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Katolicki Klub

Bogarodzica  jest  ukochan¹  przez  Polaków
Matk¹ Zbawiciela, Królow¹ Polski, jest na
sz¹ Orêdowniczk¹ i Wspó³odkupicielk¹. Nie
zwyk³a obecno�æ Naj�wiêtszej Maryi Panny
w polskiej historii i w ¿yciu Narodu sprawia,
¿e  polsko�æ  przenikniêta  jest Maryjno�ci¹.
Jej po�wiêcamy liczne wizerunki, ko�cio³y
i przydro¿ne kapliczki. Z Maryj¹, kiedy by³o
trzeba, najwiêksi Polacy szli w bój, z Ni¹ bro
nili Europy przed zalewem muzu³mañskim
i bolszewickim, do niej idziemy prosiæ o ³aski
i wstawiennictwo, do Jej matczynego serca
�lemy b³agania i dziêkczynienia. Imiona Ma
ryi �wiadcz¹, jakich ³ask i nadziei dostêpu
jemy za cudownym i skutecznym wstawien
nictwem Bo¿ej Rodzicielki. Nawet Litania
loretañska nie wyczerpuje imion, jakimi lud
obdarza i nazywa swoj¹ i Chrystusa Matkê.
Jest Pann¹ ³askaw¹ i wiern¹, jest Uzdrowie
niem chorych i Ucieczk¹ grzesznych, Wspo
mo¿eniem wiernych, Bram¹ niebiesk¹ i Orê
downiczk¹,  jest Matk¹  i  Królow¹,  przede
wszystkim Królow¹ Polski. O�mielamy siê
wierzyæ,  ¿e Polskê Maryja mi³uje,  ¿e  cier
pliwie  znosi  nasz¹  niewiarê  i wystêpki,  ¿e
staje za nami, kiedy jeste�my w potrzebie. Bo
Polacy kochaj¹ swoj¹ Królow¹ i po�wiêcaj¹
Jej maj¹ Imiê Maria jest wymieniane w pols
kim kalendarzu a¿ 62 razy; w ka¿dym mie
si¹cu wielokrotnie, a w kwietniu � 9  razy!
Maryja jest z nami we wszystkie nasze dni
�wi¹teczne,  radosne  i  smutne,  w  rodzinne
uroczysto�ci i dni osamotnienia. Jest z nami
zawsze � w chwili narodzenia i �mierci: Na
dzieja, Otucha i Rado�æ, po prostu: kochana
Mama.

W  kanonie Pisma �wiêtego nie  znajduje
my opisu narodzenia i   dzieciñstwa Maryi,
choæ temat ten podejmuj¹ liczne apokryfy m.
in. �Protoewangelia Jakuba�. Tradycja prze
kazuje, ¿e Jej rodzicami byli �w. Anna i �w.
Joachim, którzy  doczekali siê córki dopiero
w  pó�nym wieku. Byli oni pobo¿nymi ¯y
dami. Mimo sêdziwego wieku nie mieli dziec
ka. W tamtych czasach uwa¿ane  to by³o za
karê za grzechy przodków. Dlatego Anna i Jo
achim gorliwie prosili Boga o dziecko. Bóg
wys³ucha³ ich prób i w nagrodê za pok³adan¹
w Nim bezgraniczn¹ ufno�æ sprawi³, ¿e Anna
urodzi³a córkê, Maryjê.

Nie znamy miejsca urodzenia Maryi ani
te¿  daty  Jej  przyj�cia  na  ziemiê.  Wed³ug
wszelkich dostêpnych nam informacji, Ma
ryja przysz³a na �wiat pomiêdzy 20. a 16. ro
kiem przed narodzeniem Pana Jezusa, praw
dopodobnie w  Jerozolimie  albo w Seforis.
Wschodnia  tradycja wskazuje  te¿ Nazaret,
jako miejsce narodzenia Maryi.

Nazaret  le¿a³ w  górzystym  regionie  na
pó³noc od Jerozolimy, na zboczu jednej z gór
w  pobli¿u  doliny  Ezdrelon.  By³o  to  ma³e
miasteczko, które nie pokaza³o siê w historii,
dlaczego ̄ ydzi nawet mówili o tym z pogar
d¹: �Czy mo¿e byæ co� dobrego z Nazaretu?�.

W tym mie�cie mieszka³a pobo¿na para
Joachim  i Anna,  których Pan Bóg wybra³,
jako  przodków Zbawiciela �wiata. Joachim
pochodzi³ z rodu króla Dawida, a Anna z ro
dziny  kap³añskiej.  Siostrzenica Anny,  El¿
bieta, zosta³a pó�niej matk¹ Jana Chrzciciela
i kuzynk¹ przysz³ej Dziewicy Maryi.

Joachim by³ bogatym cz³owiekiem z du¿¹
liczb¹ byd³a. Ca³e ma³¿eñskie ¿ycie tej pary,
pomimo  ich  bogactwa,  przesycone  by³o
duchem czci i mi³o�ci do Boga i mi³osierdzia

dla  innych.  Za  te  cechy  cieszyli  siê  pow
szechn¹ mi³o�ci¹ i szacunkiem. Jednak jeden
smutek  ich  bardzo  przygnêbia³:  byli  bez
dzietni,  co w�ród  ¯ydóe  by³o  uwa¿ane  za
znak kary Boga. Ci¹gle prosili Stwórcê, aby
pos³a³ im rado�æ w dziecku, chocia¿ byli ju¿
w podesz³ym wieku i nie w istocie, mieli na
to wiêkszej nadziei.

Pewnego razu Joachim przyby³ do Jerozo
limy na wielk¹ ucztê i z³o¿y³ ofiarê w �wi¹
tyni, najwy¿szy kap³an Ruben publicznie j¹
odrzuci³: �Dlaczego chcesz, aby twoje dary
zaniesiono Bogu wraz z innymi? Nie jeste�
cie tego godni jako niep³odni!�. Obra¿ony
i zawstydzony Joachim, wycofa³ siê ze �wi¹
tyni i nie odwa¿y³ siê wróciæ do domu.
  Postanowi³ udaæ siê do pasterzy i  tam,
w po�cie i modlitwie, spêdzi³ czterdzie�ci dni
modl¹c siê do Pana, aby zlitowa³ siê i pos³a³
im z Ann¹ dziecko. Anna otrzyma³a wiado
mo�æ o tym, co wydarzy³o siê w �wi¹tyni je
rozolimskiej, zasmucona, rozpoczê³a gorliw¹
modlitwê do Boga, aby da³ im dziecko i z³o
¿y³a �lub, ¿e po�wiêci je Panu Bogu. Wtedy
pojawi³ siê przed ni¹ Anio³ Bo¿y ze s³owami:

�Twoja modlitwa jest s³yszana: krzyki prze
sz³y  przez  chmury,  ³zy  spad³y  przed  tron
Pañski. Urodzisz b³ogos³awion¹ córkê, naj
wy¿sz¹  ze wszystkich  córek  ziemi. Dziêki
Niej, zbawienie bêdzie dane ca³emu �wiatu
i bêdzie nazwana Maryj¹�.
  S³ysz¹c  te radosne s³owa, sprawiedliwa
Anna  sk³oni³a  siê Anio³owi  i  powiedzia³a:
�Chwa³a Bogu Najwy¿szemu! Je�li napraw
dê urodzê dziecko, dam je Panu do s³u¿by.
Niech  Mu  s³u¿y,  wychwalaj¹c  Jego  imiê
przez ca³e ¿ycie! �.
  Ten sam anio³ Pañski ukaza³ siê sprawied
liwemu Joachimowi, mówi¹c mu: �Bóg ³as
kawie przyj¹³ twoje modlitwy. Twoja ¿ona
Anna pocznie i urodzi córkê, z której rado
waæ siê bêdzie ca³y �wiat. Oto znak wierno�ci
moich s³ów: id� do Jerozolimy, a tam spot
kasz swoj¹ ¿onê przy Z³otej Bramie�.

Przybywszy do Jerozolimy, Joachim spot
ka³  swoj¹  ¿onê  Annê,  jak  przepowiedzia³
anio³, i powiedzieli sobie wszystko, co im og
³oszono.  Po  up³ywie  wyznaczonego  czasu
Anna urodzi³a córkê, któr¹ nazwa³a Maryj¹,
tak jak nakaza³ jej Anio³. Imiê Miriam znaczy
�wspania³a�, �wywy¿szona�, ale wed³ug in
nych �róde³ mo¿e tez znaczyæ �smutek�, �go
rycz�, �pragn¹ca dziecka�, a tak¿e �gorzka
woda�, co nale¿y rozumieæ, jako ³zy. Tradyc
ja podaje, ¿e w wieku 3 lat ¿ycia zosta³a od
dana na s³u¿bê i wychowanie do �wi¹tyni.

Maryja  od momentu  swojego  poczêcia
zosta³a zachowana nie tylko od wszelkiego
grzechu, którego mog³aby siê dopu�ciæ, ale
równie¿ od dziedziczonego przez nas wszyst
kich grzechu pierworodnego. Sta³o siê  tak,
chocia¿ jeszcze nie by³a wtedy Matk¹ Boga.
Bóg jednak, ze wzglêdu na przysz³e zbawcze
wydarzenie Zwiastowania, uchroni³ Maryjê
przed  grzeszno�ci¹. Maryja  by³a  wiêc  po
czêta w ³asce u�wiêcaj¹cej, wolna od wszel
kich konsekwencji wynikaj¹cych z grzechu
pierworodnego  (np.  �mierci �  st¹d w Ko�
ciele obchodzimy uroczysto�æ Jej Wniebow
ziêcia, a nie �mierci). Prawda o Niepokala
nym Poczêciu Maryi jest dogmatem wiary.
Og³osi³ go uroczy�cie 8 grudnia 1854 r. bull¹
Ineffabilis Deus papie¿ Pius IX w bazylice
�w. Piotra w Rzymie w obecno�ci 54 kardy
na³ów i 140 arcybiskupów i biskupów.

We wrze�niu obchodzimy urodziny Prze
naj�wiêtszej Dziewczynki z Nazaretu. W Pol
sce  �wiêto Narodzenia Naj�wiêtszej Maryi
Panny ma tak¿e nazwê Matki Bo¿ej Siewnej.
By³ bowiem dawny zwyczaj, ¿e dopiero po
tym  �wiêcie  i  uprz¹tniêciu  pól  zaczynano
orkê i siew. Lud chcia³ najpierw, aby rzucone
w ziemiê ziarno pob³ogos³awi³a Bo¿a Rodzi
cielka. Do ziarna siewnego mieszano ziarno
wy³uskane z k³osów, które by³y wraz z kwia
tami  i  zio³ami  po�wiêcane  w  uroczysto�æ
Wniebowziêcia Matki Bo¿ej, by uprosiæ so
bie dobry urodzaj. Nie ma jak u Mamy.

MIROS£AW ORZECHOWSKI

Uzdrowienie chorych i ucieczka grzesznych
Ko�ció³ katolicki obchodzi 8 wrze�nia �wiêto Narodzenia Naj�wiêtszej Maryi Panny. Nie
wiemy dok³adnie, kiedy narodzi³a siê Maryja, a data tego �wiêta wynika z tradycji kultu
maryjnego. �wiêtowane tego wydarzenia niesie g³êbok¹ tre�æ teologiczn¹. Narodzenie Maryi
by³o bezpo�redni¹ zapowiedzi¹ przyj�cia Zbawiciela. Ojcowie Ko�cio³a mówili, ¿e  Maryja
poprzedza przyj�cie Mesjasza tak, jak nastanie jutrzenki zapowiada pe³ny blask dnia.

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

l
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Modlimy siê wspólnie o cud i rych³¹ beatyfikacjê

Czcigodnej S³ugi Bo¿ej,

Wandy Malczewskiej
w Parafii

Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa
w Parznie

w niedzielê 6 pa�dziernika 2019 r.,
o godz. 16:00.

Projekt dofinansowany
 ze �rodków Programu

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
na lata 2014 2020

Ku czci bohaterów
10  wrze�nia  2019  roku  w  Zespole  Szkó³  Ponadgimnazjalnych  nr  5  w  £odzi  odby³a  siê
wzruszaj¹ca uroczysto�æ ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej po�wiêconej dzia³aj¹cej w budynku
szko³y antykomunistycznej organizacji m³odzie¿owej o nazwie Zwi¹zek Bia³ej Tarczy.

Zosta³a ona za³o¿ona we wrze�niu 1949 roku
w XV Gimnazjum i Liceum przy ul. Drew
nowskiej  przez  uczennicê  Alicjê  Perz.
Zwi¹zek przeprowadza³ akcje u�wiadamia
j¹ce m³odzie¿ na temat prawdziwych celów
PZPR i Rosji Sowieckiej, wychowywa³ poli
tycznie, wydaj¹c gazetkê �Zarzewie� i orga
nizuj¹c  akcje  rozrzucania  ulotek  o  tre�ci
antykomunistycznej .Cz³onkowie szkolili siê
wojskowo i organizowali akcje dywersyjne
oraz zdobywali finanse na sw¹ dzia³alno�æ.
  W�ród  zaproszonych  go�ci  znale�li  siê
przedstawiciele Zwi¹zku Wiê�niów Politycz
nych Okresu Stalinowskiego, Zwi¹zku Har
cerstwa Rzeczypospolitej,  Instytutu Pamiêci
Narodowej w £odzi, Muzeum Tradycji Nie
podleg³o�ciowych,  Urzêdu  Miasta  £odzi,
Zwi¹zku Legionistów i ich Rodzin, dyrekto
rzy zaprzyja�nionych szkó³ podstawowych
i XV LO, które niegdy� sw¹ siedzibê mia³o
w  budynku  szko³y  przy  ul. Drewnowskiej.
Jednak oczy wszystkich zgromadzonych sku

pia³y siê na ¿yj¹cych cz³onkach Zwi¹zku Bia
³ej Tarczy: podporuczniku Andrzeju Szletyñ
skim, drugim dowódcy organizacji oraz Kazi
mierzu Skibickim, który jako aktywny cz³o
nek organizacji zosta³ skazany na 10 lat ciê¿
kiego wiêzienia.
  Alicja Perz, jedna z inicjatorek za³o¿enia
Zwi¹zki Bia³ej Tarczy zosta³a skazana na 12
lat wiêzienia i odsiedzia³a 3 lata i 11 miesiêcy
w ciê¿kich wiêzieniach m.in. w bydgoskim
Fordonie. Po�lubi³a sw¹ m³odzieñcz¹ mi³o�æ,
czyli  Andrzeja  Szletyñskiego,  tu¿  po  jego
wyj�ciu z wiêzienia dla m³odocianych w Ja
worznie w 1954 r. Oboje otrzymali od w³adz
komunistycznych wilczy bilet nie mog¹c kon
tynuowaæ przerwanej nie ze swej winy nauki,
mieli te¿ k³opoty z podjêciem pracy. Mimo
tych trudno�ci oboje wychowali córkê. Pra
cowali w ³ódzkiej Polfie, gdzie w 1980 roku
tworzyli zrêby NSZZ Solidarno�æ. Po prze
³omie 1989 roku zaanga¿owali siê czynnie
w dzia³ania Zwi¹zku Wiê�niów Politycznych

Okresu Stalinowskiego � Oddzia³ £ód�.
  M³odzie¿ pod kierownictwem nauczycieli
przygotowa³a program artystyczny, na który,
obok wierszy Zbigniewa Herberta, z³o¿y³a siê
te¿ pie�ñ, któr¹ w wiêzieniu �piewa³a towa
rzyszkom niedoli Alicja Perz oraz recytowany
przez  ni¹  na  pierwszym  zebraniu  Zwi¹zku
Bia³ej Tarczy wiersz pt. �Trzeba pieczêtowaæ
krwi¹� autorstwa Stanis³awa D³ugosza.
  Pracownik IPN, Pawe³ W¹s, wspomnia³
o akcji zniszczenia dekoracji pierwszomajo
wej, która mia³a miejsce w 1950 roku w tej

samej sali gimnastycznej, w której odbywa³a
siê opisywana uroczysto�æ. Do tego wyda
rzenia  nawi¹za³ w  swoim wyst¹pieniu  po
rucznik Szletyñski wskazuj¹c na balkon nad
sal¹, na którym ukrywali siê spiskowcy przed
t¹ akcj¹.
  Po uroczysto�ci zaproszeni go�cie odwie
dzali miejsca, w których przesz³o 70 lat temu
uczyli  siê cz³onkowie Zwi¹zku Bia³ej Tar
czy. Przy skromnym poczêstunku wspomi
nano tamte nie³atwe czasy.

JACEK KLIMCZAK

Ku czci Matki Bo¿ej

Przysy³ajcie nam zdjêcia i krótkie opisy kapliczek,
przydro¿nych krzy¿y i �wi¹tków. Bêdziemy je pub
likowaæ, ¿eby uwieczniæ ich obecno�æ w�ród nas:
email: redakcja@ aspektpolski.pl lub  adres:
ul. Piotrkowska 17, 90955 £ód� 8, skr. poczt. 22.
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W niewielkiej zachodniopomorskiej wsi Ko³
czewo, przy neogotyckim ko�ciele pw. �w.
Katarzyny Aleksandryjskiej,  znajduje  siê  ta
nieco  zaniedbana  kapliczka  po�wiêcona
Matce Bo¿ej. �Królowo bez zmazy pierwo
rodnej poczêta, módl siê za nami�  g³osi napis.

Obchodzimy 80.  rocznicê wybuchu  II wojny  �wiatowej,  która  zmieni³a historiê Polski.
Wojna mia³a wp³yw na losy ka¿dej polskiej rodziny. Nasze rodziny musia³y prze¿yæ straszne
lata  okupacji  hitlerowskiej  i  sowieckiej. Wiele  takich  historii  z  tamtych  dni  jest  nadal
zamkniêtych w pamiêci �wiadków i ich potomków i w rodzinnych archiwach.

Nie pozwólmy zgin¹æ tym historiom
Liczymy na opowie�ci nie tylko o bohaterskich czynach, ale zwyk³ym ¿yciu lat okupacji

i lat powojennych. Zachêcamy osoby m³ode do spisania  rodzinnych historii.
  Nie narzucamy formy opowie�ci � mo¿e to byæ relacja, opowiadanie, wywiad � wa
runek jest jeden �opowiadana historia musi byæ prawdziwa.Mile widziana jest ilustracja
zdjêciami  lub dokumentami. Objêto�æ prac  � do 10  tys.  znaków. Najciekawsze prace
nagrodzimy i opublikujemy na ³amach �Aspektu Polskiego� i na stronie internetowej.

Prace konkursowe mo¿na wysy³aæ na adres pocztowy redakcji:  �Aspekt Polski�, skryt
ka pocztowa 22, £ód� 8 ul. Piotrkowska 17 lub na adres email: redakcja@aspektpolski.pl
do 31 pa�dziernika br.Szczegó³owy regulamin konkursu znajduje siê na www.aspektpolski.pl

REDAKCJA

KONKURS

Podziel siê swoj¹ histori¹

  Por. Andrzej Szletyñski z wnuczk¹ podczas uroczysto�ci ods³oniêcia tablicy w ZSP nr 5 w £odzi
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Po doj�ciu Hitlera do w³adzy czu³o siê zbli¿a
j¹c¹ wojnê. Niemieckie plany zak³ada³y w pier
wszej kolejno�ci uderzenie na Zachód. Hit
ler planowa³ najpierw przejêcie Austrii i Czech,
a potem wojnê przeciwko Francji i Wielkiej
Brytanii. W warunkach zagro¿enia wojny naj
wa¿niejsze dla Polski by³o nie daæ siê wyizolo
waæ oraz nie wej�æ do wojny jako pierwszy.
Sojusz z Niemcami zawarty 30 kwietnia 1934 r.
mia³ temu s³u¿yæ. O dobrych stosunkach pols
koniemieckich tego okresu �wiadcz¹ wizyty
i rewizyty, wspólne polowania i kwitn¹cy han
del. W listopadzie 1937 r. stosunki  te nadal
by³y poprawne. 5 listopada Hitler spotka³ siê
z najwa¿niejszymi dowódcami swojej armii,
by omówiæ plany przysz³ej wojny, a nastêp
nego dnia podpisa³ z ministrem spraw zagra
nicznych II RP � Józefem Beckiem traktat
o mniejszo�ciach narodowych. Potem sprawy
nabra³y tempa. W marcu Niemcy zajê³y Aust
riê za aprobat¹ samych Austriaków. Polska za
chowa³a w  tej  sprawie neutralno�æ. Kolejna
aneksja nast¹pi³a w pierwszych dniach pa�
dziernika 1938 r. � Niemcy zajê³y Kraj Su
decki w Czechos³owacji  za  przyzwoleniem
uczestników  konferencji  w Monachium  �
W³och, Wielkiej Brytanii i Francji. Polska
wykorzysta³a wtedy moment i �upomnia³a siê
o swoje� wkraczaj¹c w pa�dzierniku na Zaol
zie. Zamkniêto wtedy wszystkie czeskie szko
³y i biblioteki oraz rozwi¹zano czeskie organi
zacje  spo³eczne  i  kulturalne  przejmuj¹c  ich
maj¹tek. Kolejnym krokiem w³adz  sanacyj
nych  by³  zakaz  odprawiania  w  ko�cio³ach
mszy w jêzyku czeskim. Trudno siê dziwiæ,
¿e Czesi do dzisiaj pamiêtaj¹ polskie czystki.
  24 pa�dziernika 1938 r. Joachim von Rib
bentrop,  minister  spraw  zagranicznych  III
Rzeszy przedstawi³ polskiej stronie warun
ki  regulacji  stosunków  polskoniemieckich.
Niemcy obieca³y podpisanie 25letniego trak
tatu o nieagresji w zamian za zgodê Polski na
przy³¹czenie Wolnego Miasta  Gdañska  do
Rzeszy i zgodê na wybudowanie eksterytorial
nej autostrady przez polski �korytarz�. Roz
mowy trwa³y do wiosny 1939 r. Taki stan rze
czy nie podoba³ siê Wielkiej Brytanii i Francji.
Pañstwa te nie chcia³y byæ pierwszym celem
ataku Niemiec. Pod koniec 1938 r. nie by³y
jeszcze do�æ  silne militarnie  i potrzebowa³y
czasu. Anglia i Francja by³y zainteresowane,
by Hitler znalaz³ sobie inn¹ ofiarê � na przy
k³ad Polskê. Okazja pojawi³a siê niebawem.
Gdy  15 marca  1939  r. Niemcy  zajê³y  ca³e
Czechy i Morawy, Polska oficjalnie i katego
rycznie odmówi³a wspó³pracy z Niemcami
w  sprawie Gdañska  i  autostrady. Mia³o  to
miejsce 26 marca. Brytyjczycy szybko wyko
rzystali sytuacjê i 31 marca udzielili Rzeczy
pospolitej jednostronnych gwarancji pomocy
na wypadek wojny  z Niemcami.  Efekt  by³
taki, ¿e Hitler wezwa³ natychmiastowo swoj¹
generalicjê  do  rozpoczêcia  przygotowañ  do
wojny z Polsk¹. A¿ do wybuchu wojny trwa³a

polskobrytyjskofrancuska wspó³praca wojs
kowa. Przekazali�my wtedy tym krajom swoj¹
wiedzê, kontakty i zawarto�æ archiwów. W za
mian otrzymali�my tylko czcze obietnice. Cie
kawa  jest  relacja  z  pewnej  rozmowy,  któr¹
odby³ ambasador Polski w Berlinie Józef Lips
ki z Goeringiem w czerwcu 1939 r. Na pytanie
Lipskiego, dlaczego tak dobre stosunki miê
dzy Niemcami a Polsk¹ zosta³y tak szybko po

psute przez sprawê Gdañska, Goering odpo
wiedzia³: Gdañsk? Gdañsk nie ma tu nic do
rzeczy. To tylko kwestia waszego porozumie
nia z Anglikami.
  Polska nie by³a do tej wojny przygotowa
na. W 1939 r. polska armia mia³a mniej sa
molotów ni¿ w 1926 r., kiedy polskie lotnic
two wojskowe  by³o  �wiatow¹  potêg¹.  Czy
w³adze Polski mia³y wiedzê o dysproporcji si³
miêdzy II RP a III Rzesz¹ i ZSRR? Powinny
by³y mieæ. Oficjalnie mówi siê, ¿e Naczelny
Wóz polskiej armii marsza³ek Edward Rydz
�mig³y  by³  zaskoczony  atakiem  w  plecy
armii radzieckiej. Dziwne ¿e nie zna³ decyzji,
jak¹ podjêli nasi sojusznicy � Francja i Anglia
wkrótce  po  napa�ci Niemiec  na  Polskê  12
wrze�nia 1939 r. W tym dniu w Abbeville we
Francji  spotkali  siê  przywódcy  obu  tych
pañstw i postanowili wy³¹czyæ siê z wojny na
Wschodzie.  O  decyzji  tej  nie  powiadomili
Polski. Stalin zyska³ wtedy pewno�æ, ¿e alian
ci nie podejm¹ zbrojnych dzia³añ i postanowi³
wej�æ do gry. Francuzi dowiedzieli siê o uk
³adzie RibbentropMo³otow nazajutrz po jego
podpisaniu  23  sierpnia. Równie¿  o  tym nie
powiadomili  polskich w³adz. Taka  by³a  ich
lojalno�æ. Chluby Polsce  nie  przynios³o  ani
salwowanie  siê  ucieczk¹  z  kraju  polskiego
rz¹du i dowództwa, ani s³ynny rozkaz Naczel
nego Wodza E. Rydza�mig³ego z 17 wrze�
nia: Sowiety wkroczy³y  (�) Z bolszewikami
nie walczyæ. W  przeciwieñstwie  do w³adz,

polski ¿o³nierz zachowa³ siê honorowo w wiêk
szo�ci koñcz¹c swój szlak bojowy w niewo
li. By³ to efekt z³ej strategii wojskowej i nie
poradno�ci dyplomatycznej przedwojennych
w³adz Polski. Opierano siê na  improwizacji
nie widz¹c misternej  gry  zarówno  naszych
przyjació³, jak i przeciwników. Krótkowzrocz
no�æ  i  zbytnie  ufanie  innym by³o  objawem
politycznej niedojrza³o�ci lub nieuczciwej gry.
Tak¹ politykê prowadzi³ w przededniu II woj
ny �wiatowej minister spraw zagranicznych
II RP Józef Beck.
  Warto zapoznaæ siê z wypowiedziami po
lityków  tamtych  czasów  �  przedstawicieli
pañstw, którym wtedy ufali�my. W 1938 r.,
po wkroczeniu Polski na Zaolzie, John Colvil
le � sekretarz Neville�a Chamberlaina a pó�
niej Winstona Churchilla w swoim dzienniku
zanotowa³, ¿ePolacy zas³uguj¹ na jak najgor
szy los za to, jak potraktowali Czechów; i nikt
nie powinien siê nad nimi litowaæ, gdy nadej

dzie  ich  kolej!  Dosadny Winston Churchill
uzupe³ni³  tê my�l  stwierdzeniem,  ¿e Polska
jak hiena rzuci³a siê na konaj¹c¹ Czechos³o
wacjê.  Przewrotno�æ  tych wypowiedzi  po
lega na tym, ¿e ci krytycy sami maczali rêce
w rozbiorze tego kraju na konferencji w Mo
nachium w 1938 r. Istnieje pewien dokument,
który �wiadczy o tym, ¿e amerykañskie elity
mia³y doskona³e rozeznanie scenariusza  wyda
rzeñ. To zapis rozmowy z 21 listopada 1938 r.
ambasadora USA w Pary¿u Williama Bullita
z polskim ambasadorem hr. Jerzym Potockim.
Bullit powiedzia³ wtedy: Pañstwa demokra
tyczne potrzebuj¹  jeszcze dwóch  lat do pe³
nego uzbrojenia. W tym czasie Niemcy bêd¹
prawdopodobnie usi³owa³y kontynuowaæ eks
pansjê  w  kierunku  wschodnim.  ¯yczeniem
pañstw demokratycznych jest, by na wschodzie
dosz³o do starcia miêdzy Rzesz¹ a ZSRR. Po
wybuchu tej wojny mo¿e siê zdarzyæ, ¿e Niem
cy oddal¹ siê zbyt daleko od swej bazy i ska
zani bêd¹ na d³ugie os³abiaj¹ce dzia³ania wo
jenne. Wtedy dopiero pañstwa demokratyczne
zaatakowa³yby Niemcy i zmusi³y je do kapitu
lacji. Na pytanie Potockiego, czy USA wezm¹
udzia³ w tej wojnie, Bullit odpowiedzia³: Bez
w¹tpienia tak, ale dopiero gdy Francja i Wiel
ka Brytania uderz¹ pierwsze.
  Wspó³czesne analogie do przedwojennej
polityki s¹ dzisiaj a¿ nadto widoczne. Wcho
dzimy w ostre  spiêcia  z  naszymi  s¹siadami
k³aniaj¹c siê nisko �przyjacio³om� zza wielkiej

wody  i  zezwalaj¹c  na  penetrowanie  naszej
przestrzeni cybernetycznej �przyjacio³om� z Iz
raela. Wszystkie klêski, które z tego wynikaj¹
przypisujemy Rosji. Mamy racjê, czy pope³
niamy znowu wielki b³¹d? Wykorzystuj¹ nas
wszyscy, nawet sponiewierana Ukraina i ma
leñka Litwa. Dlaczego nie prowadzimy poli
tyki  zagranicznej  polegaj¹cej  na  samodziel
nym definiowaniu polskich interesów i reali
zowaniu  ich  bez  obcego  doradztwa?  Je¿eli
uwa¿amy, ¿e Stany Zjednoczone s¹ naszym
sojusznikiem, to nie zachowujmy siê jak pañ
stwo satelickie. Przyk³adem takiego zachowa
nia s¹ wydarzenia z lutego tego roku, kiedy na
¿¹danie Stanów Zjednoczonych urz¹dzili�my
w Warszawie konferencjê po�wiêcon¹ sytuac
ji na Bliskim Wschodzie. Z przykro�ci¹ potem
czytali�my w mediach  komentarze.  Irañski
minister  spraw  zagranicznych Mohammad
D¿awad  Zarif  napisa³  wtedy  na  Twitterze:
Przypomnienie  dla  gospodarza  uczestników
antyirañskiej konferencji: ci którzy brali udzia³
w ostatnim antyirañskim show USA s¹ albo
martwi, albo zhañbieni, albo zmarginalizowa
ni. W tym kontek�cie warto pamiêtaæ, ¿e Per
sowie nie zawiedli Polaków w chwilach pró
by. Kiedy w 1795 r. dosz³o do III rozbioru Pol
ski, Iran jako jeden z dwóch krajów na �wiecie
nie zgodzi³ siê na utratê przez Polskê niepod
leg³o�ci. Podczas II wojny �wiatowej Irañczy
cy przyjêli na swej ziemi 120 tys. Polaków de
portowanych z ZSRR. Na tej¿e konferencji ot
rzymali�my  dodatkowy  �gest  przyja�ni�  ze
strony amerykañskiej. Mike Pompeo nie omie
szka³ publicznie upomnieæ Polskê w sprawie
roszczeñ  ¿ydowskich  pilotowanych  przez
USA regulacj¹ JUST Act, zwan¹ ustaw¹ 477.
  Stanom Zjednoczonym zale¿y na tym, by
Polska pilnowa³a ich interesów w naszej czê�
ci kontynentu, choæby ze wzglêdu na swoje
rozgrywki z Rosj¹. Zamiast zrywaæ kontakty
z Rosj¹, powinni�my wspó³pracowaæ zarów
no  z  naszym  zachodnim,  jak  i wschodnim
s¹siadem. Mimo, ¿e mamy wiele uzasadnio
nych zastrze¿eñ do polityki niemieckiej. pro
wadzimy z tym krajem dyplomatyczny dialog
i  interesy  handlowe. Dlaczego nie  jeste�my
tacy wyrozumiali dla Rosji? Dlaczego nisz
czymy wspó³pracê miêdzy naszymi narodami
niemal na wszystkich polach? Dziwnie zapo
minamy, ¿e po naszej transformacji ustrojowej
nie Rosja, lecz Niemcy przyczyni³y siê do gra
bie¿y polskiego maj¹tku narodowego i prze
chwyci³y wiêkszo�æ  rynku medialnopraso
wego. Zapominaj¹c o tym, wygra¿amy piê�
ciami Rosji staj¹c siê w UE forpoczt¹ antyro
syjskiej  fobii  i  po�miewiskiem  na  �wiecie.
Taka polityka nie le¿y w interesie Polski, po
dobnie jak uleg³o�æ i nadgorliwo�æ w dbaniu
o sprawy Ukrainy. Kolejnym pañstwem wo
bec którego nie realizujemy polskich intere
sów s¹ Chiny. Na ¿yczenie naszego amerykañ
skiego sojusznika odcinamy siê od wspó³pra
cy zwi¹zanej z budow¹ Nowego Jedwabnego
Szlaku. Chcemy zerwaæ wspó³pracê z chiñs
kim koncernem Huawei, bo nakazano nam bu
dowanie  przysz³o�ciowego  systemu  pi¹tej
generacji  (5G)  na  bazie  nie  chiñskich,  lecz
amerykañskich rozwi¹zañ. Miêkko i systema
tycznie  poddajemy  siê  dyktatowi,  a  mo¿e
szanta¿owi, wielkiego sojusznika zza Oceanu.
Nie rozpoznajemy wyzwañ epoki oraz tego,
co jest wa¿ne dla Polski. W wypowiedziach
naszych  przywódców  jest wiele  patriotycz
nych, emocjonalnych uniesieñ, a za ma³o rea
liów. Czy prezydent III RP Andrzej Duda ma
racjê  mówi¹c,  ¿e: USA  jest  podstawowym
gwarantem stabilizacji i bezpieczeñstwa Pols
ki? Gdyby dosz³o do jakiego� miêdzynaro
dowego konfliktu, czy USA potraktuje nas
jak Roosevelt i Truman w Teheranie, Ja³cie
i Poczdamie?

MARCIN KELLER

Nie uczymy siê na b³êdach
Niedawno obchodzili�my 80. rocznicê napa�ci Niemiec na Polskê. Zastanawia, dlaczego polski
rz¹d zaprosi³ na uroczysto�ci do Warszawy przedstawiciela jednego okupanta � Niemiec,
a nie zaprosi³ przedstawiciela drugiego okupanta � Rosji. Z wielkim namaszczeniem przyjmo
wali�my reprezentantów by³ych aliantów � Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji,
czyli tych którym niegdy� zawdziêczali�my �rozbiór Polski dokonany przez sojuszników�. Pañs
twa te rozgrywa³y nas 100 lat temu, 80 lat temu i robi¹ tak nadal. Niestety, Polska, czyli jej
przedstawiciele i rzesza ma³o dociekliwych Polaków, nie chc¹ wyci¹gaæ wniosków i �byæ m¹d
rymi przed szkod¹�. Jeste�my �wiadkami wielu analogii z przedwojennymi czasami.
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Pomys³ stworzenia takiej formacji zwi¹zany
z by³ z konieczno�ci¹ utrzymywania ³¹czno�
ci w³adz emigracyjnych z okupowanym kra
jem. W  pocz¹tkowym  okresie  najczêstsz¹
form¹ � mocno niedoskona³¹ i ryzykown¹ �
³¹czno�ci  byli  kurierzy,  którzy  udawali  siê
drog¹ l¹dow¹ do Polski lub ³¹czno�æ radiowa,
z  natury  rzeczy  ograniczona wy³¹cznie  do
przekazywania informacji. Tymczasem wa¿
ne by³o, by polskie podziemie zaopatrywaæ
w ró¿norodny sprzêt, a nade wszystko pieni¹
dze oraz w wysoko wykwalifikowanych spec
jalistów.
  Wojska spadochronowe i skoki na spado
chronach by³y w pocz¹tkach II wojny �wia
towej wa¿n¹ formacj¹. Pierwsze próby u¿y
cia wojsk spadochronowych w walce mia³y
miejsce  podczas  I wojny  �wiatowej, wiele
pañstw, w szczególno�ci ZSRR i Niemcy, roz
wijali je w okresie miêdzywojennym, s³usz
nie upatruj¹c, ¿e mog¹ odegraæ znacz¹c¹ rolê
na ty³ach przeciwnika lub jako wsparcie ope
racji z u¿yciem samolotów czy okrêtów. Zro
zumieli to te¿ alianci, st¹d powo³ano w Anglii
specjaln¹  jednostkê  SOE,  nastawion¹  na
organizowanie dywersji na  ty³ach przeciw
nika i dzia³alno�æ wywiadowcz¹.
  Polska w okresie miêdzywojennym roz
poczê³a rozwój formacji spadochronowych,
ale mia³y one jeszcze charakter eksperymen
talny. W  1937  r.  otwarto  kurs  spadochro
nowy  w  Legionowie,  a  w  maju  1939  r.
utworzono Wojskowy O�rodek Spadochro
nowy w Bydgoszczy. Dalszemu rozwojowi

przeszkodzi³ wybuch wojny. Na pomys³ u¿y
cia tego typu wojsk do ³¹czno�ci z okupowa
nym krajem wpadli dwaj oficerowie, którzy
po Wrze�niu 1939 r. przedostali siê do Armii
Polskiej we Francji:  kpt. Maciej Kalenkie
wicz i kpt. Jan Górski. Ju¿ w grudniu 1939 r.
opracowali  oni  raport,  który  przed³o¿yli
Naczelnemu Wodzowi. Zarysowali koncep
cjê  u¿ycia  lotnictwa  i  spadochroniarzy  do
³¹czno�ci z krajem, organizowania akcji dy
wersyjnych, a ostatecznie � do wparcia pow
stania ogólnonarodowego. Pocz¹tkowo odzew
dowództwa by³ mocno zniechêcaj¹cy � pod
kre�lano  brak  sprzêtu,  tj.  samolotów,  które
mog³yby dolecieæ nad Polskê, brak do�wiad
czenia i odpowiedniego przeszkolenia. Z cza
sem grupa  zwolenników  stworzenia wojsk
powietrznodesantowych ros³a, ros³a te¿ wie
dza i opracowania na ten temat. Nie bez zna
czenia  by³  dynamiczny  rozwój  tego  typu
formacji w armii niemieckiej i sukcesy, jakie
odnoszono dziêki ich dzia³aniom. W lutym
1940 r. kpt Kalenkiewicz i kpt Górski pono
wili wniosek o nawi¹zanie ³¹czno�ci powiet
rznej z krajem, do³¹czaj¹c listê 16 osób chêt
nych do skoku spadochronowego do Polski.
Nazwano ich �chomikami�.
  Prze³om nast¹pi³ jednak dopiero po klês
ce Francji i ewakuacji Armii Polskiej do An
glii. W czerwcu 1940 r. w Sztabie Naczel
nego Wodza powo³ano Oddzia³ VI, maj¹cy
za zadanie przeszkoliæ i przygotowaæ prze
rzut spadochroniarzy do Polski, a w lipcu Od
dzia³ nawi¹za³ wspó³pracê z brytyjskim do

wództwem wojsk dywersyjnych SOE, w ra
mach którego dzia³a³a zreszt¹ sekcja polska.

Loty do Polski
  Prze³om nast¹pi³ 20 wrze�nia 1940 r., gdy
gen. Sikorski zdecydowa³ o utworzeniu pol
skiej jednostki spadochronowej i rozpoczêciu
lotów  nad  teren  Polski.  Warto  dodaæ,  ¿e
gor¹c¹  zwolenniczk¹  wojsk  powietrznode
santowych  by³a  Zofia  Le�niowska,  córka
gen. Sikorskiego, która mia³a spory wp³yw
na decyzje ojca. W pa�dzierniku powo³ano
specjalny wydzia³ studiów i szkolenia wojsk
spadochronowych,  na  czele  którego  stan¹³
p³k Wilhelm Heinrich,  przed wojn¹  oficer
Oddzia³u II. W sk³ad zespo³u weszli te¿ �oj
cowie� pomys³u: kpt Maciej Kalenkiewicz
i kpt Jan Górski oraz pp³k Stefan Olszewski,
oficer  lotnictwa  i  kpt  naw.  Lucjan  Fijuth,
równie¿ z formacji lotniczej. Ów piêciooso
bowy  wydzia³  mia³  zaj¹æ  siê  organizacj¹
przedsiêwziêcia.  A  by³a  to  praca  niema³a:
nale¿a³o ustaliæ sposoby werbunku i weryfi
kacji kandydatów do skoku do Polski, zapla
nowaæ ich szkolenie i sam przebieg zrzutów,
zw³aszcza wybraæ odpowiednie miejsca i za
dbaæ o ich pobyt w kraju. Wiêkszo�æ z tych
spraw wymaga³a �cis³ej wspó³pracy z pod
ziemiem w kraju, a powodzenie projektu za
le¿a³o od przygotowania struktur ruchu oporu
do przyjêcia �zrzutków�.
  W pa�dzierniku 1940 r. odby³ siê w pier
wszy �polski� kurs spadochronowy w brytyjs
kim o�rodku szkoleniowym w Ringway w oko
licach Manchesteru. Ukoñczy³o go 12 ¿o³nie
rzy. Projekt nabiera³ szybko rozmachu, za
czê³y funkcjonowaæ podobne kursy w Wy¿
szej Szkole Wojennej oraz Szkole Oficerów
Wywiadowczych w Londynie. To tam szu
kano chêtnych do tej trudnej misji. Bo od po
cz¹tku  przyjêto  za³o¿enie,  ¿e  kandydat  na
cichociemnego musi byæ ochotnikiem. Ar
mia  Polska  zyska³a  te¿  prawdziwe wojsko
powietrznodesantowe.  Os³awiona  pó�niej
w walce, zw³aszcza w operacji MarketGar
den,  4.  Brygada  Kadrowa  Strzelców  pod
dowództwem � wówczas p³k. � Stanis³awa
Sosabowskiego przemianowana zosta³a na 1.
Brygadê Spadochronow¹.  Jej has³em by³o:

�Najkrótsz¹ drog¹� � do Ojczyzny.
  Pierwszy skok odby³ siê w nocy z 15 na
16 lutego 1941 r. Samolot lecia³ nad Niem
cami,  najkrótsz¹  drog¹.  Cichociemni mieli
przy sobie sporo sprzêtu:  radiostacje, kara
biny maszynowe, szyfry i pocztê. Lot trwa³
6  godzin.  Zrzut mia³  charakter  lotu  prób
nego i nie by³ udany. Mimo dobrej pogody,
angielski pilot zrzuci³ skoczków w Dêbowcu
na  �l¹sku Cieszyñskim  zamiast w  okoli
cach W³oszczowy,  a  wiêc  w  Rzeszy,  za
miast w Generalnej Guberni. Do Polski zrzu
cono kuriera Czes³awa Raczkowskiego �Or
kana� oraz dwóch cichociemnych: mjr. Sta
nis³awa  Krzymowskiego  �Kostkê�  i  rtm.
Józefa  Zabielskiego  �¯bika�.  L¹dowanie
tak¿e nie by³o udane: �¯bik� z³ama³ nogê,
a �Orkan� wpad³ w rêce Niemców. Szczê�li
wie ci uwierzyli w legendê, ¿e jest przemyt
nikiem  i  próbowa³  przej�æ  granicê.  Wiêc
spêdzi³  trzy miesi¹ce  w wiêzieniu. Mimo
trudno�ci obaj cichociemni: �¯bik� i �Kost
ka� podjêli decyzjê o przedostaniu siê do Ge
neralnej Guberni.

Moment znalezienia siê nad Polsk¹ wspo
mina rtm. Zabielski: Serce wali nam w pier
siach,  tak  jakby  pêkn¹æ  chcia³o.  Podbiega
pod gard³o. Jeste�my bardzo wzruszeni. You
are in Poland � triumfuj¹co stwierdza Anglik,
wal¹c mnie w ³opatkê z nadmiaru wzrusze
nia. Oddajê mu z nawi¹zk¹, aby za chwilê
z³apaæ go wpó³, nie wiadomo dlaczego i po
co. � Good luck � mówi do nas Anglik. I do
piero wówczas pryskaj¹ wszelkie lody. Jeste
�my szczê�liwi. I szczê�cie nasze nie mo¿e po
zostaæ wewn¹trz nas.

Lot  pokaza³,  ¿e  w  sferze  organizacji
pozosta³o jeszcze du¿o do zrobienia i posta
nowiono  nie  zrzucaæ  jeszcze  nastêpnych
¿o³nierzy. Kolejny skok mia³ miejsce dopiero
jesieni¹ 1941 r. Wówczas l¹dowanie by³o ju¿
precyzyjne, a trzech cichociemnych wyl¹do
wa³o w Czatolinie, w pobli¿u £owicza. Pilo
towi  nie  starczy³o  natomiast  paliwa  na
powrót do Anglii i podj¹³ decyzjê o l¹dowa
niu w Szwecji, gdzie spali³ samolot.

IWONA KLIMCZAK

Najkrótsz¹ drog¹ do Polski
Gdyby nie II wojna �wiatowa byliby specjalistami w swoich dziedzinach i robiliby pewnie
kariery. Wojna wywróci³a ich ¿ycie, podobnie jak ¿ycia milionów Polaków, i nie pozwoli³a
realizowaæ swoich planów. Byli wiêc inn¹ elit¹ � ³¹czno�ciowcy, kurierzy,  fa³szerze do
kumentów, znawcy broni, materia³ów wybuchowych, dywersanci. Cichociemni. Mniej siê
o nich mówi w ostatnich latach, a byli przecie¿ ¿o³nierzami niezwyk³ymi.

Katolicki Klub im. �w. Wojciecha i redakcja �Aspektu Polskiego�

zapraszaj¹ na spotkanie na temat

£ód�, jakiej nie znamy
Architektura i sztuka secesji w £odzi

wyk³ad wyg³osi

Wis³awa Jordan
historyk sztuki, wyk³adowca w Wy¿szej Szkole Sztuki i Projektowania
oraz Pañstwowej Wy¿szej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej),
muzealnik i rzeczoznawca, autorka ksi¹¿ki �W krêgu ³ódzkiej secesji�.

9 pa�dziernika o godz. 17.30
£ódzki Dom Kultury  £ód�, ul. Traugutta 18, sala 408

Zapraszamy!
Projekt dofinansowany  ze �rodków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
na lata 2014 2020
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Wypowiadaj¹c tê frazê powtórzy³ s³owa nie
dawnej homilii Ks. Abp. Marka Jêdraszews
kiego Metropolity Krakowskiego.  Profesor
mia³ odwagê w ostrych s³owach kontynuowaæ
protest Ksiêdza Arcybiskupa, który jako jeden
z niewielu kap³anów poruszy³ publicznie te
mat blu�nierczych ulicznych marszów propa
guj¹cych dewiacje i rozpasanie. Pan profesor
stan¹³ na wysoko�ci zadania. Broni¹c normal
no�ci, godno�ci cz³owieka  i po�rednio Ko�
cio³a, wywi¹za³ siê nale¿ycie z obowi¹zków
katolika. Teraz czeka go proces postêpowania
dyscyplinarnego.

Prof. Nalaskowski jako wyk³adowca na
wydziale nauk pedagogicznych zabra³ g³os
w sprawie otaczaj¹cych nas zjawisk spo³ecz
nych.  Post¹pi³  normalnie,  ale  zapewne  nie
przypuszcza³, ¿e swoj¹ opiniê okupi gro�b¹
utraty pracy. W artykule pod znamiennym ty
tu³em  �Wêdrowni  gwa³ciciele�  opisa³  fakty
akcentuj¹c swoje stanowisko dosadnymi s³o
wami, jak czyni to niejeden polityk, czy publi
cysta. Reakcja  lewackiej  publiki  tresowanej
od lat w mediach i na �dzie³ach� typu �Kler�,
zareagowa³a histerycznie. Piewcy turpizmu
i  nowej  rewolucji  kulturowej,  na  co  dzieñ
upaprani po ³okcie w brzydocie i wulgaryz
mach, nagle okazali siê bardzo wra¿liwi. Ja
kie¿ to s³owa naruszy³y �delikatno�æ� gende
rowego  �rodowiska?  Profesor Nalaskowski
swoje  obserwacje  opisa³  tak: Wype³zaj¹  na
g³ówne  ulice  polskich  miast.  Odurzeni  z³¹
ideologi¹,  zwykli  nieszczê�nicy,  których  do
pad³a têczowa zaraza. Podryguj¹ tanecznie,
nios¹c têczowe or³y, têczow¹ Matkê Bo¿¹ i tê
cz¹ upstrzone cytaty Ewangelii (�) domagaj¹
siê wiêcej. Ju¿ nie tylko tolerancji, lecz i ak
ceptacji, pewnie potem mi³o�ci, a ostatecznie
ho³dów. Dlatego gwa³c¹ kolejne miasta.W ar
tykule tym zawar³ te¿ inne s³owa, których pra
wie nikt nie cytuje, a które s¹ bardzo istotne:
Nie bójmy siê ju¿ d³u¿ej, bo za chwilê bêdzie
jak  z Holokaustem,  za  który  to  nam,  a  nie
Niemcom, ka¿¹ siê wstydziæ. Czy choæ jedno
zdanie w tym tek�cie jest niezgodne z prawd¹?

W uzasadnieniu decyzji rektora UMK
o ukaraniu swojego pracownika naukowego,
czytamy:W³adze UMK s¹ gotowe interwenio
waæ zawsze, gdy s¹ przekraczane granice swo
body wymiany pogl¹dów. Pan rektor Andrzej
Tretyn zapewne zapomnia³, ¿e uniwersytety
zrodzi³y siê z pragnienia poznania prawdy �
Uniwersytet Miko³aja Kopernika,  tak¿e. To
trudne i zaszczytne zadanie powierzono uczo
nym uniwersytetów, na których spocz¹³ obo
wi¹zek s³u¿enia spo³eczno�ci dla budowania
bardziej ludzkiego spo³eczeñstwa. Instytucja,
któr¹ dzi� znamy z jej wydzia³ami, kursami
akademickimi i stopniami naukowymi, wywo
dzi siê ze �redniowiecza i powsta³a za spraw¹
Ko�cio³a katolickiego. Pierwsze uczelnie zo
sta³y  za³o¿one w Bolonii  (XI w.)  i  Pary¿u
(XII w.). Uniwersytet w Krakowie powsta³
w 1364 r., a w Heidelbergu w 1386 r. W owych
czasach, student korzysta³ z wyk³adów, bra³
udzia³ w ró¿nego rodzaju dyskusjach i dyspu
tach oraz uczy³ siê komentowaæ wa¿ne dzie³a
uznanych autorów chrze�cijañskich i pogañs

kich. Uczelnie kszta³ci³y przysz³e elity, a na
czeln¹ misj¹ uniwersytetów by³o poznawanie
prawdy. Ow¹ misjê papie¿ Benedykt XVI uj¹³
s³owami:Uniwersytet narodzi³ siê z umi³owa
nia wiedzy, z ciekawo�ci, która pragnie pozna
waæ, chce wiedzieæ, czym jest �wiat i cz³owiek.

�Przypadek Nalaskowskiego� jest wyda
rzeniem precedensowym, które otworzy falê
wyrzucania naukowców z polskich uczelni za
politycznie nieprawomy�lne pogl¹dy. To ju¿
przecie¿ by³o. Przypadek ten jest ostrze¿eniem
dla  wszystkich,  którzy  mieliby  ochotê  na
szczere,  odwa¿ne wypowiedzi,  na  szukanie

prawdy. Czy akademia staæ siê ma ��wi¹tyni¹
ideologii�? Istot¹ badañ naukowych jest prze
cie¿ konfrontacja hipotez. Czy teraz staæ siê
ma aren¹ g³oszenia ideologii gender i jej po
dobnych? �Uciszenie� profesora presti¿owej
polskiej uczelni mo¿e byæ punktem zwrotnym
dla wolno�ci wypowiedzi w Polsce, w ogóle.
Teraz baæ siê bêd¹ nie tylko wyk³adowcy, ale
te¿ ich studenci, a dalej ich rodzice i dzieci.
Uczelnia nie bêdzie ju¿ aren¹ wolnego s³owa
i wymiany pogl¹dów. Studenci i kadra nau
kowa bêd¹ siê bali naraziæ na gniew gremiów
kieruj¹cych uczelni¹. Na zbuntowanego stu
denta te¿ znajdzie siê sposób. Nawet jak go
nie wylej¹ z uczelni, nie znajdzie promotora
swojej pracy dyplomowej. Ludzie, co wy ro
bicie?! Naginacie prawdê pod prêgierzem fa³
szywie pojmowanej tolerancji i wolno�ci? Na
uniwersytetach widaæ to najwyra�niej. Wiêk
szo�æ nauczycieli akademickich ulega wp³y
wom lewackoliberalnego lobby i dla rozwoju
swojej kariery unika �skrajnych� wypowiedzi.
Ci uczeni, którzy jeszcze maj¹ odwagê g³osiæ
niepopularne pogl¹dy spotykaj¹ siê zwykle
z  jak¹�  form¹  nagonki  i  ostracyzmem  ze
strony uczelnianych decydentów. Prof. Nala
skowski okaza³ siê jednym z tych nielicznych
odwa¿nych.  Po  cofniêciu  decyzji  rektora,
profesor podziêkowa³ tym, którzy go aktywnie
wsparli felietonem zatytu³owanym:Mimowol

nie  rzuci³em  ziarno.  Niech  ro�nie.  Ju¿  sam
tytu³ pokazuje, ¿e prof. Nalaskowski nie wy
cofuje siê ze swoich wcze�niejszych s³ów.

Widzimy, jak poprawno�æ polityczna do
siêga powoli wszystkie osoby publiczne w Pol
sce. Od wielu lat panuje u nas autocenzura,
gorsza ni¿ za komuny, ale wtedy dotyczy³a
ona  g³ównie  pogl¹dów  politycznych.  Teraz
cenzura  obejmie  sfery  zwi¹zane  z  nowymi
ideologiami: gender, ewolucji, zrównowa¿o
nego  rozwoju, ocieplenia klimatu  i  ró¿nych
ekologizmów. Posiadanie odmiennych pogl¹
dów jest niemile widziane w pracy i uniemo¿
liwia robienie kariery. Dr¿¹ politycy, prezesi
spó³ek Skarbu Pañstwa, dyrektorzy szpitali
i innych eksponowanych placówek. Korpora
cje te¿ pójd¹ za tym ciosem. Przypadek IKEI
�  zagranicznego  koncernu  wyrzucaj¹cego
pracownika, który uwa¿a homoseksualizm za
zgorszenie, mamy ju¿ za sob¹. Wszystko, co
ma oparcie w wierze katolickiej i polsko�ci ma

byæ ujarzmione i zd³awione. �Oni� chc¹ nas
zmusiæ do tolerowania z³a i deprawacji, które
sami stawiaj¹ nam za wzór dobra i piêkna. Ks.
prof. Dariusz Oko, znawca tej tematyki wiele
lat mieszkaj¹cy w Niemczech, o �têczowej�
ofensywie powiedzia³:To jest program ateiza
cji, deprawacji przez seksualizacjê. Ci ludzie
czêsto ¿yj¹ jak maniacy seksualni. To s¹ ludzie
z  obsesjami,  dla  których  seks  jest  bogiem  i
chc¹ zaraziæ innych tym samym. S³u¿y to tak¿e
do walki politycznej. Ataki na Ko�ció³  i  ro
dzinê  przy  jednoczesnej  promocji  agresyw
nych �rodowisk LGBT przybieraj¹ w Polsce
takie  rozmiary,  jakby  dysponenci  zboczeñ
chcieli nadrobiæ stracony czas. Zachód wyty
czy³ drogê, a na jak �lepców chc¹ prowadziæ
tymi �ladami. Mamy pozbyæ siê katolickiego
�zacofania�. Nat³ok zdarzeñ zaciera nam fak
ty. A przecie¿ ju¿ dziesiêæ lat temu amerykañ
ski psycholog prof. Paul Cameron mia³ wyg³o
siæ wyk³ad o gro�bach p³yn¹cych z seksuali
zacji spo³eczeñstw na Uniwersytecie Kardy
na³a  Stefana Wyszyñskiego w Warszawie,
w³adze uczelni ugiê³y siê pod presj¹ lobby ho
moseksualnego  i  odwo³a³y  odczyt.  Dzisiaj
znajdujemy siê na jeszcze wy¿szym poziomie
�zepsucia�  uniwersytetów,  bo  dotar³a  tam
ideologia  gender.  Przedmiot  ten wyk³adany
jest na wielu polskich akademiach.
  Dorobili�my siê �nowej elity�, której przed

stawiciele dzia³aj¹ wbrew zdrowemu rozs¹d
kowi i obyczajom ukszta³towanym na chrze
�cijañskich warto�ciach. Do  przedstawicieli
tej elity nale¿y wielu artystów i ludzi obdarzo
nych tytu³ami naukowymi. W katolickiej Pols
ce wolno im wiêcej. Transwestyta mo¿e nawet
publicznie podrzynaæ gard³o kukle z  twarz¹
arcybiskupa. Inscenizacja taka nie rani wra¿
liwych wyznawców ideologii gender i LGBT.
A przecie¿ w katolickiej Polsce autorów takich
wydarzeñ  powinny  spotykaæ  kary.  Czy¿by
s¹dy  tego  nie  dostrzega³y  i  rezerwowa³y
wyroki tylko dla �faszystów i ksenofobów�?
Takich  czasów  doczekali�my w  naszej Oj
czy�nie  i  to  bez wzglêdu  na  profil  ideowy
obozu rz¹dz¹cego. Poni¿aj¹ca Polskê s³u¿al
czo�æ wobec nowego zaborcy, okupuj¹cego
polskie dusze i zniewalaj¹cego polskie umys³y
prowadzi nas wprost do otch³ani zapowiedzia
nej ustami Wandy Malczewskiej przez Naj
�wiêtsz¹ Maryjê Pannê: Polska niech strze¿e
wiary i nie dopuszcza niedowiarstwa, zdrady,
niezgody i lenistwa, bo te wady mog¹ j¹ na
powrót zgubiæ i to na zawsze!

Na naszych oczach toczy siê wojna cywi
lizacyjna i je�li czego� nie zrobimy sami, lu
dzie  antychrysta  nie  bêd¹ mieli  lito�ci,  ani
¿adnych hamulców. Tymczasem w Polsce ko
lejne  rz¹dy  i  parlamenty  ulegaj¹  naciskowi
dyktatury gender; zmieniany jest jêzyk okre�
laj¹cy dewiacje, dzieci w szko³ach oswajane
s¹ z destrukcyjnymi,  sodomicznymi prakty
kami. Ko�ció³ wystawiany jest na dramatycz
ne próby, duszpasterze omijaj¹ problem, który
mo¿e decydowaæ o zbawieniu b¹d� potêpieniu
wielu dusz. Taka sytuacja mo¿e rodziæ w¹tpli
wo�ci co do wierno�ci prawdom wiary!

Pochód �wiatowej masonerii trwa. �wiêty
Ojciec Maksymilian Kolbe ostrzega³ nas przed
ni¹ ponad sto lat temu. W 1917 r. bêd¹c w Rzy
mie w czasie obchodów 200 rocznicy powsta
nia pierwszej lo¿y masoñskiej widzia³ co za
powiadali: Nie zniszczymy Ko�cio³a rozumo
waniem, ale psuciem obyczajów. Ostrzega³ nas
równie¿ Prymas Tysi¹clecia, który w swoim
testamencie z 1969 r. napisa³: Chcia³em ob
roniæ Ko�ció³ przed zaprogramowan¹ ateiza
cj¹, (�) przed nienawi�ci¹ spo³eczn¹, przed
rozwi¹z³o�ci¹, której odgórnie patronowano.

Nie pos³uchali�my Ksiêdza Prymasa i po
zwolili�my rozpleniæ siê w naszym kraju z³u
i demoralizacji. Dopu�cili�my, by w kulturze
popularnej  zago�ci³y  elementy  zawieraj¹ce
diabelsk¹  symbolikê.  Blu�niercy  i  nosiciele
rewolucji kulturowej ju¿ weszli do Polski i nie
cofn¹ siê! Chc¹ blu�niæ Bogu, prowokowaæ
i szokowaæ cz³owieka, doprowadziæ do jego
zobojêtnienia.  Chc¹  przyzwyczaiæ  nas  do
blu�nierstw i ³amania praw Bo¿ych. �Marsze
równo�ci� s¹ tego narzêdziem.

Broñmy wiêc  tych, których  ludzie anty
chrysta próbuj¹ niszczyæ, broñmy prof. Alek
sandra Nalaskowskiego i wszystkich podobnie
my�l¹cych, skoro wspó³czesne uniwersytety
z  lêku  przed  prawd¹  porzucaæ mog¹  swoj¹
misjê. Od  zawi¹zania masonerii,  sterowano
naukê przeciwko wierze i Ko�cio³owi, a pos
têp naukowy dokonywa³ siê nierzadko z pog
wa³ceniem integralno�ci osoby ludzkiej i za
sad  moralnych.  Uniwersytety  zajmuj¹c  siê
fundamentalnymi problemami � kim jest cz³o
wiek, jak daleko mo¿na ingerowaæ w jego na
turê oraz jak dalece mo¿na siêgaæ rozumem
w procesie poznania, coraz czê�ciej rozmijaj¹
siê z prawd¹. Znamienne s¹ s³owa skierowane
przez Jana Paw³a II do spo³eczno�ci akademic
kiej KUL w 1987 roku: S³u¿ Prawdzie. Je�li
s³u¿ysz Prawdzie � s³u¿ysz Wolno�ci. Wyzwa
laniu cz³owieka i Narodu. S³u¿ysz ¯yciu. S³o
wa  te powinien  �lubowaæ ka¿dy nauczyciel
akademicki przed podjêciem swojej misji nau
czania.

MIROS£AW ORZECHOWSKI

Era nowej cenzury
Profesor Aleksander Nalaskowski  z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu  zosta³
zawieszony  na  trzy  miesi¹ce  w  obowi¹zkach  nauczyciela  akademickiego.  Po  tygodniu
szerokich protestów �rodowisk akademickich i przypominania rektorowi UMK, ¿e to ju¿ nie
te czasy, 18 wrze�nia rektor uczelni wycofa³ zakaz. Profesora chciano ukaraæ za s³owa, które
napisa³ w felietonie do tygodnika �Sieci� na temat zagro¿eñ ze strony �têczowej zarazy�.
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Czê�æ tekstu tej piosenki oraz jej marszow¹ me
lodiê pamiêtam z pierwszej po³owy 1939 r.,
gdy by³a �piewana przez kolegów w mêskiej
prywatnej szkole powszechnej (dzi� nazywa
nej podstawow¹) przy Spo³ecznym Gimnaz
jum i Liceum w £odzi przy ulicy Pomorskiej
105 (obecnie VIII LO). Klasa moja (wówczas
szósta) by³a  ró¿norodna. By³y dzieci  rodzin
ewangelickich, ¿ydowskich, ale g³ównie pols
kich � katolickich. By³y osobno lekcje religii
dla uczniów okre�lonych wyznañ. Ja siedzia
³em w ³awce od pierwszej do ostatniej szóstej
klasy z ̄ ydem Heniem Berenhajmem. Miesz
ka³ w domu na rogu ulicy POW i Sk³aowej na
1. piêtrze od frontu. Nie wiem, co siê z nim
sta³o w czasie wojny. Próbowa³em siê dowie
dzieæ w gminie ¿ydowskiej przy ulicy Pomor
skiej 17, ale o�wiadczono mi, ¿e jego nazwis
ko nie figuruje w spisach getta ³ódzkiego.
  Wspomnian¹ pie�ni¹ dodawano sobie otu
chy i budzi³o w �piewaj¹cych nadziejê w zwy
ciêstwo  na wypadek  konfliktu  zbrojnego  z
Niemcami, który niemal wszystkim wydawa³
siê realny. Poniewa¿ spodziewano siê u¿ycia
w wojnie nawet gazów bojowych (by³y u¿yte
w I wojnie �wiatowej), wiêc zalecano zaopa
trywanie siê w maski gazowe i takie rzeczy
wi�cie nabywano (przechowa³a siê u nas taka
jedna w domu), a w ówczesnych mediach (ra
dio, gazety) podawano sposób ich u¿ycia, za
stosowania w razie potrzeby.
  Przygotowania do wojny sz³y jednak do�æ
powolnie  (tak  mnie  siê  wydawa³o)  i  przy
wsparciu spo³ecznym. Mam tu na my�li zao
patrywanie naszego wojska w ciê¿kie karabi
ny maszynowe przewo¿one na tak zwanych
taczankach (ko³owych wózkach) ci¹gnionych
przez konie. Nie wiem, czy nie zdawano sobie
sprawy, ¿e postêp techniczny, zw³aszcza w ok
resie wojny, wymaga³ ju¿ innego �rodka loko
mocji. W ka¿dym razie wiêksze zak³ady pracy
fundowa³y zakup (podobno kolejnego) ciê¿
kiego karabinu maszynowego i na terenie zak
³adu  odbywa³a  siê  uroczysto�æ  przekazania
wojsku cennego sprzêtu. Pamiêtam tak¹ uro
czysto�æ na terenie browaru K. Anstadta w £o
dzi przy ulicy Pomorskiej 34/36. Osobisto�
ciami w czasie tej uroczysto�ci byli przedsta
wiciele  dyrekcji  zak³adu,  czêsto  pó�niejsi
folksdojcze, jak np. Schulz, Naporowski (pó�
niejszy Napper, cz³onek nazistowskiej partii,
stale prezentuj¹cy siê w hitlerowskim mundu
rze). Nie wiem, czy zwyk³y pracownik wierzy³
w cudown¹ moc ofiarowanego sprzêtu. By³
bym jednak rad wiedzieæ, czy jeden i ten sam
sprzêt nie by³ wo¿ony i prezentowany w posz
czególnych zak³adach.
  Zalecano oklejanie szyb okiennych paska
mi papieru, co mia³o pomagaæ w nierozpryski
waniu  siê  szk³a  szyb w  przypadku  du¿ych
wstrz¹sów wystêpuj¹cych w bombardowaniu,
którego � na szczê�cie � we wrze�niu 1939 r.
w £odzi w³a�ciwie nie by³o (parê bomb pad³o
w okolicach Dworca Kaliskiego).
  Pogoda w  lecie  i  we wrze�niu  1939  r.
sprzyja³a agresorowi. By³o pogodnie i ciep³o.
Po rozpoczêciu siê dzia³añ wojennych i za³a
maniu  polskiej  obrony  zaczêto wzywaæ  do
obrony stolicy i zachêcano mê¿czyzn do ma
szerowania w kierunku Warszawy dla niesie
nia  pomocy  (niestety  nie  podawano  czym).
Patriotycznie nastawione spo³eczeñstwo ule

ga³o  takim bezsensownym apelom i  tak, na
przyk³ad, w drogê w kierunku Warszawy wy
ruszy³ tak¿e mój ojciec (mia³ wówczas 48 lat;
nie mia³ jednak ¿adnego przeszkolenia wojs
kowego i nie nadawa³ siê do ¿adnej pracy fi
zycznej) bez odpowiedniego ubrania na drogê
i butów. Wróci³ wkrótce, na ca³e szczê�cie ¿y
wy, ale zmarnowany, w zniszczonym odzie
niu. Ten przypadek s³u¿y mi jako przyk³ad, ¿e
nie nale¿y ulegaæ bezkrytycznie bezsensow
nym wezwaniom nieodpowiedzialnej w³adzy,
która nie bierze pod uwagê mo¿liwo�ci posz
czególnych obywateli oraz aktualn¹ sytuacjê,
w której siê oni znajduj¹. Niestety, nieraz na
sze spo³eczeñstwo wierzy³o i ulega³o nieprze
my�lanym apelom lub wezwaniom. W ka¿dej
sytuacji  nale¿y  tak¿e pos³u¿yæ  siê w³asnym
rozs¹dkiem i rozeznaniem zastanej sytuacji.
  W 1939 r. mia³em 12 lat, wiêc w³a�ciwie
by³em jeszcze dzieckiem i nie interesowa³em
siê specjalnie ani polityk¹ ani bie¿¹cymi pilny
mi ¿yciowymi sprawami. W czerwcu 1939 r.
ukoñczy³em  szko³ê  powszechn¹.  Formalnie
bior¹c, przedwojenna szko³a powszechna by³a
siedmioklasowa, ale ówczesne prawo eduka
cyjne zezwala³o na przej�cie do gimnazjum
po ukoñczeniu sze�ciu klas szko³y powszech

nej. Problem jednak by³ w tym, ¿e szkó³ gim
nazjalnych by³o w £odzi niewiele, zaledwie
3 pañstwowe lub miejskie, reszta prywatne
z do�æ wysokim czesnym, ma³o dostêpnym
dla do�æ ubogiej ³ódzkiej ludno�ci. Aby dostaæ
siê do gimnazjum pañstwowego, trzeba by³o
zdaæ egzamin wstêpny W moim przypadku
by³ to egzamin ustny i zosta³em przyjêty do
1. Gimnazjum im. Kopernika w £odzi przy
ul.  �ródmiejskiej  (obecnie Wiêckowskiego)
nr 41 Z dum¹ mog³em nosiæ na lewym ramie
niu niebiesk¹ tarczê szkoln¹ z numerem szko
³y. Czerwon¹ tarczê nosili wówczas liceali�ci.
  Pocz¹tek roku szkolnego by³ pod znakiem
wojny. Ju¿ 6 lub 7 wrze�nia do £odzi wkro
czy³y wojska niemieckie i rozpoczê³a siê oku
pacja hitlerowska. Niemcy pocz¹tkowo zez
wolili na pierwsze 23 miesi¹ce otwarcie pols
kich szkó³. Mia³o to jednak chyba na celu dob
re rozeznanie polskiej administracji szkolnej
i obsady nauczycieli, którzy ju¿ w pierwszym
rzucie byli przeznaczeni do wywózki albo do
tzw. Generalnej Guberni � GG (czê�æ teryto

rium Polski bêd¹ca pod zarz¹dem niemieckim,
ale przeznaczona do zasiedlania przez ludno�æ
polsk¹)  albo  do  obozów  koncentracyjnych.
Mój pó�niejszy te�æ, Bronis³aw Szwalm � kie
rownik  Szko³y  Powszechnej w  £odzi),  nie
chc¹c czekaæ na spodziewan¹ wywózkê, sam
opu�ci³ swoje mieszkanie udaj¹c siê wraz z ro
dzin¹ w okolice Koluszek, czyli do GG.
  Wej�cie wojska niemieckiego do £odzi 6
wrze�nia odby³o siê do�æ spokojnie. Polskie
w³adze cywilne (w tym tak¿e stra¿ i policja)
opu�ci³y miasto wcze�niej. Kto pamiêta³ czasy
niemieckiego panowania w £odzi w okresie
I wojny �wiatowej, móg³ siê spodziewaæ sys
tematycznej  grabie¿y maj¹tku  prywatnego.
Mia³o to jednak inny charakter i przebieg ni¿
przy wej�ciu do miasta wojsk sowieckich, gdy
natychmiast zaczê³a siê grabie¿ sklepów i ma
gazynów po³¹czona z niszczeniem dobytku
i sprzêtu. Niemcy szybko opanowali ³ódzkie
zak³ady pracy, bo du¿a ich czê�æ by³a formal
nie w rêkach obywateli polskich, ale narodo
wo�ci niemieckiej lub przynajmniej osób wyz
nania  luterañskiego  albo w  rêkach  ¿ydows
kich, a te zosta³y natychmiast upañstwowione.
Stosunkowo nieliczne, ma³e zak³ady polskie
otrzyma³y tak zwanych trojhenderów (Treu

häder � powiernik, komisarz; od treu wierny
i Hand � rêka), którzy najczê�ciej, je�li nawet
nie natychmiast (czasami potrzebowali trochê
czasu dla zapoznania siê z zak³adem i sposo
bem jego funkcjonowania), rugowali z placó
wek  polskich w³a�cicieli  lub  tak¿e  ich  naj
bli¿szych wspó³pracowników. Tak  by³o,  na
przyk³ad, w przypadku moich krewnych. Po
cz¹tkowo nawet mieszkali przy w³asnym zak
³adzie  pracy,  niektórzy  cz³onkowie  rodziny
dalej w nim pracowali, ale po pewnym czasie,
zostali przesiedleni, I tak mieli du¿o szczê�cia,
bo pozostali w tym samym mie�cie, a nie byli
rzuceni, jak wielu innych, w zupe³nie obce �ro
dowisko bez jakiegokolwiek wsparcia mate
rialnego, nie mówi¹c ju¿ o psychicznym.
     £odzianie narodowo�ci niemieckiej, w wiêk
szo�ci ewangelicy, zaraz zadeklarowali przy
nale¿no�æ do pañstwa niemieckiego i byli wpi
sywani  na  listê  tak  zwanych  folksdojczów
(Volksdeutsche � Niemiec ludowy; Volks �
lud, Deutsche  � Niemiec,  tj.  by³y  obywatel
pañstwa nieniemieckiego, np. polskiego, dek

laruj¹cy narodowo�æ niemieck¹). Je�li dobrze
pamiêtam,  to  by³y  trzy  rodzaje  (kategorie)
folksdojczów. Nie mam w tym dobrego roze
znania, ale przypuszczam, ¿e by³o to spowo
dowane  tym,  ¿e  nie  wszyscy  optuj¹cy  za
niemiecko�ci¹ umieli nawet zrozumiale mó
wiæ po niemiecku. Niektórzy, chc¹c u³atwiæ
sobie ¿ycie wyszukiwali nawet jakie� pocho
dzenie  niemieckie w�ród  przodków  (co  nie
by³o nawet bardzo trudne, bo w £odzi wiele
ma³¿eñstw by³o mieszanych) i na tej podsta
wie byli wpisywani w poczet folksdojczów.
Ró¿ne by³y z tym wystêpuj¹ce korzy�ci, ale
i straty: Nie by³o siê nara¿onym na wywózkê
lub przesiedlenie. Otrzymywa³o siê, co praw
da, niemieckie karty ¿ywno�ciowe (mia³o to
znaczenie, bowiem Polacy otrzymywali tylko
prymitywn¹ margarynê, ciemny, trudno zja
dalny chleb, nie by³o przydzia³u kaszy, najgor
sze miêso;  przez  ca³¹ wojnê  nie widzia³em
jajka), ale podrastaj¹ce dzieci by³y najpierw
szkolone w organizacji m³odzie¿owej Hitler
jugend, a nastêpnie, jako ju¿ pe³noletnie oso
by, wcielane  do wojska  i  najczê�ciej  kiero
wane na front wschodni. Wielu z nich zginê³o
(znajomis¹siedzi). Tacy �nibyNiemcy� byli
folksdojczami ni¿szej kategorii. W trudnej sy
tuacji znajdowali siê ci Polacy, którzy mieli
nazwiska o znaczeniu niemieckim, znali ten
jêzyk  i  pracowali w  otoczeniu  niemieckim.
Byli nak³aniani do deklarowania siê na listê
niemieck¹. Odmowa skutkowa³a z regu³y po
wa¿nymi konsekwencjami,  a  czasem nawet
�mierci¹,  jak  np.  w  przypadku  fabrykanta
Grohmanna. Niektórzy obywatele polscy, nie
maj¹c  mo¿liwo�ci  zostania  folksdojczem
chwytali siê innego rozwi¹zania dla ratowania
¿ycia: poniewa¿ Niemcy byli w 1939 r. w dob
rych  uk³adach  z  Sowietami,  uznawali  jako
sprzyjaj¹ce tak¿e narodowo�ci �wschodnie�,
np.  bia³orusk¹.  Pamiêtam,  ¿e w  ten  sposób
uchowa³ siê przed aresztowaniem i wywiezie
niem do obozu koncentracyjnego jeden starszy
ksi¹dz  katolicki  przypisany  do  niemieckiej
parafii �wiêtego Krzy¿a (ko�ció³ ten by³ prze
znaczony dla Niemców � katolików) i nawet
spowiada³ po polsku. Do ko�cio³a �wiêtego
Krzy¿a Polakom wstêp by³ wzbroniony, ale
niektórzy ryzykowali i spowiadali siê u tego
ksiêdza w prawej kaplicy ko�cio³a. Sam tak
te¿ raz post¹pi³em. Ksi¹dz bardzo ryzykowa³,
bowiem zawsze móg³ go kto� wydaæ. Dla Po
laków by³y wyznaczone  tylko  trzy ko�cio³y
po³o¿one na obrze¿ach miasta: na Chojnach �
ko�ció³ Przemienienia Pañskiego, na Widze
wie � �w. Kazimierza (niewykoñczony) i na
¯ubardziu � �w. Antoniego (by³ to w³a�ciwie
drewniany barak, bowiem budowa murowa
nego ko�cio³a by³a przed wojn¹ tylko rozpo
czêta). Msze odprawiane by³y tylko w niedzie
le.  W  ka¿dym  ko�ciele  by³o  chyba  tylko
dwóch ksiê¿y. Pamiêtam, ¿e �piewa³em w chó
rze ko�cio³a �w. Kazimierza przy wtórze jakby
organów wydaj¹cych g³os z pomoc¹ tzw. ka
likowania, tj. rêcznego wt³aczania powietrza
uruchamiaj¹cego piszcza³ki. Oczywi�cie by³y
z tym czêste k³opoty. Dojazd do ko�cio³ów by³
bardzo utrudniony, bowiem dla Polaków by³
wyznaczony tylko wagon doczepny tramwaju,
a tramwaje kursowa³y niezbyt czêsto i niezbyt
regularnie. By³ wiêc niesamowity t³ok w wa
gonie, wsiadanie  i wysiadanie by³o nie  lada
do�wiadczeniem. Na podró¿owanie tramwa
jem dojazdowym trzeba by³o mieæ zezwole
nie. Nie by³o wiêc mowy o skorzystaniu z wy
jazdu w niedzielê na �wie¿e powietrze, a by³o
to bardzo potrzebne, bowiem £ód� by³a wów
czas w du¿ej czê�ci nieskanalizowana (nawet
ulice bliskie placu Wolno�ci), wiêc zewsz¹d
cuchnê³o z tak zwanych rynsztoków, a poza
tym fabryki chemiczne na Widzewie powodo
wa³y niesamowity odór, który roznosi³ siê po
ca³ym mie�cie. Zreszt¹ w £odzi wstêp nawet

Wspomnienia z 1939 roku
Marsza³ek �mig³yRydz,
Nasz drogi, dzielny wóz,
Gdy ka¿e, pódziem� z nim, Hitlera t³uc.

Grupa pracowników browaru K. Anstadta w £odzi przy ul. Pomorskiej 34/36.   Na pierwszym planie �
dyrekcja zak³adu: prawa rêka dyrekcji Niemiec Schultz (zaraz przyj¹³ folkslistê), obok (w bia³ym szaliku)
dyrektor Delnitz i jego syn. Dwóch oficerów przyjmuje dar od dyrekcji zak³adu, tj. ciê¿ki karabin maszynowy
na taczance. Za nimi w pierwszym rzêdzie:  z prawej strony w jasnym paletku 11letni Tadeusz Gerstenkorn,
a szósty od niego � jego ojciec Jan Gerstenkorn, g³ówny ksiêgowy firmy (w kapeluszu i w bia³ym szaliku).
Uroczysto�æ odby³a siê prawdopodobnie na jesieni 1938 r.
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do zadrzewionego  skwerku by³ Polakom za
broniony. Polacy mieli wyd³u¿ony czas pracy
do 10 godzin dziennie, tj. od godz. 7 rano do
17 po po³udniu. Soboty by³y robocze; w moim
browarze nieco krótsze. Ten sam czas pracy
obowi¹zywa³ m³odocianych od 14 roku ¿ycia.
Ja tak wcze�nie zacz¹³em pracowaæ. W pó�
niejszym okresie wojny Niemcy zorganizowali
dla polskich dzieci �szko³ê�. Uczono trochê
podstawowego  s³ownictwa  niemieckiego,
g³ównie wykorzystywano te dzieci do pracy
fizycznej, np. do rozbiórki domu go³ymi rê
kami; wiem to z relacji mego m³odszego brata,
który tego �dobrodziejstwa� do�wiadczy³.
  Niemcy zamierzali stworzyæ z £odzi czys
to niemieckie miasto.  Ju¿ bodaj¿e w marcu
1940  r.  zmienili  nazwê Lodz  na Litzmann
stadt, czyli miasto genera³a Litzmanna, który
w  I wojnie  �wiatowej walczy³  z Rosjanami
pod Brzezinami w  pobli¿u  £odzi  i  odniós³
zwyciêstwo. Ten cel zniemczenia miasta reali
zowali  systematycznie  przede  wszystkim
przez pozbycie siê inteligencji ³ódzkiej, wy
wo¿¹c j¹ do obozów koncentracyjnych albo
wysiedlaj¹c z rodzinami z miasta. Wywo¿eni
Polacy byli najpierw umieszczani w obozie
przej�ciowym, który mie�ci³ siê w pomiesz
czeniach  fabrycznych  przy  ulicy  £¹kowej
(blisko Dworca Kaliskiego). Nocowa³o  siê
tam na betonowej pod³odze. Znam to, bo sam
to przeszed³em. Je�li kto� mia³ jak¹� derkê
i móg³  j¹  roz³o¿yæ do  spania,  to mia³  du¿o
szczê�cia. Poniewa¿ wywózki  i wysiedlenia
rozpoczê³y siê ju¿ w grudniu 1939 r., a wiêc
gdy  by³o  bardzo  zimno,  to  wiele  osób  siê
przeziêbia³o i w wyniku zachorowania umie
ra³o. Tak by³o w przypadku krewnych mojej
¿ony. Moja rodzina by³a i tak ³askawie potrak
towana,  bo  tylko  zabrano  nam mieszkanie
przy ulicy Kiliñskiego 7 wraz z ca³ym dobyt
kiem,  zezwalaj¹c na umieszczenie  siê w  li
chym  lokalu  po¿ydowskim,  który  obecnie
przeznaczony jest do rozbiórki.
  Prywatne, osobiste wspomnienia s¹ pew
nym uzupe³nieniem relacji oficjalnych. Moim
zdaniem nie nale¿y ich lekcewa¿yæ, bo rozsze
rzaj¹ wiedzê o trudnych czasach minionych,
ale  przecie¿  niedawnych. Tym bardziej  jest
przykro osobom, jeszcze ¿yj¹cym, ¿e s¹ tacy
m³odzi  (nawet  studenci),  którzy  nie wiedz¹
nawet kiedy by³a II wojna �wiatowa i jak j¹
prze¿ywano.  Siêganie  pamiêci¹  do  trauma
tycznych wydarzeñ jest dla cz³owieka bardzo
trudne  i nie  zawsze mo¿liwe do ciekawego
przekazania. Opisuje siê wówczas z koniecz
no�ci psychicznej pewnymi skrótami i nie ob
razuje tragicznych szczegó³ów. Bardzo bym
pragn¹³, aby starsi ode mnie, mo¿e jeszcze ¿y
j¹cy, je�li maj¹ trochê si³y, bardziej dok³adnie
opisali niezbyt szczê�liwy dla nas rok 1939.

PROF. TADEUSZ GERSTENKORN

�w. January jest patronem Neapolu, a katedra
pod jego wezwaniem znajduje siê po wschod
niej stronie Piazza Duomo. Katedra wystêpuje
pod dwoma nazwami: Duomo di San Gennaro
oraz  Duomo di Santa Maria Assunta.
  �w. January, którego relikwie znajduj¹ siê

w tej w³a�nie katedrze, by³ biskupem Bene
wentu zgin¹³ �mierci¹ mêczeñsk¹ od miecza
w 305 roku w amfiteatrze Pozzuoli, podczas
prze�ladowañ chrze�cijan za czasów cesarza
Dioklecjana. Razem z nim zginê³o wtedy tak
¿e piêciu innych chrze�cijan oraz jego diakon

Sozjusz. January uda³ siê do wiêzienia, aby go
pocieszyæ. Towarzyszyli mu diakoni: Festus i
Dezyderiusz. Wszystkich aresztowano. Kiedy
nie chcieli z³o¿yæ ofiary bo¿kom, skazano ich
na po¿arcie przez dzikie nied�wiedzie w amfi
teatrze. Ich �mieræ mia³a nast¹piæ 19 wrze�nia
305 roku. Jak g³osi tradycja �w. January zmar³
w wieku 33 lat, a wiêc ponosz¹c �mieræ, mia³
tyle samo lat co Chrystus.

Jak g³osi legenda zakrzep³a krew �w. Ja
nuarego zebrana w dwie fiolki, w rêce biskupa
odzyska³a postaæ p³ynn¹. Ten cud powtarza
siê do dzisiaj, trzy razy w roku: w pierwsz¹
sobotê maja,  19 wrze�nia  czyli w  rocznicê
�mierci �wiêtego i 16 grudnia, w rocznicê wy
buchu Wezuwiusza w 1631 r.

Przemiana krwi jest za ka¿dym razem in
na. Czasem p³ynna krew wype³nia ca³¹ ampu³
kê,  a  czasami  jest  jej  znacznie  mniej.  Dla
wiernych  jest  to  bardzo wa¿ne wydarzenie.
Wielu uwa¿a, ¿e je�li do przemiany nie doj
dzie, jest to zapowiedzi¹ jakich� dramatycz
nych wydarzeñ. Ponoæ zdarzy³o siê tak przed
wybuchem Wezuwiusza w  1944  r.  i  przed
trzêsieniem ziemi w 1980 r. Do cudu zawsze
dochodzi na oczach wiernych.

Po raz pierwszy do rozpuszczenia siê krwi
�wiêtego Januarego dosz³o w 1389 r. podczas
pierwszego publicznego wystawienia ampu
³ek.

PAWE£ JASZCZAK

Krew �w. Januarego
W Neapolu  19  wrze�nia  2019  r.,  powtórzy³  siê  cud  �w.  Januarego.  Krew mêczennika
up³ynni³a siê w ampu³ce.

Uczestnictwo kobiet w konfliktach zbrojnych
siêga staro¿ytno�ci. Ju¿ w IV wieku p.n.e. nie
wiasty walczy³y w wojsku ateñskim i spar
tañskim. W czasach nowo¿ytnych ¿o³nierki
obs³ugiwa³y  zrazu  szpitale,  ale od  I wojny
�wiatowej s³u¿y³y m.in. w armii brytyjskiej.
Podczas II wojny �wiatowej udzia³ kobiet by³
powszechny  w wojskach  ró¿nych  krajów.
Polek walczy³o ok. stu tysiêcy (najwiêcej
w AK). W Polskich Si³ach Zbrojnych na Za
chodzie,  których  dotyczy  ksi¹¿ka  Lewan
dowskiejK¹kol � ponad 7 tysiêcy.
  Dziewczyny od Andersa to ksi¹¿ka wspo
mnieniowa,  po�wiêcona wywodz¹cym  siê
z Kresów i zes³anym w g³¹b ZSRR dzielnym
paniom, które przesz³y szlak bojowy razem
z Armi¹ Andersa. By³y zwi¹zane z Pomocni
cz¹ S³u¿b¹ Kobiet i od tej nazwy pochodzi³o,
stosowane przez kolegów ¿o³nierzy, okre�le
nie �Pestki�. W odrêbnych rozdzia³ach nakre
�lonych zosta³o 19 sylwetek: Elizy Ludwiki
Kulikowskiej (najstarszej z nich, która � uk
rywaj¹c sw¹ p³eæ, s³u¿y³a wcze�niej jako sa
nitariusz w Legionach Pi³sudskiego), W³ady
s³awy Piechowskiej, Beaty Radziejewskiej,
Helenie  Jab³oñskiej, Alicji Dmuchowskiej,
Haliny Wyrzykowskiej, Janiny Hobler, Euge
nii KulmanSzuberli, Danuty Lechny, Stefa
nii  Firczykowej,  Zofii  Hertz, Marii W³od

kowskiej, Wandy Czyniewskiej, Janiny Ba
liñskiej, Karoli Uniechowskiej, Jadwigi Pieñ
kowskiej, Antoniny KlimaszewskiejMarkut,
Zofii Giebu³towicz, Walerii Sawickiej. Uka
zane zosta³y, i to wyrazi�cie, losy tych kobiet
tak¿e przed wcieleniem do 2 Korpusu, gdy
ich udzia³em sta³y siê represje sowieckie, jak
równie¿ po rozwi¹zaniu formacji, po wojnie,
gdy osiedli³y siê w ró¿nych krajach Zachodu.
Jest w opowie�ciach miejsce na opis przyja�
ni, mi³o�ci. A ju¿ same tytu³y rozdzia³ów mo
w¹ wiele, np. Ca³y czas ¿yjê Polsk¹...
  Warto przytoczyæ s³owa córki gen. W³a
dys³awa Andersa, Anny Marii Anders, która
napisa³a  w  przedmowie: ksi¹¿ka  wype³nia
kolejn¹ lukê na mapie wspomnieñ tego nie
powtarzalnego  okresu,  jakim  by³a  epopeja
wojenna Armii Andersa i szlaku nadziei, któ
rym kroczy³a z g³êbi nieludzkiej ziemi, przez
Persjê,  Bliski Wschód,  Egipt  i W³ochy,  ku
Wolnej Polsce. Na ca³ej tej trasie i w najwiêk
szych  trudach  wojennych  towarzyszy³y  tej
niezwyk³ej Armii niesamowite kobiety.. Wyr
wane ze swego dotychczasowego ¿ycia przez
�lepy los wojennej zawieruchy, musia³y zmie
rzyæ siê z wyzwaniami, które nierzadko prze
rasta³y wytrzyma³o�æ zwyk³ego cz³owieka /.../
Walcz¹c z przeciwno�ciami losu odkrywa³y
swe nowe powo³anie.

  Przypomnijmy,  ¿e  Agnieszka  Lewan
dowskaK¹kol przez kilkana�cie lat zwi¹zana
by³a  jako dziennikarka  z Polskim Radiem.
Zajmowa³a  siê  publicystyk¹  muzyczn¹
(wspó³pracuj¹c m.in. z wydawanym w £odzi
�Poradnikiem Muzycznym�). Znana jest jako
autorka  takich  ksi¹¿ek,  jak Niez³omna,
Dziewczyny  z  konspiry,  Na  skraju  piek³a,
Arystokracja � powojenne losy polskich ro
dów.  Dziewczyny  od  Andersa  napisa³a  na
podstawie bezpo�rednich relacji niektórych
bohaterek i opowie�ci rodzin, ponadto spisa
nych wspomnieñ zgromadzonych w Archi
wum Wschodnim O�rodka �Karta�, nagrañ
wspomnieñ przechowywanych w Archiwum
Historii Mówionej Domu Spotkañ z Histori¹,
wykorzysta³a równie¿ opublikowane w ró¿
nych latach prace historyczne.

JANUSZ JANYST

Panie z bojowego szlaku
Na rynku czytelniczym pojawi³a siê, wydana nak³adem warszawskiej oficyny Zona Zero,
ksi¹¿ka Agnieszki LewandowskiejK¹kol �Dziewczyny od Andersa�. To interesuj¹ca, bogato
ilustrowana zdjêciami praca dotycz¹ca udzia³u kobiet w wojsku sformowanym na Wschodzie
pod dowództwem legendarnego genera³a.

Przekazanie  ciê¿kiego  karabinu  maszynowego
Wojsku Polskiemu przez dyrektora   Delnitza (przy
j¹³ pó�niej folkskistê).  By³o w zwyczaju, ¿e uroczy
sto�ci towarzyszy³a grupa ¿o³nierzy, prawdopodob
nie z obs³ugi sprzêtu. Widaæ te¿ karabin na taczance
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Mieszkaj¹cy w £odzi i bêd¹cy poet¹ �rednie
go pokolenia Macierzyñski da³ siê wcze�niej
poznaæ z kilku ksi¹¿ek poetyckich, m.in.Dan
se macabre i innych sposobów spêdzania wol
nego czasu, Odrzutów, Zbioru zadañ z chemii
i metafizyki, Kwiku. Utwory swe zamieszcza³
w �Studium�, �Kwartalniku Artystycznym�,
�Akcencie�,  �Lampie�,  �Halarcie�.  Jego
wiersze t³umaczone by³y na jêzyki ukraiñski
i czeski. Tym razem tematem tomików uczy
ni³  to,  co wydawaæ  by  siê mog³o  je�li  nie
niemo¿liwe, to nadzwyczaj trudne do wypo
wiedzenia s³owami � niemieckie ludobójst
wo w obozie zag³ady dokonane na ponad mi
lionie ofiar (wydajno�æ czterech o�wiêcims
kich krematorów/ wynosi³a blisko cztery i pó³
tysi¹ca cia³ na dobê/ a pracowali�my pe³n¹
par¹). Podejmuj¹c wyzwanie poeta siêgn¹³
do wiarygodnych �róde³, takich jakKalendarz
wydarzeñ  w  KL  Auschwitz  Danuty  Czech,
Nazwiska numerów HansaJoachima Langa,
Refleksje z poczekalni do gazu Adolfa Gawa
lewicza, relacje by³ych wiê�niów zawarte

w wydawnictwieP³akali�my bez ³ezGideona
Greifa, zbiór zapisków zakopanych na terenie
obozu  i wydanych  pod wspólnym  tytu³em
W�ród koszmarnej zbrodni, pamiêtniki i wspo
mnienia Rudolfa Hoessa, Johanna Kremera,
Pery'ego Broada, Miklósa Nyiszliego.

Pierwszy z tomików Macierzyñskiego ma
dwie czê�ci, ró¿ni¹ce siê perspektyw¹, jak¹
obiera autor. W czê�ci pierwszej,Wierszach
o�wiêcimskich,  podmiotami  lirycznymi  s¹
wiê�niowie  (ró¿nica miêdzy O�wiêcimiem
a piek³em jest taka/ ¿e w obozie diab³y maj¹
szar¿e/ i pozdrawiaj¹ siê machniêciem rêk¹).
Natomiast Wiersze ssmañskie z czê�ci dru
giej zosta³y napisane  tak, jak gdyby ich auto
rami byli esesmani, co daje niejednokrotnie
silny  efekt  dramaturgiczny  (gdy  chcia³em
odwiedziæ  Ingê/  zabija³em  dwóch  podczas
rzekomej próby ucieczki/ dawali za to sze�æ
dni  urlopu),  Niekiedy  pojawia  siê  swoisty
sarkazm (ca³e ¿ycie po�wieci³em Auschwitz/
jestem przekonany, ¿e uda³o mi siê stworzyæ
dobre miejsce/ do przemy�leñ i zadumy nad

¿yciem). Zreszt¹ chwyt formalny polegaj¹cy
na �oddaniu g³osu katom� pojawia siê rów
nie¿ w zbiorze Ksi¹¿ka kostnicy.

Bior¹c siê do lektury czytelnik musi przy
gotowaæ siê na drastyczne obrazy sadyzmu,
zbrodni i cierpienia. Byæ mo¿e nie wszyscy
zdaj¹ sobie te¿ sprawê, ¿e udrêki ofiar mog³y
zarazem pochodziæ od wspó³wiê�niów (w O�
wiêcimiu  mo¿na  prowadziæ  studia/  gdzie
koñczy siê cz³owiek/ a zaczyna bydlê).

Nie trzeba w tych, niew¹tpliwie, posze
rzaj¹cych w okre�lony sposób �wiadomo�æ
i robi¹cych silne wra¿enie ksi¹¿eczkach poe

tyckich szukaæ rymu i rytmu (trudno zreszt¹
wyobraziæ sobie pisanie o zag³adzie do ry
mu), trzeba raczej szukaæ prawdy o cz³owie
ku. A niepokoj¹c¹ puent¹ mog³yby przecie¿
byæ takie s³owa z Ksi¹¿ki kostnicy: wytrzy
mali�my  70  lat/  bez  obozów  koncentracyj
nych choæ ci¹gle le¿¹/ w naszej naturze.

W czasach,  gdy  tak wiele  publikuje  siê
poezji  pozbawionej  wyrazistego  przekazu,
nieraz wrêcz jakiejkolwiek tre�ci, tu mamy
do czynienia z czym� zupe³nie przeciwnym.

JANUSZ JANYST

Wiersze o O�wiêcimiu
Dwa tomiki wierszy zwi¹zanych tematycznie z hitlerowskim obozem zag³ady w O�wiêcimiu
Brzezince opublikowa³ Piotr Macierzyñski. Tytu³ pierwszego zbioru: �Antologia wierszy
ssmañskich� (krakowskie wydawnictwo Korporacja Halart), drugiego: �Ksi¹¿ka kostnicy�
(Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu).

Ks.  Kard.  Sarah mówi³  o  swej  szczególnej
wiêzi z tym wielkim Ojcem Ko�cio³a, który
po dobnie jak i on by³ Afrykañczykiem, a dzi�
mo¿e byæ wzorem nawrócenia dla wspó³
czesnego  �wiata.  �w.  Augustyn,  podobnie
jak �w. Pawe³ pó�no bowiem ukocha³ Bo

ga, a przez ca³¹ swoj¹ m³odo�æ szuka³ szczê
�cia bez Boga. Pewnego dnia Augustyn wzi¹³
do rêki Listy �w. Paw³a Aposto³a. Przypad
kowo  otworzy³  fragment  Listu  do  Rzy
mian: �¯yjmy przyzwoicie jak w jasny dzieñ:
nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpu�cie

i w wyuzdaniu, nie w k³ótni i zazdro�ci. Ale
przyobleczcie siê w Pana Jezusa Chrystusa,
i nie troszczcie siê zbytnio o cia³o, dogadza
j¹c ¿¹dzom� (Rz 13, 1314).

� Pod tym wzglêdem �w. Augustyn po
dobny jest do wspó³czesnego cz³owieka, któ
remu wydaje siê, ¿e mo¿e siê obyæ bez Boga.
Ca³e nasze spo³eczeñstwa, jak o tym przypo
minali ostatni papie¿e, a w szczególno�ci Jan
Pawe³ II i Benedykt XVI, s¹ tak urz¹dzone
jakby Boga nie by³o, ¿yj¹ w milcz¹cej apo
stazji i relatywizmie � mówi³ ks. Kard. Sarah.
Podkre�li³,  ¿e wspó³czesny  �wiat  chce  nas
oddaliæ od Boga, proponuj¹c nam ideologie,
które depcz¹ Ewangeliê i Bo¿e przykazania.
�Równie¿  wewn¹trz  Ko�cio³a  s¹  pasterze,
którzy daj¹ siê zwie�æ tym ideologiom, pro
ponuj¹ je wiernym i my�l¹, ¿e w ten sposób
prezentuj¹ Ewangeliê, która jest ciekawsza,
bo ³atwiej mo¿na ni¹ ¿yæ� � mówi³ afrykañ
ski purpurat. Przypomnia³ zarazem, ¿e Jezus
przyszed³ do nas z Ewangeli¹ wymagaj¹c¹,
a my znajdziemy spe³nienie tylko wtedy, gdy
w sposób radykalny bêdziemy ¿yæ Jego s³o
wem. �Nie id�my za wskazaniami pasterzy,
którzy prezentuj¹ nam Ewangeliê inn¹ ni¿ ta,
któr¹ przekazali nam Aposto³owie� � apelo
wa³ szef watykañskiej dykasterii.

Te odwa¿ne i zastanawiaj¹ce s³owa Kar
dyna³a Saraha ka¿¹ nam przyk³adaæ uwagê
do g³oszonych s³ów. Pokrêtno�æ nowych des
trukcyjnych idei, zmasowany atak mediów
i poprawno�æ polityczna parali¿uj¹ca obroñ
ców wiary  i  zasad  ¿ycia  chrze�cijañskiego
nak³ada  na  wiernych  nowe,  niekiedy  nie
znane dot¹d obowi¹zki. Ka¿dy z nas musi
nie�æ na swoich barkach odpowiedzialno�æ
za Ko�ció³ i za czysto�æ naszej wiary. To cza

sy totalnej konfrontacji antyko�cio³a z Ko�
cio³em katolickim i mamy obowi¹zek w tej
walce braæ udzia³.

Mówi¹c  o  postaci  �w.  Augustyna,  Ks.
Kard Robert  Sarah  podkre�li³,  ¿e  przyk³ad
�wiêtego pokazuje,  i¿ ca³e nasze ¿ycie ma
byæ ci¹g³ym nawracaniem siê do Boga, po
znawaniem Go, aby Go bardziej kochaæ. Aby
tak  siê  sta³o, musimy  na Nim  oprzeæ  ca³e
nasze ¿ycie i ka¿dego dnia pielêgnowaæ in
tymn¹, mistyczn¹ relacjê z Bogiem poprzez
czêst¹ i wytrwa³¹ modlitwê, kontemplacjê
i przebywanie z Nim w ciszy. Je�li pozosta
niemy zakorzenieni w wierze, nic nami nie
zachwieje. Takie �wiadectwo daj¹ nam pier
wsi chrze�cijanie � doda³ Kard. Sarah.

Kardyna³ wielokrotnie wypowiada³  siê
w sprawie aktualnych problemów. W kwiet
niu br. mówi³ np. o Francji, która �wyrzek³a
siê swych chrze�cijañskich korzeni, ustana
wia prawa sprzeczne z prawem Bo¿ym i na
tur¹�.

Kardyna³  Sarah  �wiêcenia  kap³añskie
przyj¹³ w wieku 24 lat. Studiowa³ na Papies
kim Uniwersytecie Gregoriañskim oraz w Stu
dium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie.

W 1979 r. zosta³ mianowany przez Jana
Paw³a II biskupem diecezji Konakry. W chwi
li przyjêcia �wiêceñ biskupich w wieku 34
by³ najm³odszym biskupem rzymskokatolic
kim na �wiecie. W latach 1985�2001 pe³ni³
funkcjê przewodnicz¹cego Konferencji Bis
kupów Gwinei. W 2001 r. obj¹³ urz¹d sekre
tarza w Kongregacji ds. Ewangelizacji Naro
dów.  W  2010  roku  Papie¿  Benedykt  XVI
mianowa³  go  przewodnicz¹cym  Papieskiej
Rady Cor Unum, koordynuj¹cej dzia³alno�æ
charytatywn¹ Ko�cio³a. W tym samym roku
odebra³ biret kardynalski.
  W 2014 r. Papie¿ Franciszek mianowa³
go prefektem Kongregacji ds. Kultu Bo¿ego
i Dyscypliny Sakramentów.

W£ADYS£AW ROMIN

Prawdziwe ubóstwo to brak Boga
Cz³owiekiem prawdziwie ubogim nie jest ten, kto nie ma dóbr materialnych, po¿ywienia
i odzienia, lecz cz³owiek, któremu brakuje Boga. Bez Boga cz³owiek popada w tak wielk¹
nêdzê, ¿e ca³e jego ¿ycie zmierza ku przepa�ci rozpaczy � powiedzia³ ks. Kard. Robert
Sarah. Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów przewodniczy³
uroczysto�ciom ku czci �w. Augustyna, które mia³y miejsce przy jego grobie w Pawii,
w pó³nocnych W³oszech.
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S³ynny obraz Matki Mi³osierdzia w Wilnie
jest umieszczony w kaplicy w Ostrej Bramie.
Ostra Brama, to jedna  z bram dawnych mu
rów obronnych Wilna. Miasto zosta³o nimi
opasane, na polecenie króla Aleksandra Ja
gielloñczyka w  pierwszych  latach XVI w.
Wówczas miasto mia³o dziewiêæ bram. Jedna
z nich, wychodz¹ca na po³udnie nosi³a miano
Bramy Miednickiej, bo têdy prowadzi³ szlak
do Miednik Królewskich lub zwano j¹ Ostr¹,
bo zamyka³a dzielnice miasta zwan¹
Ostrym  Koñcem.  Brama  ta  zosta³a
oddana  pod  opiekê mieszczan  przez
króla 6 wrze�nia 1503 r.
  Obraz NMP znalaz³ siê w Wilnie
jeszcze przed przybyciem tu w 1626 r.
zakonu  karmelitów  bosych.  Malarz
jest nieznany, ale niew¹tpliwie pocho
dzi³  ze  szko³y  flamandzkiej.  Próby
przepisania  go  prawos³awnym  twór
com wschodnim, nie znajduj¹ ¿adne
go uzasadnienia. Niestety takie próby,
na przestrzeni wieków, pojawia³y siê
wielokrotnie, ale mia³y one charakter
polityczne i wi¹za³y siê z wielkorusk¹
ekspansj¹.
  Obraz powsta³ ok. 1620 r. Nama
lowano go na pod³o¿u kredowym, far
bami  temperowymi,  na  o�miu  des
kach dêbowych o grubo�ci 2 cm. Po
wierzchnia malowid³a  to  200  cm  na
163 cm. Magistrat Wilna oddaje obraz
Naj�wiêtszej Marii Panny pod opiekê
karmelitów bosych w roku 1676. Za
konnicy, maj¹cy swój klasztor w naj
bli¿szym  s¹siedztwie  Ostrej  Bramy,
opie kuj¹ siê nim a¿ do rozwi¹zania
zakonu w 1844 r.
  Zakonnicy  umieszczaj¹  obraz  w
specjalnie  wybudowanej  drewnianej
kaplicy. Niestety w 1711 r. kaplica do
szczêtnie sp³onê³a, ale wizerunek Naj
�wiêtszej  Marii  Panny  zosta³  cudem
uratowany.  Po  kilku  latach  zostaje
umieszczony  w  nowej,  murowanej
kaplicy. W czasie jednego z najazdów
szwedzkich w XVIII w. �wiêtokradz
ka rêka strzeli³a do obrazu. Kula prze
bi³a wizerunek pod praw¹ d³oni¹ Mat
ki Mi³osierdzia. Cudownych sytuacji
by³o wiêcej. W 1794 r., w obronie Wilna
w czasie Insurekcji Ko�ciuszkowskiej, nie
wprawna rêka zakonnika zabija strza³em ge
nera³a rosyjskiego Dejowa. W lipcu 1944 r.,
w czasie walk o Wilno, potê¿ny pocisk ar
tylerii sowieckiej spada kilkana�cie metrów
od kaplicy i nie wybucha. Gdyby siê rozerwa³
zniós³by ca³kowicie  sanktuarium  i znaczn¹
czê�æ tej dzielnicy miasta.
  Kult Naj�wiêtszej Marii Panny w Ostrej
bramie szybko rozchodzi³ siê po Wileñszczy�
nie. Przejawem te go by³o sta³e wzbogacanie
kaplicy.  Ju¿ w XVIII w. malowid³o zosta³o
okryte poz³acan¹ ze srebra koszulk¹. Jedynie
d³onie  i  twarz NMP pozosta³y odkryte. Na
koszulce widoczne s¹ wyt³aczane piêkne mo

tywy  kwiatowe.  Nad  g³ow¹  umieszczono
czterdzie�ci promieni i dwana�cie gwiazdek
ze z³ota. Pod obrazem widoczny jest pó³ksiê
¿yc z wygrawerowanym napisem. Jest to wo
tum dziêkczynne z 1849 r. z tre�ci¹ �Dziêki
tobie sk³adam Matko Boska za wys³uchanie
pró�b moich i proszê Ciê Matko Mi³osierdzia
zachowaj mnie w ³asce�. Na prze³omie XVIII
i XIX w. sam o³tarz zosta³ ozdobiony bogatym
antepedium. Zaczê³y pojawiaæ siê liczne wota

dziêkczynne. W pewnym momencie ich liczba
dosz³a do czternastu tysiêcy.
  Gruntowny remont kaplicy zosta³ wyko
nany w 1828 r. Nadbudowano galeriê. We
wnêtrzu  kaplicy  postawiono  dwie  figury
rodziców Naj�wiêtszej Marii Panny: �w. An
ny i �w. Joachima. Od strony miasta, na zew
nêtrznych murach umieszczono polski napis
zatwierdzony  przez  biskupa  wileñskiego
Benedykta K³¹biewicza  �MATKO MI£O
SIERDZIA POD TWOJ¥ OBRONÊ UCIE
KAMY SIÊ�. W 1864 r., na polecenie Mura
wiowa, napis zamieniono na ³aciñski  Przyw
rócono znowu brzmienie polskie po odzys
kaniu niepodleg³o�ci w 1923 r. Po II wojnie
�wiatowej, kiedy Wilno zosta³o w Zwi¹zku

Radzieckim, pojawi³ siê znowu tekst ³aciñski.
  2  lipca  1927  r.  to  historyczna  data  dla
Wilna, wówczas nast¹pi³a koronacja obrazu
Matki Mi³osierdzia.  Z  pro�b¹  o  koronacjê
wyst¹pi³  do  papie¿a  Piusa  XI  arcybiskup
wileñski ks. Romuald Ja³brzykowski i zgodê
tak¹  uzyska³. Obraz  na  tronie  z  p³aszczem
koronacyjnym  przeniesiono  w  uroczystej
procesji z Ostrej Bramy na plac przed kate
dr¹. Opraw¹ artystyczn¹ zaj¹³ siê Ferdynand
Ruszczyc, dziadek, jeszcze do niedawna dy
rektora Muzeum Narodowego. W nie do koñ
ca jasnych okoliczno�ciach, prawdopodobnie
z  przyczyn  politycznych,  kolejny  z  rodu,
Ferdynand  Ruszczyc  zosta³  pozbawiony
funkcji.
  Koronacji obrazu, w obecno�ci Marsza³
ka Józefa Pi³sudskiego i Prezydenta Ignacego
Mo�cickiego, dokona³ kardyna³ ks. Aleksan
der Kakowski. By³y dwie korony z poz³aca

nego srebra barokowa Królowej Niebios i ro
kokowa Królowej Polski. Nieco pó�niej, ze
sk³adek wileñskiego spo³eczeñstwa, korony
wykonano ze z³ota, ale w zawierusze dziejo
wej gdzie� zaginê³y.
  W zwi¹zku z koronacj¹ dokonano ponow
nego remontu kaplicy i renowacjê obrazu.
Z tego czasu pochodzi równie¿ bogaty wy
strój  wnêtrz  i  wotów  umieszczonych  na
dêbowym pod³o¿u obci¹gniêtym skór¹. Wo
tów tych by³o wówczas czterna�cie tysiêcy.
Po kolejnym remoncie kaplicy w 1993, przed
przybyciem papie¿a Jana Paw³a II, pozosta³o
ich ok. osiem tysiêcy. W�ród zaginionych by
³y przepiêkne sznury korali, tak nierozerwal
nie zwi¹zanych z Matk¹ Mi³osierdzia. Wota

maj¹ ró¿ne tre�ci. Na prawym, tylnym filarze
jest skromna  tabliczka �MATKO, DZIÊKI
CI ZA WILNO�. To wota ofiarowane przez
Józefa Pi³sudskiego w 1919 r. z wdziêczno�ci
za odbicie Wilna z r¹k bolszewików.
  Z  up³ywem  wieków  kult  cudownego
obrazu z Ostrej Bramy zatacza³ coraz szersze
krêgi i przekracza³ daleko granice Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego. Ju¿ w XVIII w. Ostra
Brama  sta³a  siê  sanktuarium,  do  którego
zd¹¿ali wierni z odleg³ych zak¹tków kraju.
Ulica  Ostrobramska  by³a  jakby  przed³u¿e
niem kaplicy i wype³nia³y j¹ t³umy rozmo
dlonych ludzi. Ju¿ w XVIII w. usuniêto z niej
handluj¹cych ¯ydów, a z czasem utrwali³a
siê tradycja, ¿e nawet wyznawcy religii moj
¿eszowej zdejmowali tu czapki.
  Szczególnie  w  okresach  wa¿nych  dla
narodu Matka Mi³osierdzia skupia³a swoich
wiernych. Tak by³o w okresie powstañ: ko�
ciuszkowskiego,  listopadowego,  stycznio
wego, w tragicznych latach II wojny �wiato
wej. Tu, w Ostrej Bramie, b³agania o osobiste
sprawy ³¹czy³y siê zawsze z mod³ami w in
tencji Ojczyzny. Ostra Brama dalej odwie
dzana jest t³umnie, ale coraz wiêcej spotkaæ
tam mo¿na  ciekawskich  turystów,  a mniej

rozmodlonych pielgrzymów.
Kult do Matki Mi³osierdzia z Ost

rej Bramy narasta³ przez wieki w�ród
Polaków. Z czasem wileñskie sankta
rium sta³o siê równe Jasnej Górze. Po
niezliczonych  ko�cio³ach  i  domach
prywatnych,  pojawi³y  siê  kopie  ob
razu Naj�wiêtszej Marii Panny znad
Wilii. W  £odzi  w  kilku  ko�cio³ach
znajduj¹  siê  równie¿  obrazy  Matki
Mi³osierdzia. W �wi¹tyni przy pl. Ko�
cielnym pod wezwaniem NMP znaj
duje siê równie¿ obraz ³udz¹co przy
pominaj¹cy ten wileñski. W ostatnich
latach wnikliwe badania wykaza³y, ¿e
jest to orygina³ pochodz¹cy z ok. 1700
r.  Pochodzi  ze  szko³y  flamandzkiej,
ale nie jest kopi¹ Matki Boskiej z Ost
rej Bramy.

�wiêto Matki Mi³osierdzia z Wil
na obchodzone jest w ca³ym �wiecie
katolickim  16  listopada.  Dzieñ  ten
ustalono  jeszcze w XVIII w.  i  dalej
obchodzi siê przede wszystkim po tej
i tamtej stronie Bugu.

Najwiêksi Polacy darzyli najwy¿
sz¹ czci¹ obraz z Ostrej Bramy. Ryn
graf z Jej podobizn¹ towarzyszy³ zaw
sze  Józefowi Pi³sudskiemu,  a Adam
Mickiewicz swoje wiekopomne dzie
³o  �Pana  Tadeusza�  rozpoczyna  In
wokacj¹:  �Panno  �wiêta,  co  Jasnej
bronisz Czêstochowy/ i w Ostrej �wie
cisz  Bramie/  Ty,  co  gród  zamkowy
/Nowogródzki ochraniasz z jego wier
nym ludem...�.

W  2010  r.  dokonano  renowacji
schodów. Wy¿³obione stopami i kola
nami wiernych drewniane stopnie po
kryto  paskudnym  plastikowym  po

kryciem,  imituj¹cym marmur.  Przy  okazji
tamtego remontu zginê³o wiele wotów, w tym
sznury przepiêknych korali. Z dawnych czter
nastu tysiêcy ofiarowanych darów, pozosta³o
zaledwie osiem tysiêcy.
  Sanktuarium w Ostrej Bramie z obrazem
Matki Mi³osierdzia szczególnie drogie sercu
jest wilnianom, których los wyrzuci³ z ziemi
ojczystej. Kiedy pojawiaj¹ siê w mie�cie nad
Wili¹, pierwsze swoje kroki kieruj¹ ku temu
�wiêtemu miejscu. Od dziesi¹tków lat utrwa
li³a  siê  tradycja  pielgrzymek  z  Suwa³k  do
Ostrej Bramy, takie symboliczne kasowanie
ja³tañskiej granicy.

W£ADYS£AW KOROWAJCZYK

Panno �wiêta, co �wiecisz w Ostrej Bramie
Kult Matki Boskiej w Polsce ³¹czy siê z najdawniejszym okresem naszego chrze�cijañstwa.
Przejawia³  siê m.in.  licznymi  figurami  i  obrazami.  Szczególnie  te  ostatnie  by³y  zawsze
adorowane z najwiêksz¹ czci¹. Z up³ywem wieków szczególnie dwa wizerunki NPM cieszy³y
siê u Polaków najwiêkszym kultem. Jeden z nich to Czarna Madonna na Jasnej Górze, a
drugi to Matka Mi³osierdzia w Ostrej Bramie w Wilnie. I w jednym i drugim przypadku
twórcy ich s¹ nieznani, tak jak nieznane jest pochodzenie �wiêtych obrazów i w jaki sposób
znalaz³y siê w Sanktuariach.
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Wybicki, który nam siê kojarzy z �Mazurkiem
D¹browskiego�,  by³  pierwszym  na  gruncie
polskim autorem �Pocz¹tków geografii poli
tycznej� � dwa kolejne wydania  jego pracy
wysz³y we Wroc³awiu w 1804  i w 1806  r.
Sprzeda¿ Luizjany Amerykanom w 1803  r.
uzna³ za jeden ze zwrotnych w przysz³o�ci
punktów dziejów �wiata. Wcze�niej zerwa³
z  Napoleonem  (który  tê  w³a�nie  Luizjanê
przehandlowa³)  i  za zgod¹ króla pruskiego
osiedli³ siê we Wroc³awiu, do którego �ci¹
gn¹³  wkrótce  trzech  synów,  by  zaj¹æ  siê
osobi�cie ich edukacj¹. Wykszta³cony polski
ziemianin  sta³  siê  nauczycielem w³asnych
synów, by byli �wiat³ymi lud�mi mog¹cymi
pracowaæ dla dobra Narodu. Warto zapytaæ,
dlaczego nie mówi¹ o  tym g³o�no dzisiejsi
zwolennicy nauczania domowego w Polsce.
Mo¿e nie wiedz¹?
  Wiosn¹  tego  roku opinia  publiczna  zo
sta³a zaatakowana buñczuczn¹ postaw¹ nau
czycieli polskich szkó³. Nêdzne pensje wy
p³acane nauczycielom szkó³ pañstwowych od
lat by³y znane ca³emu spo³eczeñstwu. Swego
czasu komunistyczny przywódca W³adys³aw
Gomu³ka o�wiadczy³, i¿ podniesie pensje nau
czycielskie, gdy tylko nast¹pi podwy¿ka cen
wódki. Te s³owa by³y niestosowne, a w³a�ci
wie wyj¹tkowo bezczelne. Za rz¹dów komu
nistycznych i w okresie, który jest nazywany
III Rzeczpospolit¹, polscy nauczyciele jako�
nie przejawiali zbytniej chêci do konfronta
cji  z  aktualn¹  w³adz¹.  O  pomys³ach,  i¿
mo¿na zastrajkowaæ � w celu uzyskania pod
wy¿ek p³ac � w newralgicznym dla systemu
szkolnego  momencie,  s³ysza³em  kilka  lat
temu, gdy PiS nie by³ jeszcze u w³adzy. Ale
pomys³y na destabilizacjê wesz³y w fazê prak
tyczn¹ w tym roku kalendarzowym, w roku
wyborów do parlamentu europejskiego oraz
pó�niejszych wyborów do Sejmu i Senatu.
Prowodyrzy i zwolennicy strajku zagrali ostro,
ale  sromotnie  przelicytowali.  Nauczyciele
uzyskali podwy¿ki i chyba wyci¹gnêli wnio
ski, i¿ ostra konfrontacja mo¿e byæ dla nich
samych niebezpieczna, gdy zaczê³o zmieniaæ
siê nastawienie rodziców i spo³eczeñstwa do
tej formy protestu.
  W  rzeczywisto�ci  w  polskiej  o�wiacie
kwestia pensji nauczycielskich nie jest klu
czowa. Bardziej istotne jest funkcjonowanie
ca³ego systemu szkolnego, który jest zdomi
nowany przez odgórne zarz¹dzanie. W³adze
o�wiatowe od wielu lat narzuca³y nauczycie
lom niepotrzebn¹ wieloaspektow¹ sprawoz
dawczo�æ, w tym badanie przyrostu wiedzy
w trakcie nauki, które jest metodologicznie
wielce  w¹tpliwe.  Do  tego  dosz³y  kwestie
nieumiejêtno�ci rozwi¹zywania problemów
w lokalnych samorz¹dach, co pojawi³o siê po
odej�ciu od  istniej¹cego od 20  lat  systemu
zak³adaj¹cego istnienie szkó³ podstawowych,
gimnazjów i szkó³ �rednich. �wiat po znik
niêciu gimnazjów okaza³ siê trudny do wy
obra¿enia  dla  wielu  samorz¹dów.  Tak  te¿
by³o w £odzi, w której magistrat na si³ê pró
bowa³ regulowaæ rêcznie powstawanie nowej
sieci szkó³. Aktualna opozycja parlamentarna
tygodniami wieszczy³a  niemal Armagedon

po znikniêciu gimnazjów, strasz¹c spo³eczeñ
stwo �podwójnym rocznikiem�, który nap³y
nie do szkó³ �rednich we wrze�niu 2019 r.
oraz prac¹ szkó³ na dwie zmiany. W tej pro
pagandzie fakty nie liczy³y siê zupe³nie.
  Wielkim problemem polskiego szkolnic
twa  jest  niczym nieuzasadniona dominacja
szkó³ pañstwowych nad ca³¹  reszt¹  szkó³
w Polsce. Geneza tego tkwi jeszcze w II po
³owie XVIII w., gdy pañstwo pruskie wpro
wadzi³o przymus szkolny. Ówczesne pañst
wo  pruskie  by³o  zlepkiem  krain,  których

mieszkañcy posiadali odmienn¹ to¿samo�æ
i  tylko czê�æ uwa¿a³a siê za Prusaków, za�
mieszkañcy �l¹ska � oderwanego ostatecznie
od Austrii w 1763 r. � uwa¿ali siê za bardziej
cywilizowanych od Brandenburczyków. Do
datkowo, znaczn¹ czê�æ populacji, stanowili
S³owianie,  w  praktyce  Polacy,  którzy  po
trzecim rozbiorze stanowili 40% mieszkañ
ców Prus. Pruski przymus szkolny, istniej¹cy
od XVIII w., by³ w rzeczywisto�ci projektem
zak³adaj¹cym indoktrynacjê dzieci, by uczy
niæ z nich w przysz³o�ci wiernych poddanych
i dobrych rekrutów dla armii pruskiej. Nau
czycielami w szko³ach powszechnych byli
w  olbrzymiej  masie  wys³u¿eni  ¿o³nierze,
czêsto inwalidzi wojenni, a i zdarza³o siê, ¿e
tak wyznaczony nauczyciel  by³  analfabet¹.
Poziom nauczania, wbrew rozpowszechnia
nym mitom, by³ przez ca³e lata ¿enuj¹co nis
ki.  Pruski  przymus  szkolny  rozszerzy³  siê
pó�niej  na  ca³e Niemcy,  by w  efekcie  daæ
zdyscyplinowane spo³eczeñstwo, zdolne do
realizacji nawet zbrodniczych planów zwierz
chników. Taka te¿ armia najecha³a na Polskê
we wrze�niu 1939 r.
  Polskie szkolnictwo XVIII wieku zosta³o
w du¿ej mierze zniszczone poprzez królew
sk¹ zgodê na kasatê w Polsce zakonu jezui
tów. Przejêto wówczas  ogromny maj¹tek,

w  tym  tak¿e  dobra  ziemskie,  s³u¿¹ce  do
utrzymania kolegiów jezuickich. Utworzona
Komisja Edukacji Narodowej nie cieszy³a siê
zaufaniem ze strony spo³eczeñstwa szlachec
kiego, za� po³owa kadry tych kolegiów od
mówi³a  dalszej  pracy w  upañstwowionych
szko³ach  �rednich.  Zas³ugi  KENu  zosta³y
mocno przerysowane w propagandzie lewi
cowej i trwaj¹, bez ¿adnego uzasadnienia, do
dzisiaj. Pomimo rozbiorów, polskie szkolnict
wo odrodzi³o siê na wielk¹ skalê, na pocz¹tku
XIX wieku za spraw¹ Aleksandra I na zie
miach zabranych przez Rosjê. To na ten czas
przypada wielka s³awa Uniwersytetu Wileñ
skiego, który wraz ze szko³ami wydzia³owy
mi liczy³ 5 tysiêcy studentów. Niestety trwa³o
to tylko oko³o æwieræ wieku. Tak¿e szkolnic
two polskie w Kongresówce zosta³o zlikwi
dowane, w ramach represji nastêpuj¹cych po

powstaniu styczniowym. Pomijam, nieistotn¹
dla dalszych rozwa¿añ, sytuacjê w zaborach
pruskim i austriackim.
  W zaborze rosyjskim nie istnia³ przymus
szkolny, w samej Rosji � wówczas ju¿ sowiec
kiej  � wprowadzony  zosta³  dopiero w  roku
1931. W  Polsce  Odrodzonej  powszechny
przymus szkolny wprowadzono sto lat temu,
w  1919  r.,  czyni¹c  przy  tym wyj¹tek  dla
dzieci ¿ydowskich, które mog³y chodziæ do
chederu, zamiast do szko³y powszechnej.
  W Polsce Odrodzonej szko³a by³a, obok
s³u¿by wojskowej mê¿czyzn, a pó�niej tak¿e
zwiêkszaj¹cego  siê  oddzia³ywania  polskich
radiostacji, najistotniejszym czynnikiem kszta³
towania polskiej �wiadomo�ci obywatelskiej.
Przymus szkolny mia³ jednak¿e wyj¹tki. Jak
wcze�niej napisa³em, chodzenie do ¿ydow
skiej szko³y religijnej (dotyczy³o to w prak
tyce w wiêkszej mierze ch³opców, ni¿ dziew
czynek),  zwalnia³o  z  chodzenia  do  szko³y
powszechnej. Co wiêcej  z przymusu  szkol
nego  zwolnione  by³y  tak¿e  dzieci,  które
mia³y wiêcej, ni¿  trzy kilometry do  szko³y
powszechnej,  lub by³y kalekie. Nale¿y pa
miêtaæ,  ¿e  wówczas  nie  dzia³a³  �przymus
szkolny�,  to znaczy, ¿e w³adze pañstwowe
nie mog³y ukaraæ grzywn¹ rodziców, których
dziecko mieszka³o dalej, ni¿ trzy kilometry

od szko³y i do tej¿e szko³y nie chodzi³o. Na
tomiast dzieci takie zapewne w du¿ej mierze
do szko³y uczêszcza³y, o ile zosta³y zapisane
przez rodziców. Pod koniec lat dwudziestych
XX  w.  zaledwie  kilka  procent  dzieci  nie
realizowa³o  obowi¹zku  szkolnego w  rozu
mieniu ustawy.
  Czy u schy³ku XX wieku zdewastowano
polsk¹ o�wiatê i czy s¹ tego pozosta³o�ci? S¹
dzê, ¿e tak � tworz¹c gimnazja (rzekomo cent
ra o�wiatowego postêpu), uderzono w szko³y
podstawowe na prowincji, w górach i na te
renach mniej zaludnionych. Gimnazja zosta
³y usytuowane z dala od miejsca zamieszka
nia dzieci, które skoñczy³y szóst¹ klasê pod
stawówki. Te 13letnie dzieci musia³y doje¿
d¿aæ  lub  dochodziæ  do  dalej  po³o¿onych
szkó³. W prawie o�wiatowym nadal dzia³a³
przepis  mówi¹cy  o  trzech  kilometrach  do
szko³y, ale w innym groteskowym rozumie
niu. Otó¿ dziecko, które mieszka³o dalej, ni¿
3 km od szko³y mog³o korzystaæ z autobusu
szkolnego (jak to mówiono gimbusu) lub
z jakiej� formy dofinansowania, za� to, które
mieszka³o, np. w odleg³o�ci 2850 metrów od
nowej szko³y by³o tego pozbawione. Powsta
nie gimnazjów doprowadzi³o w wielu miej
scach na prowincji do upadku szkó³ podsta
wowych pod niepowa¿nym pretekstem,  ¿e
jest zbyt ma³o dzieci. Zem�ci³o siê tutaj tak¿e
du¿o  wcze�niejsze  odej�cie  od  kszta³cenia
nauczycieli w zakresie umiejêtno�ci naucza
nia w klasach  ³¹czonych, która  to umiejêt
no�æ w okresie II Rzeczpospolitej by³a pow
szechna, zw³aszcza na terenach wiejskich. Co
wiêcej, zepchniêcie finansowania szkó³ z po
ziomu  pañstwa  na  poziom  samorz¹dowy,
umo¿liwi³o  w³adzom  lokalnym  na  ³atwe
likwidowanie miejscowych szkó³.
  Czy mo¿emy siê jeszcze czego� nauczyæ
z czasów II Rzeczpospolitej? Bez w¹tpienia.
Przyk³adowo:  przepisy  regulowa³y,  ¿e  dla
utworzenie szko³y w danej miejscowo�ci lub
wiosce wymaganych jest 40 indywidualnych
o�wiadczeñ rodziców, ¿e do tej w³a�nie szko
³y po�l¹ swoje dzieci. Wtedy szukano takiego
miejsca. Szukano a¿ do skutku. W tym sensie
to rodzice decydowali, gdzie bêdzie szko³a,
a  nie  pañstwo.  Jest  jeszcze  inny  bardzo
istotny problem � nauczanie domowe. Przed
wojn¹ w uproszczeniu wystarczy³o zg³osiæ,
¿e dziecko jest uczone w domu w zakresie
programu nauczania. Wspó³cze�nie pañstwo
polskie  stwarza  rozliczne  i  zupe³nie  absur
dalne problemy, jak opinia z poradni psycho
logicznej i konieczno�æ dopisania dziecka do
jakiej� szko³y, ale wy³¹cznie na terenie tego
województwa, na którym mieszka wraz z ro
dzicami. Inne powa¿ne problemy stwarza siê
dla polskich rodziców, którzy przebywaj¹ za
granic¹ z dzieæmi w wieku szkolnym. W tym
wypadku  odnosi  siê wra¿enie,  ¿e  pañstwu
zale¿y na wynarodowieniu siê polskich dzie
ci przebywaj¹cych czasowo za granic¹.
  W  zakoñczeniu  trzeba  podkre�liæ,  i¿
pañstwo nie powinno premiowaæ szkó³ pub
licznych  kosztem  szkó³  prywatnych,  tak¿e
tych  prowadzonych  przez  stowarzyszenia
katolickie, oraz powinno odst¹piæ �  raz na
zawsze � od prowadzonej walki  z naucza
niem domowym,  jak  to  jest w Niemczech,
gdzie nauczanie domowe jest wrêcz zakaza
ne.  Ostrze¿eniem  dla  rz¹dz¹cych  Polsk¹
powinna byæ historia z ostatnich lat z Holan
dii, gdy rodzice wraz ze sw¹ 13letni¹ córk¹
zamierzali  odbyæ  roczny  rejs  jachtem  do
oko³a �wiata, i zadeklarowali, ¿e w tym cza
sie przerobi¹ z córk¹ ca³y program szkolny.
W³adze o�wiatowe nie wyrazi³y zgody i za
kaza³y dziecku opuszczenia Holandii.

JAN SZA£OWSKI

Wyboista droga polskiego dziecka do wiedzy
Mo¿na powiedzieæ, ¿e ta wyboista droga jest czê�ci¹ naszego narodowego losu, ale czy
tak¿e wspó³czesno�æ musi byæ taka wyboista? Nale¿eli�my do najbardziej wykszta³conych
narodów Europy. Budzi³o to podziw innych europejskich spo³eczeñstw. Kopernik w swoim
dziele, Sobieski w swoich czynach, Chopin w swojej muzyce pokazywali Europie polsk¹
potêgê w ró¿nych dziedzinach.
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Chrze�cijañskie rozumienie wolno�ci sta
nowi³o najpewniejszy fundament cywilizacji
zachodniej. Wa¿ne jest harmonizowanie praw
i obowi¹zków, wolno�ci i odpowiedzialno�ci,
d¹¿enie do prawdy oraz przekonanie o obiek
tywnych regu³ach moralnych. Istot¹ Zachodu
by³a swoista harmonia miêdzy wiar¹ i rozu
mem. Obecnie jednak wydaje siê, ¿e si³y roz
k³adu  okazuj¹  siê  silniejsze  i  na  naszych
oczach cywilizacja zachodnia upada. Dechry
stianizacja  elit  rozprzestrzeni³a  siê  na  ca³e
spo³eczeñstwa zachodnie, a wraz z ni¹ po
szerza³a siê przepa�æ miêdzy ¿¹daniem praw
i ograniczaniem odpowiedzialno�ci. �Wyzwo
lenie�, nieograniczona niczym �tolerancja�
i �niedyskryminacja� sta³y siê has³ami terro
ryzuj¹cymi ca³e spo³eczeñstwa.

Wiêkszo�æ chrze�cijan na Zachodzie nie
uznaje  Zmartwychwstania,  a  prawie  jedna
czwarta wierzy w reinkarnacjê. Tylko co trzeci
chrze�cijanin zachodni godzi siê z wymaga
niami  stawianymi  przez  chrze�cijañstwo.
Wed³ug badañ Instytutu Gallupa, 48% miesz
kañców Europy Zachodniej prawie nigdy nie
chodzi³o do ko�cio³a ani nie widzia³o w swoim
¿yciu ¿adnego miejsca dla Boga. W ci¹gu os
tatnich 20 lat chrze�cijañstwo w Europie uleg
³o dalszej erozji. Mimo, ¿e 76% mieszkañców
Europy  uwa¿a³a  siê  za  chrze�cijan,  jednak
wiarê w Boga  deklarowa³o  tylko  niewielu.
Odsetek wierz¹cych w Boga np. w Portugalii
spad³ z 81 do 70%, w Norwegii z 32 do 22%.
�rednia UE wynios³a  51%. Ro�nie  odsetek
tych, którzy deklaruj¹ niewiarê. W tej sytuacji
o wiêkszo�ci krajów Europy mo¿na powie
dzieæ, ¿e s¹ �postchrze�cijañskie�, a dechry
stianizacja  jest  jednym  z  najwa¿niejszych
czynników zaniku europejskiej to¿samo�ci.
O ile dawniej Europejczycy nie�li Dobr¹ No
winê w  �wiat  pogañski,  o  tyle  na  pocz¹tku
XXI wieku stali siê w wiêkszo�ci poganami.
W 2017 r. a¿ 85% Niemców w wieku od 18
do 34 lat stwierdzi³o, ¿e nie potrzebuje Boga
ani Ko�cio³a. Odsetek praktykuj¹cych w Niem
czech  ledwie  przekracza  10%,  a  poniewa¿
formalna przynale¿no�æ do okre�lonego Ko�
cio³a oznacza tam skalê finansowania, ksiê¿a
i hierarchowie staj¹ na g³owie, by przypodo
baæ siê odchodz¹cym wiernym, a nie Bogu.
Dosz³o do tego, ¿e jawnie ju¿ d¹¿¹ do herezji,
przy braku widocznej  reakcji  papie¿a Fran
ciszka. George Weigel pisze o intensywnej se
kularyzacji Europy zapocz¹tkowanej w XIX
wieku dramatem humanizmu ateistycznego,
czego skutkiem  jest upadek  transcendentnej
podstawy  s¹dów moralnych w  europejskim
¿yciu publicznym. Tu ma swoje �ród³o odrzu
cenie odniesienia do chrze�cijañstwa w pre
ambule do projektu konstytucji UE. Mamy do
czynienia  z  zapominaniem  chrze�cijañstwa,
miêdzy innymi objawiaj¹cym siê w przyzwa
laniu  na  publiczne  zachowania  blu�niercze.
Do dechrystianizacji Europy przyczyni³o siê
wielu pastorów protestanckich oraz ksiê¿y ka
tolickich,  których  postawê Alain Besançon
opisa³: �¿eby byæ mi³ym dla wszystkich i ni
czego od nikogo nie wymagaæ�. Brutalnie wy
pierano chrze�cijañstwo w XX w., który sta³
pod  znakiem  prze�ladowania  chrze�cijan,
szczególnie katolików. W Meksyku w latach
192428  za  panowania masoñskiego  prezy
denta Eliasa Callesa zosta³o zamordowanych
kilkadziesi¹t tysiêcy katolików. W Hiszpanii,
w latach 193638, nast¹pi³ potworny wybuch
nienawi�ci do Ko�cio³a. Lewicowi republika

nie zamordowali prawie 10 tys. ksiê¿y (w tym
11  biskupów),  zakonników  i  zakonnic  oraz
dziesi¹tki tysiêcy wiernych katolickich. Inn¹
form¹ walki z chrze�cijañstwem by³o promo
wanie fa³szywych informacji. Ich ofiar¹ zosta³
papie¿ Pius XII, któremu czarna propaganda,
wprawdzie  inspirowana  przez Moskwê,  ale
ochoczo podjêta przez Zachód, przypisywa³a
sprzyjanie Hitlerowi i bierno�æ wobec Holo
kaustu.
  Wbrew  oczekiwaniom,  napór  wrogów
chrze�cijañstwa bynajmniej nie usta³ po upad
ku komunizmu. Polityczn¹ wojnê z chrze�ci
jañstwem prowadz¹ wielkie organizacje miê
dzynarodowe, wspierane przez ONZ i UE.

  Warto zadaæ pytanie, sk¹d nadesz³a ta re
wolucja, która najbardziej niszczy Zachód
i dlaczego tak g³adko zaw³adnê³a wielk¹ czê�
ci¹ chrze�cijan Zachodu. Jakie s¹ jej dogmaty
i doktryny?
  Rewolucja kulturowa detronizuje naszego
Boga, niszczy nasze �wi¹tynie, odmienia na
sze pogl¹dy, przyci¹ga m³odych. Doprowadzi
³a do g³êbokiej modyfikacji przekonañ ludzi.
Sprawi³a, ¿e elity Zachodu faktycznie pozo
staj¹ obojêtne wobec �mierci w³asnej cywili
zacji. Cz³owiek Zachodu p³awi¹c siê w luk
susie i rozpasaniu, zdaje siê traciæ wolê ¿ycia
i  najwyra�niej  pogodzi³  siê  z  nieuchronnie
nadci¹gaj¹ca �mierci¹.
  W szko³ach przestano uczyæ Dekalogu, zaj
mowaæ  siê opowie�ciami biblijnymi o  stwo
rzeniu �wiata, o wygnaniu Adama i Ewy z Ede
nu, o grzechu pierworodnym, o piekle. Prawd¹
jest tylko to, co poda³ Darwin i jest �potwier
dzone� przez �naukê�, wed³ug której �wiat po
wsta³ w drodze ewolucji. O tym czytamy
w Manife�cie Humanistycznym z 1973 r., do
kumencie podpisanym przez tysi¹ce � prze
wa¿nie  ateistycznych  �  intelektualistów,
w�ród których by³o wielu noblistów, a który
odegra³  znacz¹c¹  rolê  w  przeprowadzeniu
rewolucji kulturowej. Jego g³ówne aksjomaty
to: Bóg nie istnieje, nie ma warto�ci absolut
nych we wszech�wiecie,  istnienie rzeczywi
sto�ci nadprzyrodzonej to przes¹d. Celem ¿y
cia jest szczê�liwo�æ, a my jako istoty rozumne
mamy prawo decydowaæ, kiedy ból jest wiêk
szy ni¿ przyjemno�ci i zakoñczyæ ¿ycie b¹d�
samemu, b¹d� przy pomocy rodziny i lekarzy.
W dziedzinie moralno�ci g³ówne przykazanie
brzmi �wszystkie style ¿ycia s¹ równopraw
ne�; wszelkie podejmowane dobrowolnie re
lacje seksualne s¹ dopuszczalne � to sprawa
indywidualna. Karani maj¹ byæ wszyscy ci,
którzy odmawiaj¹ respektowania tych nowych
praw. Tak wiêc homofobia, a nie homoseksu
alizm jest z³em, które nale¿y wykorzeniæ. Jako
represyjny i okrutny uwa¿a siê chrze�cijañski
kodeks moralny,  który  uznaje  homoseksua
lizm za niezgodny z natur¹ oraz niemoralny
oraz który potêpia seks pozama³¿eñski. Nowy
kodeks moralny wynosi na piedesta³ wolno�æ
seksualn¹, dla praktykowania której niezbêdne
sta³y siê prezerwatywy i aborcja.
  Rewolucja  komunistyczna  przepoczwa
rzy³a siê w �wiatow¹ rewolucjê kulturow¹. Jej
rycerzami stali  siê byli marksi�ci, którzy na
pocz¹tku lat dwudziestych XX wieku zawi¹
zali we Frankfurcie instytut, który przeszed³
do historii pod nazw¹ Szko³a Frankfurcka, de
facto dzia³aj¹ca (od lat 30.) w Nowym Jorku.
I to w³a�nie ich my�li sta³y siê podwalinami
rewolucji kulturowej, która w latach 60. opa

nowa³a  Zachód,  a  teraz  obserwujemy  jej
triumfalny marsz przez Europê �rodkow¹.
  Wymieñmy najbardziej znacz¹cych z nich:
György Lukács � który zwyciêstwa marksi
stowskiej  rewolucji  upatrywa³ w  destrukcji
spo³eczeñstwa, poprzedzonej unicestwieniem
starych warto�ci. To on wprowadzi³ do szkó³
radykalny program edukacji seksualnej. Wzy
wa³ kobiety (i � horrendum � dzieci) do roz
wi¹z³o�ci, czego ukrytym celem by³o znisz
czenie rodziny, podstawowej instytucji chrze�
cijañstwa i zachodniej kultury. W³oski komu
nista Antonio Gramsci wskazywa³ drogê do
zdobycia Zachodu poprzez jego zdechrystia
nizowanie, bo widzia³, ¿e warto�ci chrze�ci
jañskie s¹ tarcz¹ ochronn¹ kapitalizmu. G³osi³
ideê �d³ugiego marszu przez instytucje�: sztu
kê, kino, teatr, szko³y, uczelnie, seminaria i me
dia, a w³adza sama spadnie potem marksistom
na kolana.
  Szko³a  Frankfurcka  wypracowa³a  tzw.
teoriê krytyczn¹, jako podstawowe narzêdzie
konfliktu kulturowego. Charakteryzowa³a siê
niszczycielskim krytycyzmem wobec g³ów
nych elementów zachodniej kultury: chrze�ci
jañstwa, kapitalizmu, w³adzy, rodziny, hierar
chii, moralno�ci, tradycji, hamulców w sferze
seksualno�ci. W oparciu o tê teoriê oskar¿a siê
Zachód,  ¿e  jest winny  zbrodni  ludobójstwa
przeciwko ka¿dej cywilizacji i kulturze, winny
istnienia rasizmu, ksenofobii, homofobii, anty
semityzmu i nazizmu, a wszystkie te zbrodnie
wyp³ywaj¹ z uformowanego przez chrze�ci
jañstwo Zachodu. Prawda nie mia³a znaczenia
dla tych ideologów � tylko oni mogli definio
waæ prawdê. Max Horkheimer oraz Teodor
Adorno  sugerowali,  ¿e droga do hegemonii
kulturowej  prowadzi  nie  poprzez  dyskusje
filozoficzne, lecz przez formowanie psycho
logiczne. Dzieci mia³y byæ w szkole kszta³to
wane tak, by odrzuci³y przekonania spo³eczne
i moralne swych rodziców jako rasistowskie,
seksistowskie,  homofobiczne  itd.  i  przyjê³y
now¹ moralno�æ, a po zakoñczeniu szko³y wy
kazywa³y prawid³owe pogl¹dy.
  Do ostatecznego triumfu tych idei dopro
wadzi³ Herbert Marcuse, który wskaza³ (lata
50.) alternatywê dla ówcze�nie rozumianego
proletariatu, a mianowicie: feministki, homo
seksuali�ci, wszystkie prze�ladowane �ofiary�
Zachodu. Gramsci uzupe³ni³ tê kolekcjê o ko
biety i mniejszo�ci rasowe. Ten nowy proleta
riat mia³ obaliæ kulturê Zachodu. Teraz oddzia
³ywaæ na spo³eczeñstwo ma inna broñ: seks
i  narkotyki.  S³ynny  slogan  �Make  love  not
war� jest równie¿ inspiracji Marcuse. Dla re
wolucji kulturowej wróg znajduje siê zawsze
po stronie prawicy. ̄ aden z celów nie sta³ wy
¿ej ni¿ zniszczenie  instytucji  rodziny, wspie
rane przez rewolucyjn¹ politykê seksualn¹

i wczesn¹ edukacjê seksualn¹. Erich Fromm
g³osi³ (lata 60.), ¿e ró¿nice miêdzy p³ciami nie
s¹ wrodzone, lecz s¹ fikcj¹ zachodniej kultury.
Gramsci stworzy³ now¹ kosmologiê opart¹ na
dwóch aksjomatach: pierwszy, ¿e we wszech
�wiecie nie istniej¹ warto�ci absolutne, nie ma
standardów  piêkna  i  brzydoty,  dobra  i  z³a.
Drugi,  ¿e we wszech�wiecie  pozbawionym
Boga, lewica utrzymuje wy¿szo�æ moraln¹ ja
ko ostateczny arbiter ludzkich dzia³añ. Szko³a
Frankurcka mo¿e  szczyciæ  siê najwiêkszym
udzia³em w doprowadzeniu do tego, ¿e nor
malne rodziny stanowi¹ dzisiaj mniej ni¿ jedn¹
czwart¹ ogó³u amerykañskich rodzin, ¿e mi
liony kobiet Zachodu podzielaj¹ wrogo�æ fe
ministek wobec ma³¿eñstwa i macierzyñstwa,
¿e korzystanie ze �rodków antykoncepcyjnych
jest powszechne. Pigu³ka i prezerwatywa sta³y
siê sierpem i m³otem rewolucji kulturowej.
  Dane statystyczne dotycz¹ce aborcji, roz
wodów, opadaj¹cego wska�nika urodzeñ, ro
dzin z jednym rodzicem, samobójstw w�ród
nastolatków, strzelanin w szko³ach, narkoma
nii, maltretowania dzieci, maltretowania wspó³
ma³¿onków, zbrodni, rozwi¹z³o�ci, coraz gor
szych wyników testów szkolnych oraz staty
styki wiêzienne pokazuj¹, jak spo³eczeñstwo,
w  którym  rej  wodzi  rewolucja  kulturowa,
rozk³ada siê i umiera.
  Orêdownikami rewolucji staj¹ siê równie¿
rz¹dy pañstw zachodnich. W czo³ówce nie
dawnego Marszu Równo�ci w Warszawie ma
szerowali m.in. ambasador Wielkiej Brytanii
i pracownicy ambasady USA, którzy w �przy
jaznej atmosferze� wyrazili �wsparcie dla idei
tolerancji,  wzajemnej  akceptacji��,  jawnie
gwa³c¹c standardy dyplomatyczne.
  Rewolucja przetoczy³a siê przez campusy
uniwersyteckie w USA i Europie Zachodniej.
Miliony ludzi odrzuci³y judeochrze�cijañski
porz¹dek moralny, tak nienawistny rewolucjo
nistom. Miliony kobiet, absolwentek uniwer
sytetów,  od³o¿y³y ma³¿eñstwo,  niektóre  na
zawsze. Kobiety wybieraj¹ karierê, lub karierê
i ewentualnie posiadanie jednego dziecka.
  W Deklaracji Feminizmu z 1973 r. mówi
siê wprost: �Koniec instytucji ma³¿eñstwa jest
warunkiem niezbêdnym dla wyzwolenia ko
biet.� Ma³¿eñstwo sta³o siê niemodne. A po
³owa z tych zawartych w USA koñczy siê roz
wodem. Rewolucja kulturowa zatriumfowa³a
w umys³ach milionów ludzi i politycy nie s¹
w stanie (i nie chc¹) ju¿ jej cofn¹æ. W USA
prawie 100% katolików optuje za antykoncep
cj¹, prawem wyboru w kwestii aborcji oraz za
prawami gejów.

koniec czê�ci drugiej
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Nad tym co by³o i minê³o, a co jest teraz obecnie. Czasem warto porównaæ i zastanowiæ siê
nad zmianami.

  Na prze³omie roku 1963/64 by³em w Pa
ry¿u i mieszka³em jaki� czas w bursie szko³y
jêzyka francuskiego Alliance Française. By³o
to wygodniejsze ni¿ codzienne doje¿d¿anie
z domu Polskiej Akademii Nauk przy ulicy
Lauriston  w  XVI  dzielnicy.  Czê�æ  ¿eñska
bursy by³a szczelnie oddzielona przez wej�cie
do kodowanej windy, tak¿e zreszt¹ nadzoro
wanej przez portiera. Tak by³o wówczas w li
beralnejFrancji. Nie uwa¿a³o siê za stosowne,
by bursa by³a �dwup³ciowa� , mo¿liwa dla par
heteroseksualnych,  ale  te¿  nie  zauwa¿y³em,
by komu� przysz³o do g³owy oceniaæ oddziel
nie mieszkaj¹cych mê¿czyzn i kobiet jako geje
i odpowiednio lesbijki. Ju¿ inaczej przedsta
wia³a  siê  sprawa w  latach osiemdziesi¹tych
ubieg³ego wieku w Niemczech. Przebywa³em
wówczas do�æ czêsto w tym kraju, bowiem
by³em zapraszany z wyk³adami do uniwersy
tetów  i  przygl¹da³em  siê  przy  okazji  ¿yciu
akademickiemu. Zainteresowa³em siê mimo
woli informacjami na tablicy og³oszeñ. Rekla
mowa³y siê ró¿ne grupy studentów lesbijek
i  gejów  i  zaprasza³y  do wspó³uczestnictwa.
Og³oszenia nie by³y zrywane, ani nie by³o te¿
na nich ¿adnych k¹�liwych uwag.
  Pamiêtam jeszcze jedn¹ ciekaw¹ sytuacjê.
W okresie przedwojennym (tj. przed 1939 r.),
jak i zaraz po tzw. wyzwoleniu w 1945 r. wi
dywa³em  nieraz  u  swych  krewnych  nieod
³¹czn¹ parê dwóch m³odych kobiet, o których
by³o wiadomo, ¿e razem mieszkaj¹ i stanowi¹
jakby jedno�æ. Nigdy jednak nie pad³o s³owo
lesbijki lub co� w tym rodzaju. Uwa¿a³o siê,
¿e tak im siê lepiej ¿yje. Nie pamiêtam, by ten
stan rzeczy by³ jako� specjalnie akcentowany
przez te panie. Nie by³o ¿adnej demonstracji
takiego zachowania czy sposobu ¿ycia.
  A  jak  jest  teraz? Na  pocz¹tku  czerwca
odby³y siê w wielu miastach Polski (i trwaj¹)
tzw.parady równo�ci organizowane przez or
ganizacjê LGBT, tj. spo³eczno�æ (?) lesbijek,
gejów, biseksualistów i transwestytów (ang.:
lesbian, gay, bisexual, transgender). Do tej po
ry nie by³em zainteresowany sposobem ¿ycia
ró¿nych grup o wyszukanych preferencjach
i upodobaniach p³ciowych, ale na ten problem
z konieczno�ci trzeba by³o zwróciæ uwagê po
wodowanym mocno akcentowan¹ akcj¹ me
dialn¹. Podkre�lano wystêpowanie zamieszek,
atakowania manifestantów,  a  nawet  policji,
która  interweniowa³a.  Zwykle  dochodzi  do
takiej sytuacji, gdy jest jakie� prowokacyjne
zachowanie, na przyk³ad ekscentryczny strój
manifestantów lub wymalowanie siê robi¹ce
dziwne wra¿enie ze wzglêdu na odbiegaj¹ce
od przyjêtych norm w danym spo³eczeñstwie.
Nie podoba siê to wówczas jakim� obserwa
torom i dochodzi do niepotrzebnych kolizji.
Wystarczy³o zajrzeæ do Internetu, a mo¿na by
³o znale�æ sporo na ten temat informacji.
  Terminu lesbijka, rzadziej safonka lub try
bada u¿ywa siê w odniesieniu do kobiet, które
uprawiaj¹ seks z kobietami. S³owo lesbijka po
chodzi od wyspy Lesbos, na której ¿y³a i two
rzy³a poetka staro¿ytnej Grecji Safona (st¹d
nazwa:  safonka),  która  podobno  opiewa³a
�ródkobiece praktyki p³ciowe. S³owo trybada
pochodzi od trybadyzmu, tj. praktyki seksual
nej w�ród kobiet, które uprawiaj¹ seks z ko
bietami, na�laduj¹c stosunki heteroseksualne
(ró¿nop³ciowe).

  Mêskich  homoseksualistów  nazywa  siê
obecnie gejami, s³owem wziêtym z jêzyka an
gielskiego. S³owo gay znaczy w³a�ciwie we
so³y (³atwo sprawdziæ w ka¿dym s³owniku).
Na reklamowanych zdjêciach par gejów poka
zywane s¹ weso³e, u�miechniête, zadowolone
twarze. Czy rzeczywi�cie s¹ tak szczê�liwi? �
mo¿na w¹tpiæ. W okresie, jeszcze stosunkowo
niedawnym, nazywano gejów pederastami, co
by³o pewnym rozszerzeniem tego pojêcia
z  krêgu mê¿czyzn maj¹cych  sk³onno�æ  do
m³odych ch³opców, co dzisiaj, na szczê�cie,
jest prawnie zakazane.
  Przez biseksualizm (gr. bi � dwa) rozumie
siê popêd do obu p³ci. Mam jednak w¹tpli
wo�æ, czy na sk³onno�ci siê koñczy, czy raczej
zaczyna  i  idzie w kierunku korzystania  �na
obie  strony�. Angielskie  s³owo transgender
nie ma chyba oficjalnego t³umaczenia. Mo¿na
je � jak mniemam � oddaæ jako transp³ciowiec
lub (choæ niezbyt dok³adnie) s³owem transwe
styta. Za transwestytê uwa¿a siê zwykle osobê,
która zmieni³a p³eæ biologiczn¹. S³owo to jest
z³o¿eniem s³owa trans (³ac.: za, z tamtej strony
lub te¿ transitio �przej�cie) i pewnej deforma
cji ³aciñskiego s³owa vestis � suknia lub vesti
tus � suknia, ubiór, odzienie. Takie s³ownict
wo jest o tyle trafne, ¿e osoby te zwykle zmie
niaj¹ strój normalnie noszony przez okre�lon¹
p³eæ. Ju¿ samo przebieranie siê w odzie¿ p³ci
przeciwnej daje niektórym satysfakcjê emoc
jonaln¹ lub seksualn¹ i bywa nazywane eoniz
mem lubmetatropizmem. Wed³ug Wikipedii,
do osób transp³ciowych (transgender) wlicza
siê równie¿ osoby transseksualne i niebinarne.
Kluczow¹  cech¹  transseksualizmu  jest  nie
zgodno�æ pomiêdzy p³ci¹ psychiczn¹ a ana
tomicznymi cechami p³ciowymi, przy braku
chorób psychicznych, nieprawid³owo�ci hor
monalnych lub genetycznych. Przezniebinar
no�æ p³ciow¹  rozumie siê nieuznawanie po
dzia³u dwup³ciowego  (mê¿czyzna, kobieta).
W  ogólnej  definicji  terminem  transgender
okre�la siê ogó³ osób, które tworz¹ mniejszo�æ
populacyjn¹ (spo³eczno�ciow¹) o odmiennej
od heteroseksualnej (ró¿nop³ciowej) orientacji
seksualnej oraz osoby o to¿samo�ci p³ciowej
niezgodnej z p³ci¹ biologiczn¹. Termin pow
sta³ w latach 60. XX w. w USA. Do powszech
nego  obiegu wszed³ w  latach  90.  Jest  do�æ
oczywiste, ¿e zmiana p³ci mo¿e dotyczyæ pew
nej deformacji zewnêtrznych cech p³ciowych,
dokonanych  chirurgicznie  dziêki  postêpowi
techniki operacyjnej, ale nie zmienia to faktu,
¿e  ka¿da  komórka  cia³a  jest  nacechowana
odpowiednimi znamionami p³ci biologicznej.
A zatem formalna zmiana p³ci nie ma w³a�ci
wie sensu i nie wiem dlaczego prawnie w nie
których przypadkach jest dokonywana. Bierze
siê widocznie pod uwagê tak zwan¹ orientacjê
seksualn¹, czyli trwa³y emocjonalny i seksual
ny poci¹g do osób okre�lonej p³ci.
  Sk³onno�ci  jednop³ciowe  uwa¿ano  jako
przypad³o�æ chorobow¹ wymagaj¹c¹ leczenia.
Obecnie  ugrupowania  te  chc¹  uznania  tej
przypad³o�ci jako odmiennej normalno�ci, co
napotyka na du¿y sprzeciw spo³eczny i reli
gijny. Na przyk³ad, bardzo ostro praktyki ho
moseksualne ocenia judaizm, czego dowodem
jest ksi¹¿ka o tytule 613 przykazañ judaizmu,
wydana  przez Austeriê  ze wstêpem naczel
nego rabina Polski Michaela Schudricha i jego
stwierdzeniem, ¿eprzykazania judaizmu obo

wi¹zuj¹ po wsze czasy, np. przykazanie o nu
merze 209 g³osi zakaz stosunków cielesnych
miêdzy mê¿czyznami z dopiskiem: cz³owiek,
który pope³ni³ ten grzech podlega karze uka
mienowania. Nie jest mi znane, by w której�
religii  chrze�cijañskiej  tak  ostro  traktowano
praktyki homoseksualne, ale ocenia siê je jako
moralnie negatywne i spo³ecznie szkodliwe,
zw³aszcza te, które ukierunkowane s¹ na pew
ne ¿¹dania prawne, np. adopcjê dzieci  lub
te¿ roszczenia co do sposobu edukacji dzieci
i m³odzie¿y nasyconego d¹¿eniem do uzyska
nia przedwczesnych do�wiadczeñ p³ciowych
i wyolbrzymianie  znaczenia  prze¿yæ  p³cio
wych  w  ¿yciu  cz³owieka,  co  prowadzi  do
dysharmonii ¿ycia psychicznego i wielu trage
dii osobistych czêsto u zupe³nie m³odych ludzi.
  Jak mo¿na  zauwa¿yæ obecnie  do  skrótu
LGBT dodaj¹ niektórzy znak plus (+), maj¹cy
wskazywaæ, ¿e w tym ugrupowaniu znajduj¹
siê tak¿e inne �odmieñce� p³ciowe ni¿ wska
zuj¹ na to litery skrótu.
  Przygl¹daj¹c siê rozwojowi ruchu LGBT
mo¿na chyba ³atwo doj�æ do wniosku, ¿e nie
chodzi  tu  o  starania  o  spo³eczn¹  akceptacjê
wspólnego ¿ycia, zamieszkiwania osób tej sa
mej p³ci, bo to ju¿ od dawien dawna by³o prak
tykowane i nawet czêsto zalecane jako prze
ciwstawienie przed�lubnej wspólnej koegzy
stencji, ale chodzi o uznanie spo³eczne i praw
ne praktyk homoseksualnych, to znaczy w ob
rêbie  tej  samej  p³ci. Tak  to  ju¿  jest  na  tym
�wiecie, ¿e przekazywanie ¿ycia jest mo¿liwe
tylko przez wspó³¿ycie osobników/osób od
miennej p³ci. I dotyczy to ca³ego �wiata przy
rody. W �wiecie ludzkim zdarza³y siê i zda
rzaj¹ osoby o sk³onno�ciach do praktyk cieles
nych jednop³ciowych, co skutkowa³o, ogólnie
bior¹c, traktowaniem takich jako niemoralne,
a w niektórych krêgach by³y nawet obarczone
sankcjami prawnymi. Bardzo kategorycznie
traktowano homoseksualistów w Niemczech
w okresie w³adzy nazistowskiej (narodowego
socjalizmu), gdzie homoseksualistów umiesz
czano w obozach koncentracyjnych oznacza
j¹c  ich  dodatkowo  specjalnymi wyró¿niaj¹
cymi niekorzystnie odznakami.
  �rodowisko LGBT wydaje siê byæ dobrze
zorganizowane i posiada nawet w³asne pismo
spo³eczno�ciowe Replika oraz portal interne
towy Queer. Nazwa ta jest o tyle charaktery
styczna, ¿e w jêzyku angielskim znaczy dziw
ny, dziwaczny, ekscentryczny, a nawet: fa³szy
wy, podejrzany. Istotnie, przedstawiciele tego
ugrupowania zachowuj¹ siê do�æ czêsto na or
ganizowanych paradach ekscentrycznie i dzi
wacznie,  przynajmniej  rozpatruj¹c  takie  za
chowania z punktu widzenia przyjêtych za
sad ¿ycia i zachowania.
  Je¿eli  ¿¹dania  �rodowiska  LGBT  zosta
³yby spe³nione, to mo¿na oczekiwaæ, ¿e i inne
grupy mog¹ wyst¹piæ o zaspokojenie ich pot

rzeb, na przyk³ad o uznanie kradzie¿y jako zja
wisko  normalne,  zwi¹zane,  jak  niektórzy
twierdz¹, z wrodzon¹ kleptomani¹, a wiêc ce
ch¹ jakoby niepoddaj¹c¹ siê leczeniu i ewen
tualnej zmianie w sposobie postêpowania
w ¿yciu, bo wrodzon¹. Oczywi�cie, na  tym
mo¿e nie byæ koñca, bo mog¹ siê znale�æ gru
py o jeszcze bardziej trudnych do zaakcepto
wania cechach w spo³eczeñstwie. Wypraco
wany przez wieki sposób ¿ycia nazywany nor
malno�ci¹ nikogo nie krzywdzi, a co najwy¿ej
zwraca uwagê na mo¿liwo�æ korekty odmien
nego postêpowania ni¿ to jest przyjête w zor
ganizowanym spo³eczeñstwie. Wywo³uje  to
czêsto gwa³town¹  reakcjê  tych odmiennych
�rodowisk  twierdz¹cych, ¿e  s¹ dyskrymino
wane i pozbawiane nale¿nych im praw oby
watelskich. Takie ¿¹dania mo¿na by³oby jesz
cze zrozumieæ (niekoniecznie zaakceptowaæ),
ale  rzecz w  tym,  ¿e  �rodowiska  te  d¹¿¹  do
narzucenia swego sposobu ¿ycia ca³emu spo
³eczeñstwu (np. przez pewne formy edukacji
seksualnej dzieci i m³odzie¿y), na co nie mo¿
na siê zgodziæ.
  Zastanawiam siê, czy homoseksualizm nie
ma jakiej� korelacji (powi¹zania) ze spotykan¹
czasem u niektórych osób niechêci¹ czy uprze
dzeniem do  p³ci  przeciwnej.  Zdarza  siê  tak
zwana mizoginia (lub mizoginizm;  greckie
misos � nienawi�æ, gyne � kobieta),  tj. silne
uprzedzenie (czasem nawet nienawi�æ) do p³ci
¿eñskiej  i  podobnie mizoandria  (gr. aner �
mê¿czyzna, andros  �  dope³niacz  tego  rze
czownika), tj. uprzedzenie do mê¿czyzn. Jak
wyczyta³em w Wikipedii, mizoandria, wed³ug
teorii Freuda, jest reakcj¹ kobiet, przebiegaj¹c¹
na poziomie emocjonalnym, na dyskrymina
cjê  i uprzedzenia spo³eczeñstwa patriarchal
nego. Zdarza siê nawet mizantropia (gr. an
thropos � cz³owiek), tj. uprzedzenie do gatun
ku ludzkiego. St¹d pochodzi spotykane s³owo
mizantrop, czyli odludek, cz³owiek stroni¹cy
od ludzi, samotnik. Takie przypad³o�ci zwykle
s¹ uwarunkowane, jak s¹dzê, jakim� bardzo
przykrym do�wiadczeniem ¿yciowym zwi¹
zanym z kontaktem z osob¹ p³ci przeciwnej.
Czasem  ta  niechêæ  przybiera  nawet  formê
nienawi�ci albo � ak przypuszczam � mo¿e
siê zwracaæ do szczególnego zainteresowania
p³ci¹ w³asn¹. Tak ju¿ jest, ¿e akt cielesny jest
zwi¹zany z du¿¹ doz¹ przyjemno�ci (doznañ
fizycznych; bywa, ¿e i psychicznych) której
wiele osób specjalnie poszukuje, nie bacz¹c
na pewne ograniczenia  moralne powodowane
dobrem  drugiej  osoby,  co  potwierdza  do�
wiadczenie ¿yciowe. Chyba lepiej jest znale�æ
siê w krêgu cisseksualizmu � cis p³ciowo�ci
(³ac.: cis � po tej samej stronie), tzn. gdy oso
biste do�wiadczenie to¿samo�ci p³ciowej jest
zgodne z p³ci¹ biologiczn¹.

PROF. TADEUSZ GERSTENKORN

Refleksje nad � (1)



HISTORIA POLSKIwrzesieñ 2019 roku, nr 260Aspekt

Bohater dwóch wojen
12 wrze�nia br. odby³o siê w £odzi spotkanie z Arturem Ossowskim, naczelnikiem Biura
Edukacji Narodowej IPN w £odzi. Biuro zajmuje siê organizowaniem szkoleñ dla nauczycieli
i zajêæ dla uczniów, a tak¿e wydawanie publikacji o charakterze edukacyjnym. Artur Ossowski
zaprezentowa³ podczas wyk³adu postaæ por. Tadeusza Jeziorowskiego.

Prelekcja nie dotyczy³a tylko postaci tytu³o
wego bohatera, ale ukaza³a szerokie t³o dla
jego wojennych losów. Ca³o�æ by³a ilustro
wana bogato historycznymi zdjêciami, w tym
wielu ma³o znanymi.
Prelegent we wstêpie  nawi¹za³  do  dnia, w
których odbywa³o siê spotkanie. 12 wrze� nia
w 1939  r. odbywa³a  siê konferencja w Ab
beville, podczas której sprzymierzeni � Wiel
ka Brytania i Francja. zdecydowali, ¿e nie po
mog¹ Polsce. Na Zachodzie by³o pod broni¹
105 dywizji alianckich, Niemcy mieli ok. 30
dywizji, resztê skierowali na Polskê. Miejsco
wo�æ,  w  której  obywa³a  siê  ta  niechlubna
konferencja 2 wrze�nia w 1944 r, wyzwalaj¹
Polacy, ¿o³nierze  I Dywizji Pancernej gen.
Maczka, tzw. czarnej dywizji.
  Tego  samego  dnia  alianci  zdecydowali
by stworzyæ obóz dla Polaków w Coëtquidan
(przez polskich ¿o³nierzy przezwany Kocz
kodanem). Si³y tam budowane wesz³y do wal
ki w 1940 r. w obronie Francji i Wielkiej Bry
tanii.

12 wrze�nia to tak¿e zwyciêska bitwa pod
Ka³uszynem. Tego dnia Niemcy w Koñskich

rozstrzelali te¿ 22 ¯ydów i zamordowali 40
polskich jeñców w Szczucinie.
  12 wrze�nia trwa³a bitwa nad Bzur¹ � to
trzeci dzieñ walk, a Niemcy siê cofaj¹. Polacy
odbijaj¹ £owicz, £êczycê  i walcz¹  jeszcze
tydzieñ, do 19 wrze�nia, walczy prawie nie
naruszona Armia Poznañ i wspiera j¹ resztka
mi Armia Pomorze.
  Tadeusz Jeziorowski urodzi³ siê w 1908 r.
w Cierszewie pod P³ockiem, zgin¹³ tragicznie
4 wrze�nia 1939  r. pod Ksawerowem. By³
pokoleniem II RP, to byli ludzie którzy wy
chowali siê w kraju, który by³ wolny, i który
zrasta³ siê z trzech czê�ci w jeden organizm.
  Historia Tadeusza Jeziorowskiego rozpo
czyna siê w tragicznym 1920 r. By³ ochotni
kiem podczas walk o P³ock i by³ najm³od
szym odznaczonym Krzy¿em Walecznych.
Mia³ niespe³na 12 lat.

  Walki o P³ock by³y bardzo ciê¿kie, te 23
godziny przesz³y do historii miasta. Trwa³y
od 18 sierpnia, w sumie 23 godziny intensyw
nego boju. P³ock atakowa³ 3 Korpus Kawa
lerii pod dowództwem Gaja B¿iszkjana, zwa
nego w Polsce Gaj Chanem. Korpus  liczy³
ok. 3500 ¿o³nierzy. Si³y obroñców licz¹ ok.
15002000 ze Grupy Dolnej Wis³y pod do
wództwem  gen. Osi³owskiego,  hallerczyka.
Podczas walk zosta³o zniszczonych lub uszko
dzonych 800 budynków poleg³o lub zosta³o
zamordowanych 300 obroñców i 100 cywi
lów. ¯o³nierze  sowieccy wycofuj¹c  siê za
brali 350 polskich jeñców, wiêkszo�æ z nich
zamordowano.  3  Korpus Kawalerii  ma  na
swoim koncie zamordowanie ok. 1000 pols
kich jeñców, czêsto w okrutny sposób.
  W mie�cie postawiono 34 barykady, do
obrony  tych  umocnieñ  zostanie  skierowa
nych tylko 400 ¿o³nierzy, ¿andarmów i poli
cjantów. Dlatego trzeba by³o szukaæ pomocy
w�ród pomocników. Józio Kaczmarski i Ta
dzio Jeziorowski � koledzy, harcerze stali siê
ochotnikami. Nie dostali karabinów, ale zaj
mowali siê przenoszeniem meldunków i do

noszeniem  na  pozycje  amunicji.  Armia
polska u¿ywa³a wówczas sprzêtu czy to armii
zaborczej, czy francuskiej, wszêdzie by³ inny
kaliber, inny rodzaj ³adunku. Krzy¿a Walecz
nych nie dosta³ jednak za noszenie amunicji.
Gdy zobaczy³  opuszczon¹ barykadê,  zoba
czy³ porzucony przez ¿o³nierzy ciê¿ki kara
bin maszynowy. Poniewa¿ by³ na podstawie
ko³owej, doci¹gn¹³ go do stanowisk polskich.
  Uroczysto�æ wrêczenia odznaczeñ mia³a
miejsce 10 kwietnia 1921 roku. Do P³ocka
przyby³ Naczelnik Pañstwa Józef Pi³sudski,
by  odznaczyæ  Krzy¿em Walecznych  ca³e
miasto. Ordery Virtuti Militari oraz Krzy¿e
Walecznych otrzymali równie¿ obroñcy. Jed
nym z nich by³ Tadeusz  Jeziorowski. Gdy
Pi³sudski zapyta³  Jeziorowskiego, kim  jest,
ten odpowiedzia³, ¿e jest ochotnikiem i skau
tem. W rodzinnej pamiêci przechowa³a siê

te¿ opowie�æ, ¿e podczas uroczystego obia
du, Jeziorowski, w odpowiedzi na wznoszo
ny toast mia³ powiedzieæ Naczelnikowi Pañ
stwa, ¿e harcerzowi piæ nie wolno.

Jest prawdopodobne, ¿e Pi³sudski intere
sowa³ siê pó�niej  losami m³odego obroñcy
P³ocka, gdy takich m³odych kawalerów Krzy
¿a Walecznych nie by³o du¿o.
  W 1931 r. Pi³sudski mia³ okazjê pomóc
bohaterowi. A by³ Tadeusz Jeziorowski ucz
niem  niepokornym  i  popada³  w  konflikty.
Gdy musia³ zmieniæ szko³ê, chcia³ pój�æ do
szko³y lotniczej. Lotnictwo by³o bardzo dob
rze rozwijaj¹c¹ siê, elitarn¹ formacj¹. Lotnicy
musieli byæ dobrze wyszkoleni, nie mogli to
byæ ludzie przypadkowi.

  Zda³ wiêc egzaminy, ale wed³ug komisji
lekarskiej  by³  za  niski,  by  byæ  lotnikiem.
Wówczas tata Tadeusza napisa³ do Pi³suds
kiego.  I  okaza³o  siê,  ¿e  jeden  telefon mar
sza³ka wystarczy³...
  Po  dwóch  latach  Jeziorowski  ukoñczy³
Szko³ê Podchor¹¿ych Lotnictwa w Dêblinie
z wyró¿nieniem.  Podczas  lotów  szkolenio
wych,  lata³ nad  rodzinnym Cierszewem na
pisa³ wtedy  list,  w  którym  czytamy:    �Tak
piêknie wszystko wyros³o, ¿e chyba z Bogiem
rozmawia³o�. List znajduje siê do dzi� w zbio
rach rodziny.
  Pocz¹tkowo s³u¿y³ w Poznaniu, a w 1937
r. trafi³ do Lwowa, w którym zdawa³ egzamin
dojrza³o�ci. Od 1924 r. w mie�cie dzia³a³
6. Pu³k Lotnictwa. Zadaniem tego pu³ku by³a
przede wszystkim obrona granicy wschod
niej.

  W  sierpniu  1939  r.  Pu³k  zosta³  posta
wiony w stan gotowo�ci. Nastêpuj¹ przebazo
wania. Do Ksawerowa pod £odzi¹, na lotni
sko w Widzewie, trafiaj¹ dwie eskadry: 161
i  162.  Zadaniem  jednostki  bêdzie  obrona
£odzi, Pabianic oraz wspieranie Armii £ód�,
która  broni  siê  na  kierunku  zachodnim  na
linii Warty. 27 sierpnia 1939 roku rozpoczê³o
siê przenoszenie ca³ego zaplecza, a samoloty
wyl¹dowa³y 31 sierpnia. Ostatni z nich uleg³
zreszt¹ uszkodzeniu przy l¹dowaniu. Zadania
postawione eskadrom, licz¹cym niespe³na 20
maszyn, czê�ciowo bez radiostacji, by³y bar
dzo trudne.
  1 wrze�nia eskadry wesz³y do walki, ale
od pocz¹tku piêtrzy³y siê problemy. G³ów
nym by³o utrzymanie kontaktu z przeciwni
kiem. Dysproporcje techniczne by³y du¿e,
a nasze samoloty s¹ zdecydowanie wolniej
sze. Dlatego zmieniono taktykê � podejmo
wano dzia³ania z zasadzki. Samoloty zaczêto
przewoziæ na  lotniska polowe, na zapleczu
frontu, w bezpo�rednim wspó³dzia³aniu z wal
cz¹cymi  ¿o³nierzami.  Niestety  problemem
staj¹ zestrzelenia przez w³asnych ¿o³nierzy.
Mno¿¹ siê te¿ awarie. Przewaga przeciwnika
w liczbie i jako�ci samolotów by³a zbyt du¿a
i trudno by³o liczyæ na podjêcie równorzêdnej
walki.
  4 wrze�nia w trakcie powietrznej potycz
ki z niemieckimi my�liwcami nad Ksawero
wem samolot por. Jeziorowskiego zosta³ ze
strzelony, spad³ na ziemiê i stan¹³ w p³omie
niach. Pilot poniós³ �mieræ na miejscu. Pod
czas tego ataku Luftwaffe uda³o siê zniszczyæ
co najmniej dziewiêæ samolotów stacjonuj¹
cych na lotnisku Widzew.
  Tadeusz  Jeziorowski  zosta³  pochowany
na cmentarzu Do³y w £odzi wraz z innymi
poleg³ymi lotnikami. Po�miertnie odznaczo
no go Krzy¿em Srebrnym Orderu Wojenne
go Virtuti Militari.
  Artur Ossowski zaprezentowa³ te¿ zebra
nym wydawnictwa dotycz¹cego postaci por.
Jeziorowskiego  �  broszurê  pt.  �Tadeusz
Jeziorowski: Jestem ochotnikiem i skautem�,
a  tak¿e  komiks  �Waleczny  Tadzio�,  który
Instytut Pamiêci Narodowej w £odzi przeka
zuje nauczycielom razem z pomocami dydak
tycznymi, tak, by historycy mogli atrakcyjnie
pokazaæ uczniom tê ciekaw¹ postaæ.
  Spotkanie pt. Tadeusz Jeziorowski. Boha
ter dwóch wojen� odbywa³o siê projektu do
finansowanego  przez  Narodowy  Instytutu
Wolno�ci (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich).

NOTOWA£A:

IWONA KLIMCZAK

Uroczysto�æ wrêczenia odznaczeñ w P³ocku (pierwszy z prawej � Tadeusz Jeziorowski)

Artur Ossowski, naczelnik Biura Edukacji Narodowej IPN w £odzi
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Zaskoczona do granic wytrzyma³o�ci, zoba
czy³am,  ¿e  ów W³och  schowa³  jak  gdyby
nigdy nic,, mój pami¹tkowy medalik do kie
szeni. W zamian poda³ mi swoj¹ wizytówkê.
Zaczê³am natychmiast  protestowaæ  i  t³uma
czyæ, ¿e to wielkie nieporozumienie. Dosta³am
medalik do rêki. Nie bardzo pamiêtam, dla
czego by³ w portfeliku, a nie na ³añcuszku, ale
to prze¿ycie w Rzymie by³o dla mnie zastana
wiaj¹cym szokiem.

W Rzymie podczas naszego pobytu mia
³am inne prze¿ycie z medalikiem. Podczas k¹
pieli w ³azience zdjê³am go. Wracaj¹c do swo
jego pokoju w pensjonacie zauwa¿y³am, ¿e go
nie mam i pobieg³am go odzyskaæ. Niestety

medalika  ju¿  nie  znalaz³am. Zaniepokojona
tym faktem uda³am siê do w³a�ciciela. Pamiê
tam tak¹ scenê. W³a�ciciel le¿a³ na swoim po
s³aniu spokojnie. Na stoliku obok zobaczy³am
swój medalik. Ogromnie siê ucieszy³am. Wie
le lat pó�niej ten sam medalik, zosta³ skradzio
ny przez z³odzieja w domu mojego syna. By³a
to  jedyna  bardzo  cenna  pami¹tka  po mojej
matcechrzestnej  Izabeli  BrockiejKêdziers
kiej � przyjació³ce mojej Mamy i Taty.

  Nad placem S. Giovanni in Laterano do
minuje najwy¿szy i najstarszy obelisk w Rzy
mie � pochodz¹cy ze �wi¹tyni Ammona w Te

bach (XV w. p.n.e.) przywieziony do Rzymu
na specjalnie budowanym statku z rozkazu
syna Konstantyna � Konstansa II. Ustawiony
by³ u stóp Palotynu.
  Bazylika Laterañska jest pierwszym ko�
cio³em chrze�cijañstwa � wzniesiona za cza
sów  Konstantyna  (311315)  na  gruntach
rzymskiej  rodziny Lateranów,  darowanych
Ko�cio³owi przez cesarza, zwana by³a Bazy
lik¹ Zbawiciela (Basilica del Salvatore), pó�
niej po�wiêcona �w. Janowi Chrzcicielowi
i �w. Janowi Ewangeli�cie. Uleg³a zniszcze
niom wojennym,  po¿arom  i wielokrotnym
przebudowom. Poszukiwania archeologiczne
w 1934 r. odkry³y wiele reliktów pogañskich
i chrze�cijañskich oraz fragmentów pierwot
nej bazyliki. Dzisiejszy wygl¹d �wi¹tynia za
wdziêcza przebudowom wnêtrza w XVII w.
i fasady w XVIII w. wed³ug projektu Aleksan
dra Galivei. Architekt nada³ jej wielk¹ skalê
przez potê¿ne pilastry i pó³kolumny wznosz¹
ce jej poprzez dwie kondygnacje przedsionka
i loggii i wieñcz¹c budowlê wysok¹ attyk¹
z 15 pos¹gami na szczycie. W portyku po le
wej stronie stoi statua Konstantyna, sprowa
dzona z term na wzgórzu Kwiryna³u i ukazu
j¹ca dekadencjê sztuki w okresie panowania
tego cesarza. Br¹zowe odrzwia pochodz¹
z budynku Kurii na Forum Romanum (prze
niesione i adoptowane w Lateranie w latach
165557). Piêcionawowe wnêtrze przerobio
ne gruntownie przez Borrominiego nie przy
pomina ju¿ w niczym bazyliki wczesnochrze
�cijañskiej, jest przepe³nione rze�bami szko³y
Berniniego z XVII w. i malarstwem baroku.
Jedynie posadzka kosmatów zachowana jest
na wiêkszej czê�ci powierzchni, a przy pierw
szym pilastrze wewnêtrznym prawej  nawy
zachowa³  siê XIVwieczny  fresk  przedsta
wiaj¹cy Bonifacego VIII og³aszaj¹cego pier
wszy  jubileusz  (1300  r.)  wykonany  jakby
przez Giotta.
  W apsydzie Bazyliki Laterañskiej � rekon
strukcja dawnej formy sklepienia z mozaik¹

Jacopo Toritti i Camerina z lat 128894 na
�laduj¹ca dawne, symboliczne przedstawie
nia chrze�cijañskie z szeregiem figur, w które
arty�ci w³¹czyli postaæ �w. Franciszka z Asy
¿u oraz w³asne portrety na wieczn¹ pami¹tkê.
  Na tle absydy rysuje siê gotycka sylwetka
Tabernakulum, wykonana na wzór podobny
do projektowanych przez Arnolfa, dzie³o Gio
vanniego di Stefano z koñca XIV w. W koñ
cu lewej nawy znajduje siê wej�cie do zacho
wanego szczê�liwie kru¿ganka kosmatów
z  rzêdem podwójnych kolumienek, bogato
zdobionych przez ojca i syna Vasalettich. Na
bocznych �cianach wiele reliktów starej ba
zyliki, p³yt nagrobnych i inskrypcji o wielkiej
warto�ci artystycznej i kulturowej. Naprze
ciw wej�cia do kru¿ganka, po prawej stronie
prezbiterium � wyj�cie z bazyliki na plac.

Po wyj�ciu kierujemy siê w lewo ku nie
wielkiemu o�miobocznemu budynkowi z ok
resu Konstantyna, s³u¿¹cemu katedrze za bap
tysterium. Przerobione w V w. przez Sykstusa
III s³u¿y³o jako wzór o�miobocznej chrzciel
nicy wielu ko�cio³om w Italii i ca³ej Europie.
  Tradycja,  a  za  ni¹ wielu  przewodników
podaje, i¿ w³a�nie tu z r¹k Sylwestra przyj¹³
chrzest Konstantyn  (opowiada  o  tym  tak¿e
fresk). Je¿eli jednak wierzyæ jedynemu prze
kazowi z epoki � cesarz przyj¹³ chrzest w Azji
z r¹k Euzebiusza, biskupa Nikomedii w 377 r.,
a wiêc w dwa lata po �mierci Sylwestra.
  Wewn¹trz  baptysterium  osiem masyw
nych kolumn porfirowych wspiera gzyms,
a osiem cieñszych z marmuru � kopu³ê. W po
sadzce widoczne resztki dawnych struktur,
a w �rodku bazaltowa czasza s³u¿¹ca do chrztu
(dokonywanego w dawnych czasach przez
zanurzenie). Przykrywa z br¹zu jest pó�niej
sza, pochodzi z XVII w. Na �cianach malar
stwo opowiadaj¹ce legendy �w. Jana i Kon
stantyna. Kaplica po prawej stronie od wej�
cia, fundacji Hilariusza (46168), posiada od
rzwia z br¹zu z domieszk¹ srebra o wadze 670
kg, pochodz¹ce prawdopodobnie z Term Ka
rakalli. Potê¿ne skrzyd³a drzwi osadzone na
czopach  w  kamiennych  ³o¿yskach  wydaj¹
przy poruszeniu osobliwe d�wiêki, od najwy¿
szych do basów. Zwane s¹ � Drzwi D�wiê
cz¹ce. Na drzwiach �gra� jedynie przewodnik.

IZABELA MARIA TRELIÑSKA

Rzym � Wieczne Miasto
W 1981 r. w Rzymie wieczorami wêdrowa³am z synem Jackiem na plac �w. Jana na Lateranie.
Tam mo¿na by³o zatrzymaæ siê i obserwowaæ wspó³czesny �wiat. Pewnego dniu dosiad³ siê
do nas starszy, sympatyczny W³och. Pokazywa³ nam jakie� swoje pami¹tki, wiêc i ja pos
tanowi³am pokazaæ mu medalion Matki Bo¿ej Czêstochowskiej.

Dlaczego warto bêdzie po ni¹ siêgn¹æ? Czy
sk³ad autorów jest ju¿ dostatecznym argumen
tem, aby j¹ nabyæ i przeczytaæ? Jak widz¹ i od
bieraj¹ ci � sk¹din¹d znani autorzy � proces
politycznodecyzyjny w Polsce i w ogóle ca³e
zjawisko, szumnie zwane polsk¹ demokracj¹?
Czy zaproponowali taki model dzia³ania, który
by³by w stanie doprowadziæ do trwa³ej zmiany
naszej semidemokratycznej Polski na lepsze?
Czy konstruktywna krytyka autorów jest na
prawdê uzasadniona i posiada mocne funda
menty?

Ka¿dy z trzech wspó³autorów pisze o tym,
co mu najbardziej le¿y na sercu w polskim ¿y
ciu spo³ecznym i próbuje zdefiniowaæ g³êbsze

przyczyny dzisiejszego nieudolnego sposobu
rz¹dzenia nasz¹ Ojczyzn¹. Zastanawiaj¹ siê,
miêdzy innymi, nad tym, co determinowa³o
politykê po 1989 roku i jaki ma to wp³yw na
jej dzisiejsz¹ deprecjacjê? Czy to tylko wina
b³êdnej zbiorowej wyobra�ni polityków, czy
te¿ ich niezdolno�æ do mierzenia siê z trudny
mi zadaniami, a mo¿e niedojrza³o�æ polityczna
ca³ego narodu?

Czy jeste�my w stanie � jako spo³eczeñst
wo obywatelskie � wykroczyæ poza istniej¹ce
wizje rozwoju i wyobraziæ sobie na nowo, kim
chcemy byæ i jak móg³by wygl¹daæ nasz kraj
w najbli¿szej przysz³o�ci?  Jak stworzyæ praw
dziw¹  demokracjê,  nie wywracaj¹c wszyst

kiego do góry nogami? Jakie za³o¿enia w po
lityce nale¿a³oby przemy�leæ od nowa i jakim
jêzykiem o niej mówiæ?

Ksi¹¿ka jest nie tylko krytyk¹ istniej¹cego
systemu politycznego w Polsce, ale równie¿,
a mo¿e przede wszystkim, zaproszeniem do
refleksji nad tym, jak siê wydostaæ z obecnego
politycznego klinczu i zak³amania.

Co w ksi¹¿ce �Kulisy polskiej demokracji.
Obywatel wobec pañstwa� jest takiego szcze
gólnego? Najwiêkszym atutem tej publikacji
jest nieplanowana zbie¿no�æ pogl¹dów wspó³
autorów. Spotkali siê, niejako przez przypa
dek, nêkani trosk¹ o los Polski i postanowili
wspólnie wydaæ ksi¹¿kê �  lekturê obowi¹z
kow¹ ka¿dego Polaka, któremu le¿y na sercu
dobro  naszego  kraju,  ka¿dego  Polaka,  bez
wzglêdu na jego pogl¹dy. W zasadzie ka¿dy
z autorów napisa³ co� innego, ale wszystkim
im chodzi o to samo: tak, jak jest, nie mo¿e
byæ dalej, bo to prêdzej czy pó�niej doprowa
dzi do katastrofy.  Ksi¹¿kê mo¿na ju¿ kupiæ w
m.in. w ksiêgarniach internetowych.

Jan Kubañ (biocybernetyk), Miros³aw Matyja (poli
tolog),  Janusz  Sanocki  (polityk),  Kulisy  polskiej
demokracji. Obywatel wobec pañstwa.
Wydawnictwo:  PAFERE Warszawa  2019.  Seria
wydawnicza: Biblioteka Rz¹dz¹cych i Rz¹dzonych
Dystrybucja: QBS sp. z o.o. l

Tego jeszcze nie by³o�
Takiej ksi¹¿ki na polskim rynku jeszcze nie by³o! Nieprzejednany wolno�ciowiec, biocyber
netyk badaj¹cy procesy spo³eczne, nieskorumpowany i ideowy polityk oraz miêdzynarodowy
politolog i autor ksi¹¿ki �Polska semidemokracja� nawi¹zali kontakt i postanowili wspólnie
napisaæ ksi¹¿kê pod wielce intryguj¹cym tytu³em: �Kulisy polskiej demokracji. Obywatel
wobec pañstwa�. Ksi¹¿ka uka¿e siê w sierpniu bie¿¹cego roku w wydawnictwie PAFERE.
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Ojciec Hubert Czuma urodzi³ siê 2 listopada
1930 r. w Lublinie. Jego ojciec, Ignacy by³
profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lu
belskiego, pos³em na Sejm RP i wspó³twóc¹
polskiej konstytucji z 1935 r., za� stryj, ge
nera³ Walerian Czuma, organizatorem i do
wódc¹ obrony Warszawy w 1939 r. Matka
Lubow by³a pianistk¹.

Hubert Czuma ukoñczy³ I Liceum Ogól
nokszta³c¹cego im. Stanis³awa Staszica w Lub
linie w roku 1948. Podczas nauki w liceum
nale¿a³ do tajnej organizacji niepodleg³o�cio
wej. Po ukoñczeniu szko³y �redniej wst¹pi³
do zakonu jezuitów 1 pa�dziernika 1948 r.
i odby³ nowicjat w Kaliszu. Pierwsze �luby
z³o¿y³ 2 pa�dziernika 1950 r. w Krakowie.
Nastêpnie  studiowa³  filozofiê  na Wydziale
Filozoficznym  Towarzystwa  Jezusowego
i teologiê na Wydziale Teologicznym Bobo
lanum w Warszawie. Pomimo grób ze strony
UB �wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 30 pa�
dziernika 1955 r. w Lublinie.

Po  �wiêceniach kontynuowa³ przez  rok
studia  teologiczne w Warszawie. W  latach
19571959  by³  katechet¹  i  duszpasterzem
akademickim w parafii Naj�wiêtszego Imie
nia  Jezus w £odzi. W 1958  r.  ukarano go
grzywn¹  za  organizowanie  �nielegalnych�
obozów studenckich na Podhalu. W  latach
195960 odby³ III probacjê w Czechowicach
Dziedzicach  pod  kierunkiem  o.  Edwarda
Bulandy SJ i kontynuowa³ pracê duszpasters
k¹ w £odzi. Nastêpnie by³ katechet¹ i dusz
pasterzem akademickim w parafii �wiêtego
Krzy¿a w Gdañsku (19611963).
  W latach 19631971 by³ duszpasterzem

akademickim Diecezji Lubelskiej, rektorem
Ko�cio³a Akademickiego KUL, jak równie¿
prze³o¿onym wspólnoty  jezuitów  na  KUL
(196871). Kolejny raz stan¹³ przed kolegium
ds. wykroczeñ w Lublinie w 1966 r. pod za
rzutem zorganizowania nielegalnego zgroma
dzenia w ramach obchodów Millenium (prze
marsz studentów, wraz ze stutysiêcznym t³u
mem, nios¹cych na ramionach obraz Matki
Bo¿ej Czêstochowskiej z Katedry na KUL).
Swoim  nauczaniem  i  niez³omn¹  postaw¹
wychowa³ i ukszta³towa³ patriotycznie wiele
pokoleñ studentów. Jego wychowankowie za
anga¿owani  s¹  do  dzisiaj  w  dzia³alno�æ
publiczn¹.

Uroczyst¹ profesjê zakonn¹ z³o¿y³ 2 lute
go 1970 r. w Lublinie na rêce ówczesnego
prowincja³a o. W³adys³awa Janczaka SJ.

W czerwcu 1970 r. zosta³ aresztowany
i przewieziony do wiêzienia na Rakowieckiej
w Warszawie. Oskar¿ono go o przynale¿no�æ
razem z braæmi do niepodleg³o�ciowej orga
nizacji  �Ruch�. Z braku dowodów winy 9
stycznia 1971 r. zosta³ wypuszczony na wol
no�æ, m.in. dziêki staraniom Prymasa Stefana
Wyszyñskiego.

Potem  przez  kolejny  rok  (19711972)
sprawowa³ swoj¹ pos³ugê w ko�ciele jezuitów
w Kaliszu, a w latach 19721973 by³ duszpas
terzem akademickim w parafii �w. Andrzeja
Boboli w Szczecinie. W³adze partyjnopañst
wowe domaga³y siê od kolejnych biskupów
usuniêcia ojca Czumy z funkcji duszpasterza
akademickiego. W 1978 r. ojciec Czuma zo
staje wys³any do Rzymu na roczne studium
duchowo�ci. Powraca w 1979 r. do Szczecina

i  zostaje  zmuszony  do  opuszczenia miasta
oraz zaprzestania dzia³alno�ci w duszpaster
stwie.

Od sierpnia 1979 r. Ojciec Hubert Czuma
zwi¹zany by³ z ko�cio³em pw. �wiêtej Trójcy
w Radomiu jako duszpasterz m³odzie¿y, ka
pelan  wiêzienny,  duszpasterz  ludzi  pracy
oraz kapelan �Solidarno�ci�. Przez wiele lat
prowadzi³ audycje dla m³odzie¿y w diecezjal
nym radiu Plus Radom oraz wspó³pracowa³
z Telefonem Zaufania.

W latach 19801989 wspó³pracowa³ z �So
lidarno�ci¹�, a w 1989 r. organizowa³ Komi
tet Obywatelski Ziemi Radomskiej. W 2003 r.
zosta³ honorowym cz³onkiem NSZZ �Soli
darno�æ�. By³ równie¿ cz³onkiem Rady Pro
gramowej �Tygodnika Solidarno�æ�.

W 2008 r. Rada Miasta Szczecina nada³a
Ojcu Hubertowi Czumie tytu³ Honorowego
Obywatela. Zosta³ tak¿e Honorowym Oby
watelem  Radomia  (2015  r.)  oraz  Honoro
wym Obywatelem Lublina (2016 r.). Odzna
czony zosta³ równie¿ Krzy¿em Komandors
kim Orderu Odrodzenia Polski (2006 r.) oraz
medalem Pro Memoria (2007 r.).

W komunikacie do wiernych biskup ra
domski Henryk Tomasik przypomnia³, ¿e
o. Czuma pos³ugê duszpastersk¹ w Radomiu
rozpocz¹³ w sierpniu 1979 r. Napisa³, ¿e za
anga¿owa³ siê w duszpasterstwo akademic
kie. � W latach 19801989 wspó³pracowa³
z  radomsk¹  Solidarno�ci¹.  Organizowa³
Msze �w. za Ojczyznê w ko�ciele pw. �wiêtej
Trójcy w Radomiu. Opiekowa³ siê prze�lado
wanymi, wspiera³ finansowo dzia³alno�æ wy
dawnicz¹ i kolporta¿ podziemnych publikacji.
Jako delegat Biskupa Edwarda Materskiego
bra³ udzia³ w procesie uczestników oskar¿a
nych  za  zaanga¿owanie w wydarzenia Ra
domskiego Czerwca�76 oraz w kolejna rocz
nicê tych wydarzeñ (1988). Nale¿a³ do inicja
torów  i  twórców Komitetu Obywatelskiego

Ziemi Radomskiej � czytamy w komunikacie
ordynariusza  radomskiego.  Bp  Tomasik
przypomnia³, ¿e o. Czuma zabiega³ o wyja�
nienie okoliczno�ci mêczeñskiej �mierci ks.
Romana Kotlarza. Przypomnia³ równie¿, ¿e
by³ Diecezjalnym Duszpasterzem Ludzi Pra
cy. Pos³ugiwa³ tak¿e jako kapelan w radoms
kim wiêzieniu. By³ cenionym spowiednikiem
i kierownikiem duchowym alumnów Wy¿
szego Seminarium Duchownego oraz wielu
innych osób. Prowadzi³ wiele audycji w die
cezjalnym radiu AVE, a nastêpnie Radiu Plus
Radom  i  publikowa³  w  Tygodniku  AVE.
Pe³ni³ funkcjê sekretarza Telefonu Zaufania
Linia  Braterskich  Serc  �  napisa³  Biskup
Tomasik.

W 2017 r. ze wzglêdu na pogarszaj¹cy siê
stan zdrowia, zosta³ przeniesiony do infirmerii
w Kolegium  Jezuitów w Warszawie,  gdzie
modli³ siê za Ko�ció³ i Towarzystwo Jezuso
we. Katolicki Uniwersytet Lubelski uhonoro
wa³ go w 2018 r. Medalem Jubileuszowym
z okazji 100. rocznicy istnienia uczelni.

17  wrze�nia  2019  r.  trafi³  do  szpitala,
gdzie przeszed³ operacjê. Mimo starañ leka
rzy ojciec Hubert odszed³ do Pana 19 wrze�
nia 2019 r. w 89. roku ¿ycia, 71. powo³ania
zakonnego i 64. kap³añstwa.

AP

Zmar³ O. Hubert Czuma
W Warszawie  zmar³  o. Hubert  Czuma  SJ,  wychowawca m³odzie¿y,  duszpasterz  ludzi
pracy, kapelan �Solidarno�ci�, prze�ladowany przez aparat bezpieczeñstwa PRL. Mia³
Zmar³ w 89 roku ¿ycia, 71 powo³ania zakonnego i 64 kap³añstwa. Stracili�my wybitnego
jezuitê, prawdziwego patriotê i przyjaciela � pisz¹ jego wspó³bracia.

Podchodz¹  do  sprawy  powa¿nie  i  zapew
niaj¹, ¿e nowe zajêcia maj¹ zostaæ wprowa
dzone od wrze�nia 2020 roku. Szczê�liwie,
ideologizacji  i  seksualizacji  swych  dzieci
sprzeciwiaj¹ siê rodzice zapowiadaj¹c ulicz
ne manifestacje, by daæ odpór ideologii gen
der w szko³ach. Ka¿dy uczeñ podstawówki
bêdzie zmuszony do uczenia siê o �ró¿nych
rodzajach rodzin�, w tym tak¿e tych z³o¿o
nych z �rodziców tej samej p³ci�. Liceali�ci
bêd¹ siê zapoznawaæ z orientacjami seksual
nymi i teori¹ gender. Swojego oburzenia nie
kryj¹ wiêc rodzice.

Najwiêkszy sprzeciw budzi to, ¿e ma to
byæ przedmiot  obowi¹zkowy  i  dzieci  bêd¹
musia³y w nim uczestniczyæ nawet w sytu

acji,  kiedy  ich  rodzice  nie  wyra¿¹  na  to
zgody. Ci ostatni dotychczas mieli prawo nie
zgadzaæ siê na udzia³ dziecka w zajêciach z
edukacji  seksualnej. Nowa polityka eduka
cyjna stanowi pok³osie przyjêtej w 2010 r.
tzw. ustawy antydyskryminacyjnej. Projekt
nauczania nowego przedmiotu zosta³ przygo
towany przez Andrew Maffatê, nauczyciela,
który jest zadeklarowanym pederast¹ i akty
wist¹ LGBT.

W ramach  lekcji gender w placówkach
o�wiatowych wy�wietlany bêdzie wyprodu
kowany przez BBC film, t³umacz¹cym ucz
niom m.in., ¿e �jest ponad sto ró¿nych p³ci
(!!!), miêdzy którymi dzieci mog¹ wybieraæ�.
  Musimy przekonaæ nasze dzieci do tego,

by zechcia³y byæ czê�ci¹ spo³eczeñstwa gen
der. Musimy  byæ w  stanie  sprzedaæ  im  to
pragnienie, poniewa¿ dla wielu mo¿e nie byæ
ono czym� naturalnym � mo¿na przeczytaæ
we wstêpie do nowego programu nauczania,
twórcy którego twierdz¹, i¿ gender to jedyny
s³uszny �wiatopogl¹d o rzekomo naukowych
podstawach.

Materia³y  dla  edukatorów  t³umacz¹,  ¿e
celem wprowadzenia  tego  przedmiotu  jest
sprawienie, by �koñcz¹c szko³ê dzieci stawa
³y siê entuzjastami ¿ycia w spo³eczeñstwie
pe³nym  ró¿nic  zarówno  tych  dotycz¹cych
kultury, zdolno�ci osobistych, orientacji sek
sualnej, to¿samo�ci p³ciowej, wieku oraz re
ligii�. Lekcje maj¹ zostaæ �ubogacone� zajê
ciami praktycznymi.

W podrêcznikach do nowego przedmiotu
mo¿na nich znale�æ odpowied� m.in. na py
tanie: �co mam powiedzieæ swemu dziecku,
kiedy spyta mnie, jak dwóch mê¿czyzn mo¿e
mieæ dziecko?�. Podrêcznikowa odpowied�
brzmi: �Niektóre rodziny maj¹ dwie mamy
lub dwóch ojców. Ka¿da rodzina jest odmien

na  i  jest  to normalne�. Terminem gej pod
rêcznik  definiuje  �dwóch  kochaj¹cych  siê
mê¿czyzn�.

�rodowiska  katolickie  zapowiadaj¹,  ¿e
nie zgodz¹ siê na postêpuj¹c¹ ideologizacjê
dzieci w szko³ach i ¿e je�li nie zostanie usza
nowane ich prawo do wychowania dzieci w
wolno�ci i zgodnie z wyznawanymi warto
�ciami wyjd¹ na ulice w prote�cie sumienia.
Ryba,  jak widaæ  psuje  siê  od  g³owy.  Je�li
Wielka  Brytania  tak  nisko  upad³a  �  niech
wychodzi z UE jak najprêdzej.

TERESA SZEMERLUK

Brytyjskie dzieci maj¹ siê uczyæ o gender
Anglicy  chc¹  opu�ciæ  Uniê  Europejsk¹.  Trudno  powiedzieæ,  czy  chc¹  w  ten  sposób  co�
zamanifestowaæ czy te¿ przed czym� uciec? Ostatnie wypadki mówi¹, ¿e poziom demoralizacji
Brytyjczyków mo¿e byæ zagro¿eniem nawet dla zdemoralizowanej ju¿ Europy, a wiêc tak¿e
dla Polski. Otó¿, okaza³o siê, ¿e ideologia gender bêdzie obowi¹zkowym przedmiotem w bry
tyjskich szko³ach. Tak zapowiedzia³o brytyjskie ministerstwo edukacji.
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Pani Barbara z £odzi l Pani Teresa z £odzi l Pani Maria
z £odzi l Pan Jerzy z £odzi l Pani Alicja z £odzi l Pani
Genowefa z Justynowa l Pan Jerzy ze Zgierza l Pani

Jadwiga z £odzi l Pani Danuta z W¹chocka l Pani Maria z Opola l Pani Anna z £odzi l Pani Janina z Bra-
toszewic l Pani Stefania z £odzi l Pani Maria z £odzi.

BÓG ZAP£AÆ!

Dobroczyñcy �Aspektu Polskiego�

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

W rocznicê beatyfikacji b³. Micha³a Sopoæki, spowiednika �w. Faustyny, zapraszamy równie¿
Ciebie, by� stan¹³ na skrzy¿owaniu przed swoim domem, biurem, fabryk¹, szko³¹, ko�cio³em
i po³¹czy³ siê z Jezusem konaj¹cym na krzy¿u, a nastêpnie odmówi³ wraz z nami Koronkê do
Mi³osierdzia  Bo¿ego.  Dla  �wiata  nic  nie  znacz¹cy  kwadrans,  dla  Boga  wielkie  wo³anie
grzeszników. Tak zachêcaj¹ organizatorzy akcji �Koronka na ulicach miast�, która odbywa
siê co roku 28 wrze�nia do wziêcia w niej udzia³u.

Organizatorzy � grupa �Iskra Bo¿ego Mi³o
sierdzia�,  dzia³aj¹ca przy ko�ciele O.  Jezui
tów w £odzi nawi¹zuj¹ do apelu Pana Jezusa,
zapisanego  przez  �w.  Faustynê  w  Dzien
niczku: �Przez odmawianie  tej Koronki po
doba mi siê daæ wszystko, o co mnie prosiæ
bêd¹�  (Dz. 1541),  a  tak¿e do  s³ów b³.  Jana
Paw³a II, wielkiego orêdownika Bo¿ego Mi³o
sierdzia. � Jak bardzo dzisiejszy �wiat potrze
buje Bo¿ego Mi³osierdzia! � wo³a³ Papie¿.

Data wydarzenia nie jest przypadkowa �
28  wrze�nia  to  rocznica  beatyfikacji  ks.
Micha³a Sopoæki, spowiednika �w. Faustyny.
  �Koronka na ulicach miast� odbywa siê
od 12 lat, g³ównie w Polsce, ale w³¹czaj¹ siê
te¿ w akcjê wierni na ca³ym �wiecie, zaprasza
j¹ siê przy pomocy plakatów, maili, smsów,
og³oszeñ w prasie czy portalach spo³eczno�
ciowych, a tak¿e przez og³oszenia parafialne.
Przy³¹czyæ mo¿e siê ka¿dy. Ka¿dy mo¿e te¿
zg³osiæ �swoje� skrzy¿owanie, plac czy ulicê.
  Na  tegoroczn¹  akcjê  proponowane  s¹
liczne  intencje.  Organizatorzy  apeluj¹,  by
modliæ  siê za kap³anów, by wype³nili wolê
Bo¿¹ przekazan¹ �w. Faustynie: Kap³anom,
którzy g³osiæ bêd¹ i wys³awiaæ mi³osierdzie
moje, dam im moc przedziwn¹ i namaszczê
ich s³owa i poruszê serca, do których prze
mawiaæ bêd¹. (Dz. 1521).
  Módlmy siê te¿ o jedno�æ. Widzimy g³ê
bokie  podzia³y  w  Ko�ciele  Powszechnym,
widzimy jaskrawo  to, co nas dzieli. Nie tylko

to, co rozdziela wierz¹cych i niewierz¹cych,
ale tak¿e to, co g³êboko dzieli nasz¹ wspól
notê.  Dlatego  chcemy  prosiæ  Pana  o  dar
jedno�ci dla Ko�cio³a � prosz¹ organizatorzy.
  Módlmy siê te¿ za nasz¹ Ojczyznê i za
wszystkich rz¹dz¹cych.
  Modlitwê patronatem honorowym obj¹³
Ks. Arcybiskup Grzegorz Ry�, Metropolita
£ódzki.
  W  chwili,  gdy  zamykamy  to  wydanie
�Aspektu Polskiego� zg³oszono do organiza
torów blisko 400 miejscowo�ci w Polsce, 40
w Europie i 9 w Ameryce, w których odbywaæ
siê ma modlitwa. W  rzeczywisto�ci miejsc
takich bêdzie na pewno du¿o wiêcej.
  W £odzi modliæ siê bêdziemy m.in. przy
ko�ciele O. Jezuitów przy ul. Sienkiewicza,
przy ul. ¯ubardzkiej  28  (parafia Chrystusa
Odkupiciela) oraz przy parafii �w. Faustyny
Kowalskiej przy pl. Niepodleg³o�ci.

�  Prawda  o  Bo¿ym  Mi³osierdziu  jest
najbli¿sz¹  ka¿demu  cz³owiekowi  nie  tylko
katolikowi. � mówi ks. pra³. Wies³aw Pota
kowski, proboszcz parafii pw. �w. Faustyny
Kowalskiej. � Przymiot Bo¿ego Mi³osierdzia
� Mi³o�ci Mi³osiernej jest potrzebny ka¿de
mu z nas. Przyjmujemy sobie za wielkie wy
ró¿nienie, ¿e to w naszych czasach dokonuje
siê ta spodziewana, ale te¿ zaskakuj¹ca ra
do�æ  p³yn¹ca  z  Orêdzia  og³oszonego  �w.
Faustynie. Potwierdza to w ca³ym �wiecie je
go radosne przyjêcie i praktykowanie, tak¿e

przez protestantów, anglikanów, a nawet lu
dzi s³abo zwi¹zanych z Ko�cio³em. Wed³ug
mnie �wiadczy to o wielkiej potrzebie Mi³o
sierdzia u ka¿dego cz³owieka, co wyp³ywa
z pragnienia Absolutu, który jest mi³o�ci¹. Jak
mo¿na  realizowaæ  to Mi³osierdzie w  swoim
¿yciu? Faustyna podpowiada: mi³osierne s³o
wo, modlitwa i czyn.

  Kilkana�cie  dni  pó�niej  czeka  nas  inne
wa¿ne wydarzenie zwi¹zane z osob¹ �w. Faus
tyny � 5 pa�dziernika obchodzimy �wiêto Pat
ronki £odzi. Ks. Potakowski zaprasza nas na
te uroczysto�ci do ko�cio³a �w. Faustyny.

SABINA WITKOWSKA

Z modlitw¹ na ulicê


