiwa³
to, co najbardziej pasowa³o do jego za³o¿eñ,
dobieraj¹c ludzi g³ównie z homoseksualnych
rodowisk. Urabiaj¹c w podobny sposób da
ne, og³osi³, ¿e homoseksualizm jest równie
czêsto spotykany jak heteroseksualizm oraz
¿e prawie po³owa wszystkich mê¿czyzn an
ga¿uje siê zarówno w hetero, jak i homosek
sualne zwi¹zki. Homoseksualizm nie jest
wiêc rodzajem seksualnej dewiacji; jest jesz
cze jedn¹ normaln¹ seksualn¹ ekspresj¹. Gdy

zw³aszcza w filmach hollywoodzkich, po
cz¹wszy od lat szeædziesi¹tych XX w.
Konkluzje
Wszyscy zaprezentowani tu autorzy, któ
rzy przyczynili siê do sprowadzenia na wiat
chaosu i nieszczêæ, odrzucili wiarê w ludzk¹
wolê i w konsekwencji w realnoæ istnienia
grzechu i piek³a. Coraz powszechniejsze jest
traktowanie chrzecijañskich zakazów doty
cz¹cych eugeniki, eliminacji ludzi niedosto
sowanych, dzieciobójstwa, eliminacji nieule
czalnie chorych, jako redniowiecznych i za
cofanych. Chrzecijañska opozycja w sto
sunku do Kinseyowskiej niemoralnej analizy
homoseksualnoci i pedofilii og³aszana jest
przez postêpowców jako ignorancja czy nawet
Orwellowska mylozbrodnia. Ludzie staj¹
siê obsesyjni na punkcie seksualnych doznañ.
Destrukcja ta zosta³a zapowiedziana w ideach
Hobbesa i Rousseau, odwo³uj¹cych siê do
pierwotnego stanu natury, w którym panuje
pierwotny i drapie¿ny seks, otwarcie jawny
i uwolniony z moralnych uwarunkowañ. Re
wolucja ta nie zakoñczy siê, dopóki nie obali
wszystkich seksualnych granic i nie wytêpi
ka¿dej opozycji, wród której najwiêksz¹ jest
chrzecijañstwo. Raz jeszcze ateizm stan¹³
u wrót rebelii. W XXI wieku rewolucja seksu
alna ca³kowicie zdominowa³a ca³okszta³t ¿y
cia spo³ecznego, kulturê, a nawet politykê. Co
dzienn¹ praktyk¹ zachodnich s¹dów jest ska
zywanie na kary wiêzienia tych, którzy omie
laj¹ siê na krytykê takich czynów. Skutkiem
jest rozpad rodziny, zanikanie ojcostwa i ma
cierzyñstwa oraz powiêcanie milionów dzieci
rocznie (42 miliony w 2017 r.) po¿eraj¹cemu
je Molochowi, któremu na imiê prawo do
aborcji.
koniec

JERZY NAGÓRSKI
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Nowe kadry w UE
Integracja europejska rozpoczê³a siê od planu Schumana z 1950 roku, ale jej realizacja z cza
sem przybra³a formy bêd¹ce ra¿¹cym zaprzeczeniem schumanowskiej idei dobrowolnej
wspólnoty pañstw, tworzonej na bazie wartoci chrzecijañskich. Czy zmniejsza siê rola si³
lewackich w UE? Po ostatnich wyborach do Europarlamentu mo¿na powiedzieæ, ¿e na razie
w niewielkim stopniu.

rzedniej kadencji by³o tam oko³o 260300
europarlamentarzystów podzielaj¹cych idee
Schumana (wszystkich europos³ów jest 751).
Byli oni jednak rozproszeni pomiêdzy ró¿ne
frakcje polityczne, st¹d nie stanowili realnej
si³y. Aby zmieniæ ten stan rzeczy nale¿a³oby
skupiæ liczne partie prawicowe z ca³ej Euro
py w jednym miejscu (grupie politycznej).
Czy co siê zmieni³o?
Niestety, przed ostatnimi wyborami do Eu
roparlamentu nie uda³o siê zsynchronizowaæ
strategii wyborczych w krajach UE. W efekcie
wp³ywy lewackie nieco zmala³y, ale w nie
wystarczaj¹cym stopniu.
Porównajmy grupy polityczne i ich li
czebnoæ w obecnej i poprzedniej kadencji:
 EPL  Grupa Europejskiej Partii Lu
dowej (Chrzecijañscy Demokraci)  jest 182,
by³o 221,
 S&D  Grupa Postêpowego Sojuszu
Socjalistów i Demokratów w Parlamencie
Europejskim  jest 154, by³o 191,
 Renew Europe  Renew Europe group
(poprzednio Porozumienie Libera³ów i De
mokratów na rzecz Europy  ALDE)  jest
108, by³o 67,
 Zieloni/WSE  Grupa Zielonych/ Wol
ne Przymierze Europejskie  jest 74, by³o 50,
 ID  Identity and Democracy (w tym
Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen i Li
ga Pó³nocna Salviniego)  jest 73,
 EKR  Europejscy Konserwatyci i Re
formatorzy (w tym PiS)  jest 62, by³o 70,
 GUE/NGL  Konfederacyjna Grupa
Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/ Nordyc
ka Zielona Lewica  jest 41, by³o 52,
 NI  Niezrzeszeni  jest 57, by³o 52.
W poprzedniej kadencji: EFDD  Grupa

Foto: Parlament Europejski

Zapomniany Robert Schuman
Unia Europejska nie jest kontynuatorem
idei Schumana. Wprost przeciwnie. Zwalcza
patriotyzm i chrzecijañstwo, lansuje ideolo
giczny sekularyzm, wspiera ponadnarodowe
elity i oligarchiê paneuropejsk¹, d¹¿y do
utworzenia europejskiego superpañstwa.
Niebezpieczeñstwo to przewidywa³ Schu
man w swoich pismach. Pisa³ m.in.: ...chrze
cijañski duch jest potrzebny, co oznacza, ¿e
musimy byæ wiadomi naszego wspólnego
specjalnego europejskiego dziedzictwa i mu
simy mieæ wolê jego zabezpieczenia i rozwi
jania.
16 lutego w BielskuBia³ej odby³ siê na
zaproszenie senatora Andrzeja Kamiñskiego
z PiS wyk³ad prof. Zbigniewa Krysiaka, szefa
Instytutu Myli Schumana nt. Czy idea Ro
berta Schumana ma szansê odnowiæ Euro
pê?. Profesor przedstawi³ za³o¿enia progra
mu budowy Wspólnoty Narodów Europy
odwo³uj¹cego siê do schumanowskiej kon
cepcji, omawiaj¹c zagadnienia: chrzecijañst
wa w sferze publicznej zamiast ignorowania
i zwalczania religijnego dziedzictwa Europy,
wolnoci sumienia, s³owa, zgromadzeñ i zrze
szania siê zamiast ograniczania wolnoci oby
watelskich przez instytucje europejskie, soli
darnoci ludzi i narodów zamiast dyktatu sil
nych i bogatych pañstw Europy, ochrony ró¿
norodnoci narodów europejskich zamiast
administracyjnie narzucanej ideologicznej,
utopijnej, kulturowej uniformizacji oraz pie
lêgnowania patriotyzmów i to¿samoci naro
dowych zamiast walki z nimi w imiê destruk
cyjnego kosmopolityzmu.
Wdro¿enie tych za³o¿eñ wymaga  zda
niem profesora  utworzenia frakcji Schu
mana w Parlamencie Europejskim. W pop

Europa Wolnoci i Demokracji Bezpored
niej  by³o 48 (ród³o: https://wynikiwybo
ry.eu/ z 9 lipca).
Nadal w UE kluczow¹ rolê odgrywaj¹ soc
jalici wespó³ z chadekami z Niemiec i Fran
cji. Wyranie by³o to widaæ podczas negocja
cji i g³osowañ dotycz¹cych obsady najwa¿
niejszych stanowisk w Unii, gdzie wyranie
wygrali socjalici. Na czele PE stoi David
Sassoli z centrolewicowej w³oskiej Partii De
mokratycznej, a na szefow¹ Komisji Euro
pejskiej przewiduje siê chadeczkê Ursulê von
der Leyen  zwolenniczkê Stanów Zjedno
czonych Europy i armii europejskiej, ewange
liczkê niewykluczaj¹c¹ ma³¿eñstw osób tej
samej p³ci oraz równych praw adopcyjnych,
czyli adopcji dzieci przez takie zwi¹zki.
Oprócz nominacji von der Leyen uzgod
niono, ¿e premier Belgii Charles Michel z Par
tii ReformatorskoLiberalnej bêdzie przewod
nicz¹cym Rady Europejskiej. Rada Euro
pejska nominowa³a te¿ Francuzkê Christine
Lagarde na szefow¹ Europejskiego Banku
Centralnego, a Hiszpana Josepa Borrella (soc
jalistê) na szefa dyplomacji UE.
Gdzie s¹ polscy europos³owie?
Do EKR (Europejscy Konserwatyci i Re
formatorzy) nale¿y 26 pos³ów PiS, do EPL
(Chrzecijañscy Demokraci)  17 pos³ów,
g³ównie z Platformy, ale nie tylko  tak¿e

Usta milcz¹, dusza piewa, kochaj mnie!
Bez mi³oci wiat nic nie wart, kochaj mnie! To s³owa ze znanej operetki Lehara pt. Weso³a
wdówka, znane, a zw³aszcza melodia, zapewne rzeszom mi³onikom tak zwanej podkasanej
muzy. Okazuje siê, ¿e nawet w tak lekkim utworze mo¿na znaleæ s³owa, które w niewymu
szony sposób nak³aniaj¹ do refleksji, do zastanowienia siê nad problemem mi³oci. Do
poruszenia tego tematu sk³oni³o mnie wys³uchanie tej pieni (i nawet wspólne piewanie) na
niedawnym koncercie na Politechnice £ódzkiej. Nawet przypadkowe wydarzenie mo¿e sk³oniæ
do refleksji nad czym zgo³a powa¿nym.

Temat ten jest niezwykle czêsto poruszany
i omawiany w prasie popularnej, niekiedy
nazywanej jako bulwarowa, bo dotyka z re
gu³y sprawy mi³oci tylko jako relacji mêsko
damskiej, co prowadzi do ogromnego sp³y
cenia zagadnienia i omawiania zwykle osi¹g
niêæ pewnych osób w wielokrotnych maria
¿ach ze spadkiem nieokrelonej liczby dzieci,
o których oni sami niewiele wiedz¹.
Tymczasem, choæ na temat mi³oci napi
sano nieprzebrane iloci artyku³ów, rozpraw

i ksi¹¿ek, to s³owa cytowanej arii wskazuj¹,
¿e lepiej daje siê wyraziæ uczucie mi³oci du
sz¹ ni¿ s³owem, Wezwanie kochaj mnie! jest
dramatycznym apelem do niesienia ofiary
i powiêcenia siê dla drugiej osoby. Nie potra
fiê tego lepiej wyraziæ, ni¿ to zrobili uczestnicy
tak zwanego konwersatorium nr 107 odbytego
w styczniu br. w Szkole Wy¿szej Przymierza
Rodzin w Warszawie, której rektorem i dusz¹
dzia³ania  anima movens, jest pani prof.
El¿bieta MycielskaDowgia³³o. Mo¿na czytaæ

tekst wypowiedzi prelegentów wiele razy (ja
te¿ tak zrobi³em) i znajdywaæ w nim za ka¿
dym razem co dla siebie niezmiernie cen
nego, zastanawiaæ siê, jak wcieliæ w ¿ycie wy
mienione tam wskazówki. Nie potrafiê lepiej
sformu³owaæ idei mieszcz¹cych siê w pojêciu
mi³oci, ni¿ to uczynili dyskutanci wspomnia
nego konwersatorium, czyli pewnej formy se
minarium (o charakterze naukowym) umo¿li
wiaj¹cym pewien dyskurs s³uchaczy z prele
gentami. Tekst tego niezwyk³ego seminarium
otrzyma³em bez trudnoci ze wspomnianej
Szko³y. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e konwersato
ria odbywaj¹ siê stale cyklicznie w Szkole
i s¹ znamienitym wyrazem niezwyk³ej warto
ci ideowej Szko³y, a dotycz¹ ró¿nych pojêæ
z dziedziny wychowania w aspekcie ich war
toci chrzecijañskich.
Przytoczê tu tylko wa¿kie s³owa pani Ma
rii £ubowicz (dyrektor Szko³y Specjalnej) z Jej
wyst¹pienia: Mo¿emy w sobie rozwijaæ mi³oæ

z PSL i niezale¿nych (Adamowicz, Ar³u
kowicz, Buzek, Duda, Frankowski, Thun,
Halicki, Hetman, Hüner, Jarubas, Kalinow
ski, Kopacz, Lewandowski, Ochojska, Ol
brycht, Sikorski, £ukacijewska), do socjali
stów  5 pos³ów z SLD (Balt, Belka, Cimo
szewicz, Liberadzki, Miller) i 3 z Wiosny
(Biedroñ, Kohut, Spurek).
W poprzedniej kadencji polscy pos³owie
nale¿eli do: EPL  23 osoby, do EKR  19,
do socjalistów  5, do niezrzeszonych  4.
Co ciekawe, Wiosna zapisa³a siê do
S&D  Grupy Postêpowego Sojuszu Socjali
stów i Demokratów, a nie do innych grup le
wicowych. Biedroñ nale¿y do Komisji Bud¿e
towej oraz Komisji Praw Kobiet i Równo
uprawnienia oraz jest zastêpc¹ cz³onka Ko
misji Spraw Zagranicznych. Spurek jest cz³on
kini¹ Komisji Wolnoci Obywatelskich, Spra
wiedliwoci i Spraw Wewnêtrznych oraz
zastêpczyni¹ cz³onka Komisji Ochrony ro
dowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego
i Bezpieczeñstwa ¯ywnoci. Kohut przyna
le¿y do Komisji Przemys³u, Badañ Nauko
wych i Energii oraz jest zastêpc¹ cz³onka Ko
misji Kultury i Edukacji. Z tego wynika, ¿e nie
zamierzaj¹ siê zajmowaæ wy³¹cznie gender.
Jak siê wydaje, powrót do Europy Ro
berta Schumana, to odleg³a przysz³oæ.

KRYSTYNA GÓRZYÑSKA
dochodz¹c do tego, ¿e stanie siê ona
, nakierowanym na
to, ¿e bêdziemy pragnêli czyniæ dobro,
bêdziemy pragnêli
(podkr. TG).
Z kolei pani Katarzyna £ukomska (nauczy
cielka) powiedzia³a: Mi³oæ pojmujê jako pra
gnienie dobra dla drugiego cz³owieka. Ponie
wa¿ seminarium powinno mieæ charakter nau
kowy, wiêc w tekcie konwersatorium mo¿na
znaleæ bardzo ciekaw¹ wypowied profesora
dr. hab. Miko³aja Krasnodêbskiego nawi¹zu
j¹cego do idei mi³oci rozwa¿anej ju¿ przez
filozofów staro¿ytnych Platona i Arystotelesa.
Profesor wspomnia³ te¿ o cennych pracach
bardziej wspó³czesnych autorów: Immanuela
Kanta, profesora KULu Mieczys³awa Goga
cza, w, Tomasza z Akwinu, w, Bernarda
z Clairvaux, w. Jana Paw³a II, w. Jana od
Krzy¿a. W sumie jest to bogactwo cennych
myli i wartociowych zaleceñ.
Troska o zrozumienie piêkna i wartoci
idei mi³oci, zw³aszcza w krêgach ludzi m³o
dych, jest stale widoczna w tekstach specjal
nego czasopisma powiêconego mi³oci i skie
rowanego do m³odych o nazwie Mi³ujcie siê.

PROF. TADEUSZ GERSTENKORN
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Czas Maryi  Czas na czystoæ
Gor¹co zachêcam do zapoznania siê z ca³oci¹ ksi¹¿eczki Pani Agnieszki Besz³ej z Lublina
Czas Maryi. Czas Na Czystoæ (mo¿na j¹ zamawiaæ przez internet: www.guadalupe.com.pl).
Na ³amach Aspektu Polskiego przytaczam tylko dwa krótkie rozdzia³y z tej pozycji. Pani
Agnieszka jest liderk¹ zespo³u i wspólnoty ewangelizacyjnej Guadalupe oraz kwartalnika
Czas Maryi.
Temat czystoci i walki o ni¹ dzisiaj jest
bardzo wa¿ny, tutaj nie ma miejsca na kom
promisy i pó³rodki. Pan Jezus powiedzia³
wyranie: S³yszelicie, ¿e powiedziano: Nie
cudzo³ó¿. A Ja wam powiadam: Ka¿dy, kto
po¿¹dliwie patrzy na kobietê, ju¿ siê w swoim
sercu dopuci³ z ni¹ cudzo³óstwa. Jeli wiêc
prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu,
wy³up je i odrzuæ od siebie. Lepiej bowiem
jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich
cz³onków, ni¿ ¿eby ca³e twoje cia³o mia³o byæ
wrzucone do piek³a. I jeli prawa twoja rêka
jest ci powodem do grzechu, odetnij j¹ i od
rzuæ od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie,
gdy zginie jeden z twoich cz³onków, ni¿ ¿eby
ca³e twoje cia³o mia³o iæ do piek³a. Powie
dziano te¿: Jeli kto chce oddaliæ swoj¹ ¿o
nê, niech jej da list rozwodowy. A Ja wam
powiadam: Ka¿dy, kto oddala swoj¹ ¿onê 
poza wypadkiem nierz¹du  nara¿a j¹ na cu
dzo³óstwo; a kto by oddalon¹ wzi¹³ za ¿onê,
dopuszcza siê cudzo³óstwa. (Mt 5, 2732).
¯yczê, aby ksi¹¿ka Pani Agnieszki wzbu
dzi³a w sercach czytelników szczer¹ chêæ d¹
¿enia do maksimum szczêcia ju¿ tu na ziemi,
a w. Maksymilian M. Kolbe ze swoim prag
nieniem serca: muszê byæ wiêtym jak naj
wiêkszym, patronem podejmuj¹cych walkê
o pe³niê prawdy i dobra.

czeñstwo potêpienia siê. Objawiam siê wam
w nadzwyczajny sposób, aby zachêciæ was
do zaufania, nadziei, schronienia siê we Mnie
 przez wasz akt powiêcenia siê Mojemu
Niepokalanemu Sercu. Moja obecnoæ staje
siê tym silniejsza, im bardziej zbli¿a siê Moje
zwyciêstwo i ostateczna klêska szatana. To
dlatego zapraszam was wszystkich do patrze
nia na Mnie z ufnoci¹ i wielk¹ nadziej¹.
(Manaus  Amazonia, Brazylia, 1988 r.)
Chce zes³aæ na zie
miê rzekê swych kar. B³aga³am Go, by raz
jeszcze okaza³ mi³osierdzie! Dlatego proszê
o modlitwê i pokutê, by przeb³agaæ Go za te

( ) Matka Bo¿a jednak ju¿ zmia¿d¿y³a sza
tanowi g³owê.
S³owa te pochodz¹ z listu s. £ucji dos San
tos zaadresowanego w 2005 roku do kardy
na³a Carla Cafarry. To jemu Ojciec wiêty Jan
Pawe³ II zleci³ przygotowanie Papieskiego In
stytutu dla Studiów nad Ma³¿eñstwem i Ro
dzin¹. List s. £ucji by³ odpowiedzi¹ na probê
kardyna³a o modlitwê w tej intencji. Wizjo
nerka z Fatimy pisa³a tak¿e: Nie lêkaj siê jed
nak, gdy¿ ka¿dy, kto dzia³a na rzecz wiêtoci
ma³¿eñstwa i rodziny spotka siê z przeciwno
ciami i bêdzie go siê zwalczaæ, w³anie dla
tego, ¿e jest to kwestia decyduj¹ca.
wiêty Jan Pawe³ II w drugim rozdziale
Adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio
pisa³, ¿e rodzina za³o¿ona i o¿ywiana przez
mi³oæ, jest wspólnot¹ osób: mê¿czyzny i ko
biety jako ma³¿onków, rodziców, dzieci i krew
nych. Walka o rodzinê trwa, poniewa¿ Koció³
znajduje w rodzinie, zrodzonej z sakramentu,
swoj¹ kolebkê i miejsce, w którym wchodzi
w pokolenia ludzkie, a one w Koció³. Innymi

MARCIN MAC
Przez Najwiêtsz¹ Maryjê Pannê przyszed³
Jezus Chrystus na wiat, przez Ni¹ te¿ chce
On panowaæ w wiecie. Jest to zdanie rozpo
czynaj¹ce Traktat o prawdziwym nabo¿eñ
stwie do NMP w. Ludwika Marii Grignon
de Monfort. Jest to zdanie nadal aktualne. Zda
nie, które wype³nia siê w naszych czasach.
Od koñca XIX wieku liczba objawieñ maryj
nych lawinowo wzros³a. W 1917 roku Matka
Bo¿a powiedzia³a dzieciom w Fatimie: Jezus
chce, abym by³a bardziej znana i mi³owana.
Jak mówi Wincenty £aszewski, autor ksi¹¿ek
i znawca objawieñ maryjnych: Opisanych
szczegó³owo interwencji maryjnych jest po
nad tysi¹c, ale do tej liczby od razu musimy
dodaæ kilka, mo¿e kilkanacie tysiêcy wie
¿ych, jeszcze nie sklasyfikowanych i ocenio
nych objawieñ wspó³czesnych Mamy bo
wiem do czynienia z bezprecedensow¹, nara
staj¹c¹ lawin¹ p³yn¹cych dzi z nieba «zna
ków czasu».
Maryja, zawsze Dziewica  Niepokalane
Poczêcie, przychodzi do swoich dzieci, które
s¹ ubrudzone w grzechach, zw³aszcza w grze
chu nieczystoci. Ona jest pos³ana z Nieba,
by upominaæ w porê i nie w porê (por. 2 Tm
4,2). Maryja sama odpowiada na pytanie o to,
dlaczego s¹ to Jej czasy:
Dlaczego w tych czasach stajê siê obecna
poród was w nowy, sta³y i nadzwyczajny
sposób? Poniewa¿ s¹ to czasy panowania
Mego przeciwnika, czerwonego Smoka, sza
tana, starodawnego wê¿a, któremu zmia¿d¿ê
g³owê. Pod jarzmem jego w³adzy wzrastaj¹
wasze cierpienia i próby, rany i upadki. Przez
to zagra¿a wam wszystkim wiêksze niebezpie

Matka Bo¿a z Dzieci¹tkiem w kociele pw. w. Stanis³awa OO. Franciszkanów w Kaliszu

grzechy (...), ktokolwiek bêdzie wynagradza³
za te grzechy, otrzyma b³ogos³awieñstwo i ³as
kê. (Montichiari, 1947 r.)
Nadszed³ czas, by pomóc Maryi. Zbunto
waæ siê przeciwko z³u. Zorganizowaæ Maryj
n¹ Armiê, która przez Ró¿aniec, wiadectwo
¿ycia i g³oszenie prawdy pomo¿e Jej w wal
ce. Jestemy narzêdziami. Razem ze w. Ja
nem Paw³em II wo³ajmy Totus Tuus  Ca³y
Twój!, Tota Tua!  Ca³a Twoja! Bo tylko
przez pe³ne oddanie Matka Bo¿a mo¿e w nas
dzia³aæ tak, jak zechce. ( )
Walka z rodzin¹
Ostateczna bitwa miêdzy Panem a króle
stwem szatana bêdzie o ma³¿eñstwo i rodzinê.

s³owy: bez rodziny, na której opiera siê ca³e
stworzenie, Koció³ straci swój fundament.
To dlatego w obecnych czasach szatan tak
zaprzecza podstawowym funkcjom rodziny
opisanym w rozdziale III Familiaris Consor
tio. Uderza tym samym w:
 tworzenie wspólnoty osób, m.in. poprzez
g³one wo³anie o dopuszczalnoæ ma³¿eñstw
jednop³ciowych czy wszechobecnego kon
kubinatu;
 s³u¿bê ¿yciu poprzez promowanie anty
koncepcji, aborcji, adoptowanie dzieci przez
pary homoseksualne;
 udzia³ rodziny w rozwój spo³eczeñstwa
poprzez zabieranie praw rodzicom w decy
dowaniu o wychowaniu dzieci w wierze i mo

ralnoci. Widoczne to jest chocia¿by w usta
nowionych Standardach edukacji seksualnej
WHO z 2013 r.
 uczestnictwo w ¿yciu i pos³annictwie
Kocio³a poprzez medialny antyklerykalizm
i sekularyzacjê spo³eczeñstwa. G³ównym
celem szatana stali siê m³odzi, których bun
tuje siê przeciwko regu³om i przykazaniom,
najczêciej szóstemu: Nie cudzo³ó¿.
Temat wstrzemiêliwoci seksualnej jest
szczególnie wa¿ny w chrzecijañskim wy
chowaniu dzieci i m³odzie¿y. Wed³ug Kon
gregacji do Spraw Wychowania Katolickie
go, najbardziej odpowiednim rodowiskiem
wychowawczym jest rodzina. Wychowanie
seksualne powinno byæ czêci¹ ca³ociowe
go wychowania cz³owieka, a nie odrêbnym
przedmiotem. To rodzice powinni przekazaæ
dzieciom wiadomoæ o tym, ¿e s¹ owocem
ich mi³oci. Zadaniem rodziców jest tak¿e
wychowanie dziewczynki do bycia potencjal
n¹ matk¹ oraz wychowanie ch³opca do bycia
w pe³ni odpowiedzialnym mê¿czyzn¹ i oj
cem. P³ciowoæ bowiem s³u¿y cz³owiekowi
do przekazywania ¿ycia i dziêki tej p³odnoci
nabiera szczególnej wartoci, g³ównie dlatego
¿e poprzez p³odnoæ ludzie staj¹ siê wspó³
pracownikami Boga .
Walka z rodzin¹ jest widoczna go³ym
okiem w wymienionych wczeniej Standar
dach Edukacji Seksualnej WHO. Na przyk
³ad dzieciom od 69 lat przedstawia siê ró¿ne
metody antykoncepcji, pojêcie seksu/ wspó³
¿ycia (za zgod¹ obu osób), mówi siê o sek
sualnych prawach dzieci. Dzieciom w wieku
od 912 lat, oprócz wszechstronnej wiedzy
dotycz¹cej antykoncepcji, wpaja siê wiedzê
dotycz¹c¹ przyjemnoci, masturbacji, orgaz
mu, przyjani i mi³oci wobec osób tej samej
p³ci, ró¿nic pomiêdzy to¿samoci¹ p³ciow¹
a p³ci¹ biologiczn¹ (gender). To tylko niektó
re przyk³ady. W Polsce na szczêcie mamy
w szkole edukacjê seksualn¹ typu I, gdzie pro
mowana jest abstynencja seksualna. W wiêk
szoci krajów Europy wystêpuj¹ programy,
które przedstawiaj¹ zasady antykoncepcji
i bezpiecznego seksu. Programy te u³atwia
j¹ nastolatkom dostêp do rodków antykon
cepcyjnych oraz aborcji, chc¹c zapobiegaæ za
chodzeniu w ci¹¿ê nieletnich. Jednak chodzi
tu przede wszystkim o pieni¹dze. Aby prze
ciwdzia³aæ seksualizacji nastolatków nale¿y
uczyæ abstynencji seksualnej, wplataj¹c tema
ty z dziedziny moralnoci w ca³y program
szkolny.
Walka o rodzinê trwa. W statystykach roz
wodowych w roku 2017 w Polsce rozwiod
³o siê ponad 65 tysiêcy par. Zwi¹zek ma³¿eñ
ski zawar³o za 193 tysi¹ce par.
Nieprzyjaciel jest bardzo g³ony i ma prze
wagê liczebn¹. Jego g³ównym celem jest
zniszczenie Kocio³a Katolickiego. W 2017
roku prze¿ywalimy 100lecie objawieñ fa
timskich, jednak¿e w tym roku wiêtowano
te¿ inne rocznice: 300lecie powstania maso
nerii oraz 500lecie buntu Lutra. Nauka Ko
cio³a przez dwadziecia wieków pozosta³a
niezmienna. Maryja przychodzi, by nam o tym
przypomnieæ. Teraz jest czas decyzji, bo jak
Jezus mówi w Ewangelii: Kto nie jest ze
Mn¹, jest przeciwko Mnie, a kto nie zbiera ze
Mn¹, rozprasza (£k 11,23). Dlatego nie mo¿
na byæ obojêtnym! Po jakiej stronie chcesz
walczyæ?

AGNIESZKA BESZ£EJ
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£ód jest moj¹ mi³oci¹
Z Urszul¹ Kowalsk¹  poetk¹, publicystk¹, animatork¹ kultury, rozmawia Janusz Janyst.

 Mi³o s³yszeæ. Jestem w mej rodzinie ³o
dziank¹ z trzeciego pokolenia i nie wstydzê
siê mówiæ, ¿e £ód jest moj¹ mi³oci¹, ¿e jest
dla mnie najwa¿niejsza, w zwi¹zku z czym od
lat staram siê co po¿ytecznego dla miasta
robiæ. Zdarza³y siê propozycje przeniesienia
siê do innych orodków, ale nigdy nie mia³am
zamiaru z takich propozycji skorzystaæ.

 By³a we mnie potrzeba uwiadomienia
sobie, ¿e mo¿na zrobiæ wiêcej, ni¿ siê pocz¹t
kowo s¹dzi³o, a zarazem przypomnienia,
czym konkretnie siê zajmowa³am w ci¹gu 30
lat zarówno w pracy spo³ecznej, jak i zawodo
wej, w której niezale¿nie od podstawowych
obowi¹zków powiêca³am wiele energii na
realizacjê wci¹¿ nowych pomys³ów. Gdy jako
ekonomistka pracowa³am w banku BPH, pod
jê³am na przyk³ad inicjatywê zorganizowania
pierwszej konferencji dla w³acicieli firm
Wszystko o kredycie dla Twojej firmy. Sta³a
siê ona zal¹¿kiem £ódzkich Targów Banko
woci. Wymyli³am has³o Bank z ludzk¹
twarz¹  mia³o ono wyra¿aæ gotowoæ pla
cówki do uczciwej wspó³pracy. A wizualn¹
tego gwarancj¹ by³y pierwsze wizytówki pra
cowników banku ze zdjêciem, mobilizuj¹ce,
w moim zamyle, do odpowiedzialnoci za
udzielane informacje na temat oferty banko
wej (dodam, ¿e nie by³o jeszcze w tym czasie
powszechnych dzi identyfikatorów).

 Chyba mo¿na tak powiedzieæ, bo z mo
jej inicjatywy dosz³o do wieloletniej wspó³
pracy banku z Akademi¹ Sztuk Piêknych.
W wyniku wspólnych starañ powsta³a galeria
sztuki w ³ódzkim oddziale banku BPH. Chcia
³am, ¿eby klienci mieli równie¿ w takim
miejscu okazjê do kontaktu ze sztuk¹. Liczne

wpisy w ksiêdze pami¹tkowej potwierdzi³y
zasadnoæ pomys³u. Natomiast w Akademii
Sztuk Piêknych utworzona zosta³a Galeria
Bankowa. Kolejnym krokiem sta³o siê spon
sorowanie przez bank plenerów malarskich
i przekazywanie po jednym plenerowym
obrazie ka¿dego autora oddzia³owi onkologii
Szpitala im. Kopernika, co by³o wyrazem
troski o pacjentów dotkniêtych ciê¿k¹ choro
b¹. Do dzisiaj ASP to kontynuuje.

 Zaprasza³am klientów banku na spot
kania z tymi orodkami kultury, z którymi
mia³am przyjemnoæ w ró¿nej formie wspó³
pracowaæ. By³o to m.in. Muzeum Ksi¹¿ki
Artystycznej; Muzeum Kinematografii, Mu
zeum W³ókiennictwa, ale tak¿e ³ódzkie teat
ry, z czym wi¹za³y siê pospektaklowe spot
kania z aktorami. Wiele lat by³am tak¿e
przewodnicz¹c¹ Rady Krajowej Izby Mody
oraz Fundacji Ulicy Piotrkowskiej, jako jej
wspó³za³o¿ycielka. W 2008 roku, z okazji
185. rocznicy nadania ulicy Piotrkowskiej jej
nazwy, zosta³am wspó³twórczyni¹ £ódzkiej
Deklaracji To¿samoci i £ódzkiego Paszpor
tu. Bela materia³u licz¹ca 185 metrów z pod
pisami mieszkañców £odzi przechowywana
jest obecnie w Muzeum W³ókiennictwa. Za
frapowana pomys³em wytyczenia £ódzkiego
Szlaku Konnego napisa³am okolicznociowy
cykl wierszy. ¯a³ujê, ¿e ranga Szlaku nie
spe³ni³a moich oczekiwañ.

 Za jedn¹ z najwa¿niejszych uwa¿am
£ódzkie czarymary. Jestem autork¹ projektu
i wspó³autork¹ tego zbioru opowieci, odda
nego po wydrukowaniu szko³om, bibliotekom
i przedszkolom w £odzi i województwie ³ódz
kim po to, aby m³ode pokolenie lepiej pozna³o
historiê £odzi i pokocha³o to miasto. Zreszt¹
tym samym odbiorcom przekazany zosta³ to
mik moich wierszy pt. Z £odzi¹ ci do twarzy,
w którym du¿a czêæ tekstów to s³owa piose
nek bior¹cych udzia³ w konkursie £ódzkie

skrzyd³a. Mam takie szczêcie, ¿e m³odzie¿,
która piewa piosenki z moimi tekstami,
czêsto zajmuje pierwsze miejsca.

 Empatia i mi³oæ do skrzywdzonych
przez los, cierpi¹cych dzieci z hospicjum pro
wadzonego przez Fundacjê Gajusz. Przed
moj¹ wizyt¹ w hospicjum by³am pe³na obaw,
czy dam sobie radê z bólem, jaki nie mo¿e
nie dotkn¹æ patrz¹cego na te nieuleczalnie
chore istotki. Wstrz¹saj¹ce prze¿ycie spowo
dowa³o, ¿e po powrocie do domu od razu
musia³am wyrzuciæ z siebie emocje i k³êbi¹ce
siê myli. Napisa³am pierwszy wiersz do
póniejszego tomiku, który przekaza³am
hospicjum jako cegie³kê na jego rzecz.

 Stanowi on przeciwleg³y biegun w sto
sunku do Zobacz mnie teraz. Zawiera fry
wolne fraszki przygotowane do druku wspól
nie z córk¹ Renat¹. Ona zwróci³a uwagê, ¿e
na moich wieczorach autorskich, gdy poru
szane s¹ smutne tematy, ludzie niejednokrot

Ofiary wo³aj¹ o pamiêæ
W nocy 11 lipca 1943 r. Ukraiñcy zaatakowali Polaków mieszkaj¹cych na Wo³yniu i ich
bestialsko, bez ró¿nicy p³ci i wieku, zamordowali. Zaplanowana i dobrze zorganizowana
akcja Ukraiñskiej Powstañczej Armii (UPA), która mia³a miejsce w 167 miejscowociach
zamieszka³ych przez Polaków, by³a apogeum mordów, które mia³y miejsce na Wo³yniu od
pocz¹tku 1943 r. Jej celem by³a ca³kowita eksterminacja mieszkaj¹cych tam Polaków.
Obchodzimy kolejn¹ rocznicê tych tragicznych wydarzeñ.

Wed³ug danych IPN z r¹k Ukraiñców zginê³o
ok. 100 tysiêcy Polaków. Blisko pó³ miliona
musia³o opuciæ swoje wsie. 1500 miejsco
woci, sporód 2000 zamieszka³ych w 1939
roku przez Polaków, przesta³o istnieæ. Ich
mêczeñstwo upamiêtnione jest tylko w ok.
150 wsiach, w których ginêli, najczêciej
prostym krzy¿em.

Opisy zbrodni przera¿aj¹ nieludzkim
okrucieñstwem I ka¿¹ zadaæ sobie pytanie,
jak to mo¿liwe, ¿e cz³owiek, czêsto s¹siad,
móg³ dopuciæ siê takich czynów. Wstrz¹sa
j¹cy film Wo³yñ ukazuje wiernie tamte wy
darzenia. Zginê³o ok. 200 ksiê¿y, zakonni
ków i zakonnic katolickich, 28 duchownych
grekokatolickich i 20 prawos³awnych. Ponad

30 proc. kocio³ów i kaplic zrównano z zie
mi¹. Przesta³o istnieæ ok. 70 proc. parafii.
Kresowian zabito dwukrotnie; raz przez
ciosy zadane toporami, drugi raz przez prze
milczenie  napisa³ w swoim pamiêtniku oj
ciec ks. Tadeusza IsakowiczaZaleskiego,
Jan Zaleski, który prze¿y³ rze w Korocia
tynie w nocy z 28 na 29 lutego 1944 r. Zdanie
to znakomicie przedstawia problem rzezi
wo³yñskiej.
Mimo up³ywu lat, mimo wolnej Polski
ofiary wci¹¿ upomina siê zbyt ma³o i zbyt ci
cho. Tymczasem tych zbrodni nie wolno nam
zapomnieæ, tym bardziej, ¿e oprawcy nie po
nieli kary. Dzi wci¹¿ zbyt ma³o wiemy o uk
raiñskich zbrodniach na Polakach. Wpraw
dzie badania pokazuj¹, ¿e wiedza o tych wy

nie maj¹ ³zy w oczach. Zaproponowa³a wiêc
zrobienie czego na wskro weso³ego. Tytu³
Przez dziurkê od klucza ma wskazywaæ, sk¹d
wziê³y siê inspiracje autorek.

 S¹dzê, ¿e tylko ¿ycie powiêcone innym
warte jest prze¿ycia. I ¿e bardzo licz¹ siê oso
biste kontakty, bezporednie relacje. Zapewne
dlatego tak ceniê sobie spotkania z czytelni
kami w bibliotekach, domach kultury, a tak¿e
w szko³ach, gdzie pomiêdzy prezentacjami
swoich wierszy mówiê o niezbêdnoci prawi
d³owych relacji miêdzyludzkich ju¿ na etapie
szkolnym, miêdzy rówienikami (bo w prak
tyce ró¿nie z tym dzi bywa). Ja nawet lubiê
rozmawiaæ z nieznajomymi na przystanku,
w autobusie, w tramwaju. Pocz¹tkiem wymia
ny myli mo¿e byæ jakie banalne pytanie, a po
tem rozmowa ju¿ siê toczy i nierzadko mam
satysfakcjê, gdy kto ponury po paru minutach
zaczyna siê umiechaæ. Lecz zdarza siê, ¿e
spotykam osoby bêd¹ce przejazdem w £odzi
i one mi mówi¹, ¿e nasze miasto jest brzydkie!
Pytam wtedy: na jakiej podstawie pañstwo tak
s¹dz¹? Co pañstwo ju¿ obejrzeli? Najczêciej
okazuje siê, ¿e prawie nic. I wtedy namawiam
do powiêcenia £odzi wiêcej czasu. General
nie chcia³abym podkreliæ, ¿e rozmowa, jako
forma komunikacji, jest bardzo wa¿na i dziwiê
siê, a nawet zdumiewa mnie fakt, ¿e coraz
czêciej m³odzi ludzie, a nawet nie tylko m³o
dzi, gdy s¹ razem nie rozmawiaj¹ ze sob¹,
a jedynie patrz¹ w swoje komórki...
l
darzeniach jest wiêksza ni¿ jeszcze kilka lat
temu, ale wci¹¿ nie znamy ca³ej prawdy.
Wci¹¿ trwa batalia o mo¿liwoæ upamiêtnie
nia miejsc zbrodni Ukraiñców na Polakach,
dzi znajduj¹cych siê w wiêkszoci na terenie
pañstwa ukraiñskiego. Ukraiñcy zak³amuj¹
prawdê o tym ludobójstwie nazywaj¹c je wal
k¹ o niepodleg³e pañstwo ukraiñskie albo
stawiaj¹c znak równoci miêdzy ukraiñskim
ludobójstwem a polsk¹ samoobron¹.
Zamordowani Polacy wo³aj¹ o pamiêæ.
W niezrozumia³y zupe³nie sposób politycy
p³aszcz¹ siê przed kolejnymi ukraiñskimi
w³adzami, zapewniaj¹ o swojej przyjani. Po
pieraj¹c interesy polityczne Ukrainy, ¿aden
z polskich decydentów nie ¿¹da w zamian do
stêpu do dokumentów i miejsc pochówku,
nie domaga siê zgody na postawienie pomni
ków upamiêtniaj¹cych ofiary, nie ¿¹da potê
pienia co chwila pojawiaj¹cych siê k³amstw
na temat zbrodni wo³yñskiej i pozwala, by
bandytów z UPA nazywano bohaterami.

PAWE£ JASZCZAK
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Pary¿  miasto okrutne i piêkne
Panie, nasz Bo¿e, na ziemi tej, która nale¿y do Ciebie, jestemy tylko goæmi i przybyszami.
Nasze ¿ycie na ziemi jest jak przemijaj¹cy cieñ. Spraw, o Panie, aby nasze serce by³o zawsze
zwrócone ku Tobie. 1 Ksiêga Kronik 29.

W 1975 r. odby³am podró¿ do Pary¿a z sy
nem Jackiem z zamiarem pozostania we
Francji. Rozeznawa³am. Chodzi³am po mie
cie z wielk¹ map¹, zwiedzaj¹c poszczególne
dzielnice. Do przemieszczania siê metrem
przygotowywa³ mnie wujek. Ka¿dego wie
czoru wyznacza³am trasê, zaznaczaj¹c przede
wszystkim stacjê koñcow¹ metra. Tak na
uczy³am siê zwiedzaæ Pary¿. Ka¿dego dnia
inna dzielnica, inne ulice, kocio³y, sklepy
i muzea, parki i ogrody zoologiczne. Odwie
dza³am galerie, podziwia³am wystawy skle
powe dekorowane z rozmachem i ogromnym
smakiem, dworce, np. w. £azarza. Tak prze
minê³y dwa miesi¹ce pobytu. Co zdecydowa
³o, ¿e jednak Pary¿ mnie nie porwa³? By
³am dojrza³ym cz³owiekiem. Pary¿ mnie nie
zachwyci³! Obserwowa³am miasto krytycz
nie, z pewn¹ nutk¹ trwogi, rozwagi, nostalgii.
Podziwia³am obrazy w Luwrze kilka razy
i odwiedza³am Galeriê Impresjonistów na Pla
cu Zgody. To by³y moje filary piêkna i zach
wytu. Pozna³am znakomite obrazy i piêkno
ich noszê w sercu. Czu³am siê jednak obco.
Nie chcia³am podejmowaæ byle jakiej pracy!
Nie chcia³am rezygnowaæ z pracy w Polsce
i ze studiów, jakie mia³am kontynuowaæ na
uczelni Miko³aja Kopernika w Toruniu. Poza
tym by³am wrêcz przera¿ona pustymi kocio
³ami. Na mszê w. przyby³a jedna osoba, Mu
rzynka! W³aciwie ten fakt zdecydowa³ o po
wrocie do kraju.
Ca³a historia Francji przewija siê w mu
rach katedry NotreDame. Co prawda królo
wie francuscy koronowali siê w Reims, a pro
chy ich grzebano w bazylice SaintDenis,

mimo to katedra by³a wiadkiem wielu histo
rycznych wydarzeñ. Tu wstêpowali królo
wie, by pok³oniæ siê Matce Bo¿ej w chwili
uroczystego wjazdu do stolicy. Ptasznicy wy
puszczali przy takiej okazji chmary go³êbi.
Autorem projektu katedry by³ nieznany
architekt, który na ¿yczenie biskupa Maurice
de Sully, sporz¹dzi³ plany respektowane
przez wszystkich póniejszych wykonaw
ców. Zwyczajem redniowiecza budowa prze
ci¹ga³a siê w nieskoñczonoæ.
Od chwili po³o¿enia pierwszego kamie
nia pod absydê w 1163 r. do wzniesienia wie¿
i fasady up³ynê³o 100 lat, a ca³oæ prac ukoñ
czono dopiero oko³o 1350 r. Budowa katedry
poch³onê³a nie tylko sporo materia³ów, pie
niêdzy, ludzkiego wysi³ku, ale tak¿e i ofiar
wypadków przy pracy. Przez oko³o 300 lat
katedra pozostawa³a w niezmienionym sta
nie, chod pod koniec z¹b czasu naruszy³ ma
sywn¹ budowê. Na polecenie króla Ludwika
XIV wyburzono lektorium i czêæ balustrady
chóru. Póniej zmieniono o³tarz g³ówny, po
sadzkê, a nadto, by poprawiæ owietlenie, trzy
nastowieczne wspania³e witra¿e zast¹piono
bia³ym szk³em. Przy okazji tych prac, architekt
usun¹³ z fasady wszystkie rzeby znajduj¹ce
siê w z³ym stanie. W czasie rewolucji 1789 r.
zniszczono rzeby i pos¹gi, m.in. z fasady str¹
cono 28 królów biblijnej Judy i Izraela s¹
dz¹c, ¿e przedstawiaj¹ one w³adców francu
skich.
O istnieniu starej katedry przypomnia³ pa
ry¿anom Wiktor Hugo  swoj¹ s³ynn¹ powie
ci¹ Katedra Marii Panny w Pary¿u (1831 r.).
Id¹c za g³osem opinii publicznej, a zw³aszcza

romantyków, darz¹cych sztukê gotyck¹ uwiel
bieniem i podziwem, król Ludwik Filip zleci³
odrestaurowanie historycznego zabytku. Pra
ce trwa³y oko³o 30 lat.
Pary¿ ogl¹dany z NotreDame jest bar
dziej atrakcyjny, ni¿ z nowszych wie¿ i wie
¿owców. Katedra ma 130 metrów d³ugoci
i 48 metrów szerokoci. Jej sklepienie znaj
duje siê na wysokoci 36 metrów. Mo¿e ona
pomieciæ oko³o 9 tysiêcy osób. W 29 kapli
cach wzd³u¿ cian katedry znajduj¹ siê gro
bowce biskupów. W skarbcu katedry zgro
madzono kielichy, monstrancje, relikwiarze
i wspania³e liturgiczne szaty. Za jeden z naj

cenniejszych okazów uchodzi tzw. Krzy¿ Pal
lotyñski z kawa³kiem drewna, ponoæ z krzy
¿a, na którym ukrzy¿owano Chrystusa. Jest
to dar Anny Gonzacji.
21 kwietnia 2019 r. katedra NotreDame
w Pary¿u stanê³a w ogniu. To serce Pary¿a p³o
nê³o. Niszcz¹ca si³a ognia wstrz¹snê³a i obu
dzi³a wiarê. Francuzi nie zwracaj¹c na kon
sekwencje klêkali, modl¹c siê przy p³on¹cej
katedrze NotreDame. Czy to tylko jednora
zowy gest rozpaczy czy Francja obudzi siê do
wiary?

pie unikatowych zdjêæ pochodz¹cych ze
zbiorów nowojorskiego archiwum SWAPwA
obrazowa³y warunki ¿ycia rekrutów, musz
trê, ¿o³nierskie æwiczenia, tak¿e uroczyste
wydarzenia i sposób spêdzania czasu wolne
go. Mo¿na te¿ by³o obejrzeæ fotokopie doku
mentów, listów, reprodukcje obrazów.
Autork¹ i kuratork¹ wystawy by³a dr

Anitta Maksymowicz z Muzeum Ziemi Lu
buskiej w Zielonej Górze. Kuratork¹ z ramie
nia Biblioteki U£  dr Marzena Kowalska.
Wsparcia organizacyjnego, poza Bibliotek¹
U£ i Muzeum Ziemi Lubuskiej udzieli³ Woj
ciech Grochowalski, reprezentuj¹cy ³ódzk¹
Fundacjê Kultury i Biznesu.
JANUSZ JANYST

IZABELA MARIA TRELIÑSKA

Wystawa w BU£
W Bibliotece Uniwersyteckiej w £odzi mo¿na by³o obejrzeæ wystawê pt. W drodze do
niepodleg³oci. Kanadyjski przystanek Obóz Kociuszko w NiagaraontheLake, 19171919.

Wystawa dotyczy³a ¿o³nierskiego czynu, za
pomnianego, a wrêcz przemilczanego w cza
sach komunistycznych (ale, niestety, te¿ w Pol
sce Niepodleg³ej) a maj¹cego wa¿ne znacze
nie nie tylko w historii Polski, lecz i w historii
NiagaraontheLake (mieszkañcy kanadyjs
kiego miasta byli zaanga¿owani w to przed
siêwziêcie i pomagali polskim rekrutom).
Przypomnieæ warto, ¿e du¿¹ rolê w uzyska
niu zgody Kanady, USA i Francji na powsta
nie rekrutacyjnego obozu Armii Polskiej ode
gra³ Ignacy Jan Paderewski. Ca³e za przed
siêwziêcie nie mia³o precedensu w historii
USA i Kanady, bowiem jedynie polska grupa
etniczna chcia³a i potrafi³a zorganizowaæ
swoje wojsko na obczynie.
Przez zgrupowanie w NiagaraontheLa
ke, zwane Obozem Kociuszko, przesz³o ok.
22 tysiêcy ochotników, g³ównie ze Stanów
Zjednoczonych. Rekrutów szkolili oficero
wie kanadyjscy za pieni¹dze francuskie. Do
wódc¹ zosta³ Kanadyjczyk, p³k. Arthur DOrr

LePan. Po dwumiesiêcznym przeszkoleniu
wyekspediowano sukcesywnie 20720 ochot
ników do formowanej we Francji Armii Pols
kiej, zwanej, od koloru mundurów, B³êkitn¹
Armi¹. Od lipca 1918 r. formacja ta walczy³a
pod francuskim dowództwem z Niemcami na
froncie we Francji. W padzierniku 1918 r.
dowódc¹ oddzia³ów zosta³ Józef Haller. Wios
n¹ 1919 roku ¿o³nierze B³êkitnej Armii zo
stali przetransportowani do Polski i weszli
w sk³ad Wojska Polskiego. Walczyli w tym sa
mym roku w wojnie polskoukraiñskiej, a nas
têpnie polskobolszewickiej (19191920). Po
zmaganiach wojennych, w których czêæ z nich
zginê³a, niektórzy pozostali w Polsce, nato
miast ok.12 i pó³ tysi¹ca ¿o³nierzy B³êkitnej
Armii powróci³o do Ameryki. W 1922 roku
powsta³o w Cleveland i Ohio Stowarzyszenie
Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Dzia
³a ono do dzi, a Okrêg 2 w Nowym Jorku
wspó³finansowa³ ³ódzk¹ wystawê.
Zaprezentowane w bibliotece U£ fotoko
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Operacja Ostra Brama, czyli powstanie wileñskie

£uku Kurskim, rozpoczê³a marsz na zachód.
Ju¿ w pierwszych dniach stycznia 1944 r.
przekroczy³a granice Polski sprzed 1939 r.
23 czerwca ruszy³a sowiecka ofensywa
spod Smoleñska. Front posuwa³ siê z szybko
ci¹ 3040 km na dobê. Gdzie pod koniec tego
miesi¹ca, z inicjatywy cichociemnego Macieja
Kalenkiewicza ps. Kotwicz powsta³a kon
cepcja zdobycia Wilna w³asnymi si³ami. Tej
operacji nadano kryptonim Ostra Brama.
Kierunek natarcia na Wilno wyznaczono od
pó³nocnowschodniej strony. Niestety, Niem
cy na rozkaz Hitlera utworzyli z Wilna mias
totwierdzê. Od tej strony Wilna broni³y bar

krotnej przewadze piechoty rozpocz¹³ siê za
¿arty bój o Wilno. Walki o miasto przy takiej
przewadze toczy³y siê tydzieñ.
Niemcy z jednej strony za¿arcie bronili
siê, a z drugiej niszczyli miasto. Systematycz
nie palili dom po domu, a nawet ca³e ulice.
Ni¿ej podpisany z odleg³ego o kilka kilome
trów na zachód folwarku Nowe Sady, obser
wowa³ wybuchaj¹ce co kilka chwil potê¿ne
gejzery czarnego dymu. Bylimy na linii
frontu. Sztukasy z rykiem silników zatacza³y
nad nami ko³a i bombardowa³y poblisk¹ wie
nad jeziorem Sa³ata. Na niebie toczy³y siê
walki samolotów i raz po raz sp³ywa³y na zie
miê bia³e czasze spadochronów. Przez zabu
dowania folwarczne przemyka³y siê szyb
kimi marszami rosyjskie wojsko, przetacza³y
siê fury wy³adowane broni¹ i sprzêtem. Nad
naszymi g³owami z charakterystycznym wis

dzo silne fortyfikacje, bunkry, rowy strzelec
kie i inne umocnienia. Zainstalowano artyleriê
i wiele punktów z broni¹ maszynow¹. Te
umocnienia zosta³y obsadzone przez kilkana
cie tysiêcy zaprawionych w bojach ¿o³nierzy.
Komenda Okrêgu powierzy³a pp³k Lubo
mirowi Krzeszowskiemu ps. Ludwik dowo
dzenie akcj¹ Ostra Brama. Ten pojawi³ siê
w Wilnie w drugiej po³owie 1942 r. jako za
stêpca Komendanta Okrêgu Wileñskiego AK
pp³k Aleksandra Krzy¿anowskiego ps. Wilk.
Uprzednio zosta³ zdekonspirowany jako agent
NKWD w rejonie Ostro³êka£om¿a.
Koncentracjê polskich oddzia³ów party
zanckich do operacji Ostra Brama wyzna
czono na pó³nocnywschód od miasta, a ter
min operacji wyznaczono na noc z 6 na 7 lip
ca. Teren operacyjny Brygad AK na Wileñsz
czynie i batalionów AK na Nowogródczy
nie dzieli³o ponad sto kilometrów. Wykonanie
rozkazu koncentracji pod Wilnem by³o prak
tycznie niemo¿liwe. £¹cznoæ miêdzy Ko
mend¹ Okrêgu a poszczególnymi oddzia³ami
partyzanckimi by³a niezwykle trudna. Polega
³a na ³¹cznikach pieszych, rowerowych i kon
nych. O ¿adnych telefonach czy ³¹cznoci ra
diowej nie by³o mowy. Rozkaz nie zd¹¿y³ do
trzeæ do wielu batalionów i kompanii AK na
Nowogródczynie. Na koncentracjê pod Wil
no zd¹¿y³a tylko czêæ oddzia³ów.
Szturm nocny 6 lipca, ponowiony nastêp
nego dnia, za³ama³ siê. Dopiero kiedy nadci¹g
nê³a Armia Czerwona ze wsparciem artylerii,
czo³gów i samolotów przy prawie dziesiêcio

tem pru³y niebo pociski artyleryjskie. Tu¿ nad
ziemi¹ przelatywa³y ciê¿kie niemieckie bom
bowce. Póniej okaza³o siê, ¿e dostarcza³y ob
lê¿onym Niemcom du¿e metalowe zasobniki
z zaopatrzeniem. Z tych samych samolotów
zrzucano spadochroniarzy. Maszyny lecia³y
tu¿ nad ziemi¹ z widocznymi sylwetkami pi
lotów.
Z prawobrze¿nej dzielnicy Wilna, miasto
mia³o byæ zdobywane przez 2. Zgrupowanie
pod dowództwem mjr. Mieczys³awa Potoc
kiego ps. Wêgielny. Pod natarciem sowiec
kim Niemcy zaczêli siê wycofywaæ z Wilna.
13 lipca w nocy przez Zakrêt przeprawili siê
przez Wiliê w kierunku zachodnim. O zaciê
toci walk w miecie wiadczy³y 74 spalone
czo³gi sowieckie i znaczna czêæ miasta.
Tymczasem 2. Zgrupowanie AK Wêgiel
nego zaczê³o siê wycofywaæ na koncentracjê
w rejonie Puszczy Rudnickiej. Pod wsi¹
Krawczuny dosz³o do boju spotkaniowego
z umykaj¹cymi z Wilna Niemcami. Obie stro
ny by³y zaskoczone. Dosz³o do wielogodzin
nych walk. Spadochroniarze niemieccy, któ
rzy przybyli z pomoc¹, umo¿liwili trzytysiêcz
nemu Korpusowi pod wodz¹ gen. Stahela,
wycofaæ siê na zachód.
W tej bitwie Polacy stracili 79 zabitych,
pochowanych w Kalwarii Wileñskiej. Straty
niemieckie by³y powa¿niejsze. Literatura po
daje, ¿e wynosi³y one tysi¹c zabitych, rannych,
wziêtych do niewoli i zaginionych. Bitwa pod
Krawczunami, gdzie zgin¹³ dowódca 1 Bry
gady Jurand, by³a najwiêkszym starciem

Operacja Ostra Brama, czyli powstanie wileñskie w zale¿noci od obszaru, ró¿ni³a siê
w sposób dosyæ istotny, Inaczej to wygl¹da³o na Wileñszczynie, inaczej na Nowogródczy
nie, Polesiu, Wo³yniu, Podolu.

Przez Wileñszczyznê przewali³o siê piêæ oku
pacji, a ka¿da z nich mia³a inny nieco charak
ter. Wspóln¹ ich cech¹ by³ fakt, ¿e Litwini
kolaborowali z ka¿dym okupantem, czy byli
to Sowieci czy Niemcy, a ich tajna s³u¿ba Sau
guma wspó³pracowa³a z NKWD i Gestapo.
Natomiast przywódcy traktowali ludnoæ
polsk¹ jako g³ównego swego wroga. Polacy
na Wileñszczynie, stanowi¹cy przesz³o 60%
mieszkañców, przez wszystkie lata wojny byli
poddawani eksterminacji. Oprócz okupantów:
sowieckiego, litewskiego, niemieckiego mu
sia³a zmagaæ siê z komunistyczn¹ partyzantk¹
rosyjsk¹, z bandami ¿ydowskimi, bia³oruski
mi, tutejszymi, z agentami sowieckimi, któ
rymi teren ten by³ bardzo nasycony.
Mimo dramatycznie trudnej sytuacji lud
noci polskiej Wileñszczyzny, Komenda
G³ówna ZWZAK nie wyra¿a³a zgody na or
ganizowanie partyzanckiego zbrojnego oporu,
maj¹cego na celu obronê rodaków przed ag
resorami. Naiwnie mylano, ¿e dogadaj¹ siê
z Litwinami we wspólnej walce z Niemcami.
Có¿ za naiwnoæ! Prawie ca³a spo³ecznoæ li
tewska kolaborowa³a z okupantem niemiec
kim. Tragicznym przyk³adem tej wspó³pracy
by³y Ponary, gdzie Niemcy, rêkami litewski
mi, wymordowali sto tysiêcy obywateli pols
kich, w wiêkszoci ¯ydów. Ten brak zdecydo
wanego i zorganizowanego oporu polskiego
przynosi³ tragiczne ¿niwo zag³ady.
Dopiero na wiosnê 1943 r. Polacy zaczêli
organizowaæ zbrojny opór w postaci oddzia
³ów partyzanckich. Pierwszy by³ oddzia³
Kmicica, por. Burzyñskiego, który w sierp
niu 1943 r. osi¹gn¹³ stan 300 ¿o³nierzy. Od
dzia³ ten w koñcu sierpnia podstêpnie zosta³
rozbity przez bolszewick¹ partyzantkê. Nad
jeziorem Narocz Rosjanie wymordowali stu
kilkudziesiêciu ¿o³nierzy AK. To by³ drama
tyczny przyk³ad stosunku Sowietów do pols
kiej ludnoci kresowej. 22 czerwca 1943 r.
gen. Ponomarienko wyda³ super tajny rozkaz,
nakazuj¹cy likwidacjê polskich oddzia³ów
lenych: komendantów likwidowaæ, ¿o³nierzy
wcielaæ do czerwonej partyzantki, a opornych
rozstrzeliwaæ.
Z uratowanych ¿o³nierzy tego zgrupowa
nia i masowego nap³ywu nowych ochotników,
Zygmunt Szyndzielarz ps. £upaszka utwo
rzy³ s³ynn¹ 5 Brygadê Wileñsk¹ AK, która do
koñca walczy³a nie tylko z Niemcami, litew
skimi kolaborantami, ale i z czerwon¹ party
zantk¹. £upaszka doskonale zdawa³ sobie
sprawê, czym siê skoñczy wspó³praca z bol
szewikami. Nic wiêc dziwnego, ¿e nie zasto
sowa³ siê do rozkazu Komendanta Okrêgu
Wilka i odmówi³ wspó³pracy z Armi¹ Czer
won¹ przy zdobywaniu Wilna w lipcu 1944 r.
i odmaszerowa³ na zachód, by walczyæ z ko
munistami na terenie Polski Ludowej.
Tymczasem Brygady AK, bo tak je siê ok
rela³o na Wileñszczynie, i bataliony nowog
ródzkie AK szybko siê rozrasta³y, by w szczy
towym okresie Akcji Burza na tym terenie,
w lipcu 1944, osi¹gn¹æ ponad 15 tys. zaprzy
siê¿onych ¿o³nierzy, zgrupowanych w kilku
dziesiêciu jednostkach.
Armia Czerwona po obronieniu Moskwy,
Leningradu, zwyciêstwie w Stalingradzie i na

zbrojnym na Kresach miêdzy oddzia³ami Ar
mii Krajowej a Niemcami.
15 lipca dosz³o do spotkania Komendanta
Wilka z gen. Czerniachowskim dowódc¹
3 Frontu Bia³oruskiego w domu na Kociuszki
16. Rozmowy zapowiada³y siê optymistycz
nie. Za dwa dni 17 lipca Wilk wraz ze
swoim szefem sztabu Teodorem Cetysem
pojawili siê u dowódcy 3 Frontu z planami
organizacyjnymi polskiego korpusu. Zostali
otoczeni w siedzibie Czerniachowskiego,
rozbrojeni i aresztowani. Tego samego dnia
w folwarku Bogusze zebrali siê komendanci
wielu brygad AK. Mieli byæ przedstawieni do
wódcy 3 Frontu. Zamiast genera³a podstêpnie
otoczeni przez jednostkê NKWD i areszto
wani. Jednoczenie rozpoczê³o siê polowa
nie na ¿o³nierzy Armii Krajowej. 56 tysiêcy
AKwców zosta³o wy³apanych i osadzonych
w murach zamku w Miednikach Królewskich.
Po kilkunastu dniach zostali przewiezieni do
Ka³ugi. Tam, po przysiêdze Zwi¹zkowi So
wieckiemu, mieli utworzyæ 361 pu³k zapa
sowy Armii Czerwonej. Zdecydowana wiêk
szoæ odmówi³a z³o¿enia przysiêgi i zosta³a
skierowana na wschód od Moskwy do obozu.
Operacja Ostra Brama okrelana czêsto
jako powstanie wileñskie skoñczy³o siê niepo
wodzeniem. Centrum Wilna nie zosta³o zdo
byte si³ami oddzia³ów Armii Krajowej. Opa
nowano natomiast Dzielnicê Kalwaryjsk¹ le
¿¹c¹ na prawym brzegu Wilii. Nie by³o to
trudne, bo Niemcy s³abo jej bronili. Szturm na
miasto od strony pó³nocnowschodniej za³a
ma³ siê. Nie mog³o byæ inaczej. Bohaterscy
¿o³nierze AK wy³¹cznie z broni¹ rêczn¹, bez
broni przeciwpancernej, nie mówi¹c o artylerii
i czo³gach, nie byli w stanie prze³amaæ znako
micie ufortyfikowanych oddzia³ów niemiec
kich. Rozkaz do Operacji Ostra Brama, ze
wzglêdu na brak ³¹cznoci ze wszystkimi
brygadami i batalionami, nie dotar³ do wszyst
kich oddzia³ów AK. Gdyby nawet na czas
nast¹pi³a koncentracja wszystkich oddzia³ów
partyzanckich, to wynik i tak by³by podobny.
Losy Wilka i kilku tysiêcy ¿o³nierzy AK
by³y najlepszym dowodem stosunku Stalina
do Armii Krajowej, któr¹ uwa¿a³ za takiego
samego wroga jak faszystowskie Niemcy. Ten
fakt powinien byæ dog³êbnie przeanalizowany
w Komendzie G³ównej AK przed podjêciem
decyzji o powstaniu warszawskim.
Ciekawe by³y losy Lubomira Krzeszows
kiego ps. Ludwik, formalnie drugiej po
Wilku postaci na Wileñszczynie. Nie zosta³
aresztowany, przez parê miesiêcy gdzie znik³.
Dopiero ukaza³ siê w Warszawie, w styczniu
1945 r., odbieraj¹c wraz z Bierutem defiladê
berlingowców. Nie ma w¹tpliwoci, ¿e Lud
wik by³ agentem sowieckim. Nie wiemy, ile
szkody polskiemu ruchowi oporu do lipca
1944 r. Bêd¹c szefem Sztabu Okrêgu mia³
dostêp do danych personalnych struktur Ko
mendy Okrêgu i móg³ je przekazywaæ swoim
mocodawcom. Po opanowaniu Wilna przez
Sowietów ten proceder zapewne trwa³, a tysi¹
ce patriotów traci³o ¿ycie i zdrowie w kazama
tach i ³agrach bolszewickich. Zbrojny opór na
Kresach by³ ¿yciow¹ koniecznoci¹. Szkoda
tylko, ¿e decyzje o organizowaniu oddzia³ów
partyzanckich na Wileñszczynie zapad³y tak
póno. Akcja Burza, choæ skazana na klêskê
militarn¹ i polityczn¹ by³a konieczn¹ demon
stracj¹, kto jest w³aciwym gospodarzem Ziem
Kresowych. Komenda G³ówna Armii Krajo
wej powinna wyci¹gn¹æ wnioski i zastosowaæ
odpowiedni¹ strategiê i taktykê przy nadcho
dz¹cej zmianie okupanta w Polce centralnej.
Mo¿na mieæ w¹tpliwoci, czy Operacja Ostra
Brama by³a decyzj¹ najw³aciwsz¹.
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£ód w piosence
W czerwcu sala koncertowa Akademii Muzycznej im. Gra¿yny i Kiejstuta Bacewiczów
przy ul. ¯ubardzkiej by³a miejscem prezentacji laureatów jubileuszowego, XXV Przegl¹du
Piosenki o £odzi £ódzkie Skrzyd³a 2019.

£ódzkie Skrzyd³a to impreza cykliczna, orga
nizowana od 1992 roku przez Towarzystwo
Przyjació³ £odzi. Szczególne zas³ugi dla or
ganizacji przegl¹du ma El¿bieta Wojsa. Ad
resatami utrzymanego w formule konkurso
wej przedsiêwziêcia s¹ dzieci i m³odzie¿  od
przedszkoli po szko³y ponadgimnazjalne oraz
placówki wychowania pozaszkolnego. Pod
czas ocenianych przez jury przes³uchañ ka¿dy
wykonawca  solista b¹d zespó³  prezentuje
po dwie piosenki, z których przynajmniej
jedna musi byæ utworem o tematyce ³ódzkiej
 stworzonym dawniej lub te¿ zupe³nie no
wym.
Impreza ma wcale nieb³ahe znaczenie kul
turowe. Historia grodu nad £ódk¹, zwi¹zane
z nim tradycje, tak jak w wypadku wielu in
nych miast, maj¹ przecie¿ w piosence swoje
odzwierciedlenie. Jest to wiêc przy okazji dla
uczestników i s³uchaczy lekcja historii i forma
wzmacniania wiêzi ze rodowiskiem lokal
nym. Na przypomnienie zas³uguj¹ zatem ut
wory dawne. Zdawa³ sobie z tego sprawê ju¿

w okresie miêdzywojennym Eugeniusz Aj
nenkiel, zbieraj¹c ³ódzkie piosenki. W latach
60. i póniej utwory takie archiwizowano
w ramach akcji dokumentowania ³ódzkiego
folkloru miejskiego prowadzonej przez prof.
Kazimierê ZawistowiczAdamsk¹ z Zak³adu
Etnografii Uniwersytetu £ódzkiego wraz ze
studentami. Z kolei pod redakcj¹ Tadeusza
Szewery ukaza³y siê trzy czêci piewnika
³ódzkiego, które wyda³o TP£ i £ódzki Dom
Kultury.
Oczywicie, niezmiernie raduje powsta
wanie nowych kompozycji. Pok³osiem do
tychczasowych edycji £ódzkich Skrzyde³ jest
 jak dowiedzia³em siê w TP£  ponad czte
rysta piosenek powsta³ych z myl¹ o przegl¹
dzie. Najciekawsze zosta³y opublikowane
w dwu piewnikach oraz na p³ytach kompak
towych pt. Moja £ód, Spacer z Tuwimem
i Okno do mojego miasta. Wydawnictwa te
stanowi¹ to dla piewaj¹cej m³odzie¿y wa¿n¹
czêæ bazy repertuarowej.
Pisz¹cy te s³owa mia³ w tym roku po raz

Dobroczyñcy Aspektu Polskiego
Pani Krystyna z £odzi l Pani Maria z Opola l Pani Filomena z Poddêbic l Pani Aleksandra z £odzi l Pani
Barbara z £odzi l Pani Stefania z £odzi l Pan Jerzy ze
Zgierza l Pani Maria z £odzi l Pani Teresa z £odzi l
Pani Janina z £odzi l Pan Bogus³aw z £odzi l Pani
Teresa z £odzi l Pani Maria z Warszawy l Pan Jerzy
z £odzi.
BÓG ZAP£AÆ!

pierwszy bezporedni¹ stycznoæ z omawian¹
imprez¹, nie przys³uchiwa³ siê jednak konkur
sowym przes³uchaniom, w których wziê³o
udzia³ prawie czterysta piêædziesiêcioro uczes
tników (w tym, rzecz jasna, cz³onkowie chó
rów i innych zespo³ów), a by³ obecny jedynie
na wspomnianym koncercie laureatów. Pewne
obserwacje zosta³y wszelako poczynione.
Program koncertu, po³¹czonego z czêci¹
oficjaln¹, obejmowa³ jedenacie wystêpów.
Wiêkszoæ prezentacji (poza Cykadami  tak
¿e trzech sporód czterech zespo³ów wokal
nych) zrealizowana zosta³a metod¹ karaoke,
czyli pó³playbacku. Szkoda, ¿e w³anie w ten
sposób, gdy¿ to trochê pójcie na ³atwiznê.
Ogólny poziom wszystkich punktów progra
mu by³ dobry, aczkolwiek np. laureat w jednej
z niskich kategorii wiekowych zaskoczy³...
kiepsk¹ intonacj¹. Czy nie by³o w tej grupie
wiekowej czyciej piewaj¹cych? wietne za
to wra¿enie zrobi³a tegoroczna maturzystka,
Magdalena Barszczewska, bardzo ciekawie
interpretuj¹ca premierow¹ piosenkê Cezarego
Mogielnickiego ze s³owami Urszuli Kowals
kiej £ód p³ynie (wokalistka zagra³a te¿ so
lówkê na skrzypcach). Interesuj¹co wypad³a
równie¿, w piosence tych samych autorów pt.
Kierunek £ód, nieco m³odsza Estera Kmie

cik. W koncercie znalaz³o siê piêæ, zró¿nico
wanych w charakterze, utworów nowo pow
sta³ych. W trakcie ca³ej, jubileuszowej edycji
przegl¹du pojawi³o siê ich ponoæ oko³o dwu
dziestu. I tu uwaga zasadnicza  mo¿e dziwiæ,
¿e nagradzane s¹ wy³¹cznie wykonania, a nie
tak¿e piosenki jako takie.
Co natomiast dzieje siê potem z owymi
premierowymi kompozycjami, jaki jest los ca
³ego twórczego dorobku æwieræwiecza, czy
jest on szerzej znany ³odzianom i nie tylko im?
Czy piosenki o £odzi, w ka¿dym razie te naj
lepsze, rozbrzmiewaj¹ w programach radio
wych, telewizyjnych, czy s¹ wykorzystywa
nym systematycznie narzêdziem promocji
miasta? Pytanie retoryczne, bo jak w istocie
jest, ka¿dy wie. Problem na pewno wart jest
przemylenia przez przedstawicieli placówek
artystycznych, mediów, biura promocji mias
ta i samych organizatorów £ódzkich Skrzyde³.
I na zakoñczenie jeszcze sprawa personal
na  przedstawicielkê TP£ spyta³em te¿, czy
organizatorom nie przeszkadza, ¿e przewod
nicz¹c¹ jury, poniek¹d twarz¹ konkursu jest
by³a, tajna wspó³pracowniczka SB. Odpo
wied brzmia³a: nie przeszkadza...

JANUSZ JANYST
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