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Czas próby, w który musi wejæ Koció³
prorocze s³owa: Stoimy dzi w obliczu najwiêkszej konfrontacji, jak¹ kiedykolwiek prze¿y³a
ludzkoæ. Nie przypuszczam, by szerokie krêgi spo³eczeñstwa amerykañskiego ani najszersze
krêgi wspólnot chrzecijañskich zdawa³y sobie z tego w pe³ni sprawê. Stoimy w obliczu osta
tecznej konfrontacji miêdzy Kocio³em a antyKocio³em, ewangeli¹ a jej zaprzeczeniem. Ta
konfrontacja zosta³a wpisana w plany Boskiej Opatrznoci. To czas próby, w który musi wejæ
ca³y Koció³, a polski w szczególnoci. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kocio³a. Jest

Przypomnijmy tylko za wiêt¹ Faustyn¹ s³o
wa Chrystusa: Polskê szczególnie umi³owa
³em,
. Z niej
wyjdzie iskra, która przygotuje wiat na osta
teczne przyjcie Moje. Pamiêtamy te¿ s³owa
Jezusa wypowiedziane do Wandy Malczews
kiej w drugi pi¹tek Wielkiego Postu 1972 ro
ku: Zbli¿aj¹ siê czasy przewrotne.

to w pewnym sensie test na dwutysi¹cletni¹ kulturê i cywilizacjê chrzecijañsk¹ ze wszystkimi
jej konsekwencjami: ludzk¹ godnoci¹, prawami osoby, prawami spo³eczeñstw i narodów .
Te s³owa wiêtego polskiego Proroka, wypo
wiedziane ponad 40 lat temu, by³y wielokrot
nie i przez od lat powtarzane przy ró¿nych
okazjach. Najpierw kojarzono tê przepowied
niê jako odniesienie do czasów komunis
tycznego PRLu, bo przecie¿ rz¹dz¹ca ów
czenie w³adza komunistyczna by³a ateistycz
na i z gruntu wroga Kocio³owi.
Ale komunizm przemin¹³. Owszem, z te
go samego marksistowskiego korzenia wy
ros³a ideologia, przera¿aj¹co bardziej grona.
Diabe³ zrzuci³ maskê i okaza³ siê wyuzdanym
mê¿czyzn¹ przebranym za wulgarn¹ nie
wiastê odzian¹ w têczowe szaty; bez ¿e
nady prezentuje siê jako odra¿aj¹ce wul
garne, agresywne i bezwstydne monst
rum. Swoj¹ agresywnoci¹ i rewolucyj
nymi has³ami bluni i obra¿a przenaj
wiêtsze prawdy naszej wiary.
Wielu zaniemówi³o na widok tak bez
czelnej afirmacji  ludzie dobrze wycho
wani, albo jak siê mówi³o kiedy  pocho
dz¹cy z dobrego domu  skrywaj¹ przed
innymi swoje s³aboci i b³êdy, aby nikogo
nie gorszyæ. Ale nie ludzie têczowej za
razy. Oni tu nie przyszli przypadkiem, nie
zab³¹dzili pod polsk¹ strzechê w³anie
w tych czasach. Zostali tu przyprowa
dzeni i op³aceni. Kto da³ pieni¹dze, kto
podpowiedzia³, jak siê zachowaæ, co mó
wiæ i w kogo uderzyæ. Przecie¿ nie przy
padkiem, tzw. marsze równoci homosek
sualistów i ró¿nych odmieñców id¹ przed
katedry, organizowane s¹ w miastach,
w których nigdy dot¹d nie zgorszono
mieszkañców publiczn¹ demonstracj¹
wyuzdania, bezwstydu i rozpusty.
Niezwykle trafnie uj¹³ ten fakt Ks.
Abp Marek Jêdraszewski Metropolita
Krakowski, mówi¹c w homilii 1 sierpnia
br.:  Dzisiaj ju¿ wiemy, ¿e czerwona
zaraza po naszej ziemi nie chodzi. Co
wcale nie znaczy, ¿e nie ma nowej, która
chce opanowaæ nasze dusze, serca i umys
³y. Nie marksistowska i bolszewicka, ale
zrodzona z tego samego ducha  neo
marksistowska. Nie czerwona, ale têczo
wa  powiedzia³ Ksi¹dz Arcybiskup wy
ra¿aj¹c nie tylko prawdê o rzeczywistoci
dnia dzisiejszego, ale powiedzia³ to, co
myli Naród Polaków, co ja mylê.
Dziêkujê Ksiêdzu Arcybisku
powi za te s³owa prawdy.

Przytoczmy raz jeszcze fragment wypo
wiedzi w. Papie¿a Karola Wojty³y:

Niewiele mo¿na dodaæ do tych s³ów praw
dy. Dalimy siê zaskoczyæ jako Naród kato
licki w okopach wiêtej Trójcy i Przenaj
wiêtszej Maryi Panny. Pijana warta prze
spa³a atak. Zap³acimy za to wysok¹ cenê, ale
to nie jest koniec walki. Teraz musimy po
kazaæ wrogowi, jakim jestemy wojskiem.

Przede wszystkim staraæ siê bêd¹
wzi¹æ w swe rêce m³odzie¿ szkoln¹ i dowo
dziæ bêd¹, ¿e religia w szko³ach niepotrzebna,
¿e mo¿na j¹ zast¹piæ innymi naukami. Spo
wied i inne praktyki religijne, kontrola Ko
cio³a nad szko³ami zbyteczna, bo cienia my
lenia ucznia. Krzy¿e i obrazy religijne ze sal
szkolnych bêd¹ chcieli usun¹æ, aby te wize
runki chrzecijañskie nie dra¿ni³y ¿ydów.
Przez m³odzie¿ pozbawion¹ wiary, zechc¹
w ca³ym narodzie wprowadziæ niedowiarst
wo. Je¿eli naród uwierzy temu i pozbêdzie siê
wiary, straci przywrócon¹ ojczyznê .
Czy¿bymy zatem nie doæ byli przygo

towywani do nadejcia antyKocio³a? Prze
cie¿ nie zaskakuje nas jego przyjcie. Z³o jest
wszêdzie tam, gdzie dzia³a dobro  a wiêc
by³o zawsze wród nas, tylko milcza³o, cze
ka³o a¿ otworzymy przed nim drzwi do na
szych serc, naszych dusz, naszych domów,
szkó³ i urzêdów. Teraz jest ju¿ wszêdzie, pa
noszy siê i ¿¹da bezwzglêdnej w³adzy nad
nami, ¿¹da naszego pos³uszeñstwa! Dlatego
tak powszechny, zaprogramowany atak me
diów na Ksiêdza Arcybiskupa Marka Jêdra
szewskiego. Ba, przeciw Biskupowi wiê
tego Kocio³a wypowiedzieli siê nawet nie
którzy ksiê¿a!
A wiêc, nie nag³e nadejcie z³ego jest
szczególnym nieszczêciem  bo by³ tu zaw
sze, ale przera¿aj¹ca jest nasza postawa wo
bec tego faktu. Milczymy, a s¹ te¿ tacy, któ
rzy broni¹ demona i wystêpuj¹ przeciw Praw
dzie. Owce zabijaj¹ pasterzy! Dziej¹ siê rze
czy sprzeczne z mentalnym, moralnym i lo
gicznym porz¹dkiem, w którym zostalimy
wychowani i w którym przygotowano nas do
¿ycia. Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e mury
twierdzy chwiej¹ siê pod naporem mot³ochu.
Panuje zamêt, brakuje jasnego i stanow
czego g³osu Kocio³a, Biskupów i ksiê¿y.
Zagubiony lud s³ucha telewizji i zdarza
siê, ¿e ulega k³amstwom i demagogii.
Wyj¹tkiem staje siê odwaga Ks. Abpa
Jêdraszewskiego, a tak¿e poparcie, ja
kiego udzielili mu m.in., Ks. Abp Stani
s³aw G¹decki, Ks. Abp Andrzej Dziêga,
Prymas Czech Ks. Kard. Dominik Duka
OP, czy Ks. Kard. Zenon Grocholewski.
Nie cofajcie siê, Pasterze! W tej woj
nie nie padaj¹ trupy, mo¿na byæ co naj
wy¿ej, obra¿onym czy omieszonym
w mediach. To nie boli. Tak niewiele wy
maga od nas Chrystus, tak lekki daje nam
krzy¿, a tak trudno znaleæ Mu ¿o³nierzy
ma³ej ofiary. Wygoda to, czy strach? Bo
chcê wierzyæ, ¿e nie zdrada.
Nie mo¿emy pozwoliæ, ¿eby wynatu
rzenie sta³o siê w Polsce zasad¹ i wzo
rem! Odrzuæmy precz przyk³ady zdege
nerowanych kultur i narodów. Wzorem
dla nas nie mo¿e byæ deprawacja! Wszys
cy ¿yj¹cy dzisiaj odpowiemy przed Bo
giem i histori¹, przed Ojczyzn¹ i przysz
³ymi pokoleniami  jak¹ Polskê pozosta
wilimy po sobie! Ka¿dy zda sprawê z te
go, co po sobie zostawi³ na tej wiêtej
ziemi. Bo Polska nie nale¿y do ¿adnego
z nas, Polska nale¿y do Jezusa Chrystusa
i tylko Jemu mo¿e byæ poddana  dlatego
da³ nam swoj¹ Matkê na Królow¹.
Broñmy Kocio³a, broñmy naszej
wiêtej wiary katolickiej, broñmy pols
kich dzieci przed demoralizacj¹, przed
zniszczeniem, przed upadkiem. Tak nie
wiele potrzeba, aby mieæ wielk¹ zas³ugê
w niebie.

Foto: Archiwum

Kiedy Ks. Kard. Wojty³a przebywa³ w Stanach Zjednoczonych w sierpniu 1976 r. wypowiedzia³

MIROS£AW ORZECHOWSKI

WOKÓ£ NAS

Aspekt

, sierpieñ 2019 roku, nr 259

KONKURS

Zmar³ O. Pleskaczyñski Podziel siê swoj¹ histori¹
W 71. roku ¿ycia, 42. powo³ania zakonnego i w 37. Kap³añstwa odszed³ do Pana Ojciec Jacek
Pleskaczyñski SJ. Mszê w. pogrzebow¹ odprawiono w Sanktuarium w. Andrzeja Boboli
w Warszawie 21 sierpnia. Nastêpnie ruszy³ kondukt pogrzebowy do grobowca oo. Jezuitów
wyruszy na Cmentarzu na Pow¹zkach.

Nie pozwólmy zgin¹æ tym historiom
Podzielmy siê histori¹ swojej rodziny
Foto: S lawek Kasper, IPN

Ojciec Jacek Pleskaczyñski SJ urodzi³ siê
w Lubiniu dnia 20 sierpnia 1948 roku w ro
dzinie Tadeusza i Haliny z domu Paprocka.
Wraz ze swoimi dwiema siostrami, Jolant¹
i Ann¹, po¿egna³ w tym roku swoj¹ Mamê
i mimo choroby, która go ostatnio nie oszczê
dza³a, przewodniczy³ Mszy w. pogrzebowej
i wyg³osi³ kazanie. Miesi¹c temu Prezydent
RP przyzna³ ojcu Jackowi Krzy¿ Wolnoci
i Solidarnoci.
Szko³ê podstawow¹ i redni¹ ukoñczy³
w Lublinie, a potem studiowa³ chemiê na Po
litechnice Wroc³awskiej oraz etykê w Aka
demii Teologii Katolickiej w Warszawie. Do
Towarzystwa Jezusowego wst¹pi³ w Kaliszu
23 sierpnia 1977 roku i pierwsze luby z³o¿y³
2 wrzenia 1979 roku. Po uzupe³nieniu stu
diów teologicznych przyj¹³ wiêcenia kap
³añskie z r¹k Ks. Bp. Zbigniewa Kraszewskie
go w Warszawie dnia 31 lipca 1983 r. Trzeci¹
probacjê odby³ w latach 19931994 w Starej
Wsi i ostatnie luby w Towarzystwie Jezuso
wym z³o¿y³ 8 grudnia 1995 roku w Lublinie
na rêce o. Stefana Dzier¿ka SJ. Ju¿ w latach
70tych inwigilowany by³ przez s³u¿by bez
pieczeñstwa PRL i konsekwentnie wspiera³
przeladowanych opozycjonistów.
Ojciec Jacek pos³ugiwa³ najpierw w Lub
linie (19821984), gdzie m.in. troszczy³ siê
o harcerzy. Nastêpnie po rocznej pracy w To
runiu (19841985) zosta³ wys³any do £odzi
jako duszpasterz akademicki, asystent W¯Ch
i nauczyciel religii (19851993).
Podczas pracy w £odzi anga¿owa³ siê
w animowanie ¿ycia duchowego harcerzy,
licealistów i kombatantów oraz wspó³prowa
dzi³ Duszpasterstwo rodowisk Twórczych,
w ramach którego odbywa³y siê cotygodnio
we spotkania z przedstawicielami niezale¿nej
kultury i dzia³aczami rodowisk opozycyj
nych. Na probê o. Stefana Miecznikows
kiego SJ opiekowa³ siê niezale¿n¹ galeri¹

1 wrzenia br. obchodziæ bêdziemy 80. rocznicê wybuchu II wojny wiato
wej, która zmieni³a historiê Polski. Wojna mia³a wp³yw na losy ka¿dej
polskiej rodziny  nasi bliscy  rodzice, dziadkowie, dalsi krewni, nasi s¹
siedzi i znajomi  byli mordowani, wywo¿eni do obozów koncentracyjnych,
na roboty do Niemiec, a tak¿e zsy³ani do ³agrów i mordowani przez So
wietów. Nasze rodziny musia³y prze¿yæ straszne lata okupacji hitlerowskiej
i sowieckiej.
Znamy wiele takich historii, ale wiele jest nadal zamkniêtych w pamiêci
wiadków i ich potomków i w rodzinnych archiwach.
Zosta³o niewielu wiadków tych czasów, odchodz¹ ich potomkowie.

sztuki pod nazw¹ Nawa w. Krzysztofa.
Sprawowa³ pieczê nad grup¹ samokszta³ce
niow¹ Duszpasterstwa Akademickiego z³o
¿on¹ m.in. z dzia³aczy Niezale¿nego Zrzesze
nia Studentów Politechniki £ódzkiej. W stycz
niu 1986 r. wspó³organizowa³ wystawê po
wiêcon¹ pi¹tej rocznicy strajków studenc
kich w £odzi, a w maju 1989 r. obj¹³ opiek¹
duszpastersk¹ strajkuj¹cych studentów w oku
powanym budynku tzw. Akwarium Poli
techniki £ódzkiej.
W latach 19861989 inicjowa³ i organi
zowa³ na Roztoczu obozy dla studentów i li
cealistów, podczas których odbywa³y siê pre
lekcje i dyskusje z udzia³em znanych dzia³a
czy opozycji antykomunistycznej.
Po ukoñczeniu Trzeciej Probacji praco
wa³ jako kapelan szpitala MSWiA w Warsza
wie (19941999), a nastêpnie jako misjonarz
ludowy w Poznaniu (19992000) i duszpasterz
akademicki oraz rekolekcjonista w Szcze
cinie (20002008). Powróci³ do Warszawy
w 2008 roku, gdzie da³ siê poznaæ jako ka
pelan w wiêzieniu na Rakowieckiej.
l

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 1 wrzenia 2019 r.,
o godz. 16:00.

Liczymy na opowieci nie tylko o bohaterskich czynach, ale zwyk³ym ¿yciu
lat okupacji i lat powojennych. Zachêcamy osoby m³ode do spisania rodzin
nych historii.
Nie narzucamy formy Waszej opowieci  mo¿e to byæ relacja, opowia
danie, prezentacja, wywiad  warunek jest tylko jeden  opowiadana
historia musi byæ prawdziwa. Mile widziana jest ilustracja zdjêciami lub
dokumentami (kopiami). Objêtoæ prac  do 10 tys. znaków.
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Przychodzi pacjent do apteki
Problem dostêpnoci leków w Polsce pojawi³ siê ju¿ dawno. Najlepiej znali go chorzy, bez

pis. W art. 127 pocz¹tkowo zapisano, ¿e karze
pozbawienia wolnoci podlega ten, kto prowa
dzi aptekê lub hurtowniê bez zezwolenia albo
wbrew jego warunkom. W niewyjaniony spo
sób zniknê³y z zapisu istotne s³owa albo
wbrew jego warunkom. Dziêki takiemu prze
oczeniu, kombinatorzy mogli hulaæ w bran¿y
lekowej bez ¿adnych sankcji, bo w rozumieniu
prawa karnego wywóz leków nie móg³ byæ
karany. Kolejn¹ zachêt¹ dla mafii lekowych
by³o uchwalenie przez Sejm w 2012 r. ustawy
refundacyjnej. Przepisy zawarte w tej ustawie
skutkowa³y obni¿eniem cen leków do pozio
mu najni¿szego w UE. Skorzysta³ na tym pac

oskar¿yæ i skazaæ za proceder wywozu leków,
teraz byli bezkarni.
Instytucje odpowiedzialne za tê dziedzinê
gospodarki zachowywa³y siê raczej biernie.
Fakty mówi¹ same za siebie  od 2015 r. niko
go nie wsadzono do wiêzienia i nie zap³acono
ani z³otówki kar za nielegalny wywóz leków,
mimo ¿e g³ówny inspektor farmaceutyczny
na³o¿y³ kary dla wywozowców ³¹cznie na
96 mln z³. Organami pañstwowymi nadzoru
j¹cymi sferê leków w Polsce jest Ministerstwo
Zdrowia, G³ówny Inspektorat Farmaceutycz
ny (GIF) oraz Urz¹d Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produk
tów Biobójczych. Do tego dochodzi prokura
tura. Najlepiej ze swoich obowi¹zków wywi¹
zywa³a siê inspekcja farmaceutyczna, która
przy rutynowych kontrolach przeprowadza
nych w aptekach i hurtowniach stwierdzi³a wie
le razy, ¿e kontrolowany podmiot uczestniczy

jent, ale straci³ producent preparatów, bo mu
sia³ je sprzedawaæ taniej. Wtedy rozwin¹³ siê
proceder tzw. odwróconego ³añcucha dystry
bucji polegaj¹cy na tym, ¿e lek z hurtowni lub
apteki by³ sprzedawany za granicê. Podczas
gdy prawid³owy obieg powinien odbywaæ siê
w kierunku do pacjenta, czyli od producenta
preparat ma trafiaæ do hurtowni farmaceutycz
nej, potem z hurtowni do apteki, a z apteki do
pacjenta. Od tamtej pory leki wyp³ywaj¹ nie
legalnie za granicê, bo w Polsce wiele medy
kamentów kosztuje kilkanacie z³otych, pod
czas gdy we Francji lub w Niemczech kosztuj¹
kilkaset euro. Ustawa refundacyjna nakazywa
³a aptekom sprzedaj¹cym leki refundowane
naliczaæ sobie tylko kilkuprocentow¹ mar¿ê.
Korzystniej wiêc by³o sprzedawaæ preparaty
za granic¹, gdzie mar¿a mo¿e byæ dowolna.
Zastanawia zbie¿noæ faktów: od 2012 r.  od
pierwszego roku obowi¹zywania ustawy refun
dacyjnej, roczne przychody rynku farmaceu
tycznego w Polsce zaczê³y rosn¹æ, a jedno
czenie zaczê³o brakowaæ leków na polskim
rynku. Kiedy proceder ten zainteresowa³ szer
sz¹ opiniê publiczn¹, w 2015 r. rz¹d stworzy³
nowelizacjê prawa farmaceutycznego nazy
wan¹ potocznie ustaw¹ antywywozow¹. I tu
znowu, zmiana przepisów zamiast poprawiæ
sytuacjê, tylko j¹ pogorszy³a. Zamieniono od
powiedzialnoæ karn¹ na regulacjê o charakte
rze administracyjnym, czyli karê wiêzienia za
mieniono na surowe grzywny. Zmiana prawa
sprawi³a, ¿e ci, których dot¹d mo¿na by³o

w procederze odwróconego ³añcucha dystry
bucji leków. Fakt ten zg³aszali polskiej proku
raturze, ale ona umarza³a postêpowania, bo
z art. 127 wypad³y kiedy kluczowe s³owa.
Poniewa¿ inspektorzy byli nieugiêci, zaczêto
ich zastraszaæ. Wielu odbiera³o telefony z pog
ró¿kami. Groby sta³y siê standardem. Ich
prze³o¿ony  G³ówny Inspektor Farmaceu
tyczny komentuj¹c patologiê w obrocie lekami
odwa¿y³ siê nazwaæ sprawy po imieniu: nale¿y
mówiæ o zorganizowanej grupie przestêpczej
z³o¿onej z by³ych i obecnych prokuratorów,
lekarzy i farmaceutów.
Z powodu nielegalnego wywozu leków
z Polski, tracili polscy pacjenci i bud¿et pañst
wa. Szacuje siê, ¿e od 2013 r. wartoæ niele
galnego wywozu leków przekracza³a miliard
z³otych rocznie. W 2015 r. wyprowadzono
w ten sposób 2 mld z³. W kolejnych latach by
³o podobnie. Wywozem zajmowali siê nie
drobni przestêpcy, lecz czêsto ci, którzy wcze
niej handlowali narkotykami. Interes z lekami
okaza³ siê bezpieczny i bardzo intratny. Spó³ki
wywozowe s¹ prowadzone przez s³upy, a czêæ
z nich ma swoj¹ siedzibê poza Polsk¹.
Za czasów PRL przemys³ farmaceutyczny
funkcjonowa³ sprawnie pod szyldem Polfa (od
s³ów Polska Farmacja). Bylimy wielkim eks
porterem leków na Wschód. Potem nast¹pi³
czas dzikiej prywatyzacji. Reszty dokona³y
unijne i polskie regulacje prawne tak sformu
³owane, by wielkie koncerny farmaceutyczne
mog³y tuczyæ siê na sprzeda¿y medykamen

porednio zainteresowani. Choæ brakowa³o lekarstw w aptekach, media d³ugo nie nag³a
nia³y tej sytuacji. Szeroka opinia publiczna dowiedzia³a siê o niedoborach leków trzy lata
temu. Wtedy ujawniono, ¿e przyczyn¹ niedoborów by³ nielegalny wywóz leków za granicê.
Obecnie, na prze³omie lipca i sierpnia 2019 r.,
mamy do czynienia z afer¹ lekow¹, na któr¹
sk³adaj¹ siê obie przyczyny  dzia³alnoæ ma
fii lekowych oraz brak substancji czynnych.
Na polskim rynku brakuje od 300 do 500 me
dykamentów, które znajduj¹ siê na tzw. licie
antywywozowej. Brakuje wielu, szczególnie
specjalistycznych leków. Niedobory dotycz¹
g³ównie leków stosowanych w cukrzycy, cho
robach kardiologicznych, onkologicznych,
neurologicznych, chorobach tarczycy, alergii,
a tak¿e preparatów przeciwbólowych. Szacuje
siê, ¿e brakuje ok. 300 leków z racji nielegal
nego wywozu leków z Polski, co obserwowa
limy od lat. Kolejne braki to wynik wstrzy
mania z Chin dostaw substancji czynnej, któ
ra jest najwa¿niejszym komponentem medy
kamentów, bo w³anie ona leczy. Nazwa tego
sk³adnika API pochodzi z jêzyka angielskiego
 Active Pharmaceutical Ingredient.
Prawie 80 procent substancji czynnych
u¿ywanych w lekach sprzedawanych w Pols
ce, pochodzi z Chin, bo zaopatrywanie siê
stamt¹d by³o najtañsze. Presja cenowa odbi³a
siê jednak na jakoci leków i ich dostêpnoci.
Problem z jakoci¹ leków opartych na subs
tancji czynnej z Chin ujawni³ siê ju¿ ponad 10
lat temu w aferze z zanieczyszczon¹ substan
cj¹ czynn¹  heparyn¹, kupowan¹ u chiñskie
go producenta. Wskutek przyjmowania zanie
czyszczonej heparyny, na ca³ym wiecie zmar
³o kilkaset osób. Rok temu podobna afera do
tyczy³a zanieczyszczonej substancji czynnej
pod nazw¹ walsartan, któr¹ stosowano w le
kach na nadcinienie. Tu znaleziono silnie tru
j¹cy zwi¹zek chemiczny  Nnitrozodimety
loaminê. W Polsce z tego powodu wycofano
ponad 50 leków na nadcinienie, które regu
larnie za¿ywa³o od 500 do 800 tys. pacjentów.
Najnowszy k³opot rynku farmaceutycz
nego powsta³ wskutek zamkniêcia w Chinach
kilkunastu fabryk produkuj¹cych substancje
czynne. Zamkniêto je po kontrolach ze wzglê
du na dba³oæ o rodowisko  przynajmniej
tak t³umaczy to rz¹d chiñski. Jak widaæ opie
ranie siê na chiñskich dostawcach okaza³o siê
ryzykowne. Krzysztof Kopeæ, prezes Polskie
go Zwi¹zku Pracodawców Przemys³u Farma
ceutycznego t³umaczy problem mówi¹c, ¿e
ca³a wiatowa bran¿a farmaceutyczna bierze
udzia³ w wycigu, by lek by³ najtañszy  bo
tego oczekuje pacjent. Korzystanie z najtañ
szych komponentów nie jest wiêc tylko polsk¹
przypad³oci¹. Marne to usprawiedliwienie
zwa¿ywszy na to, ¿e ju¿ od 15 lat mówiono
w Polsce, ¿e dla bezpieczeñstwa pacjentów
substancje czynne powinny podlegaæ dywer
syfikacji i powinnimy produkowaæ je sami
w naszym kraju. S³owa pozosta³y tylko s³owa
mi, a decyduj¹cy okaza³ siê argument o nie
op³acalnoci produkcji substancji czynnej.
Mimo, ¿e ostatnio by³o g³ono z powodu
wstrzymania dostaw chiñskiej substancji czyn
nej, g³ówn¹ przyczyn¹ niedoborów lekarstw
na polskim rynku jest nielegalny wywóz z kra
ju. Fundamentem tego procederu by³o i nadal
jest dziurawe prawo. W 2001 r. zosta³a uch
walona ustawa  prawo farmaceutyczne, w któ
rej na etapie prac sejmowych, podobnie jak
przy aferze Rywina, znikn¹³ pewien istotny za

tów. W okradaniu Polski uczestniczy³y grupy
przestêpcze i lobbyci zagranicznych koncer
nów farmaceutycznych, którzy skutecznie
umieli wp³ywaæ na kszta³t polskiego ustawo
dawstwa. Nasz przemys³ farmaceutyczny
skurczy³ siê w porównaniu do lat PRL. Obec
nie w Polsce funkcjonuje ponad 150 firm far
maceutycznych, z czego wiêkszoæ posiada
kapita³ zagraniczny. Liderem jest Polpharma,
za³o¿ona jeszcze w 1935 r. i sprywatyzowana
w 2000 r. W przemyle farmaceutycznym zat
rudnionych jest oko³o 100 tys. ludzi. Roczne
obroty tej bran¿y wynios³y w 2018 r. 38,5 mld
z³, generuj¹c do bud¿etu pañstwa 2,5 mld z³
wp³ywów, co stanowi oko³o 1 procenta pols
kiego PKB. Po transformacji powi¹zalimy
siê w ró¿ny sposób z zachodnimi koncernami
farmaceutycznymi. Efekt jest taki, ¿e wystar
czy, by producent wstrzyma³ z jaki powodów
dostawê leku, a Polska staje siê bezbronna.
Tak by³o na przyk³ad kilka miesiêcy temu,
kiedy producent leku stosowanego przez cho
rych na Parkinsona pod nazw¹ Sinemat
CR200/50 znikn¹³ z polskich aptek i hurtowni.
Lek ten nie mia³ zamienników. Sprawa sta³a
siê g³ona po interpelacji poselskiej jednego
z pos³ów. Przedstawiciel Ministerstwa Zdro
wia w odpowiedzi mia³ do zakomunikowania
tylko zdawkowe s³owa: Ubolewamy nad fak
tem, ¿e dosz³o do koniecznoci wstrzymania
obrotu tym produktem leczniczym. Jednocze
nie pragniemy poinformowaæ, ¿e na polskim
rynku dostêpne s¹ terapie alternatywne.
Polski przemys³ farmaceutyczny specjali
zuje siê w lekach generycznych, czyli takich,
na które patenty ju¿ wygas³y. Leki te stanowi¹
ponad 60 procent produkcji leków w Polsce.
Pañstwo obieca³o udzielaæ tej dziedzinie finan
sowego wsparcia. Produkcja generyków jest
produkcj¹ innowacyjn¹ wymagaj¹c¹ ponosze
nia wydatków na badania i rozwój. Jestemy
starzej¹cym siê spo³eczeñstwem. W 2060 r.
seniorzy stanowiæ bêd¹ jedn¹ trzeci¹ ludnoci
Polski. Im cz³owiek jest starszy, tym potrze
buje wiêcej lekarstw. Statystycznie polski
senior choruje przynajmniej na trzycztery
choroby przewlek³e i przyjmuje piêæszeæ
leków. Osoba m³oda u¿ywa lekarstw na re
ceptê za oko³o 100 z³ rocznie, podczas gdy
osoba powy¿ej 80 lat musi wydaæ ponad 1000
z³. Obserwuj¹c ba³agan na polskim rynku
farmaceutycznym, raczej nie czujemy siê bez
piecznie, mimo ¿e czêsto s³yszymy od przeds
tawicieli w³adz, ¿e wszystko maj¹ pod kont
rol¹. Z Ministerstwa Rozwoju p³yn¹ takie s³o
wa: Stawiamy na silny przemys³ farmaceu
tyczny generuj¹cy innowacyjne rozwi¹zania.
Rzeczywistoæ niestety jest taka, ¿e mimo za
powiedzi rz¹dowych o wspieraniu polskiego
przemys³u farmaceutycznego i dbaniu o bez
pieczeñstwo pacjentów, nie widzimy racjonal
nych dzia³añ przewidzianych na d³u¿sz¹ metê.
Polski pacjent staje siê ofiar¹ chaotycznej
polityki pe³nej zaklêæ i nieustannych zmian
prawa. Polityka refundacyjna pañstwa poch³a
niaj¹ca z bud¿etu pañstwa miliardy z³otych,
nie jest przejrzysta. Zabiegi lobbingowe firm
farmaceutycznych i dobór konsultantów decy
duj¹cych o wpisaniu leków na listy refunda
cyjne budz¹ wiele w¹tpliwoci. Program rz¹
dowy leki75+ zapowiada³ ul¿enie schoro
wanym starszym ludziom. Jednak rzeczywis
toæ okaza³a siê nie tak piêkna, o czym najle
piej wiedz¹ chorzy odprawiani z kwitkiem
spod aptecznego okienka.
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Napisz do nas, podziel siê swoim zdaniem
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Dwie korony od Niepokalanej
W wigiliê Wniebowziêcia Najwiêtszej Maryi Panny 14 sierpnia 1941 roku zmar³ w bunkrze
g³odowym niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, Ojciec Maksymilian Maria
Kolbe. Dwa tygodnie wczeniej, podczas apelu w obozie 29 lipca 1941 roku, dobrowolnie
wybra³ mieræ g³odow¹ w zamian za skazanego wspó³wiênia Franciszka Gajowniczka.
Mêczeñstwo w imiê Maryi sta³o siê wype³nieniem objawienia z m³odoci.
Pewnego dnia, gdy Rajmund Kolbe mia³ ok.
12 lat i spsoci³ co wiêkszego. Wtedy, jego
mama z wyrzutem zawo³a³a: Mundek, Mun
dek, co z ciebie wyronie?. S³owa te mocno
dotknê³y ch³opca. Zap³akany uciek³ do pobli
skiego kocio³a, w którym d³ugo siê modli³
przed obrazem Matki Bo¿ej, powtarzaj¹c s³o
wa matki: Co ze mnie wyronie?. W pew
nym momencie ukaza³a mu siê Najwiêtsza
Maryja Panna, trzymaj¹ca w rêkach dwie ko
rony: bia³¹ (oznaczaj¹ca czystoæ) i czerwo
n¹ (oznaczaj¹c¹ mêczeñstwo). Zapyta³a Raj
munda czy je chce? Mundek bez wahania
przyj¹³ obie. By³o to w kociele parafialnym
w Pabianicach.
Krótko po tym zdarzeniu, w 1910 r. 16let
ni Rajmund Kolbe wst¹pi³ do zakonu Fran
ciszkanów i przyj¹³ imiê Maksymilian. Od
najwczeniejszych lat wyró¿nia³ siê szczegól
nym nabo¿eñstwem do Matki Bo¿ej.
w. Maksymilian Maria Kolbe (w³aciwie
Rajmund Kolbe) urodzi³ siê 8 stycznia 1894 r.
w Zduñskiej Woli. By³ drugim synem Juliusza
i Marianny z domu D¹browskiej. Ojciec Raj
munda by³ z pochodzenia Niemcem, a matka
by³a Polk¹. Ma³y Rajmund ochrzczony zosta³
w dniu urodzin w kociele Wniebowziêcia
NMP w Zduñskiej Woli. Z powodu biedy ro
dzina przeprowadzi³a siê do £odzi, a w 1897
r. do Pabianic, gdzie rodzice znaleli pracê.
W 1907 roku Rajmund Kolbe, wys³u
chawszy nauk misyjnych w Pabianicach,
zg³osi³ siê wraz ze starszym bratem do Ma³ego
Seminarium OO. Franciszkanów we Lwowie
i 4 wrzenia 1910 r. rozpocz¹³ nowicjat, przyj
muj¹c imiê zakonne Maksymilian. Prze³o¿eni
szybko dostrzegaj¹ wielkie zami³owanie Mak
symiliana do nauki i kieruj¹ go na studia do
Rzymu, gdzie uzyskuje doktorat z filozofii,
a w lipcu 1919 r. wieñczy studia doktoratem.
Przez kilka lat pobytu we W³oszech Mak
symilian nie tylko studiowa³, ale pozna³ te¿ nur
ty z³a rozwijaj¹ce siê w Europie. Pisze w swo
ich Dziennikach: Us³ysza³em okropne blu
nierstwo przeciwko N[ajwiêtszej] M[aryi]
Pannie (29.I.1918), czy te¿ Blunierstwo za
oknem  co za kraj blunierców (16.II.1918).
W 1917 r. masoneria na ca³ym wiecie ob
chodzi³a okr¹g³y jubileusz dwustulecia istnie
nia. Wydarzenie to wiêtowali równie¿ wol
nomularze w Rzymie. Wtedy to mia³o miejsce
wydarzenie, które bez w¹tpienia zawa¿y³o na
ca³ym dalszym ¿yciu m³odego studenta teolo
gii z Polski. Jak pisze Norbert Wójtowicz,
w padzierniku 1917 roku na ulicach Wiecz
nego Miasta zorganizowano regularn¹ demon
stracjê pod znakiem szatana. Jej uczestnicy
niejako w reakcji na katolicyzm g³osili otwar
cie, ¿e ukoronowaniem ich dzia³añ ma byæ
panowanie diab³a, a zw³aszcza jego panowa
nie na Watykanie. W trakcie jej trwania roz
winiêto czarny sztandar giordanobrunistów
przedstawiaj¹cy postaæ Archanio³a Micha³a,
uchwycon¹ szponami Lucyfera i powalon¹ na
ziemiê. Na jednym z transparentów widnia³
napis postuluj¹cy w formie imperatywu: «Sza
tan musi zapanowaæ w Watykanie, a papie¿
bêdzie jego s³ug¹».
Maksymilian jako wiadek patrzy³ na to

wydarzenie z najwy¿szym bólem i oburze
niem, jak mo¿na by³o w Rzymie dopuciæ do
takiej prowokacji. Jeszcze wiêcej dra¿ni³a go
obojêtnoæ t³umu gapiów, nie reagu
j¹cego na to blunierstwo.
W odpowiedzi na, jak pisa³ o. Kol
be: coraz to bardziej jawne poczy
nania masonów i innych wrogów
Kocio³a Chrystusowego w samej
stolicy chrzecijañstwa 16 padzier
nika 1917 r. siedmiu kleryków Miê
dzynarodowego Kolegium Francisz
kañskiego Seraphicum przy Via S.
Teodoro 41F w Rzymie zawi¹za³o
pod przewodnictwem brata Maksy
miliana zwi¹zek Militia Immaculatae
(znany u nas pod polsk¹ nazw¹  Ry
cerstwo Niepokalanej lub te¿ Milicja
Niepokalanej). Cz³onkowie tego sto
warzyszenia powiêcili siê w ca³oci
i bezwarunkowo Niepokalanej Dzie
wicy.
Statut Milicji opracowany przez
brata Maksymiliana jako podstawo
wy cel cz³onków wymienia³: stara
nie siê o nawrócenie grzeszników,
heretyków, schizmatyków itd., a naj
bardziej masonów oraz uwiêcenie
wszystkich pod opiek¹ i za pored
nictwem Najwiêtszej Maryi Panny
Niepokalanej. Cel ten Maksymilian
Kolbe podkrela wielokrotnie: na
szym pierwszorzêdnym celem jest
zawsze nawrócenie i uwiêcenie
dusz, czyli zdobycie ich dla Niepoka
lanej, mi³oæ ku wszelkim duszom,
nawet ¿ydów, masonów i heretyków
itp.. S³u¿yæ temu mia³o codzienne odmawia
nie aktu strzelistego do Niepokalanej: O Ma
ryjo bez grzechu poczêta, módl siê za nami,
którzy siê do Ciebie uciekamy i za wszystkimi,
którzy siê do Ciebie nie uciekaj¹, a zw³aszcza
za masonami i poleconymi Tobie.
W innym miejscu Maksymilian pisa³ ce
lem Militia Immaculatae jest w pierwszym
rzêdzie nawrócenie wszystkich, a zw³aszcza
masonów, poniewa¿ w naszych czasach oni
niestety stoj¹ na czele akcji antykatolickiej,
równie¿ i tam, gdzie ich niezbyt widaæ. W rê
kopisie Wrogowie Kocio³a dzisiaj brat
Maksymilian zapisa³ ponadto w zwi¹zku z tym,
i¿: G³owa [masonerii] jest nieznana i dzia³a
zawsze z ukrycia, tak a¿eby utrudniæ przeciw
dzia³anie. To z tego warsztatu zaczê³a siê re
wolucja francuska i seria rewolucji miêdzy
1789 r. i 1815 i tak¿e wojna wiatowa,
a pod jej wp³ywem dzia³ali Voltaire, d`Alem
bert, Rousseau, Diderot, Choiseul, Pombal,
Aranda, Tanucci, Haugwitz, Byron, Mazzini,
Palmerston, Garibaldi i inni.
W 1919 r. o. Maksymilian powróci³ do
wolnej ju¿ Polski. Pragn¹³, by sta³a siê króle
stwem Niepokalanej. Werbowa³ ochotników
do Rycerstwa. Z pocz¹tkiem 1922 r. rozpocz¹³
wydawaæ w Krakowie Rycerza Niepokala
nej. Nied³ugo potem prze³o¿eni wys³ali go
do Grodna, gdzie Maksymilian za³o¿y³ dru
karniê. W 1927 r. Rycerz Niepokalanej
wychodzi³ ju¿ w nak³adzie 70 tys. egzempla

rzy, a liczba cz³onków Milicji Niepokalanej
(MI) wzros³a do 126 tys. cz³onków.
W Teresinie pod Warszaw¹ za³o¿y³ Nie
pokalanów. By³ rok 1927. Fundatorem grun
tów by³ ksi¹¿ê Jan DruckiLubecki. To w Nie
pokalanowie nast¹pi³ prawdziwy rozmach
dzie³ Maksymiliana Kolbe. Nak³ad Rycerza
Niepokalanej doszed³ do 750 tys. egzempla
rzy, Rycerzyk Niepokalanej dla dzieci uka
zywa³ siê w nak³adzie 221 tys. egzemplarzy,

Ma³y Dziennik edytowano w 137 tys. Eg
zemplarzy, a jego wydanie niedzielne 225 tys.
egzemplarzy. Od 1938 r. Niepokalanów posia
da³ w³asn¹ radiostacjê. Tu¿ przed II wojn¹
wiatow¹ Niepokalanów by³ najwiêkszym
klasztorem na wiecie. Liczy³ 13 ojców, 18
kleryków nowicjuszów, 527 braci profesów,
82 kandydatów na braci i 122 ch³opców w ma
³ym seminarium.
W 1930 r. o. Maksymilian Kolbe, w to
warzystwie czterech wspó³braci, uda³ siê do
Nagasaki w Japonii, gdzie za³o¿y³ drugi Nie
pokalanów. W 1931 roku otworzy³ tam nowi
cjat, a w 1936 roku ma³e seminarium. 9
sierpnia 1945 r., kiedy Amerykanie zrzucili
nad Nagasaki bombê atomow¹, która poch³o
nê³a 70 tys. istnieñ ludzkich i zniszczy³a ca³e
miasto, klasztor franciszkañski ocala³, straci³
tylko szyby w oknach. Przed niszczycielsk¹
si³¹ bomby os³oni³o go zbocze góry.
Ojciec Kolbe wróci³ do Polski w 1936 ro
ku i obj¹³ obowi¹zki gwardiana w Niepokala
nowie, który w czasie jego nieobecnoci prze
¿ywa³ kryzys. Przywrócenie wietnoci klasz
toru sprzed lat zbieg³o siê z wybuchem wojny.
Ojciec Maksymilian by³ dwukrotnie areszto
wany przez Niemców. Pierwszy raz ju¿ we
wrzeniu 1939 r. wraz z pozosta³ymi braæmi
osadzony zostaje w obozie Amtlitz, a póniej
w Ostrzeszowie. W uroczystoæ Niepokalanej,
8 grudnia 1939 r., zostaje zwolniony z obozu,
wraca do klasztoru i rozwija dzia³alnoæ po
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mocow¹ dla poszkodowanych przez wojnê.
W Niepokalanowie znajduje schronienie 3 tys.
wysiedlonych z Poznañskiego, w tym 2 tys.
¯ydów. Za drugim razem, 17 lutego 1941 r.,
gestapo zabra³o O. Maksymiliana do War
szawy na os³awiony Pawiak i 25 maja 1941 r.
wywieziono go do obozu koncentracyjnego
w Owiêcimiu. Otrzyma³ numer 16670.
Pod koniec lipca 1941 r., kiedy O. Kolbe
przebywa³ na bloku rekonwalescentów, uciek³
stamt¹d jeden ze wspó³wiêniów. Obozowym
zwyczajem esesmani wybrali dziesiêciu za
uciekiniera, by wys³aæ ich na mieræ g³odo
w¹. Jak powie potem Franciszek Gajowni
czek: Nieszczêliwy los pad³ równie¿ na
mnie. Ze s³owami: Ach, jak ¿al mi ¿ony i dzie
ci, które osierocam  uda³em siê na koniec
bloku. Mia³em iæ do celi mierci
g³odowej. Te s³owa s³ysza³ O. Mak
symilian Kolbe. Wyszed³ z szere
gów, zbli¿y³ siê do Lagerführera
Fritscha i usi³owa³ uca³owaæ jego
rêkê. Fritsch zapyta³ t³umacza: Cze
go ¿yczy sobie ta polska winia?.
O. Kolbe, wskazuj¹c rêk¹ na mnie
wyrazi³ swoj¹ chêæ pójcia za mnie
na mieræ. Fritsch ruchem rêki i s³o
wem niech wyjdzie, kaza³ mi wy
st¹piæ z szeregu skazañców, a moje
miejsce zaj¹³ O. Maksymilian. Za
chwilê odprowadzono ich do celi
mierci, a nam kazano rozejæ siê na
bloki . O. Kolbe poszed³ na mieræ
wraz z 9 towarzyszami do bunkra
g³odowego, nr 13. Bunkier, który do
t¹d by³ miejscem przekleñstw i roz
paczy, pod przewodnictwem Ojca
Maksymiliana sta³ siê przybytkiem
Bo¿ej chwa³y. Modlono siê i pie
wano nabo¿ne pieni. O. Maksymi
lian Kolbe prze¿y³ w bunkrze dwa
tygodnie bez kruszyny chleba i kropli
wody. Oprawcy dobili go zastrzy
kiem fenolu. Sta³o siê to 14 sierpnia,
w wigiliê Wniebowziêcia Najwiêt
szej Marii Panny 1941 r. Niepokala
na wrêczy³a krwaw¹ koronê wiecz
nej chwa³y Swojemu Wiernemu
Rycerzowi. O. Kolbe mia³ zaledwie
47 lat.
Brunon Borgowiec, sprz¹taj¹cy
cele bunkra g³odowego powie: W bunkrze
znajdowa³ siê Ojciec Kolbe do naga rozebrany
i czeka³ na mieræ g³odow¹. Zaduch by³
straszny, posadzka cementowa, tylko wiadro
na potrzeby naturalne. Ojciec Kolbe nigdy nie
narzeka³. G³ono siê modli³, tak, ¿e i jego
wspó³towarzysze mogli go s³yszeæ i razem
z nim siê modliæ. Umar³ po dwóch tygodniach
zg³adzony zastrzykiem fenolu. Ojciec Kolbe
umia³ pocieszyæ ludzi. Wspó³wiêniowie na
rzekali i w rozpaczy krzyczeli i przeklinali. Po
jego s³owach uspokajali siê. Gdy mia³em jego
cia³o z celi wynieæ, siedzia³ na posadzce opar
ty o cianê i mia³ oczy otwarte. Jego cia³o by³o
czyciutkie i promieniowa³o. Jego twarz ob
lana by³a blaskiem pogody. Wzrok O. Kolbe
by³ zawsze dziwnie przenikliwy. SSmani go
znieæ nie mogli i krzyczeli: Patrz na ziemiê,
nie na nas!. Pewnego razu podziwiaj¹c jego
mêstwo za ¿ycia mówili miêdzy sob¹: Ta
kiego klechy jak ten nie mielimy tu jeszcze.
To musi byæ nadzwyczajny cz³owiek.
17 padziernika 1971 r. papie¿ Pawe³ VI
dokona³ osobicie uroczystej beatyfikacji Mê
czennika w obecnoci dziesi¹tków tysiêcy
wiernych z ca³ego wiata i ponad 3 tys. piel
grzymów polskich. 10 padziernika 1982 r.
Ojciec wiêty Jan Pawe³ II og³osi³ Maksymi
liana wiêtym Kocio³a katolickiego.
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wiêtujmy zwyciêstwa!
99 lat temu na przedpolach Warszawy rozegra³a siê jedna z najwa¿niejszych bitew w historii
Polski i jedno z najwiêkszych zwyciêstw Wojska Polskiego, osiemnasta najwa¿niejsza bitwa
w historii, cud nad Wis³¹. Trudno wyobraziæ sobie, jak potoczy³yby siê losy Polski i Europy,
gdyby 15 sierpnia 1920 r. nasze wojska uleg³y nacieraj¹cym Sowietom.
Polska odradza³a siê dopiero po 123 latach
niewoli. Ziemie polskie by³y zniszczone I woj
n¹ wiatow¹, której fronty przetacza³y siê
przez te tereny, Polacy biedni, wycieñczeni
wojn¹. Pañstwo polskie by³o na samym po
cz¹tku odbudowy i scalania kraju: tworzy³a
siê dopiero administracja, wojsko, podnosi³a
siê z wojennego upadku gospodarka. Choæ
Polska by³a ju¿ uznana przez mocarstwa
wiatowe, wci¹¿ nie mia³a stabilnych granic:
agresywna postawa Niemców na Zachodzie,
zbli¿aj¹ce siê plebiscyty w sprawie l¹ska,
Warmii i Mazur, walki z Ukraiñcami, Litwi
nami i Sowietami na Wschodzie by³y trud
nym egzaminem, który musia³a zdaæ Polska.
I trzeba podkreliæ, ¿e mimo wielu pora¿ek
i niezadowalaj¹cych kompromisów wysz³a
z opresji obronn¹ rêk¹.
Na Zachód
Pocz¹tkowo mog³o siê wydawaæ, ¿e re
wolucja w Rosji jest znakomitym dla Polski
wydarzeniem: pogr¹¿one w chaosie s³abe
pañstwo nie bêdzie mia³o mo¿liwoci sprze
ciwiaæ siê niepodleg³oci Polski, tym bar
dziej, ¿e bolszewickie has³a podkrela³y pra
wo narodów do samostanowienia. Nic bar
dziej mylnego. Od 1919 r. na wschodnich
ziemiach polskich trwa³a  choæ niewypowie
dziana  wojna, której sprzyja³o na pewno
od³o¿enie na póniej ustaleñ w sprawie gra
nicy polskorosyjskiej. Rosja sowiecka nie
uznawa³a wszak ustaleñ wersalskich, a pañst
wa zachodnie nie uznawa³y Rosji sowieckiej.
Poszczególne miejscowoci Kresów prze
chodzi³y z r¹k do r¹k, a mieszkañcy gnêbieni
byli w sposób okrutny przez sowieckich bar
barzyñców. Wstrz¹saj¹cy obraz tych czasów
przedstawia Zofia KossakSzczucka w Po
¿odze.
Wojna nabra³a rozmachu w 1920 r., gdy
Sowieci przeciwstawili wiêksze si³y wojs
kom polskim odnosz¹cym coraz wyraniej
sze sukcesy. Szala zaczê³a siê wyrównywaæ,
a z czasem przechylaæ na stronê sowieck¹.
Plan Pi³sudskiego zajêcia Kijowa powiód³
siê, ale nie przyniós³ ¿adnej d³ugotrwa³ej ko
rzyci, poza daniem sowieckiej propagandzie
tematu polskiego imperializmu.
Stopniowo konflikt przesta³ byæ zwyk³¹
wojn¹ o granicê. Sta³ siê wojn¹ o zwyciêstwo
bolszewickiej rewolucji w Europie. Sowieci
parli na Zachód, by daæ w³adzê robotnikom
i ch³opom. Pokonanie Polski otwiera³o drogê
do Berlina, w którym po przegranej wojnie
panowa³ rewolucyjny ferment, i na zachód
Europy.
Latem sytuacja wojsk polskich nadal siê
pogarsza³a. 10 czerwca Polacy, zagro¿eni od
ciêciem, musieli opuciæ Kijów, wojsko bol
szewickie dotar³o pod Lwów i Sandomierz.
Do koñca lipca w rêkach Sowietów znalaz³o
siê Wilno, Lida, Grodno i Bia³ystok. Armia
Tuchaczewskiego przekroczy³a Bug i Narew,
zajmuj¹c £om¿ê, Ostro³êkê i Brzeæ. To za
powiada³o ju¿ realne zagro¿enie polskiej
stolicy. W po³owie sierpnia armia sowiecka
dowodzona przez Michai³a Tuchaczewskie
go dotar³a nad Wis³ê, z polskiej stolicy wyje

cha³ nawet korpus dyplomatyczny. Sytuacja
by³a dramatyczna.
Ojczyzna w potrzebie!
W obliczu realnego zagro¿enia istnienia
odrodzonego pañstwa wielk¹ dojrza³oci¹
wykaza³ siê Naród. W³adzê w pañstwie prze
kazano Radzie Obrony Pañstwa, która mia³a
kierowaæ pañstwem w najtrudniejszych chwi
lach. W jej sk³ad weszli: Naczelnik Pañstwa,
marsza³ek Sejmu, premier oraz kilku minist
rów, przedstawiciele armii i Sejmu. Rada

Obrony Pañstwa apelowa³a te¿ do Polaków
o mobilizacjê si³ i rodków do obrony Ojczyz
ny, a przede wszystkim o wstêpowanie do
wojska.  Obywatele Rzeczypospolitej!  czy
tamy w wydanej na pocz¹tku lipca odezwie
 Ojczyzna w potrzebie! Wrogowie, otacza
j¹cy nas zewsz¹d, skupili wszystkie si³y, aby
zniszczyæ wywalczon¹ krwi¹ i trudem ¿o³nie
rza polskiego niepodleg³oæ nasz¹. Zastêpy
najedców, ci¹gn¹ce a¿ z g³êbi Azji, usi³uj¹
z³amaæ bohaterskie wojska nasze, by run¹æ
na Polskê, stratowaæ nasze niwy, spaliæ wsie
i miasta, i na cmentarzysku polskim rozpo
cz¹æ swoje straszne panowanie. Jak jednolity,
niewzruszony mur stan¹æ musimy do oporu.
O pier ca³ego narodu rozbiæ siê ma nawa³
nica bolszewizmu. Jednoæ, zgoda i wytê
¿ona praca niech skupi nas wszystkich dla
wspólnej sprawy. ( ) Wzywamy tedy wszyst
kich zdolnych do noszenia broni, by dobro
wolnie zaci¹gali siê w szeregi armii, stwier
dzaj¹c, i¿ za ojczyznê ka¿dy w Polsce z w³as
nej woli gotów z³o¿yæ krew i ¿ycie. (...) Niech
na wo³anie Polski nie zabraknie ¿adnego
z jej wiernych i prawych synów, co wzorem
ojców i dziadów pokotem po³o¿¹ wroga u stóp
Rzeczypospolitej. Wszystko dla zwyciêstwa!
Do broni!
Polacy i ten egzamin zdali: ponad sto ty
siêcy ludzi wszystkich zawodów i ró¿nego
wieku wst¹pi³o do wojska: byli to robotnicy
i ch³opi, rzemielnicy, urzêdnicy, studenci,

a nawet harcerze i gimnazjalici. Zapa³em,
walecznoci¹ i powiêceniem odegrali w bit
wie wa¿n¹ rolê.
Cud nad Wis³¹
Decyduj¹ca bitwa, która przesz³a do his
torii jako bitwa warszawska rozegra³a siê na
dalekich przedpolach stolicy. Trwa³a od 13
sierpnia, ale prze³om nast¹pi³ 15 sierpnia, w
wiêto Wniebowziêcia Najwiêtszej Marii
Panny. Wówczas wojska polskie zatrzyma³y
ofensywê sowieck¹ i mog³y rozpocz¹æ decy
duj¹ce kontruderzenie. Najciê¿sze walki to
czy³y siê pod Radzyminem, który kilkakrot
nie przechodzi³ z r¹k do r¹k, a tak¿e pod Os
sowem, gdzie bohatersk¹ mierci¹ zgin¹³ ks.
Ignacy Skorupka.
16 sierpnia rozpoczê³a siê kontrofensywa
znad Wieprza, w wyniku której wojsko pols

kie oskrzydli³o od po³udnia Sowietów, a nas
têpnie wysz³o na ty³y wojsk sowieckich,
zmuszaj¹c je szybkiego odwrotu. Stolica by³a
uratowana, co wiêcej Polacy odnosili kolejne
zwyciêstwa. Sukces by³ cudem, a Polacy
dziêkowali za niego Matce Bo¿ej.
Bohaterowie bitwy
Bardzo czêsto zas³ugi za zwyciêstwo
przypisuje siê Józefowi Pi³sudskiemu. Zad
ba³a o to pi³sudczykowska propaganda. Tym
czasem trzeba pamiêtaæ, ¿e 12 sierpnia, kiedy
patrole sowieckie by³y ju¿ w pobli¿u Radzy
mina, Naczelnik Pañstwa i Wódz Naczelny
Józef Pi³sudski z³o¿y³ na rêce premiera Win
centego Witosa dymisjê ze wszystkich zaj
mowanych stanowisk i wyjecha³ ze stolicy.
Maciej Rataj, póniejszy marsza³ek Sejmu,
tak o tym pisa³: Pi³sudski straci³ pod wp³y
wem klêsk g³owê. Opanowa³a go depresja,
bezradnoæ, powtarza³ ci¹gle, ¿e wszystkiemu
winien jest upadek »moralu« w wojsku (w
czym mia³ zreszt¹ du¿o s³usznoci), ale nie
umia³ wskazaæ sposobów podniesienia go;
wszystkich, nawet najbli¿szych mu, zadzi
wia³a jego apatia, sugerowano, by uda³ siê
do jednego lub drugiego oddzia³u wojska,
pokaza³ siê, doda³ otuchy ¿o³nierzom 
daremnie.
Premier Witos, obawiaj¹c siê negatywne
go wp³ywu na nastroje spo³eczne, nie ujaw
ni³ dymisji, a po zwyciêstwie zwróci³ Pi³sud

skiemu dokument, zachowuj¹c odpis. Ten
w tajemniczy sposób zagin¹³ po zamachu ma
jowym. Po kilku dniach Pi³sudski wróci³ na
tereny walk i obj¹³ dowodzenie jednego z od
dzia³ów walcz¹cych w rejonie Kocka i Cy
cowa. Fakty te wci¹¿ s¹ ma³o znane i pomi
jane w publikacjach historycznych i wci¹¿ na
rzetelne zbadanie i opracowanie.
Autorem planu bitwy, by³ szef sztabu gen.
Tadeusz Rozwadowski, którego rola w bitwie
by³a konsekwentnie pomniejszana. Szeæ lat
póniej, w zamachu majowym, stan¹³ po
stronie legalnej w³adze przeciw Pi³sudskie
mu. Zap³aci³ za to ¿yciem. Zosta³ aresztowa
ny i wiêziony bez wyroku s¹dowego. Praw
dopodobnie próbowano go otruæ. Gen. Ta
deusz Rozwadowski zmar³ w 1928 r., tu¿ po
tym, jak wypuszczono go na wolnoæ ze zruj
nowanym zdrowiem. Pochowano go, zgod
nie z jego wol¹, na Cmentarzy Orl¹t Lwows
kich, z jego podkomendnymi.
Pisz¹c o bitwie warszawskiej nie sposób
nie wspomnieæ gen. Józefa Hallera, gen. Ed
warda Rydzamig³ego, czy gen. Wac³awa
Iwaszkiewicza, gen. W³adys³awa Sikorskie
go, czy gen. Leopolda Skierskiego.
Innym ma³o znanym bohaterem bitwy by³
por. Jan Kowalewski, który z³ama³ szyfry
Armii Czerwonej. Dziêki temu Polacy znali
planowane ruchy wojsk i ich s³abe punkty.
Polacy potrafili te¿ w czasie bitwy zag³uszaæ
sowieckie radiostacje, dziêki czemu znacznie
utrudniona by³a ³¹cznoæ wojsk przeciwnika.
Polska zbawi³a Europê
Odrzucone spod Warszawy wojska so
wieckie cofa³y siê wschód. We wrzeniu
1920 r. stoczono jeszcze du¿¹ bitwê nad
Niemnem, zakoñczon¹ zwyciêstwem Pola
ków i zajêciem Grodna i Lidy. 15 padzier
nika w Rydze zawarto rozejm, a pokój, który
ustali³ granicê do 17 wrzenia 1939 r. podpi
sano w marcu 1921 r. W myl ustaleñ,
wschodnia granica Polski przebiega³a wzd³u¿
linii DzisnaDokszyceS³uczKorzecOstróg
Zbrucz. Obie strony ustali³y te¿ nawi¹zanie
stosunków dyplomatycznych i handlowych.
Zwyciêstwo w bitwie warszawskiej i ca
³ej wojnie z bolszewikami by³o wielkim do
konaniem Narodu polskiego i m³odego pañst
wa. Naród wykaza³ siê wielkim patriotyz
mem, powiêceniem i jednoci¹. Polacy po
kazali, ¿e potrafi¹ broniæ niepodleg³oci. Bit
wa mia³a niew¹tpliwe wielkie znaczenie dla
umacniania polskiej to¿samoci narodowej.
Zatrzyma³a te¿ na jaki czas ekspansywne
d¹¿enia Sowietów.
To po wojnie z Polsk¹ zrezygnowano
w Rosji z hase³ rewolucji wiatowej na rzecz
budowy socjalizmu w jednym kraju. Zna
czenie bitwy dostrze¿ono w Europie, a amba
sador brytyjski w Polsce lord Edgar DAber
non nazwa³ j¹ osiemnast¹ decyduj¹c¹ bitw¹
w dziejach wiata.  Gdyby bitwa pod
Warszaw¹ zakoñczy³a siê by³a zwyciêstwem
bolszewików  pisa³  nast¹pi³by punkt zwrot
ny w dziejach Europy, nie ulega bowiem
w¹tpliwoci, i¿ upadkiem Warszawy rod
kowa Europa stanê³aby otworem dla propa
gandy komunistycznej i dla sowieckiej inwaz
ji (...). Zadaniem pisarzy politycznych... jest
wyt³umaczenie europejskiej opinii publicznej,
¿e w roku 1920 Europê zbawi³a Polska.
Za rok setna rocznica tego wielkiego wy
darzenia. Czasu jest niewiele, a nie s³yszymy
o jakich szczególnych planach obchodów.
Miejmy nadziejê, ¿e ludzie sprawuj¹cy w³a
dze bêd¹ w stanie wznieæ siê ponad partyjne
wojenki, by pañstwo polskie godnie uczci³o
tamto zwyciêstwo i jego bohaterów.

IWONA KLIMCZAK
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Sierpieñ miesi¹cem abstynencji
Z Ks. Janem Cholew¹, diecezjalnym duszpasterzem trzewoci, proboszczem parafii pw.
w. Jadwigi w Tomaszowie Mazowieckim rozmawia Miros³aw Orzechowski

 W ubieg³ym roku obchodzilimy jubile
usz stulecia odzyskania niepodleg³oci przez
nasz¹ Ojczyznê. W 1918 r. spo¿ywalimy 1 litr
alkoholu rocznie na osobê. Dzisiaj ze smut
kiem trzeba stwierdziæ, ¿e spo¿ywamy 10 ra
zy wiêcej alkoholu ni¿ wtedy. Oko³o miliona
osób jest uzale¿nionych, 3 miliony pije ryzy
kownie, a 1,5 miliona dzieci ¿yje w rodzinach
z problemem alkoholowym. Rocznie ponad
10 tysiêcy Polaków umiera przez legalnie
spo¿ywany alkohol. Procesowi rozpijania spo
³eczeñstwa sprzyja powszechna dostêpnoæ
alkoholu. Mo¿na go kupiæ ca³¹ dobê, równie¿
na stacjach benzynowych. Du¿a szkodê wy
rz¹dza reklama alkoholu. To w³anie obecnoæ
reklamy alkoholu powoduje, ¿e szkodliwe
wzorce spo¿ycia ³atwo s¹ przekazywane w ko
lejnych pokoleniach.
Wobec powagi sytuacji w naszej Ojczy
nie Koció³ zwraca siê z apelem o podjêcia
dobrowolnej abstynencji w miesi¹cu sierpniu.
Jest to miesi¹c wa¿nych rocznic patriotycz
nych i wi¹t Maryjnych. Nasi przodkowie
przelewali krew walcz¹c o wolnoæ ziemi oj
czystej. Dlatego my tak¿e powinnimy poka
zaæ, ¿e jestemy gotowi broniæ wolnoci po
przez wyrzeczenie tego, co zniewala wielu
sporód nas.
Abstynencja to dobrowolne i ca³kowite
wyrzeczenie siê napojów alkoholowych 
wódki, wina, piwa, nawet w najmniejszych
ilociach. Celem abstynencji nie jest zwalcza
nie alkoholu jako takiego, ale zwyczaju nad
u¿ywania alkoholu przy ka¿dej okazji. Prak
tyka ta dla wielu nie jest ³atwa do zrozumienia.
Jak to  mówi¹  to nie wolno mi wypiæ kie
liszka wódki, wina, napiæ siê piwa. Przecie¿
to nie jest grzech. Ja siê nie upijam. Mo¿na
wypiæ kieliszek wódki i zachowaæ umiar, ale
mo¿na z tego zrezygnowaæ, z³o¿yæ ofiarê, aby

przez tê ofiarê komu pomóc. Abstynencja jest
wówczas darem mi³oci.
Nieraz najbli¿si zastanawiaj¹ siê: jak po
móc swojemu bliskiemu, który nadu¿ywa al
koholu. Oprócz dzia³añ, które nale¿y podj¹æ,
a o których mog¹ poinformowaæ ludzie zaj
muj¹cy siê profesjonalnie pomoc¹ uzale¿nio
nym, warto podj¹æ abstynencjê w intencji kon
kretnego cz³owieka uzale¿nionego. Ofiarowaæ
Bogu wyrzeczenie alkoholu, aby alkoholik
móg³ powstaæ z na³ogu.

 Ró¿ne dziedziny nauki zajmuj¹ siê ba
daniem przyczyn sk³onnoci do alkoholu.
Koció³ przestrzega, upomina osoby zagro¿o
ne, bo zna straszne skutki na³ogu. Zajmuje siê
efektem alkoholizmu  niszczeniem osobowo
ci, destrukcji moralnej, której ulega cz³owiek
nadu¿ywaj¹cy alkoholu. Uzale¿nienie powo

duje, ¿e cz³owiek traci panowanie nad samym
sob¹, ze wszystkimi tego skutkami, a jest ich
wiele i dotykaj¹ wszystkich sfer ¿ycia cz³owie
ka uzale¿nionego i jego rodziny. Ma konse
kwencje tak¿e w sprawach wiary, bo niekiedy
bardzo utrudnia nawrócenie. Podstêpnoæ na
³ogu sprawia, ¿e osoba uzale¿niona  a nie mó
wimy tylko o mê¿czyznach, ale i kobietach 
d³ugo bagatelizuje swoje pijañstwo i refleksja
przychodzi dopiero wtedy, gdy odstawienie
alkoholu wydaje siê niemo¿liwe. Alkoholik
mo¿e byæ uratowany z na³ogu, gdy bêdzie ab
stynentem. Aby wytrwa³ w postanowieniu ab
stynencji, musi znaleæ moralne oparcie w jed
nym lub kilku abstynentach  osobach, które
odrzuci³y alkohol. Dopóki bêdzie zachêcany
do picia jego os³abiona wola ulegnie namo
wom. Dobrowolna abstynencja jest wiêc pot
rzebna ludziom uzale¿nionym. Przez tê ofiarê
przynosimy im skuteczn¹ pomoc i ratunek.

 Abstynencja potrzebna jest tak¿e jako
przyk³ad dla dzieci i m³odzie¿y. M³odzie¿ po
winna widzieæ przyk³ad abstynencji starszego

pokolenia, zw³aszcza rodziców i wychowaw
ców. Wtedy bêdzie mo¿liwe wychowanie
m³odego pokolenia do trzewoci i abstynen
cji.
Abstynencja godzi skutecznie w przyczy
ny alkoholizmu, przymus picia, a zw³aszcza
w zwyczaje alkoholowe. Dopóki one panuj¹
walka z alkoholizmem nie przyniesie ¿adnych
rezultatów. Reforma zwyczajów towarzyskich
to warunek powodzenia wszelkiej akcji prze
ciwalkoholowej. Dlatego abstynencja jest
p³yniêciem pod pr¹d pijackich zwyczajów.
W jubileuszowym roku odzyskania nie
podleg³oci zosta³ og³oszony Narodowy Prog
ram Trzewoci. Jest to zadanie rozpisane na
ca³e pokolenie. Ten program ma promowaæ
abstynencjê i umiar wród Polaków i dopro
wadziæ do zmniejszenia przynajmniej o po³o
wê iloci spo¿ywanego alkoholu. Chodzi rów
nie¿ o zmianê mentalnoci w tej dziedzinie.
Narodowy Program Trzewoci wskazuje na
zadania Kocio³a, rodziny, pañstwa i samorz¹
du w trosce o abstynencjê wielu i o trzewoæ
wszystkich.
Ciesz¹ te¿ ró¿ne inicjatywy podejmowa
ne w sprawie trzewoci: spotkania modlitew
ne, pielgrzymki, wyk³ady i warsztaty. W tym
roku przypadaj¹ trzy piêkne jubileusze: 25
lecie Stowarzyszenia Wesele Wesel  ma³
¿eñstw, które mia³y wesela bezalkoholowe,
40lecie Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka,
45lecie Anonimowych Alkoholików w Pols
ce.
Promy Maryjê, Królow¹ Polski, aby
wspiera³a nas w naszych dobrowolnych po
stanowieniach abstynenckich, aby Polska by
³a narodem ludzi trzewych i wolnych.
u

To on budowa³ Koció³ ³ódzki
10 sierpnia 1934 roku w wieku 63 lat zmar³ pierwszy ordynariusz diecezji ³ódzkiej. Minê³o
w³anie 85 lat od jego mierci. Pos³ugê biskupi¹ pe³ni³ zaledwie przez 13 lat, ale zostawi³ po
sobie liczne dzie³a, które przetrwa³y do dzi.
Po odzyskaniu niepodleg³oci Koció³ orga
nizowa³ swoje struktury w Polsce. Diecezja
³ódzka by³a pierwsz¹ erygowan¹ w odrodzo
nej Polsce (w 1920 r.), liczy³a 5 dekanatów
i 67 parafii. Mieszka³o w niej 500 tysiêcy
mieszkañców, a pos³ugê pe³ni³o zaledwie 126
ksiê¿y. Jej pierwszym ordynariuszem Ks. Bp
Wincenty Tymieniecki.
Jako zawo³anie biskupie przyj¹³ W pocie
czo³a, co wietnie ilustrowa³o jego postawê.

Ks. Jan Cholewa

Dowody ogromu pracy wniesionej przez
Biskupa Tymienieckiego do nowego organiz
mu Kocio³a widoczne s¹ do dzisiaj, np. ro
botnicze domki Tymienieckiego.
Szczególnie aktywnie dzia³a³ na rzecz
biednych. Komitet Niesienia Pomocy Bied
nym, na czele którego stan¹³ ks. Tymieniecki,
zebra³ do sierpnia 1915 r., sumê 5 mln rubli!
Warto wspomnieæ o patriotycznej dzia³alnoci
podczas powstañ l¹skich w £ódzkim Okrê

gowym Komitecie Plebiscytowym czy Oby
watelskim Komitecie Wykonawczym Obrony
Pañstwa podczas bolszewickiego zagro¿enia
w 1920 r.
W nowej diecezji nale¿a³o zbudowaæ w³a
ciwie wszystko. Ks. Bp Tymieniecki zorga
nizowa³ kuriê biskupi¹, seminarium duchow
ne, s¹d biskupi, kapitu³ê katedraln¹ ³ódzk¹,
siedzibê kurii biskupiej.
Powo³a³ do ¿ycia tygodnik diecezjalny
S³owo katolickie, ukazuj¹cy siê do 1939 r.,
Towarzystwo Kultury Katolickiej dla umac
niania wiary wród inteligencji; stworzy³ Ko
mitet Kolonii Letnich, który organizowa³ ko

lonie dla dzieci z biednych rodzini. By³ twórc¹
Diecezjalnego Komitetu Pomocy Najbiedniej
szym pod nazw¹ Dorany posi³ek, który
wydawa³ do kilkunastu tysiêcy obiadów
dziennie. W 1928 r. zorganizowa³ w £odzi
Kongres Eucharystyczny  w jego ramach
odby³a siê procesja eucharystyczna.
Erygowa³ 23 parafie, w £odzi wybudowa
no 10 kocio³ów w £odzi i 18 poza miastem,
otworzono 30 domów zakonnych, powsta³
szpital, prowadzony przez siostry ze zgroma
dzenia wiêtej Rodziny. Bp Tymieniecki
sprowadzi³ do £odzi ojców Bonifratrów i po
par³ prowadzenie przez nich szpitala. Sprowa
dzi³ Siostry Pasterki w celu reedukacji dziew
cz¹t, co by³o w £odzi wielk¹ potrzeb¹.
Bp Tymieniecki zmar³ 10 sierpnia 1934
roku. Zosta³ pochowany w krypcie bazyliki
archikatedralnej w. Stanis³awa Kostki w £o
dzi.
PAWE£ JASZCZAK
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i w ró¿nych miejscach na wiecie. Wielu z nich, mordowanych skrytobójczo, nie ma do dzi
nawet grobu. Pañstwo polskie dba na szczêcie o miejsca spoczynku tych, którzy polegli za
Ojczyznê. Teraz mo¿liwa bêdzie te¿ pañstwowa opieka nad grobami weteranów.
To nale¿a³o do niedawna do zadañ Rady Och
rony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa, zlikwido
wanej w 2016 r. Wiêkszoæ jej obowi¹zków
przej¹³ Instytut Pamiêci Narodowej, którego
zadaniem w tym zakresie jest upamiêtnianie
historycznych wydarzeñ, miejsc i postaci
w dziejach walk i mêczeñstwa narodu pols
kiego w kraju i zagranic¹ oraz mêczeñstwa
walk innych narodów na terytorium Rzeczy
pospolitej Polskiego w okresie od 8 listopada
1917 r. do 31 lipca 1990 r. Oprócz oceny sta
nu opieki nad takimi grobami, IPN ma te¿
obowi¹zek poszukiwaæ i upamiêtniaæ miejs
ca mêczeñstwa i miejsca pochówku Polaków
poza granicami Polski, ekshumowaæ i prze
nosiæ szcz¹tki osób poleg³ych lub pomordo
wanych poza granicami Polski na cmentarze
w kraju. Ma te¿ popieraæ i finansowaæ two
rzenie miejsc maj¹cych na celu upamiêtnie
nie wa¿nych dla walk o niepodleg³oæ i wol
noæ Polski miejsc i osób.
Mimo to na cmentarzach widuje siê zapa
daj¹c siê i zaniedbane groby bohaterów. Czas
robi swoje i odchodz¹ bliscy tych, którzy do
tej pory o nich pamiêtali i dbali o miejsca po
chówku. Tu powinny w³anie wchodziæ ins
tytucje pañstwa polskiego.
Jest to mo¿liwe na podstawie obowi¹zu
j¹cej wci¹¿ ustawy z dnia 28 marca 1933 r.
o grobach i cmentarzach wojennych, która
okrela, jakie miejsca spoczynku mog¹ posia
daæ status grobu wojennego. Oprócz tego
w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmen
tarzach i chowaniu zmar³ych znajduj¹ siê za
pisy, ¿e nie wolno u¿yæ do ponownego po
chowania grobów maj¹cych wartoæ pami¹
tek historycznych (ze wzglêdu na sw¹ daw
noæ lub osoby, które s¹ w nich pochowane

lub zdarzenia, z którymi maj¹ zwi¹zek) albo
wartoæ artystyczn¹. Jak mówi Bartosz Bijak,
p.o. naczelnik Oddzia³owego Biura Upamiêt
niania Walk i Mêczeñstwa IPN w £odzi,
niestety nie ma ¿adnych regulacji prawnych
mówi¹cych o tym, kto ma stwierdzaæ, które
groby wype³niaj¹ te wymagania; ustawa nie
wspomina równie¿ o jakikolwiek konsekwen

Radomsko  grób weterana Armii Hallera

cjach w stosunku do ³ami¹cych ów przepis.
To jeden z problemów, z którym spotkamy
siê przy tym zagadnieniu.
Innym, coraz bardziej pal¹cym, by³y gro
by osób weteranów walki o niepodleg³oæ

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

Bohaterowie Wrzenia'39 na Ziemi £ódzkiej
por. pil. Tadeusz Jeziorowski (19081939)
Wyk³ad wyg³osi
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Polski, czyli tych, którzy nie polegli na polu
walki. Takich grobów nie mo¿na by³o uznaæ
za wojenne i pañstwo polskie nie mog³o
roztoczyæ nad nimi opieki. W wielu przypad
kach groby te, gdy bliscy umarli lub nie
interesowali siê zmar³ym przodkiem, nisz
cza³y lub by³y nara¿one na niwelacjê.
Dziêki ustawie z dnia 22 listopada 2018 r.
o grobach weteranów walk o wolnoæ i nie
podleg³oæ Polski, która wesz³a w ¿ycie
w 2019 r. sytuacja ta ulega zmianie.  Doty
czy ona  mówi Bartosz Bijak  miejsc po
chówku osób, które bra³y udzia³ w walce
zbrojnej (lata 17681963) lub dzia³alnoci cy

Foto: Bartosz Bijak, IPN w £odzi

Historia Polski mierzy siê krzy¿ami. Polacy oddawali ¿ycie za Ojczyznê w ró¿nych czasie

wilnej (lata 19391945, a w przypadku cz³on
ków w³adz RP na uchodstwie do 1990 r.) na
rzecz odzyskania przez Polskê niepodleg³oci
lub w jej obronie. Celem ustawy jest stworze
nie mo¿liwoci prawnych do finansowania
z bud¿etu pañstwa opieki (remonty, urz¹dza
nie, utrzymanie) nad grobami bohaterów
narodowych wpisuj¹cych siê poprzez swoje
biografie w problematykê ustawy. Przepisy
te  tak odczytujê ideê tego pomys³u  po
wsta³y zw³aszcza z myl¹ o grobach osób,
którymi ju¿ nie ma siê kto opiekowaæ i z cza
sem popadaj¹ w zapomnienie oraz niszczej¹.
W zwi¹zku z tym IPN prowadzi ewidencjê
grobów weteranów i przydziela dotacje na
opiekê nad nimi. Ewidencja ta jest publiko
wana w Biuletynie Informacji Publicznej IPN.
 Warunkiem koniecznym  informuje
Bartosz Bijak  jest wpis grobu do wspom
nianej ju¿ ewidencji. Wzory wniosków, które
sk³adaæ mog¹ osoby fizyczne, fundacje, sto
warzyszenia, kocio³y lub zwi¹zki wyzna
niowe itp. (po szczegó³y odsy³am do ustawy)
mo¿na znaleæ na stronie www.ipn.gov.pl
w zak³adce upamiêtnianie. Po pozytyw
nym rozpatrzeniu wniosku i oficjalnym wpisie
mo¿na staraæ siê o dotacjê. Wnioski s¹ wery
fikowane w Biurze Upamiêtniania Walk i Mê
czeñstwa IPN w Warszawie, ale sk³adaæ je
mo¿na nie tylko bezporednio tam, lecz tak¿e
za porednictwem oddzia³ów  mówi Bijak.
Pierwsze miesi¹ce obowi¹zywania usta
wy pokazuj¹, ¿e jest potrzebna. Choæ liczby
mog¹ wydawaæ siê niewielkie, to pamiê
tajmy, ¿e wiedza o tej prawnej mo¿liwoci
opieki nad grobami nie jest rozpowszech
niona. Jak mówi nasz rozmówca, aktualnie

Strzelce  grób weterana powstania styczniowego

Foto: Bartosz Bijak, IPN w £odzi

Dbajmy o groby bohaterów

(stan na 12 sierpnia br.) mo¿emy mówiæ o pra
wie 400 wnioskach z ca³ego kraju, które
przed³o¿y³y oddzia³owe biura upamiêtniania
walk i mêczeñstwa (ustawa daje mo¿liwoæ
podejmowania dzia³añ w trybie z urzêdu),
a tak¿e osoby prywatne, stowarzyszenia, sa
morz¹dy itp. Do ewidencji zosta³o ju¿ wpisa
nych 98 z nich.
A jak wygl¹da sytuacja w województwa
³ódzkim?  Do ³ódzkiego oddzia³u IPN 
informuje Bartosz Bijak  wp³ynê³y m.in. dwa
formalne wnioski z Urzêdu Gminy Zgierz
dotycz¹ce miejsc pochówku Józefa Smoleñ
skiego (17911858), oficera Wojska Polskie
go w okresie Ksiêstwa Warszawskiego,
uczestnika kampanii napoleoñskiej na Mosk
wê w 1812 r. oraz Ignacego Urbanowskie
go (18001875), oficera Wojska Polskiego
w Powstaniu Listopadowym, uczestnika Pow
stania Styczniowego, które zlokalizowane s¹
na cmentarzu parafialnym w Szczawinie.
W oddziale ³ódzkim pracujemy (weryfikujemy
dane) nad kilkoma zg³oszeniami (wnioskami)
od osób prywatnych i instytucji, a tak¿e op
racowujemy wnioski sami dzia³aj¹c z urzêdu.
Aktualnie w ewidencji wpisanych mamy
9 grobów z województwa ³ódzkiego, które
kryj¹ doczesne szcz¹tki bohaterów z okresu
do wojen napoleoñskich przez powstania
listopadowe i styczniowe, I wojnê wiatow¹,
powstania l¹skie i okupacjê niemieck¹.
Jeli chodzi o wsparcie dla grobów wete
ranów w innych regionach Polski, to IPN
przeznaczy³ rodki finansowe na urz¹dzenie
grobu weterana podziemia antykomunistycz
nego (chor. Antoni Do³êga ps. Znicz  ¿o³
nierz wojny obronnej 1939 r., nastêpnie AK
i Zrzeszenia WiN  cmentarz w Trzebieszo
wie, woj. lubelskie) oraz na prace remonto
wokonserwacyjne pomnika nagrobnego we
terana 1863 r. (Zygmunt Migurski  cz³onek
oddzia³u W³adys³awa Kokonowicza  cmen
tarz w Radory¿u Kocielnym  woj. lubelskie)
 mówi Bartosz Bijak.
Miejmy nadziejê, ¿e dziêki tej dzia³alno
ci bêdziemy widzieæ mniej zaniedbanych
grobów ludzi, którzy powiêcili zdrowie i ¿y
cie dla Ojczyzny. Warto te¿ nie przechodziæ
wobec takich grobów obojêtnie. Widz¹c ta
kie miejsce pochówku zainteresujmy siê,
spytajmy administracjê cmentarn¹. Warto
napisaæ do naszej redakcji lub poinformowaæ
bezporednio pracowników Instytutu Pa
miêci Narodowej, którzy oceni¹, czy pañstwo
polskie powinno zaj¹æ siê takim grobem. To
od naszego dzia³ania mo¿e zale¿eæ godne
upamiêtnienia polskiego patrioty.

IWONA KLIMCZAK
Czekamy na Wasze listy!
90955 £ód 8, skrytka pocztowa 22
email: redakcja@aspektpolski.pl
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Ocali³a nas Matka Bo¿a
Od czasu transformacji ustrojowej w Polsce wiele mówi siê, szczególnie w sierpniu, o Bitwie
Warszawskiej. To wielkie historyczne wydarzenie, które bez w¹tpienia mia³o wp³yw na losy
Europy, a z racji rozleg³oci kolonii pañstw europejskich, tak¿e na losy wiata, budzi wci¹¿
emocje. I, podobnie, jak w przypadku z³amania przez Polaków szyfru Enigmy, jest przez
inne pañstwa  tak¿e sojusznicze  przemilczane albo wrêcz zak³amywane.
Zwyciêstwo Polaków w bitwie warszawskiej
Matka Bo¿a powiedzia³a Wandzie Malczews
kiej dok³adnie w wiêto Wniebowziêcia,
15 sierpnia 1873 r.: W tym dniu odniesiecie
wietne zwyciêstwo nad wrogiem  zapowie
dzia³a Najwiêtsza Maryja Panna.
Po nieszporach, w czasie medytacji przed
obrazem NMP, Wanda us³ysza³a s³owa Matki
Najwiêtszej: Uroczystoæ dzisiejsza nieza
d³ugo stanie siê wiêtem narodowym was
Polaków, bo w tym dniu odniesiecie wietne
zwyciêstwo nad wrogiem, d¹¿¹cym do zag³a
dy waszej. To wiêto powinnicie obchodziæ
ze szczególn¹ okaza³oci¹. Moj¹ stolicê na
Jasnej Górze powinnicie otaczaæ szczegól
niejsz¹ opiek¹ i przypominaæ sobie dobro
dziejstwa, jakie od Boga za moj¹ przyczyn¹
tam odebralicie i jeszcze odbieraæ bêdziecie,
je¿eli siê wiêtej wierze katolickiej, cnotom
chrzecijañskim i prawdziwej mi³oci Ojczyz
ny, opartej na jednoci i braterstwie wszyst
kich klas narodu, nie sprzeniewierzycie.
W tym roku wspominalimy 99. rocznicê
Cudu nad Wis³¹. Nie bêdzie nadu¿yciem wy
raziæ nadziejê, ¿e Czcigodna S³uga Bo¿a Wan
da Malczewska bêdzie wyniesiona na o³tarze
Kocio³a katolickiego, ¿e to wielkie wydarze
nie zbiegnie siê z setn¹ rocznic¹ Cudu nad
Wis³¹.
A ¿e Bitwa Warszawska by³a cudem nad
Wis³¹, to nie trzeba przekonywaæ ¿adnego
rozs¹dnego cz³owieka o zdrowych zmys³ach.
Na Polskê ruszy³o ok. 120 tys. po zêby uzbro
jonych i dowiadczonych ¿o³nierzy sowiec
kich. Armia Czerwona, by³a zdolna do poko
nania ka¿dej europejskiej armii. Naprzeciw
sowietom stanê³y oddzia³y Polaków w porów

nywalnej liczebnoci, ale w du¿ej mierze z po
boru ochotniczego i bardzo s³abo uzbrojone.
Mêstwo nie mog³o wystarczyæ. Potrzebna by³a
choæby amunicja.
Tymczasem, kiedy rz¹d Francji zgodzi³ siê
udzieliæ Polsce pomocy, nie otrzyma³ zgody
Niemców i Czechos³owacji na tranzyt sprzêtu
wojskowego. Do tego brytyjscy portowcy od
mówili ³adowania statków z pomoc¹ wojsko
w¹ dla Polski, a Gdañsk odmówi³ ich ewentu
alnego roz³adunku. W zwi¹zku z tym, klêska
zapowiada³a siê niechybnie.
W obliczu nadci¹gaj¹cego nieszczêcia
modlono siê dos³ownie wszêdzie, nie tylko
w kocio³ach, które nie mog³y pomieciæ
wszystkich wiernych, choæ otwarte by³y ca³¹
dobê. Od Starówki, siedziby Matki Bo¿ej £as
kawej  Patronki Warszawy, a¿ do kocio³a
wiêtego Krzy¿a t³um trwa³ na modlitwie,
dzieñ i noc wzywaj¹c pomocy swojej Patronki
i Królowej. Przed figur¹ Najwiêtszej Maryi
Panny znajduj¹cej siê na otwartej przestrzeni
Krakowskiego Przedmiecia czuwano i mod
lono siê bez przerwy. B³agano £askaw¹ Pat
ronkê, by zechcia³a uratowaæ swój lud i swoje
królestwo, by zechcia³a zdusiæ czerwon¹ za
razê i zapobieg³a rozniesieniu siê krwawego
bolszewickiego terroru, nie tylko w naszej
Ojczynie, ale i w Europie.
W ostatniej chwili pomocy udzielili Polsce
Wêgrzy, którzy jako jedyni oddali nam w³asn¹
amunicjê ró¿nego kalibru, w liczbie ok. 6 mln
sztuk i do dyspozycji fabryki amunicji na wys
pie Czepel. Dziêki temu, w ostatniej chwili
amunicja dotar³a na stacjê kolejow¹ w Skier
niewicach, a stamt¹d prosto na front. Bez tego
wsparcia bitwa warszawska by³aby z pewno

Jerzy Kossak,

ci¹ przegrana, wojsko polskie rozgromione,
Polska zniszczona, a wojska sowieckie posz
³yby dalej, aby zaprowadziæ swój porz¹dek
w Europie. Dziêki dostawom z Wêgier, Pola
cy odparli atak bolszewików dziêki ofensywie
znad Wieprza, a ostatecznie, dziêki zwyciêst
wie w Bitwie nad Niemnem, która odby³a siê
w dniach 2028 wrzenia 1920 r.
W relacjach sowietów z bitwy warszaws
kiej bardzo czêsto przewijaj¹ siê wiadectwa
przera¿onych ¿o³nierzy Armii Czerwonej,
którzy porzucali broñ i uciekali piechot¹ na
wschód. Setki atakuj¹cych bolszewików przy
siêga³o, ¿e widzieli postaæ Matki Bo¿ej na
niebie, co wywo³a³o wród so³datów strach,
przera¿enie i panikê, której nie sposób opisaæ.
Naoczni wiadkowie wydarzenia, zaharto
wani w boju, nieboj¹cy siê ani Boga, ani ludzi,
na widok postaci Maryi, gronej jak zbrojne
zastêpy, rzucali broñ, porzucali dzia³a, tabor,
aby w nieopisanym pop³ochu, na olep, pie
szo i konno, salwowaæ siê ucieczk¹. Przera¿e
nie, jakie wywo³a³o ujrzane zjawisko, i panicz
ny strach by³y tak silne, ¿e nikt nie myla³
o konsekwencjach ucieczki z pola walki 
karze mierci dla dezerterów. Uciekinierzy
poczuli siê bezpieczni dopiero w okolicach
Wyszkowa i st¹d  od ich s³uchaczy  pocho
dz¹ pierwsze relacje o tym wstrz¹saj¹cym
wydarzeniu.

Czêæ historyków, czy raczej polityków
historycznych wyolbrzymia rolê Józefa Pi³
sudskiego w Bitwie Warszawskiej. Tymcza
sem, Józef Pi³sudski, w chwili, kiedy wojska
sowieckie zbli¿a³y siê do Warszawy z³o¿y³ na
rêce ówczesnego premiera Wincentego Wito
sa dymisjê  nie tylko z funkcji naczelnego
dowódcy wojskowego, ale te¿ naczelnika pañ
stwa i uciek³ ze stolicy. Dopiero, gdy w bitwie
pod Warszaw¹ nast¹pi³o zdecydowane roz
strzygniêcie, wróci³ w okolice Pu³aw, co
wspomina nawet w swoich osobistych pamiêt
nikach. Prawdziwym autorem zwyciêstwa
wojskowego by³ gen. Tadeusz Rozwadowski,
który póniej w niewyjanionych okoliczno
ciach zmar³, a wiele wskazuje na to, ¿e zosta³
podstêpnie zamordowany.
Zapowied Najwiêtszej Maryi Panny
z 15 sierpnia 1873 roku wype³ni³a siê. Wanda
Malczewska zosta³a wybrana jako pos³anka
dobrej nowiny dla Narodu. Polska zosta³a oca
lona z woli Bo¿ej. W przysz³ym roku bêdzie
my obchodziæ pami¹tkê 100 lat od Cudu nad
Wis³¹, jednej z najwa¿niejszych bitew w dzie
jach wiata. Gdyby Polska przegra³a wojnê,
bolszewizm rozla³by siê na Niemcy, Francjê
i inne europejskie kraje.

MIROS£AW ORZECHOWSKI

Z dawna Polski Ty Królow¹ Maryjo!
Za czasów króla Zygmunta III Wazy ¿y³ w Neapolu s³awny ze swej wiêtoci jezuita, o. Ju
liusz Mancinelli. Odznacza³ siê szczególnym nabo¿eñstwem do Niepokalanej i wiêtych
polskich. Wiadomo by³o wspó³czesnym, ¿e Ojciec Juliusz zachwyca³ siê Polsk¹ i Polakami,
polsk¹ kultur¹ i tradycj¹, polsk¹ religijnoci¹.
Pobo¿nemu jezuicie w wigiliê Wniebowziê
cia Najwiêtszej Maryi Panny, 14 sierpnia
1608 r. ukaza³a mu siê Najwiêtsza Maryja
Panna z Dzieci¹tkiem Jezus. U stóp Niepoka
lanej klêcza³ w. Stanis³aw Kostka.
Ojciec Juliusz nigdy nie widzia³ Matki Bo
¿ej w tak wielkim majestacie. Skromnoæ i za
k³opotanie zmiesza³y Ojca Mancinelli, gdy¿
pragn¹³ pozdrowiæ Maryjê takim tytu³em, ja
kim jeszcze nikt Jej nie uczci³. Wtedy Maryja,
odpowiadaj¹c na jego myli, powiedzia³a:
Dlaczego nie nazywasz mnie Królow¹ Pols
ki? Ja to królestwo bardzo umi³owa³am i wiel
kie rzeczy dla niego zamierzam, poniewa¿
osobliw¹ mi³oci¹ do Mnie p³on¹ jego syno
wie. W krótkim czasie potem, za pozwole
niem swych prze³o¿onych, którzy objawienie
to zbadali, o. Mancinelii przekaza³ tê radosn¹

wiadomoæ ks. Piotrowi Skardze i jezuitom
w Polsce. Oni z kolei donieli o tym królowi.
O. Juliusz mia³ ju¿ 72 lata, kiedy objawi³a
mu siê Matka Bo¿a, lecz pomimo swego po
desz³ego wieku postanowi³ odwiedziæ ten
daleki kraj, który Maryja szczególnie umi³o
wa³a. Wybra³ siê wiêc piechot¹ do Polski.
Dwa lata póniej, 8 maja 1610 r. doszed³
do Krakowa, gdzie by³ entuzjastycznie witany
przez króla i wszystkie stany. Swoje pierwsze
kroki skierowa³ do katedry wawelskiej. Tutaj
ponownie ukaza³a mu siê Maryja w wielkim
majestacie i powiedzia³a: Ja jestem Królow¹
Polski. Jestem Matk¹ Tego Narodu, który jest
mi bardzo drogi wiêc wstawiaj siê do Mnie za
nim i o pomylnoæ tej ziemi b³agaj Mnie nie
ustannie, a Ja bêdê ci zawsze, tak jak teraz
mi³osiern¹.

Na pami¹tkê tego wydarzenia mieszkañcy
Krakowa umiecili na wie¿y kocio³a ma
riackiego koronê. Kiedy w 1655 roku w gra
nice Polski wdarli siê Szwedzi, a opuszczony
król musia³ uciekaæ poza granice kraju, zroz
paczeni biskupi pisali do papie¿a: Zginêli
my, jeli Bóg nie zlituje siê nad nami. Wtedy
Ojciec wiêty Aleksander VII, powo³uj¹c siê
na objawienie o. Juliusza Mancinelli, odpo
wiedzia³: Nie! Maryja was uratuje, to Polski
Pani. Jej siê powiêæcie. Jej oficjalnie ofiaruj
cie. J¹ Królow¹ og³ocie, przecie¿ sama tego
chcia³a. Król Jan Kazimierz, stosuj¹c siê do
rady papie¿a, 1 kwietnia 1656 r. z³o¿y³ uro
czyste luby  napisane przez innego wielkie
go i wiêtego Polaka i jezuitê, Andrzeja Bo
bolê  og³aszaj¹c Maryjê Królow¹ Polski.
Od tej chwili Matka Bo¿a wziê³a losy na
szego narodu w Swoje d³onie. Ocali³a Polskê
nie tylko od potopu szwedzkiego, lecz wiele
razy okazywa³a nam Swoj¹ potêgê i mi³osier
dzie, tak¿e w Bitwie Warszawskiej 1920 ro
ku. Nuncjusz apostolski Pignatelli, póniej
szy papie¿ Innocenty XII powiedzia³ do het

Pieter Paul Rubens,

mana Stanis³awa Jab³onowskiego: Szczê
liwe narody, które maj¹ tak¹ historiê, jak
Polska, szczêliwszego od was nie widzê pañ
stwa, gdy¿ wam jedynym zechcia³a byæ Kró
low¹ Maryja, a to jest zaszczyt nad zaszczyty
i szczêcie niewymowne; obycie to tylko
zrozumieli sami.
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wiêta Pani z Parzna
Czeka nas wielkie wydarzenie. Ju¿ za miesi¹c, w niedzielê 29 wrzenia br. w Parznie w gmi
nie Kluki prze¿yjemy duchow¹ i historyczn¹ rekonstrukcjê jednego z cudownych zdarzeñ,
jakie leg³y u fundamentów Kocio³a ³ódzkiego. Organizatorem wydarzenia jest Katolicki
Klub im. w. Wojciecha.
Trzy lata po ustanowieniu diecezji ³ódzkiej,
a w pó³tora roku po powo³aniu Ks. Bp. Win
centego Tymienieckiego pierwszego ordyna
riusza naszej diecezji, we wsi Parzno, wów
czas jeszcze nale¿¹cej do diecezji w³oc³aws
kiej, z woli ludu przeniesiono doczesne szcz¹t
ki wi¹tobliwej Wandy Malczewskiej z cmen
tarza do krypty nowo wybudowanego ko
cio³a pod wezwaniem Najwiêtszego Serca
Pana Jezusa.
Uroczysta Msza wiêta odprawiona bê
dzie o godz. 12:00, a pó³ godziny wczeniej,
o godz. 11:30, przy zachowanym grobie
Wandy na cmentarzu w Parznie rozpocznie
siê ludowe widowisko z udzia³em aktorów
i wiernych.
 Czcigodna Wanda na co dzieñ dawa³a
ludziom osobist¹ hojn¹ ja³mu¿nê  mówi
Renata Kaczmarkiewicz wójt gminy Kluki.
 Powiêci³a swoje ¿ycie potrzebuj¹cym:
wiejskim dzieciom, sk³óconym ma³¿onkom,
zatraconym w na³ogach s³abym s¹siadom,
czy chorym, którym nios³a lekarstwa. Zawsze
cicha i pogodna mia³a udzia³ w cierpieniu
Zbawiciela, dowiadczaj¹c osobistych udrêk.
Wanda by³a kobiet¹ wybran¹ i wyró¿nion¹
przez Pana Jezusa i Jego Najwiêtsz¹ Matkê.
Ona posz³a drog¹, na któr¹ zaprasza nas.
Drog¹ oddania siebie potrzebuj¹cym, choæby
dzieciom i chorym, choæby g³odnym i uzale¿
nionym.
Owoce ¿ycia Czcigodnej S³ugi Bo¿ej
sprawi³y, ¿e Parzno, gdzie spoczê³y doczesne
szcz¹tki wiêtej Pani Wandy, sta³o siê du
chow¹ stolic¹ Ziemi Be³chatowskiej, a nat
chnieniem dla pobo¿nych ludzi archidiecezji
³ódzkiej i ca³ej Polski. Z up³ywem lat aktual
noæ dziedzictwa Wandy nabiera nowego,
coraz to wa¿niejszego, znaczenia.
 Wszyscy oczekujemy razem z Czcigodn¹
S³ug¹ Bo¿¹ Wand¹ na ten moment, w którym
bêdziemy siê cieszyæ tym, ¿e zostanie ona
wyniesiona do chwa³y o³tarzy  mówi³ dla
iTVP ks. Marcin Majda, proboszcz parafii
w Parznie.  Póki co, modlimy siê przez jej
wstawiennictwo, polecaj¹c Bogu nasze spra
wy, intencje i to wszystko, czym ¿yjemy. I oczy
wicie, oczekujemy na cud, który, jak ufamy,
bêdzie zdzia³any za wstawiennictwem S³ugi
Bo¿ej Wandy Malczewskiej.
Wanda Malczewska by³a postaci¹ nie
zwyk³¹. I chocia¿ ¿y³a doæ dawno temu, to
jednak by³a kobiet¹, która mo¿na umiejsco
wiæ we wspó³czesnych czasach. By³a kobie
t¹, która bez reszty by³a zakochana w Jezusie
Eucharystycznym. Uczestniczy³a codziennie
we Mszy wiêtej, przyjmowa³a codziennie
Komuniê wiêt¹, przychodzi³a na adoracjê
Najwiêtszego Sakramentu. I w³anie z tej
relacji z Jezusem Eucharystycznym czerpa³a
si³y i inspiracje do codziennego dzia³ania, do
bycia aposto³k¹ wród ludu, poród którego
¿y³a, miêdzy innymi w Parznie, gdzie spê
dzi³a ostatnie lata swojego ¿ycia.
 Wanda ca³ym sercem by³a oddana Je
zusowi Eucharystycznemu, ale równoczenie,
ca³ym sercem by³a oddana tutejszej spo³ecz
noci, ca³ym sercem oddana dzieciom, które
uczy³a z katechizmu, z modlitewników  mó
wi³ ks. Marcin Majda.  Uczy³a jêzyka pols

kiego, ale uczy³a te¿ religii, przekazywa³a
wiarê, przekazywa³a mi³oæ do Pana Jezusa.
By³a kobiet¹, które wród lokalnej spo³ecz
noci tak¿e by³a aposto³k¹ pokoju, aposto³k¹
pojednania, aposto³k¹ jednoci. Kiedy zda
rza³o siê, ¿e ludzie byli poró¿nieni ze sob¹,

modlitwy i godzenia ¿ycia aktywnego z ¿y
ciem kontemplacyjnym  podkrela ks. pro
boszcz.  Dlatego ci¹gle wpatrujemy siê w tê
postaæ, chcemy ja na nowo odkrywaæ i czer
paæ dla swojego ¿ycia z Niej inspiracje.
25 wrzenia 1923 r. odby³a siê w Parznie
wielka uroczystoæ przeniesienia doczesnych
szcz¹tków Wandy Malczewskiej z cmentarza
do krypty pod kocio³em. Uroczystoæ szcze
gó³owo opisuje jej uczestnik i wychowanek
Wandy, ks. Grzegorz Augustynik.
Wyjête z grobu szcz¹tki owiniêto w bia³e

zwanieni, to ona przychodzi³a i jedna³a tych p³ótno i ubrano w bia³¹ sukniê, a g³owê, na
ludzi. Przynosi³a im pokój. A wiêc kobieta, której po³o¿ono podobiznê wiêtej Pani wed
która ¿y³a sporo lat temu, to jednak wpisuje ³ug pêdzla malarza Rutkowskiego nakryto uk
siê bardzo mocno w to, co dzisiaj prze¿ywa wieconym welonem, jak do lubu, a na piersi
my w Kociele, kiedy mówimy o apostolstwie po³o¿ono obrazek Matki Boskiej Czêsto
wieckich, kiedy mówimy o zaanga¿owaniu chowskiej, który Wandzie w³o¿ono do trumny
osób wieckich w ewangelizacjê. To w³anie i który siê zachowa³. Do r¹k dano jej ró¿aniec.
Uroczystoci odby³y siê 26 wrzenia,
Wanda Malczewska, która czerpi¹c si³y i in
przy otwartej trumnie.
spiracje z relacji z Panem
Lud piewa³ pieni, ksiê¿a
Jezusem, dawa³a ludziom
Zapraszamy
spowiadali. Wed³ug relacji
mi³oæ i dobroæ, dawa³a to
ks. Augustynika odprawio
wszystko, czym sama ¿y³a.
Bardzo istotne jest, ¿e 29 wrzenia, godz. 11.30 no cztery msze wiête:
pierwsz¹ za dusze potrze
Wanda Malczewska by³a
kobiet¹ bardzo g³êboko
Parzno, gmina Kluki, buj¹cych odprawi³ ks. Ka
nonik, drug¹  ksi¹dz wi
zjednoczon¹ z Panem Je
pow. be³chatowski kary w intencji w. mêczen
zusem cierpi¹cym. Prze
ników. Po niej do Parzna
¿ywa³a mistyczne zjedno
czenie z Jezusem ukrzy¿owanym, bar dzo przyby³ delegat biskupi ks. kanonik dziekan
g³êboko przezywa³a Pasjê, cierpienie Pa na Mirecki i przy piewie pieni Bo¿e w dob
Jezusa, Wielki Pi¹tek, dowiadczenie krzy¿a, roci nigdy nieprzebrany, ubrane na bia³o pan
odrzucenia i mierci. Ca³ym swoim sercem ny wnios³y trumnê do kocio³a. Wówczas trze
ci¹ mszê wiêt¹ odprawi³ proboszcz z Buczka,
towarzyszy³a Jezusowi w Jego mêce.
 Dla nas ta kobieta by³a i jest wzorem ks. Stanis³aw Drzyma³a. Czwart¹ mszê wiê
oddania Panu Bogu, wzorem zaanga¿owania t¹ odprawi³ delegat biskupi, a sumê o Matce
w ¿ycie wiary, wzorem apostolstwa, wzorem Boskiej  ks. Augustynik na intencjê wszyst

kich, którzy ró¿ne proby swoje polecili Sercu
Pana Jezusa i N. M. Panny za przyczyn¹
wi¹tobliwej Wandy.
Podczas mszy wiêtych g³oszono kazania
o cnotach Wandy Malczewskiej  o czysto
ci, pokorze, cierpliwoci i zdaniu siê na wolê
Bo¿¹  o powiêceniu siê dla ratowania bied
nych i nieszczêliwych chorych. Wyra¿ano
te¿ nadziejê na rych³e przeprowadzenie pro
cesu beatyfikacyjnego Wandy Malczewskiej.
Po mszy wiêtej przy piewie pieni Kto siê
w opiekê odda Panu swemu, wyprowadzo
no trumnê do krypty. Trumnê z³o¿ono obok
grobu ks. Tomasza Swiniarskiego, probosz
cza parafii w Parznie i powiernika Wandy
Malczewskiej. Ks. Augustynik odmówi³ z lu
dem pacierze za dusze .p. ks. Swinarskiego
i zmar³ych ofiarodawców.
Oddajmy jeszcze g³os innemu biografowi
Wandy Malczewskiej, ks. Alojzemu Majew
skiemu, PSM, który tak j¹ scharakteryzowa³:
wi¹tobliwa Wanda pozostawi³a nam
w swych zapiskach nastêpuj¹ce upomnienie,
które otrzyma³a w objawieniu od Najw.
Marji Panny: Niechaj Polska nie dopuszcza
niedowiarstwa, zdrady, niezgody, lenistwa,
rozpusty, bo one mogê j¹ napowrót zgubiæ
i to na zawsze.
A upomnienie to nie by³o dla Wandy
czczym frazesem, ona je przedewszystkiem
sama wprowadzi³a w ¿ycie w³asne. I to jest,
co postaæ jej czyni nam drogê i wprost opat
rznociow¹ na dzisiejsze czasy. W niej prze
dziwnie ³¹cz¹ siê zasadnicze cnoty chrzeci
jañskie i obywatelskie, cnota mi³oci Boga
z cnot¹ mi³oci Ojczyzny, bogomylnoæ z pra
c¹. Niemasz w niej sztucznej egzaltacji, tylko
rzeczywistoæ: modlitwa, cis³e wype³nienie
obowi¹zków, ofiara i zupe³ne zaparcie siê sie
bie.
Gdy we Francji, g³ównie za przyczyn¹ w.
Teresy od Dzieci¹tku Jezus, odradza siê ¿ycie
religijne, kto wie, czy wi¹tobliwa Wanda nie
ma takiej samej misji do spe³nienia w Polsce?
Trzeba tylko tê per³ê wydobyæ z ukrycia i za
poznaæ z ni¹ szersze warstwy spo³eczeñstwa,
Mówi siê, ¿e taki jest naród, jakiemi s¹ jego
niewiasty. Pobo¿na, patrjotyczna, cnotliwa
Wanda Malczewska czy¿ nie jest godnym
wzorem dla polskiej dziewicy i matki? Z pew
noci¹ nie pomylê siê, gdy powiem, ¿e Bóg
da³ nam Wandê w tym celu, aby wyniesiona
na o³tarze bra³a udzia³ w naszem ¿yciu pry
watnem i publicznem, w naszych mylach
w naszych przedsiêwziêciach; abymy siê
uczyli od niej boskiej dyscypliny panowania
nad sob¹, zapominania o sobie, mi³oci Boga
i p³yn¹cej z niej mi³oci Ojczyzny i bliniego.
(pisownia oryginalna).
I jeszcze raz ks. Majewski: Jestem prze
konany, ¿e z chwil¹ beatyfikacji i kanonizacji
Wandy Malczewskiej koció³ w Parznie przy
wdzieje wi¹teczn¹, bogat¹ szafê. Wówczas
ju¿ nie szczup³e grono przyjació³, ale ca³a ka
tolicka Polska otoczy czci¹ i mi³oci¹ sw¹
b³ogos³awion¹ córê i nie pozwoli, aby mury
wi¹tyni, gdzie spoczywaj¹ jej prochy, wie
ci³y ubolewania godnem ubóstwem. Wtedy
Parzno stanie siê bezw¹tpienia celem licz
nych pielgrzymek i niejedna dusza wyprosi
sobie za przyczyn¹ wiêtej Wandy bogate
³aski dla doczesnego i wiecznego ¿ywota. Po
dzielamy to przekonanie.
Zapraszamy na widowisko, które bêdzie
mia³o miejsce 29 wrzenia 2019 r., a które bê
dzie upamiêtnia³o przeniesienie doczesnych
szcz¹tków Czcigodnej S³ugi Bo¿ej Wandy
Malczewskiej z pobliskiego cmentarza do
krypty przy kociele w którym aktualnie spo
czywa. Mamy nadziejê, ¿e przyczynimy siê
w ten sposób rozpowszechnienia kultu wiê
tej Pani z Parzna.
REDAKCJA
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Czeæ i chwa³a bohaterom!
11 sierpnia obchodzono uroczystoæ 75. rocznicy powstania Brygady wiêtokrzyskiej NSZ.
Zamiast oddaæ zgodnie ho³d bohaterom, czêæ polityków PO i lewicy zajê³a siê oskar¿aniem
Brygady o kolaboracjê z Niemcami. A¿ dziw, ¿e w wolnej Polsce mog¹ byæ bezkarnie roz
powszechniane te k³amstwa, których rodowód siêga g³êbokiej PRL.
G³ono protestowano wobec nadania obcho
dom charakteru narodowego i patronatu pre
zydenta RP. By³y minister Bart³omiej Sien
kiewicz oskar¿y³ Brygadê kolaboracjê z ra
domskim gestapo w czasie powstania war
szawskiego, a kilkoro dzieci ¿o³nierzy Armii
Krajowej napisa³o do prezydenta list apeluj¹c
o cofniêcie patronatu dla uroczystoci, bo
Brygada rzekomo atakowa³a oddzia³y AK.
Mo¿e dziwiæ ta nagonka, bo 15 wrzenia
2017 r. Sejm RP przyj¹³ przez aklamacjê
uchwa³ê upamiêtniaj¹c¹ 75. rocznicê powsta
nia Brygady wiêtokrzyskiej.
¯o³nierze Narodowych Si³ Zbrojnych 
czytamy w uchwale  walczyli o niepodleg
³oæ Rzeczypospolitej zarówno z okupantem
niemieckim, jak i sowieckim. Oddzia³y NSZ
ws³awi³y siê udzia³em w wielu bitwach par
tyzanckich, walcz¹c samodzielnie lub wspól
nie z oddzia³ami AK m.in. pod Ujciem,
Micha³owicami, Olesznem, Radoszycami,
w dziesi¹tkach akcji uwalniania wiêniów
z aresztów ledczych Gestapo, a tak¿e w ak
cjach maj¹cych na celu obronê ludnoci
cywilnej przed zbrodnicz¹ i grabie¿cz¹ dzia
³alnoci¹ band rabunkowych.
( ) ¯o³nierze NSZ nigdy nie pogodzili siê
z podbojem Polski przez Zwi¹zek Sowiecki
i narzuceniem jej komunistycznej w³adzy.
Czêæ z nich wraz z Brygad¹ wiêtokrzysk¹
NSZ przedosta³a siê na Zachód. Wielu kon
tynuowa³o przez kolejne lata walkê w szere
gach Narodowego Zjednoczenia Wojskowe
go i innych oddzia³ów partyzanckich. Za wier
noæ idei niepodleg³ociowej ¿o³nierze NSZ
p³acili najwy¿sz¹ cenê. Byli mêczeni i mor
dowani przez komunistycznych oprawców,
a miejsca pochówków wielu z nich nadal po
zostaj¹ nieznane.
W 75. rocznicê powstania Narodowych
Si³ Zbrojnych Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
uznaje, ¿e formacja ta dobrze zas³u¿y³a siê
Ojczynie.
Pocz¹tki tej jednostki wi¹¿¹ siê z dzia³al
noci¹ partyzanck¹ 204. Pu³ku NSZ Ziemi
Kieleckiej. Jego pierwsze akcje bojowe mia³y
miejsce w czerwcu 1944 r., a skierowane

by³y przeciw zgrupowaniu Armii Ludowej
Jana Byka vel Czes³awa Boreckiego, które
dopuszcza³o siê rabunków na okolicznej lud
noci i mordów na ziemianach Kielecczyzny,
na przyk³ad 2 maja 1944 r. w maj¹tku Grze
gorzewice zamordowano Jadwigê Rausze
row¹ i jej rodzinê.
Kolejne miesi¹ce by³y pasmem walk prze
ciwko Niemcom i desantom sowieckim, roz

na Ziemi Kieleckiej stoczy³a ona ponad 30
bitew i potyczek z oddzia³ami niemieckimi,
grupami komunistycznymi i desantami so
wieckimi. W padzierniku oddzia³y Brygady
przesz³y na teren powiatu radomszczañskiego.
Równolegle ze zwalczaniem komunistów
Brygada prowadzi³a dzia³ania przeciwko
Niemcom, chroni¹c ludnoæ cywiln¹ przed
akcjami pacyfikacyjnymi. Dowództwo, na
czele z p³k. Antonim Szackim Bohunem
stara³o siê nie prowokowaæ okupanta i nie na
ra¿aæ ludnoci na represje. Twierdzenia komu
nistycznej historiografii o wspó³pracy Bry
gady z Niemcami by³y propagandowym k³am
stwem. Jej ¿o³nierze stoczyli wiele walk, za

Brygada wiêtokrzyska NSZ,

poznaj¹cym polski ruch niepodleg³ociowy.
Nastêpne du¿a akcja bojowa mia³a miejsce
22 lipca pod Czarnocinem, gdzie spiesz¹c
z odsiecz¹ pacyfikowanej wsi rozbito 70oso
bowy oddzia³ ¿andarmerii zdobywaj¹c du¿o
broni, w tym dzia³ko przeciwpancerne. Sytu
acja ta powtarza³a siê wielokrotnie na prze
³omie lipca i sierpnia 1944 r., a wiêc w czasie,
gdy ju¿ trwa³o powstanie warszawskie. Broñ
zdobywano na Niemcach w walce, a nie otrzy
mywano od radomskiego gestapo, jak g³osi
propaganda PO i postkomunistów.
W czasie pó³rocznej dzia³alnoci Brygady

Z g³êbokim ¿alem przyjêlimy wiadomoæ o mierci

P
Henryka Olejniczaka
wieloletniego nauczyciela
w Szkole Podstawowej nr 66 przy ul. Nowogrodzkiej (Stary Widzew)

Czeæ jego pamiêci!

równo z ¿andarmeri¹, Wehrmachtem, jak te¿
z kolaborantami ukraiñskimi i Ostlegionem.
W wyniku nasycenia Kielecczyzny od
dzia³ami niemieckimi stale dochodzi³o o spot
kañ i wymiany ognia z niewielkimi patrolami
niemieckimi. W jednej z potyczek partyzanci
z kompanii Bema zaatakowali pododdzia³
niemieckiej artylerii zdobywaj¹c haubicê.
W zwi¹zku z niebezpieczeñstwem, jakie sta
nowi³a nadchodz¹ca Armia Czerwona, do
wództwo Brygady rozwa¿a³o mo¿liwoæ ewa
kuacji jednostki na Zachód. Ofensywy so
wieckiej spodziewano siê na wiosnê 1945 r.
Z Komendy G³ównej NSZ otrzymano rozkaz
genera³a Zygmunta Broniewskiego Boguc
kiego nakazuj¹cy wycofanie Brygady na
l¹sk. Pocz¹tek ewakuacji mia³ dramatyczny
przebieg, utracono kontakt z wieloma ¿o³nie
rzami, znajduj¹cymi siê na przepustkach oraz
odzia³em W³adys³awa Ko³aciñskiego ¯bi
ka. 14 stycznia1945 r. w rejonie Pogwizdo
wa Brygada stoczy³a ciê¿k¹ bitwê z batalio
nem Wehrmachtu trac¹c 20 zabitych. Po
nieudanej próbie sforsowania Pilicy zawarto
rozejm i uzyskano pozwolenie na przejcie
przez most w okolicach ¯arnowca. W zamian
Brygada zwolni³a kilkunastu jeñców. 2 dni
póniej pod Kozieg³owami uda³o siê przekro
czyæ liniê niemieckich umocnieñ. Wszystko
to dzia³o siê pod ogniem nadci¹gaj¹cych
sowieckich czo³gów i artylerii. Rozkaz pu³
kownika Bohuna z 19 stycznia 1945 r.
g³osi³ m.in.: ...tym samym weszlimy w stan
nieprowadzenia walki na czas nieokrelony.
Mamy nadziejê, ¿e szybko tocz¹ce siê wy
padki wojenne pozwol¹ nam w niedalekiej
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przysz³oci zameldowaæ siê u Naczelnego Wo
dza i prawowitego Rz¹du Polskiego i wed
³ug jego rozkazu zwróciæ nasz orê¿ przeciwko
wrogowi, którego ka¿e nam zwalczaæ.
19 stycznia 1945 r. oddzia³y przekroczy³y
Odrê, a bêd¹c w ci¹g³ym ruchu oddalili siê
od frontu na ok. 100 km. Pierwsze spotkanie
z dowództwem Wehrmachtu odby³o siê 28
stycznia 1945 r.  wyjaniono mu, ¿e celem
marszu jest zachowanie si³ do przysz³ej walki
Zachodu z komunizmem. Niemcy poinfor
mowali polskich oficerów o koniecznoci
konsultowania dalszej trasy z lokalnymi do
wódcami. W zwi¹zku z silnie umocnion¹ ob
ron¹ l¹ska Brygada mia³a przemieciæ siê
na tereny Czechos³owacji. Marsz przez Sude
ty w warunkach zimowych, g³odni i odziani
w podarte mundury ¿o³nierze znieli z wiar¹
w lepsz¹ przysz³oæ. W pobli¿u Arnau Bry
gadê wzmocni³o ok. 100 ¿o³nierzy AK  pow
stañców warszawskich zbieg³ych z kolumny
jenieckiej. Nawi¹zano kontakt z podziemiem
czeskim, w razie ataku Wehrmachtu mieli
podzieliæ siê na ma³e oddzia³y partyzanckie
i przedzieraæ siê na Zachód. Niemcy nalegali
na w³¹czenie Brygady do Waffen SS. Do
wództwo, wiedz¹c, ¿e zostanie to wykorzy
stane do celów propagandowych, zorganizo
wa³o jedynie kurs przygotowawczy do dzia
³añ dywersyjnych na ty³ach armii sowieckiej
przez 60 ¿o³nierzy (przeszkolenie spadochro
nowe oraz obs³uga sprzêtu radiowego). ¯ad
na z grup dywersyjnych nie przyjê³a zadañ
od Niemców. Chodzi³o wy³¹cznie o nawi¹
zanie kontaktu z Komend¹ G³ówn¹ NSZ
w kraju. Dokonano dwóch zrzutów w marcu
i kwietniu 1945 r. w Kieleckiem i w okoli
cach Zawichostu. Jednoczenie w tajemnicy
przed Niemcami wys³ano na Zachód dwóch
oficerów z zadaniem nawi¹zania ³¹cznoci
z dowództwem II Korpusu Polskiego. W roz
mowach z Niemcami zarówno 5 kwietnia,
jak i 12 kwietnia, dowódca Brygady stanow
czo odrzuci³ propozycjê u¿ycia jej na ty³ach
Armii Czerwonej. W prasie narodowej napi
sano: zawsze jestemy przedstawicielami pols
kiej racji stanu i si³ê nasz¹ upatrujemy w cis
³ej koordynacji mózgu politycznego z ramie
niem zbrojnym, a jedynym czynnikiem rozka
zodawczym by³, jest i bêdzie Wódz Naczelny
Armii Polskiej oraz Rz¹d Polski w Londynie.
Ostatecznie, 13 kwietnia, Brygada ruszy³a
w kierunku Pilzna, podziemie czeskie odrzu
ci³o plan przeprowadzenia powstania i opa
nowania Pilzna przy pomocy Brygady. Mi
mo to w maju 1945r. Brygada zablokowa³a
drogê odwrotu wojsk niemieckich na Pilzno
i wyzwoli³a obóz koncentracyjny w Holiszo
wie, uwalniaj¹c ok. tysi¹ca kobiet, w tym
wiele Polek i ¯ydówek. Nastêpnego dnia
Polacy nawi¹zali kontakt z oddzia³ami 3. Ar
mii amerykañskiej gen. Pattona. Si³y polsko
amerykañskie wziê³y do niewoli sztab nie
mieckiej XIII Armii, w tym dwóch genera
³ów. Na pocz¹tku sierpnia 1945 r. Brygadê
ewakuowano z Czech do niemieckiego Co
burga, gdzie zosta³a przekszta³cona w Polskie
Oddzia³y Wartownicze u boku armii amery
kañskiej. Przez kilka lat oddzia³y te by³y baz¹
przerzutow¹ kurierów i ³¹cznoci z podzie
miem narodowym w kraju.
Brygada wiêtokrzyska NSZ nale¿a³a do
najwiêkszych formacji partyzanckich dzia³a
j¹cych na ziemiach polskich. Jej ¿o³nierze
walczyli zarówno z Niemcami, jak i z podzie
miem komunistycznym stanowi¹cym awan
gardê nowej sowieckiej okupacji. By³a te¿ je
dynym oddzia³em polskiego podziemia nie
podleg³ociowego, która nawi¹za³a kontakt
taktyczny z wojskami zachodnich aliantów.

JACEK KLIMCZAK
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mieræ Zachodu

(cz. 1)

To, co wczoraj by³o s³uszne i prawdziwe, dzisiaj jest fa³szem i z³em. To, co niegdy by³o
niemoralne i karygodne  swoboda seksualna, aborcja, eutanazja, samobójstwo  sta³o siê
postêpowe i chwalebne. Nietzsche nazwa³ to przewartociowaniem wszystkich wartoci: dawne
cnoty staj¹ siê grzechem, dawne grzechy staj¹ siê cnot¹. Patrick J. Buchanan

Tytu³ niniejszej rozprawki mo¿e wydaæ siê
pretensjonalny. mieræ wi¹¿e siê przecie¿
z ziemsk¹ egzystencj¹ konkretnych ludzi, nie
za abstrakcyjnego bytu, jakim jest Zachód.
Przedstawiony materia³ nie jest ponur¹ prze
powiedni¹, lecz prób¹ opisu stanu faktycznego
 upadku cywilizacji zachodniej. Ogrom mate
ria³u i szczup³oæ dostêpnego miejsca zmu
szaj¹ do podzia³u ca³oci na trzy czêci.
Pomoc¹ by³y mi trzy znakomite ksi¹¿ki
i pewna wypowied publiczna. Szczególnie
wa¿na by³a ksi¹¿ka Roztrzaskane lustro, upa
dek cywilizacji zachodniej (Bia³y Kruk, 2019),
monumentalne dzie³o wspó³czesnej humanis
tyki, którego autorem jest wybitny historyk
prof. Wojciech Roszkowski. Drug¹ by³a wiet
na ksi¹¿ka mieræ Zachodu (Wektory, 2005),
której autorem jest  uwaga!  by³y kandydat
na prezydenta USA, Patrick J. Buchanan.
Autorem trzeciej, Bunt mas (1932, polskie
wydanie 1995), jest filozof i eseista hiszpañski
José Ortega y Gasset. Za autorem przywo³a
nej wypowiedzi by³ prof. Ryszard Legutko,
wybitny intelektualista, filozof, który niedaw
no, w Krakowskim Klubie Wtorkowym, zde
zawuowa³ tezê o obowi¹zywaniu trzech fi
larów naszej cywilizacji: filozofii greckiej,
prawa rzymskiego i chrzecijañstwa. I tak:
 Kultura grecka. Co jest z³ego w filozofii
greckiej? We wspó³czesnym ¿argonie huma
nistycznym nazywa siê to binaryzm, czyli po
dzia³ na dwa, wspomagaj¹cy nasze mylenie
 np. prawda i fa³sz, dobro i z³o. Ten binaryzm
siê odrzuca. Teraz szczególnie odrzuca siê
binaryzm: mêskie, ¿eñskie, a ogólniej  naturê.
Nie mo¿na ju¿ pytaæ o naturê cz³owieka, o pra
wo czy obowi¹zki, które wynikaj¹ z natury.
Tego ju¿ nie ma, bo nie ma rozró¿nienia i jas
noci pojêæ, które rozdziela³y te podstawowe
kategorie. Nie ma prawdy ani fa³szu, s¹ tylko
jakie spektakle.
 Prawo rzymskie. Odrzucane albo uznane
za anachroniczne s¹ podstawowe zasady pra
wa, jak np. nikt nie jest sêdzi¹ we w³asnej
sprawie, albo ¿e nale¿y wys³uchaæ drug¹
stronê, albo ¿e prawo nie dzia³a wstecz.
Wszystkie one s¹ ³amane. Prawo nie jest ju¿
traktowane jako zbiór zasad, lecz uwa¿ane 
po marksistowsku  za instrument zmiany
spo³ecznej. Za jego zmiana nastêpuje nie
przez parlamenty, lecz poprzez s¹dy i trybu
na³y. Tak zalegalizowano aborcjê, eutanazjê,
tzw. ma³¿eñstwo homoseksualne. Nasila siê,
ograniczaj¹ce suwerennoæ pañstw cz³onkow
skich, stopniowe uzurpowanie sobie przez
w³adze Unii Europejskiej praw, których nie
ma w traktatach.
 Chrzecijañstwo. Nastêpuje gwa³towna
sekularyzacja wiêkszoci krajów europejs
kich. Chrzecijañstwo traktowane jest jako
wróg, bo na fali nowej ideologii LGBT, Ko
ció³ jest stra¿nikiem tradycji, wartoci, tego,
co klasyczne. Dlatego ruchy feministyczne,
homoseksualne to ruchy bluniercze. Pos³u
guj¹ siê blunierstwem po to, ¿eby zniszczyæ
i upokorzyæ. Im chodzi dok³adnie o to, aby za
bola³o, ¿eby katolicy czuli siê upokorzeni, ¿e
by czuli, ¿e ich symbole nie s¹ chronione. To
siê dzieje teraz w Polsce, ale na zachodzie Eu
ropy tak ju¿ jest od dawna. Wyznania prote
stanckie potulnie pogodzi³y siê z now¹ rzeczy

wistoci¹. Czyli chrzecijañstwo równie¿ siê
nie osta³o.
Przyjrzyjmy siê wybranym aspektom
upadku cywilizacji zachodniej.
Populacja
Zachód umiera. Jego narody maj¹ ujemny
przyrost naturalny, liczba ludnoci nie wzrasta,
ale siê zmniejsza. Demografowie prognozuj¹,
¿e do 2050 r. wiatowa populacja zwiêkszy
siê o 3 mld i osi¹gnie liczbê 9 mld ludzi, ale
w tym czasie ludnoæ Europy spadnie o 100
mln  do 600 mln. Sporód 20 narodów o naj
ni¿szym przyrocie naturalnym, 18 ¿yje w Eu
ropie, a wspó³czynnik dzietnoci kobiet euro
pejskich spad³ do 1,4, podczas gdy do wymia
ny istniej¹cej populacji potrzebne jest 2,1.
52% w³oskich kobiet w wieku od 16 do 24 lat
nie planuje posiadania dzieci. Przyrost natu
ralny w Hiszpanii jest dzi najni¿szy w Euro
pie i wynosi 1,07  ni¿szy ni¿ we W³oszech,
Czechach i Rumunii, gdzie spad³ do 1,2. Spa
dek liczby japoñskich dzieci t³umaczy siê fak
tem, ¿e wiêcej ni¿ po³owa kobiet w wieku do
lat 30 jest niezamê¿na, najczêciej mieszkaj¹c
wspólnie z rodzicami. Wiele z nich porzuci³o
ideê posiadania dzieci. rednia wieku Euro
pejczyków to 50 lat  najwy¿sza w historii.
Etyka powiêcenia dla rodziny  jedna
z podstawowych idei ludzkich spo³eczeñstw,
sta³a siê pojêciem historycznym. Coraz wiêcej
kobiet Zachodu przyjmuje niechêæ do posia
dania dzieci za sw¹ naczeln¹ zasadê ¿yciow¹.
Przerywaj¹ ci¹¿e na skalê tak masow¹, a ONZ,
WHO, UE tak skutecznie narzucaj¹ legalizacjê
aborcji, ¿e mo¿emy mówiæ o zjawisku, które
go istotê wyra¿a termin samoludobójstwo lu
dzi o europejskich korzeniach.
G³ównymi przyczynami, dla których zmie
ni³y siê serca i umys³y zachodnich kobiet, co
zabi³o w nich chêæ do ¿ycia takiego, jakie by³o
udzia³em ich matek, by³o wynalezienie, na
pocz¹tku lat 60. pigu³ki antykoncepcyjnej oraz
aborcja traktowana jako rodek antykoncep
cyjny. W 1970 r. 40% amerykañskich kobiet
by³o na pigu³ce.
Kultura mierci
To kwestionowanie sensu, wartoci i god
noci ludzkiego ¿ycia. Jak¿e trafne wydaje siê
spostrze¿enie holenderskiego lekarza Ryszar
da Fenigsena, ¿e trudno mieæ z³udzenia co do
demokracji, w której wszyscy maj¹ prawo
g³osowaæ, ale nie wszyscy maj¹ prawo ¿yæ.
W¹tpliwoci w kwestii pocz¹tku lub koñca ¿y
cia rozstrzyga coraz czêciej ustawodawstwo
pañstwowe na rzecz mierci, a nie na rzecz ¿y
cia. W majestacie prawa orzeka siê, kto ma ¿yæ,
a kto nie. Coraz bardziej przewa¿a pogl¹d, ¿e
¿ycie ludzkie nie ma sensu wobec ryzyka jego
niskiej jakoci oraz ¿e decyzja o niedopusz
czeniu do jego pojawienia siê na wiecie lub
jego zakoñczenia jest czym naturalnym. Choæ
upowszechnienie aborcji i eutanazji jest popar
ciem dla zadawania mierci, to stale przybywa
przeciwników kary mierci. Jest to jeden z naj
wiêkszych paradoksów cywilizacji mierci.
Aborcja
Japonia zalegalizowa³a aborcjê ju¿ w 1948
roku. Fala legalizacji aborcji rozpoczê³a siê

w 1968 r. od Wielkiej Brytanii, a potem wez
bra³a b³yskawicznie (Kanada  1969, Finlandia
 1970, Dania i USA  1973, Szwecja  1974,
Francja  1975, Niemcy  1976), a w nastêp
nych latach w wiêkszoci pañstw europejskich.
W 1991 r. przerwano ci¹¿  54% w Bu³
garii, 43% w Czechos³owacji, 42% na Wêg
rzech, 26% w USA, 25% we W³oszech, 18%
we Francji, 15% w Polsce i 10% w Niem
czech. Podawane s¹ nastêpuj¹ce liczby (w mi
lionach) zarejestrowanych aborcji do 2015 r.:
w Chinach  382,6, w Rosji  230, na Ukrainie
 64, w USA  57,7, w Indiach  24, Rumunii
 22,8, Korei Po³udniowej  18,6, Wielkiej
Brytanii  8,6, Francji  8, Polsce  6,4, na
Wêgrzech  6,3, w Niemczech  6, Bu³garii 
5,9, we W³oszech  5,8. W XX w. zg³adzono
ponad miliard nienarodzonych dzieci.
Rocznie w USA zabija siê 1,5 mln dzieci,
a od 1973 r., kiedy S¹d Najwy¿szy uzna³ kon
stytucyjne prawo kobiet do aborcji, Ameryka
nie zamordowali 60 mln dzieci nienarodzo
nych, w tym wiele w ostatnim trymestrze ci¹¿y.
Nie wiadomo, czy nie wiêcej, gdy¿ w 2000 r.
proceder ten wszed³ w fazê ukryt¹ przed opi
ni¹ publiczn¹, kiedy administracja USA wyda
³a zgodê na stosowanie rodka RU486, spe
cyfiku wczesnoporonnego do samodzielnego
stosowania, obecnie znanego i szeroko stoso
wanego pod nazw¹ ellaone. Obecnie trwa
w Kongresie USA batalia o nakaz ratowania
dzieci ju¿ narodzonych wskutek nieudanej
aborcji; demokraci odrzucili go jak dotych
czas 64 razy. Rewolucja coraz mielej przystê
puje do ataku na ¿ycie niemowl¹t. Trudno siê
dziwiæ, wyci¹ga ona logiczny wniosek z ideo
logii proaborcyjnej. W ostatnim czasie 180 naj
wiêkszych korporacji potêpi³o stan Georgia za
uchwalenie zakazu aborcji. Czo³ówka aktorów
i wytwórnie Hollywood og³osi³y bojkot Pó³
nocnej Karoliny za uchwalenie zakazu aborcji
dzieci, u których bije serce. To cud, ¿e w kilku
stanach USA znalaz³y siê legislatywy i guber
natorzy, którzy prawo prolife uchwalili.
Eutanazja
Pomimo tego, ¿e jest zalegalizowana tylko
w trzech krajach Europy, kilku stanach USA
i Australii, problemu eutanazji nie nale¿y
lekcewa¿yæ, gdy¿ stosuj¹ siê do niej te same
regu³y, jak w przypadku aborcji czy zwi¹zków
homoseksualnych. Na pocz¹tku mia³y one
dotyczyæ szczególnie trudnych przypadków,
wywo³uj¹cych wspó³czucie okolicznoci ¿y
ciowych, zawsze jednak traktowanych jako
z³o moralne. Z czasem jednak nastêpowa³o
rozlunienie procedur i upowszechnienie. Dzi
siaj widzimy radykaln¹ zmianê podejcia ludzi
Zachodu, traktuj¹cych je jako nale¿ne prawo.
Identycznie dzieje siê ju¿ w odniesieniu do
eutanazji. W Holandii (dane z 1991 r.), pierw

szego kraju, który j¹ zalegalizowa³ wiêkszoæ
wszystkich zejæ miertelnych w wyniku euta
nazji nie jest dobrowolna. Osoby starsze uni
kaj¹ szpitali z obawy, ¿e zostan¹ umiercone.
W Belgii eutanazja mo¿e byæ stosowana nawet
na dzieciach, kiedy o dobrowolnoci trudno
mówiæ. Tam te¿ badania uniwersyteckie poka
za³y, ¿e 1 na 10 mierci jest skutkiem decyzji
lekarza, albo przez mierteln¹ iniekcjê bez
zgody pacjenta, albo przez zaprzestanie lecze
nia. W Niemczech badanie opinii publicznej
wykaza³o, ¿e trzech na czterech niemieckich
rodziców zgadza³o siê na zezwolenie lekarzo
wi na zakoñczenie ¿ycia powa¿nie (kto i na
podstawie jakich kryteriów mia³by o tym roz
strzygaæ?) upoledzonych psychicznie dzieci.
Aggiornamento
Do niedawna instytucj¹, która dba³a o to,
by chroni¹c depozyt wiary broniæ fundamen
tów cywilizacji zachodniej, by³ Koció³. To
siê jednak zmienia. Rewolucja kulturowa przy
nios³a tak¿e erozjê Kocio³a katolickiego. Po
goñ za rzeczywistoci¹ tego wiata, rozpo
czêta na Soborze Watykañskim II, zaczê³a wy
pieraæ metafizyczny wymiar Kocio³a. Jak¿e
tragiczna jest wymowa wrogiego odrzucenia
przez episkopaty wiêkszoci krajów Zachodu
encykliki Humanae vitae papie¿a Paw³a VI,
która potêpia³a antykoncepcjê. To sta³o siê
istotnym czynnikiem przyspieszenia rewolucji
na Zachodzie. Koció³ niemiecki otwarcie ju¿
uznaje prawo ma³¿eñstw do zapobiegania
ci¹¿y w tzw. uzasadnionych przypadkach.
Szokuj¹cym okaza³ siê list papie¿aeme
ryta z wrzenia 2018 r., lecz dopiero niedawno
opublikowany, w którym Benedykt XVI opi
sa³ przyczyny kryzysu, w jakim znalaz³ siê Ko
ció³. Obok os³abienia wiary i moralnoci do
Kocio³a próbuje siê dzi implementowaæ co
raz wiêcej postulatów wywodz¹cych siê ze ro
dowisk odwo³uj¹cych siê do dziedzictwa re
wolucji seksualnej. To, ¿e próbuje siê zmieniæ
nauczanie Kocio³a w kwestiach moralnych,
antykoncepcji, stosunków pozama³¿eñskich
czy homoseksualizmu, nie wynika z naturalnej
ewolucji doktryny chrzecijañskiej, ale z rosn¹
cych wp³ywów niejawnych rodowisk homo
seksualnych, próbuj¹cych zmieniæ to naucza
nie od rodka, ¿eby uczyniæ je zgodnym z idea
mi rewolucji seksualnej. Lobby gejowskie
w Kociele staje siê coraz silniejsze, zabiegaj¹c
o zmianê nauki Kocio³a w sprawie homosek
sualizmu, o uznanie, ¿e nie mamy do czynie
nia z czynami grzesznymi; domaga siê akcep
tacji dla zwi¹zków jednop³ciowych oraz zgo
dy na przyjmowanie do seminariów i wywiê
canie osób o sk³onnociach homoseksualnych.
koniec czêci pierwszej
JERZY NAGÓRSKI
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Pan Samolocik i przerwany lot
Marek Kuchciñski z³o¿y³ dymisjê ze stanowiska marsza³ka Sejmu przed posiedzeniem Sejmu
9 sierpnia. Decyzja by³a wymuszona afer¹, która wybuch³a wokó³ prywatnych lotów marsza³ka
Sejmu rz¹dowym samolotem. Polityk oraz cz³onkowie jego rodziny mieli odbyæ w sumie 23 takie
bardzo kosztowne przeloty. Pierwotnie prominentny polityk PiS zaprzecza³ uczestniczenia

Kuchciñski, w mêtnych owiadczeniach da
wa³ do zrozumienia, ¿e jakby kto poczu³ siê
z powodu jego prywatnych przelotów dot
kniêty, to móg³by nawet przeprosiæ. W koñcu
nie wiem, czy by³y marsza³ek przeprosi³, czy
nie, ale zadeklarowa³, ¿e w ramach zadoæ
uczynienia przeleje 28 tys. z³otych na Fun
dusz Modernizacji Si³ Zbrojnych. Wp³aci³
równie¿ 15 tys. z³ na Caritas i fundacjê Ewy
B³aszczyk. No wiêc tym sposobem przyzna³
siê, ¿e drogie samoloty specjalnej formacji
wojskowej lata³y na zawo³anie jego i jego ro
dziny.
Marek Kuchciñski jest technikiem ogrod
nikiem, a w m³odoci by³ hippisem. Z tradyc
ji wiemy, ¿e ogrodnik to cz³owiek zapatrzony
w przyrodê i kontempluj¹cy wegetacjê rolin.
A jak do³o¿yæ do tego bogat¹ praktykê u hip
pisów, to mo¿e znaczyæ, ¿e pan Marek ma
kompetencje do g³êbokich rozwa¿añ i uno
szenia siê nad poziomy, co mo¿e byæ uza
sadnieniem dla niepohamowanej potrzeby
czêstego latania samolotami z w³asn¹ ¿on¹,

siostr¹, synem i ca³ym wieñcem znajomych.
Tak musia³o byæ naprawdê, bo Kuchciñski,
chyba dla osi¹gniêcia takich spo³ecznych
skojarzeñ zbudowa³ w Sejmie ca³y system
barier uniemo¿liwiaj¹cych dostêp kogokol
wiek do niego. Chyba nagminnie potrzebuje
ciszy? Zapewne dla wydobycia z g³êbi swojej
niepowtarzalnej wielkoci, jakich wartocio
wych myli, którym móg³by ubogaciæ naród.
Bywa³o, ¿e super samolot ze statusem
HEAD lata³ tylko z jego ¿on¹, ale to w koñcu
¿ona marsza³ka. Nie latali zreszt¹ na byle co.
Dokumenty mówi¹, ¿e druga osoba w pañst
wie polecia³a, miêdzy innymi, na: do¿ynki
w Jaros³awiu, uczczenie 125lecia OSP w Zar
szynie, czy na uroczystoæ wmurowania aktu
erekcyjnego pod budowê Przemyskiego Cen
trum Rozwoju Badmintona! Chyba nie ma
w¹tpliwoci o wadze tych przedsiêwziêæ. Cen
trum Informacyjne Sejmu opublikowa³o te¿
informacjê, ¿e marsza³ek Marek Kuchciñski
polecia³ samolotem do Rzeszowa w celu: z³o
¿enia oficjalnej wizyty w Szwecji, która od

Foto: Rafa³ Zambrzycki, Kancelaria Sejmu

w kosztownych rejsach powietrznych, ale media szybko poinformowa³y go, ¿e k³amie.

by³a siê 2 dni wczeniej Ale szukanie tutaj
komplikacji naprawdê by³oby ju¿ czepianiem
siê marsza³ka.
PiS nie ma szczêcia do samolotów i w ogó
le obiektów lataj¹cych. A to minister Macie
rewicz odwo³a³ zakup helikopterów Caracal,
co ci¹gnê³o na jego g³owê du¿y ³omot, a to
zakupili od Amerykanów samoloty, za które
zap³acili wielokrotnoæ ceny, jak¹ p³acili inni
kontrahenci; a teraz Pan Samolocik
Afera mocno uderzy³a marsza³ka i jego
dwór. Jednak zdaje siê, ¿e mimo to, Kuchciñ
ski nadal mocno stoi na nogach. W mediach
pogadali, ale w koñcu by³y marsza³ek Sejmu

otrzyma³ pierwsze miejsce na licie wybor
czej PiS w okrêgu kronieñskim. Badania
mówi¹, ¿e Polacy s¹ jednak zdania, ¿e po afe
rze zwi¹zanej z wykorzystywaniem rz¹do
wych lotów do prywatnych celów, polityk
nie zas³uguje na kolejn¹ szansê. Jak bêdzie
w wyborach  zobaczymy. Z grzecznoci nie
bêdziemy ¿yczyli by³emu marsza³kowi wy
sokich lotów, bo jak wiadomo, nie rozmawia
siê o sznurku w domu wisielca.

rodziejstw jakie oferuje wiat. Taka perspek
tywa wydaje siê ma³o atrakcyjna, choæ cier
pienie i ucisk s¹ nieod³¹cznymi sk³adnikami
ka¿dej ludzkiej egzystencji. Wspó³czesnego
cz³owieka odpycha ju¿ sama myl o sta³ym
¿yciu na pustelni, gdy¿ taki styl zdaje siê
przekrelaæ wszelkie ¿yciowe mo¿liwoci:
wielokierunkowego rozwoju, samorealizacji,
spo³ecznego awansu, podró¿owania czy roz
rywki. (Pustynia  biblijne miejsce spotkania
z Bogiem, o. Wojciech Maria Nowak EC).
...Nale¿y podkreliæ, ¿e szczególn¹ rolê
w rozwoju intelektualnym cz³owieka spe³nia
jêzyk mówiony i drukowany. Cz³owiek, który
nie rozmawia z Bogiem, z sob¹, z innymi, nie
pog³êbi siê i nie rozwinie umys³owo. Gdy

rozmawia, æwiczy mylenie. Zw³aszcza ,¿e
istot¹ mowy jest mowa istoty (Martin Hei
degger). Oznacza to,¿e w jêzyku wypowiada
siê ca³y cz³owiek. Kultura oparta na wypowia
daniu s³ów (oralna) jest pierwsza. Domino
wa³a przez ca³e wieki... (Ks. Bp Adam Lepa
Galenosfera, rodowisko ciszy).
...W wypowiedziach na temat ciszy pod
krela siê jej wartoæ, a w szczególnoci fakt,
¿e nie da siê jej niczym zast¹piæ. Maj¹c to na
uwadze Roman Brandstaetter stwierdza ¿e
w ludziach milcz¹cych jest lêk i niecierpli
woæ. B³ogos³awiona jest wiedza o ciszy.

W£ADYS£AW ROMIN

Pustynia  ród³o i miejsce ciszy
Pustynia mnie fascynuje, niepokoi, zmusza do mylenia. Bezmiar piasku, i bezradnoci
pomocy, lêku poruszaj¹cego siê na wietrze piasku, ¿aru z nieba, braku jakiegokolwiek oparcia,
dok¹d pod¹¿aæ, lêku przed samotnoci¹, niezrozumieniem. Braku jakiejkolwiek drogi, cie¿ki

By³am na pustyni cztery razy. W Tunezji,
w Maroku, w Syrii i Jordanii. Ogl¹da³am
bezmiar piasku, wysch³ej ziemi z samolotu.
Pamiêtam, jak g³êboko prze¿ywa³am obraz
pustyni. Do koñca jej nie rozumiem. Kroczy
³am po niej, ale wówczas by³o nas wielu. Jed
ni wsiadali na wielb³¹dy, inni wêdrowali, ale
by³y to dowiadczenia cz¹stkowe. Nigdy nie
przebywa³am na pustyni w nocy, w samotno
ci, a s¹ tacy, którzy wiadomie wybieraj¹
drogê milczenia. Tak jak ka¿dy wybiera swo
je powo³anie. Interesuje mnie, jak ró¿ni lu
dzie, ró¿nych zawodów myl¹ o pustyni.
...Za czasów Moj¿esza, w ci¹gu czter
dziestu lat drogi przez pustyniê, ukszta³towa³
siê lud Bo¿y, z którego mia³ siê narodziæ
Zbawiciel. W³anie podczas tamtej wêdrówki
przez pustyniê, ujawni³a siê nasza ludzka
niewiernoæ i Bo¿e mi³osierdzie. To w³anie
wtedy Bóg zawar³ przymierze ze swoim
ludem, karmi³ go mann¹, broni³ przed wro
gami i nieustannie siê nim opiekowa³.
...W czasach póniejszych prorocy nie
raz patrz¹ na pustyniê ju¿ czêsto symbolicz
nie. Pustynia to w ich oczach obraz, zrujno
wanego przez wrogów i zbezczeszczonego
naszym w³asnym odstêpstwem? ...zaiste
zlituje siê Pan nad Syjonem  wo³a prorok

Izajasz /51, 3/  zlituje siê nad wszelk¹ jego
ruin¹. Na Eden zamieni jego pustyniê, a jego
stepy na ogród! (o. Jacek Salij OP ród³o
na pustyni).
...Kocham Saharê. Spêdzi³em niejedn¹
noc na terenach zagarniêtych przez zbunto
wanych Maurów. Budzi³em siê na tych jas
nych przestrzeniach gdzie wiatr spiêtrza³ fale
jak na morzu. Czeka³em pomocy. pi¹c pod
skrzyd³em mojego samolotu, ale to by³o zu
pe³nie co innego.... (Antoine de Saint Exu
pery, Ziemia planeta ludzi, Wydawnictwo
Literackie MUZA S.A. 2006 r.).
Pustynia  zazwyczaj wywo³uje automa
tyczne skojarzenie z bezkresnymi piaszczys
tymi przestrzeniami, suchym i gor¹cym kli
matem z niesprzyjaj¹cymi ¿yciu warunkami,
które wymagaj¹ wielkiej odpornoci oraz
nak³adu si³, by w nich przetrwaæ. Podobnie
duchowoæ monastyczna, jej nurt pustelniczy
kojarzy siê z surowoci¹, samotnoci¹, ofiar
nym znoszeniem sta³ych braków, czy ograni
czeñ, z wszelkimi uci¹¿liwociami mieszka
nia na odludziu. Pustelnictwo wi¹¿e siê z dob
rowoln¹ rezygnacj¹ nie tylko ze szlachetnych
dróg szukania szczêcia, jak ma³¿eñstwo i ro
dzina, lecz z wszelkich form chwa³y ziems
kiej i z mo¿liwoci korzystania z licznych dob

Foto: Wikipedia

dojcia do celu. Katastrofa, tajemnica, ciemnoæ.

IZABELA MARIA TRELIÑSKA
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Historia pewnego wypracowania
Matka jest drogim i kochaj¹cym przyjacielem dziecka. (...) Do niej garnie siê dziecko wyznaje

wa³a zrozumieæ, stara³a siê rozwi¹zywaæ prob
lemy. Wspiera³a pasje sportowe Iki. I marzy³a
o przysz³oci córek Sprawdza³a, czy lekcje
odrobione i czysty ko³nierzyk fartuszka. Prze
pytywa³a z czytania i tabliczki mno¿enia.
Tak, rodzice uczestniczyli w naszym ¿y
ciu szkolnym, szczególnie mamy, z zapa³em
i wytrwale inicjuj¹c tak¿e spotkania towarzys
kie i imieninowe poza szko³¹. A do szkolnego
przedstawienia Historia ca³a o niebieskich

niedosz³y z powodu wojny maturzysta, które
go omin¹³ front wojenny ze wzglêdu na wiek,
pracowa³ w szwalni.
lub wziêli dopiero po wojnie, w 1945 r.
w £odzi, do tego po dramatycznych przej
ciach. Pan M³ody bowiem zosta³ inwalid¹
w czasie ¿niw w Boles³awcu. Uczestnik Ochot
niczych Hufców Pracy, powa¿nie ranny w wy
buchu miny, w którym kilka osób zginê³o, mia³
amputowan¹ nogê, a protez wtedy nie by³o.
I mimo, ¿e z wojny rodziny wysz³y szczê
liwie, bo szwagier z konspiracji prze¿y³, a brat
uratowa³ siê z Owiêcimia, to nowe ¿ycie za
czê³o siê dla £ucji niezbyt radonie. M¹¿,
przedwojenny harcerz, uzupe³ni³ wykszta³ce
nie i jako ksiêgowy przepracowa³ w Centrali

migda³ach to Pani £ucja ze zrozumieniem,
nawet u¿yczy³a nam do charakteryzacji swo
jej utleniaj¹cej siê szminki (amerykañski hit
z po³owy lat 50tych ubieg³ego wieku, pre
zent od brata).
Gdy wybuch³a II wojna wiatowa, £ucja
Bednarska mia³a 20 lat. Przysz³ego mê¿a po
zna³a przez znajom¹, która wpad³a kiedy do
niej do sklepu w³anie z Kazimierzem. By³o
to ju¿ w czasie okupacji. M³odszy nieznacznie,

Obrotu Surowcami Skórzanymi w £odzi. Po
godny, z dystansem do ¿ycia, lubi³ ¿artowaæ.
Niekiedy dobrotliwie pokpiwa³ z ambitnej
córki i ironizowa³ przy celnych uwagach ¿ony,
wzbudzaj¹c aplauz i sympatiê towarzystwa.
Pani £ucja pracowa³a w handlu w sklepie
wielobran¿owym przy Piotrkowskiej.
Byli dobrym ma³¿eñstwem. Kochaj¹c¹ siê
par¹. ¯yli rodzinnie i dla rodziny. Wychowali
i wykszta³cili obie córki, wydali za m¹¿, do

swoje troski, zmartwienia i radoæ zawsze znajduj¹c wyrozumia³oæ, pocieszenie, upragnione
ciep³o. Tak pisa³a Isia pod koniec siódmej klasy, ponad pó³ wieku temu. Mama Isi w tym
roku, 28 maja, skoñczy³a 100 lat!

Rówienica Banku Polskiego Pani £ucja Lach
z domu Bednarska urodzi³a siê w Zgierzu
w rodzinie rzemielnika. I choæ ojciec Pani
£ucji podejmowa³ siê ró¿nych zajêæ, to dyp
lom mistrzowski mia³ z kotlarstwa, dok³adnie
z miedzianych kot³ów. Do ¿ycia przygotowy
wana praktycznie, od najm³odszych lat uczy³a
siê dodatkowo krawiectwa, umia³a szyde³ko
waæ i robiæ na drutach.
Wysoka, szczup³a, z ciemnymi uk³adaj¹
cymi siê w³osami. Podoba³a siê. Ma³omówna.
Zawsze skromna, od czasu do czasu impono
wa³a szczególnymi umiejêtnociami. Popiso
wy mietankowy tort przy wa¿nych uroczys
tociach, a imieniny Isi to w³anie taka okazja,
budzi³ podziw wspania³¹ dekoracj¹. By³, jak
z cukierni, tylko smaczniejszy.
Pani £ucja Lach to jedna z naszych
mam, a by³o ich chyba 9. Mamy: Isi, Uli, Joli,
Jadzi, Jurka, Krysi, Ali i Tereski. Aktywny
Komitet Rodzicielski naszej elitarnej klasy
w Szkole Podstawowej nr 19, na wprost Zak
³adów Miêsnych przy In¿ynierskiej w £odzi,
w kontakcie z nauczycielk¹, moj¹ mam¹, wy
chowawczyni¹ klasy, do której i ja uczêszcza
³am. Pomocny organizator wycieczek szkol
nych, spotkañ klasowych, zabaw, wypraw do
teatrów, kin, dodatkowych lekcji z jêzyka an
gielskiego. I tzw. trójki klasowe tego komitetu,
których cz³onkowie, rodzice, na zmianê pe³nili
dy¿ury podczas imprez klasowych i w zwi¹z
ku z lekcjami religii poza szko³¹ w kociele
przy £¹kowej, niedaleko wytwórni filmowej,
do którego wêdrowalimy przez niezbyt bez
pieczny Park Poniatowskiego z ró¿nych stron
Polesia. Po drodze mijalimy sk³ady wêgla
z jednej strony, a cieki ulicy Radwañs
kiej z zapachem zalewajki i chleba z cukrem
z drugiej.
Pani Lachowa czu³a, troskliwa matka
przyprowadza³a do szko³y Isiê pomagaj¹c
dwigaæ ciê¿ki tornister i odprowadza³a, czês
to ze swoj¹ mam¹, troskliwie dopytuj¹c o zda
rzenia szkolne, a póniej i m³odsz¹ córkê Ka
siê rówienicê mojej siostry Gra¿yny. Usi³o

czekali wnuków. Wiedli ¿ycie pomiêdzy £o
dzi¹, Warszaw¹ i Gdañskiem prze¿ywaj¹c po
ra¿ki, ciesz¹c siê sukcesami dzieci. M¹¿ Pani
£ucji nie doczeka³ emerytury. Zmar³ nagle.
Po mierci mê¿a zaradna i gospodarna,
szalenie ¿ywotna £ucja Lach nadal z powiê
ceniem wspomaga³a córki, prze¿ywaj¹c z nimi
ró¿ne zawirowania ¿yciowe dodawa³a otu
chy, ofiarnie wychowa³a wnuki i szyde³kowa
³a... Niegdy wyczarowa³a lubn¹ sukniê Isi,
teraz serwety, serwetki, chusty niezwyk³ej
urody. A podró¿uje nawet na Sycyliê, do star
szej córki.
Od wielu lat nie mieszka ju¿ przy Radwañ
skiej 45, ale na Kurczakach z m³odsz¹ córk¹
Kasi¹, krelark¹. Pomagaj¹ wnuki.
Gratulacje i kwiaty otrzyma³a czcigodna
Jubilatka od Pani Prezydent m. £odzi Hanny
Zdanowskiej, a od Premiera Mateusza Mora
wieckiego nadszed³ list polecony z piêknymi
¿yczeniami od serca, a¿ na pó³ strony. Gra
tulowa³ te¿ Bank Polski PKO SA swojej ró
wienicy i najstarsz¹ klientkê uhonorowa³
specjaln¹ stuz³otówk¹. A ZUS do³¹czy³ bukiet!
Na przedwioniu tego roku zadzwoni³ do
mnie dr Andrzej Gerstenkorn, bo wród pa
mi¹tek po dziadku, kierowniku naszej pod
stawówki znalaz³ prawdziwy rarytas, wypra
cowanie O Matce Marii Lach. Wzruszyli
my siê wszyscy, Isia z mam¹ najbardziej. Wy
ró¿nione niegdy przez polonistkê Mariê Ska
wiñsk¹  moj¹ mamê, najlepsze wypracowa
nie w naszej klasie, by³o wród skarbów kie
rownika szko³y Bronis³awa Szwalnia. W³a
nie skoñczy³o 61 lat!
Wówczas, pamiêtam, wywo³a³o uczucie
podziwu i lekkiej zazdroci. Teraz, po latach,
z Jol¹, konkretnym in¿ynierem chemikiem
i Ul¹ najlepsz¹ stenotypistk¹ z jêzyków ob
cych, ze zdumieniem stwierdzi³ymy, ¿e jest
bardzo doros³e.
Juliusz S³owacki ze wszystkich prze¿yæ
smutnych i radosnych zwierza³ siê matce, swe
mu najwiêkszemu powiernikowi. To znów
Isia, zdolna romanistka.
1 czerwca rodzina i zaproszeni spotkali siê
w £odzi na uroczystym obiedzie w restauracji
na terenie Manufaktury, by uczciæ niezwyk³e
wydarzenie, jubileusz 100lecia urodzin Pani
£ucji Lach, jednej z naszych mam. Jedynej,
której uda³o siê do¿yæ tak piêknego wieku. By
³y toasty! Wspominalimy prze¿yte
Dziêkujemy Szanowna Jubilatko. Gratu
lujemy raz jeszcze, wszystkiego najlepszego,
dalszych szczêliwych lat, zdrowych i pogod
nych.
Szczêæ Bo¿e, Pani £ucjo!

JADWIGA SKAWIÑSKA

W Nowej Zelandii chc¹ zalegalizowaæ aborcjê
Zgodnie z przyjêtymi zmianami, aborcja zosta³a usuniêta z kodeksu karnego i nie bêdzie ju¿
przestêpstwem, a kwesti¹ zdrowotn¹ kobiety.

Nowozelandzki parlament przyj¹³ w pierw
szym czytaniu zmianê ustawy o antykoncep
cji, sterylizacji i aborcji. Za g³osowa³o 94
parlamentarzystów, 23 by³o przeciw. Jeli us
tawa przejdzie, a wszystko na to wskazuje,
matka bêdzie mia³a mo¿liwoæ zabicia dziec
ka, bez jakichkolwiek ograniczeñ, badañ
i wskazañ lekarskich do 20. tygodnia ¿ycia
dziecka. Póniej aborcja te¿ bêdzie mo¿liwa,
ale po opinii lekarza.
Nowej regulacji sprzeciwia siê Episkopat
Nowej Zelandii, który wyrazi³ te¿ niezado

wolenie z powodu braku szczerego i uczci
wego dialogu wobec tej kwestii. Cynthia Pi
per z diecezjalnej komisji ds. sprawiedliwoci
spo³ecznej zwróci³a uwagê na powody, jakimi
kieruj¹ siê kobiety przy aborcji. Wród g³ów
nych wskaza³a biedê, napiêtnowanie spo
³eczne, brak wsparcia wspólnoty, wymuszanie
ze strony partnera, czy rodziny oraz izolacjê.
Episkopat uwa¿a, ¿e nale¿y bardziej sku
piæ siê na umocnieniu polityki wspieraj¹cej
kobiety i wspieraniu organizacji nios¹cych
im pomoc. Nowe prawo zupe³nie nie podej

muje tych kwestii i nie próbuje ich rozwi¹zaæ.
Strona kocielna przypomina równie¿ o bez
porednich i d³ugoterminowych problemach
psychologicznych i emocjonalnych, jakie
spotykaj¹ kobiety dokonuj¹ce aborcji.
Lokalni obroñcy ¿ycia wzywaj¹ Nowoze
landczyków, którzy s¹ zaniepokojeni ustaw¹
i jej konsekwencjami, aby zg³osili rz¹dowi
sprzeciw. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e rz¹d
chce sfinalizowaæ ustawê przed Bo¿ym Naro
dzeniem, poniewa¿ rok 2020 jest rokiem wy
borczym.
 ¯ycie ka¿dego cz³owieka od samego
poczêcia jest wiête i nikt, ¿aden cz³owiek,
nie ma prawa decydowaæ o tym, kiedy kto ma

Siedziba Parlamentu Nowej Zelandii w Wellington

umrzeæ  mówi dla Radia Maryja dr in¿.
Adam Kisiel z Krucjaty Modlitwy w Obronie
Dzieci Poczêtych. Obroñcy ¿ycia wzywaj¹
te¿ do modlitwy za Now¹ Zelandiê.
IKA
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Rok Gra¿yny Bacewicz
W tym roku przypada 110. rocznica urodzin i 50. rocznica mierci Gra¿yny Bacewicz,
o której mówiono niegdy, ¿e jest najwybitniejsz¹ kobiet¹ kompozytork¹ wiata.
Urodzona w £odzi i dzia³aj¹ca tu przez jaki
czas twórczyni mia³a tak znakomicie opa
nowany warsztat kompozytorski, ¿e jeszcze
w latach 60tych niektórzy, nieznaj¹cy jej
osobicie dyrygenci zagraniczni s¹dzili, ¿e
Gra¿yna to mê¿czyzna (wtedy niewiele pañ
trudni³o siê pisaniem muzyki, a te, które to ro
bi³y, nie osi¹ga³y na ogó³ godnych wiêkszej
uwagi rezultatów). W beletryzowanych wspo
mnieniach Gra¿yny Bacewicz pt. Znak szcze
gólny mo¿na przeczytaæ, ¿e przychodzi³y do
niej z zagranicy listy zaczynaj¹ce siê od
s³ów: Cher Monsieur Gra¿yna Bacewicz lub
Dear Mister Bacewicz. Natomiast pewien
krytyk stwierdzi³ autorytatywnie, i¿ w jej cie
niu z pewnoci¹ stoi mê¿czyzna, pisz¹cy za
ni¹ wszystkie utwory. Dopiero po jakim cza
sie wiat muzyczny zorientowa³ siê, w czym
rzecz  naturalnie w Polsce od pocz¹tku
wszystko by³o oczywiste.
Warto przywo³aæ kilka opinii sprzed lat
dotycz¹cych kompozytorki, a pochodz¹cych
od jej kolegów po fachu; wypowiedzi loku
j¹cych artystkê na samym szczycie Parnasu.
Nieraz mawia³em, ¿e jest ona najwiêksz¹
kompozytork¹, bo kobietykompozytorki do
jej czasów nie zajê³y tak wybitnego miejsca,
a w epoce romantycznej nie wychodzi³y poza
salon  pisa³ Witold Rudziñski. Opinia Ste
fana Kisielewskiego by³a analogiczna: Gra
¿yna jest na pewno na ca³ym szerokim wie
cie najwybitniejsz¹ i najwszechstronniejsz¹
kobiet¹ pisz¹c¹ muzykê.
Jeli obecnie nie powtarza siê tak jedno
znacznych s¹dów, to wcale nie oznacza, i¿
rangi jej dorobku siê nie dostrzega. Mo¿e na
wet widzi siê tê rangê wyraniej na tle nie
których, obni¿aj¹cych poprzeczkê warsztato
wych wymagañ, aktualnych tendencji kom
pozytorskich.
By³a trzecim dzieckiem mieszanego, pols
kiego ze strony matki, a litewskiego ze strony
ojca, ma³¿eñstwa. Rodzeñstwo to Kiejstut 
póniejszy d³ugoletni rektor ³ódzkiej Pañst
wowej Wy¿szej Szko³y Muzycznej, ceniony

pianistakameralista, z wykszta³cenia tak¿e
filozof, Wanda  poetka, oraz Witold (Vytau
tas Bacevièius)  kompozytor, który póniej
wraz z ojcem, Vincasem, osiad³ na Litwie.
Gra¿yna, razem z braæmi, pocz¹tkowo uczy³a
siê muzyki u ojca. Od 1919 roku uczêszcza³a
do ³ódzkiego konserwatorium Heleny Kijeñ
skiejDobkiewiczowej. Studia kontynuowa³a
w Konserwatorium Warszawskim, w klasach
skrzypiec Józefa Jarzêbskiego, fortepianu
Józefa Turczyñskiego oraz kompozycji Kazi
mierza Sikorskiego. W 1932 roku wyjecha³a
do Pary¿a, by doskonaliæ warsztat twórczy
pod okiem legendarnej ju¿ dzi Nadii Bou
langer, a umiejêtnoci wiolinistyczne pog³ê
biaæ u Henri Toureta i Carla Flescha.
Szybko rozpoczê³a siê jej miêdzynarodo
wa kariera wirtuozowska. W recenzjach pod
krelano nieskaziteln¹ intonacjê gry skrzyp
cowej, mistrzostwo techniczne i finezjê inter
pretacyjn¹. W 1935 roku zdoby³a pierwsze
wyró¿nienie na Miêdzynarodowym Konkur
sie Skrzypcowym im. Henryka Wieniaws
kiego. W tym okresie prowadzi³a klasê skrzy
piec i naucza³a przedmiotów teoretycznych
w ³ódzkim konserwatorium. Po wojnie te¿
by³a przez jaki czas zatrudniona w ³ódzkiej
uczelni, wspó³pracowa³a ponadto jako autor
ka muzyki z miejscow¹ rozg³oni¹ radiow¹
i teatrami. Dzia³alnoæ koncertow¹ kontynuo
wa³a do pocz¹tku lat piêædziesi¹tych, potem
nastawi³a siê na pracê twórcz¹. Zasiada³a
w jury konkursów skrzypcowych i kompozy
torskich. Sama by³a laureatk¹ licznych nag
ród za twórczoæ muzyczn¹, przyznanych jej
w Paryżu, Londynie, Warszawie, Liège, Bruk
seli. Ujawni³a te¿ predylekcje literackie 
napisa³a powieci Dwie drogi, Sid³a, Oporny
hydraulik, Powieæ wojenn¹, sztukê teatraln¹
Jerzyki albo nie jestem ptakiem i szereg opo
wiadañ. Przez ostatnie lata ¿ycia wyk³ada³a
kompozycjê w warszawskiej PWSM. Zmar³a
w stolicy.
Jej twórczoæ, zaliczana do neoklasycyz
mu, nie stanowi monolitu. Charakterystyczna

jest dla jej muzyki umiejêtnoæ ³¹czenia wy
rafinowanych rodków technicznych z kla
rownoci¹ struktury, a rygorów formalnych
z ekspresj¹. Jednak jej jêzyk dwiêkowy
ewoluowa³. Wch³ania³ stopniowo niektóre at
rybuty muzycznej awangardy, coraz wyra
niej zbli¿aj¹c siê do sonoryzmu, wi¹¿¹cego siê
z traktowaniem w³aciwoci czysto brzmie
niowych jako pierwszoplanowych. Wszelako
nawet daleko id¹ce poszukiwania dwiêkowe
nie oznacza³y sprzeniewierzenia siê idei ³adu,
zwi¹zanej w du¿ym stopniu w³anie z klasy
cystycznym kultem klarownej formy oraz
szacunkiem dla rzemios³a. W ¿adnym zakre
sie tworzywo muzyczne nie mia³o dla niej
tajemnic  pisa³ Tadeusz Baird  jest u niej
niewyczerpane ród³o inwencji, mistrzostwo
techniczne i formalne, rozmach.
W spucinie Bacewicz najwiêcej znaj
duje siê utworów instrumentalnych. Bardziej,
ni¿ wokalne, odpowiada³y one estetycznym
pogl¹dom kompozytorki, odnosz¹cym siê do
sztuki dwiêku jako przekazu asemantycz
nego. Aby nie prowokowaæ s³uchaczy do
skojarzeñ pozamuzycznych, unika³a tytu³ów
tzw. programowych. Poza tytu³ami charakte
ryzuj¹cymi formê (symfonia, sonata, kwintet,
kwartet, trio), wprowadzi³a okrelenia typo
we dla wieku XX  Koncert na orkiestrê,

Tromtadracja
Wed³ug s³ownika jêzyka polskiego tromtadracja to: 1. G³one, krzykliwe, efekciarskie i de
monstracyjne wyg³aszanie patriotycznych albo postêpowych hase³, 2.osoby, rodowiska,
które w ten sposób g³osz¹ jakie pogl¹dy lub has³a.
Termin ten utworzy³ niegdy Jan Lam i by³
doæ popularny zw³aszcza w Galicji (na prze
³omie XIX i XX wieku). Obecnie jest ma³o
znany. Nie znalaz³em wyjanienia pochodze
nia tego s³owa, wiêc przypuszczam (na w³as
n¹ odpowiedzialnoæ), ¿e mo¿e mieæ zwi¹zek
z francuskim s³owem trompeter  przen.
roztr¹biæ, rozg³osiæ i czasownikiem draper 
przen. obnosiæ siê z czym, afiszowaæ siê,
popisywaæ czym.
Takie t³umaczenie i znaczenie tego s³owa
w naszym jêzyku pasuje mi do jego zastoso
wania dla okrelenia zaznaczonej ostatnio

wyranie w mediach sytuacji napastliwego
ataku na dwie znane w Polsce osoby/osobis
toci: Ks. Abp. Marka Jêdraszewskiego i mar
sza³ka Sejmu Marka Kuchciñskiego.
W pierwszym przypadku chodzi o jego
wypowied w koñcowej czêci kazania wy
g³oszonego z okazji 75. rocznicy Powstania
Warszawskiego i u¿ycia zwrotu czerwona
zaraza w kontekcie do tromptadracji rodo
wisk LGBT. Czy¿by w przemówieniu o cha
rakterze wspomnieniowym, a zarazem patrio
tycznym, nie wolno by³o mówcy u¿yæ jakie
go porównania? Starsze pokolenie (a w³a

ciwie ju¿ bardzo stare) pamiêta czasy pano
wania ideologii jedynie s³usznej, a szerzonej
wszelkimi mo¿liwymi rodkami (nie wyklu
czaj¹cej przymusu), co w pamiêci tego¿ po
kolenia pozosta³o jako czerwona zaraza. Byæ
mo¿e (?), u¿ywaj¹c tego zwrotu w kontekcie

Musica sinfonica in tre movimenti czy Muzy
ka na smyczki, tr¹bki i perkusjê.
Mia³a jednak wiadomoæ zwi¹zku z tra
dycj¹ narodow¹. Rozumia³a j¹ w kategoriach
duchowych, a nie tylko w sensie nawi¹zywa
nia do folkloru, choæ i tak¹ stylizacjê upra
wia³a (III Koncert skrzypcowy góralski,
I oraz IV Kwartet smyczkowy, balet Z ch³opa
król). Bardzo lubi³a ¿ywio³owy rytm oberko
wy, wprowadzi³a go jako osnowê fina³u Kon
certu fortepianowego, fina³u II Sonaty forte
pianowej, drugiej czêci I Kwintetu fortepia
nowego. Napisa³a dwa Oberki na skrzypce
i fortepian i podobnie, jak niektóre koncerty,
wykonywa³a je jako wiolinistka  tym razem
wspólnie z bratem, Kiejstutem.
W £odzi Gra¿yna Bacewicz ma od ja
kiego czasu ulicê  tyle, ¿e od centrum dale
ko i na dobr¹ sprawê ma³o kto wie, gdzie siê
ona znajduje. Od 1999 roku wspólnie ze swym
bratem, Kiejstutem, patronuje Akademii Mu
zycznej. Przez kilka lat dzia³a³ ³ódzki kwartet
smyczkowy jej imienia, ale, podobnie jak
kwartety im. Rubinsteina i Tansmana, uleg³
rozwi¹zaniu. O pomniku, choæby skromnym,
jak w Bydgoszczy, na razie nie pomylano...

JANUSZ JANYST
zachowañ LGBT autor wypowiedzi mia³ na
myli w³anie demonstracyjne roszczenia do
zachowañ niezgodnych z panuj¹cym obycza
jem. Czy to ju¿ wystarczy³o, aby os¹dzaæ
mówcê o najgorsze ?
W przypadku marsza³ka Sejmu Marka
Kuchciñskiego zastanawiam siê, dlaczego
w jego obronie nie wziêto pod uwagê bardzo
prostego wyt³umaczenia: jeli kto dysponuje
jakim rodkiem lokomocji, to ma prawo do
tego rodka wzi¹æ, kogo chce. Jeli jadê tak
sówk¹, to nikt mnie nie pyta, dlaczego wzi¹
³em ze sob¹ kogo (np. cz³onka rodziny). Je
li marsza³ek mia³ prawo zadysponowaæ sa
molotem, to  moim zdaniem  mia³ tam pra
wo wzi¹æ kogo chcia³, a zatem tak¿e kogo
z rodziny. I niepotrzebnie siê z tego t³umaczy³.
Wysuwane zarzuty w jednym i drugim
przypadku maj¹, jak mi siê wydaje, charakter
celowego umniejszania godnoci danej oso
by i wiarygodnoci pe³nionej przez ni¹ funkc
ji. Takie postêpowanie za ma³o okreliæ s³o
wem nie³adnie.

PROF. TADEUSZ GERSTENKORN
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Polski Uniwersytet na Obczynie w Londynie
Polski Uniwersytet na Obczynie (PUNO) w Londynie, jedyna polska uczelnia poza granicami
kraju, istnieje ju¿ od prawie 80 lat. Zosta³ uznany jako jednostka uniwersytecka przez Uniê
Europejsk¹ oraz posiada status wy¿szej uczelni w Wielkiej Brytanii. Uniwersytet jest bez w¹t
pienia jedn¹ z najwa¿niejszych, jeli nie najwa¿niejsz¹, polsk¹ instytucj¹ naukow¹ na obczynie.

Historia PUNO
PUNO jest spadkobierc¹ Uniwersytetu
Polskiego Zagranic¹, który zosta³ za³o¿ony
pod koniec 1939 r. w Pary¿u, a wiêc po wkro
czeniu wojsk hitlerowskich do Polski i zamk
niêciu przez Niemców wy¿szych uczelni w kra
ju. Uniwersytet powsta³ z inicjatywy Oskara
Haleckiego w celu zapewnienia ci¹g³oci pols
kiego szkolnictwa wy¿szego  w³anie jako
konsekwencja niemieckiego zakazu funkcjo
nowania polskich instytucji naukowych i kul
turalnych na terytorium okupowanej Polski.
Po zajêciu Francji przez Niemców w 1940 r.
uniwersytet przeniós³ swoj¹ dzia³alnoæ do
Wielkiej Brytanii. Po wojnie, ju¿ na teryto
rium Wielkiej Brytanii, w której swoj¹ drogê
¿yciow¹ musia³o kontynuowaæ wiêkszoæ Po
laków walcz¹cych na froncie zachodnim, zna
czenie uczelni ros³o z roku na rok.
Rz¹d Rzeczypospolitej na uchodstwie ut
worzy³ oficjalnie now¹ uczelniê jako Polski
Uniwersytet na Obczynie w 1949 r. W tym¿e
roku uczelnia otrzyma³a tymczasowy statut
uniwersytecki, a 3 lata póniej  dekretem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Augusta
Zaleskiego  pe³ne prawa akademickie.
Na PUNO studiowa³o wielu Polaków,
w tym ¿o³nierze armii Andersa oraz ci, którzy
pozostali w Wielkiej Brytanii po wojnie, boj¹c
siê powrotu do komunistycznej Polski. W pó
niejszych latach PUNO przyci¹ga³o wielu Po
laków przebywaj¹cych na emigracji.
By³ wa¿n¹ instytucj¹ akademick¹ w okre
sie panuj¹cego systemu komunistycznego
w Europie Wschodniej. Po rewolucji w kra
jach by³ego bloku wschodniego koñca lat
80tych i pocz¹tku 90tych ubieg³ego wieku,
zosta³ trochê zapomniany i zepchniêty na po
bocze. Dopiero masowa polska emigracja za
robkowa do Wielkiej Brytanii sprawi³a, ¿e dla
m³odych Polaków w Wielkiej Brytanii PUNO
stal siê atrakcyjn¹ mo¿liwoci¹ kszta³cenia siê.
Ta polska uczelnia wy¿sza stanowi³a nie
tylko jeden z najistotniejszych filarów utrzy
mania i rozwoju to¿samoci narodowej dla Po
laków na Wyspach Brytyjskich, ale równie¿
pozwala³a zdobywaæ wysokie kwalifikacje
zawodowe w jêzyku polskim. Jego znaczenie
uleg³o niezwyk³ej, bardzo istotnej przemianie.
Wskutek zmian ustrojowych w Polsce, PUNO
nie musia³ ju¿ po roku 1989 pe³niæ roli gwa
ranta pe³nej niezale¿noci akademickiej Po
laków od systemu komunistycznego. Zacz¹³
byæ jednostk¹ akademickobadawcz¹, sku
pion¹ na zagadnieniach bie¿¹cych. Papie¿ Jan
Pawe³ II, na 50lecie PUNO (1989 r.), sk³ada³
Uczelni wyrazy uznania i b³ogos³awi³ na dal
sz¹ dzia³alnoæ dydaktyczn¹ oraz naukow¹.
Jego s³owa okazuj¹ siê byæ prorocze.
Status prawny
Polski Uniwersytet na Obczynie w rze
czywistoci powsta³ w 1949 r. po likwidacji
wydzia³ów polskich przy uniwersytetach
w Anglii i Szkocji.
W 2016 r. Komisja Europejska dokona³a
walidacji PUNO i zarejestrowa³a uniwersytet
pod nazw¹ Polish University Abroad nadaj¹c
PUNO PIC (Participant Identification Num

ber) oraz prawo ubiegania siê o granty nauko
wobadawcze. Walidacja nast¹pi³a na podsta
wie ci¹g³oci miedzy II i III RP.
Z polskiego punktu widzenia i wed³ug
prawa II Rzeczypospolitej, które obecnie sta³o
siê czêci¹ prawa polskiego, a przede wszyst
kim Dekretu Prezydenta RP z dnia 15 grudnia
1952 r., PUNO jest prywatnym uniwersytetem
na prawach uczelni publicznych.
Status PUNO jako szko³y wy¿szej zosta³
tak¿e potwierdzony przez prawo III RP, której
w³adze w ustawie z dnia 6 lutego 1998 r. uz
na³y wszystkie nadane przez PUNO tytu³y
i stopnie naukowe, w tym 138 doktorskich,
109 magisterskich i 56 doktorów habilitowa
nych. III RP tym samym odciê³a siê od prak
tyki czasów PRL nieuznawania PUNO.

Uniwersytet ma prawo nadawania tytu³ów
oraz dyplomów. W swojej historii PUNO
nada³ 650 dyplomów: bakalarskich (licencjac
kich), magisterskich, doktorskich oraz dokto
ratów honoris causa. Dyplomy te s¹ uznawane
na wiecie. Zosta³y te¿ ostatecznie, po 45 la
tach okresu zwalczania PUNO przez w³adze
PRL, uznane przez III RP wy¿ej wspomnian¹
ustaw¹ z dnia 6 lutego 1998 r.
Polski Uniwersytet na Obczynie funkcjo
nuje od lat jako instytucja charytatywna. Pro
fesorowie z Polski wspomagaj¹ dzia³ania
PUNO, ale funkcjonowanie uczelni opiera siê
na pracy kadry zamieszka³ej w Wielkiej Bryta
nii o miêdzynarodowym dorobku naukowo
badawczym. Praca na PUNO odbywa siê w du
¿ej mierze na zasadzie wolontariatu. Kierow
nictwo i pracownicy naukowi nie otrzymuj¹
¿adnego wynagrodzenia, poza skromnymi ho
norariami za prowadzone zajêcia dydaktycz
ne, a formalnie wynagradzany jest tylko per
sonel administracyjny. Wyk³adowcy z Polski
otrzymuj¹ zwrot kosztów podró¿y oraz sym
boliczne honoraria, w zasadzie pokrywaj¹ce
koszty przygotowania zajêæ. Tym bardziej
wydaje siê imponuj¹ca aktywnoæ tej uczelni.

Dzia³alnoæ
Konferencje Kwietniowe to doroczny
cykl miêdzynarodowych konferencji nauko
wych, upamiêtniaj¹cych Prezydenta Kaczo
rowskiego (dotychczas realizowane tematy:
polska historia, szkolnictwo, kultura, osi¹gniê
cia polskiej myli naukowej i technicznej).
Konferencje Listopadowe to cykl miê
dzynarodowych konferencji naukowych Ins
tytutu Nauk Spo³ecznych i Zak³adu Psycholo
gii Stosowanej, skupiony na zagadnieniach do
tycz¹cych emigracji, w tym tzw. m³odej pols
kiej emigracji (Polaków przyby³ych po wej
ciu Polski do Unii Europejskiej).
Uczelnia prowadzi dwa seminaria dokto
ranckie realizowane przez Wydzia³ Nauk Hu
manistycznych i Instytut Nauk Spo³ecznych
oraz powsta³e w bie¿¹cym roku akademickim
seminarium doktoranckie Instytutu Nauk Tech
nicznych PUNO  wszystkie przygotowuj¹ce
s³uchaczy do obrony prac doktorskich na
polskich uczelniach wy¿szych.
Istniej¹ te¿ projekty integruj¹ce polsk¹

emigracjê w Wielkiej Brytanii. To Kurs Kul
tury Polskiej, czyli cykl dydaktyczny promuj¹
cy polskoæ w Wielkiej Brytanii od 1953 r.
oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku i Innych 
sta³y cykl wyk³adów nt. Polski i wiata.
Oficjalne dane brytyjskiego urzêdu statys
tycznego ONS mówi¹, ¿e od 2016 r. przebywa
w Wielkiej Brytanii ju¿ ponad milion Pola
ków, przy czym ponad 900 tys. z nich urodzi³o
siê w Polsce. Na podstawie badañ naukowych
prowadzonych na Polskim Uniwersytecie na
Obczynie w latach 20132015 przez prorek
tora PUNO  dr Gra¿ynê Czubiñsk¹, wiadomo
równie¿, ¿e rednia wieku osób doros³ych po
siadaj¹cych polskie obywatelstwo i rezyduj¹
cych w Wielkiej Brytanii wynosi 32 lata.
Wykszta³cenie rednie ma 31% badanych,
a wy¿sze: 32%. Grupa badawcza PUNO by³a
na tyle dobrze dobrana i kompetentna, ¿e wy
niki mo¿na rzutowaæ na populacjê nawet dwu
milionow¹, przy poziomie ufnoci 0,95  bo
nieoficjalnie mówi siê, ¿e Polaków w Wielkiej
Brytanii mo¿e byæ ponad 2 miliony. W zwi¹z
ku z powy¿szymi faktami uniwersytet urucho
mi³ i prowadzi szereg pe³nowymiarowych
studiów podyplomowych w jêzyku polskim,

na których wyk³adaj¹ nie tylko polscy nau
kowcy rezyduj¹cy w Wielkiej Brytanii, ale te¿
zapraszani wyk³adowcy z Polski. Studia licen
cjackie prowadzone przez Polski Uniwersytet
na Obczynie w Londynie bêd¹ naturaln¹
kolej¹ rzeczy przy tak du¿ej grupie docelo
wej, jak¹ jest w³anie m³oda polska emigra
cja (Polacy przybyli do Wielkiej Brytanii po
2004 r.). Na bazie analiz rynkowych PUNO
chce oferowaæ dwa licencjaty. W tym celu
kadra uczelni, zarówno naukowa, jak i admi
nistracyjna, winna zostaæ znacznie rozbudo
wana.
Oferta edukacyjna PUNO obejmuje rów
nie¿ po raz pierwszy studia online  to studia
podyplomowe w jêzyku polskim: psychodie
tetyka, mediacje&negocjacje, nauczanie jêzy
ka polskiego, psychologia stosowana, zarz¹
dzanie opiek¹ nad osobami starszymi, akade
mia trenerów, interwencja kryzysowa, zdro
wie publiczne, seksuologia spo³eczna.
Zajêcia bêd¹ siê odbywaæ w trybie week
endowym. Studenci uczestnicz¹cy w wyk³a
dach i æwiczeniach w trybie online maj¹ te sa
me prawa i obowi¹zki, co osoby znajduj¹ce
siê w sali wyk³adowej. PUNO nie zapewnia
s³uchaczom online dostêpu do internetu w ich
lokalizacji. Wysokoæ czesnego jest ta sama
dla wszystkich. Studiowanie online pozwala
zdalnie uczestniczyæ w ka¿dych zajêciach
i redukuje koszty dojazdu do PUNO w Lon
dynie. Dyplomy i wiadectwa s¹ identyczne
dla wszystkich studentów.
Przysz³oæ
M³ody i odmieniony Polski Uniwersytet
na Obczynie, którego misja i etos stanowi¹
kontynuacjê dawniejszego PUNO, dzia³a dzi
 w drugiej dekadzie XXI w.  dynamicznie
i odwa¿nie. Uczelnia ma jasno sprecyzowany
cel g³ówny: s³u¿enie Polakom wszystkich
pokoleñ, którzy przebywaj¹c poza granicami
swego kraju lub kraju przodków, pragn¹ po
szerzaæ sw¹ wiedzê, kontynuowaæ studia aka
demickie w jêzyku polskim, utrzymywaæ kon
takt z polsk¹ nauk¹, kultur¹, jêzykiem  z pols
koci¹.
Od 2016 r. uniwersytet uczestniczy w Ho
ryzont 2020  najwiêkszym w historii prog
ramie finansowania badañ naukowych i inno
wacji w Unii Europejskiej. PUNO bêdzie pro
wadzi³ prace naukowobadawcze w ramach
tego programu przez kolejne lata  poza swe
80te urodziny, które przypadaj¹ w 2019 r.
Uczelnia ma przed sob¹ wa¿ne i ambitne
zadania: wspieraæ najm³odsz¹ emigracjê, czy
te¿ migracjê unijn¹, oferuj¹c jej nabywanie
wiedzy akademickiej oraz kszta³cenie prak
tyczne  tak, aby s³uchacze pozyskali umiejêt
noci, które wspomog¹ ich w znalezieniu
pracy i pomylnym funkcjonowaniu w no
wym otoczeniu. W wielokulturowych i wielo
narodowociowych rodowiskach dzisiejszej
Europy, w których rodz¹ siê tysi¹ce polskich
dzieci, gdzie coraz wiêcej jest ma³¿eñstw mie
szanych, tocz¹ siê procesy nieustannej akultu
racji i inkulturacji, a tradycyjny patriotyzm
powoli traci sw¹ si³ê i atrakcyjnoæ, rol¹ pols
kiej uczelni poza Polsk¹ jest tak¿e nieustanne
przypominanie  poprzez edukacjê  ¿e ubo¿
szy jest cz³owiek, który nie zna w³asnych ko
rzeni i kultury swych przodków. Zadaniem
polskiej uczelni jest tak¿e krzewienie kultury
polskiej i ukazywanie jej wk³adu w spuciznê
i dzieñ dzisiejszy wielokulturowego spo³e
czeñstwa europejskiego.
Polski Uniwersytet na Obczynie w Lon
dynie, bêd¹cy wa¿n¹ czêci¹ historii polskiej
emigracji, spogl¹da  wraz z jego wiernymi
i oddanymi pracownikami  optymistycznie
w przysz³oæ.

PROF. MIROS£AW MATYJA
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O metodach walki z ha³asem...
Co zaskoczy³o mnie podczas, a raczej na zakoñczenie podró¿y do Katalonii, to idealna cisza
i spokój panuj¹cy na El Prat, czyli na barceloñskim lotnisku. Nie zwróci³em na to uwagi po
przylocie, no bo wiadomo, po kilkugodzinnej podró¿y (trzy godziny busem z £odzi do Modlina
 bo na ³ódzkim lotnisku posucha  i kolejne trzy godziny do Barcelony; na szczêcie lot by³
bez opónienia) cz³owiek marzy jednie o tym, by znaleæ siê w gocinnych apartamentach.

Natomiast, w drodze powrotnej dotar³em na
lotnisko z godzinnym wyprzedzeniem. Czeka
³em, licz¹c ¿e us³yszê zapowied odlotu i tak
czeka³em, a¿ nadszed³ ostatni kwadrans przed
por¹ odlotu. Ha, móg³bym sobie czekaæ a¿ do
chwili, kiedy w kalendarzu s¹siadowa³yby
obok siebie dwie niedziele. Przez te trzy kwad
ranse trochê dziwi³em siê, ¿e nie us³ysza³em
¿adnej dwiêkowej zapowiedzi odlotu, ale po
myla³em, ¿e byæ mo¿e natrafi³em na okienko
bez odlotów. By³o jednak wrêcz przeciwnie:
odloty i przyloty by³y co kilka minut. Dlacze
go akustycznie ich nie anonsowano? Otó¿,
w trosce o spokój i dobre samopoczucie ocze
kuj¹cych ju¿ dawno, jak siê dowiedzia³em,
wycofano na tym lotnisku dwiêkowe zapo
wiedzi odlotów i przylotów. Tu Bareja nie na
krêci³by s³ynnego fragmentu, s³ynnej swojej
komedii z pyz¹ w roli g³ównej, która to pyza

u³atwi³a okêciowej zapowiadaczce odlotów
wyg³osiæ komunikat po londyñsku.
Ha³as jest wrogiem cz³owieka, dawno to
stwierdzono. Lotniskowe komunikaty, które
np. na El Prat ulatywa³yby z megafonów co
minutê lub dwie, powodowa³yby nic innego,
jak nieznony ha³as, który ciê¿ko by znosi³ or
ganizm ka¿dego cz³owieka, w tym przypadku
pasa¿era, czekaj¹cego na wylot. Komunikaty
dwiêkowe zast¹pi³y wy³¹cznie tablice elek
troniczne, wywietlaj¹ce godziny i destynacje
lotów. One dla organizmu cz³owieka szkodli
we nie s¹. Dwiêkowe komunikaty pozosta³y
jeszcze w kataloñskich poci¹gach. Padaj¹ tu
co piêæ minut, jednak taka czêstotliwoæ niko
mu krzywdy nie czyni.
Dotar³em wreszcie do kraju i wsiadam
w tramwaj linii 10. W pojedzie tym skrzecz¹
cy, niczym sroczy g³os informuje mnie o nas

Dobroczyñcy Aspektu Polskiego
Ks. Szymon z Be³chatowa l Pani Teresa z £odzi l Pani
Stefania z £odzi l Pani Halina z £odzi l Pan Franciszek
z £odzi l Pani Henryka z £odzi l Pan Tadeusz z Warszawy l Pan Julian z £odzi l Pani Edyta ze Skierniewic l Pani Ewa ze Zgierza l Pan Stanis³aw z £odzi l
Pani Teresa z £odzi l Pani Maria z Opola l Pani Barbara z £odzi.
BÓG ZAP£AÆ!

têpnym przystanku. Po co? Przecie¿ ostatnimi
czasy zmieniono nazwy zaledwie kilku ulic
i to bynajmniej nie tych z tramwajami Jadê
sobie t¹ dziesi¹tk¹ na Widzew i s³yszê ten
skrzecz¹cy g³os mniej wiêcej co minutê. Stop
niowo, staje siê to denerwuj¹ce, zw³aszcza, ¿e
s³yszê informacje zupe³nie dla mnie zbêdne.
Skrzecz¹cy g³os mówi mi, ¿e w pobli¿u nas
têpnego przystanku jest, a to ³ódzka filmówka,
a to szpital Korczaka. Po co?
Od tamtego czasu ju¿ trochê minê³o. Po
£odzi poruszam siê komunikacj¹ miejsk¹.
Stwierdzi³em, ¿e oko³o po³owy pasa¿erów za
raz po wejciu do wozu wk³ada do uszu s³u
chawki. Dziêki temu nie s³yszy tego mêcz¹
cego g³osu, informuj¹cego gdzie jest jaka
ulica, tak jakby wojewoda pozamienia³ nazwy
wszystkich ulic w miecie i gdzie jest jaki szpi
tal. Widzia³em wielokrotnie pasa¿erów bieg
n¹cych przez ca³y wagon do motorniczego lub
kierowcy autobusu ze stanowczym ¿¹daniem,
by wy³¹czy³ lub ciszy³ tê szczekaczkê. Wi
dzia³em nawet cz³owieka, który w tym celu
przesiad³ siê z drugiego do pierwszego wago

nu. I to wszystko w pojazdach, które zaopat
rzone s¹ w elektroniczne tablice, informuj¹ce
o ca³ej trasie linii i o aktualnym i najbli¿szym
przystanku. Niestety, zadecydowano, ¿e nale
¿y pasa¿erów nara¿aæ na podró¿ ze zbêdnym
ha³asem, informuj¹cym np. ¿e ostatni przysta
nek Kochanówka, szpital psychiatryczny.
Jest jednak nadzieja, ¿e wkrótce ten nie
w¹tpliwie zbêdny, a i szkodliwy dla zdrowia
pasa¿erów ha³as z ³ódzkich tramwajów i auto
busów zniknie. Jego emitent postanowi³ bo
wiem skoñczyæ z tramwajow¹ konferansjer
k¹ i wzi¹æ siê za politykê. Nie bêdzie nêka³ lu
dzi w tramwaju linii 1, ale ma byæ jedynk¹ na
licie kandydatów na pos³ów. Zatem, jest
szansa, by jego g³os przesta³ nêkaæ szarych
obywateli. Byæ mo¿e bêdzie rozlega³ siê na
Wiejskiej: przemawia³ pose³ Pipkowski, nas
têpny pose³ Grzybkowski, a po nim pose³ Ryb
kowski. Bo takie s¹ wspó³czesne, polskie me
tody walki z ha³asem w rodkach komunikacji
miejskiej.
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