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Pomimo nies³ychanych kosztów i rozmachu
kampanii  wyborczej  zwyciêskiej  partii,
pomimo nêkaj¹cej zdrowy rozs¹dek propa
gandzie  w mediach  publicznych,  pomimo
poparcia na parafiach � PiS odniós³ pyrru
sowe zwyciêstwo. Wspomniany Pyrrus, sta
rodawny  król  Epiru  mia³  powiedzieæ  po
jednej  z  �wygranych� bitew z Rzymem: �
Jeszcze jedno takie zwyciêstwo, a bêdê skoñ
czony.
  W tydzieñ po wyborach wiadomo, ¿e PiS
straci³ wiêkszo�æ w Senacie. To niemal szo
kuj¹ca  informacja.  Z  przyzwyczajenia  do
nocnych  b³yskawicznych  g³osowañ  trudno
bêdzie siê otrz¹sn¹æ. Na szali waha siê jeden
mandat � to urok i przekleñstwo demokracji.
Tak wiêc, w tydzieñ po wyborach nie s³ucha
my prognoz na temat recesji, inflacji, albo za

pewnieñ  o  dotrzymaniu wa¿kich  i  drogich
zobowi¹zañ z kampanii wyborczej. S³yszy
my, ¿e Ziobro i Gowin chc¹ wiêcej minis
terstw, bo ich ugrupowania zdoby³y wiêcej
mandatów. Skoro ci, którzy wygrali nie zaj
muj¹ nas problemami, które przed nami stoj¹,
to i my spójrzmy na wybory ch³odnym okiem.
  D³ugo bêdzie siê Jaros³awowi Kaczyñs
kiemu �ni³o, ¿e nie wykorzysta³ wiekopom
nej okazji ogrania do szczêtu rozmytej i za
nikaj¹cej Platformy Obywatelskiej. Tak s³a
bej  partii  opozycyjnej,  z  tak  bezideowym
profilem i wyp³ukanym z osobowo�ci lide
rem, nigdy wiêcej nie bêdzie. Stan, do jakie
go  doprowadzona  zosta³a  niedawna  partia
Donalda Tuska przypomina stoj¹c¹ na szafie,
wypchan¹  kaczkê,  upolowan¹  kiedy�  pod
czas le�nych harców platformerskiej elity.

  No,  ale  nie  uda³o  siê. Teraz mno¿¹  siê
przecieki o hojnych ofertach sk³adanych se
natorom niezale¿nym i PSLowi w ogóle. PiS
ma do zyskania wiele � nade wszystko g³ad
k¹ legislacjê, spokój rz¹dzenia, wp³ywy i och
ronê przed zapowiadanymi procesami i try
buna³ami za ³amanie konstytucji. Trzeba bê
dzie siê przyzwyczaiæ do nowej rzeczywisto�
ci i nie bêdzie to zadanie ³atwe.
  Gard³o w tych wyborach uratowa³a Plat
forma Obywatelska. Partia Tuska i Schetyny
zdoby³a  27,4  proc. wa¿nych  g³osów  i  134
mandaty  w  Sejmie,  ¿e  nie  utracili  pozycji
lidera opozycji i to na rzecz podnosz¹cej siê
z gruzów posklejanej lewicy, to cud. Opatrz
no�æ nigdy nie pope³nia b³êdu, tote¿ uwa¿nie
przygl¹dajmy siê nastêpnym wydarzeniom
z udzia³em tego �rodowiska. Ju¿ w wyborach
do  Parlamentu  Europejskiego mo¿na  by³o
odnie�æ  wra¿enie,  ¿e  kto�  tam  postrada³
zmys³y oddaj¹c konkurentowi politycznemu
z SLD szereg lukratywnych mandatów. Je�li
by³a to inwestycja w przysz³o�æ, to z pewno�
ci¹ chodzi³o o przysz³o�æ lewicy, która w wy
borach  pa�dziernikowych  znów  pokaza³a
Schetynie figê z makiem, a wyborcom znan¹
ju¿ i pooran¹ bruzdami antyko�cieln¹ gêbê.

  Nie trzeba by³o d³ugo czekaæ na efekt. Po
zdobyciu  12,56  proc.  g³osów  i  objêciu  49
mandatów poselskich, Krzysztof Gawkowski
z partii �Wiosna� (koalicjant SLD) zapowie
dzia³ na antenie RMF FM, ¿e Lewica zamie
rza z³o¿yæ pod obrady Sejmu projekt o ma³
¿eñstwach  homoseksualnych  i  zwi¹zkach
partnerskich ju¿ na pocz¹tku nowej kadencji.
Jak  wyja�ni³  polityk,  przygotowany  przez
Lewicê  projekt  bêdzie  przede  wszystkim
zak³ada³ to, �¿eby pary jednop³ciowe w Pols
ce mog³y zawieraæ zwi¹zek ma³¿eñski, ¿eby
mog³y razem ¿yæ�. Zaznaczy³, ¿e odpowied
ni projekt Lewica zamierza z³o¿yæ na pierw
szym lub drugim posiedzeniu nowego Sej
mu. A wiêc wszystko zaczyna siê od pocz¹t
ku, bo panu Schetynie brak³o inteligencji i wy
obra�ni. Zap³aci za to przywództwem w par
tii,  je�li bezideowa, md³a  i pozbawiona  ja
kichkolwiek pomys³ów na sam¹ siebie, Plat
forma Obywatelska nie rozpadnie siê w ogó
le, a wiele i na to wskazuje.
  Ale s¹ te¿ zwyciêzcy wyborów do pols
kiego  parlamentu.  Zwyciêzcy,  którzy  nie
przejm¹ w³adzy, ale niejednemu ju¿ zepsuli
humor  i  niejednemu  jeszcze mog¹  zepsuæ.
To Polskie Stronnictwo Ludowe i Konfede
racja. Dwa fakty wzajemnie siê uzasadniaj¹:
kryzys to¿samo�ci i zmêczenie PiS spowo
dowa³o,  ¿e ��ciana� na prawo od  tej partii
pêk³a i pojawi³a siê Konfederacja, której kan
dydaci  zgarnêli  1.256.953  g³osów!  To  na
prawdê du¿o dla nie wiem ju¿ którego wcie
lenia partii zak³adanej przez weterana pols
kiej prawicy Janusza KorwinMikkego. Kon
federaci, przy niespe³na 7 proc. poparcia i 11
mandatach, mog¹ nie�le zamieszaæ w Sejmie.
I ³atwo przewidzieæ, ¿e upomn¹ siê o warto�ci,
które PiS pomija³ milczeniem: obrona ¿ycia
dzieci  nienarodzonych,  propaganda  LGBT
w szko³ach, czy zabezpieczenie prawne przed
¿ydowskimi  roszczeniami  restytucji mienia
bezspadkowego. Bêdzie gor¹co i s¹dz¹c z wy
g³aszanych pogl¹dów w tych sprawach, Kon
federacja  znajdzie  poparcie w  PSLu. Mo
¿emy siê wiêc spodziewaæ odrodzenia nie
gdysiejszej  idei zjednoczenia  ludowonaro
dowego. Tak mo¿e byæ, ale czy bêdzie?
  Osobny szacunek nale¿y siê PSLowi. Ta
wypróbowana przez historiê partia dowiod³a,
¿e jest trwa³¹ czê�ci¹ polskiej polityki. Wci¹¿
m³ody W³adys³aw KosiniakKamysz doko
na³ sprytnej wolty i zawi¹zuj¹c porozumienie
z Paw³em Kukizem i z tymi, co zostali na po
k³adzie Kukiz`15, zgarn¹³ 30 mandatów po
selskich. S³owa pochwa³y nale¿¹ siê liderom
PSLu,  bo  potrafili  przeprowadziæ  partiê
przez najgro�niejszy dla nich czas w ca³ej his
torii  ruchu  ludowego.  Je�li  pamiêtamy,  ¿e
PiS zagarn¹³ niemal ca³y elektorat wiejski,
a PSL ocala³, to znaczy, ¿e partia Jaros³awa
Kaczyñskiego ma siê kogo obawiaæ w przy
sz³o�ci.
  Wybory za nami, ale emocje dopiero na
dejd¹. Za tydzieñ,  24 pa�dziernika pos³owie
IX kadencji Sejmu otrzymaj¹ za�wiadczenia
o wyborze. Dzieñ pó�niej takie dokumenty
zostan¹  wrêczone  senatorom  X  kadencji.
Inauguracyjne posiedzenia ka¿dej z izb par
lamentu musz¹ siê odbyæ najpó�niej 12 lis
topada. Bêdzie o czym pisaæ i dyskutowaæ.

MIROS£AW ORZECHOWSKI

U progu nowej kadencji
Je�li kto� s¹dzi, ¿e tegoroczne wybory do Sejmu i Senatu ju¿ siê zakoñczy³y, to jest w b³êdzie.
Owszem, s¹ ju¿ oficjalne wyniki wyborów z 13 pa�dziernika 2019, ale gdy tydzieñ pó�niej
zamykali�my bie¿¹cy numer �Aspektu Polskiego� � negocjacje w parlamencie trwa³y w naj
lepsze. Chocia¿ znane s¹ oficjalne wyniki, chocia¿ wiadomo, ¿e na Prawo i Sprawiedliwo�æ
oddano w sumie 8. 051. 935 g³osów, a wynik 43,59 proc. druzgota³ do tej pory konkurencjê,
to nikt nie zapyta: a co tu negocjowaæ?
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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 3 listopada 2019 r.,
o godz. 16:00.

Projekt dofinansowany
 ze �rodków Programu

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
na lata 2014 2020

Pamiêæ o historii
Po raz kolejny zorganizowane zosta³y w Je¿owie uroczyste obchody rocznicowe zwi¹zane
z bitw¹ rozegran¹ nieopodal tej miejscowo�ci w pierwszych dniach II wojny �wiatowej.
W tym roku by³a to okr¹g³a, 80. rocznica.

Je¿ów to jedna z najstarszych miejscowo�ci
na Zachodnim Mazowszu. W ci¹gu wieków
dzia³o siê tu niema³o, ale jednym z najwa¿
niejszych  faktów  historycznych  jest  bitwa,
jaka stoczona zosta³a 9 wrze�nia 1939 roku.
By³o to najwiêksze i najbardziej krwawe star
cie  z hitlerowskim naje�d�c¹ 30. Poleskiej
Dywizji Piechoty. Si³y polskie obejmowa³y
wówczas  sze�æ  batalionów piechoty  i  dwa
dywizjony artylerii. Dosz³o m.in. do walki
na bagnety. Oddzia³y Wehrmachtu ponios³y
dotkliwe  straty,  lecz  wspierane  pojazdami
pancernymi oraz Luftwaffe zmusi³y Polaków
do wycofania siê. Na cmentarzu wojennym
w  Je¿owie  pochowanych  zosta³o  248  na
szych ¿o³nierzy.

W Je¿owie pamiêta siê o bohaterskich ob
roñcach Ojczyzny. Kilka lat temu opubliko
wana  zosta³a  bogato  ilustrowana  broszura
Piotra  Nasio³kowskiego  pt. Bój  pod  Je¿o
wem.  Corocznie  odbywaj¹  siê  rocznicowe

obchody. Uroczysto�ci zwi¹zane z 80. rocz
nic¹  bitewnych  zmagañ  zorganizowa³y
wspólnie miejscowy Zespó³ SzkolnoPrzed
szkolny im. Bohaterów Wrze�nia 1939 roku
oraz Gmina. 9 wrze�nia mieszkañcy � w�ród
nich cz³onkowie Ko³a Kombatantów, repre
zentanci w³adz gminnych, policji, stra¿y po
¿arnej,  pedagodzy,  m³odzie¿  szkolna,  ale
tak¿e zaproszeni go�cie z innych o�rodków
(m.in. cz³onkowie  ³ódzkiej grupy  literackiej
Centauro), przemaszerowali ulicami na cmen
tarz wojskowy, gdzie uczestniczyli w Apelu
Poleg³ych i wys³uchali ¿arliwych, patriotycz
nych  przemówieñ  dyrektor  szko³y  Sylwi
Kotowskiej i wójta Gminy Je¿ów, Mariusza
Guzickiego. Nastêpnie wszyscy udali siê do
ko�cio³a parafialnego pw. �w. Józefa. �wi¹
tynia przewidziana zosta³a jako miejsce pre
zentacji uczniowskiego programu poetycko
muzycznego, nawi¹zuj¹cego tre�ci¹ do II woj
ny �wiatowej. Zarówno recytacje, jak wyko

nanie  piosenek  wojskowych  zosta³y  przez
m³odzie¿ pod kierunkiem nauczycieli staran
nie przygotowane, widaæ by³o ogromne za
anga¿owanie w to przedsiêwziêcie. Po czê�ci
artystycznej  rozpoczê³a  siê  Msza  �w.  Do
chwalebnej ofiary ¿ycia obroñców II Rzecz
pospolitej odnosi³a siê homilia ks. Krzysztofa
Nalepy. Mszê u�wietni³a gra miejscowej or
kiestry dêtej dzia³aj¹cej przy Ochotniczej Stra

¿y Po¿arnej � znakomicie brzmi¹cego zespo³u
o d³ugiej ju¿ tradycji.

I tym  razem bitwa pod Je¿owem zosta³a
wiêc godnie upamiêtniona. Mo¿na stwierdziæ,
¿e lokalna spo³eczno�æ kszta³tuje i wzmacnia
w oparciu o pamiêæ historyczn¹ sw¹ to¿sa
mo�æ, a dotyczy to w du¿ej mierze m³odego
pokolenia.

JANUSZ JANYST

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
Nasze kapliczki
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.

REDAKCJA

W pod³ódzkim Strykowie przy ul. Kolejowej
znajduje  siê  piêknie  utrzymana  i  zadbana
kapliczka w wizerunkiem Matki Bo¿ej. Napis
na cokole jest prosty: �Matko Bo¿a módl siê
za nami 19511999�.
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Jerzy  Popie³uszko  urodzi³  siê  14  wrze�nia
1947 r. we wsi na Podlasiu. W 1972 r., ot
rzyma³  z  r¹k Kardyna³a Stefana Wyszyñs
kiego �wiêcenia kap³añskie. W zwi¹zku z na
silaj¹cymi siê k³opotami zdrowotnymi krótko
pe³ni³ pos³ugê jako wikariusz, po czym prze
bywa³ jako rezydent w parafii �w. Stanis³awa
Kostki w Warszawie.
  Lato 1980 r., a pó�niej powstanie Solidar
no�ci i stan wojenny, sta³y siê okresem wiel
kiego zaanga¿owania ks. Jerzego w sprawy
Ojczyzny  i  czasem  ogromnej  próby,  która
kosztowa³a go ¿ycie.
  W 1980 r. w³¹czy³ siê w budowanie Dusz
pasterstwa Ludzi Pracy. Dzia³alno�æ ks. Jerze
go przybra³a nowy wymiar po wprowadzeniu
stanu wojennego. Oprócz dzia³alno�ci chary
tatywnej, któr¹ wówczas aktywnie prowadzi³
Ko�ció³, wyj¹tkow¹ form¹ wspierania Naro
du w tym czasie by³y Msze �wiête za Ojczyz
nê, odprawiane  raz w miesi¹cu w ko�ciele
�w. Stanis³awa Kostki. Ks. Popie³uszko w ho
miliach mówi³ o Chrystusie, prawdzie, o wol
no�ci, o lêku i zak³amaniu, ale i potrzebie wy
zbycia siê nienawi�ci. �Tylko Naród wolny
duchowo  i  mi³uj¹cy  prawdê  �  g³osi³  25
wrze�nia 1983 r. � mo¿e trwaæ i tworzyæ dla
przysz³o�ci (...) Tylko Naród, który ma zdro
wego ducha i czu³e sumienie, mo¿e two rzyæ
�mia³¹  przysz³o�æ. Dlatego  dbajmy  o wol
no�æ naszego ducha, nie dajmy siê zniewoliæ
przez lêk i zastraszenie�.
  Dzia³alno�æ  ks.  Jerzego  szybko wywo
³a³a reakcjê w³adz komunistycznych. Ks. Je
rzy poddawany by³ wielorakiem szykanom:
wzywano go na przes³uchania, wszczynano
przeciw niemu �ledztwa.
  19 pa�dziernika 1984 r. kap³an pojecha³
do  Bydgoszczy,  na  zaproszenie  tamtejszej
parafii �wiêtych Polskich Braci Mêczenni
ków.  Podczas  drogi  powrotnej  samochód
ksiêdza  Jerzego  zosta³  zatrzymany  przez
przebranych w mundury milicyjne esbeków.
Oprawcy porwali ks. Jerzego, za� jego kie
rowcy  �  Waldemarowi  Chrostowskiemu
uda³o siê uciec. Przez wiele dni losy ksiêdza
nie by³y znane, ale faktu porwania nie da³o
siê ukryæ. Przez ca³y czas w ko�ciele �w. Sta
nis³awa Kostki  trwa³y modlitwy w intencji
uratowania ks. Jerzego.
  30  pa�dziernika  znaleziono  zmasakro
wane  cia³o  ksiêdza w Wi�le,  na  tamie we
W³oc³awku.  Jak  wykaza³a  sekcja  zw³ok,
przed �mierci¹ by³ brutalnie pobity, a nastêp
nie zosta³ wrzucony do Wis³y.
  2 listopada odby³ siê pogrzeb, który by³
wielk¹ � kilkusettysiêczn¹ manifestacj¹, a grób
ks.  Jerzego  przy  ko�ciele  �w.  Stanis³awa
Kostki  sta³  siê  natychmiast miejscem  piel
grzymek wiernych z Polski i �wiata.

W³adzom nie uda³o siê uczyniæ ze �mierci
ks. Jerzego jeszcze jednej zbrodni �niezna
nych sprawców�. Esbecy: Grzegorz Piotrow
ski, Adam Pietruszka, Leszek Pêkala i Wal
demar Chmielewski zostali postawieni przed
s¹dem i skazani: Piotrowski i Pietruszka na
25 lat pozbawienia wolno�ci, Pêkala na 15,
a Chmielewski na 14 lat. Wszyscy otrzymali
pó�niej z³agodzenia kary i wyszli przed ich
zakoñczeniem. Do dzi� nie znamy wszyst
kich okoliczno�ci mêczeñstwa i �mierci ksiê

dza Jerzego, nie zostali postawieni przed s¹
dem ci, którzy wydali esbekom polecenie za
mordowania ksiêdza Jerzego, a których naz
wisk oprawcy do dzi� nie wyjawili.
  �Nasze cierpienia, nasze krzy¿e � mówi³
ks. Jerzy Popie³uszko 26 wrze�nia 1982 r. �
mo¿emy  ci¹gle  ³¹czyæ  z  Chrystusem,  bo
proces nad Chrystusem trwa w Jego braciach.
Bo aktorzy dramatu i procesu Chrystusa ¿yj¹
nadal. Zmieni³y siê tylko ich nazwiska i twa
rze, zmieni³y siê daty i miejsca ich urodzin.
Zmieniaj¹  siê metody,  ale  sam  proces  nad
Chrystusem trwa. Uczestnicz¹ w nim ci wszy
scy,  którzy  zadaj¹  ból  i  cierpienia  braciom
swoim, ci którzy walcz¹ z tym, za co Chrystus
umiera³ na krzy¿u�.
  W tym samym kazaniu mówi³: �Chrystusa
na  krzy¿u  zabijaj¹  rodacy,  w  Jego  kraju.
Dzisiaj równie¿ z r¹k rodaków s¹ zabici nasi

bracia. Jak wiele mo¿na by wymieniaæ tych
spraw,  które  s¹  krzy¿em  narodu,  krzy¿em
naszej Ojczyzny.
  Najwiêkszym krzy¿em jest brak poszano
wania podstawowych praw osoby ludzkiej, bo
z nich rodz¹ siê inne. Zmar³y Prymas, Kardy
na³ Wyszyñski uj¹³  to w nastêpuj¹cych s³o
wach:  �Pocz¹tkiem wszelakiego  ³adu  spo
³ecznego  i  warunkiem  pokoju  na  �wiecie,
pokoju w sumieniach, rodzinach i narodach �
jest uszanowanie podstawowych praw osoby
ludzkiej�. Gdzie  praw  ludzkich  do  prawdy,
wolno�ci, sprawiedliwo�ci siê nie szanuje, tam
nie ma i nie bêdzie pokoju. Trzeba zapewniæ
najpierw podstawowe prawa ludziom, a potem
zacz¹æ wspólnymi si³ami budowaæ pokój�.
  Jak podkre�la³, �krzy¿em Ojczyzny jest to,
¿e od dziesi¹tków lat by³ dziwny upór zabie
rania ludziom, a zw³aszcza m³odzie¿y Boga
i narzucania ideologii, która nie ma nic wspól
nego  z  tysi¹cletni¹  chrze�cijañsk¹  tradycj¹
naszego narodu. �Jak mo¿na by³o pomy�leæ �
i tu przytoczê s³owa zmar³ego prymasa � ¿e
Polska, która przez dziesiêæ wieków ¿y³a
w �wiat³ach krzy¿a i Ewangelii, wyrzeknie siê
Chrystusa i odejdzie od swojej kultury chrze
�cijañskiej, kszta³towanej przez wieki, wszcze

pionej w ¿ycie osobiste, rodzinne i narodowe�.
Planowana ateizacja, walka z Bogiem i tym,
co Bo¿e, jest jednocze�nie walk¹ z wielko�ci¹
i godno�ci¹ cz³owieka, bo wielki jest cz³owiek
dlatego,  ¿e  nosi  w  sobie  godno�æ  dziecka
Bo¿ego.
  Krzy¿ to brak prawdy. Prawda ma w sobie
znamiê  trwania  i  wychodzenia  na  �wiat³o
dzienne, nawet gdyby starano siê j¹ skrupulat
nie  i  planowo  ukrywaæ. K³amstwo  zawsze
kona  szybk¹  �mierci¹.  Prawda  zawsze  jest
zwiêz³a, a k³amstwo owija siê w wielomówst
wo. Korzeniem wszelkich kryzysów jest brak
prawdy.
  Krzy¿em  jest  brak wolno�ci. Gdzie nie
ma wolno�ci,  tam  nie ma mi³o�ci,  nie ma
przyja�ni, zarówno miêdzy cz³onkami rodzi
ny, jak i w spo³eczno�ci narodowej czy te¿
miêdzy narodami. Nie mo¿na mi³owaæ czy
¿yæ z kim� w przyja�ni przez przymus. Cz³o
wiek  dzisiejszy  jest  bardziej  wra¿liwy  na
dzia³anie mi³o�ci ni¿ si³y. Polaków nie zdo
bywa siê gro�b¹, ale sercem. A i mêstwo nie
polega � jak mówi³ zmar³y Prymas � na no

szeniu  broni,  bo  mêstwo  nie  trzyma  siê
¿elaza, tylko serca.

27 maja 1984 r. Ks. Popie³uszko mówi³
o  prawdzie:  �Prawda  jest  bardzo  delikatn¹
w³a�ciwo�ci¹ ludzkiego rozumu. D¹¿enie do
prawdy  wszczepi³  w  cz³owieka  sam  Bóg.
St¹d  w  ka¿dym  cz³owieku  jest  naturalne
d¹¿enie do prawdy i niechêæ do k³amstwa.
Prawda ³¹czy siê zawsze z mi³o�ci¹, a mi³o�æ
kosztuje, mi³o�æ prawdziwa jest ofiarna, stad
i prawda musi kosztowaæ. Prawda, która nic
nie kosztuje, jest k³amstwem.
  ¯yæ  w  prawdzie  to  byæ  w  zgodzie  ze
swoim  sumieniem.  Prawda  zawsze  ludzi
jednoczy i zespala. Wielko�æ prawdy prze
ra¿a  i  demaskuje  k³amstwa  ludzi  ma³ych,
zalêknionych. Od wieków trwa nieprzerwana
walka z prawd¹. Prawda jest jednak nie�mier
telna, a k³amstwo ginie szybk¹ �mierci¹. St¹d
te¿, jak powiedzia³ zmar³y przed trzema laty
Kardyna³ Stefan Wyszyñski: �Ludzi mówi¹
cych w prawdzie nie trzeba wielu. Chrystus
wybra³ niewielu do g³oszenia prawdy. Tylko
s³ów k³amstwa musi byæ du¿o, bo k³amstwo
jest detaliczne i sklepikarskie, zmienia siê jak
towar  na  pó³kach,  musi  byæ  ci¹gle  nowe,
musi mieæ wiele s³ug, którzy wedle programu

naucz¹ siê go na dzi�, na jutro, na miesi¹c. Po
tem znowu bêdzie na gwa³t szkolenie w in
nym k³amstwie. By opanowaæ ca³¹ technikê
zaprogramowanego k³amstwa, trzeba wielu
ludzi. Tak wielu ludzi nie trzeba, by g³osiæ
prawdê. Mo¿e byæ niewielka gromadka ludzi
prawdy, a bêd¹ ni¹ promieniowaæ. Ludzie ich
sami  odnajd¹  i  przyjd¹  z  dleka,  by  s³ów
prawdy s³uchaæ�. Nie mo¿emy przyjmowaæ
i zadowalaæ siê prawdami ³atwymi, powierz
chownymi, propagandowymi i narzucanymi
gwa³tem.  Musimy  nauczyæ  siê  odró¿niaæ
k³amstwo od prawdy. Nie jest to ³atwe w cza
sach, w których ¿yjemy, w czasach, w któ
rych powiedzia³ wspó³czesny poeta, ¿e �nig
dy jeszcze tak okrutnie nie ch³ostano grzbie
tów naszych batem k³amstwa i ob³udy�. Nie
jest  ³atwe dzisiaj, gdy w ostatnich dziesi¹t
kach lat urzêdowo w glebê domu ojczystego
zasiewano ziarna k³amstwa i ateizmu, zasie
wano ziarna laicystycznego �wiatopogl¹du,
tego  �wiatopogl¹du,  który  jest  filisterskim
produktem kapitalizmu i masonerii dziewiêt
nastego wieku. Zasiewano go w kraju, który
od ponad tysi¹ca lat jest wro�niêty mocno
w chrze�cijañstwo.
  Ka¿dy z nas tu obecnych móg³by podaæ
wiele przyk³adów tego wszystkiego, co nie
s³u¿y rozwojowi prawdy i umacnianiu mi³o�
ci spo³ecznej w Ojczy�nie naszej. Spójrzmy
choæby na niektóre z nich.
  Nie s³u¿¹ rozwojowi prawdy k³amstwo
i pó³prawdy p³yn¹ce szerok¹ rzek¹ w �rod
kach masowego przekazu. Nie s³u¿y uk³ada
nie programów telewizyjnych tylko pod k¹
tem oficjalnej propagandy, �wieckiej moral
no�ci,  jakby  w  Polsce  w  ogóle  nie  by³o
chrze�cijan.  Przecie¿  ludzie wierz¹cy maj¹
prawo  do  filmów  religijnych,  pogadanek
biblijnych,  maj¹  prawo  za  po�rednictwem
ekranu telewizyjnego towarzyszyæ dzia³alno
�ci Ojca �wiêtego, który jest chlub¹ narodu.
  Nie  s³u¿y  rozwojowi  prawdy  cenzura,
która swoje ostrze kieruje nie przeciwko z³u,
ale przeciwko szlachetnemu dobru, o czym
�wiadczy choæby fakt wykre�lania z pism ka
tolickich nawet s³ów Ojca �wiêtego i Ksiêdza
Prymasa.

Uroczysto�ci beatyfikacyjne odby³y siê
6 czerwca 2010 roku w Warszawie, a prze
wodniczy³ im legat papieski Angelo Amato,
prefekt  Kongregacji  Spraw  Kanonizacyj
nych.  Relikwie  ksiêdza  Jerzego  z³o¿one
zosta³y  w  �wi¹tyni  Opatrzno�ci  Bo¿ej,  do
której po Mszy �wiêtej przesz³a ulicami War
szawy procesja.

Wspomnienie b³ogos³awionego ks. Jerze
go przypada na 19 pa�dziernika � dzieñ jego
mêczeñskiej �mierci.

IWONA KLIMCZAK

Z³o dobrem zwyciê¿a³
18  pa�dziernika  2019  r.  minê³a  35.  rocznica  mêczeñskiej  �mierci  b³.  ksiêdza  Jerzego
Popie³uszki. W 1984 r. zosta³ porwany i po bestialskich torturach zamordowany przez S³u¿bê
Bezpieczeñstwa. Mocodawcy mordu do dzi� nie ponie�li odpowiedzialno�ci.

  Papie¿ Jan Pawe³ II przy grobie Ksiêdza Jerzego Popie³uszki
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Bo ka¿dego dnia, przy ka¿dej niemal publicz
nej  sposobno�ci,  jeste�my  epatowani wido
kiem szpetnych obrazów pokrywaj¹cych czês
to niema³e powierzchnie skóry artystów, spor
towców, ministrów � krótko mówi¹c � cele
brytów.  Tatua¿,  jeszcze  zupe³nie  niedawno
zarezerwowany by³ dla osób z kryminalnego
pó³�wiatka.  Teraz, wyrokowcy  dla  których
�dziargi�  by³y  czêsto  pismem  obrazkowym
pokazuj¹cym przestêpczy dorobek  tatuowa
nego, ustêpuj¹ miejsca wyrafinowanej modzie.

Proces staczania siê kultury masowej do
kana³u brzydoty jest tylko wierzcho³kiem, czy
raczej powierzchni¹ grzêzawiska, w którym
zatapiamy wra¿liwo�æ na piêkno. Za przyzwo
leniem rodziców  tatuuj¹  siê dzieci,  choæby
naklejkami wcale nie przypadkiem znajdo
wanymi w chipsach i s³odyczach. Przed zdu
mion¹ klas¹ pierwszaków paraduj¹ wytatu
owane  nauczycielki,  nie  zastanawiaj¹c  siê
nad skutkami takiej demonstracji, nie dbaj¹c
o  jak¹kolwiek  skromno�æ  czy  pow�ci¹gli
wo�æ. Ale to nie wszystko. Wytatuowane ko
biety � o mê¿czyznach szkoda nawet wspo
minaæ  �  bez  najmniejszego  skrêpowania
przekraczaj¹ progi ko�cio³ów!

Mo¿na chyba zaryzykowaæ pogl¹d, ¿e ta
tuuj¹ siê wierz¹cy i niewierz¹cy. O ile ci dru
dzy poszukuj¹ swojego boga, swojej religii,
swojej duchowo�ci, bo nie przyjmuj¹ chrze�
cijañstwa, a tyle wierz¹cy powinni pamiêtaæ,
¿e  s³owo  Bo¿e  mówi  do  nas  jasno:  �Nie
bêdziecie siê tatuowaæ. Ja jestem Pan!� (Kp³
19,28), to znaczy, ¿e nie mamy tego robiæ, a¿
po dzisiejsze czasy. To s³owo siê nie zdewa
luowa³o, podobnie, jak kolejne upomnienia:
Nie  bêdziecie  uprawiaæ wró¿biarstwa.  Nie
bêdziecie  uprawiaæ  czarów.  Nie  wydawaj
swej córki na hañbê, czyni¹c j¹ nierz¹dnic¹.
Nie bêdziecie siê zwracaæ do wywo³uj¹cych
duchy ani do wró¿bitów. Nie bêdziecie zasiê
gaæ  ich  rady,  aby  nie  splugawiæ  siê  przez
nich. Ja jestem Pan, Bóg wasz!

Tatua¿ jest zagro¿eniem duchowym i cieles
nym. Znaki i symbole wyk³uwane s¹ na skó
rze bez wiêkszego zastanowienia, z regu³y dla
tego, ¿e siê podobaj¹. Dziewczyny i ch³op
cy,  ale  przecie¿  tak¿e kobiety  i mê¿czy�ni
wystawiaj¹ swój organizm na wielkie zagro
¿enie zaka¿enia HIV, czy wirusowym zapa
leniem w¹troby typu B i C. I jeszcze s³ono
p³ac¹ za wykonanie nieusuwalnego obrazka
na najbardziej zaskakuj¹cych i widocznych
czê�ciach cia³a. �£adne�, w opinii tatuowa
nego tatua¿e, czêsto zawieraj¹ motywy sata
nistyczne i blu�niercze wobec Boga i Krzy¿a.
O erotyzmie, szamañskich i masoñskich zna
kach,  i  zaklêciach  pisanych  w  rozmaitych
obcych jêzykach nawet nie warto ju¿ mówiæ.
Zaskoczenie, coraz mniej licznej grupy zdu
mionych, zamienia siê w przera¿enie.

Dziwnym trafem, �specjali�ci z ig³¹� nie
maj¹  do  zaoferowania  tatua¿y  z  obrazami
wielkich mistrzów, ale ozdoby jakimi np. Ta
tuowani byli starodawni wojownicy w kultu
rach  Polinezji,  gdzie  do wykonania  tatua¿u
uprawnia³o dopiero zabicie wroga i zdobycie
jego wytatuowanej g³owy. Bo tatua¿ nigdy nie
powstaje po nic. Jest dowodem przynale¿no�ci
do zamkniêtej grupy wtajemniczonych.

Mo¿na odnie�æ wra¿enie, ¿e ludzie nak³u
waj¹cy swoj¹ skórê granatowym tuszem nie
wierz¹ w staro�æ i w zanik prê¿no�ci cia³a;
chyba zdaje im siê, ¿e ekstrawagancka brzy
dota podniesiona do rangi mody � przetrwa
w niezmienionej formie a¿ do �mierci. Zdaje
siê  wierz¹,  ¿e  nigdy  wnuczek  nie  zapyta:
babciu, a dlaczego masz na brzuchu, na no
dze, albo na plecach, taki dziwny obrazek?
Ale czy zastanawiaj¹ siê, co znaczy dla cz³o
wieka wiary oszpecanie w³asnego cia³a?
  �wiêty Pawe³ pisze: Czy¿ nie wiecie, ¿e�
cie �wi¹tyni¹ Boga i ¿e Duch Bo¿y mieszka
w was? Je¿eli kto� zniszczy �wi¹tyniê Boga,
tego zniszczy Bóg. �wi¹tynia Boga jest �wiê
t¹, a wy ni¹ jeste�cie (1 Kor 3,1617). St¹d

jasne  byæ musi,  ¿e  nak³uwanie  na  skórze
znaków (jakichkolwiek) lub wbijanie kolczy
ków, gdzie siê da jest niszczeniem naszego
cia³a, które jest �wi¹tyni¹ Boga. Tak napraw
dê, chodzi o z³amanie pierwszego przykaza
nia � �wiêty Bóg pragnie zamieszkaæ w nas
i nie ¿yczy sobie, by�my niszczyli swoje cia
³o, które staje siê Jego �wi¹tyni¹.

Sk³onno�æ do brzydoty  istnia³a zawsze.
Jeszcze kilkadziesi¹t lat temu, kiedy pojawi³y
siê pierwsze próby uprawomocnienia brzy
doty w obszarze, g³ównie literatury i malarst
wa, brzydotê nazywano z ³aciñskiego turpiz
mem. Wtedy rozpoczêto próby profanacji
i  degradacji  piêkna,  jako  podstawowego
�ród³a i afirmacji sztuki. Przez lata szokowa
no dzia³aniami, które dzi� uznane byæ mog¹
za �mieszne i naiwne. Jednak z³o  jest cier
pliwe i dzisiaj dzieci bawi¹ siê lalkamipo
tworkami, czytaj¹ ksi¹¿ki i ogl¹daj¹ filmy,
w których piêkno nie istnieje � wszêdzie s¹
czary, demony, krew i zbrodnia. Przyjrzyjmy
siê chocia¿, co nasze dzieci i wnuki robi¹
w szko³ach i przedszkolach w czasie zbli¿a
j¹cej siê uroczysto�ci Wszystkich �wiêtych,
jakie  emocje  wype³niaj¹  wtedy  serca  naj
m³odszych Polaków? Drzwi polskich domów
z ka¿dym rokiem uchylaj¹ siê szerzej dla z³a
i brzydoty. Turpizm wykona³  ju¿ tatua¿ na
naszej duszy.

Tatua¿ znajduje poklask w �kulturze� ma
sowej, w mediach, w�ród niektórych artys
tów, polityków i sportowców. Moda na bycie
brzydkim tak dalece fascynuje, ¿e zabiegom

nak³uwania skóry tuszem poddaj¹ siê bez za
stanowienia zupe³nie normalni ludzie! Pew
nie w przyp³ywie  fantazji, ma³o daj¹ sobie
czasu na zastanowienie, ¿e tatua¿, jak wypa
lone  piêtno  �  zostaje  na  ca³e  ¿ycie.  Zwra
cajmy uwagê, czy nauczyciele w szkole no
sz¹ tatua¿e w widocznych miejscach. Mamy
prawo i obowi¹zek protestowaæ przeciw os
wajaniu naszych dzieci z tym rodzajem szpe
cenia  cia³a.  Tatua¿  sta³  siê  bardzo  gro�n¹
drog¹ do nihilizmu duchowego, do akceptacji
podstawowych wzorców wyko�lawiaj¹cych
obraz �wiata. Tatua¿ niszczy nie tylko nasze
cia³o, ale niszczy te¿ nasz¹ duszê i to¿samo�æ
narodow¹, bo przyzwyczaja do porozumie
wania siê obcymi naszej kulturze znakami
i  totemami. Wyodrêbnia  zamkniêt¹  grupê
oszpeconych fetyszystów, tych �wiadomych
i tych nie�wiadomych, którzy id¹c za dziwacz
n¹ mod¹ sami wpadaj¹ w sid³a zastawiane
rozmy�lnie przez diab³a, który zostawia na
naszym ciele swoj¹ pieczêæ.

Tatua¿, który by³ zawsze obecny na mar
ginesie ¿ycia  rozmaitych  spo³eczno�ci,  sta³
siê nagle jedn¹ z wizytówek naszych czasów.
Pokolenie wytatuowanych kobiet i mê¿czyzn
wkrótce siê zestarzeje i ze wstydem skrywaæ
bêdzie pomarszczon¹ i pokryt¹ zdeformowa
nymi obrazkami skórê. Wtedy poznamy war
to�æ mody z prze³omu XX i XXI wieku. Dla
wielu na alarm bêdzie za pó�no.

MIROS£AW ORZECHOWSKI

Pieczêæ z³a
Skoñczy³o siê lato i przysz³a pogoda w kratkê. Ubrali�my siê cieplej, bo lasy zape³ni³y siê
grzybami i trzeba i�æ z koszykami szukaæ borowików, podgrzybków i ma�laków. W jesiennej
porze najczê�ciej zapiêci jeste�my pod szyjê, zapewnia nam to termiczny komfort i chroni
nas przed ekspozycjami, jakich latem jest czasem ponad miarê. Chodzi o tatua¿e.

Najg³êbsze wyrazy wspó³czucia
Jackowi Kêdzierskiemu

z powodu �mierci Babci

��P
Stefanii Mnich

sk³ada

REDAKCJA �ASPEKTU POLSKIEGO�

Najg³êbsze wyrazy wspó³czucia
Krzysztofowi Madejowi

z powodu �mierci Mamy

��P
Teresy Madej

sk³ada
REDAKCJA �ASPEKTU POLSKIEGO�
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Zgromadzonych w ko�ciele pw. �w. Faustyny
Kowalskiej w £odzi przywita³ Ks. Abp Grze
gorz Ry� Metropolita £ódzki, który podkre�li³,
¿e Bóg wci¹¿ nas wzywa do czego� nowego,
wci¹¿ nak³ada nam nowe powo³ania. Jak za
znaczy³, podczas uroczysto�ci bêdziemy siê
modliæ o dostrze¿enie tych nowych powo³añ
i o wyobra�niê mi³osierdzia, któr¹ obdarzona
by³a �w. Faustyna.
  W homilii Ks. Biskup Muskus podkre�li³
zwi¹zek £odzi i Krakowa � tym ³¹cznikiem
jest �w. siostra Faustyna.� W Krakowie zakoñ
czy³a siê krótka ziemska wêdrówka �w. Fau
styny. W Krakowie  rozpoczê³o  siê  jej  nowe

¿ycie, po przej�ciu do domu Ojca. Pami¹tkê
tego przej�cia dzi� obchodzimy. I £ód� � bez
tego miasta nie by³oby �wiêtej sekretarki Je
zusa. To tu m³odziutka dziewczyna zakoñczy³a
stare ¿ycie, wype³nione prost¹ prac¹, boles
nymi w¹tpliwo�ciami co do przysz³o�ci i za
baw¹, która mia³a zdusiæ powo³anie. I tu roz
poczê³o siê jej nowe ¿ycie, gwa³townie niemal
w jednym momencie; ¿ycie, które sta³o siê nie
ustannym g³oszeniem nowiny o Bogu kocha
j¹cym cz³owieka bez koñca i pragn¹cym mu
tê mi³osiern¹ mi³o�æ ofiarowaæ na zawsze.
  Jak podkre�la³ Ks. Bp Muskus, to w ³ódz
kim Parku Wenecja Pan Jezus pochwyci³ He
lenê  i  ju¿ nie wypu�ci³. Ujrza³a go umêczo
nego, poranionego, zbroczonego krwi¹, ujrza
³a  jego spojrzenie pe³ne wyrzutu  i us³ysza³a
s³owa mi³osiernego skierowane do umi³owa
nej: dok¹d bêdê cierpia³ i dot¹d mnie zwodziæ
bêdziesz? Pó�niej te s³owa wróc¹ jak echo w
zdaniu  zapisanym w Dzienniczku:  je¿eli  nie
wierzycie  s³owom moim,  wierzcie  przynaj
mniej moim ranom. Nie Jego s³owa, ale do
piero widok Jego ran przekona³ j¹, ¿e takiemu
Panu nie wolno odmawiaæ.
  Tak jak Park Wenecja by³ miejscem tego
wydarzenia,  tak mury  ³ódzkiej katedry by³y
�wiadkiem jej decyzji o ca³kowitym oddaniu
siê Panu Bogu. �Zaufa³a i wszystko postawi³a
na Jezusa. � powiedzia³ Ks. Bp Muskus �wy

bra³ j¹, bo upodoba³ sobie ludzi prostych i po
kornych.  To  przez  nich  Pan  Jezus  zmienia
�wiat i zmienia Ko�ció³.
  Biskup  krakowski  zada³  te¿  pytanie,  co
mog³a ofiarowaæ Bogu �w. Faustyna? � Jakie
zas³ugi i jakie przymioty posiada³a ta prosta
dziewczyna, ¿e sam Bo¿y Syn zainteresowa³
siê tak bardzo jej osob¹? Tak naprawdê nie
mia³a nic. Jedyny kapita³, który posiada³a to
pokora i prostota serca. Bogu to wystarczy³o,
bo takim ludziom prostym, pokornym i szcze
rym, a¿ do bólu, z upodobaniem przekazuje
tajemnicê nadprzyrodzono�ci. W³a�nie takich
ludzi jak Faustyna, Teresa, jak Franciszek Bóg

powo³uje  do  wielkich  zadañ,  zadañ  które
wed³ug ludzkiej logiki nieskoñczenie przera
staj¹  ich mo¿liwo�ci.  Jedyne, czego Bóg od
nich oczekuje, to rezygnacji z w³asnych pla
nów, z w³asnych zamierzeñ. Oczekuje bezgra
nicznego zaufania!
  Jak podkre�li³ Ks. Bp Muskus, ca³a histo
ria Faustyny jest histori¹ mi³o�ci, objawiaj¹cej
siê w prostocie codzienno�ci zajêæ furtianki,
kucharki, ogrodniczki, w s³abo�ci jej chorowi
tego cia³a, w braku wyrachowania i kalkulacji,
w zwyk³ym wyznaniu: Jezu, ufam Tobie.
  Do takich zadañ jeste�my zaproszeni my
wszyscy. � Wszyscy, którzy dzi� b³¹dz¹, �wiat,
który pogr¹¿a siê w chaosie, podzielona Pols
ka, Ko�ció³, który musi dzi� na nowo odkryæ,
¿e jego misj¹ jest dawanie pociechy i wytch
nienia zrozpaczonym, przygarnianie odrzuca
nych i szukanie zagubionych. Wszyscy s¹ za
proszeni do wej�cia w tê mi³osn¹ relacjê z Je
zusem.
  Jak podkre�li³ Ks. Bp Muskus, staje dzi�
miêdzy nami w tej wspólnocie dawna Helenka
Kowalska, która sta³a siê Aposto³k¹ Mi³osier
nego Pana. Staje i pyta: co robimy z t¹ Jezu
sow¹ mi³o�ci¹, mi³o�ci¹, któr¹ nas obdarzy³?
Pyta, co robimy z mi³o�ci¹ tu w £odzi, gdzie
Jezus powo³a³ Faustynê?  I co z  t¹ mi³o�ci¹
robimy w Krakowie, gdzie Jej ¿ycie wyda³o
dojrza³y owoc. Co robimy z t¹ mi³o�ci¹ w Pol

sce, która wed³ug s³ów �w. Papie¿a Jana Paw
³a II ma strzec orêdzia o Bo¿ym Mi³osierdziu
i rozwijaæ wyobra�niê mi³osierdzia niesion¹
�wiatu. Co robimy z t¹ mi³o�ci¹?
  Ale strzec to nie znaczy zamykaæ za mura
mi i pilnowaæ zazdro�nie. Strzec to znaczy roz
szerzaæ, pielêgnowaæ i dzieliæ siê t¹ mi³o�ci¹.
To znaczy i otwieraæ bramy i dzieliæ siê t¹ mi
³o�ci¹, i wychodziæ siê z t¹ mi³o�ci¹ do �wiata,
do innych, nieznanych.
  Je�li chcemy na�ladowaæ Pana Jezusa to
musimy mi³o�æ  uczyniæ  nasz¹  drog¹.  Tylko
mi³o�æ jest w stanie pokonaæ z³o. Tylko ona
mo¿e  zabli�niæ  rany  spowodowane  podzia
³ami.  Mi³o�æ  nie  pozwala  wypowiadaæ  te¿
s³ów,  które  dotykaj¹,  rani¹  i  stygmatyzuj¹.
Mi³o�æ os³abia wolê walki tych, którzy pragn¹

dominacji, którym brakuje ³agodno�ci i poko
ry. Mi³o�æ jest t¹ rzeczywisto�ci¹, która potrafi
przyci¹gn¹æ w¹tpi¹cych, poranionych i zagu
bionych.
  Na zakoñczenie homilii Ks. Bp Muskus
przypomnia³  s³owa  zapisane  przez  Siostrê
Faustyna  zanotowa³a  w  Dzienniczku: dla
mi³o�ci nie ma bram ani stra¿y, nawet bystry
Cherubin  z mieczem ognistym nie  zatrzyma

mi³o�ci; ona przedrze siê przez puszcze i skwa
ry, przez burze i pioruny, i ciemno�ci, i dociera
do �ród³a, z którego wysz³a, i tam przetrwa na
wieki. Wszystko ustanie, ale mi³o�æ nigdy.
  �  Siostry  i  bracia  nie  musimy  zbawiaæ
�wiata na nowo � zakoñczy³ Ks. Bp Damian.
� Najwa¿niejsze ju¿ siê dokona³o, Jezus umar³
i zmartwychwsta³, to on dokona³ tego najwa¿
niejszego.  Wystarczy  nam  dzisiaj  uwierzyæ
jego ranom. Wystarczy pozwoliæ, by mi³osier
na mi³o�æ w nas zwyciê¿a³a i wystarczy mu tak
po prostu bez reszty zaufaæ.
  Po Mszy �wiêtej procesja z relikwiami �w.
Faustyny  przesz³a  z  ko�cio³a  �w.  Faustyny
Kowalskiej przy Pl. Niepodleg³o�ci do ³ódz
kiej katedry. Podczas procesji wierni wys³u
chali fragmentów Dzienniczka oraz wspólnie

odmówili Koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia.
  W katedrze Ks. Abp Grzegorz Ry� Metro
polita £ódzki odmówi³ akt zawierzenia Archi
diecezji £ódzkiej Jezusowi Mi³osiernemu oraz
udzieli³  b³ogos³awieñstwa  relikwiami,  które
uczestnicy uroczysto�ci mogli uca³owaæ.

SABINA WITKOWSKA

Wystarczy bez reszty zaufaæ Panu Jezusowi
5 pa�dziernika 2019 r. odby³y siê w £odzi uroczysto�ci odpustowe ku czci �w. Faustyny
Kowalskiej,  patronki  £odzi.  Mszy  �wiêtej  w  ko�ciele  pw.  �w.  Faustyny  Kowalskiej
przewodniczy³ Ks. Bp Damian Muskus, biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej.
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Secesja dotar³a te¿ do £odzi. Szybko rozwi
jaj¹ce siê miasto by³o wyzwaniem dla wielu
architektów. Dzi� £ód� jest uwa¿ana za jedno
z najwa¿niejszych miast z zachowan¹ archi
tektur¹ secesyjn¹.

O zabytkach sztuce i ludziach ³ódzkiej se
cesji opowiedzia³a (i pokaza³a) Wis³awa Jor
dan, historyk sztuki, autorka ksi¹¿ki �W krê
gu ³ódzkiej secesji�.
  Najwcze�niejsz¹ ³ódzk¹ budowl¹ secesyj
n¹  jest  willa  Richarda  Schimella,  projektu
Franciszka Che³miñskiego przy ul. Karolew
skiej 1. Tam secesja jest jeszcze do�æ skrom
na, oszczêdna. Najbardziej sztandarow¹ sece
syjn¹ budowl¹ w £odzi jest za to willa Kin
dermannów przy ul. Wólczañskiej 31/33,
w  której mie�ci  siê  obecnie  galeria  sztuki.
Budynek jest odnowiony, ale to niezbyt uda
na realizacja. W tej budowli widzimy pe³ny
wykwit  secesji:  i  bry³a,  i  wnêtrza,  i  detal.
Autorem projektu by³ Gustaw LandauGu
tenteger, który jest autorem najwiêkszej licz
by  budowli  secesyjnych  w  £odzi.  By³  te¿
scenografem i rysownikiem.
  Wyj¹tkowo�æ tej wilii na bardzo malow
niczym zaprojektowaniu. Taka jest idea seces
ji:  asymetryczna,  bardzo  ¿ywa,  bo  za³o¿e
niem by³o tzw. projektowanie od wewn¹trz.
Z funkcji ma wynikaæ forma. Patrz¹c na bu
dowlê widzimy salon, aneks muzyczny, sy
pialniê  z  wykuszem,  widoczna  jest  klatka
schodowa. Wszystkie one maj¹ swój wyraz.
Nie ma tu fasadowo�ci. Wcze�niej z fasady
nie mo¿na by³o odczytaæ, jak¹ funkcjê pe³ni
dane pomieszczenie. Wa¿na jest te¿ organicz
no�æ tej architektury. Architekci chcieli upo
dobniæ budowlê do tworów naturalnych. Co
kó³ jest wyrazisty, poszerzony, spaja busynek
mocno z pod³o¿em.
  Wspania³e jest wnêtrze willi Kinderma
nów, na czele z monumentalnym witra¿em.
W  £odzi  mamy  40 miejsc  z  secesyjnymi
witra¿ami. Klatka schodowa jest w typie an
gielskiego hallu i tu te¿ widaæ ornamentykê
ro�linn¹, spójno�æ. To najwiêksze osi¹gniêcie
secesji:  dzie³o  ca³o�ciowe,  czyli  tworzenie
ca³o�ci ze wspóln¹ ide¹. Wszystkie dekoracje
wewnêtrzne i zewnêtrze, malowid³a �cienne,
stolarka i  tak¿e ruchomo�ci, meble,  lampy,
sztuæce  wspó³graj¹  ze  sob¹.  Takie  totalne
projektowanie  to najwa¿niejsze osi¹gniêcie
secesji. I w tej willi Kindermannów to widaæ.
  Secesyjnych willi  jest w £odzi  ok.  50.
Wiêkszo�æ trudno zwiedzaæ. Np. willa Nest
lera przy ul. £¹kowej 13 (ok. 1905) jest zaj
mowana przez przedszkole  i bardzo utrud
nione jest jej obejrzenie, wiêc jej wyposa¿e
nie jest zupe³nie nieznane. Robert Nestler by³
przedsiêbiorc¹ budowlanym i bardzo dba³
o staranno�æ wykoñczenia i jako�æ materia³ów
i to widaæ do dzi�, gdy patrzy siê na budynek.
  Warto zobaczyæ willê Richtera (1904 r.)
przy ul. Ks. Skorupki, czyli budynek rektoratu,
który  bardzo  ucierpia³  w  po¿arze.  Bardzo
ciekawe jest wnêtrze. W hallu widaæ bliskie
�redniowieczu dekoracje p³askorze�bione, bo
secesja  odwo³ywa³a  siê  do  �redniowiecza.
Ca³o�æ oczywi�cie w interpretacji secesyjnej.

  Ten styl stworzono jako krytykê wobec
epoki  historyzmu,  który  nie  pobudza³  do
twórczo�ci. Chciano stworzyæ styl adekwat
ny do swojej epoki. Odwo³ywano siê do natu
ry. Analizowano tê naturê. Tu koniecznie trze
ba wspomnieæ Wyspiañskiego, który zosta
wi³ s³ynny zielnik, w którym opisywa³ ro�li
ny, staraj¹c siê wyci¹gaæ z tego wnioski, tak
¿e dla celów zwi¹zanych ze sztuk¹.
  Bardzo  ciekawe  jest  wnêtrze  gabinetu
Henryka Grohmana, przy ul. Tymienieckiego
24, projektu Otto Wagnera  juniora, w  tym
budynku mie�ci siê dzi� Muzeum Ksi¹¿ki. To
niestety wnêtrze ma³o udostêpniane i w nie
zbyt dobrym stanie. A gabinet Grohmana to
dojrza³a secesja wiedeñska � jest bardziej geo
metryczna, oszczêdna. By³y szafy secesyjne,
grafika, zdobienia. Otto Wagner, którego oj
ciec by³ twórc¹ wielu budynków w Wiedniu,

by³ dekoratorem hotelu Bristol, którego w³a
�cicielem by³ Paderewski. Wiemy, ¿e Pade
rewski przyja�ni³ siê z Grohmanem, st¹d móg³
siê Wagner znale�æ w £odzi. Henryk Groh
man by³ wspania³¹ postaci¹, mecenasem sztu
ki, prawdopodobnie wspó³finansowa³ dzia³al
no�æ Paderewskiego i Narodowej Demokracji.
  W willi  przy  ul.  Sk³odowskiejCurie  11
warto zobaczyæ witra¿e. Zupe³nie niedostêpna
by³a willa Oeslnera przy ul. Gdañskiej 48, bar
dzo oszpecona  zewnêtrznie. Wewn¹trz jest za
to bardzo ciekawy wodotrysk Maxa Laeugera.
  Warto obejrzeæ willê przy ul. Ko�ciuszki
93, która mia³a byæ wyburzona. Na szczê
�cie uda³o siê uratowaæ budynek. Powsta³a
w 1902 r. wed³ug projektu G. LandauGuten
tegera.

Wis³awa Jordan odkry³a w archiwum ca³
kiem przypadkiem projekt kamienicy na Pl.
D¹browskiego 4. Projekt autorstwa G.  Lan
dauGutentegera pochodzi z 1902 r. To jeden
z wcze�niejszych projektów secesyjnych.
  Przy Piotrkowskiej 100a warto zwróciæ
uwagê na dom Emila Schmechela, który by³

wzorowany  na  budowlach  twórców  zagra
nicznych.
  Przy ul. Narutowicza 68 znajduje siê bu
dynek autorstwa LandauGutentegera i Bru
kalskiego z lat 19091911, siedziba Szko³y
Zgromadzenia Kupców. To projekt bardzo
�mia³y. Zwraca uwagê wiele przeszkleñ, co
daje du¿o �wiat³a. Budynek mia³ strop ¿elbe
tonowy, to pierwsze takie zastosowanie w bu
downictwie niefabrycznym.
  Niektóre budowle nie maj¹ cech secesyj
nych na zewn¹trz, ale wewn¹trz s¹ secesyjne.
Do takich nale¿y dawny Bank Pañstwa, który
ma bardzo ciekawe sztukaterie z ok. 1908 r.
z zak³adu Rotha. W prywatnych zbiorach za
chowa³y siê te¿ piêkne p³askorze�by ze zbu
rzonej kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 159.
Takich skarbów w prywatnych rêkach jest na
pewno du¿o wiêcej.
  Najwa¿niejszym osi¹gniêciem secesji s¹
tkaniny. To szczególnie wa¿ny temat w £o
dzi. Tkaniny mia³y bardzo ciekawe i �mia³e
wzory. Przy tej okazji warto przybli¿yæ po
staæ g³ównego kolorysty zak³adów Scheib
lera (potem zjednoczonych zak³adów Scheib
lera  i Grohmana.) To Stanis³aw Lipkowski,
postaæ bardzo niedoceniana, a bardzo dla £o

dzi zas³u¿ona. Przez 35 lat by³ g³ównym ko
loryst¹, czyli odpowiedzialnym za wszystkie
nowo�ci  farbiarskie,  jak by�my dzi� powie
dzieli � designerskie. Urodzony w okolicach
Nierobowa, odby³ sta¿ w Anglii, pracowa³ te¿
w fabrykach niemieckich. W £odzi zaczyna³
u Geyera, ale szybko przeniós³ siê do Scheib
lera. Sprowadza³ wielu in¿ynierów polskich
i  chcia³  spolonizowaæ  kadrê wy¿szych  pra
cowników  zak³adów. By³  twórc¹  sukcesów
perkali i barchanów, z których s³ynê³y wtedy
zak³ady  Scheiblera.  Furorê  zrobi³a  tkanina
obiciowa, której autorstwo przypisuje siê Lip
kowskiemu, a której motywem by³a Zosia kar
mi¹ca ptactwo domowe, zapewne nawi¹zanie
do �Pana Tadeusza�.
  Uczestniczy³ aktywnie w ¿yciu kultural
nym  £odzi.  By³  tak¿e  wspó³za³o¿ycielem
spó³ki Boruta, firmy ca³kowicie polskiej. By³
te¿ senatorem w kadencji 192227. By³ zwi¹
zany ze Stronnictwem Narodowym. Jego sy
na rozstrzelano w 1940 r. w Palmirach.
  Nie doceniamy wk³adu Polaków w prze
mys³ ³ódzki. Fabrykanci mieli pieni¹dze, ale

mózgami ich fabryk czêsto byli polscy inte
ligenci ze zubo¿a³ych rodzin szlacheckich.
  Tkaniny ³ódzkie, na które warto zwróciæ
szczególn¹ uwagê to plusze. To by³ hit tam
tych czasów. Mia³y one wszechstronne zasto
sowanie: serwety, narzuty, obicia, portiery,
obicia wagonowe w poci¹gach. Czêsto by³y
piêkne haftowane, w secesyjne wzory, choæ
pojawi³y siê plusze drukowane. Ok. 1910 r.
by³o 70 wytwórni tkanin pluszowych w £odzi.
  Bardzo ciekawym obszarem secesji by³o
meblarstwo. W naszym mie�cie dzia³a³o ok.
25 du¿ych wytwórni meblarskich. Najs³yn
niejsza by³a wytwórnia Karola Wutkego przy
ul. Jaracza 25. Wspania³ym przyk³adem se
cesji w meblarstwie jest wielki kredens w ga
binecie prezesa  (w dawnej  jadalni) w wilii
przy ul. Milionowej 55 (19081910).
  Ma³o znany jest fakt, ¿e w £odzi dzia³a³a
najwiêksza w Polsce fabryka zegarów Lud
wika  Chmielewskiego,  która  mie�ci³a  siê
przy nieistniej¹cej dzi� ul. Jakuba 8 na Ba³u
tach. Zatrudnia³a w 1904 r. 102 robotników,
czyli ca³kiem du¿o. Drug¹ du¿¹ fabryk¹ ze
garów  by³  zak³ad  Karla  Heimana  przy  ul.
Franciszkañskiej 4 ze 150 robotnikami. Pro
dukowano tanie zegary o prostych mechani
zmach, nie dawa³o  siê  ich naprawiaæ. Pro
dukowane w £odzi zegary mia³y oczywi�cie
secesyjne zdobienia.
  Charakterystycznym �produktem� secesji
by³ plakat uliczny. To te¿ hit secesji. Jednym
z twórców by³ Henryk Szczygliñski, wybitny
³ódzki artysta, zupe³nie nieznany i bardzo cie
kawa postaæ. Studiowa³ w Monachium i Kra
kowie. W £odzi zaj¹³ siê o¿ywieniem ¿ycia
kulturalnego. By³ redaktorem artystycznym
�Tygodnika Ilustrowanego Artystycznego�.
Robi³ wystawy, wyk³ady o Wyspiañskim, za
wdziêczamy mu te¿ �wietne rysunki obycza
jowe, np. wnêtrze cukierni na rogu Piotrkows
kiej i Moniuszki. Zaci¹gn¹³ siê do Legionów.
By³ w oddziale DuninW¹sowicza, znanym
z  szar¿y  pod Rokitn¹,  ale w  zajmowa³  siê
aprowizacj¹, a w czasie wolnym malowa³.
W wojnie 1920 r. walczy³ w obronie W³oc
³awka. Zosta³ odznaczony Krzy¿em Walecz
nych. Warto, by mocniej zaistnia³ w £odzi.
  Mamy te¿ secesyjnego artystê od... kwia
tów. Wojciech Salwa robi³ w swojej kwia
ciarni niesamowite wystawy kwiatowe, np.
robi³ karykatury damskich kapeluszy z kwia
tów. Zostawi³ te¿ piêkne wspomnienia.
  Na  zakoñczenie  spotkania  uczestnicy
mogli zobaczyæ i dotkn¹æ autentycznych tka
nin z prze³omu wieków, zobaczyæ ówczesne
pisma i ksi¹¿ki oraz reklamy. To wyj¹tkowo
ciekawe  spotkanie  odbywa³o  siê w  ramach
projektu  dofinansowanego  przez Narodowy
Instytutu Wolno�ci (Fundusz Inicjatyw Oby
watelskich).

NOTOWA£A:
IKA

£ód�, jakiej nie znamy
Secesja  to nurt w sztuce obowi¹zuj¹cy na prze³omie XIX  i XX w.  Istot¹ secesji by³o ca
³o�ciowe podej�cie do sztuki, wype³nianie j¹ ró¿nych � i wszystkich � obszarów ¿ycia. Koleb
k¹ secesji by³a Anglia, wa¿ne o�rodki to Francja i Belgia. Pierwsz¹ budowl¹ w pe³ni se
cesyjn¹ budowl¹ by³ dom prof. Emila Tassela w Brukseli, zbudowany  w latach 189293
wed³ug projektu Victora Horty.
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Prymas pe³ni³ sw¹ pos³ugê w ciemnych cza
sach komunizmu i mimo wielu trudów i upo
korzeñ potrafi³ rozmawiaæ z ówczesn¹ w³a
dz¹. Umia³ nie tylko rozpoznaæ z³o, ale rów
nie¿  rozpoznaæ przyczyny  z³a. Wiedzia³,  ¿e
najwa¿niejszym zagro¿eniem dla Ko�cio³a jest
masoneria. Powo³a³ nawet przy swoim urzê
dzie specjaln¹ komórkê zajmuj¹c¹ siê t¹ te
matyk¹. Mia³ odwagê o tym mówiæ z przed
stawicielami w³adz PRL. Dzisiaj s³owo �ma
soneria�  prawie  nie  istnieje w  publicznym
przekazie �  ani w Ko�ciele,  ani  poza nim.
Dzisiejsi ksiê¿a boj¹ siê u¿ywania tego s³o
wa, nie mówi¹c ju¿ o ostrzeganiu przed jej
szkodliwym dzia³aniem, dlatego wiêkszo�æ
wiernych  nie  uwa¿a masonów  za wrogów
Ko�cio³a. Temat masonerii w Polsce prak
tycznie nie istnieje, choæ organizacja ta poczy
na sobie w Polsce nader skutecznie. W za
piskach Kard. Wyszyñskiego z 14 stycznia
1953 r. znajduje siê relacja jego rozmowy
z  przedstawicielem  w³adz  PRL  odpowie
dzialnym za kontakty pañstwa z Ko�cio³em
� Franciszkiem Mazurem. W zapiskach tych
czytamy o tym, co s¹dzi Prymas Wyszyñski
o roli masonerii w Polsce:W tej chwili komu
nizm jest �wynajêty� przez masoneriê wszech
�wiatow¹ do likwidowania Ko�cio³a. Ilekroæ
musieli�my wystêpowaæ przeciwko wam, bro
ni¹c praw Ko�cio³a, zawsze byli�my pochwa
lani  przez masoneriê,  bo w walce  niszcza³
Ko�ció³, ale gdy�my siê dogadywali, zawsze
rozpoczynano  atak  na  biskupów,  bo  pokój
religijny w Polsce by³ nie na rêkê masonerii.

W s³owach tych Ks. Kard. Wyszyñski opi
sa³  strategiê s³u¿¹c¹ masonerii w niszczeniu
Ko�cio³a. Dzisiaj organizacja ta dzia³a nadal,
tylko pos³uguje siê innymi metodami; choæby
ideologiami typu LGBT i �zrównowa¿onego
rozwoju�.  Kardyna³ Wyszyñski  przez  ca³e
dziesiêciolecia naucza³ swoich rodaków:Dla
nas po Bogu najwiêksza mi³o�æ  to Polska!
(�) Mamy obowi¹zek chrzciæ i nauczaæ Na
ród Polski oraz upominaæ siê o uszanowanie
naszej kultury rodzimej, narodowej, aby�my
nie musieli kochaæ najpierw wszystkich naro
dów, a potem dopiero na zakoñczenie cza
sami od �wiêta, i Polskê (Kraków, 12 maja
1974 r.). Prymas Tysi¹clecia mówi³ do Po
laków o mi³o�ci ku Ojczy�nie i o mêstwie:
Mi³o�æ ku Ojczy�nie uczy mêstwa. (�) Mi³o�æ
ku  Ojczy�nie  uczy  patrzeæ  daleko  w  przy
sz³o�æ Ojczyzny i pragnie jej istnienia i po
my�lno�ci � nie tylko dzi�, ale i w przysz³o�ci.
Biada spo³eczeñstwu, którego obywatele nie
rz¹dz¹ siê mêstwem! Przestaj¹ byæ wtedy oby
watelami, staj¹ siê zwyk³ymi niewolnikami.

Prymas Wyszyñski mia³  godnych  pop
rzedników, w�ród których poczesne miejsce
zajmuje  Kardyna³  August  Hlond,  Prymas
Polski w latach 19261948. Szkoda, ¿e  ten
wielki Polak jest tak ma³o znany wspó³czes
nym Polakom. M¹dro�æ i wielko�æ jego po
s³ugi wy³ania siê z jego licznych pism i prze
nikliwych kazañ. Mówi³: Przynale¿no�æ do
owczarni Chrystusowej jest ³ask¹, szczê�ciem

i  zaszczytem, Kto  na  wyznaczonym  swoim
posterunku nie daje z siebie wszystkiego, jest
zdrajc¹ sprawy Bo¿ej i nara¿a na niebezpie
czeñstwo innych (�) Nie wolno nam siê uchy
laæ od rozprawy z pogañstwem. W li�cie pas
terskim z 1932 r. �O chrze�cijañskie zasady
¿ycia  pañstwowego� Ks. Kardyna³ August

Hlond  przedstawi³,  sk¹d  bior¹  siê  upadki
pañstw i rz¹dów. Wed³ug niego ich przyczyn¹
jest uporczywe realizowanie doktryn politycz
nych niezgodnych z istot¹ pañstwa i z natur¹
ludzk¹ (�) uleganie ruchom ideowym, które
od rewolucji francuskiej heteryzowa³y w Eu
ropie usuwaj¹c prawo moralne z ¿ycia pub
licznego, siej¹c anarchiê i rozk³adaj¹c pañ
stwo.  Gdy  Prymas  Hlond  pisa³  te  s³owa,
Polska po latach rozbiorów odbudowywa³a
swoj¹ pañstwowo�æ. Kardyna³ w tek�cie za
war³ swoje w¹tpliwo�ci co do kondycji naro
du polskiego i dzia³añ ludzi rz¹dz¹cych Pols
k¹. Pisze, ¿e nie podaje programów politycz
nych, bo to nie zadanie Ko�cio³a, ale ¿e ten
list powsta³ ze �wiadomo�ci obowi¹zku pas
terskiego: kierowa³y mn¹ przy pisaniu wiara
w pañstwo polskie i ukochanie narodu.

Prymas Hlond przypomina, ¿e pañstwo
i w³adza pochodz¹ od Boga oraz ostrzega do
czego mog¹  doprowadziæ  bezbo¿ne  rz¹dy:
Pañstwo nie mo¿e nie uznawaæ w swym ¿yciu
Stwórcy, z którego woli i prawa siê wywodzi,
a który jest panem zarówno jednostki, jak
i  spo³eczno�ci, czyli pañstwo nie mo¿e byæ
ateistyczne.  (�)  Tym  zasadniczym  za³o¿e
niem ró¿ni siê zasadniczo nauka Ko�cio³a od
ze�wiecczonej  idei  o  pañstwie.  W  pojêciu
liberalnym, wolnomy�lnym, laickim, pañstwo
nie uznaje Boga, nie liczy siê z nim pod ¿ad
nym  wzglêdem,  nie  przyjmuje  jego  praw
etycznych, nie zwa¿a na jego religiê (�) Kto

pod budowê ludzko�ci s³upy autorytetu Bo
¿ego wywraca, ten �wiat w zwalisko spo³e
czeñstw  zamienia. Wojnê  przeciwko  Bogu
narody  przegraæ  musz¹. Dzisiaj  jeste�my
�wiadkami,  jak  daleko  posun¹³  siê  proces
bezbo¿no�ci opisany przez Prymasa Hlonda
na  siedem  lat  przed  wybuchem  II  wojny
�wiatowej.

W  XX  stuleciu  Polska  mia³a  jeszcze
innego kap³anaorêdownika Bo¿ych i pols
kich spraw. By³ nim �wiêty Maksymilian Ma
ria Kolbe. Znamy go bardziej jako mêczen
nika,  ni¿  jako  bystrego  obserwatora  ¿ycia
publicznego. Bardzo ciekawy jest jego arty
ku³, jaki zamie�ci³ w �Rycerzu Niepokalanej�
(1926) w reakcji na przewrót majowy Józefa

Pi³sudskiego w dniach 1214 maja 1926 r.:
Na bruku warszawskim pola³a siê krew pol
skiego  ¿o³nierza  i  przechodnia� w  stolicy
Polski� wylana rêk¹ bratni¹� Dnia 28 ma
ja, gdy tysi¹ce oczu jeszcze wil¿y³y ³zy, p. An
drzej Strug, przewodnicz¹cy lo¿y masoñskiej
tak w przemowie do zebranych masonów g³o
si³: �I oto przysz³y dni majowe. Dziêki zwy
ciêstwu Wielkiego Cz³owieka rozpoczynamy
nowe dzieje zwyciêstwa uczciwo�ci (�) Ko
mendant zrobi³ swoje � teraz na nas kolej (�)
Je¿eli ca³y demokratyczny obóz ulegnie na
kazom chwili, bêdzie za nied³ugo triumfowaæ
w Polsce zwyciêstwo moralno�ci � my za�
w spokoju i godno�ci bêdziemy rz¹dzili Pols
k¹. O. Kolbe zachêca³ do modlitwy za wszyst
kich, a �zw³aszcza za masonów�, o których
mówi³:Oni s¹ sprê¿yn¹ najrozmaitszego wro
giego  ruchu,  nawet herezji. Oni  zawsze  s¹
g³ow¹. Dlatego, gdy Niepokalana tê g³owê
zetrze, wszystko  bêdzie  dokonane. Uwa¿a³,
¿e problemy z jakim zmaga siê miêdzywo
jenna Polska ma wielorakie przyczyny, które
opisa³ s³owami:Zanadto po pañsku zabrali�
my siê do ¿ycia w wolnej Polsce, kiedy�my
naprawdê dziadami. Za du¿o wieców, a za
ma³o pracy. Za wiele partii, a za ma³o mi³o�ci
Ojczyzny. Za czêste i za grube kradzie¿e gro
sza  publicznego.  (�)  Gdzie  jest  pierwsza
przyczyna,  ta  przyczyna  przyczyn  naszego
kryzysu? To brak uczciwo�ci. Brak wype³
niania obowi¹zków wzglêdem Boga, siebie

i bli�niego. Niechaj dzisiaj wszyscy bez wyj¹t
ku odprawi¹ szczer¹ spowied� i zaczn¹ praw
dziwie po katolicku ¿yæ, natychmiast pod�wi
gnie siê Ojczyzna, uzdrowi¹ finanse, zawrze
rzetelna praca. Ile¿ w tych s³owach analogii
do wspó³czesnej Polski.

Ksiêdzem, który sta³  siê przewodnikiem
Polaków  w  okresie  dzia³alno�ci  pierwszej
�Solidarno�ci�, by³ b³ogos³awiony ks.  Jerzy
Popie³uszko. Kap³ana tego wyró¿nia³a prosto
ta i odwaga. Rozg³os zdoby³ jako organizator
�Mszy za Ojczyznê� odprawianych w stanie
wojennym. Jego kazania zapada³y g³êboko
w serca s³uchaczy. Ksi¹dz Popie³uszko broni³
prawdziwej  godno�ci  cz³owieka.  Odrzuca³
moralno�æ laick¹ mówi¹c, ¿e stwarza ona za
gro¿enie  dla  warto�ci  duchowych Narodu.
Mówi³: Baæ siê w ¿yciu trzeba tylko zdrady
Chrystusa za parê srebrników ja³owego spo
koju�, Prawda zawsze jest zwiêz³a, a k³am
stwo owija siê w wielomówstwo. Korzeniem
wszelkich kryzysów jest brak prawdy�, W os
tatnich dziesi¹tkach lat, urzêdowo, w glebê
domu ojczystego zasiewano ziarna k³amstwa
i ateizmu,  zasiewano ziarna  laicystycznego
�wiatopogl¹du, który jest filisterskim produk
tem kapitalizmu i masonerii dziewiêtnastego
wieku.

Ostatnim z wielkich kap³anów � przywód
ców duchowych Polaków by³ �wiêty Jan Pa
we³ II. Wielu z nas pamiêta setki kazañ, w któ
rych ten wielki Polak i kap³an wzywa³ wier
nych Ko�cio³a do m¹dro�ci, aktywno�ci i po
bo¿no�ci. Kierowa³ s³owa do ludu, ale i te¿
bezpo�rednio do biskupów Ko�cio³a katolic
kiego.  Encyklikê  �Fides  et  ratio�,  Ojciec
�wiêty skierowa³ w³a�nie do nich. Pierwsze
zdanie tej encykliki brzmi:Czcigodni bracia
w  biskupstwie,  pozdrowienie  i  Apostolskie
B³ogos³awieñstwo! Co wa¿nego powiedzia³
Jan Pawe³ II biskupom? W rozdziale I napisa³
o  relatywizmie,  który  rozmywa  znaczenie
prawdy: W ostatnich czasach dosz³y te¿ do
g³osu  ró¿ne  doktryny  próbuj¹ce  podwa¿yæ
warto�æ nawet tych prawd, o których pewno
�ci  cz³owiek  by³  przekonany.  Uprawniona
wielo�æ  stanowisk ust¹pi³a miejsca bezkry
tycznemu pluralizmowi, opartemu na za³o¿e
niu, ¿e wszystkie opinie maj¹ równ¹ warto�æ.
(�) �wiadectwo o prawdzie  jest  zadaniem
powierzonym  nam,  biskupom;  nie mo¿emy
siê od niego uchylaæ, gdy¿ by³oby to niewier
no�ci¹ wobec pos³ugi, jak¹ podjêli�my.

Dzi�, kiedy Ko�ció³ wypychany jest z ¿y
cia spo³ecznego, kiedy Boga i Jego nauki eli
minuje  siê  z  podrêczników  szkolnych,  fil
mów i ksi¹¿ek, nastêpuje regres dobrych oby
czajów  i  burzenie  relacji  miêdzyludzkich.
Zalew antychrze�cijañskiej fali ka¿e nam siê
broniæ. Musimy przeciwstawiæ siê  ³amaniu
sumieñ  i  przekonañ  Polaków  przez  �têczo
wych�  promotorów  grzechu.  Jako  katolicy
wiemy, ¿e nie uda siê zbudowaæ sprawiedli
wego i zamo¿nego kraju bez widzenia w bli�
nim odbicia Boga. Do tej walki potrzebujemy
duchowych przewodników przejêtych s³owa
mi �w. Paw³a: G³o� naukê, nastawaj w porê
i nie w porê�. Czekamy na odwa¿ny g³os
z polskich ambon. Kap³ani, którzy zawalcz¹
o  zdobywanie  dusz  dla  Chrystusa,  mimo
pokrzykiwania wrogów Ko�cio³a, wype³ni¹
swoj¹ pos³ugê zgodnie z konstytucj¹ �Gau
dium et spec� dotycz¹c¹ misji Ko�cio³a, jego
zadañ oraz  roli we wspó³czesnym �wiecie.
W konstytucji  tej zapisane  jest,  ¿e Ko�ció³
ma prawo, a nawet obowi¹zek wydawania
os¹du moralnego, równie¿ w sprawach, które
dotycz¹  porz¹dku  politycznego,  zw³aszcza
gdy  wymagaj¹  tego  fundamentalne  prawa
osoby albo zbawienie dusz.

MARCIN KELLER

Trzeba nazywaæ z³o po imieniu
Ko�ció³  z  ustanowienia  Bo¿ego  stoi  na  stra¿y  prawd wiary  i  zasad moralno�ci.  Zosta³
powo³any do tego, by stworzyæ warunki dla osi¹gniêcia najwy¿szego celu cz³owieka, jakim
jest zbawienie. Nauczyciel Narodu Polskiego � Prymas Tysi¹clecia Ks. Kardyna³ Stefan
Wyszyñski mówi³, ¿e polski Ko�ció³ nie zwyk³ opuszczaæ Narodu. O sobie mówi³: Kocham
Ojczyznê wiêcej ni¿ w³asne serce i cokolwiek czyniê dla Ko�cio³a, czyniê dla Niej. Jestem
nauczycielem Narodu w Ko�ciele.

 Kardyna³ Karol Wojty³a i Kardyna³ Stefan Wyszyñski
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Ten liczny udzia³ doceni³ te¿ Ks. Bp Pêkalski,
który odprawia³ Mszê �wiêt¹:  � Przyje¿d¿am
tu czêsto na archidiecezjalne pielgrzymki do
Parzna, ale  takich  t³umów nie pamiêtam �
powiedzia³  na  zakoñczenie Mszy  �wiêtej.
Dziêkujemy za te s³owa.
  25 wrze�nia 1923 r. mia³y miejsce uro

czysto�ci przeniesienia szcz¹tków S³ugi Bo
¿ej Wandy Malczewskiej z parzneñskiego
cmentarza do krypty pod ko�cio³em. Wanda
Malczewska w  swoim  testamencie  prosi³a,
by pochowaæ j¹ blisko Naj�wiêtszego Sakra
mentu, a gdyby  to by³o niemo¿liwe w�ród
ludu, który ukocha³a. To sta³o siê dla nas ins
piracj¹. Chcieli�my pokazaæ to, co w polskiej

tradycji  najwa¿niejsze:  wiarê  i  polsko�æ.
Wanda Malczewska  to  znakomity  przyk³ad
takiego po³¹czenia. Uroczysto�ci przeniesienia
jej doczesnych szcz¹tków by³y w 1923 r. wiel
k¹ religijnopatriotyczn¹ manifestacj¹. Opisu
je to szczegó³owo biograf Wandy, jej wycho
wanek i uczestnik uroczysto�ci, ks. Grzegorz

Augustynik. Nasza by³a symbolicznym na
wi¹zaniem do tamtej wielkiej manifestacji.
  Rekonstrukcjê rozpoczêli�my na cmenta
rzu. Tu zachowana jest mogi³a Wandy Mal
czewskiej,  o  któr¹  dbaj¹  dzi�  mieszkañcy
Parzna. Tu, w incenizacji, �wiêt¹ Pani¹ wspo
minali jej krewni � gen. Malczewski, malarz
Jacek Malczewski i ks. Augustynik.

  � Dzieñ przeniesienia szcz¹tków Wandy
by³ dniem rado�ci, wiary i ³ask do�wiadcza
nych za jej wstawiennictwem � s³yszeli�my
na  cmentarzu.  � Znana  jest  historia  cz³o
wieka,  który chorowa³,  jak mówiono wów
czas na �chorobê cukrow¹� i po d³ugim le
czeniu mia³  jechaæ do Karlsbadu, aby  tam
podj¹æ dalsze leczenie. Przyjecha³ jednak do
Parzna na przeniesienie zw³ok �wi¹tobliwej
Wandy i poleca³ siê jej wstawiennictwu. Ju¿
podczas nabo¿eñstwa dozna³ ulgi, nastêpnie
choroba ust¹pi³a zupe³nie. Po badaniach le
karze wydali pisemne �wiadectwo zupe³nego
uzdrowienia.
  Z cmentarza ruszyli�my procesj¹ do ko�
cio³a. Bia³a trumna, na której po³o¿ono wize
runek Wandy Malczewskiej, któr¹ nie�li po
spo³u ¿o³nierze i lud, a towarzyszy³y im, jak
przed blisko stu lat � ubrane na bia³o panny,
w piêknych zielonych wiankach. Za trumn¹
sz³y setki ludzi: w ludowych strojach, oraz
w strojach z epoki, poczty sztandarowe, mi
nistranci, dziewczynki sypi¹ce kwiatki i dzie
ci szkolne, orkiestra w wojskowych strojach,
ksiê¿a i siostry zakonne. Rozbrzmiewa³y pie�
ni,  pie�ni  niektóre  z  nich  mogli  �piewaæ

uczestnicy uroczysto�ci z 1923 r.
  Na  cmentarzu  ko�cielnym  na  procesjê
czekali ju¿ liczni wierni. Trumna w towarzy
stwie bia³o ubranych panien zosta³ wprowa
dzona do ko�cio³a. Po drodze, jak przed laty,
kobieta z dzieckiem dotknê³a trumny z pro�
b¹ o uzdrowienie dziecka. To symbol przy
wi¹zania ludu do �wiêtej Pani i wiary w Jej
�wiêto�æ.

Dzieci ze Szko³y Podstawowej w Parznie,
wesz³y na plac ko�cielny �piewaj¹c piêknie
pie�ñ ku swojej Patronce. Cz³onkowie orkie
stry dêtej z Magdalenowa, poczty sztanda
rowe oraz chór u�wietnia³y Mszê �w.
  Eucharystiê koncelebrowa³ Ks. Bp Irene
usz Pêkalski. W homilii Ksi¹dz Biskup wielo
krotnie odnosi³ do postaci Wandy Malczews
kiej, mówi¹c nie tylko o jej �wiêtym ¿yciu, ale
wskazuj¹c, ¿e mo¿e byæ przyk³adem i wzorem
i w naszych czasach. �Po co nam �wiêci, b³o
gos³awieni, po co wspominamy �wi¹tobliw¹
Wandê Malczewsk¹? � pyta³ Ksi¹dz Biskup.
� Po to ¿eby�my sobie na nowo u�wiadomili,
¿e naszym powo³aniem jest wieczno�æ, a droga
prowadz¹ca do wieczno�ci  to droga wierna
Dekalogowi. I �wiêci, b³ogos³awieni nie tylko
nam o tym przypominaj¹, ale i wskazuj¹, jak
to wype³niaæ w swoim ¿yciu.
  Jak podkre�li³ Ks. Bp Pêkalski, dla Wandy
Malczewskiej wa¿ne by³y takie warto�ci, jak
rodzina, prawdziwa przyja�ñ, szacunek dla
innych, ojczyzna, bezinteresowna pomoc dru
giemu cz³owiekowi, ale na pierwszym miejs
cu postawi³a jedn¹ warto�æ: wiarê. Z wiary
¿ywej, której nauczy³a siê w domu rodzinnym,
wiarê postawi³a jako centrum swojego ¿ycia,
jako si³ê do tego wszystkiego, aby wype³niæ
do koñca swoj¹ misjê, któr¹ Pan Bóg wpisa³
w jej powo³anie.
  I to w³a�nie droga dla nas: Ws³uchujmy
siê uwa¿nie w przyk³ad i s³owa przekazywane
nam przez �wiêtych i b³ogos³awionych, a tu
taj w Parznie i w ca³ej naszej archidiecezji
Wandy Malczewskiej �wi¹tobliwej niewiasty,
która  jak  siê  spodziewamy  zostanie wynie
siona na o³tarze, bo brakuje tylko jednego �
znaku z nieba. Ale byæ mo¿e ten znak wkrótce
zostanie nam objawiony. Amen.
  Przypomnijmy, ¿e zakoñczy³ proces bea
tyfikacyjny Czcigodnej S³ugi Bo¿ej Wandy
Malczewskiej  i  czekamy  tylko  na  uznanie
cudu za jej wstawiennictwem.
  Po Mszy �wiêtej odby³a siê druga czê�æ

Spotkali�my siê u grobu �wiêtej
29 wrze�nia 2019 r. w Parznie odby³o siê niecodzienne wydarzenie. Wie� wype³ni³y t³umy
ludzi ubranych w ludowe i historyczne stroje i tych wygl¹daj¹cych zupe³nie wspó³cze�nie.
Dzieci, m³odzie¿, starsi. �wieccy i duchowni. Tak wygl¹da³o widowisko plenerowe pt. �wiêta
Pani z Parzna zorganizowane przez Katolicki Klub im. �w. Wojciecha we wspó³pracy z pa
rafi¹ Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa w Parznie. Widowisko dofinansowane by³o przez
Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Etnopolska.
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uroczysto�ci: przy krypcie, dok¹d wierni prze
szli procesyjnie z ko�cio³a. Przed krypt¹ mia
³a miejsce krótka inscenizacja.
  �  Znów  jest  w�ród  nas  �wi¹tobliwa
Wanda Malczewska � to mówi³ ks. Augusty
nik. � A przecie¿ zmar³a w 1896 roku. Wspo
minamy  rocznicê  jej  narodzin  dla  nieba.
Dzisiaj znów wraca do Parzna, gdzie prze
¿y³a ostatnie swoje lata, po�ród pól i lasów,
po�ród  dobrych  ludzi.  Pan  Jezus,  którego

Wanda tak bardzo kocha³a, jeszcze raz pokie
rowa³ jej losem. Chocia¿ znalaz³a ju¿ swoje
cmentarne miejsce oczekiwania na S¹d Osta
teczny, to Jezus mówi do niej: przyjd� tu do
mojej �wi¹tyni, bo mi ciebie brakuje, bo nie
czujê w Tabernakulum ciep³a twojego gore
j¹cego serca. Tu jeste� mi potrzebna, pomiê
dzy lud�mi w Parznie! Z przyk³adem swojego

¿ycia, ze swoj¹ pokor¹ i cicho�ci¹, z odda
niem Ojcu Memu i Ukochanej Matce, ze swo
j¹ mi³o�ci¹ do Naj�wiêtszego Sakramentu,
w którym Jestem obecny i mi³o�ci¹ do Polski
ukochanej! Gdzie znajdê � mówi Pan Jezus
� tak ofiarnych �wiadków, którzy staæ bêd¹
niezachwiani po stronie prawdy?
  Przemówienie wyg³osi³a te¿ Renata Kacz
markiewicz, parafianka tutejszej parafii i Wójt
Gminy Kluki, na terenie której znajduje siê

Parzno. � W tak piêknej gromadzie stajemy
dzi� u grobu �wi¹tobliwej Wandy, która pat
rzy na Parzno i z niezm¹con¹ mi³o�ci¹ orê
duje w naszych sprawach. Droga i czcigodna
Wando, powiedz Panu Jezusowi i Jego Prze
naj�wiêtszej Matce,  ile nas przysz³o dzisiaj
do miejsca  twojego  ziemskiego  spoczynku,
jak barwny jest orszak, który stoi u Twego

grobu. Powiedz, ¿e staramy siê mno¿yæ to, co
zostawi³a�, ¿e pielêgnujemy w pamiêci Two
je  rady  i  upomnienia,  ¿e  pamiêtamy  s³owa
Chrystusa i Królowej Polski, które nam pow
tarza³a�.  �wiêta  Pani  z  Parzna,  wyrazi³a�
kiedy� pragnienie, aby Ciê pochowano blisko
Pana Jezusa utajonego w Naj�wiêtszym Sak
ramencie. Dzisiaj wspominamy tamto �wiête
wydarzenie i pragniemy byæ w Parznie w uro
czysto�æ wyniesienia Ciê na o³tarze. Potrze
buje tego Ko�ció³, Polska i my.
  Ostatnia czê�æ tego niezwyk³ego wyda
rzenia mia³a charakter radosny i... niezwykle
ludowy. Najpierw smaczny poczêstunek przy
gotowany  przez miejscowe  ko³a  gospodyñ
wiejskich i rewelacyjne ciasta przygotowane
przez parafianki parafii w Parznie, a nastêp
nie wystêp orkiestry dêtej OSP z Magdale
nowa, która u�wietnia³a ca³¹ uroczysto�æ. Pub
liczno�æ �wietnie bawi³a siê te¿ przy muzyce
góralskiej kapeli Beskid.
  Organizatorem widowiska  by³ Katolicki
Klub im. �w. Wojciecha w £odzi, wydawca
miesiêcznika �Aspekt Polski� we wspó³pracy
z parafi¹ pw. Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa
w Parznie. Honorowy patronat obj¹³ Ks. Abp

Grzegorz Ry� Metropolita £ódzki oraz Renata
Kaczmarkiewicz Wójt Gminy Kluki. Impre
za  zosta³a  dofinansowana przez Narodowe
Centrum Kultury w ramach programu Etno
Polska.  Autorem  scenariusza  by³  redaktor
naczelny miesiêcznika �Aspekt Polski�, Mi
ros³aw Orzechowski.
  Widowisko by³o efektem pracy i zaanga
¿owania du¿ej grupy osób. Bardzo dziêkuje
my wszystkim: dzieciom, m³odzie¿y, gospo
dyniom z kó³ gospodyñ wiejskich, orkiestrze
pod dyrekcj¹ Damiana Kraty, chórowi pod
kierownictwem  organisty  Jakuba Darocha,
aktorom z teatru �Cultus� ze Zduñskiej Woli,
a nade wszystko mieszkañcom Parzna i in
nych wsi w parafii oraz w gminie Kluki za
¿yczliwe przyjêcie i pomoc. To dziêki Wam
widowisko mog³o siê odbyæ i byæ wspania
³ym  prze¿yciem.  Dziêkujemy  wszystkim,
który wziêli w nim udzia³ z bliskich i bardziej
odleg³ych miejsc. Dziêkujemy Ksiêdzu Pro
boszczowi Marcinowi Majdzie oraz Renacie
Kaczmarkiewicz Wójtowi Gminy Kluki za
wielkie zaanga¿owanie.

IWONA KLIMCZAK

Pani z Parzna
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Piêkna fasada frontowa. U góry wij¹ca siê mo
zaika. Chyba jedyna przy tej g³ównej ulicy
miasta. A mo¿e i jedyna w £odzi. Prawie nikt
nie wie, ¿e w ogóle istnieje. W koñcu jest zbyt
wysoko dla tych, którzy wlepiaj¹ �lepia w wit
ryny parterów. Gdy pytam znajomych, nikt
nie wie, co ona przedstawia. No có¿, jeste�my
w £odzi, mie�cie utkanym z iluzji i mitów.
Nie wiedzieæ o tak prostych sprawach, to po
prostu zaleta i tyle. Wejd�my zatem do �rod
ka  i  klatk¹  schodow¹  na  pierwsze  piêtro.
Wschodzi³em po tych schodach nie maj¹c
jeszcze wieku potrzebnego, by pój�æ do szko
³y. Wchodzê po nich do dzisiaj, gdy¿ w bu
dynku  tym  mie�ci  siê  Klub  Nauczyciela.
Ró¿norodna dzia³alno�æ trwaj¹ca od kil
kudziesiêciu, bo a¿ 65 lat o¿ywia ten bu
dynek. To tutaj w listopadzie 1969 roku
powsta³ Oddzia³ Nauczycielski PTTK
w £odzi. Wkrótce liczy³ osiem kó³. Mat
ka moja, Janina z Grendziaków Sza³ows
ka, nale¿a³a do tych, którzy ju¿ w pierw
szym okresie, w pierwszych tygodniach
istnienia Oddzia³u zapisali siê do ko³a nu
mer jeden. Ja zrobi³em to samo piêæ lat
pó�niej i do dzisiaj w ramach ³ódzkiego
PTTKu nale¿ê do tego ko³a. Trzy lata te
mu, w pa�dziernikowe pó�ne popo³udnie
2016 r. wybrano mnie prezesem tego ko
³a. W³a�nie tej jesieni mija 50 lat od naro
dzin Oddzia³u Nauczycielskiego w £odzi.
  Polskie Towarzystwo Turystyczno
Krajoznawcze powsta³o w 1950 r. z urzêd
niczego po³¹czenia istniej¹cych od 1873 r.
w Galicji [Polskiego] Towarzystwa Tat
rzañskiego i Polskiego Towarzystwa Kra
joznawczego powo³anego w 1906 roku
w Kongresówce. Statut wielokrotnie zmie
niano. Wedle najnowszego, uwzglêdnia
j¹cego  zmiany  uchwalone  7  kwietnia
2018 r. przez Nadzwyczajny Zjazd PTTK,
statut w Rozdziale II �Cele i �rodki dzia
³ania� w p.1 okre�la, ¿e �celem statuto
wym PTTK jest dzia³alno�æ w zakresie kul
tury fizycznej, kultury, o�wiaty i ochrony �ro
dowiska�. W p. 2 za� wymienia a¿ 33 cele
bardziej szczegó³owe, z których wiele istnieje
od samego pocz¹tku istnienia obu towarzystw.
  Zebranie  za³o¿ycielskie  Oddzia³u,  jak
wspomniano, odby³o siê 10 listopada 1969
roku w Klubie Nauczyciela. Ukonstytuowa
nie siê pierwszego Zarz¹du Oddzia³u nast¹
pi³o kilka tygodni pó�niej, 17 grudnia 1969
roku. Pierwszym prezesem zosta³ Antoni Bi
nasiak, wiceprezesami � Krystyna Niewia
rowska i Kazimierz Gabrych, a sekretarzami
� Aleksandra Muszyñska i Danuta Sza³ows
ka.  Cz³onkami  Zarz¹du Oddzia³u  Nauczy
cielskiego byli: Teofil Katra, Krystyna Mi
rek, Tadeusz Romanowski, Wac³aw Kraw
czyk, Henryk Szubert, Jacek Ciesielski, Wi
told  Czerlica,  Barbara  Jaster,  Bronis³aw
Szwalm i Stanis³aw Fonfara. Komisjê Rewi
zyjn¹ tworzyli: Tekla Stañczak, Jan Janicki,
Janina Szumlewska oraz kol. Pucharuk i Sur
mañska, natomiast S¹d Kole¿eñski � Maria
Szpakowska,  Stefania  Dymkowska,  Stani
s³awa Mazgajówna i Irena £askawska.
  Wiele z tych osób, jak te¿ innych za³o¿y
cieli Oddzia³u i szeregowych cz³onków, po
zna³em  osobi�cie.  Tadeusz  Romanowski,

geograf,  krajoznawca,  ³ódzki  regionalista,
przewodnik i nauczyciel w VI LO w £odzi,
by³ moim s¹siadem. Czêsto przesiadywali�
my na ³awce przed kamienic¹, w której miesz
kali�my. Czasami mi opowiada³ o roku 1920
i o wrze�niu 1939 roku. Bra³ udzia³ w obu
wojnach. W miêdzywojniu mieszka³ m.in.
we Lwowie i Kowlu. Napisa³ monografiê po
wiatu kowelskiego i opracowa³ mapê turys
tyczn¹ tego¿ powiatu. Wspó³za³o¿yciel i do
1981 roku cz³onek zarz¹du Oddzia³u Nauczy
cielskiego. Zmar³ 31 maja 1984 roku, w 86.
roku ¿ycia, zosta³ pochowany w rodzinnym
grobowcu na  cmentarzu w Czêstochowie,
w której urodzi³ siê 13 stycznia 1899 roku.

  Basia Wacek od mego wczesnego dzieciñ
stwa by³a mi znana z opowie�ci mojej Matki.
By³a  jedn¹ z uczestniczek  feralnego obozu
harcerskiego z dru¿yny Ma³ej Piêtnastki, ist
niej¹cej  przy  szkole  przy  ul.  Narutowicza.
Jedn¹ z 17 osób, które uratowa³y siê z tragicz
nego wypadku na jeziorze Gardno, w którym
zginê³o 25 osób, w tym 22 harcerki z tej¿e
dru¿yny. Ju¿ jako nauczycielka geografii an
ga¿owa³a siê przez lata w ró¿ne formy tury
styki i wspó³pracy z m³odzie¿¹. By³a inicja
tork¹, i wraz z Danut¹ Sza³owsk¹, organiza
tork¹ dorocznych rajdów pieszych im. Krys
tyny Niewiarowskiej dla m³odzie¿y szkolnej.
W jednym z takich rajdów na trasie P³yæwia
� Nowaki � Laski �wiête � Rezerwat �Buko
wiec� � Lipce Reymontowskie uczestniczy
³em 16 marca 1985 wraz z moimi uczniami
ze SKKT przy SP 54 w £odzi. Rajdy te cie
szy³y siê du¿¹ popularno�ci¹. Przy ich orga
nizacji udzielali siê nauczyciele przewodnicy
turystyczni Edward Paszke i Jerzy Mieczni
kowski. Z czasem, bo czasy siê zmienia³y, za
traci³y one charakter m³odzie¿owy i przeksz
ta³ci³y siê w wycieczki piesze dla cz³onków
Oddzia³u Nauczycielskiego. Organizacj¹ tych
wycieczek zajmuje siê do dzisiaj Zosia Sza
lecka  wraz  z  grup¹  kole¿anek.  Ka¿dego

roku Oddzia³ organizuje 10 takich wycie
czek w okolicach £odzi, ale czasami jedzie
my  autobusem  lub  PKP  tak¿e  nieco  dalej,
czego przyk³adem mo¿e byæ odbyta w zesz
³ym roku piesza wycieczka po Sieradzu. Bar
bara WacekKoziñska by³a te¿ jedn¹ z orga
nizatorów �Rajdów Jurajskich� dla m³odzie
¿y szkolnej. Inicjatorem by³ Jacek Ciesielski,
za�  grupy  rajdowe prowadzone by³y  przez
starsz¹ m³odzie¿. Odby³o siê kilkana�cie ta
kich rajdów, g³ównie po pó³nocnej czê�ci Ju
ry, z czasem pojawi³y siê nawet wiosenne
i jesienne wersje tego rajdu. W turystyce pie
szej mocno udziela³a siê Tekla Stañczak. Na
le¿y wspomnieæ  o  Janinie  Janiak  i  Józefie
Duczmañskiej, które wraz z Basi¹ Wacek
i Jackiem Ciesielskim prowadzi³y zajêcia dla
organizatorów  turystyki  PTTK.  Kurs  taki
ukoñczy³em w 1985 r. Chcia³em wspomnieæ
jeszcze  jedna  osobê,  która  by³a  cz³onkiem

Oddzia³u. To dr Les³aw Gruszczyñski, histo
ryk, wieloletni  nauczyciel  II  LO w £odzi.
W³a�ciwie to nie zna³em go z PTTKu. Zet
knêli�my siê w Instytucie Historii U£, gdzie
by³em na seminarium u prof. Zofii Libiszow
skiej, gdy za� koñczy³em studia Les³aw po
jawi³  siê  na  seminarium  doktoranckim,  na
które tak¿e przez pewien czas uczêszcza³em.
Mia³ siln¹ potrzebê przej�cia siê ka¿dego ro
ku z plecakiem po Jurze KrakowskoCzêsto
chowskiej. Ale  przed  ¿niwami,  bo  pó�niej
�wiat  jest  nieciekawy.  Dwa  razy  namówi³
mnie na wspóln¹ wêdrówkê i  te wêdrówki
szlakiem zamków w Jurze mile wspominam.
Zmar³ 9 maja 2015 r. Zosta³ pochowany na
Starym Cmentarzu przy Ogrodowej w £odzi.
Warto wspomnieæ prezesów Oddzia³u w pó�
niejszych  latach: Tekla Stañczak, Krystyna
Niewiarowska, Danuta Sza³owska  i Hanna
KomorowskaKukulska, która nieoczekiwa
nie dla nas zmar³a wiosn¹ tego roku. Aktual
nie  pracami  Oddzia³u  kieruje  wiceprezes
Janina Jagie³³o.
  Od samego pocz¹tku wielk¹ rolê w dzia
³alno�ci Oddzia³u odgrywaj¹ wycieczki auto
karowe po Polsce. Przez minione lata uczes
tniczy³em w kilkudziesiêciu takich wyciecz
kach. Od jednodniowych po piêciodniowe.

Te d³u¿sze pozwala³y dojechaæ, a¿ po wspó³
czesne granice pañstwa polskiego. Zdarza³o
siê, ¿e pieszo przekraczali�my te granice, jak
to by³o w roku 2017, by zwiedzaæ park i pa³ac
w Mu¿akowie,  czy  te¿  urokliw¹  starówkê
Zgorzelca.
  W trakcie licznych wycieczek docierali�
my do ma³ych miejscowo�ci  na obrze¿ach
wspó³czesnej Polski. Tylko dziêki tym wyjaz
dom by³em w Kodniu, Janowie Podlaskim,
Radru¿u, czy te¿ w jedynej istniej¹cej cerkwi
neounickiej w Polsce na Podlasiu i w wiosce
na Mazurach, w której kiedy� mieszkali sta
rowiercy.
  Wa¿ne by³y wyjazdy � Kraków grudzieñ
1979, by obejrzeæ w nowym gmachu Mu
zeum Narodowego wielk¹ wystawê czasow¹
�Polaków portret w³asny�, czy te¿ do Wroc
³awia  w lutym 1987, by podziwiaæ �Pano
ramê Rac³awick¹� a wieczorem dodatkowo
delektowaæ siê artystycznie w teatrze na sztu
ce �Sztukmistrz z Lublina�.

£ód� odgrywa od dawna znacz¹ce miej
sce na mapie PTTK. To tutaj przy Zarz¹
dzie Wojewódzkim istnieje Centrum Foto
grafii Krajoznawczej, w £odzi jest  te¿ wy
dawany periodyk krajoznawczy �Wêdrow

nik�, uchodz¹cy za najlepszy periodyk w
tej  tematyce w  ca³ej  Polsce. Niedawno
odby³ siê w £odzi regionalny sejmik kra
joznawczy, za� we wrze�niu 2020 roku
VI Kongres Krajoznawczy zaplanowano
w³a�nie w £odzi.

Oddzia³ Nauczycielski w £odzi, naj
starszy taki oddzia³ w ca³ej Polsce, w ro
ku swego 50lecia liczy ok. 180 cz³on
ków w dwu istniej¹cych ko³ach. Ka¿dego
roku odbywaj¹ siê 23, czasami nawet
4  wycieczki  autokarowe,  10 wycieczek
pieszych, ostatnio wycieczki po mie�cie
�ladami detali architektonicznych, reali
zowany jest cykl �Smaki �wiata�, a w je
go ramach comiesiêczne spotkanie w ko
lejnej  restauracji oferuj¹cej  zagraniczne
menu. Ka¿dego roku w siedzibie Oddzia
³u, w Klubie Nauczyciela, odbywa siê do
20 prelekcji krajoznawczych i turystycz
nych  prezentowanych  g³ównie  przez
cz³onków oddzia³u. W tym roku go�cili
�my podró¿nika, pilota wycieczek i prze
wodnika po krajach Ameryki £aciñskiej
i basenie Morza �ródziemnego, autora
21 ksi¹¿ek � Jana Gacia, który opowiada³
o swoich podró¿ach i prezentowa³ mate
ria³ zdjêciowy do swojej ostatniej pozycji

ksi¹¿kowej �Polsko Ty moja. Od Tatr wyso
kich  do wydm Ba³tyku�. Nie  ukrywam,  ¿e
marzy mi siê piêciodniowa wycieczka w roku
2020 � z dwoma noclegami w Grodnie � aby
w stulecie Bitwy Warszawskiej i Bitwy Nie
meñskiej poznaæ wybrane miejsca, zwi¹zane
z walk¹ o nasz¹ niepodleg³o�æ a po³o¿one od
Warszawy, a¿ po Grodno.
  Nauczyciele, czynni i emerytowani, zain
teresowani udzia³em w pracach i programie
Oddzia³u,  a  chc¹cy  zapisaæ  siê  do  PTTK,
mog¹ dowiedzieæ siê wiêcej o bie¿¹cych pla
nach w czasie cotygodniowych dy¿urów �ro
dowych w godzinach od 15 do 16. Obchody
50lecia  Oddzia³u  Nauczycielskiego  bêd¹
mia³y miejsce w �rodê 13 listopada w Klubie
Nauczyciela.
  Z obchodami bêdzie powi¹zana moja au
torska wystawa fotograficzna �Podró¿e kra
joznawcze po wspó³czesnej i dawnej Rzeczy
pospolitej�. Wernisa¿ wystawy  �  jako  im
prezy towarzysz¹cej obchodom � bêdzie mia³
miejsce 13 listopada o godzinie 18. Wystawa
bêdzie czynna przez dwa tygodnie.

JAN SZA£OWSKI

Jest taki budynek przy Piotrkowskiej
Gdzie� tak pod koniec lat 50tych XX wieku pojawi³em siê po raz pierwszy w moim ¿yciu
w budynku przy Piotrkowskiej 137. To dawny pa³ac przemys³owca Juliusza Kindermanna,
którego budowê ukoñczono w 1907 roku.
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Migracja
Samuel Huntington, autor �Zderzenia cy

wilizacji�, nazywa migracjê nadrzêdn¹ kwes
ti¹ naszych czasów. Rocznie 1,6 miliona osób
aresztowanych jest podczas próby przekracza
nia granicy USA. G³ównie to imigracja mek
sykañska, która jest wyj¹tkowym wyzwaniem
dla kulturowej integralno�ci, to¿samo�ci naro
dowej i dla przysz³o�ci jako narodu. Pomimo
g³osów na rzecz ograniczenia migracji (72%
Amerykanów)  elity  rz¹dz¹ce  lekcewa¿¹  je.
Huntington ostrzega³: Je�li asymilacja [mig
rantów] nie powiedzie siê, USA stan¹ siê kra
jem g³êboko podzielonym, nosz¹cym w sobie
zal¹¿ki konfliktów wewnêtrznych oraz widma
rozpadu, które siê z tym wi¹¿¹. Meksykanie
przebywaj¹cy w Kalifornii che³pi¹ siê, ¿e stan
ten bêdzie Pañstwem Meksykañskim. Podczas
gdy rejestracja nielatynoskich bia³ych spad³a
w Kalifornii o 100 tys., w tym samym czasie
zarejestrowano milion Latynosów. Pierwszy
raz od ustanowienia stanu, biali s¹ tam mniej
szo�ci¹. Zachodnie kraje ju¿ rozpadaj¹ siê z po
wodów etnicznych i kulturowych: nad Hisz
pani¹, Francj¹, W³ochami, czy Kanad¹ wisi
takie zagro¿enie. Innym skutkiem migracji jest
radykalne obni¿enie poziomu bezpieczeñstwa.
Dane z pañstw, które przyjê³y du¿¹ ilo�æ imig
rantów,  pokazuj¹  nadproporcjonalny wzrost
przestêpstw przez nich pope³nionych. W mias
tach wzrasta ilo�æ tzw. �stref nogo�, gdzie na
wet policja rzadko odwa¿a siê pojawiaæ i fak
tycznie nie obowi¹zuje prawo danego pañstwa.
  Ale Huntington pomyli³ siê � tak twierdzi
James Kurt � co do podmiotów tego �zderze
nia�. Nast¹pi ono nie pomiêdzy cywilizacj¹
Zachodu i Reszt¹, lecz pomiêdzy Zachodem
i PostZachodem, wewn¹trz samego Zacho
du. Nie widzia³  jeszcze skali degrengolady
Zachodu spowodowanej rewolucj¹ kulturow¹.

Równo�æ
  Dla rewolucji kulturowej historia Zacho
du jest katalogiem zbrodni � niewolnictwa, lu
dobójstwa, kolonializmu, imperializmu, okru
cieñstwa, masakr � pope³nionych przez naro
dy uznaj¹ce siê za chrze�cijañskie. Zosta³y one
� wed³ug niej � pope³nione dlatego, ¿e narody
Zachodu wierzy³y, ¿e ich cywilizacja i kultura
przewy¿szaj¹ inne i maj¹ prawo narzucaæ swe
zasady �ni¿szym� cywilizacjom. Rewolucja
opêtana jest ide¹ równo�ci, co swoimi korze
niami siêga rewolucji francuskiej. Wykorze
nienie idei, ¿e s¹ wy¿sze cywilizacje i kultu
ry jest wiêc jej pierwszym zadaniem rewolu
cji. W nowej rzeczywisto�ci ¿adna religia ani
kultura nie jest wy¿sza od innych. Jest to idea
utopijna, absurdalna i w rezultacie rujnuj¹ca.
Hierarchie s¹ równie naturalne, co niezbêdne.
Tak pañstwa, jak i wojska, jak i korporacje,
s¹ zarz¹dzane przez wybrane jednostki. Lu
dzie  przecie¿  ró¿ni¹  siê  rozumem, wiedz¹,
umiejêtno�ciami, walorami moralnymi. Jak
pokazuje historia,  ludy  i cywilizacje nie s¹
sobie równe. Niektóre czêsto osi¹gaj¹ wiel
ko�æ, inne nigdy. ̄ adne style ¿ycia, ¿adne re
ligie, ¿adne idee nie s¹ równe.
  Czy wszystkie kultury stworzy³y równie
wspania³e  dzie³a  poezji,  prozy,  malarstwa,
rze�by, muzyki i architektury, jak cywilizacja
zachodnia?

Suwerenno�æ
  Buchanan zauwa¿a, ¿e podczas gdy ludzie
ponownie sk³onni s¹ okazywaæ lojalno�æ wo
bec krajów, z których siê wywodz¹, ponadna

rodowe elity ci¹gn¹ nas w przeciwnym kie
runku. Obecnie otwarcie g³osz¹ one ostatecz
ny upadek narodowej suwerenno�ci na rzecz
rz¹du ogólno�wiatowego. �Manifest Humani
styczny� z 1973 r. by³ proroczy. Oznajmia³ on,
¿e Amerykanie musz¹ wykraczaæ poza gra
nice narodowej suwerenno�ci i kroczyæ w kie
runku zbudowania �wiatowej wspólnoty. Cze
kamy na porz¹dek �wiatowy oparty na miê
dzynarodowym rz¹dzie federalnym.
  Gdy na Zachodzie umiera chrze�cijañst
wo, stoj¹ ju¿ fundamenty i parter rz¹du �wia
towego z ONZ jako parlamentem, Rad¹ Bez
pieczeñstwa  (po  zniesieniu  veta)  jako  izb¹
wy¿sz¹,  Zgromadzeniem Generalnym  jego
izb¹  ni¿sz¹.  Miêdzynarodowy  S¹d  Karny,
�wiatowy S¹d i �wiatowa Organizacja Hand
lu  bêd¹  stanowiæ  jego  s¹downictwo, MFW
jego Rezerwê Federaln¹. W³adze UE i wiod¹
cych  pañstw  cz³onkowskich  zmierzaj¹  ku
stworzeniu superpañstwa europejskiego, zgod
nie z proroczym Manifestem z Ventotene, op
racowanym w 1944 r. przez komunistê w³os
kiego Altiero Spinelli�ego. Robi¹ to systema
tycznie, niespiesznie, lecz konsekwentnie. Czy
narody europejskie chc¹ ¿yæ  jako oddzielne
narody? Czy maj¹ wolê trwaæ i byæ takimi, ja
kie s¹? Czy mo¿e s¹ ju¿ znu¿one niepodleg³o�
ci¹? Czy wola³yby narodow¹ eutanazjê wew
n¹trz socjalistycznego superpañstwa i ¿ycie
w sta³ej zale¿no�ci od brukselskiej biurokracji?

Libertarianizm
  Doktryna  libertarianizmu  sprawuje  rz¹d
nie tylko dusz, ale i realn¹ w³adzê nad struktu
rami Zachodu. Wed³ug niej wolno�æ osobista
jest  najwy¿sz¹ warto�ci¹ w  polityce,  ¿yciu
spo³ecznym,  kulturze.  Góruje  nad  prawd¹.
G³osi siê, ¿e Zachód winien pogodziæ siê z ist
nieniem przeciwstawnych pr¹dów i opinii,
i tak zorganizowaæ spo³eczeñstwo, aby mogli
w nim znale�æ miejsce wyznawcy ka¿dej dok
tryny,  byle  tylko  zaakceptowali  naj�wiêtsz¹
zasadê  tolerancji  �  wyrzeczenia  siê  jakiej�
nadrzêdnej prawdy o �wiecie, np. tej o istnie
niu Boga Stwórcy. W systemie libertariañskim
nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji, przy
czym w praktyce o tym, kto jest wrogiem tole
rancji, decyduj¹ ci, którzy maj¹ w³adzê i pie
ni¹dze.  W  libertariañskiej  utopii  rzecznicy
wolno�ci chcieliby byæ wszystkim po trosze,
np. i homo, i heteroseksualist¹, a nawet i mê¿
czyzn¹ rano, i kobiet¹ wieczorem, lub odwrot
nie. Nie tylko symbolicznym rzecznikiem tej
ideologii  jest amerykañski miliarder George
Soros, którego oferta obejmuje m.in. �zdrowie
reprodukcyjne� w postaci mordowania milio
nów nienarodzonych dzieci, redukcjê popula
cji do 1 mld ludzi, inflacjê g³upoty i wulgar
no�ci w mediach i kulturze, które wszystkie
razem zmierzaj¹ do stworzenia nowej cywili
zacji i nowego cz³owieka. G³ówne nurty filo
zoficzne ostatniego stulecia obali³y najpierw
Bo¿y Absolut, a potem tak¿e rozum. Wspó³
czesna walka z rozumem wyra¿a siê w instynk
townym powtarzaniu Pi³atowego pytania oraz
w bardzo nerwowych reakcjach na próby pod
trzymywania pogl¹du, ¿e istnieje prawda ab
solutna i ¿e obowi¹zkiem  jest jej dociekanie.

Zmiany klimatu
  Szokuj¹cym objawem klêski rozumu, któ
ra  ogarnê³a  elity  naukowe  i  polityczne,  jest
twierdzenie, ¿e zmiany klimatu s¹ spowodo
wane przez cz³owieka. Jeszcze kilkana�cie lat
temu nazywano je globalnym ociepleniem, ale

gdy okaza³o siê, ¿e przez ostatni¹ dekadê �red
nia temperatura nie tylko nie ros³a, lecz nawet
spada³a, nadano im obecn¹ niewiele mówi¹c¹
nazwê. Ignorowano g³osy tych naukowców,
którzy  kwestionowali  fakt  antropogennego
pochodzenia zmian klimatu, choæby wskazu
j¹c na banalny fakt likwidacji w 1990 r. przez
NASA  stacji  pomiaru  temperatury  po³o¿o
nych w najzimniejszych miejscach kuli ziems
kiej,  co  automatycznie  podnios³o  �redni¹
pomiarów, ale � uwaga! � jedynie o 0,7%, co
przy b³êdzie pomiaru rzêdu 1 st. C stawia pod
znakiem zapytania samo zjawisko. Pozbawia
no ich mo¿liwo�ci prowadzenia badañ, pod
dawano ostracyzmowi.
  Lekcewa¿y  siê metodologiczn¹ popraw
no�æ badañ  i wnioskowania. Nieub³aganym
palcem wskazano wroga ludzko�ci � demona
CO2, którego redukcja ma przynie�æ zbawie
nie. Czysta ideologia!

Ale � o zgrozo � w oparciu o ni¹, ONZ,
UE i przywódcy �wiata, niczym stado bara
nów, zdecydowali o redukowaniu CO2, co ju¿
poci¹ga za sob¹ drastyczny wzrost kosztów
energii, a którym wkrótce bêd¹ towarzyszy³y
g³êbokie skutki spo³eczne, zwi¹zane np. z de
karbonizacj¹.

Masy
  Przeciêtny  obywatel  kraju  zachodniego
przychyla siê do teorii, ¿e prawda jest niejed
noznaczna, wyznaje  osobliwe  przekonania,
jak celnie opisa³ Leszek Ko³akowski: histo
ryzm (dzi� to prawda, a jutro co� innego), po
zytywizm (nie dociekaj przyczyn czego�, ani
tego, co jest dobre albo z³e), postmodernizm
(wszystko wolno), relatywizm (mo¿e byæ tak,
a mo¿e byæ owak), dekonstrukcjonizm (co by
siê nie mówi³o, to i tak nic nie znaczy). Ta cha
rakterystyka odnosi siê szczególnie do momen
tu pojawienia siê masy na scenie nowo¿ytnych
dziejów. Zdefiniowa³ to zjawisko i podda³ dru
zgoc¹cej ocenie za udzia³ w destrukcji cywili
zacji zachodniej, José Ortega y Gasset, uznaj¹c
za  najwa¿niejszy  fakt wspó³czesnego  ¿ycia
politycznego w Europie. Masa � pisa³ � to zbiór
osób niewyró¿niaj¹cych siê niczym szczegól
nym, niestawiaj¹cych sobie samym ¿adnych
specjalnych wymagañ � to ludzie przeciêtni.
Cech¹ charakterystyczn¹ naszych czasów jest
panowanie masy, nawet w grupach o elitar
nych dotychczas tradycjach. Europa prze¿ywa
przez to najciê¿szy kryzys, jaki mo¿e spotkaæ
spo³eczeñstwo, naród i kulturê � znany w his
torii jako bunt mas. Widoczny jest sta³y wzrost
znaczenia pseudointelektualistów, niedouczo
nych, niebêd¹cych w stanie osi¹gn¹æ nale¿y
tych kwalifikacji. W dzisiaj panuj¹cym na Za
chodzie systemie demokracji, masy dzia³aj¹
bezpo�rednio, nie zwa¿aj¹c na normy prawne,
za pomoc¹ nacisku fizycznego i materialnego,
narzucaj¹c wszystkim swoje aspiracje i upodo

bania. Masa mia¿d¿y na swojej drodze wszyst
ko to, co jest inne, indywidualne, szczególne
i wybrane. Taka w³a�nie jest straszliwa prawda
o naszych czasach. To zjawisko jeszcze nigdy,
przez ca³e wieki rozwoju naszej cywilizacji,
nie mia³o miejsca. Postawy mas, czêsto bardzo
prymitywne,  s¹ kszta³towane g³ównie przez
media, które sta³y siê narzêdziami komunika
cji w rêkach rewolucji kulturowej, a wrogiem
sta³ siê obroñca takich pojêæ jak prawda czy
dobro.

Refleksje koñcowe
  Czy �mieræ Zachodu jest nieunikniona, czy
jest tylko przepowiedni¹? Autorzy przywo³ani
na pocz¹tku nie maj¹ w¹tpliwo�ci � to opis sta
nu faktycznego. Przez stulecia cywilizacja za
chodnia opiera³a siê na porz¹dku moralnym
wynikaj¹cym z monoteizmu etycznego. W cen
trum tego porz¹dku by³a wiara w Boga i uzna
nie �wiêto�ci ¿ycia ludzkiego, stworzonego na
obraz i podobieñstwo Boga. Od koñca �red
niowiecza kolejne pokolenia my�licieli i artys
tów stopniowo podwa¿a³y ten porz¹dek. Wiek
XX jest okresem dekadencji kulturowej i mo
ralnej. Wp³ywowe autorytety kwestionuj¹ po
jêcia dobra i z³a. Zwolennicy indyferentyzmu
moralnego nie chc¹ przyj¹æ do wiadomo�ci,
¿e istnieje �cis³y zwi¹zek miêdzy ich propa
gand¹ amoralno�ci oraz nienawi�ci¹ i zbrod
ni¹. Ameryka i Zachód stoj¹ przed czterema
wyra�nymi niebezpieczeñstwami. Pierwszym
jest wymieraj¹ca populacja. Drugim jest ma
sowa migracja ludzi ró¿nych kolorów skóry,
wyznañ i kultur, zmieniaj¹cych charakter Za
chodu na zawsze. Trzecim � doj�cie do wp³y
wów  zapewniaj¹cych  dominacjê  antyza
chodniej kultury na samym Zachodzie; kultury
g³êboko wrogiej wobec jego religii, tradycji,
moralno�ci, kultury, która ju¿ oddzieli³a siê od
Zachodu. Czwartym jest rozpad narodów i nie
moc elit rz¹dz¹cych wobec rz¹du �wiatowego,
którego powstanie poci¹gnie za sob¹ koniec
narodów. Antyzachodnia rewolucja popiera
transfer w³adzy i suwerenno�ci od narodów,
które wed³ug niej musz¹ zgin¹æ, do nowych
globalnych instytucji zarz¹dzaj¹cych.

Zachodowi brakuje chêci i woli pozostania
pe³n¹ ¿ycia, oddzieln¹, wyj¹tkow¹ cywilizac
j¹. A wreszcie, je�li Bóg umar³, logika prowa
dzi nas do wniosku, ¿e chrze�cijañstwo  jest
oszustwem zapewniaj¹cym w³adzê klasie kle
rykalnych paso¿ytów i nale¿y szybko wyrwaæ
je z korzeniami za stulecia zwodzenia i zbrod
nie przeciwko postêpowi i ludzkiej godno�ci.
Gdy ju¿ obalimy chrze�cijañstwo, bêdziemy
wreszcie mogli swobodnie pod¹¿aæ za nauk¹
i rozumem, i stworzyæ najlepszy ze �wiatów
na Ziemi.

JERZY NAGÓRSKI
koniec

�mieræ Zachodu (cz. 3)
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Nad tym co by³o i minê³o, a co jest teraz obecnie. Czasem warto porównaæ i zastanowiæ siê
nad zmianami.

Refleksja druga
  W pewnym okresie ¿ycia chêtnie wraca
siê wspomnieniami  do  przesz³o�ci  i  nawet
pewne fakty siê idealizuje. W tym przypadku
siêgam pamiêci¹ do mych czasów akademic
kich i przypominam sobie swych dawnych
profesorów, którzy odznaczali siê (czasy po
wojenne) du¿¹ fachowo�ci¹ i dydaktyczno�
ci¹ z dobr¹ dykcj¹ i prezentacj¹ prowadzo
nych wyk³adów, a ponadto przewa¿nie ¿ycz
liwym sposobem odnoszenia siê do studen
tów i wspó³pracowników. Niestety ich okres
trwania w uczelni by³ zazwyczaj do�æ krótki,
bo w³adza ludowa szybko siê ich pozbywa³a.
  Ten  idealny  obraz  ówczesnej  profesury
zak³óca mi niestety fakt ich ¿ycia prywatne
go, które nieraz odbiega³o od idealnego stan
dardu, a by³o spowodowane poddaniu siê uro
kowi  i wp³ywowi  erosa. Mo¿na by  to by³o
przyj¹æ jako zjawisko normalne, gdyby nie to,
¿e skutki by³y czêsto moralnie nie do zaakcep
towania. Osoby te by³y obdarowane wysokim
intelektem, a wiêc powinny wiedzieæ, ¿e nie
obyczajne posuniêcia maj¹ skutki krzywdz¹ce
drogie im kiedy� osoby, a tak czyniæ nie nale¿y.
  I tak sobie my�lê, ¿e ten brak wspó³pracy
miêdzy intelektem a wol¹ �le siê odbija na ob
liczu naszej elity, tak¿e wspó³cze�nie. Przy no
minacjach na stanowiska (ró¿nego typu) bie
rze siê pod uwagê wy³¹cznie zas³ugi fachowe
kandydata, a zupe³nie pomija obraz etyczny,
ideowy (chêtnie uwzglêdnia siê tylko postawê
ideologiczn¹, polityczn¹), co ma skutki spo
³eczne, poniewa¿ sposób ¿ycia i postêpowania
danego cz³owieka s¹ nieraz bardzo przykre
w kontaktach z wieloma petentami.
  Ten jeden uboczny fakt � ¿ycie p³ciowe
� ma ogromne reperkusje spo³eczne, trudne
do zlekcewa¿enia. A zatem nie mo¿e nam byæ
obojêtne, jakie ¿¹dania jaka� grupa wysuwa
wobec  spo³eczeñstwa  lub  prawa  i  chce  je
wprowadziæ w ¿ycie. Je�li zlekcewa¿y siê ten
aspekt i nie bêdzie od razu reagowaæ, to po
jakim� czasie mo¿e byæ ju¿ za pó�no.
  Od czasu do czasu nawet popularne me
dia bij¹ na alarm z powodu rozlewaj¹cej siê
fali rozwodów. To jest bardzo powa¿na spra
wa. Z wielkim bólem nieraz czytam w jakiej�
gazecie, ¿e ten czy ów po kilkukrotnym ma³
¿eñstwie (pañstwo da³o mu tak¹ mo¿liwo�æ)
zostawi³ po tych wyczynach trzódkê dzieci,
któr¹ teraz nie wiadomo, kto siê opiekuje. Czy
tak mo¿e byæ w dobrze funkcjonuj¹cym spo
³eczeñstwie i pañstwie? Proszê siê zastanowiæ.
  Zdajê sobie sprawê, ¿e jako ¿yj¹ce stwo
rzenia jeste�my pod przemo¿nym wp³ywem
praw przyrody i hormonów, ale na szczê�cie
nie musimy bezwzglêdnie ulegaæ potrzebom
dolnej czê�ci cia³a, bo mamy tak¿e taki organ
jak móg³ i dzia³aj¹cy w nim rozum, który po
maga nam zachowywaæ siê szlachetnie, tak by
w  pamiêci  istniej¹cych  po  nas  pozostawaæ
tylko jako dobrzy ludzie bez skazy pewnych
s³abo�ci. ¯ycie ma wiele piêknych aspektów
i to przynosz¹cych du¿o rado�ci (np. s³u¿enie
lub pomoc drugiemu cz³owiekowi) i przyjem
no�ci. Kierowanie siê w ¿yciu g³ównie po¿¹
dliwo�ci¹ (tak¿e niecielesn¹) prowadzi do wie
lu nieszczê�æ osobistych, rodzinnych i spo³ecz
nych, a tego nale¿y bezwzglêdnie unikaæ.

Refleksja Trzecia
  Otrzyma³em od znajomej osoby ciekaw¹

pocztê. By³y  to  zapiski  zatroskanej mamy,
która opisywa³a dzieje  swego ukochanego,
bardzo zdolnego technicznie syna, który nie
omal niepostrze¿enie zosta³ wci¹gniêty w tzw.
�z³e towarzystwo� (jak to siê kiedy� mówi³o)
i w³¹czony w praktyki homoseksualne. Po
cz¹tkowo wydawa³o siê rodzicom, ¿e jest za
chêcony do zainteresowania siê pozaszkol
nymi zajêciami technicznymi (które go cie
kawi³y)  i  po�wiêca³  im bardzo  du¿o  czasu
Okaza³o siê, ¿e by³a to tylko pozoruj¹ca przy
nêta, a celem tych spotkañ by³o wci¹gniecie
go w krêgi homoseksualne, co doprowadzi³o
do zaniedbania obowi¹zków szkolnych i po
zaszkolnych tak dalece, ¿e w³a�ciwie sta³ siê
osob¹ spo³ecznie bezwarto�ciow¹ i �czarn¹
owc¹� rodziny.
  W ³ódzkiej gazecie z 8 pa�dziernika (nr
235) opisano przypadek, gdy rodzice wysy
³ali na korepetycje swych dwóch ma³olatów
do znanego w tej miejscowo�ci pedagoga
i którzy byli, jak siê teraz okazuje, wykorzys
tywani przez niego seksualnie.
  Tego rodzaju przypadki (chyba wcale nie
rzadkie)  sk³aniaj¹ do zastanowienia siê, czy
rodzice w dostatecznym stopniu interesuj¹ siê
czasem  pozaszkolnym  swoich  pociech. Na
ogó³  mamy  zaufanie  do  swych  dzieci,  jak
równie¿ osób, którym one zosta³y powierzone,
ale okazuje  siê,  ¿e niestety czuwanie nawet
nad  niby  ju¿  doros³ymi  latoro�lami  jest  nie
tylko  wskazane,  ale  nawet  konieczne,  aby
unikn¹æ bardzo przykrych niekiedy nastêpstw.
  Jestem przekonany  (choæ byæ mo¿e siê
mylê), ¿e zainteresowania seksualne, a tym
bardziej homoseksualne, s¹ inspirowane przez
niew³a�ciwe otoczenie, które niejednokrotnie
wykorzystuje naturalne czynniki biologiczne,
ukierunkowuj¹c  je  w  niew³a�ciwym  kie
runku, z du¿¹ szkod¹ dla pó�niejszego ¿ycia
m³odego cz³owieka.
  Wniosek  chyba  jest  jeden,  ¿e  rodzice/
opiekunowie powinni bezwzglêdnie korzystaæ
z przys³uguj¹cego im prawa i interesowaæ siê
przebiegiem kszta³cenia i wychowania dzieci,
które maj¹ pod opiek¹. Czasem spotyka siê to
z okazaniem im najpierw kpiny, a gdy to nie
pomaga,  to nawet  równego  rodzaju szykan.
Trzeba siê z tym liczyæ Ale to nie jest gro�ne.

Refleksja Czwarta
  Czy  czê�ciowa  prawda  (tak  zwana  pó³
prawda) to ju¿ prawda, czy raczej manipulacja?
  W ostatnich dniach wiele razy dziennie
nadawano w mediach komunikat, ¿e znany
polityk obwie�ci³, ¿e kto� wykupi³ lekarstwo
za ponad dwa tysi¹ce z³otych, gdy tymcza
sem jest ono refundowane i móg³ wydaæ tyl
ko ok. 7 z³, a to wszystko przez to, ¿e niedo
brzy rz¹dz¹cy nieskutecznie odpowiednie za
rz¹dzenie wprowadzili w ¿ycie. Rozpatruj¹c
to wydarzenie fragmentami, nic nie mo¿na
temu  zarzuciæ,  bo  prawd¹  by³o  to,  ¿e  kto�
wyda³  spor¹  sumê  pieniêdzy  na  lekarstwo
(potwierdzi³a to farmaceutka) i prawd¹ by³o,
¿e lekarstwo mo¿e byæ refundowane, to zna
czy kupione z ogromn¹ zni¿k¹, ale� No w³a�
nie, ale ca³a rzecz w pewnym pocz¹tkowym
pozornie  niby  nic  nieznacz¹cym  niedomó
wieniu. Otó¿ okaza³o siê, ¿e lekarstwo mo¿e
byæ refundowane  tylko w pewnym ograni
czonym czasie po zabiegu, jako konieczne.
Je¿eli  jednak kto� uzna  (w  tym  lekarz),  ¿e

dobrze bêdzie dla chorego u¿ycie tego lekar
stwa w okresie tak¿e pó�niejszym ni¿ mówi
o tym zarz¹dzenie, to mo¿e to uczyniæ, kupu
j¹c je z w³asn¹ odp³atno�ci¹.
  Chyba  niemal wszystkie media  ostatnio
obwieszcza³y, ¿e niepe³nosprawni otrzymaj¹
500 z³ dodatku, czyli bêdzie dla nich tzw. 500+
(plus: szeroki zasiêg) Rzeczywi�cie niepe³no
sprawni taki dodatek dostan¹ i to jest prawda,
je¿eli siê dopowie, ¿e tylko niektórzy, tzn. pod
okre�lonymi warunkami. Ju¿ w okresie wcze�
niejszym do�æ g³o�no zapowiadano to �szczê�
liwe� wydarzenie. Ja przyj¹³em je z du¿¹ do
z¹ nieufno�ci, bra³em bowiem pod uwagê fakt,
¿e niepe³nosprawni nie s¹ du¿¹ grup¹ wybor
ców sk³onnych bez wahania do oddania g³osu
na ugrupowanie, które rzekomo stara siê ul¿yæ
ich  doli  i  czeka³em na  bli¿sze wyja�nienia,
które niestety s¹ podawane nie w nag³ówkach
pism, ale w tek�cie zarz¹dzeñ, w które dopiero
trzeba siê wczytywaæ. Okazu je siê, ¿e ogra
niczenia s¹ nie tylko limitowane (ograniczone)
wysoko�ci¹  otrzymywanych  dotychczas
�wiadczeñ,  ale  nawet  je�li  siê  po  siada w
orzeczeniu stwierdzenie, ¿e nie ma mo¿liwo
�ci samodzielnej egzystencji (wyma ga sta³ej
lub d³ugotrwa³ej opieki innej osoby) to i tak
mo¿na dodatku nie otrzymaæ, bo lekarz ZUSu
mo¿e takiej diagnozy nie uznaæ. Jest to wyj¹t
kowo  brutalne  (nietaktowne)  potraktowanie
nie  tylko  osób  niepe³nosprawnych,  ale  te¿
lekarzy orzeczników powo³anych do orzeka
nia o takich sprawach w specjalnych zespo³ach
miejskich. Rozumiem, ¿e ZUS jest instytucj¹
p³ac¹c¹, wiêc w miarê mo¿liwo�ci  stara  siê
unikn¹æ p³acenia tam, gdzie to tylko mo¿liwe,
ale wszystko ma swoje granice przy zwoito�ci
i jakiego� spo³ecznego zrozumienia. Z jednej
strony na ka¿de dziecko mo¿na otrzymaæ do
datek piêæsetz³otowy, choæby siê by³o milio
nerem, a osoba, która utraci³a swoje zdrowie
pracuj¹c (najczê�ciej) przez wiele lat dla kraju
i tego spo³eczeñstwa, nie mo¿e doczekaæ siê
odpowiedniej rekompensaty.
  Ju¿ do�æ dawno temu zwraca³em siê do Mi
nisterstwa Pracy i Opieki Spo³ecznej z wnios
kiem rozwa¿enia dodatku dla osób po 90. ro
ku ¿ycia, bo s¹ zwykle niesprawni, nawet je�
li  to urzêdowo nie zosta³o stwierdzone. Po
d³ugim  czasie  wyczekiwania  otrzyma³em
wymijaj¹c¹ odpowied� (pisano nie na temat),
a przecie¿ te osoby, nawet je�li nie posiadaj¹
formalnego orzeczenia  niesprawno�ci  (naj
czê�ciej dlatego, ¿e nie mia³ kto o to zadbaæ,
a sami nie mieli si³y), to praktycznie, w og
romnej wiêkszo�ci,  s¹ osobami wymagaj¹
cymi opieki nie tylko ze wzglêdów humani
tarnych,  ale  tak¿e  spo³ecznych,  bo  kiedy�
pracowali (na ogó³) dla swego kraju, a ten siê
teraz do nich �ty³em� odwraca.

  Bardzo czêsto otrzymuje siê propozycje
(np. przez internet, telefon) otrzymania cze
go� �bezp³atnie�. Lepiej od razu takie wiado
mo�ci skasowaæ i do nich nie zagl¹daæ, bo
s¹ zwyk³ym naci¹ganiem. Te niby darmowe
okazje, gdy siê bli¿ej im przyjrzeæ, s¹ zwyk
³ymi chwytami reklamowymi pewnych pro
pozycji zakupu jakiego� produktu, do które
go  (po  jego  zakupie) mo¿e  byæ  do³¹czony
jaki� dodatkowy darmowy, czêsto niewiele
wart  produkt,  który najczê�ciej  nie  rekom
pensuje niepo¿¹danego oferowanego zakupu.
  Przytoczone tu przypadki chyba mieszcz¹
siê w tym, co zwykle nazywa siê manipulacj¹.
Na temat manipulacji pisa³ obszernie ju¿ do�æ
dawno temu ks. bp dr Adam Lepa (�wiat ma
nipulacji, Czêstochowa 1995, Biblioteka Nie
dzieli) Na stronie 23 tej ksi¹¿ki, naukowo
i sumiennie opracowanej, znajdujemy nastê
puj¹c¹ definicjê:Manipulacja jest to celowe
i skryte dzia³anie, przez które narzuca siê jed
nostce lub grupie ludzi fa³szywy obraz pewnej
rzeczywisto�ci. Ten zniekszta³cony obraz nie
odnosi siê do ca³ej rzeczywisto�ci, przekra
cza³oby to mo¿liwo�ci dysponentów i realiza
torów manipulacji. Przedmiotem dzia³añ ma
nipulatorskich staje siê zawsze jaki� wycinek
otaczaj¹cej cz³owieka rzeczywisto�ci. Dlate
go te¿ w okre�leniu manipulacji nale¿y mówiæ
o �pewnej rzeczywisto�ci�.
  Przytoczy³em tu zaledwie parê przyk³a
dów manipulacji. Zapewne ka¿dy z nas móg³
by podaæ wiele innych równie ciekawych, ale
zarazem bulwersuj¹cych. Omówi³em te przy
padki zwiê�le i skrótowo, ale z my�l¹, ¿e mo
¿e te fakty zainspiruj¹ prawych prawników
do  szukania  takich  skutecznych  rozwi¹zañ
prawnych, które pozwol¹ choæby trochê u³at
wiæ ¿ycie rodakom.
  Przytoczê tu jeszcze jeden wa¿ny fragment
z cytowanej pozycji ks. bp. dr. A. Lepy (s. 137):
Pewne  formy  manipulacji  ulegaj¹  jednak
ujawnieniu i staj¹ siê czêsto  przedmiotem wy
powiedzi w ramach opinii publicznej (tak by³o,
na przyk³ad, w sprawie zakupionego leku �
dopisek TG). W takich sytuacjach dysponenci
manipulacji podejmuj¹ próby wyt³umaczenia
swoich dzia³añ. Wskazuj¹ wtedy na cele i mo
tywy, które maj¹ w ich mniemaniu usprawied
liwiæ dzia³alno�æ manipulatorsk¹. W rzeczy
wisto�ci  jednak  s¹  to  jedynie  pseudoargu
menty, które faktycznie zmierzaj¹ do odwróce
nia uwagi opinii publicznej od celów prawdzi
wych. Widaæ to wyra�nie na przyk³adzie mani
pulacji stosowanej w propagandzie antyko�
cielnej.

PROF. TADEUSZ GERSTENKORN

Refleksje nad � (2)
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Musimy ocaliæ nasz¹ polsk¹ to¿samo�æ chrze�cijañsk¹

�  Z³o  obecnie  promowanych  ideologii  zo
sta³o ju¿ jasno nazwane przez �w. Jana Paw
³a II. � mówi ks. Arcybiskup. � W ksi¹¿ce
�Pamiêæ  i  to¿samo�æ� mówi  on  o  dwóch
ideologiach z³a, w³a�nie tej brunatnej, nazi
stowskiej i tej czerwonej, bolszewickiej. Ale
wskazuje te¿, ¿e pojawia siê trzecia ideologia
z³a, która chce przedefiniowaæ to, czym jest
ma³¿eñstwo i rodzina. T¹ w³a�nie ideologi¹
jest ideologia gender i LGBT, która chce, aby
za ma³¿eñstwo uznawaæ tak¿e zwi¹zki homo
seksualne, domagaj¹c siê jednocze�nie, aby
by³a mo¿liwa adopcja przez nie dzieci. Pod
wa¿a zatem ca³¹ prawdê o naturze cz³owieka.

Abp Marek  Jêdraszewski  upomina,  ¿e
dzi� jako Naród bardzo musimy dbaæ o nasz¹
pamiêæ, aby ocaliæ nasz¹ w³asn¹ polsk¹ to¿
samo�æ chrze�cijañsk¹: � Niedawno s³ucha
³em opowie�ci o pewnym cz³owieku, wybit
nym  intelektuali�cie,  który  zachorowa³  na
alzheimera. Nie pamiêta³ nic, nawet najbli¿
szych sobie osób. By³ dobry dla otoczenia,
ale nie wiedzia³, kim jest. Nic te¿ nie wiedzia³
o osobach, które niegdy� podziwia³ i szano
wa³, nawet nie rozpoznawa³ ich na zdjêciach.
W tym momencie u�wiadomi³em sobie, ¿e
podobnie dzieje siê z narodem, który pozwoli
odebraæ sobie pamiêæ o swej przesz³o�ci.

Hierarcha podkre�la, ¿e ideologia LGBT
pod p³aszczykiem �tolerancji�, �równo�ci�
i �walki z przemoc¹� tak naprawdê �podwa¿a
wszystko, co na temat cz³owieka g³osi chrze�
cijañska wiara�. Jak zauwa¿a, podobne me

tody stosowali ideolodzy nazizmu i bolsze
wizmu, dla których �pierwszym przeciwni
kiem by³  zawsze Ko�ció³  i  g³oszona  przez
niego Ewangelia i moralno�æ�. � Ich walka
z chrze�cijañstwem zawsze odbywa³a  siê
w po³¹czeniu z okre�lonym jêzykiem. U¿ywa
nym pojêciom nadawano zupe³nie now¹ tre�æ,
wprowadzaj¹c zamêt i poprzez k³amliwe s³o
wa  zabijaj¹c  w  ludziach  ducha  prawdy  �
wskazuje.
   � Ró¿nica jest taka, ¿e obecnie ideolodzy
maj¹ do dyspozycji bardziej perfidne �rodki,
dziêki którym mog¹ mieæ ogromny wp³yw
na ludzi. (�) Niestety, jeste�my dzi� zdomi
nowani przez media, które próbuj¹ nam wt³o
czyæ pewne schematy my�lenia. Na skutek
tego nie pozwalaj¹ nam nie tylko samodziel
nie my�leæ, ale w swoim k³amliwym przeka
zie bardzo czêsto odci¹gaj¹ nad od prawdy.
Dlatego tak skutecznie pod ró¿nymi has³ami
ukrywana  jest  ideologia LGBT �  zauwa¿a
Ks. Abp Jêdraszewski. � Rodowód tej ideo
logii jest pogañski. Bóg, o którym czytamy
w Biblii,  to Bóg, który stworzy³ cz³owieka
na swój obraz i na swoje podobieñstwo jako
kobietê i mê¿czyznê. B³ogos³awieñstwo, ja
kim zostali przez Boga obdarzeni, to b³ogo
s³awieñstwo zwi¹zane z potomstwem. Maj¹
czyniæ  sobie  ziemiê  poddan¹,  maj¹  mieæ
dzieci. Taki jest biblijny obraz cz³owieka �
mê¿czyzny i kobiety, taki te¿ jest obraz ma³
¿eñstwa i rodziny. Ideologia LGBT odrzuca
to wszystko w imiê jakiej� nowej neopogañs

kiej wizji. Przez tzw. marsze równo�ci urz¹
dzane  w  coraz  to  innym miejscu  chce  siê
przekonaæ Polaków, ¿e jest to czym� normal
nym.
  Metropolita  krakowski  podkre�la,  ¿e
w Polsce robi siê wiele, aby �cz³owiek uk
rywa³ przed innymi to, ¿e wierzy w Boga�.
� Pra cowano nad tym w Polsce przez wiele
lat w czasie komuny, a tak¿e w nastêpnych
latach w lewicowych i liberalnych mediach:

masz siê wstydziæ  tego, ¿e wierzysz, bo  to
jest wsteczne, niepostêpowe, nieracjonalne.
A je¿eli ju¿ chcesz i musisz wierzyæ, to rób
to prywatnie i siê tym nie chwal, nie demon
struj tego, a przede wszystkim nie naruszaj
dobrego samopoczucia ludzi, którzy s¹ obok
i maj¹  inne ni¿  ty pogl¹dy. Tak wygl¹daj¹
za³o¿enia tego typu polityki � t³umaczy.

l

� LGBT to prawdziwie pogañska ideologia, która odrywa nas od prawdy o cz³owieku
i wprowadza na tory, w których jako ludzie tracimy swoj¹ to¿samo�æ wyrastaj¹c¹ z samej
naszej struktury biologicznej, okre�laj¹cej nas czy  to  jako kobiety, czy  jako mê¿czyzn �
mówi w rozmowie z �Naszym Dziennikiem� abp Marek Jêdraszewski, metropolita krakowski.

8  pa�dziernika  dotar³a  o  mnie  wiadomo�æ  o  �mierci  Antoniego Galiñskiego,  który  dwa

miesi¹ce wcze�niej, po 50 latach pracy, odszed³ ze stanowiska g³ównego specjalisty w ³ódzkim

Oddziale Instytutu Pamiêci Narodowej.

Pana Antoniego  pozna³em w  2008  r.,  gdy
postanowi³em za³o¿yæ w Zgierzu Klub  im.
GrotaRoweckiego. By³ koordynatorem pra
cy tych klubów na terenie dzia³ania ³ódzkiego
IPN. Ich celem by³a popularyzacja historii,
szczególnie w�ród m³odego  pokolenia. Od
pierwszego  spotkania  by³  cz³owiekiem  ot
wartym na wspó³pracê. Szybko uda³o siê wiêc
zorganizowaæ inauguracyjny wyk³ad Klubu.
Pó�niej  spotyka³em siê z nim wielokrotnie
przy okazji uk³adania planów pracy Klubu
na kolejne lata. Moje ambitne plany i zamie
rzenia by³y przyjmowane przez niego z apro
bat¹, zawsze s³u¿y³ swym notesem z nume
rami telefonów do niemal wszystkich pols
kich historyków � wyk³adowców i naukow
ców. Telefon od niego by³ czêsto gwarancj¹,
¿e prelegent zgodzi siê przyjechaæ na wyk³ad.
Dziêki  niemu  uda³o  siê  sprowadziæ  do
Zgierza ówczesnego ministra Andrzeja Ku
nerta, który nie tylko wyg³osi³ wyk³ad w Klu
bie,  ale  spotka³  siê  te¿  z w³adzami miasta,
efektem czego by³o zdobycie �rodków finan

sowych na remont zgierskiego pomnika Stu
Straconych.
  Antoni Galiñski od 1994 r. by³ dyrektorem
Okrêgowej  Komisji  Badania  Zbrodni  Hit
lerowskich w £odzi, która od 1995 r. przyjê³a
nazwê Okrêgowej Komisji Badania Zbrodni
Przeciw  Narodowi  Polskiemu.  W  latach
20012003 by³ zastêpc¹ dyrektora G³ównej
Komisji �cigania Zbrodni Przeciw Narodowi
Polskiemu  Instytutu  Pamiêci  Narodowej,
wspó³pracuj¹c �ci�le z prof. Witoldem Kule
sz¹, który kierowa³ wówczas pionem proku
ratorskim IPN. By³ honorowym cz³onkiem
Zwi¹zku ̄ o³nierzy Armii Krajowej i Zwi¹z
ku Sybiraków oraz Polskiego Towarzystwa
Sprawiedliwych w�ród Narodów �wiata.
   Antoni  Galiñski  by³  równie¿  znanym
regionalist¹  zas³u¿onym  dla  P³ocka,  Piotr
kowa Trybunalskiego, Sieradza, Skierniewic,
Wielunia, Wieruszowa i Z³oczewa � ale prze
de wszystkim dla swojego rodzinnego Lutu
towa, o którym potrafi³ opowiadaæ godzinami,
gdy  spotykali�my  siê  ju¿  po  zakoñczeniu

mojej dzia³alno�ci w Klubie im. GrotaRowec
kiego. Opowiada³ o swojej m³odo�ci, o ojcu,
który by³ ofiar¹ zbrodni stalinowskiej.
  Rozumia³ ideê dba³o�ci o pamiêæ narodo
w¹ realizowan¹ przez kolejne struktury odpo
wiedzialne  za  gromadzenie  dokumentów,
prowadzenie badañ i postêpowañ prokurator
skich, edukacjê historyczn¹, upamiêtnianie,
a tak¿e poszukiwanie miejsc pochówku ofiar
re¿imów totalitarnych w tym ofiar Intellin
genzaktion w £odzi, czemu da³ wyraz wystê
puj¹c w filmie dokumentalnym o prezydencie
£odzi Aleksym R¿ewskim.
  Przez lata skupia³ siê na badaniu lat woj
ny i okupacji, a szczególnie zbrodni Wehr
machtu w £ódzkiem, niemieckich obozów,
jak obóz dla dzieci przy ul. Przemys³owej
w £odzi czy obozu na Radogoszczu.
  Tego tematu dotyczy³a nasza ostatnia roz
mowa telefoniczna. Poprosi³em Pana Anto
niego  o  wyg³oszenie  dla  naszego  Katolic
kiego Klubu im. �w. Wojciecha wyk³adu na
temat obozu na Radogoszczu w zwi¹zku
z przypadaj¹c¹ w styczniu 2020 r. jego spa
lenia przez Niemców i oswobodzenia przez
Armiê Czerwon¹, bo emerytura nie oznacza
³a dla niego koñca aktywno�ci. Niestety, nie
us³yszymy ju¿ jego prelekcji�

12 pa�dziernika spocz¹³ na cmentarzu
w ukochanym rodzinnym Lututowie. Mia³
74 lata.

� Stawia³ sobie zadania, które wykracza³y
poza jego s³u¿bowe obowi¹zki. By³ wybitnym
spo³ecznikiem,  którego  cechy  osobowo�ci
sprawia³y, ¿e zyskiwa³ zaufanie wszystkich,
którym by³o dane zetkn¹æ siê z nim w ramach
dzia³alno�ci  Komisji.  Wymaga³  wiele  od
osób, które obdarzy³ zaufaniem. Lecz najwiê
cej wymaga³ od samego siebie. Mia³ g³êbokie
poczucie  misji � mówi³  podczas  pogrzebu
prof. Kulesza.
  Pokój Jego duszy! Cze�æ Jego pamiêci!

JACEK KLIMCZAK

Praca by³a dla niego misj¹
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Programy szkolne obliczone s¹ na wychowa
nie do ateizmu, na kwestionowanie antropo
logicznego porz¹dku �wiata. Szturm na  le
galizacjê zwi¹zków homoseksualnych, sek
sualizacja dzieci i stawianie równo�ci miêdzy
dobrem i z³em powoduje, ¿e wierni porzucaj¹
Ko�ció³. Najbardziej dotkliwy cios spada na
Przenaj�wiêtszy Sakrament, skarb, który Zba
wiciel zostawi³ nam dla zachowania �wiêtej
wiary. Obojêtno�æ na Eucharystiê, albo �wiê
tokradcze przyjmowanie Pana Jezusa przez
ludzi pozbawionych ³aski u�wiêcaj¹cej nisz
czy cywilizacjê chrze�cijañsk¹. I to jest celem
masonerii.
  � Ko�ció³ musi powróciæ do Eucharystii
� uwa¿a o. Nicolas Buttet, za³o¿yciel Wspól
noty Eucharistein � Eucharystia w rozmowie
z Radiem Watykañskim. � Gdyby to zrobi³,
gdyby adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu
rzeczywi�cie sta³a siê, jak chcia³ Jan Pawe³
II, sercem i ¿yciem Ko�cio³a, to spe³ni³oby
siê proroctwo �wiêtego Papie¿a co do przy
sz³o�ci Ko�cio³a, nie by³oby rzeczy niemo¿
liwych.

Ten  szwajcarski  mnich  w³a�nie  dziêki
spotkaniu  z Eucharysti¹  prze¿y³  przed  laty
g³êbokie  nawrócenie.  Pod  jego  wp³ywem
najpierw przez 5 lat ¿y³ jako pustelnik w ma
³ej grocie. Z czasem, kiedy zaczê³o siê wokó³
niego gromadziæ grono m³odych  ludzi,  za
³o¿y³ wspólnotê, w której centrum znajduje
siê w³a�nie kult Naj�wiêtszego Sakramentu.
Jej trzon stanowi 30 osób konsekrowanych.
Rozmawiaj¹c z Radiem Watykañskim, ojciec
Buttet odniós³ siê szokuj¹cych danych, które
dwa miesi¹ce temu wstrz¹snê³y Ko�cio³em
w  Stanach  Zjednoczonych. Okaza³o  siê,  ¿e
jedna trzecia tamtejszych katolików nie wierzy
w realn¹ obecno�æ Jezusa w Naj�wiêtszym
Sakramencie.

�  My�lê,  ¿e  to  nie  jest  w  pierwszym
rzêdzie kwestia niewiedzy, lecz do�wiadcze
nia. Mo¿na bardzo dobrze poznaæ w sposób
spekulatywny teologiê Eucharystii i wszyst
ko, co na przyk³ad napisa³ na ten temat To
masz z Akwinu. Ale ostatecznie tylko �wiêci
mog¹ nas nauczyæ, czym jest Eucharystia �
mówi Radiu Watykañskiemu o. Buttet. � To

dlatego na zakoñczenie Encykliki �Ecclesia
de Eucharistia�, Jan Pawe³ II zachêca, by�my
uczyli siê od �wiêtych, którzy pokazuj¹ nam,
czym  jest  prawdziwa  pobo¿no�æ  euchary
styczna.  I  tego  dzi�  brakuje.  Bo  potrzeba
«zasmakowaæ» w Eucharystii. A zami³owa
nie do Eucharystii zaszczepiaj¹ w nas, ci któ

rzy ni¹ naprawdê ¿yj¹. Kiedy widzimy Tere
sê z Kalkuty przed Naj�wiêtszym Sakramen
tem, kiedy widzimy, jak Jan Pawe³ II spra
wuje  Eucharystiê,  to  nagle  rozumiemy,  ¿e
dzieje  siê  co� wa¿nego,  i  sami  zaczynamy
tego pragn¹æ.

O. Buttet podkre�la, ¿e nie nale¿y siê baæ,
¿e przesadzimy z kultem Naj�wiêtszego Sak
ramentu, ¿e stanie siê on na przyk³ad wa¿
niejszy ni¿ lektura Pisma �wiêtego. Jak uczy
Sobór, Eucharystia jest rzeczywi�cie �ród³em
i szczytem.

� Choæ Biblia jest przes³aniem Boga, Je
go S³owem, to jednak nie jest Bogiem � mó
wi³ o. Buttet. � Eucharystia natomiast, to Bóg
we w³asnej osobie. Czym innym jest s³yszeæ
s³owo, a czym innym jest spotkaæ osobê. Czym
innym jest s³uchaæ kogo� w radiu, a czym in
nym spotkaæ siê z nim twarz¹ w twarz. Pewien
m³ody  podsun¹³  mi  kiedy�  piêkny  obraz.
Wyobra�cie sobie, mówi³, dwoje narzeczo
nych, którzy rozmawiaj¹ ze sob¹ przez tele
fon. To oczywi�cie co� wspania³ego. Ich g³os
jest w stanie przekazaæ ca³¹ g³êbiê uczucia,
wzajemn¹ czu³o�æ. Ale kiedy siê spotykaj¹,
kiedy siê obejmuj¹, to jest to jeszcze co� in
nego. Tak te¿ mo¿na zrozumieæ ró¿nicê miê
dzy S³owem Bo¿ym  i Eucharysti¹. Eucha
rystia, to spotkanie dwóch cia³, dwóch serc,
rzeczywiste, z Bogiem ¿ywym.

TERESA SZEMERLUK

Dlaczego katolicy nie wierz¹ w obecno�æ Jezusa w Eucharystii?
Zachód prze¿ywa dramatyczny zanik wiary. Pustoszej¹ ko�cio³y, a piêkne i monumentalne
�wi¹tynie  bywaj¹  czêsto  sprzedawane  na  cele  rekreacyjne.  Porzucanie  wiary,  która
zbudowa³a  Europê  ma  rozmaite  przyczyny.  Racjonalizacja  �wiata,  zanik  duchowo�ci,
gwa³towny rozwój techniki i wreszcie � bezpardonowa walka si³ masoñskich z Ko�cio³em
katolickim sprawia, ¿e chrze�cijañstwo przechodzi dramatyczn¹ próbê.

Przebywa³am w Rzymie w  1981  r.  prawie
miesi¹c  By³ to gor¹cy czas zwiedzania posz
czególnych  dzielnic,  zabytków,  muzeów,
placów, ko�cio³ów. Mieszka³am z synem Jac
kiem w centrum miasta, blisko metra i bardzo
blisko  dworca.  Zaplanowa³am  podró¿  du¿o
wcze�niej i nie s¹dzi³am, ¿e w czasie naszego
pobytu nasz Papie¿ Jan Pawe³ II znajdzie siê
w klinice, a jedynie Jego g³os bêdzie s³yszalny
na placu przed Bazylik¹ �w. Piotra przez mik
rofon.
  Jednak Rzym by³ mi dany. Tu zamieszka
³am. Z tego miejsca podró¿owa³am do Asy¿u.
Z tej podró¿y przywioz³am jedne z najpiêk
niejszych obrazów, zapisów, poruszeñ serca;
z Rzymu, Wenecji, Asy¿u i Tiwoli. W³ochy
s¹  bogactwem  piêkna  sztuki  i  ten  ³adunek
piêkna mog³am oddaæ w obrazach, które zo
stan¹ jako zapis prze¿yæ, natchnieñ, my�li.
  Amfiteatry przeznaczone by³y do ogl¹da
nia walk gladiatorów i dzikich zwierz¹t. By³y
gmachami wielkich rozmiarów, zbudowany
mi na planie kilkupiêtrowych kolistych budyn
ków. Pod  aren¹ mie�ci³y  siê pomieszczenia
dla dzikich zwierz¹t i urz¹dzenia kanalizacyj
ne. Zachowany do dzi� amfiteatr Flawiuszów
Koloseum, mie�ci³ 45  tysiêcy widzów i by³

budowl¹ z³o¿on¹ z trzech piêter. Ka¿da z kol
umnad¹ w innym porz¹dku.
  Koloseum � ogromna budowla, zwana am
fiteatrem Flavio, rozpoczêta zosta³a w 721 r.
przez obu Flawiuszy: Wespazjana  i Tytusa.
Wielka elipsa o wymiarach d³u¿szej osi 186 m
i krótszej 156 m, mia³a zewnêtrzne obramo
wanie o wysoko�ci 49 m podzielone na czte
ry piêtra. Trzy pierwsze od do³u posiada³y ar
kady przedzielone  filarami z pó³kolumnami
doryckimi,  joñskimi  i  korynckimi. Ostatnie
piêtro, nieco wy¿sze ni¿ pozosta³e, stanowi³o
lity mur  z  otworami  okiennymi. Widownia
posiada³a 50 tysiêcy miejsc i zas³aniana by³a
przed  promieniami  s³oñca,  olbrzymim  p³ó
ciennym dachem. Uroczysto�ci otwarcia amfi
teatru w 80 r. trwa³y 100 dni. Zginê³y dziesi¹t
ki  gladiatorów  i  pad³o  piêæ  tysiêcy  dzikich
zwierz¹t. Krwawe  te widowiska  by³y  pasj¹
Rzymian a¿ do 404 r., gdy rozkaz cesarza Ho
noriusza, poprzedzony bohatersk¹ �mierci¹ na
arenie mnicha Telemacha, po³o¿y³ kres okrut
nym zmaganiom.
  Odbywa³y siê tu masowe spotkania ciê¿
kozbrojnych z lekkozbrojnymi. Krew gladia
torów barwi³a piasek areny lub wodê sztucz
nego jeziora. Tu brzmia³ wyrok �mierci na po

walonego przeciwnika, poparty skierowaniem
kciuka wyci¹gniêtej rêki w stronê ziemi. Kolo
seum, uszkodzone trzêsieniem ziemi w 467 r.
i restaurowane, uleg³o powa¿nym uszkodze
niem podczas najazdu Normandów w 1084 r.
  W 1118 r. sta³o siê twierdz¹ rodziny Fran
gipanich, którzy wiêzili w jego murach, pa
pie¿a Gelazjusza II. Koloseum przesz³o pó�
niej na w³asno�æ rodziny Annibaldich, którzy
zbudowali w nim swój pa³ac. W latach 1350
1550  odbywa³y  siê  tu widowiska  pasyjne,
lecz budowla ulega³a coraz wiêkszym znisz
czeniom, s³u¿¹c jako kamienio³om dla wzno
szonych budynków ko�cielnych i prywatnych.
W 1348 r. trzêsienie ziemi zwali³o wschodni¹
czê�æ zewnêtrznego pier�cienia, a w 1452 r.
wywieziono z terenu amfiteatru 2523 wozy,

za³adowane blokami trawertynu. Zbudowano
z nich Palazzo Venezia S. Agostino i inne.
W 1730 r. amfiteatr s³u¿y³ papie¿owi jako pro
chownia. Eksplozja prochów zniszczy³a stronê
zachodni¹. Dopiero w 1758 r. przypomnia³ so
bie Benedykt XIV o dawnej legendzie papie¿a
Grzegorza Wielkiego i uratowa³ resztê budow
li, po�wiêcaj¹c j¹ kultowi mêczenników. Nie
opodal  znajduje  siê miejsce w  którym  sta³
niegdy� kolosalny pos¹g Nerona (st¹d pewnie
nazwa Koloseum). Naprzeciw traktu Via Sac
ra ko³o £uku Konstantyna  (wybudowany
w 315 r.), zaznaczono miejsce fontanny Meta
Sudans.

IZABELA MARIA TRELIÑSKA

Rzym � wieczne miasto
Mimo up³ywu kilkunastu stuleci � ogromna bry³a Koloseum imponuje rozmiarami rzeszom
turystów z ca³ego �wiata. Rzym jest wieczny. Sama nazwa �wieczny� siêga czasów zamierz
ch³ych. Rzym narasta³ w ci¹gu trzech tysiêcy lat. Przeró¿ne warstwy kulturowe nak³ada³y siê
jedne na drugie. Wieki ca³e, Rzym najpierw republikañski i cesarski, nastêpnie papieski � by³
o�rodkiem dziejów sztuki. Ka¿da wêdrówka po Rzymie pobudza do my�lenia i zadumy.
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Dariusz  Czekalski:  �  Oczywi�cie.  To
szczególnie wa¿ne, gdy wykonywana w da
nym momencie praca zawodowa nie zaspo
kaja wszystkich aspiracji, gdy¿ jej sens spro
wadza siê do zdobywania �rodków utrzyma
nia.  Jestem  obecnie  kierowc¹  autobusów
MPK na trasach nocnych � nie twierdzê zresz
t¹, ¿e tej pracy nie lubiê.

� W Zgierzu, gdzie mieszkam, uczy³em
siê  u Mariusza  Stopnickiego,  znakomitego
jazzmana, który nale¿a³ do kilku presti¿owych
formacji, jak Free Cooperation, Alex Band;
przez dekadê by³  te¿ cenionym trêbaczem
w orkiestrze Teatru Wielkiego w £odzi. Mia
³em szczê�cie, ¿e przez jaki� czas pracowa³
równolegle jako pedagog w zgierskiej szkole
muzycznej. Dopingowa³ mnie  do  systema
tycznej pracy, co w muzyce jest podstaw¹.

  �

� Szczególnie w okresie przed koncertem
staram siê ka¿dego dnia graæ przynajmniej
godzinê. Mieszkam w blokach, wiêc najchêt
niej � ¿eby nie zak³ócaæ s¹siadom spokoju �
robiê to nie w domu, ale w udostêpnionym
mi np. przez jak¹� instytucjê pomieszczeniu.
Swoist¹ form¹ æwiczenia  jest  te¿ granie na
pogrzebach, co zdarza mi siê czêsto.

�

� Pokocha³em muzyczny barok. W tamtej
epoce tr¹bka by³a instrumentem mocno eks
ponowanym, a za szczególnie atrakcyjn¹ dla
s³uchacza trzeba uznaæ grê w wysokich rejes
trach. Cieszê siê, ¿e na koncertach mia³em ju¿
okazjê wspó³wykonywaæ arie Scarlattiego na
sopran, tr¹bkê i organy, uczestniczy³em w ta
kim  samym  sk³adzie w prezentacji Kantaty
199. �Mein Herze schwimmt im Blut� Bacha,
gra³em koncert solowy Torellego i wiele drob
niejszych kompozycji. Niektóre wystêpy za
rejestrowa³em i w niewielkim nak³adzie wy
da³em na CD dla rodziny i znajomych.

� Pierwotnie zwi¹zany by³em z ³ódzkimi
orkiestrami  dêtymi,  nastêpnie  z  Orkiestr¹
Reprezentacyjn¹ Pomorskiego Okrêgu Wojs
kowego, dwa sezony pracowa³em jako trê
bacz w Cyrku Warszawa, muzykowa³em te¿
w zespo³ach  folkowych. Nadmieniê,  ¿e do
ró¿nych celów u¿ywam ró¿nych tr¹bek, mam
ich kilka, m.in. tr¹bkê piccolo, wykorzystujê
tak¿e na koncertach ciemniejszy od tr¹bek
w brzmieniowej barwie flügelhorn.

� Na  pocz¹tku  przygotowywa³em kon
certy wspólnie z organist¹ ko�cio³a pw. �w.
Katarzyny w Zgierzu, Grzegorzem Pi¹tkow
kim. Gdy pozna³em sopranistkê Annê Szosz
kiewicz  a  nastêpnie  �wietnie  improwizuj¹

cego organistê Tomasza Moñko, zapropono
wa³em  im  sta³¹ wspó³pracê.  Tak  powsta³o
Trio barokowe. Na pewien czas do³¹czy³a do
nas mezzosopranistka Marzena Konowalska
i wówczas wystêpowali�my pod szyldem
A Quattro.

� Wystêpowali�my w £odzi (m.in. w ar
chikatedrze),  tak¿e np. w £êczycy, Tumie,
Poddêbicach, Osmolinie, Justynowie, Kons
tantynowie,  Skierniewicach.  Poza  baroko
wymi dawali�my tak¿e koncerty Bo¿onaro
dzeniowe,  obejmuj¹ce  opracowania  kolêd,
jak równie¿ koncerty zawieraj¹ce ró¿ne wers
jeAve Maria. Barok jednak przewa¿a³. Obec
nie przygotowujemy Bachowsk¹Kantatê 51.
�Jauchzet Gott in allen Landen�. Chcia³bym
zagraæ w przysz³o�ci Koncert na tr¹bkê Albi

noniego, a wspólnie z innym trêbaczemKon
cert na dwie tr¹bki Vivaldiego.

� Bêdê siê stara³ je zorganizowaæ, aczkol
wiek jest to, niestety, coraz trudniejsze. Ma³o
jest parafii zainteresowanych tego typu ofert¹,
nawet, je�li nie oczekuje siê od nich ponosze
nia jakichkolwiek kosztów. To rodzi frustrac
jê, bo chcia³oby siê graæ jak najczê�ciej.

� Od trzech lat wyje¿d¿am na zgrupowa
nia tzw. morsów. Uprawiam te¿ biegi tereno
we z przeszkodami oraz, od niedawna, triath
lon, bêd¹cy po³¹czeniem trzech konkurencji
� biegu, p³ywania i jazdy na rowerze. Pielêg
nujê dzia³kê, mam psa, a za zgod¹ ¿ony, Do
roty, hodujê w terrarium kameleony lampar
cie i agamy b³otne.

l

Pokocha³em barok
Z Dariuszem CZEKALSKIM � trêbaczem, animatorem muzycznym, rozmawia Janusz Janyst

Wed³ug ministra  kultury Francka Riestera,
który  sporz¹dzi³  sprawozdanie  z  postêpu
prac, �odbudowa Notre Dame w ci¹gu   piê
ciu lat nie jest ju¿ celem w³adz, ale �ambicj¹�,
bo wyd³u¿y³a siê lista problemów, a w�ród
nich przede wszystkim pojawi³o siê ryzyko
zanieczyszczenia o³owiem�.
    Latem alarmuj¹ce wyniki badañ sanitar
nych sprawi³y, ¿e pañstwo na³o¿y³o surowe
�rodki ochrony na firmy pracuj¹ce na terenie
katedry. � To znacznie spowolni³o, a nawet
sparali¿owa³o odbudowê sprawiaj¹c, ¿e mu
sowo odej�æ od pierwotnego planu jej piêcio
letniej rekonstrukcji � powiedzia³ ks. Benoist
de Sinety, wikariusz generalny archidiecezji
paryskiej, który bêdzie reprezentowa³ Ko�ció³
katolicki  w  przysz³ej  instytucji  publicznej
odpowiedzialnej za kierowanie odbudow¹.
    Kontrowersje wokó³ o³owiu rozpoczê³y
siê 4 lipca, kiedy portal Mediapart ujawni³ je
go obecno�æ wewn¹trz i wokó³ katedry, od

400 do 700 razy wiêksz¹ od dopuszczalnych
norm. Równie¿ Regionalna Agencja Zdrowia
poinformowa³a 18 lipca o obecno�ci �bardzo
wysokiego�  poziom  o³owiu,  co  doprowa
dzi³o do natychmiastowego rozpoczêcia jego
usuwania i ostrych �rodków ochronnych dla
pracowników. Wydaje siê, ¿e s¹ one zbyt ry
gorystyczne.  Tak  twierdz¹  szefowie  firm
pracuj¹cych przy katedrze i diecezja paryska.
Jeden z kierowników budowy skar¿y³ siê na
antenie  radia  Europel,  mówi¹c,  ¿e  �co  ty
dzieñ wymy�la siê jak¹� now¹ zasadê�.

 � Co  dwie  godziny,  robotnicy  musz¹
przerywaæ  prace  na  45 minut  � mówi  ks.
Benoist de Sinety. Natomiast rektor katedry
ks. Patrick Chauvet wskazuje, ¿e jest du¿o
biurokracji, a ka¿de wej�cie i wyj�cie ludzi
z placu budowy, musi byæ poprzedzone prysz
nicem, to wszystko trwa zbyt d³ugo. Stracono
du¿o czasu na obecnym etapie zabezpiecza
nia budowli � ubolewa duchowny.

  Duchowni s¹ szczególnie zaniepokojeni
demonta¿em rusztowania � tego, które ota
cza³o  iglicê w czasie po¿aru � który przez
sze�æ miesiêcy  nie  posun¹³  siê  do  przodu.
�Nie mo¿emy i�æ za szybko, by nie pope³niæ
b³êdu,  ale  nie  mo¿emy  siê  spó�niaæ,  je�li
chcemy, aby katedra wci¹¿ sta³a� � podkre�la
ks. Patrick Chauvet.
  Rektor wskazuje, ¿e rusztowanie znajduje
siê w niepewnej równowadze i ¿e jego upa
dek mo¿e doprowadziæ do czê�ciowego za
walenia  siê  trzech  sklepieñ katedry. � Gdy
tylko dochodzi do silnego podmuchu wiatru,
wywo³uje to u wszystkich stres � mówi. �Gdy
by dosz³o  do  takiej  tragedii,  nie mo¿na by
by³o mówiæ o ¿adnym planowanym terminie
odbudowy �wi¹tyni � alarmuje ks. Chauvet.
  Rekonstrukcja Notre Dame nie rozpocz
nie siê przed latem 2020, ale architekt kate
dry, Philippe Villeneuve twierdzi, ¿e �gdyby
odbudowano j¹ tak¹ jaka by³a przed po¿arem,
to  piêæ  lat  by  wystarczy³o  na  ukoñczenie
prac�.  �  Problem  w  tym,  ¿e  Emmanuel
Macron  powiedzia³,  i¿  ¿yczy³by  �znaku
wspó³czesnego je¿eli chodzi o iglicê katedry,
co nie jest ide¹ jej odbudowy w dawnym stylu
� kontynuowa³ w radiu RTL, Villeneuve.

  � Na razie nie wiemy w jakim stanie znaj
duje siê sklepienie, ale jest pomys³ otwarcia
trzech  lub czterech naw dla wiernych  i  tu
rystów,   gdy zostanie zakoñczona faza zabez
pieczenia  �wi¹tyni  �  wyznaje  ks.  Gilles
Drouin, który z ramienia diecezji ma zaj¹æ
siê urz¹dzeniem i zagospodarowaniem odno
wionej katedry. Jedno przynajmniej jest pew
ne: pieniêdzy na jej odbudowê nie zabraknie.
Sze�æ miesiêcy po po¿arze zebrano ju¿ 922
mln euro.

AP/PCh

Odbudowa Notre Dame siê opó�nia
Sze�æ miesiêcy po po¿arze, który nawiedzi³ NotreDame w Pary¿u wiadomo, ¿e odbudowa
katedry nie skoñczy siê za piêæ lat, jak przepowiada³ prezydent Emmanuel Macron. Po
opó�nieniach spowodowanych zanieczyszczeniem o³owiem, w³adze nie maj¹ w kalendarzu
konkretnej daty oddania do u¿ytku �wi¹tyni.
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Pan Jerzy z £odzi l Pan Antoni z £odzi l Pani Marian-
na z £odzi l Pan Jerzy ze Zgierza l Pan Marek z £odzi
l Pani Barbara z £odzi l Pani Maria z Opola l Pani
Anna z £odzi l Pani Teresa z £odzi 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 2019 r. województwo ³ódzkie obchodzi 100. rocznicê powstania. Nie widzimy jakich�
ciekawych inicjatyw z tej okazji, a szkoda, bo to okazja do �wiêtowania i pokazywania
piêkna i dokonañ Ziemi £ódzkiej. ¯e to prawda, mo¿na siê przekonaæ po lekturze ksi¹¿ki
pt. �Sekrety województwa ³ódzkiego�, któr¹ wyda³o wydawnictwo Ksiê¿y M³yn.

Na ponad 400 stronach poznajemy ciekawe
miejsca,  ludzi  i  wydarzenia  z  terenu woje
wództwa ³ódzkiego. Województwo ³ódzkie
w ci¹gu 100 lat zmienia³o swój zasiêg, autorzy
publikacji przyjêli wiêc jego obecny kszta³t,
a ksi¹¿ka podzielona jest niejako na powiaty.
Ka¿demu powiatowi po�wiêcony jest osobny
rozdzia³. Jest wiêc ich 24, bowiem w woje
wództwie ³ódzkim mamy dzi� 21 powiatów
ziemskich  i  3 miasta  na  prawach  powiatu:
£ód�, Piotrków Trybunalski i Skierniewice.

Autorzy poszczególnych rozdzia³ów: Ja
cek Perzyñski, Andrzej Sznajder, Anna Kulik,
Andrzej Kobalczyk, Magdalena Kopañska,
Agnieszka Warchuliñska zabieraj¹ w nas
w  autorsk¹  podró¿  przez  ostatnie  stulecie.
Ka¿demu powiatowi po�wiêcono kilka dwu
trzystronicowych bogato ilustrowanych tek
stów, (z wyj¹tkiem £odzi, dla której przezna
czono  blisko  20  tekstów  �  ale w  koñcu  to
stolica województwa).
  Zapewne niewielu mo¿e powiedzieæ, ¿e
dobrze  zna  ca³¹  Ziemiê  £ódzk¹  rozumian¹
jako województwo ³ódzkie, bo region to ró¿
norodny, a niektóre powiaty zwi¹zane s¹ wiêza
mi administracyjnymi stosunkowo nied³ugo.
  Trzeba przyznaæ, ¿e ksi¹¿kê czyta siê z za

partym tchem, a na ka¿dej stronie zaskakiwani
jeste�my interesuj¹cymi historiami, o których
pewnie wiêkszo�æ nie mia³a pojêcia. To opo
wie�ci o wa¿nych i powa¿nych sprawach, ale
i takich, które zajmowa³y czo³ówki ówcze
snych brukowców.
  Kto wie, ¿e twórc¹ pierwszej sieci kin by³
krawiec z Brzezin Abraham Icek Tuszyñski,
który wyemigrowa³ do Holandii. Jedno z nich
� Theater Tuschinski istnieje do dzi�. Za to
pierwszy na �wiecie most drogowy w tech
nologii spawania, wykorzystywanej do dzi�,
powsta³ na rzece S³udwi pod £owiczem. Jego
autorem  by³  Stefan  Bry³a.  Technologia  ta
sprawi³a, ¿e budowany most by³ du¿o l¿ejszy
i tañszy. Autorzy ukazuj¹ nam te¿ wiele s³aw
nych osób, które pochodz¹ w³a�nie z naszego
regionu, ale wiedza o tym jako� trudno prze
bija siê z �wiecie. O Antonim Cierplikows
kim,  fryzjerze  i  styli�cie z Sieradza nieco
s³ychaæ, ale kto wie, ¿e w Zduñskiej Woli uro
dzi³  siê Micha³  Faktor,  czyli Max  Factor,
którego nie trzeba przedstawiaæ ¿adnej kobie
cie. Z Rawy Mazowieckiej pochodzi³a wy
bitna polska dyskobolka Halina Konopacka,
zdobywczyni pierwszego dla Polski z³otego
medalu olimpijskiego, poetka, malarka, a do

tego piêkna kobieta. Oprócz sukcesów spor
towych zapisa³a siê w historii Polski udzia
³em w akcji wywiezienia z Banku Polskiego
zasobów z³ota w 1939 r. Konopacka kiero
wa³a jedn¹ z ciê¿arówek. Wielk¹ karierê spor
tow¹  zrobi³a  te¿  inna mieszkanka  regionu
³ódzkiego � Jadwiga Wajsówna. Mo¿emy te¿
w �Sekretach województwa...�  przeczytaæ
o grze w palanta, którego centrum jest Gra
bów  ko³o  £êczycy  i  baseballu  z  Kutna,
najwiêkszym centrum zakupowym w bran¿y
odzie¿owej w Rzgowie i G³uchowie, o pla
dze pijañstwa w powiecie wieluñskim, his
torii  samolotu  z Wieruszowa  i  kolejki  ro
gowskiej.
  Jak ju¿ wspomniano, wiêcej miejsca po
�wiêcono £odzi. I s³usznie, bo to stolica wo
jewództwa  i  centrum  ¿ycia we wszystkich
niemal dziedzinach. Na temat £odzi zamiesz
czono 19 rozdzia³ów i dotycz¹c¹ one zarówno
s³awnych ludzi urodzonych lub zwi¹zanych
z £odzi¹,  jak Jadwiga Andrzejewska, Kata
rzyna Kobro i W³adys³aw Strzemiñski, miejsc,
jak ³ódzki Grand Hotel, Central czy �Hono
ratka�  albo wydarzeñ  lub  ciekawostek.  Jest
w�ród nich wiele artyku³ów ciekawych,  jak
opowie�æ  o  ³ódzkim  �Monopolu Wódcza
nym�, którego budynek by³ przez lata jednym
z najbardziej rozpoznawanych miejsc w £o
dzi, czyli Domu Handlowym �Central�, na
zwanym przez autorów ³ódzkim Harrodsem.
Wielu  naszych  czytelników  pamiêta,  ¿e  do
owego Harrodsa przyje¿d¿a³y wycieczki z ca
³ej centralnej Polski. Pasjonuj¹ca jest te¿ opo
wie�æ o innym symbolu £odzi � Grand Ho
telu, który go�ci³ wielu s³awnych ludzi i stawa³
siê czêsto... planem filmowym. Ale s¹ te¿ ma³e
zadziwienia � czy warto bowiem uwieczniaæ
na kartach takiej ksi¹¿ki zbiorowe szaleñstwo,
jakie  zapanowa³o  po  przyje�dzie  do  Polski
gwiazd  brazylijskiego  serialu  �Niewolnica
Izaura�, którego do�wiadczyli te¿ ³odzianie?
Nie potrafiê te¿ wyja�niæ, co tekst o katastrofie
kolejowej pod Piotrkowem Trybunalskim robi
w �³ódzkim rozdziale�? Mam te¿ niedosyt, bo
brakuje mi bardzo jeszcze kilku tekstów. Obo
wi¹zkowo powinien znale�æ siê tu artyku³
o  wizycie  Papie¿a  Jana  Paw³a  II w  £odzi,
przecie¿ to jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ
dla naszego miasta i ile kryje w sobie sekre
tów! Nale¿a³o te¿ pokre�liæ zwi¹zek �w. Faus

tyny Kowalskiej z £odzi¹, to przecie¿ w ³ódz
kim Parku Wenecja Pan Jezus wezwa³ j¹ do
pój�cia do zakonu. Nie nale¿a³o te¿ pomijaæ
obrazu £odzi protestuj¹cej w latach 80tych �
mieli�my przecie¿ s³ynny strajk studencki
i  bezprecedensowy marsz  g³odowy  kobiet.
Warto by³o te¿ dodaæ kilka ciekawych faktów
z  wielkiej  historii  klubu  pi³karskiego  RTS
Widzew, szczególnie z lat 80.
  Wielkim walorem ksi¹¿ki s¹ setki ilustra
cji, czêsto ma³o znanych. Ksi¹¿ka wyposa
¿ona jest w bibliografiê, choæ ¿a³ujê, ¿e nie
ma indeksu nazwisk. Bardzo dobrym pomys
³em jest do³¹czenie mapy z podzia³em woje
wództwa na powiaty, bo niby wiemy, jakie
jest to nasze województwo ³ódzkie, ale czy
wszyscy potrafimy wymieniæ te dwadzie�cia
jeden powiatów ziemskich i trzy grodzkie?
  �Sekrety  województwa  ³ódzkiego�  to
pozycja, mimo moich drobnych zastrze¿eñ,
bardzo ciekawa. Sto sekretów na setn¹ rocz
nicê powstania województwa ³ódzkiego na
daje siê wspaniale i czyta siê jednym tchem.

SABINA WITKOWSKA

Sto sekretów na sto lat województwa


