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Podnie rêkê Bo¿e Dzieciê
Zbli¿amy siê do Betlejem, co w jêzyku hebrajskim oznacza dom chleba. Miasteczko le¿y
8 km na po³udnie od Jerozolimy, a nazwa pochodzi prawdopodobnie od urodzajnoci
tamtejszych okolic, obfituj¹cych w bogate pastwiska i ¿yzne ziemie, na których uprawia siê
pszenicê i jêczmieñ. Betlejem zwane jest równie¿ Miastem Dawidowym, poniewa¿ w nim
urodzi³ siê i otrzyma³ królewskie namaszczenie jeden z najwybitniejszych przywódców
Izraela, autor Psalmów  Dawid (1 Sm 16, 413).
Jak mówi Pismo wiête, W owym czasie wy
sz³o rozporz¹dzenie Cezara Augusta, ¿eby
przeprowadziæ spis ludnoci w ca³ym pstwie.
Pierwszy ten spis odby³ siê wówczas, gdy
wielkorz¹dc¹ Syrii by³ Kwiryniusz. Wybiera
li siê wiêc wszyscy, aby siê daæ zapisaæ, ka¿dy
do swego miasta. Uda³ siê tak¿e Józef z Ga
lilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta
Dawidowego, zwanego Betlejem, poniewa¿
pochodzi³ z domu i rodu Dawida, ¿eby siê
daæ zapisaæ z polubion¹ sobie Maryj¹, która
by³a brzemienna. Kiedy tam przebywali, nad
szed³ dla Maryi czas rozwi¹zania. Porodzi
³a swego pierworodnego Syna, owinê³a Go
w pieluszki i po³o¿y³a w ¿³obie, gdy¿ nie
by³o dla nich miejsca w gospodzie (£k 2,
17).
Narodzenie Jezusa mia³o miejsce
w cile okrelonym czasie historycz
nym, za panowania Cezara Augusta, w
czasie spisu ludnoci. Spisy te odbywa³y
siê w Cesarstwie Rzymskim co czterna
cie lat. Ka¿dy w³aciciel ziemski by³ zo
bowi¹zany stawiæ siê w miejscu posiad
³oci rodowej. Józef uda³ siê wiêc do Bet
lejem, gniazda rodowego króla Dawida.
Droga z Nazaretu do Betlejem wynosi³a
ok. 150 km. Ówczesne karawany prze
mierza³y j¹ w trzy do piêciu dni. Nie by³a
to wiêc droga d³uga. Jednak dla Maryi,
która by³a brzemienna, by³a drog¹ uci¹¿
liw¹ i niebezpieczn¹. Chocia¿ podjêta
z rozkazu Cezara, mia³a byæ realizowa
niem Bo¿ych planów. Wymaga³a ca³ko
witego zaufania i powierzenia Bogu.
Zmierzcha³o, kiedy zobaczyli pierw
sze zabudowania Betlejem. Wypada³ aku
rat dzieñ drugiego p³omienia wiêta Cha
nuki, wspomnienie mê¿nej Judyty. Józef
podziêkowa³ Panu za opiekê, bo dotarli
do Betlejem. A by³ z polubion¹ sobie
Maryj¹, która by³a brzemienna.
Mê¿czyzna zapuka³ do drzwi pierw
szego z domów:  Wpuæcie nas, dobrzy
ludzie  prosi³  moja ¿ona jest brzemien
na i nadchodzi jej czas.
Daremnie. Drzwi pozosta³y zamkniê
te, choæ w oknach migota³y wiat³a.
 Józefie  westchnê³a utrudzona Ma
ria  idmy dalej.
Ale nie znaleli miejsca w ¿adnej gos
podzie. Powodem by³o prawdopodobnie
ubóstwo. Przyszed³ wieczór i choæ kara
wana z któr¹ niew¹tpliwie przebyli dro
gê, by³a z pewnoci¹ liczna, to w³anie
wtedy najbardziej dotkliwie da³a o sobie
znaæ samotnoæ, opuszczenie w potrzebie.

Józef i Maryja wiedzieli, ¿e zbli¿a siê go
dzina, w której Syn Bo¿y przyjdzie na zie
miê. Mo¿e nie mieli pe³nej wiadomoci, ¿e
ten fakt wstrz¹nie wiatem, choæ zapewne
Przenajwiêtsza Panienka by³a przepe³niona
trosk¹ o godne przyjêcie Dzieciêcia.
Zmrok, pustoszej¹ce uliczki i ciche odg³o
sy gasn¹cego dnia nie wskazywa³y, ¿e z da
leka, od miesi¹ca a mo¿e nawet dwóch, z da
lekiej Persji, z miasta Kaszan jad¹ magowie,
Mêdrcy ze Wschodu, wobec których Nowo
Narodzony Król ¯ydowski Objawi siê wia
tu. ¯e po drodze odwiedz¹ króla Heroda i po
wiedz¹ mu, ¿e id¹ z darami aby pok³oniæ siê

nowemu Królowi, czym wzbudz¹ jego zbrod
nicze zamiary.
Jak pisze w. Mateusz Ewangelista: Gdy
Jezus narodzi³ siê w Betlejem w Judei za pa
nowania króla Heroda, oto mêdrcy ze Wscho
du przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie
jest nowo narodzony Król ¿ydowski? Ujrze
limy bowiem Jego gwiazdê na Wschodzie
i przybylimy oddaæ Mu pok³on».
Skoro to us³ysza³ król Herod, przerazi³
siê, a z nim ca³a Jerozolima. Zebra³ wiêc
wszystkich arcykap³anów i uczonych ludu
i wypytywa³ ich, gdzie ma siê narodziæ Mes
jasz.
Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judz
kim, bo tak zosta³o napisane przez Proroka:
A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jeste zgo³a
najlichsze sporód g³ównych miast Judy, al
bowiem z ciebie wyjdzie w³adca, który bêdzie
pasterzem ludu mego, Izraela».
Wtedy Herod przywo³a³ potajemnie mêdr
ców i wywiedzia³ siê od nich dok³adnie o czas
ukazania siê gwiazdy. A kieruj¹c ich do Bet

lejem, rzek³: «Udajcie siê tam i wypytujcie
starannie o Dzieciê, a gdy Je znajdziecie, do
niecie mi, abym i ja móg³ pójæ i oddaæ Mu
pok³on». Oni za, wys³uchawszy króla, ruszy
li w drogê.
A oto gwiazda, któr¹ widzieli na Wscho
dzie, postêpowa³a przed nimi, a¿ przysz³a i za
trzyma³a siê nad miejscem, gdzie by³o Dzie
ciê. Gdy ujrzeli gwiazdê, bardzo siê uradowa
li. Weszli do domu i zobaczyli Dzieciê z Mat
k¹ Jego, Maryj¹; padli na twarz i oddali Mu
pok³on. I otworzywszy swe skarby, ofia
rowali Mu dary: z³oto, kadzid³o i mirrê.
A otrzymawszy we nie nakaz, ¿eby nie
wracali do Heroda, inn¹ drog¹ udali siê z po
wrotem do swojego kraju. Mt 2, 112
A wiêc, oprócz samotnoci i ubóstwa,
czai siê w pobli¿u wiêtej Rodziny z³o. Od
chwili narodzenia, a¿ po mêczeñsk¹ mieræ
Jezusa.
Jak powiedzia³ Symeon do Maryi: «Oto
Ten przeznaczony jest na upadek i na po
wstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu
sprzeciwiaæ siê bêd¹. A Twoj¹ duszê
miecz przeniknie, aby na jaw wysz³y
zamys³y serc wielu».
Jaskrawe skutki sprzeciwu widzimy
dzisiaj. Przysz³y takie czasy, owszem,
wci¹¿ dot¹d by³y, ¿e zdaæ musimy spra
wê ze swojego w³asnego Betlejem. Czy
nasze drzwi pozostaj¹ zamkniête dla
Chrystusa? Maleñki Król Zbawienia
wo³a o pomoc, o obronê swojego Ko
cio³a. Dwa tysi¹ce lat temu pomogli Mu
pasterze i nie pytali, sk¹d przychodzi
Ten, któremu pok³on oddali Królowie
tego wiata. A dzisiaj bywa, ¿e zawodz¹
Pasterze i stajnia nie jest gotowa, aby Go
przyj¹æ. Gdzie w tym wszystkim jeste
my my, ochrzczeni w Jego imiê? Czy
powiêcimy maleñk¹  jak Narodzony
Chrystus  cz¹stkê naszego ¿ycia, ¿eby
uratowaæ wiat? Czy podniesiemy choæ
by niemia³o rêkê w Jego obronie, kiedy
inni nie podnios¹? Wszystko mo¿emy
odkupiæ prawie, ¿e niczym. Zróbmy to!
Niech wiêc w wiêta Narodzenia
Zbawiciela obudzi nas p³acz Dzieci¹t
ka! I niech pêknie nam serce jeli nie
wstaniemy od sto³u, ¿eby pochyliæ siê
nad Jego ko³ysk¹. Otrzyjmy Jego ³zy i og
rzejmy to maleñkie Przenajwiêtsze Cia
³o, które pragnie naszego ciep³a, aby za
skrawek k¹ta w naszych sercach znów
oddaæ nam ca³y wiat.
Tego ¿yczymy Drogim Czytelnikom
katolickiego miesiêcznika Aspekt Pols
ki. Niech Zbawienie stanie siê naszym
udzia³em, bymy w Nowym Roku 2020
mia³o patrzyli w lustro, ¿e bronilimy
¿³óbka poród bydl¹t, ¿e wytrwalimy w
biedzie i ubóstwie, choæby inni nie
wytrwali, ¿e ¿aden z nas nie przyst¹pi³
do cechu Heroda i Judasza.
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Ku czci Jasnogórskiej Matki ¯ycia
Od niedzieli 8 grudnia archidiecezja warszawska bêdzie mia³a nowe sanktuarium maryjne.
Kard. Kazimierz Nycz na probê genera³a Zakonu Paulinów ustanowi³ diecezjalne Sanktua
rium Jasnogórskiej Matki ¯ycia w kociele rektorskim wiêtego Ducha w Warszawie. To w³a
nie przy tej wi¹tyni w 1987 r. powsta³o Dzie³o Duchowej Adopcji Dziecka Poczêtego.
W niedzielê 8 grudnia o godz. 18.00 metropo
lita warszawski przewodniczy³ uroczystej
Mszy w. w najm³odszym sto³ecznym sank
tuarium. Bêdzie ono miejscem kultu Naj
wiêtszej Maryi Panny czczonej w Jasnogórs
kiej Ikonie. Oprócz rozwijania duchowoci
i pobo¿noci maryjnej nowe sanktuarium bê
dzie propagowa³o Dzie³o Duchowej Adopcji
oraz bêdzie miejscem ekspiacji za grzechy
przeciwko ¿yciu. Paulini, których ka¿dorazo
wy przeor bêdzie kustoszem sanktuarium, bê
d¹ te¿ s³u¿yli penitentom w sakramencie poku
ty oraz kierownictwem duchowym.
W dekrecie ustanawiaj¹cym sanktuarium
Jasnogórskiej Matki ¯ycia metropolita war

szawski udzieli³ pasterskiego b³ogos³awieñst
wa wszystkim wiernym, którzy zapatrzeni
w przyk³ad Maryi, Matki ¯ycia podejmuj¹
modlitwê i apostolskie inicjatywy maj¹ce na
celu obronê ¿ycia poczêtego. Przeor waszaws
kiego konwentu paulinów o. Marek Tomczyk
podkrela, ¿e myl ustanowienia sanktuarium
Jasnogórskiej Matki ¯ycia to inicjatywa od
dolna wiernych modl¹cych siê w tym miejscu
w obronie ¿ycia.
wi¹tynia oo. paulinów na Nowym Mie
cie uzyskuj¹c rangê sanktuarium bêdzie miej
scem codziennej adoracji Najwiêtszego Sak
ramentu oraz celebracji codziennych liturgii,
czuwañ modlitewnych i nabo¿eñstw ku czci

Najwiêtszej Maryi Panny. Przed obchodami
uroczystoci i wi¹t maryjnych w sanktuarium
sprawowane bêd¹ Msze wiête i nabo¿eñstwa
ekspiacyjne za grzechy przeciwko ¿yciu dzieci

poczêtych a nienarodzonych. Natomiast co
dziennie, na zakoñczenie Mszy wiêtych od
mawiany bêdzie Apel Jasnogórski.

BP KEP

Nasze kapliczki

KONKURS

W Sokolnikach

Podziel siê swoj¹ histori¹

Odpowiadamy (to pomys³ i wola mojej ma³
¿onki) na apel Aspektu Polskiego o zg³asza
nie napotkanych kapliczek. Trudno w tym
przypadku mówiæ o napotkaniu kapliczki,
o której piszê, bowiem stoi ona po prostu na
naszej w³asnej dzia³ce lenej w Sokolnikach
Lesie k/£odzi. Matka Bo¿a z pewnoci¹ ota
cza nasz dom nieustaj¹c¹ opiek¹, o czym mo
glimy siê przekonaæ którego lata, gdy w cza
sie huraganu z³ama³a siê stoj¹ca obok do mu
potê¿na brzoza mijaj¹c go zaledwie metrdwa.
To obiekt wzorowany na ci¹gu kapli
czek nadpiliczañskich, a wyrzebiony zosta³
w 2010 roku przez religijnego artystê rzebia
rza, nagrodzonego w tym roku za dorobek ar
tystyczny przez prezydenta Andrzeja Dudê.
Mylê, ¿e wa¿n¹ informacj¹ jest równie¿
fakt, ¿e nasza kapliczka zosta³a uroczycie
powiêcona przez ks. Przemys³awa Szew
czyka, tak wiêc mo¿na siê przy niej modliæ.
Christus Vincit

1 wrzenia br. obchodzilimy 80. rocznicê
wybuchu II wojny wiatowej, która zmieni³a
historiê Polski. Nie ma w Polsce rodziny, któ
rej ta wojna nie dotknê³a. Nasi krewni, ich s¹
siedzi i przyjaciele byli ofiarami obu okupan
tów.
Napisano na ten temat wiele ksi¹¿ek, na
krêcono filmów. Ale ka¿da polska rodzina ma
swoj¹, czêsto niezwykle dramatyczn¹ historiê,
która nie powinna ulec zapomnieniu. Prosili
my wiêc naszych Czytelników, by podzielili
siê swoimi rodzinnymi historiami.
Teksty, które otrzymalimy potwierdzi³y,
¿e by³o warto. Dostalimy niezwykle opowie
ci, pe³ne ludzkich dramatów, ale i przepo
jone mi³oci¹. Niektóre maj¹ formê literac
k¹, inne pe³ne s¹ faktów, dokumentów. Do
stalimy prace z ró¿nych stron Polski, a tak¿e
zza granicy. Lektura by³a niezwykle trudna,
bo Wasze opowiadania s¹ wstrz¹saj¹ce i po
ruszaj¹ce. Trudno nam dzi wyobraziæ sobie
¿ycie opisane przez naszych laureatów.
Nagrodzilimy dziewiêciu autorów: troj

JERZY NAGÓRSKI

Przysy³ajcie nam zdjêcia i krótkie opisy kapliczek,
przydro¿nych krzy¿y i wi¹tków. Bêdziemy je pub
likowaæ, ¿eby uwieczniæ ich obecnoæ wród nas:
email: redakcja@ aspektpolski.pl lub adres:
90955 £ód 8, skr. poczt. 22.
REDAKCJA

Modlitwa za Papie¿a Franciszka
Wszechmog¹cy, mi³osierny Bo¿e, otaczaj swoj¹ ³ask¹ Ojca wiêtego Franciszka, którego
ustanowi³e g³ow¹ Kocio³a wiêtego. Daj mu wiat³o Ducha wiêtego, aby zawsze prowadzi³
Twoj¹ owczarniê drogami, które Tobie siê podobaj¹, a wiêt¹ ³ód Kocio³a kierowa³ zawsze
tam, gdzie Ty wska¿esz. Daj mu dobre zdrowie i wytrwa³oæ, aby w Imiê Twoje roztacza³ opiekê
nad ca³ym ludem Bo¿ym prowadz¹c go ku jednoci Kocio³a Chrystusowego.
Matko Kocio³a, Królowo Pokoju, prosimy Ciê, upro te ³aski u Syna Twego, a Pana naszego
Jezusa Chrystusa, Który ¿yje i króluje, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
l
Modlimy siê wspólnie o cud i rych³¹ beatyfikacjê
Czcigodnej S³ugi Bo¿ej,
Wandy Malczewskiej
w Parafii
Najwiêtszego Serca Pana Jezusa
w Parznie
w niedzielê 5 stycznia 2020 r.,
o godz. 16:00.

gu przyznalimy równorzêdne nagrody,
pozosta³ym szeciu wyró¿nienia. Nie chce
my ustawiaæ rankingu, bo ka¿da z tych opo
wieci jest inna i ka¿da jest wa¿na. Wszystkie
bêdziemy sukcesywnie publikowaæ.
Laureaci nagród:
n Antonina Sebesta z Mylenic za opowieæ pt.
Szkice do portretu wojennego rodziny ze Stanis³a
wowa
n Patrycja Cicha z Koby³ki za opowiadanie pt.
W Teklinie
n
Joanna Józefowicz z Bia³egostoku  za
opowiadanie Uratowa³a mnie modlitwa.
Wyró¿nienia
Danuta Urbañska , Janina Szymczyk ze Starej
Wsi, Halina Justyna z Gajkowic, January Witkow
ski, Cezary Rembowski z £odzi, Alicja Rupiñska
z Gdyni.
Gratulujemy i dziêkujemy! Autorom wy
ró¿nionych prac wylemy nagrody ksi¹¿ko
we.
REDAKCJA
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Czy ¿ywnoæ nam szkodzi?
Ka¿dego dnia s³yszymy, ¿e co nam szkodzi  a to smog, palenie w piecu wêglowym i mieci,

bec niewielkiej iloci produktów istnieje zakaz
stosowania dodatków. Dotyczy to ¿ywnoci
nieprzetworzonej, miodu, mas³a, mleka paste
ryzowanego i sterylizowanego oraz naturalnej
wody mineralnej, kawy i herbaty liciastej.
Aby dana substancja zosta³a dopuszczona
do ¿ywnoci, musi uzyskaæ ocenê bezpie
czeñstwa dla zdrowia Europejskiego Urzêdu
ds. Bezpieczeñstwa ¯ywnoci (EFSA). NIK
zwróci³a uwagê na z³e prawo, które wymaga
zapewnienia bezpieczeñstwa ka¿dego z dodat
ków u¿ywanych z osobna, nie zabezpieczaj¹c

i w szczegó³ach wartoci od¿ywcze z poda
niem kalorycznoci i RWS (referencyjnej war
toci spo¿ycia). Niestety nie ma podobnego
zestawienia dla dodatków E. Nie podaje siê
iloci i dopuszczalnych norm, czyli akcepto
wanego dziennego spo¿ycia (ADI). Sk³adniki
wraz z dodatkami zapisane s¹ jednym ci¹
giem i mo¿liwie najmniejsz¹ czcionk¹. Jesz
cze kiedy umieszczano informacjê o dodat
kach w postaci litery E z co najmniej trzy
cyfrowym numerem. Taki zapis by³ ³atwy do
zapamiêtania i identyfikacji. Teraz unika siê
pisania E i zapisuje siê sk³adniki w postaci
d³ugich nazw chemicznych z podaniem funk
cji technologicznej, np. w kostkach roso³owych
znajduje siê: wzmacniacz smaku: glutaminian
monosodowy, 5rybonukleotydy diosodowe.
Kto zapewne dba o to, by w mediach pa
nowa³o g³uche milczenie na temat niebez
piecznej dla zdrowia kumulacji dodatków E.
Wiele siê mówi o tym, ¿e ronie iloæ zacho
rowañ na nowotwory, alergie i inne choroby.
Nie wi¹¿e siê jednak tego z substancjami za

przed ryzykiem wynikaj¹cym z obecnoci
w rodkach spo¿ywczych wielu dodatków na
raz. W raporcie NIK wyrazi³a nadziejê, ¿e co
siê mo¿e w tej materii zmieniæ, bo EFSA prze
prowadza obecnie ponown¹ weryfikacjê do
puszczenia dodatków do ¿ywnoci. Prace te
maj¹ siê zakoñczyæ do koñca 2020 r. Z listy
dodatków dopuszczonych do ¿ywnoci EFSA
usunê³a ju¿ barwnik E 128 u¿ywany do bar
wienia miêsa. Ograniczono tak¿e stosowanie
barwników oznaczonymi E 104 (¿ó³cieñ chi
nolinowa stosowana w rybach wêdzonych,
w deserach w proszku), E 110 (¿ó³cieñ po
marañczowa stosowana w zupach w prosz
ku, w panierkach, w ciastkach biszkoptowych
z galaretk¹, w kremach jogurtowych), E 124
(czerwieñ koszenilowa stosowana w s³ody
czach i galaretkach owocowych). Dla tych
trzech barwników zaostrzono rygory, czyli ob
ni¿ono akceptowane dzienne spo¿ycie (ADI).
W czasopismach i audycjach telewizyj
nych mówi siê ci¹gle o kulturze ¿ywieniowej
 diecie i racjonalnym od¿ywieniu. W szko
³ach prowadzi siê zajêcia z edukacji ¿ywienio
wej opartej na piramidzie ¿ywieniowej. Za
leca siê liczyæ kalorie. Nikt jednak nie wspo
mina o liczeniu dodatków E dla danego wy
robu. Na etykietach rozpisane s¹ wyranie

wartymi w oferowanej w handlu ¿ywnoci¹,
choæ dodatki ¿ywieniowe skomasowane w du
¿ych ilociach w jednym produkcie s¹ bomb¹
z opónionym zap³onem. Rosn¹c¹ iloæ za
chorowañ w Polsce przypisuje siê czynnikom
cywilizacyjnym  z³ej diecie, smogowi i stre
som. Nie ma debat o tym, ¿e jemy szkodliw¹
¿ywnoæ nafaszerowan¹ chemikaliami i GMO.
Tylko nieliczni konsumenci maj¹ wiadomoæ
tego problemu i staj¹ na g³owie, by zdobyæ
¿ywnoæ jak najmniej przetworzon¹. Niestety,
wiêkszoæ zubo¿a³ych Polaków musi jeæ to,
co wy³o¿one jest na pó³kach hipermarketów,
bo jest tanie. Od paru lat w dyskontach w Pol
sce zaroi³o siê od ciep³ego pieczywa prosto
z pieca. Ma³o kto wie, ¿e chrupi¹ce, pachn¹ce
bu³eczki powstaj¹ z g³êboko mro¿onego ciasta
naszpikowanego licznymi ulepszaczami i kon
serwantami, m.in. propionanem wapnia E 282
przeciw pleniom i sorbinianem potasu E 202
 s³odzikiem uwa¿anym za rakotwórczy.
Ciekawe, dlaczego w mediach omawia siê
dzia³alnoæ NIK w ró¿nych kontekstach; a to
o jej prezesach, a to o przeprowadzanych przez
ni¹ kontrolach dotycz¹cych GetBacku i S³u¿
by Wiêziennej. Nie wspomina siê natomiast
o dokumencie alarmuj¹cym Polaków o szkod
liwych substancjach zawartymi w ¿ywnoci

a to jedzenie miêsa. Tak nam wmówiono koniecznoæ walki z globalnym ociepleniem, ¿e bu
dz¹c siê rano mamy wyrzuty sumienia, ¿e nie doæ dbamy o nasz¹ planetê. Poddajemy siê
wszechpotê¿nej sile medialnego nacisku wspieranego przez autorytety  od polityków po celeb
rytów. To oni nam mówi¹, co jest dla nas wa¿ne. S¹ jednak obszary, o które nikt siê nie troszczy,
np. co producent wrzuci³ do produktów ¿ywnociowych i kosmetyków? Na co dzieñ nie mylimy
o tym, ufaj¹c, ¿e o jakoæ towarów oferowanych na polskim rynku dbaj¹ pañstwowe instytucje.
W tym kontekcie, na uwagê zas³uguje raport
Naczelnej Izby Kontroli dotycz¹cy nadzoru
nad stosowaniem dodatków do ¿ywnoci.
Z raportu pokontrolnego opublikowanego
15 lutego 2019 r. wynika, ¿e jestemy pozos
tawieni sami sobie, bo instytucje powo³ane do
dbania o bezpieczeñstwo i zdrowie publiczne,
nie wywi¹zuj¹ siê ze swoich zadañ. Raport
stwierdza, ¿e przeciêtny konsument w Polsce
spo¿ywa w ci¹gu roku ponad 2 kg dodatków
do ¿ywnoci oznaczonych ró¿nego rodzaju
E. W jednym dniu mo¿e skonsumowaæ na
wet 85 ró¿nych E. Nikt nas nie ostrzega, ¿e
jemy mnóstwo szkodliwych substancji. Mamy
tylko ogóln¹ orientacjê, ¿e w jedzeniu znajduj¹
siê jakie polepszacze niezbêdne dla utrzy
mania walorów spo¿ywczych po¿ywienia: ja
kie substancje do regulowania kwasowoci
produktów, przeciwutleniacze, wzmacniacze
smaku, emulgatory, stabilizatory, konserwan
ty, barwniki; ale nie wiemy, ¿e jest ich tak du
¿o w jednym produkcie i ¿e mog¹ szkodziæ.
Wyniki badañ NIK okaza³y siê druzgoc¹ce
dla rz¹dz¹cych. Raport NIK stwierdzi³, ¿e
brakuje w³aciwego nadzoru nad stosowaniem
dodatków do ¿ywnoci. Inspekcje s³u¿b sani
tarnych nie badaj¹ ka¿dorazowo wszystkich
dodatków znajduj¹cych siê w produktach. Nie
weryfikuj¹ dok³adnie, czy to co jest napisa
ne na opakowaniu zgadza siê z tym, co jest
w rodku. Najbardziej bulwersuj¹ce jest to, ¿e
inspektorzy sprawdzaj¹ jedynie limity danego
E w produkcie nie bior¹c pod uwagê ich ku
mulacji w codziennej diecie i jak ta kumulacja
mo¿e wp³ywaæ na zdrowie. Nie badaj¹ te¿, czy
dodatki te nie wchodz¹ w interakcje z innymi
sk³adnikami diety i lekami. NIK negatywnie
oceni³a biern¹ postawê G³ównego Inspektora
Sanitarnego, który nie inicjowa³, nie organizo
wa³ i nie prowadzi³ dzia³añ informacyjnych
przedstawiaj¹cych Polakom potencjalne za
gro¿enia. Równie¿ nieaktywne by³o Minister
stwo Zdrowia i s³u¿by sanitarnoepidemiolo
giczne mimo, ¿e dostêpnych jest coraz wiêcej
dowodów i publikacji, które wskazuj¹ na
szkodliwoæ wielu dodatków do ¿ywnoci.
Ok. 70 proc. diety przeciêtnego konsu
menta stanowi ¿ywnoæ przetworzona w wa
runkach przemys³owych, zawieraj¹ca substan
cje dodatkowe, które dodaje siê, aby zapobiec
niekorzystnym zmianom smaku, barwy, zapa
chu, wyd³u¿yæ okres trwa³oci, zwiêkszyæ at
rakcyjnoæ wyrobu oraz zwiêkszyæ efektyw
noæ procesu produkcyjnego. W Unii Euro
pejskiej dopuszczonych jest do stosowania
w ¿ywnoci ponad ró¿nych 330 dodatków.
W Polsce dzienne limity spo¿ycia okrelono
dla 200 sk³adników, ale nasze laboratoria mo
g¹ wykonywaæ badania kontrolne tylko w sto
sunku do 65 substancji dodatkowych. Z tego
wynika, ¿e pozosta³e 135 substancje mog¹
bezkarnie byæ umieszczane w ¿ywnoci, bo
nie ma stanowisk do ich wykrycia. W raporcie
stwierdzono, ¿e prawo dotycz¹ce dodatków
w ¿ywnoci jest bardzo liberalne. Tylko wo

i o pora¿aj¹cych zaniedbaniach s³u¿b powo³a
nych do ochrony naszego zdrowia. Czy dzien
nikarze i politycy, których nie zainteresowa³
raport NIK wiedz¹, co jedz¹? Czy nie zale¿y
im na swoim zdrowiu i zdrowiu dzieci? Smut
ne jest to, ¿e otwieraj¹c polski rynek na UE,
zliberalizowalimy nasze wczeniejsze surowe
wymagania, które chroni³y zdrowie konsu
mentów w Polsce. Nie mielimy na pó³kach
frykasów, ale i nie mielimy tylu trucizn. Nie
mo¿na by³o sprowadzaæ do nas batoników
snickersów i marsów, bo przekracza³y pols
kie normy jakociowe. Wraz z UE zawita³a do
nas kolorowa, piêknie opakowana ¿ywnoæ,
a z ni¹ mnóstwo niezdrowych sk³adników.
Najbardziej nara¿one s¹ dzieci, które coraz
czêciej cierpi¹ na ró¿ne schorzenia, g³ównie
na alergie. Nic dziwnego, bo w s³odyczach
znajduj¹ siê przeró¿ne barwniki wywo³uj¹ce
reakcje alergiczne. Takim barwnikiem jest na
przyk³ad tartrazyna (E 102).
Raport NIK stwierdzi³, ¿e spo¿ycie do
datków do ¿ywnoci, takich jak konserwanty,
przeciwutleniacze, s³odziki, emulgatory,
wzmacniacze smaku i barwniki przez niektóre
dzieci, przekracza normy nawet piêciokrotnie.
W przebadanej na zlecenie NIK sa³atce ze le
dziem znajdowa³o siê 12 dodatków do ¿yw
noci. Rekordow¹ liczbê substancji dodatko
wych zastosowano w kie³basie l¹skiej  a¿
19, (na statystyczny produkt przypada 5 dodat
ków do ¿ywnoci. W kie³basie l¹skiej znalaz³
siê konserwant  azotan sodu E 250 powodu
j¹cy zaburzenia cinienia, który przekszta³ca
siê w potencjalnie rakotwórcze Nnitrozoami
ny. W sk³ad tej kie³basy wchodzi³ te¿ dodatek
E 407 wywo³uj¹cy zaburzenia jelit i ¿o³¹dka
oraz E 412 powoduj¹cy skurcze oskrzeli i nie
¿yt nosa. W analizowanych 501 produktach
¿ywnociowych, azotyn sodu E 250 wystêpo
wa³ a¿ w 130 produktach. W raporcie mo¿na
znaleæ zestawienie dodatków potencjalnie
szkodliwych z przyporz¹dkowaniem chorób,
które mog¹ wywo³ywaæ lub potêgowaæ, np.
barwnik E 110 mo¿e byæ rakotwórczy i nie
bezpieczny dla astmatyków oraz dla dzieci po
woduj¹c dekoncentracjê i nadpobudliwoæ.
NIK zwróci³ uwagê na szkodliwe dzia³ania
kwasu askorbinowego E 300. Czêste spo¿y
wanie produktów zawieraj¹cych ten dodatek
mo¿e przyczyniæ siê do powstania nadkwaso
ty, tworzenia kamieni nerkowych, a w wyni
ku jego reakcji z benzoesanem sodu E 211
uwalnia siê rakotwórczy benzen.
Jestemy wiadkami monopolizacji handlu
¿ywnoci¹ i zastêpowania ¿ywnoci prepara
tami chemicznymi. Nie wrócimy ju¿ do daw
nych sposobów produkcji ¿ywnoci, gdy do
konserwacji u¿ywano soli, do barwienia ¿yw
noci ekstraktu z marchwi, buraków, a zieleñ
uzyskiwano z chlorofilu lici. Dobrze jednak,
¿e ukaza³ siê raport naczelnego organu kon
troli pañstwowej NIK, który mimo zamilcze
nia nale¿a³oby przejrzeæ, by uczuliæ siê na to,
co jemy. O tym, ¿e ¿adna instytucja w Polsce
nie dba o nasze zdrowie, dowiadujemy siê
koñcowej konkluzji raportu, która brzmi: Iz
ba alarmuje, ¿e system nadzoru nad stosowa
niem dodatków nie gwarantuje pe³nego bez
pieczeñstwa ¿ywnoci. Wiemy te¿, ¿e produ
cenci nastawieni s¹ tylko na swój zysk, a swo
j¹ aktywnoæ koncentruj¹ na lobbowaniu przy
tworzeniu prawa, by kry³o ich zach³annoæ.
Wobec powy¿szego, pozostaje nam zrobiæ so
bie ci¹gê z nazwami substancji dodawanych
do ¿ywnoci, zaopatrzyæ siê w lupê i potrak
towaæ zakupy jak swoiste grzybobranie.
Zanim wrzucimy jaki produkt do koszyka w
sklepie, obejrzyjmy go dok³adnie (jego ety
kietkê), tak jak robimy to z ka¿dym znalezio
nym grzybem; w trosce o zdrowie nasze i na
szych bliskich.
MARCIN KELLER
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Sk¹d siê bior¹ protesty w Hongkongu?
Gdy widzimy w mediach relacje z jakich protestów, wraz z informacj¹ otrzymujemy in

kiem finansów, któremu liberalna amerykañs
ka grupa rankingowa Heritage Fundation
przyznaje niezmiennie od 1995 r. tytu³ najbar
dziej wolnorynkowej gospodarki wiata.
Terytorium obecnego Hongkongu le¿y na
po³udniowym wybrze¿u Chin w pobli¿u uj
cia rzeki Sikiang. Obejmuje wyspê Hongkong
zwan¹ po chiñsku Siangkang, co znaczy
pachn¹cy port, pó³wysep Koulun oraz kilka
drobnych wysepek. Siangkang zosta³ przy
znany Brytyjczykom decyzj¹ traktatu nan
kiñskiego po I wojnie opiumowej w 1842 r.
W 1898 r. obszar kolonii angielskiej zosta³ po
wiêkszony o Nowe Terytoria i wydzier¿a
wiony Brytyjczykom na 99 lat. Hongkong po

towym. W miecie tym widaæ wielkie kon
trasty pomiêdzy hiperbogatymi, a biednymi.
Ulokowali siê tutaj w³aciciele wielkich for
tun, wród nich wielka wiatowa finansjera
i potentaci rynku nieruchomoci. Od wielu lat
na hongkoñskim rynku nieruchomoci panuje
wielki kryzys. wiatowe raporty podaj¹, ¿e
Hongkong jest najmniej dostêpnym rynkiem
mieszkaniowym wiata. Jest to tak¿e najbar
dziej przeludnione miasto wiata. Mieszkania
s¹ dochodowym biznesem. Deweloperzy ku
puj¹ tu ziemie i buduj¹ domy, ale nie wysta
wiaj¹ ich na sprzeda¿ czekaj¹c, a¿ ceny pójd¹
w górê. Innym procederem jest dzia³anie w³a
cicieli lokali, którzy dla wiêkszego zysku,
grodz¹ swoje powierzchnie mieszkaniowe
drewnianymi przepierzeniami i dziel¹ je na
klitki o redniej powierzchni 5,3 metra kwa
dratowego na osobê. W takich klitkach gnie
dzi siê ponad 200 tysiêcy mieszkañców tego
wielomilionowego miasta. Trudno siê zatem
dziwiæ frustracji ludzi, którzy wyszli na ulice.
Zapocz¹tkowane pó³ roku temu protesty trwa
j¹ nieustannie przechodz¹c ró¿ne fazy nasile

I wojnie wiatowej sta³ siê jednym z najwiêk
szych portów wiata oraz wielkim orodkiem
handlowym. Terytorialnie port ten stanowi
czêæ miast Koulun i Victoria, która jest orod
kiem administracyjnym SAR (ca³ego Hong
kongu).
Obecnie na czele lokalnego rz¹du Hong
kongu stoi pani Carrie Lam. Jej zastêpcami
jest szef lokalnej s³u¿by bezpieczeñstwa John
Lee i sekretarz odpowiedzialny za wymiar
sprawiedliwoci Teresa Cheng. W³anie te
nazwiska s¹ najczêciej skandowane przez
protestantów, którzy ¿¹daj¹ od rz¹du w Peki
nie natychmiastowego usuniêcia ich ze stano
wisk. Pekin jednak tego nie robi w myl obo
wi¹zuj¹cej w kulturze azjatyckiej zasady
mianzi, czyli twarzy. Zasada ta mówi, ¿e nie
wolno ustêpowaæ i uginaæ siê pod ¿¹daniem
demonstrantów. Pekinowi zale¿y na tym, aby
Hongkong by³ nadal oaz¹ otwartego biznesu,
bram¹ do Chin. Hongkong ma nadziejê na
rozwój wielkiego handlu i chce zarabiaæ na
mobilizowaniu kapita³u dla projektu Nowego
Jedwabnego Szlaku  na ich ubezpieczeniu,
obs³udze prawnej, doradczej, ksiêgowej.
Miasto to nie jest wolne od problemów. Mimo
wielu starañ chiñskich w³adz, trudno jest wy
pleniæ szajki narkotykowe, dla których Hong
kong by³ kiedy wa¿nym miejscem przerzu

nia i wygaszania. Demonstranci maj¹ ju¿ na
swoim koncie atak na siedzibê tamtejszego
parlamentu i przedstawicielstwa w³adz cent
ralnych. Zorganizowali strajk generalny, pole
gaj¹cy na tym, ¿e pracownicy wielu firm prze
rwali pracê na znak solidarnoci z protestuj¹
cymi. Demonstranci parali¿owali pracê lotnis
ka i blokowali pracê wy¿szych uczelni. 18
sierpnia protest przybra³ formê cichego mar
szu. Ulicami Hongkongu przemaszerowa³o
wtedy oko³o miliona m³odych ludzi w komp
letnej ciszy. Demonstranci staj¹ siê coraz bar
dziej agresywni, niektórzy uzbrojeni s¹ w me
talowe prêty i ostre narzêdzia. Dewastowane
s¹ sklepy i p³on¹ barykady na ulicach. Trudno
siê zatem dziwiæ, ¿e policja rozprawia siê
z nimi coraz ostrzej. Kiedy w dniu 1 padzier
nika Chiny uroczycie obchodzi³y 70. Roczni
cê proklamacji Chiñskiej Republiki Ludowej,
w Hongkongu protesty nie ustawa³y. Rz¹d
chiñski jednak nie chce radykalizacji konfliktu
i powstrzymuje siê od u¿ycia si³y, choæ armia
czeka w gotowoci. Chiny nie chc¹ si³owego
rozwi¹zania konfliktu, bo zale¿y im na spoko
ju w regionie. W styczniu 2020 roku odbêd¹
siê na Tajwanie wybory prezydenckie i parla
mentarne, a Chiny chcia³yby zacieniaæ wspó³
pracê z tym bliskim s¹siadem. Cierpliwoæ
i wyczekiwanie jest metod¹ chiñskich w³adz.

terpretacjê wydarzeñ obowi¹zuj¹c¹ w mainstreamie. Do ukrytych faktów i prawdy musimy
niestety dochodziæ sami. Przy próbie rozszyfrowania sprawy protestów w Hongkongu, naj
bardziej istotny jest fakt, ¿e Hongkong zwi¹zany jest z Chinami, które rywalizuj¹ o mo
carstwowoæ ze Stanami Zjednoczonymi. Odrzucaj¹c dyplomatycznohandlow¹ wojnê

Od 9 czerwca tego roku trwa fala protestów w
tej 7,5milionowej metropolii. Oficjaln¹ przy
czyn¹ wyst¹pieñ jest tzw. ustawa ekstrady
cyjna umo¿liwiaj¹ca przekazywanie miesz
kañców Hongkongu w³adzom Chiñskiej Re
publiki Ludowej i tamtejszemu wymiarowi
sprawiedliwoci. Manifestanci domagaj¹ siê
równie¿ demokratycznych wyborów do lo
kalnych w³adz. Dzi szefa autonomii wybiera
kolegium z³o¿one z cz³onków prochiñskich
elit. Faktycznie sprawa jest o wiele bardziej
z³o¿ona. Chodzi o wprowadzane przez w³adze
pekiñskie zmiany w programach szkolnych
Hongkongu, do których dok³adana jest chiñs
ka edukacja patriotyczna. Zmiany te nie po
dobaj¹ siê m³odym ludziom. Na ulice Hong
kongu wychodz¹ setki tysiêcy mieszkañców.
Media podaj¹, ¿e jednego dnia by³o ich nawet
dwa miliony. S¹ to w przewa¿aj¹cej wiêkszo
ci uczniowie, studenci, m³odzi inteligenci i ro
botnicy. Mówi¹, ¿e przyszli protestowaæ na
ulice, bo chc¹ zachowaæ specjalny status auto
nomii Hongkongu. Obawiaj¹ siê, ¿e z³ota era
wolnoci, demokracji i kapitalizmu  koñczy
siê. Jest jeszcze inna mniej eksponowana przy
czyna obecnych protestów. W 2017 r. chiñski
parlament postanowi³, ¿e w po³udniowej pro
wincji Chin Guangdong bêdzie budowane
najwiêksze na wiecie megalopolis z³o¿one
z dziewiêciu organizmów miejskich, w tym
Hongkongu, Makau, Kantonu i Shenzen. Od
1 lipca 2047 r., kiedy Hongkong powróci do
chiñskiej macierzy, miasto to stanie siê jedn¹
z dzielnic tego megamiasta. Prace posuwaj¹
siê bardzo szybko. W tym roku oddano ju¿ 55
metrowy most rozpostarty nad tafl¹ morza.
Budowana jest te¿ w ekspresowym tempie ag
lomeracyjna sieæ metra. Mieszkañcy Hong
kongu boj¹ siê, ¿e to megamiasto wch³onie
ich, ograniczy ich swobody i zmieni ich kapi
talistyczny styl ¿ycia.
Warto przyjrzeæ siê historii. Hongkong zo
sta³ przekazany (oddany) przez Brytyjczyków
Chinom 1 lipca 1997 r., zgodnie z traktatami
podpisanymi jeszcze w XIX w. Kolejne de
cyzje okreli³y okres przejciowy, który ma
obowi¹zywaæ 50 lat. Koñczy siê on 1 lipca
2047 r. i od tego dnia Hongkong stanie siê
czêci¹ Chiñskiej Republiki Ludowej. Oma
wiany autonomiczny region Chiñskiej Repub
liki Ludowej, nazywany te¿ specjaln¹ enklaw¹
Chin, funkcjonuje pod nazw¹ Specjalnego
Regionu Administracyjnego SAR (Special
Autonomic Region). Miasto to nadal korzysta
z dziedzictwa poprzednich w³acicieli. Jêzyk
angielski jest drugim po kantoñskim jêzykiem
urzêdowym. Równie¿ system prawny tego
miasta bazuje nie na chiñskim, lecz na brytyjs
kim systemie prawnym. W Hongkongu nie
ma cenzury, rz¹d trzyma siê daleko od bizne
su, bogaci nie p³ac¹ podatku od dywidendy,
a s¹dy s¹ niezale¿ne od Chin. Pod kontrol¹
chiñskiego, komunistycznego mocarstwa fun
kcjonuje kapitalistyczna enklawa. Dlatego
mówi siê o Hongkongu: jeden kraj, dwa sys
temy, miasto gdzie Wschód styka siê z Za
chodem. Hongkong jest globalnym orod

Foto: Wikipedia

pomiêdzy tymi potê¿nymi mocarstwami, nie da siê zrozumieæ wydarzeñ w Hongkongu.
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Nie da siê unikn¹æ pytania, kto za tym
wszystkim stoi? Kto inspiruje, pomaga i dora
dza protestuj¹cym mieszkañcom Hongkongu.
W³adze w Pekinie zarzucaj¹ udzia³ obcych si³
w podsycaniu niepokojów spo³ecznych wska
zuj¹c na USA i Wielk¹ Brytaniê. Widaæ wiele
podobieñstw ³¹cz¹cych protesty w Hongkon
gu z innymi kolorowymi rewolucjami na
wiecie. Wspóln¹ cech¹ wichrzycieli jest
nadreprezentacja m³odych ludzi. Podobnie
wygl¹da³y protesty podczas arabskiej wios
ny. Podobnie by³o podczas rewolucji ró¿ w
Gruzji, rewolucji pomarañczowej i tej nie
dawnej na Ukrainie, rewolucji tulipanów
w Kirgistanie oraz antyputinowskich pro
testów w Rosji. Masowe protesty m³odych
ludzi mia³y te¿ miejsce w Hongkongu w czer
wcu 2014 r. Zapamiêtano je pod nazw¹ rewo
lucja parasolkowa, bo demonstranci szli
w strugach deszczu pod parasolkami. Dzisiaj
na czele protestuj¹cych w Hongkongu stoi
ruch Occupy Central. Ten sam ruch, który or
ganizowa³ protesty piêæ lat temu. Chiñskie
media podawa³y wtenczas, ¿e liderzy tego ru
chu przeszli specjalne przygotowania u ame
rykañskich s³u¿b specjalnych. Nie mówi siê
g³ono o tym, ¿e miêdzynarodowi eksperci
ucz¹ m³odzie¿ taktyki ruchów protestacyj
nych, strategii prowadzenia negocjacji z w³a
dzami, pracy na portalach spo³ecznociowych.
Proklamowany cel, to szerzenie wartoci de
mokratycznych. A w rzeczywistoci chodzi
o destabilizacjê polityczn¹ i wywieranie wp³y
wu na wewnêtrzn¹ sytuacjê pañstw.
Amerykanie z powodu szybko rosn¹cej
potêgi Chin, obawiaj¹ siê o swój status hege
mona wiata, dlatego pilnie ledz¹ wydarzenia
w Hongkongu, a nawet prowokuj¹ Chiny.
wiadcz¹ o tym dwie ustawy, które pod ko
niec listopada uchwali³ Kongres amerykañski.
Podczas obrad jeden z senatorów wypowie
dzia³ takie zdanie: Amerykanie nienawidz¹
tyranów i s¹ solidarni z Hongkongiem. Ca³y
wiat widzia³ odwagê protestuj¹cych i brutal
noæ chiñskiej partii komunistycznej. Tak d³u
go, jak zwolennicy demokracji bêd¹ wycho
dziæ na ulice, Amerykanie bêd¹ ich wspieraæ.
W ustawie o prawach cz³owieka i demo
kracji w Hongkongu rz¹d Stanów Zjednoczo
nych uzale¿ni³ preferencyjny status tego
regionu w swoich relacjach handlowych, od
jakoci autonomii Hongkongu. Ponadto usta
wa ta otworzy³a drogê do nak³adania sankcji
przez USA za ³amanie praw cz³owieka.
Druga ustawa Kongresu zakaza³a eksportu do
Hongkongu rodków i broni do walki z de
monstrantami, wród których wymieniono gaz
³zawi¹cy i gumowe kule. Z tego widaæ, ¿e
Amerykanie przypisuj¹ sobie prawo decydo
wania, jakim sprzêtem maj¹ siê pos³ugiwaæ
s³u¿by porz¹dkowe innego pañstwa. Nie dziwi
wiêc, ¿e odpowied Chin na takie dictum by³a
natychmiastowa. ChRL na³o¿y³a sankcje na
organizacje pozarz¹dowe maj¹ce siedziby
w USA. Rz¹d chiñski robi swoje choæ wie, ¿e
ca³y wiat wyczekuje, jaka bêdzie jego nas
têpna reakcja na przeci¹gaj¹ce siê protesty
mieszkañców Hongkongu. Chiny s¹ znane ze
strategicznej dalekowzrocznoci i znakomitej
dyplomacji wiêc póki co, realizuj¹ swoje mo
carstwowe cele. Jednym z narzêdzi tej polityki
jest zaciskanie wspó³pracy z Rosj¹, której
przychylnoæ jest bardzo wa¿na w rozgrywce
ze Stanami Zjednoczonymi. Postêpuj¹ w myl
regu³y: wróg mojego wroga jest moim przy
jacielem. Przywódca Chin Xi Jinping przy
znaj¹c rok temu chiñski Medal Przyjani
Putinowi, nazwa³ rosyjskiego prezydenta
swoim najlepszym, najbli¿szym przyjacie
lem. Polska mog³aby siê uczyæ od tych obu
pañstw dalekowzrocznoci.

MIROS£AW ORZECHOWSKI
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Get Brexit done! Zakoñczmy Brexit
Kryzys polityczny wywo³any Brexitem, a wiêc procesem opuszczania przez Wielk¹ Brytaniê
struktur Unii Europejskiej, zapocz¹tkowany przez referendum w czerwcu 2016 roku, ogarn¹³

Od czasów pamiêtnego wyst¹pienia premiera
Davida Camerona, który 23 stycznia 2013 r.
zapowiedzia³ referendum w sprawie cz³on
kostwa Wielkiej Brytanii we Wspólnocie
Europejskiej, zmienia³y siê rz¹dy konserwa
tywne, w³adze sprawowa³a Teresa May i Bo
ris Johnson, a jednak lewicowe media wiesz
czy³y rych³y upadek brytyjskiego buntu. Jeli
Anglicy odrzuc¹ europejsk¹ homogenizacjê,
to polegnie masoñski plan jednego europej
skiego organizmu, jednego europejskiego jê
zyka, jednego europejskiego obyczaju, jedne
go europejskiego pañstwa.
My, nieszczêni widzowie polskiej tele
wizji, s³yszelimy nie raz, ¿e ju¿ zaraz Bry
tyjczycy odrzuc¹ fa³szywe referendum, ¿e
nikt normalny na Wyspach nie chce wyjcia
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ¿e
chwilowy spadek nastroju Anglików ust¹pi
i Europa odetchnie, bo przecie¿ wszyscy
w Europie chc¹ byæ unionistami. David Ca
meron, kiedy formu³owa³ problem Brexitu,
zak³ada³ zreszt¹, ¿e w wyniku pozornego po
litycznego buntu Anglików nast¹pi¹ reformy
wspólnoty, ¿e wzronie poziom historycznej
dominacji Wielkiej Brytanii w Europie, itd.
Okaza³o siê, ¿e po upadku rz¹dów Camerona
i Teresy May, Anglicy mieli ju¿ tego dosyæ.

Po kilku próbach porozumienia siê z Uni¹
Europejsk¹ i kilku g³osowaniach nad tymi
ustaleniami w brytyjskim parlamencie  roz
pisano nowe wybory. Grudzieñ 2019 roku
okaza³ siê dla Brytyjczyków lustrem, w któ
rym zobaczyli w³asne odbicie, z którego mo
g¹ byæ dumni.
W wyniku przedterminowych wyborów
przeprowadzonych 12 grudnia 2019 r. Partia
Konserwatywna premiera Borisa Johnsona
bêdzie mieæ bezwzglêdn¹ wiêkszoæ w no
wej Izbie Gmin  tak wynika z oficjalnych
rezultatów czwartkowych wyborów parla
mentarnych w Wielkiej Brytanii. To najlep
szy wynik konserwatystów od czasu ostatnie
go zwyciêstwa Margaret Thatcher w 1987 r.
Partia Konserwatywna Borisa Johnsona bê
dzie mieæ 364 pos³ów w 650osobowej Izbie
Gmin, co daje jej bezwzglêdn¹ wiêkszoæ.
Opozycyjna Partia Pracy bêdzie mia³a 202
mandaty. To z kolei jest najgorszym wyni
kiem od 1935 roku.
Zwyciêstwo brytyjskich konserwatystów
oznacza, ¿e wyjcie Wielkiej Brytanii z UE
w ustalonym terminie, czyli 31 stycznia przysz
³ego roku, jest przes¹dzone. Przed wyborami
konserwatyci zapowiadali, ¿e jeszcze przed
wiêtami Bo¿ego Narodzenia pod obrady

Boris Johnson

parlamentu wróci ustawa o porozumieniu
z UE w sprawie warunków wyjcia.
Boris Johnson 55letni charyzmatyczny
polityk, omieszany w polskojêzycznych me
diach, poprowadzi³ Partiê Konserwatywn¹
do najlepszego wyniku od 1987 roku, przej
muj¹c w toku kampanii kontrolê nad blisko
szeædziesiêciu  tradycyjnie lewicowymi
okrêgami wyborczymi. Wyborcy byli tam
na zbyt zmêczeni przeci¹gaj¹cym siê opó
nieniem ws. opuszczenia Wspólnoty.

Foto: 10DowiningStreet

Wyspy Brytyjskie i ca³¹ Europê.

My Polacy zarzucamy sobie sami czêsto,
¿e bierzemy chêtnie przyk³ad z obcych trady
cji. Jeli tak, to zachodzi ju¿ dzi pytanie, czy
jako Naród siêgniemy po laur integralnoci,
samodzielnoci i to¿samoci w kryteriach
rozwoju naszej drogi pañstwowej? Niech an
gielski Brexit bêdzie nam przyk³adem.

MIROS£AW ORZECHOWSKI

Przez sprawiedliwoæ do mi³oci
18 grudnia minê³a 80. rocznica urodzin, a 23 stycznia minie 7. rocznica mierci Ksiêdza Pry
masa Józefa Glempa. By³ sprawiedliwym w duchu swego patrona w. Józefa (...) Taka spra
wiedliwoæ, pe³na pokornego oddania woli Bo¿ej, by³a fundamentem jego g³êbokiej mi³oci
do Boga i cz³owieka, która by³a wiat³em, natchnieniem i moc¹ w trudnej pos³udze przewo
dzenia Kocio³owi w dobie znacz¹cych przemian spo³ecznych i politycznych, jakie mia³y
miejsce w Polsce i w Europie  napisa³ Ojciec wiêty Benedykt XVI w depeszy kondolencyjnej.
Józef Glemp urodzi³ siê 18 grudnia 1929 r.
w Inowroc³awiu. Podczas okupacji pracowa³
przymusowo w niemieckim gospodarstwie
rolnym. W 1950 r. wst¹pi³ do Prymasows
kiego Wy¿szego Seminarium Duchownego
w Gnienie. wiêcenia kap³añskie otrzyma³
w 1956 r. w bazylice prymasowskiej w Gnie
nie, z r¹k Biskupa Franciszka Jedwabskiego.
Pracowa³ jako kapelan sióstr dominikanek
w Miel¿ynie, przy zak³adzie dla dzieci nieule
czalnie chorych, równoczenie powiêcaj¹c
siê pracy wychowawczej i nauczaniu religii
w szkole w Ruchocinku i w domu dla nielet
nich przestêpców w Witkowie.
W latach 19581964 odby³ studia specja
listyczne z prawa kanonicznego i wieckiego
na Papieskim Uniwersytecie Laterañskim w
Rzymie. Po powrocie do Polski pe³ni³ funkcje:
sekretarza w Prymasowskim Wy¿ szym
Seminarium Duchownym w Gnienie i nota
riusza w Kurii Metropolitalnej Gnienieñskiej
w Trybunale Metropolitalnym. W latach
1967 1979 pracowa³ w Sekretariacie Prymasa
Polski w Warszawie, jako referent i jednocze
nie kapelan i sekretarz Ks. Kard. Stefana

Wyszyñskiego. W tym okresie s³u¿y³ pomoc¹
duszpastersk¹ w kociele w. Marcina i w o
rodku duszpasterstwa akademickiego przy
kociele w. Anny.
W latach 19721979 prowadzi³ zajêcia
z prawa rzymskiego, a póniej z prawa ma³
¿eñskiego na Akademii Teologii Katolickiej
w Warszawie. W 1979 r. zosta³ mianowany
biskupem ordynariuszem diecezji warmiñs
kiej. wiêcenia biskupie przyj¹³ w bazylice
prymasowskiej w Gnienie z r¹k Prymasa
Stefana Wyszyñskiego, Abp. Metropolity kra
kowskiego Franciszka Macharskiego i Bp. Ja
na Ob³¹ka, sufragana warmiñskiego. W Epis
kopacie Polski pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹
cego Komisji Iustitia et Pax.
W 1981 r. mianowany Arcybiskupem
Metropolit¹ warszawskim i gnienieñskim,
Prymasem Polski. Jako Prymas Polski zosta³
tak¿e opiekunem duszpasterstwa Polonii
zagranicznej i ordynariuszem na terenie Pols
ki dla Kocio³ów obrz¹dku grekokatolickiego
i ormiañskiego. W 1983 r. otrzyma³ godnoæ
kardynalsk¹. Po reorganizacji struktur Ko
cio³a w Polsce, w marcu 1992 r., pozosta³ Ar

cybiskupem Metropolit¹ warszawskim, za
chowuj¹c godnoæ Prymasa Polski.
W latach 19812004 pe³ni³ funkcjê prze
wodnicz¹cego Rady Sta³ej i Konferencji Epi
skopatu Polski. By³ tak¿e przewodnicz¹cym
II Synodu Plenarnego w Polsce. By³ cz³on
kiem watykañskiej Kongregacji dla Kocio
³ów Wschodnich, Papieskiej Rady ds. Kul
tury i Najwy¿szego Trybuna³u Sygnatury
Apostolskiej. By³ doktorem honoris causa 10
wy¿szych uczelni w kraju i zagranic¹ oraz
honorowym obywatelem wielu miast. W 2000
r. otrzyma³ Pokojow¹ Nagrodê im. Giorgia La
Piry, w uznaniu dla postawy w czasie stanu
wojennego w Polsce.
Jako duchowy opiekun polskiej emigracji
odwiedza³ wielokrotnie rodowiska polonijne
na wszystkich kontynentach. W swoim dorob
ku posiada ponad 100 artyku³ów z dziedziny
teologii, historii teologii, prawa kanonicznego
i ponad 50 ksi¹¿ek, w wiêkszoci dokumentu
j¹cych jego pos³ugê pastersk¹ i dzia³alnoæ
kaznodziejsk¹.
6 grudnia 2006 r. Ojciec wiêty Benedykt
XVI przyj¹³ jego rezygnacjê z urzêdu arcybi
skupa metropolity warszawskiego, z³o¿on¹
w zwi¹zku z osi¹gniêciem wieku emerytalne
go, zgodnie z przepisami prawa kanonicz
nego. W 2007 r., po rezygnacji Abp. Stanis
³awa Wielgusa z urzêdu arcybiskupa metro
polity warszawskiego, Ojciec wiêty Bene
dykt XVI powierzy³ mu pe³nienie funkcji
administratora apostolskiego archidiecezji
warszawskiej do kwietnia 2007 r.

18 grudnia 2009 r. ukoñczy³ 80 lat. Tego
samego dnia zgodnie z decyzj¹ papie¿a Bene
dykta XVI zakoñczy³ 28letni¹ pos³ugê jako
urzêduj¹cy Prymas Polski. Jego nastêpc¹ zo
sta³ Abp Henryk Muszyñski. Od tej chwili
tytu³ Prymasa powróci³ do gnienieñskiej sto
licy biskupiej, z któr¹ jest historycznie zwi¹
zany, Kardyna³owi Józefowi Glempowi za
przys³uguje do¿ywotni tytu³ prymasa seniora.
Zmar³ 23 stycznia 2013 r. po ciê¿kiej cho
robie. Ojciec wiêty Benedykt XVI napisa³
w depeszy kondolencyjnej: ta mi³oæ Boga
i Kocio³a, troska o ¿ycie i godnoæ ka¿dego
cz³owieka sprawia³y, ¿e by³ aposto³em jedno
ci, a nie roz³amu, zgody, a nie konfrontacji,
wspónego budowania pomylnej przysz³oci
w oparciu o przesz³e, podnios³e i bolesne
dowiadczenia Kocio³a i Narodu. Doda³
te¿: Osobicie bardzo ceni³em jego szczer¹
dobroæ, prostotê, otwartoæ i serdeczne odda
nie sprawie Kocio³a w Polsce i na wiecie.
Takim pozostanie w mojej pamiêci i modlitwie.
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£ódzkie problemy z lokalami komunalnymi?
Problem z lokatorami z rozsypuj¹cych siê kamienic nie jest w £odzi nowy. Powszechnie
wiadomo, ¿e ¿ydowscy inwestorzy budowali je ma³o starannie, tj. bez solidnych funda
mentów, albo i w ogóle bez podpiwniczenia (st¹d czêsta obecnoæ komórek na zewn¹trz

Kiedy w 2002 r. Kropiwnicki zosta³ prezy
dentem £odzi, problem ten by³ dla mnie wi
doczny i koniecznoæ podjêcia dzia³añ s³u¿¹
cych zapobieganiu ludzkiemu nieszczêciu
równie¿. Kilka pomys³ów by³o, lecz on nie
widzia³ mnie w swoim otoczeniu, a i ja nie
widzia³em siê obok cz³owieka, któremu tylko
¯ydzi i Litzmannstadt Ghetto w g³owie.
Proponowa³em wtedy zagospodarowanie
przez miasto kubatury (olbrzymiej) hal po
fabrycznych na tanie mieszkania komunal
ne i socjalne (wzoruj¹c siê na powieci Gri
shama Obroñca ulicy). Pomys³ tylko czê
ciowo podchwycono, lecz nie na rzecz takich
mieszkañ. Kropiwnicki (specjalista od kato
lickiej nauki spo³ecznej), który najwidoczniej
losem biedoty z mieszkañ komunalnych siê
nie przejmowa³, postanowi³ urz¹dziæ w ha
lach pofabrycznych sklepy, kina, hipermar
kety (Manufaktura w dawnym Poznañskim)
czy luksusowe apartamenty dla nowobogac
kich u Scheiblera.
Proponowa³em równie¿ rozwój budow

nictwa komunalnego w systemie TBS. By³a
te¿ jeszcze jedna mo¿liwoæ. Ok. 200 miesz
kañ mo¿na by³o wygospodarowaæ w hotelu
Centrum, który ju¿ przestawa³ byæ znacz¹
cym hotelem w £odzi. Niestety, dopuszczono
do dzikiej prywatyzacji. Gmach po by³ym
hotelu Centrum przejê³a firma produkuj¹ca
wodê sodow¹, czy inne napoje, a jedyne co
potrafi³a, to wyburzyæ kilkunastopiêtrowy
gmach, w którym mo¿na by³o zorganizowaæ
ok. 200 mieszkañ.
Problem mieszkalnictwa komunalnego
w £odzi nabrzmia³ tak¿e z powodu fa³szywej
narracji przez minione æwieræ wieku uprawia
nej przez w³adze miasta i obecnej w mediach.
Jej rdzeniem by³o: £ód siê wyludnia, a skoro
siê wyludnia, to nowe lokale mieszkalne s¹
zbyteczne. Niestety to fa³sz. Okaza³o siê, ¿e
£ód jednoczenie wyludnia siê, ale i rozsy
puje siê w kupê gruzu jej substancja mieszka
niowa, te stare kamienice, w których znajdo
wa³a siê wiêkszoæ mieszkañ komunalnych.
Obecnie deweloperka buduje w £odzi
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tych kamienic), a dzi te kamienice id¹ w rozsypkê.

£ódzkie kamienice sypi¹ siê w zastraszaj¹cym tempie

z wielkim rozmachem, lecz jej dzie³o nie ro
zwi¹¿e problemów lokatorów komunalnych.
Ich problem jest problemem ³ódzkiego Magi
stratu, z którym on, nikt inny musi siê uporaæ.

Nakazuje mu to ustawa o samorz¹dzie gmin
nym.

JACEK KÊDZIERSKI

38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
Minê³o 38 lat od wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W nocy z 12 na 13 grudnia
1981 r. na ulice polskich miast wyjecha³y czo³gi, a wiêzienie zape³ni³y siê tysi¹cami
internowanych, aresztowanych i skazanych w trybie doranym wiêniów politycznych.
Rewolucja Solidarnoci, jak ka¿da rewolucja okaza³a siê szybko utopi¹, nawet mimo,
i¿ postulaty na dzisiejszy rozum by³y ca³kiem umiarkowane.
Ale realizacja przez komunistów choæby
czêci ¿¹dañ politycznych równa³oby siê z
upadkiem systemu zdje³ano w CCCP.
Dlatego ludzie systemu rzucili wojsko, mi
licjê i ca³¹ bezpiekê na rewolucjonistów, czy
li, lekko licz¹c 10 mln Polaków  rodzin nie
licz¹c.
Stan wojenny poród wielu klêsk, jakich
by³ przyczyn¹, do jednego przyczyni³ siê wy
j¹tkowo skutecznie  do zd³awienia wszelkiej
aktywnoci spo³ecznej Polaków. Komunis
tom wysz³o to na dobre, bo po roku strajków,
ulicznych walk demonstrantów z ZOMO,
rewolucjonici zeszli do podziemia, a zwykli
Polacy wrócili do maszyn, produkcji akordo
wej i dramatycznego niedostatku wszyst
kiego. Zmaganie siê z trudami codziennoci
by³o kolejnym elementem pacyfikacji pow
stañczych nastrojów w Solidarnoci. Za
biegani za podstawowymi artyku³ami, m³o
dzi ojcowie i matki porzucili walkê i przeszli
na bierny opór  wobec wszystkiego. I ten
stan przetrwa³ najd³u¿ej, bo a¿ po dzi dzieñ,
mimo ¿e up³ynê³o a¿ 30 lat od tamtych wy
darzeñ, mimo miertelnych ofiar wród straj
kuj¹cych i manifestuj¹cych, mimo skrytych
morderstw ksiê¿y i dzia³aczy opozycji 
odpowiedzialni za to bezprawie, funkcjona
riusze PZPR i bezpieki wci¹¿ pozostaj¹ bez
karni, wielu z nich do¿ywa spokojnie i w do

statku swych dni, wielu stanowi elitê spo
³eczeñstwa.
Stan wojenny mia³ wszystkie cechy za
machu stanu: wprowadzono go niezgodnie
nawet z wówczas obowi¹zuj¹cym prawem.
Mia³ byæ mniejszym z³em i ocaliæ Polskê
przed sowieck¹ interwencj¹. Dzi liczne do
kumenty i relacje potwierdzaj¹, ¿e ¿adna
interwencja nie by³a planowa, choæ prosi³
o ni¹ gen. Jaruzelski.
W chwili wprowadzenia stanu wojenne
go powo³ana zosta³a Wojskowa Rada Ocale
nia Narodowego, nazwa szybko przez Po
laków Wrona, zamkniêto granice pañstwa,
ograniczono swobodê poruszania siê po
kraju, wprowadzono godzinê milicyjn¹. Zmi
litaryzowane zosta³y najwa¿niejsze instytucje
i przedsiêbiorstwa. Zakazano strajków i zgro
madzeñ, dzia³alnoci zwi¹zkowej i spo³ecz
nej. S¹dy dzia³a³y w trybie doranym. Wpro
wadzono cenzurê korespondencji i ³¹cznoci
telefonicznej. Na ulicach pojawi³o siê wojsko
i ZOMO. Ok. 10 tys. osadzono internowania.
Osoby zaanga¿owane w dzia³alnoæ opozy
cyjn¹ pozbawiano mo¿liwoci pracy.
Brutalnie t³umione by³y, g³ównie przez
ZOMO, demonstracje, a strajki jak np. w ko
palni Wujek, w której zginê³o 9 górników,
zakoñczono siê u¿yciem wojska.
Zdelegalizowana zosta³a oczywicie So

Pomnik górników poleg³ych na Kopalni Wujek w grudniu 1981 roku

lidarnoæ, a jej czo³owi dzia³acze interno
wani. Wprawdzie dzia³alnoæ konspiracyjna,
g³ównie w formie podziemnej prasy i pomo
cy internowanym i ich rodzinom, zaczê³a siê
tu¿ po wprowadzeniu stanu wojennego, ale
po jego zniesieniu odradza³a siê ju¿ inna
Solidarnoæ  ta która w 1989 r. podpisa³a
przy okr¹g³ym stole porozumienie z komu
nistami. Warto podkreliæ wielk¹ rolê Ko
cio³a, który w okresie stanu wojennego i po
nim niós³ wszechstronn¹ pomoc spo³eczeñst
wu.
Wprowadzenie stanu wojennego wywo
³a³o szok w wiecie. wiatowa prasa, z wyj¹t

kiem niemieckiej, która podesz³a bardzo po
wci¹gliwie do wydarzeñ w Polsce, pe³na
s³ów poparcia dla Solidarnoci, a Stany Zjed
noczone wprowadzi³y sankcje gospodarcze.
Stan wojenny zawieszono w grudniu
1982 r., a w lipcu 1983 r. Sejm PRL uchwali³
jego zniesienie oraz amnestiê dla wiêniów
politycznych. Dziewiêæ lat póniej Sejm
uzna³ jego wprowadzenie za nielegalne. Mi
mo prób os¹dzenia winnych wprowadzenia
stanu wojennego, s¹ ma³e szanse na uzyska
nie sprawiedliwoci przed s¹dami.

IWONA KLIMCZAK
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Tragiczne losy Ojców Niepodleg³oci
Genera³ Tadeusz Rozwadowski  wybitny dowódca wojskowy i strateg, a tak¿e dyplomata,
zwyciêzca w bitwie warszawskiej, jeden z ojców polskiej niepodleg³oci, ofiara sanacji by³
bohaterem listopadowego spotkania Aspektu Polskiego . Wyk³ad na jego temat wyg³osi³
Henryk Nicpoñ, autor ksi¹¿ki pt. Polowanie na genera³a. Pi³sudski kontra Rozwadowski.

Gen. Rozwadowski urodzi³ siê w 1866 r. Po
ukoñczeniu gimnazjum uczy³ siê w Szkole
Kadetów Kawalerii oraz w Wojskowej Aka
demii Technicznej w Wiedniu. Szybko da³ siê
poznaæ jako niezwykle zdolny strateg i do
wódca w armii austriackiej, w której s³u¿y³.
Nie by³o wszak Polski na mapie Europy.
Prelegent wiele miejsca powiêci³ koñco
wemu okresowi I wojny wiatowej i odradza
niu siê pañstwa polskiego, szukaj¹c tu rozbie¿
noci w koncepcjach pañstwowych Pi³suds
kiego i Rozwadowskiego, które skutkowa³y
niechêci¹ tego pierwszego, mimo ¿e obaj wal
czyli po stronie pañstw centralnych (Niemcy
i AustroWêgry).
Gdy wybuch³a I wojna wiatowa, g³ówne
uderzenie pañstw centralnych idzie po prawej
stronie Wis³y, od Annopola, w kierunku Lub
lina, Kranika. Tu walczy gen. Rozwadowski
i jest jednym z wa¿niejszych dowódców.
Warto podkreliæ jego stosunek do miejscowej
ludnoci. Otó¿ zachowuje siê wobec niej wy
j¹tkowo porz¹dnie: dba o miejscow¹ ludnoæ.
Z drugiej strony w sierpniu do walki wyru
sza Pi³sudski ze swoj¹ I Brygad¹. Jak podkre
la prelegent, Pi³sudski, agent austriacki i nie
miecki, mia³ wznieciæ powstanie. Ale I Bryga
da zachowuje siê wobec ludnoci cywilnej zu
pe³nie inaczej ni¿ Rozwadowski: kradnie, gwa³
ci kobiety, wszczyna burdy. Ludnoæ wiêc ich
nie popiera. Dlaczego tak czyni Pi³sudski? 
pyta H. Nicpoñ. Bo tak naprawdê robi wszyst
ko, ¿eby powstania nie wznieciæ. Nie by³o ono
w interesie Niemiec. Gdyby bowiem wybuch
³o, Rosjanie skierowaliby na Kielecczyznê,
gdzie operowa³ Pi³sudski wszystkie si³y i po
st³umieniu powstania mieliby krok do s³abo
bronionego Berlina. Niemcom i Austrii naj
bardziej zale¿a³o, ¿eby silne wojska rosyjskie
wci¹gn¹æ w pu³apkê. Jak najdalej od Berlina
i Wiednia. Takim miejscem jest pu³apka gali
cyjska.
Tymczasem 7 padziernika Rada Regen
cyjna, powo³ana przez Niemców w 1916 r.,
og³asza niepodleg³oæ Polski i oznajmia, ¿e
w sk³ad pañstwa polskiego powinny wejæ
ziemie zaboru austriackiego i rosyjskiego 
w Berlinie do przyjêcia, ale i zaboru niemiec
kiego  to dla Niemców nie do przyjêcia. Rada
oznajmia te¿, ¿e w przypadku wybuchu pow
stania na ziemiach polskich, nale¿y udzieliæ
mu wszelkiej pomocy. De facto wypowiada
wiêc Niemcom pos³uszeñstwo. 28 padzierni
ka mianuje nowym wodzem naczelnym i sze
fem sztabu gen. Rozwadowskiego, a jego za
stêpc¹ gen. Zagórskiego, jednego z szefów
wywiadu austriackiego.
Wtedy na scenê wkracza Pi³sudski, a w³a
ciwie wkraczaj¹ Niemcy, którzy trzymaj¹ Pi³
sudskiego w Magdeburgu. Niemcy chc¹ poz
byæ siê Rady Regencyjnej i wykorzystuj¹ Pi³
sudskiego. By daæ mu w³adzê, wymylaj¹ rz¹d
lubelski. Premierem zosta³ wiêc socjalista Ig
nacy Daszyñski. Po przyjedzie Pi³sudskiego
przekazuje mu w³adzê. Na scenê wkracza
Jêdrzej Moraczewski, agent niemiecki, znany
z proniemieckich pogl¹dów i on zostaje pre
mierem nowego rz¹du.
Niemcy byli wietnymi in¿ynierami spo
³ecznymi. Przyk³adem scenariusz z Leninem,

którego przywieziono do Rosji, ¿eby wysadziæ
imperium. Lenina witaj¹ t³umy, bo Niemcy
ka¿demu kto przychodzi p³ac¹ miesiêczne po
bory. Scenariusz z Pi³sudskim by³ trochê inny,
bo Niemcom zale¿a³o, ¿eby w Polsce nie wy
buch³o powstanie. Pi³sudski otrzyma³ w³adzê
w sposób kameralny. Musia³ tak¿e zapewniæ,
¿e nie bêdzie siêga³ po ziemie zaboru prus
kiego. Niemcy nie chc¹ traciæ swych rubie¿y
wschodnich, czyli terenów Polski. Anglicy go
dz¹ siê pomóc Niemcom z obawy, ¿e po woj
nie Francja stanie siê supermocarstwem i mo
¿e zagroziæ Wielkiej Brytanii. W interesie
Londynu le¿y niedopuszczenie do os³abienia
Niemiec ponad miarê. St¹d w czasie konferen
cji w Pary¿u Anglicy popieraj¹ Niemców.
Niemcy przywieli Pi³sudskiego 10 listo
pada, to by³ ostatni dzieñ, gdy mogli to uczy
niæ legalnie. 11 listopada podpisuj¹ akt kapitu
lacji i trac¹ mo¿liwoæ swobodnego dzia³ania.

Tymczasem wybucha wojna polskobol
szewicka. Jak podkrela H. Nicpoñ, gdyby
my nie wszczêli tej wojny, otrzymalibymy
du¿o wiêcej na Wschodzie. Znów w interesie
Niemiec i Wielkiej Brytanii by³o, ¿eby ¿¹dania
polskie os³abiæ. Wojna by³a wietnym preteks
tem. Pañstwo polskie skupione w walkach na
Wschodzie nie pomog³o powstañcom l¹skim
i wielkopolskim.
Mamy wojnê polskobolszewick¹. Prele
gent podkrela, ¿e przez d³ugi czas uwa¿a³, ¿e
Pi³sudski stchórzy³. Historycy mówi¹ te¿ o za
³amaniu nerwowym Pi³sudskiego. Ale to nie
wszystko t³umaczy³o. Nowe wiat³o na sprawê
rzuca opublikowane w Najwy¿szym Czasie
zeznania Tomasza D¹bala z 1937 r. D¹bal to
trochê komunista, trochê socjalista, przyja
ni¹cy siê z Pi³sudskim. Jeli wierzyæ jego zez
naniom, to dymisja Pi³sudskiego zwi¹zana by
³a z ofert¹ objêcia przez Pi³sudskiego funkcji
komisarza ludowego na Polskê. To t³umaczy
dymisjê na rêce Witosa.
Dramat Rozwadowskiego rozegra³ siê
w 1926 r. Gen. Rozwadowski by³ do bólu ucz
ciwy, przestrzegaj¹cy przysiêgi wojskowej,
wymagaj¹cy od ¿o³nierzy, czego nie mo¿na

Gen. W³odzimierz Zagórski, W³adys³aw Sikorski i gen. Tadeusz Rozwadowski

Gdy gen. Rozwadowski i Pi³sudski siê
spotykaj¹, widaæ, jak ró¿n¹ wizjê pañstwa ma
j¹. Pi³sudski uwa¿a, ¿e wojsko powinno byæ
z pospolitego ruszenia, ochotnicze i milicja
obywatelska, czyli jako si³y zbrojne ¿adna ran
ga. Rozwadowski uwa¿a, ¿e wojsko ma byæ
z poboru, wyszkolone, profesjonalne, wojsko
którego przeciwnik bêdzie obawia³, a do tego
apolityczne. Rozwadowski uwa¿a, ¿e dla ¿o³
nierza najwa¿niejsza jest przysiêga. ¯eby ¿o³
nierze austriackiej armii mogli s³u¿yæ w wojsku
polskim, uzyska³ zgodê cesarza na zwolnienie
z przysiêgi. 7 listopada sk³adaj¹ przysiêgê na
wiernoæ odrodzonemu pañstwu polskiemu.
Trudno wyjaniæ dzi sprawê czeskiej
Skody, jednego z najwiêkszych wówczas pro
ducentów broni. Z³o¿y³a Polsce ofertê przenie
sienia ca³ej produkcji wojskowej do Polski na
wietnych warunkach. Pañstwo polskie mia
³oby z tego wysokie zyski. Propozycjê przeds
tawiciel Skody z³o¿y³ na rêce gen. Rozwadow
skiego, który j¹ przekaza³ rz¹dowi Moraczew
skiego. Ten siê jednak nie zgadza siê. Trudno
zrozumieæ powody tej decyzji. Na pewno by³a
w interesie Niemiec, którym zale¿a³o, by ar
mia polska by³a s³aba i le uzbrojona. Historia
mog³aby siê potoczyæ inaczej

powiedzieæ o Pi³sudskim, dla którego standar
dy zachowania tworzy³y okolicznoci. Zda
niem Henryka Nicponia genezy zamachu ma
jowego nale¿y szukaæ w sytuacji miêdzynaro
dowej. W 1925 r. mamy uk³ad w Locarno,
który daje trwa³oæ granic tylko zachodnich
Niemiec. Zagro¿ona jest Czechos³owacja i Pol
ska. 12 maja mia³y rozpocz¹æ siê rozmowy
o federacji polskoczeskiej. To zmieni³oby uk
³ad si³ w ca³ej Europie. Rz¹d londyñski wys³a³
do attache wojskowych okólnik, ¿e w Polsce
bêdzie zamach stanu i jest on w interesie Wiel
kiej Brytanii. To, zdaniem H. Nicponia, wiad
czy o zaanga¿owaniu Londynu i Berlina.
Gen. Rozwadowski twardo broni legal
nych w³adz, jest pryncypialny, bo sk³ada³
przysiêgê. Po stronie rz¹du opowiada siê te¿
gen. Zagórski. Obaj zap³ac¹ za to ¿yciem, przy
czym cia³a Zagórskiego nigdy nie odnaleziono.
Tu bardzo ciekaw¹ postaci¹ w tym czasie by³
ks. Józef Pana, mocno dzi zapomniany. By³
g³ównym kapelanem Legionów i ich wspó³
twórc¹. On by³ na miejscu, podczas kryzysu
przysiêgowego, ale nie opowiedzia³ siê po
stronie Pi³sudskiego, uwa¿a³, ¿e nale¿y dotrzy
maæ przysiêgi. Broni³ Lwowa, zosta³ odzna
czony przez Pi³sudskiego krzy¿em Virtuti Mi

litari i innymi odznaczeniami. To jeden z oj
ców niepodleg³oci.
Podczas mszy wiêtej w intencji ofiar za
machu majowego, gdy w kociele s¹ wszyscy
pi³sudczycy, ks. Pana wychodzi jako celeb
rans z tymi wszystkimi orderami, rzuca je na
ziemiê i mówi, ¿e tych orderów nie bêdzie no
si³, bo wrêczy³ mi je Pi³sudski. Mówi³: Ja, by³y
kapelan wojsk legionowych Pi³sudskiego, o
wiadczam wobec Boga, trumien pomordowa
nych mych braci i wszystkich obecnych, co
nastêpuje: Zgrzeszy³em ciê¿ko, gdy¿ niemal
ba³wochwalczo czci³em i wierzy³em w pra
woæ i uczciwoæ ¿o³niersk¹ Pi³sudskiego, lecz
Pan Bóg sprawiedliwy mnie za to ukara³, gdy¿
dzisiaj muszê patrzeæ na najwiêksz¹ ze zbrodni
na wiecie, któr¹ pope³ni³ Pi³sudski.
Ordery te, które dot¹d zdobi³y mi pier ( )
otrzymane z r¹k Pi³sudskiego, nosi³em z dum¹
i chlub¹. Dzi po tej zbrodni, któr¹ on pope³ni³,
pal¹ mi piersi, zwracam je, gdy¿ te same orde
ry znajduj¹ siê na piersiach genera³a Dre
szera, zwyciêzcy w bratobójczej walce, rzucam
mu pod nogi, poniewa¿ zosta³y zhañbione.
Zosta³ natychmiast zwolniony ze stanowi
ska i przeniesiony w stan spoczynku. W latach
30tych dzia³a³ w ruchu ludowych i spó³dziel
czym oraz w Zwi¹zku Hallerczyków.
Losy ks. Panasia s¹ bardzo ciekawe, dziw
ne, ¿e hierarchowie o nim zapomnieli. Po wej
ciu do Lwowa Sowietów zosta³ aresztowany
i zamordowany podczas ledztwa, prawdopo
dobnie w kwietniu 1940 r. Zgina³ jak mêczen
nik za polskoæ i za wiarê. Pochodzi³ z Od
rzykonia, z Podkarpacia.
Jak wspomniano, gen. Rozwadowski i Za
górski zginêli. Wszystkie poszlaki wskazuj¹,
¿e gen. Rozwadowski zosta³ otruty, ale nie
mo¿na tego potwierdziæ, bo nie ma jego cia³a.
Pochowany we Lwowie ze swoimi ¿o³nie
rzami, zosta³ przeniesiony przed zniszczeniem
Cmentarza Orl¹t przez Sowietów. Byæ mo¿e
pochowano go na Cmentarzu £yczakowskim.
Cia³a Zagórskiego nigdy nie znaleziono. Dwa
najwa¿niejsi ludzie zostali zamordowani.
W 1939 r. równie¿ w tajemniczych okolicz
nociach umiera Wojciech Korfanty. Stan
zdrowia pogorszy³ siê nagle po aresztowa
niu przez sanacjê w 1939 r., mimo zwolnie
nia i leczenia nie uda³o siê go uratowaæ. Le
karze, podobnie w przypadki Rozwadows
kiego podejrzewali zatrucie arszenikiem.
Warto dodaæ, ¿e po zajêciu Krakowa Hit
ler wystawi³ przy grobie Pi³sudskiego wartê
honorow¹. Uwa¿a³, ¿e gdyby Pi³sudski ¿y³ to
Polska uderzy³aby wraz z nim na Rosjê.
Spotkanie odbywa³o siê w ramach projek
tu dofinansowanego przez Narodowy Instytut
Wolnoci z Funduszu Inicjatyw Obywatels
kich na lata 20142020).
NOTOWA£A: IKA
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Roberto zawiód³
rodowiskow¹ anegdot¹ przywita³ publicznoæ ze sceny Teatru Wielkiego w £odzi,
przed premier¹ Viva la Mamma! Gaetano Donizettiego, nowy dyrektor placówki,
Dariusz Stachura. Oto ów ¿art: jedna piewaczka mówi do drugiej  By³am dzi u fryz
jera. A ta druga  I co, zasta³a zak³ad zamkniêty?
Niektóre instrukta¿e wyst¹pieñ publicznych
zalecaj¹ rozpoczêcie przemowy od ¿artu,
gdy¿ to zjednuje s³uchaczy. Dariusz Stachu
ra, notabene znakomity tenor, tak w³anie
uczyni³, ale postanowi³ zarazem zainauguro
waæ sw¹ dyrektorsk¹ kadencjê ¿artem reper
tuarowym, czyli premier¹ opery komicznej
Donizettiego, maj¹cej podtytu³ Teatralne
obyczaje i nieobyczajnoci, zawieraj¹cej nie
za du¿o muzyki, za to obszerne partie mó
wione. Jak siê wydaje, jedynym istotnym
przes³aniem ³ódzkiej inscenizacji jest znana
sk¹din¹d prawda o piewakach, któr¹ swego
czasu dobitnie wyrazi³ Jerzy Waldorff: pie
wak ³atwiej pogodzi siê ze zmian¹ rz¹du, jak
z wiêkszymi oklaskami dla swego partnera.
Re¿yser Roberto Skolmowski (znany mi
dot¹d jako Robert) poprzedzi³ przedstawienie
projekcj¹ ekranow¹ stanowi¹c¹ wizjê apoka
liptyczn¹. Nasta³ oto rok 2040 i z niejasnego
powodu dosz³o do prawie ca³kowitej zag³ady
ludzkoci. Tylko w ruinach ³ódzkiego teatru
operowego zachowa³o siê ¿ycie. Tu w³anie,
jak gdyby nigdy nic  na przekór totalnej ka
tastrofie, trwaj¹ przygotowania do próby
(a wiêc teatr w teatrze). Primadonna æwiczy
ariê, zaczynaj¹ siê utarczki w zwi¹zku z de
cyzjami obsadowymi, pojawiaj¹ siê ¿¹dania
zaliczki, podwy¿ki (tak¿e, w zbiorowym
protecie, podwy¿ki o pó³ tonu  co ma byæ

zabawne, lecz jest muzycznym nonsensem,
bo wy¿ej piewaæ na ogó³ trudniej). Zwi¹za
ne z mentalnoci¹ solistów intrygi, zazdroæ,
implikuj¹ nibymieszne sytuacje, niestety,
niewiele tekstu (polskiego w tej realizacji)
mo¿na zrozumieæ, gdy¿ dykcja jest ogólnie
fatalna  nie po raz pierwszy na tej scenie!
Zreszt¹ autorka polskiej wersji libretta, Joan
na Kulmowa, raczej nie osi¹gnê³a wy¿yn,
da³o siê zrozumieæ m.in. takie zdanie: To be
czy nie to be  jak napisano w Biblii. Od
razu inna uwaga podstawowa. Nie odma
wiam Piotrowi Miciñskiemu umiejêtnoci
wokalnych i aktorskich, ale s³uchanie przez
dwie godziny jego rozwijanej dra¿ni¹cym,
drewnianym falsetem narracji w roli Agaty
wystawi³o mnie na ciê¿k¹ próbê.
Skolmowski postanowi³ zrobiæ z tej opery
kabaret, wzoruj¹c siê po czêci chyba na
zwariowanym kabarecie Olgi Lipiñskiej.
Tyle ¿e tutaj, zamiast uroczego szaleñstwa,
widzowie musieli ogl¹daæ koncepcyjny bana³
i wcale nie mieszn¹  co jest g³ównym pa
radoksem ca³ego przedsiêwziêcia  tandetn¹
b³azenadê, do której momentami wci¹gniêta
zosta³a nawet dyryguj¹ca umieszczon¹ wy¿ej,
ni¿ zwykle, orkiestr¹, Marta Kosielska. Za
miast wykonywaæ niepotrzebne i naiwne ges
ty, powinna ona zachowaæ dystans, to by³oby
lepsze. W ka¿dym razie Kosielska sumiennie

spe³ni³a swe zadania, by³a precyzyjna ryt
micznie, wietnie panowa³a nad orkiestrow¹
dynamik¹ w sensie nieforsowania jej podczas
piewu (a z tym w ³ódzkiej placówce ró¿nie
bywa), potrafi³a przekonuj¹co skontrastowaæ
wyrazowo ró¿ne fragmenty, np. marsze ¿a
³obny i triumfalny. Muzycy orkiestry kon
struktywnie wspó³dzia³ali, sekcja skrzypiec,
w rossiniowskiej uwerturze jeszcze nieca³
kowicie spójna, potem wysz³a na prost¹.
Bardzo dobra technicznie okaza³a siê wy
konywana przez Joannê Wo koloraturowa
partia primadonny Corilli Sartinacchi (w trak
cie arii m.in. popijaj¹cej szampana). Niele
spisali siê wokalnie inni solici, w tym wy
kolegowany niegdy z Wielkiego, w³anie
skutkiem intryg, bas Rafa³ Pika³a. W ogóle,
jeliby szukaæ atutu premiery, to w muzycz
nym wykonawstwie. Tak¿e w kontrapunktu
j¹cej dyskretnie grupce tancerzy (wród nich
utalentowana nie tylko tanecznie Beata Bro
¿ek, która te¿ na ³ódzk¹ scenê, jako Colom

Módlmy siê za naszych kap³anów
Niepokoj¹ce informacje dobiegaj¹ ze Stolicy Apostolskiej. Oko³o 30 proc. ksiê¿y, których
Papie¿ Franciszek wybiera na biskupów, odmawia tej nominacji i jest to wskanik
trzykrotnie wy¿szy ni¿ jeszcze 10 lat temu.
Oznajmi³ o tym prefekt Kongregacji ds. Bis
kupów ks. kard. Marc Ouellet w wywiadzie
dla hiszpañskiego pisma Vida nueva. To
przykra i smutna konsekwencja kryzysu
Kocio³a i ateizacji przetaczaj¹cej siê
przez Europê.
 Gdy przyby³em tu [do Watykanu]
przed prawie dziesiêcioma laty, jeden
nominat na dziesiêciu nie przyjmowa³
tej decyzji, t³umacz¹c to wzglêdami oso
bistymi lub innymi. Obecnie jest ich
trzech na dziesiêciu  owiadczy³ kana
dyjski kardyna³ kurialny, który obj¹³ to
stanowisko 30 czerwca 2010. Wyrazi³
przypuszczenie, ¿e byæ mo¿e kandydaci
nie czuj¹ siê na si³ach byæ biskupami,
mo¿e brakuje im wiary, mo¿e maj¹ ja
kie trudnoci w swoim ¿yciu lub wol¹
nie ryzykowaæ, ¿e wyrz¹dz¹ jakie szko
dy Kocio³owi.
 S¹ to ró¿ne powody, które nale¿y
uszanowaæ  doda³ purpurat. Jego zda
niem trzeba to ³¹czyæ z ogólnym kryzy
sem wiary, jaki prze¿ywa du¿a czêæ
wiata i który przejawia siê tak¿e w ma³
¿eñstwie, ¿yciu konsekrowanym, kap

³añskim i w kulturze.
Kardyna³prefekt przedstawi³ nastêpnie
portretrobota idealnego biskupa.  Nie wy
starczy podkrelaæ prawd wiary, gdy¿ kultura

zmieni³a siê ogromnie w ostatnich 40 latach
i nale¿y wejæ w now¹ epokê dialogu  stwier
dzi³ rozmówca pisma, zaznaczaj¹c, ¿e Ko
ció³ potrzebuje dzi mniej profesorów, a wiê
cej duszpasterzy. Dlatego szuka siê obecnie
duchownych czuj¹cych zapach owiec, aby
odczuwali empatiê i zainteresowanie naj
ubo¿szymi i dalekimi.
 Jeli troszczymy siê bardziej o cierpi¹

bina, niniejszym powróci³a). Nie zawiod³a
zapewne swych sympatyków twórczyni de
koracji i kostiumów, zawsze pe³na fantazji,
Zuzanna Markiewicz. To wszystko nie zmie
nia jednak ca³ociowego wra¿enia, jak¿e
marnego.
W Teatrze Wielkim bywa³y takie spekta
kle, na które chodzi³o siê kilka razy (ostatnio
balet Ludwiga Minkusa Don Kichot). Ci,
którzy na Viva la Mamma! dosiedzieli do
koñca (bo zauwa¿y³em, ¿e niektórzy w trak
cie przerwy wyszli) raczej siê ponownie na
Roberto Skolmowskiego nie wybior¹. Wyg
l¹da na to, ¿e re¿yserowi gust siê obni¿y³.
Jaki czas temu Robertowi trochê lepiej uda³o
siê wyre¿yserowanie na tej samej scenie
pokrewnego w tematyce dzie³ka Domenico
Cimarosy, Impresario w opa³ach. Tamto
przedstawienie by³o w tanich, scenicznych
wyg³upach bardziej powci¹gliwe.

JANUSZ JANYST
cych, opuszczonych, biednych, walcz¹cych o
prze¿ycie, to ca³a wspólnota jest w stanie
misji i w ten sposób odnawia siê dziêki kon
kretnej mi³oci  podkreli³ 75letni prefekt
Kongregacji ds. Biskupów. Przyzna³, ¿e ci¹g
le jeszcze s¹ kap³ani i biskupi, którzy nie
zrozumieli do koñca tej sprawy.  Biedni nie
s¹ ideologi¹ dla papie¿a, ale s¹ czym ewan
gelicznym. Jest to misja, wychodz¹ca od
mi³oci i jeli nie poprzedza jej mi³oæ, to
¿adne wyjanienie nie pomo¿e, ¿adne s³owo
tam nie dotrze  stwierdzi³ kardyna³ Ouellet.
Trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e parali¿
wiary dotar³ do samego centrum Kocio³a.
Odrêtwienie i oziêb³oæ religijn¹ czuæ nawet
w s³owach ks. kard. Marca Ouelleta. Nie wol
no stawiaæ pobie¿nych hipotez w tak
fundamentalnych sprawach, ale doty
cz¹ one nas, wierz¹cych ludzi Kocio³a.
Z trosk¹ wiemy, ¿e kryzys kap³añstwa
jest niezwykle grony dla Kocio³a
Chrystusowego, bo brak biskupów i brak
ksiê¿y, a przecie¿ notujemy te¿ g³êboki
spadek powo³añ kap³añskich mo¿e do
prowadziæ do zaniku ¿ycia sakramen
talnego! To niezwyk³a próba dla Ko
cio³a, dla nas wiernych i dla duchowo
ci religii. Naszym kap³anom na pewno
potrzebna jest nasza modlitwa.
wiêtego Kocio³a katolickiego mo
ce piekielne nie przemog¹, ale z³o ro
nie w naszych sercach. Porzucanie wia
ry i oziêb³oæ duchowa mo¿e byæ zgub
na dla cz³owieka. Bez ksiê¿y niknie
wa¿noæ Kocio³a, co oddala nas od Bo
ga, ku potêpieniu.

TERESA SZEMERLUK
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wiêty czas Bo¿ego Narodzenia
Zbli¿a siê ku koñcu adwent, to znak, ¿e za chwilê Bo¿e Narodzenie. Jak chyba ¿adne inne
wiêta obros³y zwyczajami, obrzêdami i tradycjami. Co wiêcej, s¹ bardzo znane i bardzo
powszechnie kultywowane. Czy warto wiêc o nich pisaæ?
Pytanie to tylko na pozór retoryczne, bo jes
temy w ostatnich latach wiadkami z jednej
strony podwa¿ania religijnego charakteru
tych wi¹t i rugowania ze wi¹t Bo¿ego Na
rodzenia Boga, który siê narodzi³; a z drugiej
z uczynienia z tych wi¹t targowiska pró¿no
ci i jarmarku. Czasem mam wra¿enie, ¿e my
katolicy bronimy siê coraz s³abiej, a czêsto
ulegamy bezwolnie tym pogañskim trendom.
Dawne wi¹teczne zwyczaje te¿ ewoluuj¹
i niektóre zanikaj¹, co jest rzecz¹ naturaln¹,
bo zmienia siê wiat, styl ¿ycia i obyczaje.

Cztery tygodnie przed Bo¿ym Narodze
niem rozpoczyna siê Adwent, czyli oczeki
wanie. Oczywicie oczekiwanie na narodze
nie Pana Jezusa. W tym czasie wierni odby
waj¹ rekolekcje, uczestniczymy te¿ w rora
tami czy mszach wiêtych o Matce Bo¿ej,
których symbolem jest zapalona wieca. Msza
rozpoczyna siê od s³ów: Rorate caeli desuper
(spucie rosê niebiosa). Dalej piewamy:
Spójrz, Panie, na udrêkê twego ludu/ I polij
tego, którego masz pos³aæ/ Zelij Baranka,
W³adcê ziemi, ze ska³y pustyni do góry Córy
Syjonu/ By on sam zdj¹³ z nas jarzmo niewoli.
Pan Bóg daje nam nadziejê: Pocieszcie siê,
pocieszcie siê, ludu mój/ Wkrótce nadejdzie
twoje zbawienie/ Czy dlatego tracisz ducha,
¿e odnowi³a siê twoja boleæ?/ Ocalê ciê,
nie bój siê/ Jam jest bowiem Pan, Bóg twój,
wiêty Izraela,/ twój Odkupiciel.
Jest to wiêc czas smutku, jak Wielki
Post, ale i czas refleksji i nadziei. Znanym
zwyczajem zwi¹zanym z Adwentem jest
wieniec adwentowy z czterema wiecami.
W pierwsz¹ niedzielê  zapalana jest jed
na wieca, w drugim druga, a w ostatnim 
wszystkie. Zwyczaj pochodzi z Niemiec i jest
zwi¹zany z wyznaniem ewangelickim. In
nym tak¿e niemieckiego rodowodu jest ka
lendarz adwentowy, przy pomocy którego
odlicza siê dni do wi¹t. Ten ³adny zwyczaj
niestety zosta³ szybko wykorzystany w ce
lach komercyjnych. Przybiera to czasem
wrêcz ¿a³osne formy, jak kalendarz adwen
towy z jednym sklepów internetowych z
karm¹ dla zwierz¹t.

dzieci staje dzi w oknie, jak za czasów moje
go dzieciñstwa, by czekaæ na tê gwiazdê. Byæ
mo¿e niektóre szukaj¹ jej w smartfonach
Niezwyk³e by³o menu wigilijne. Choæ
w tym dniu nie ma nakazanego postu, to
wiêkszoæ Polaków go zachowuje, bo postna
winna byæ ca³a wieczerza. Liczba potraw na
stole ró¿ni³a siê w zale¿noci od regionu
Polski i zamo¿noci, najczêciej by³o ich 7
lub 12. Królowa³a ryba, choæ karp, w którego
obronie stanie dzi tak wielu, pojawi³ siê jako
obowi¹zkowa potrawa wigilijna dopiero w ok
resie PRLu. Wczeniej, owszem karpia je
dzono, ale z wigili¹ bardziej kojarzy³ siê san
dacz i szczupak.
Na wigilijnym stole, nakrytym bia³ym
obrusem, z siankiem pod nim, nie mo¿e te¿
zabrakn¹æ zupy grzybowej albo czerwonego
barszczu, kapusty z grochem, makie³ek czy
kutii oraz kompotu z suszu. To niezwyk³e,
bo w³aciwie ka¿dy polski dom ma swoje
wigilijne menu i zwyczaje. Najwa¿niejsze,
by ka¿dej z tych potraw spróbowaæ, bo to
zapewni powodzenie na nadchodz¹cy rok.
Zanim jednak zasi¹dziemy do wigilijnej
wieczerzy nale¿y podzieliæ siê op³atkiem.
Ten typowo polski zwyczaj jest jednym z naj

chrzecijañskiego zwyczaju dzielenia siê
chlebem z pierwszych wieków chrzecijañst
wa. W Polsce sta³a siê jednym z najbardziej
szanowanych zwyczajów, swoistym symbo
lem wi¹t Bo¿ego Narodzenia. Op³atki dawa
no te¿ zwierzêtom, by zapewniæ pomylny
chów. W niektórych regionach przeznaczano
dla nich kolorowe op³atki. Zwierzêta, jak
wiadomo, mówi¹ w wigiliê ludzkim g³osem,
ale nie nale¿y ich pods³uchiwaæ.
Wieczerza rozpoczyna³a siê od odczyta
nia fragmentu Ewangelii o narodzeniu Pana
Jezusa. To mia³o podkrelaæ i przypominaæ,
co wiêtujemy. Zwyczaj ten, mimo ¿e coraz
mniej powszechny zachowa³ siê w jeszcze
wielu domach, podobnie jak przygotowany
dodatkowy talerza dla zamorskiego gocia
albo zb³¹kanego wêdrowca. Tego dnia nikt
nie powinien bowiem spêdzaæ sam, ka¿dego
nale¿y te¿ przyj¹æ na wieczerzê. Warto rozej
rzeæ, czy nie mamy wokó³ siebie takiej sa
motnej osoby. Drobny gest mo¿e byæ wiel
kim dobrem uczynionym bliniemu.
Czas po wieczerzy wigilijnej to czas pre
zentów, sk³adanych pod przystrojonym drzew
kiem sosnowym lub jod³owym. Zwyczaj
ubierania choinki jest te¿ doæ m³ody i przy
by³, podobnie jak wiele zwyczajów z Nie
miec. Dzi choinki nie tylko w instytucjach
publicznych i sklepach, ale czêsto te¿ w do
mach pojawiaj¹ siê ju¿ w okolicach Miko³a
jek. Choæ i tu wkrada siê wspó³czesne szaleñs

Grota Narodzenia

To wyj¹tkowy dzieñ w polskim kalen
darzu. Nigdzie na wiecie nie ma tak uroczy
stej i odrêbnej od wszystkich innych oby
czajów wigilii. S³owo wigilia pochodzi z ³a
ciny (vigilia) i oznacza czuwanie. Wprawdzie
to, co najwa¿niejsze odbywa siê wieczorem,
ale ca³y dzieñ obrós³ zwyczajami obecnymi
jeszcze w szcz¹tkowej formie w niektórych
domach. W wigiliê nale¿a³o wstaæ wczenie,
aby rok by³ pomylny, nie wolno by³o siê
k³óciæ, by ca³y rok nie by³ pe³en niezgody.
Nie nale¿a³o te¿ po¿yczaæ nikomu pieniêdzy
ani innych rzeczy.
Niegdy wierzono, ¿e tego dnia duchy mo
g¹ odwiedzaæ swoich bliskich, siadaj¹c nale
¿a³o wiêc dmuchaæ na ³awy i sto³ki, bo nie
przygnieæ ducha.
Punktem kulminacyjnym by³a wieczerza
wigilijna, która powinna siê zaczynaæ, gdy
na niebie zab³ynie pierwsza gwiazdka. Ile

piêkniejszych i zachowuje siê w niemal ka¿
dym polskim domu. Op³atkiem dzielimy siê
te¿ podczas tzw. spotkañ wi¹tecznych orga
nizowanych w miejscach pracy, stowarzysze
niach, instytucjach, szko³ach. To te¿ piêkny
zwyczaj ³¹czenia siê z innymi ludmi w wi¹
tecznej atmosferze. Chyba, ¿e jest siê radn¹
warszawsk¹ z Lewicy (nazwiska chyba nie
warto podawaæ).  To jest gest z katolickiego
rytua³u zwi¹zanego ze wiêtami  wymyli³a
pani radna, gdy dziennikarka TVN chcia³a
prze³amaæ siê z ni¹ op³atkiem.  Próbuje mi
pani narzuciæ katolicki zwyczaj i to podczas
gdy pe³niê oficjaln¹, publiczn¹ funkcjê. To
naprawdê nie jest dobry pomys³. Ciekawe,
jakie wiêta obchodzi ta pani 25 grudnia?
Mo¿e jak inna pos³anka z nowego rozdania
przesilenie zimowe. Pozostaje wspó³czuæ.
Tradycja op³atka nawi¹zuje zapewne do

two, w myl którego choinka jest niepop
rawna politycznie.
Pod choink¹ znajdujemy prezenty, które
przynosi Miko³aj, Gwiazdor lub Anio³ek 
w zale¿noci od regionu. Ten wspó³czesny
wiêty Miko³aj nie ma nic wspólnego ze
wiêtym biskupem; to w³aciwie starszy pan
w czerwonym kubraczku, z brod¹ wymylo
ny przez cocacolê w celach marketingo
wych. Tu chyba najlepszy produkt rekla
mowy wszechczasów.
Te prezenty, które maj¹ sprawiaæ radoæ
i byæ wyrazem naszej mi³oci wobec bliskich
s¹ chyba jednym z najwiêkszych problemów
wi¹t Bo¿ego Narodzenia. Dawniej prezent
musia³ byæ skromny, a najcenniejsze by³y te
zrobione w³asnorêcznie. Jak jest dzi, widzi
my
Polska prze¿ywa g³êboko  pisze Zofia

Kossak w piêknej ksi¹¿ce Rok polski  ³¹
cz¹c po swojemu stare wierzenia z nowymi.
Wilia, wieczerza o charakterze sakramental
nym jest tak mocno zwi¹zana z nami uczu
ciowo, ¿e w oczach wielu Polaków przes³ania
w³aciwe wiêto. Staje siê treci¹ miast wstê
pem.
A przecie¿ najwa¿niejsze zaczyna siê po
wigilii. Wieczór wigilijny koñczy siê bowiem
Pasterk¹, msz¹ wiêt¹, tradycyjnie odpra
wian¹ o pó³nocy, podczas której figurka Pana
Jezusa przenoszona jest do ¿³óbka. Narodzi³
siê nam Zbawiciel

Przygotowania do wi¹t wi¹¿¹ siê te¿ g³ów
nie z sza³em zakupów, co zrêcznie, a czêsto
wrêcz bezczelnie wykorzystuj¹ handlowcy.
Nachalna reklama, wi¹teczny wystrój
sklepów i wszelaki asortyment wi¹tecz
ny pojawiaj¹ siê ju¿ po Wszystkich wiê
tych. Jeszcze niemia³o, bo przecie¿ mamy
now¹ wieck¹ tradycjê w postaci Black
Friday, po którym wiêta zaczynaj¹ siê w
sklepach na ca³ego. Co ciekawe, g³ów
nym motywem wi¹t podczas których czci
my narodzenie Pana Jezusa jest Miko³aj,
choinka, ba³wan, gwiazdka i nieg. Akcen
ty religijne znikaj¹ nawet z kartek wi¹
tecznych.
wiat oszala³ tak bardzo, ¿e w wielu
pañstwach zachodnich, w imiê chorej po
prawnoci politycznej nie u¿ywa siê ter
minologii wiêta Bo¿ego Narodzenia,
a czas wi¹teczny, zimowe wiêta. Nie
na topie jest nawet najbardziej chyba popu
larne w wiecie ¿yczenie Merry Christ
mas  teraz mówi siê Seasons gretting
(wi¹teczne ¿yczenia), albo Happy Holi
days (weso³ych dni wolnych). Przed kilko
ma laty brytyjskie miasto Birmingham za
mieni³o Christmas na Winterval  neo
logizm ³¹czony s³owo i zima (winter) i fes
tival (festiwal, impreza). Bo¿e Narodzenie na
zimow¹ imprezê zamieni³a te¿ IKEA budz¹c
tym sprzeciw (jeszcze) Skandynawów. To
sama IKEA, która wyrzuci³a pracownika za
cytat z Bliblii nt. homoseksualistów i odmowê
promowania ideologii LGBT. Warto zastano
wiæ siê przed nastêpnym zakupem w tym skle
pie. S¹ przecie¿ inne Niektórzy mo¿e pa
miêtaj¹, ¿e i polski MEN ma zas³ugi na tym
polu. W 2014 roku w przygotowywanym na
prêdce darmowym podrêczniku wiêta Bo
¿ego Narodzenia zamieni³y siê w wiêta.
Protest na szczêcie by³ skuteczny.
Wbrew temu wszystkiemu, ¿yczê Pañst
wu radosnych wi¹t Narodzenia Pañskiego.
Oby uda³o siê nam nie zgubiæ tego, co w tych
wiêtach najwa¿niejsze.

IWONA KLIMCZAK
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Co nowego w dokumencie?
£ódzki festiwal filmów dokumentalnych Cz³owiek w zagro¿eniu okrzep³ ju¿ zbli¿aj¹c siê
do trzydziestej edycji, a kilkudniowy przegl¹d w Fabryce Sztuki pozwala rozpoznaæ
dzisiejsze tendencje i zmiany w polskiej produkcji dokumentów. To s¹ czêsto obrazy prawie
pe³nometra¿owe, o skomplikowanych formach podawczych ³¹cz¹cych historyczne doku
mentacje filmowe, fotografie, animacje rysunkowe, rekonstrukcje aktorskie, z wysubli

¯aden polski festiwal nie pominie naszego do
wiadczenia lat okupacji, w tym roku £ukasz
Czajka zrobi³ piêkny dokument o bohaterstwie
Jana i Antoniny ¯abiñskich pt. O zwierzêtach
i ludziach.. Rzecz oparta na wspomnieniach
Antoniny wzbogacona bogat¹ dokumentacj¹
filmów i zdjêæ z tamtego czasu. W latach
czterdziestych Niemcy ograbili warszawskie
zoo, czêsto te¿ po prostu polowano tam na
zwierzêta, ilu ludzi czeka ten sam los mó
wi narratorka. Akowiec Jan ¯abiñski w opus
tosza³ych klatkach i piwnicach, na terenie zoo
gdzie hodowano winie, przechowuje ucieki
nierów z getta i organizuje im dokumenty. Ry
zykuje ¿yciem ca³ej rodziny, do konspiracji
wci¹gniêto nawet kilkuletniego synka, w do
mu zawsze by³ s³oik z trucizn¹, odchodz¹cy
do powstania Jan pozostawia ¿onie pistolet.
Nieczêsty to by³ przypadek by ujæ z ¿yciem
konspiruj¹c kilka lat na rzecz ok. 300 ¯ydów,
o ocaleniu bohaterskiej rodziny zdecydowa³a
zimna krew, pomys³owa brawura i zapewne
co jeszcze. Ja jeszcze pamiêtam po wojnie
pogadanki radiowe o zwierzêtach Jana ¯abiñ
skiego.
Ju¿ godzinê póniej obejrza³em wstrz¹sa
j¹cy obraz Natalii KorynckiejGruz Ma³a
zag³ada, film o skomplikowanych formach
podawczych, czasem realne wspomnienia
dojrza³ej kobiety, czasem poetyka snu ma³ej
dziewczynki, z ca³ej rozstrzelanej wsi Sochy
o 88 cha³upach uratowa³a siê tylko trójka
dzieci, autentyczne fotografie po tej pacyfi

kacji pozostawiaj¹ widza w zgo³a innej kon
dycji psychicznej nili film poprzedni. Ten
dokument pokazuje, ¿e trauma wojenna jest
dziedziczna, przechodzi z pierwszego na dru
gie i trzecie pokolenie.
Jednak Festiwal Cz³owiek w zagro¿e
niu wype³niaj¹ przede wszystkim przyk³ady
przeci¹¿eñ kulturowych najzupe³niej wspó³
czesnych. Znany ju¿ by³ wczeniej wstrz¹sa
j¹cy dokument interwencyjny braci Siekiels
kich Tylko nie mów nikomu. Natomiast
w obrazie Mój kraj taki piêkny na polskich
ulicach patrioci bij¹ siê z lewakami, dalej
w tej kwestii dyskutuj¹ uniwersyteccy inte
lektualici, a potem znowu na ulicach kilku
miast widzimy zorganizowane mordobicie
aktywistów ró¿nej maci, tak zwanych nacjo
nalistów i tak zwanych antyfaszystów. Ideo
logiczne pod³o¿e ma tak¿e inny film o mê¿
czynie dziedzicz¹cym po babci warszaws
k¹ kamienicê na ulicy Z³otej, m³ody rozgo
ryczony cz³owiek rozwa¿a mo¿liwoæ emig
racji, ucieczki z Warszawy, mówi Polska to
przeklête miejsce, nie do ¿ycia. Tymczasem
jego starsza przyjació³ka ujawnia mu w³asn¹
gorzk¹ prawdê o byciu emigrantk¹ w Skan
dynawii (Z³ota).
Jedn¹ z trzech, najskromniejsz¹ nagrod¹
na tym festiwalu, jest nagroda im. Aleksandra
Kamiñskiego za dokument o cz³owieku
przezwyciê¿aj¹cym zagro¿enie. Kandyda
tów do nagrody o takiej formule nie brakuje.
W Symfonii fabryki Ursus emerytowani

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

wyk³ad wyg³osi

dr Jan Przyby³
19 grudnia o godz. 17.30
Szko³a Jêzykowa Lloyd Woodley  £ód, ul. Narutowicza 86
Projekt dofinansowany ze rodków
Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 20142020

Zapraszamy!

Festiwal Mediów Cz³owiek w zagro¿eniu, £ód 2019

pracownicy fabryki traktorów przez dziewiêæ
miesiêcy przygotowuj¹ jednorazowy spektakl,
happening pod kierunkiem specjalistów. Tañ
cz¹ i paraduj¹ w towarzystwie zabytkowych
traktorów, imituj¹, odtwarzaj¹ w³asne gesty
i czynnoci zawodowe, poszukuj¹ ekspery
mentalnych, nowych rodków wyrazu w pan
tomimie. W innym filmie dziewiêædziesiê
cioletni staruszek z trudem i z pomoc¹ innych
wchodzi pod górê, bo od lat wczeniejszych
jest paralotniarzem. I teraz tylko w ob³okach
czuje siê panem sytuacji, szybuj¹c potrafi biæ
Rekord Guinessa, ogl¹damy piêkne zdjêcia
starca w chmurach. (Jeszcze lecimy). A da
lej (Po³¹czeni) by³y narciarz który z wie
kiem utraci³ wzrok, znalaz³ równie niem³od¹
ju¿ partnerkê z któr¹ powróci³ w góry. Oboje
s¹ wyposa¿eni w he³my ze s³uchawkami,
mog¹ zatem podtrzymywaæ wzajemn¹ ³¹cz
noæ. Niewidomy narciarz szusuje po stoku
ws³uchuj¹c siê w mikrofonowe komendy ko
biety na wierzcho³ku góry w prawo, w lewo,
w prawo w lewo, narciarz wpada w krzaki
tylko wtedy, gdy kobiecie (jak to kobiecie) po
myl¹ siê strony. W filmie Przerwana misja
¿o³nierz ciê¿ko okaleczony na misji w Iraku
z trudem odbudowuje swe relacje rodzinne,
dzielnie staje wobec ograniczeñ fizycznych
i statusu inwalidy, ale wreszcie znajdujê no
w¹ szansê s³u¿¹c swym bojowym dowiad
czeniem m³odszym adeptom ¿o³nierskiego
powo³ania. Natomiast w dokumencie ¯ycie
nr 2 operator Krzysztof W³ostowski zaryzy
kowa³ pokazaæ najbardziej dramatyczny mo
ment w swoim ¿yciu. Zaryzykowa³ obna¿yæ
sw¹ prywatnoæ w obliczu mierci, obserwu
jemy go przed i po zabiegu przeszczepu szpi
ku, a przede wszystkim w momencie, w któ
rym jego organizm sztucznie zosta³ pozbawio
ny naturalnej odpornoci. Operator na swoje
szczêcie znalaz³ dawcê, a film zrobi³ z myl¹
o innych pacjentach dopiero wyczekuj¹cych
na dawcê szpiku.
Kiedy na ³ódzkim festiwalu pojawiaj¹ siê
dokumenty o £odzi, rodzi siê kwestia, czy
wobec takich obrazów mamy stosowaæ jakie
inne, bardziej liberalne oceny ni¿ wobec fil
mów z innych miast. £ódzkie filmy wspiera
ne s¹ finansowo jak wszystkie inne przez
PISF, ale dodatkowo lokalnie przez EC1,
przez Atlas Kultury, przez Filmówkê, przez
instytucje izraelskie, francuskie, itd. Bohater
k¹ Martwej natury jest kobieta, która w ro
ku 1968 wyjecha³a z rodzicami z Polski.
Obecnie wêdruje ona po £odzi, a to z przyja
ció³k¹ artystk¹, a to z przyjacielem z Ameryki
nie mówi¹cym ju¿ po polsku. Podwórko za
pamiêtane jeszcze z dzieciñstwa mieci siê
przy Kiliñskiego, rozpoznajemy natychmiast

Foto: Festiwal Mediów

mowanymi eksperymentami operatora i monta¿ysty.

tê rozwalaj¹c¹ siê naro¿n¹ kamienicê. Narra
torka nie mówi wiele o roku 1968, wystar
czy³o pokazaæ trybunê i przemawiaj¹cego
Gomu³kê. Zapewne ta kobieta by³a jeszcze
za m³oda, by maszerowaæ w niekoñcz¹cym
siê t³umie sprzed Politechniki do BU£y
przez ca³e miasto lub oberwaæ pa³¹ na Placu
Wolnoci. Narracja filmu wraca czêciej do
obrazów Litzmannstadt Getto, do filmów
i unikalnych fotografii z tamtego czasu. U bo
haterów tego wspó³czesnego filmu miesza
siê nostalgiczny sentyment dla £odzi z uraza
mi i wspomnieniem miejsc tragicznych i ura
z¹ dziedziczon¹ po przodkach wobec niektó
rych mieszkañców dawnej £odzi. Ale w koñ
cu dwoje goci wizytuj¹cych miasto odnaj
duj¹ groby lub potomstwo tych, dziêki któ
rym ich rodzice uratowali siê, szkoda by
³oby Pani na myd³o, mia³a powiedzieæ taka
bohaterska kobieta.
Drugi film o miecie £odzi, ponoæ ju¿ na
grodzony, tak¿e nie jest konwencjonaln¹
laurk¹ dla naszego miasta (Diagnosis, E. Pod
górska). Jaki psychoanalityk francuski ko
lejno k³adzie na kozetce kilkoro naszych
mieszkañców, ludzi, starych i m³odych, suge
ruje im by spojrzeli na swe dowiadczenia
¿yciowe i swoje osobiste prze¿ycia w pers
pektywie miasta £ód, by oddychali £odzi¹.
Ja jestem £odzi¹, a £ód jest mn¹. Jest to
projekcyjne rzutowanie na miasto cech w³as
nej osobowoci. A miasto £ód czêsto jest tu
fotografowane paskudnie, w ciemnych kolo
rach takich, jak osobowoci owych rozmów
ców na kozetce. Jeden z nich zosta³ nawet
w tamtym czasie zamordowany na Ba³utach
(?). Czasem jednak pojawiaj¹ siê wysmako
wane, odkrywcze kadry z góry, z drona. Tak
sobie wiêc mylê, ja jestem £odzi¹ a £ód
jest mn¹, kiedy ja patrzê na wal¹ce siê kamie
nice w coraz to innym miejscu, czujê ¿e daw
no ju¿ przekroczy³em siedemdziesi¹tkê, czy
o to chodzi³o psychoanalitykowi?
Szkoda, ¿e dokument filmowy ma dzisiaj
dosyæ ograniczony zasiêg oddzia³ywania, kr¹
¿y od festiwalu do festiwalu, dostêpny jest
wprawdzie w Internecie (VOD), ale w tele
wizji dokumenty zosta³y wyparte przez plot
karskie seriale, w kinie przez komercyjne
produkcje fabularne gdzie po kilku pierw
szych scenach wiesz, co bêdzie dalej. Zauwa
¿yæ tymczasem warto, ¿e wspó³czesna pe³no
metra¿owa produkcja dokumentów coraz
czêciej rozwija w³anie ca³¹ opowieæ fabu
larn¹, tyle, ¿e nie zmylon¹ od pocz¹tku do
koñca.

BOGUS£AW SU£KOWSKI
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Podziel siê swoj¹ histori¹

Szkice do portretu wojennego rodziny ze Stanis³awowa
Repatrianci ze Wschodu podzielili siê ze mn¹ mi³oci¹, czyli tym czego nie odebra³a im wojna,
zosta³am przez nich adoptowana. Utracili ma³¹ ojczyznê, ukochane miasta, Stanis³awów, gdzie
mieszkali i Lwów, gdzie siê kszta³cili. Wspania³e góry Czarnohorê i Gorgany, dziki Prut, nad
którym spêdzali wakacje, maj¹tek, domy oraz pozycjê towarzysk¹. Przede wszystkim jednak
krewnych, przyjació³, a w przypadku Rodziców mo¿liwoæ posiadania biologicznego potomstwa.
Wojenne losy rodzin Ziarkiewiczów i Stam
perów to wspania³y, wrêcz modelowy materia³
na serial filmowy. Codziennoæ obu okupacji:
strach, g³ód, represje, wywózki i egzekucje,
splata siê z momentami symbolicznymi dla
Polaków. Do takich zaliczam opuszczenie
18 wrzenia 1939 r. przez kuzyna ojca, W³a
dys³awa Midowicza, obserwatorium na Pop
Iwanie w Czarnohorze, którym kierowa³. By³
to najwy¿ej po³o¿ony budynek w Polsce, jej
duma. Pierwsze potwierdzone nocne zestrze
lenie samolotu niemieckiego Heinkel 111, któ
rego dokona³ szwagier taty  pilot myliwski
W³adys³aw Jan Nowak. Sta³o siê to z 10 na 11
maja 1941 r. w czasie lotu bojowego nad Lon
dynem na samolocie Hurricane.
Wiele lat po mierci rodziców w monogra
fii Konspiracja Lwowska 19391944 napi
sanej przez Grzegorza Mazura i Jerzego Wê
gierskiego przeczyta³am: Komendê Inspekto
ratu Stanis³awów (krypt. Afryka) obj¹³ po
dobno w listopadzie 1943 r. Stanis³aw Witold
Ziarkiewicz, poprzednio pe³ni¹cy obowi¹zki
komendanta samodzielnego obwodu Stani
s³aw  miasto (krypt. Europa). Po pó³ roku
zosta³ aresztowany, gdy na jego trop napro
wadzi³ gestapowców ledzony przez nich ku
rier wys³any ze Lwowa. Przez czerwiec i lipiec
1944 r. przebywa³ w wiêzieniu przy ul. £¹c
kiego we Lwowie.
Tata, wówczas 28letni nauczyciel gimna
zjum kupieckiego, absolwent Wy¿szej Szko³y
Handlu Zagranicznego we Lwowie, podj¹³ siê
tego zadania z poczucia obowi¹zku. Hitlerow
cy rozstrzelali mu m³odsz¹ siostrê Danutê No
wak (¿onê wspomnianego lotnika W³adys³a
wa) i tecia  germanistê Ignacego Stampera.
Ojciec Adam Ziarkiewicz, lekarz weterynarii,
kapitan rezerwy, wywieziony do Starobielska
nie dawa³ znaku ¿ycia, ostatni¹ kartkê wys³a³
w lutym 1940 r. Ciotce, urzêdniczce poczto
wej, odr¹bano piersi siekier¹, w wyniku czego
zmar³a. Ginêli krewni, przyjaciele, koledzy,
s¹siedzi, uczniowie.
Tatu bra³ udzia³ w kampanii wrzeniowej
pe³ni³ funkcjê dowódcy plutonu CKM w 49
Pu³ku Piechoty. Jednostka zajê³a stanowisko
obronne nad Jas³em, sk¹d w walkach wycofa³a
siê najpierw w kierunku Przemyla, a potem
Lwowa, gdzie zosta³a rozbita. Dosta³ siê do
niewoli, uciek³ i wróci³ do Stanis³awowa.
Dzia³a³ w konspiracji, co na tych terenach
by³o jeszcze bardziej trudne, bowiem wróg nie
by³ jeden. Za okupacji hitlerowskiej, aby ob
serwowaæ budynek gestapo prowadzi³ sklepik
po³o¿ony naprzeciwko bramy. Pod pod³og¹
by³a ukryta broñ. Po wojnie nie opowiada³
o akcjach, raz tylko, kiedy wleklimy siê za
star¹ ciê¿arówk¹ wioz¹c¹ kapustê wyrwa³o
mu siê: w takiej kapucie wywielimy tych
wyprowadzonych z getta. Powiedzia³ to tak,
jakby pomoc cz³onkom ¿ydowskiego ruchu
oporu by³a czym zwyczajnym. Pozna³am te¿
panie, które w czasie wojny jako m³ode dziew
czyny uratowa³ przed wywózk¹ na roboty do
Niemiec.
23 maja 1944 r. zosta³ aresztowany przez
gestapo. Uda³o mu siê zjeæ piecz¹tkê, prze
bywa³ krótko w wiêzieniu w Stanis³awowie,

ich zlikwiduje zanim siê podda. Przygotowy
wali siê na mieræ, ale wczeniej na nierówn¹
walkê, w tym celu barykadowali siê w jednym
z baraków. Niemcy jednak uciekli, do obozu
9 maja wkroczyli Rosjanie.
Badaj¹cy go lekarz z Czerwonego Krzy¿a
dawa³ mu miesi¹c ¿ycia... plu³ bowiem krwi¹,
gor¹czkowa³, wa¿y³a 45 kg przy wzrocie 178
cm. Po piêtnastu dniach cudem dotar³ do Kra
kowa, o czym informuje list adresowany do
Mamusi w Stanis³awowie, podawany przez
wiele ¿yczliwych kolejarskich r¹k.
Kochana Andu! Wróci³em z obozu i przy
wêdrowa³em do Krakowa 25 maja. Jestem
trochê chory, obóz i praca w fabryce naruszy³y
mi p³uca, jednak nie jest to grone i da siê wy
leczyæ. Ju¿ biorê zastrzyki wapienne. Chorob¹
moj¹ siê nie martw, wszystko przyschnie na
mnie jak na psie. Andu przyjechaæ do was

a nastêpnie we Lwowie, sk¹d wywieziono go
do obozu GrossRosen, komando Landeshut.
Prawdopodobnie obóz, a nie stracenie,to wy
nik ³apówki przekazanej przez Babciê i Ma
musiê. W grypsie z 4 lipca 1944 r. Tata pisa³:
Dusieñko najdro¿sza. Wczoraj, to znaczy 3 lip
ca by³em przes³uchiwany i podpisa³em proto
kó³. Co ze mn¹ bêdzie, nie wiem. Na wszelki
wypadek piszê do Ciebie tych parê s³ów. Gdy
dostaniesz list to bêdzie to znaczy³o, ¿e zosta
³em wywieziony do obozu. Nie rozpaczaj wte
dy Andeczko, gdy¿ tak widocznie chce Pan
Bóg. Wracajcie z Mam¹ do domu
i módlcie siê, by Pan Bóg pozwoli³
mi wróciæ do Ciebie. Jestem zdrów
i silny, wiêc przy Bo¿ej pomocy
wszystko przetrzymam i prêdzej czy
póniej wrócê do Ciebie moje Ty
Szczêcie najdro¿sze. ( ) Pa moje
Maleñstwo ca³ujê Ciê niezliczon¹
iloæ razy z ca³ego serca i polecam
Ciê opiece Matki Boskiej. Twój na
zawsze Tolek.
19 lipca 1944 r. dotar³ do obozu
koncentracyjnego, otrzyma³ numer
6742. Rozmow¹ z wiêniami by
³o bicie. G³ód, brud, choroby, nie
wolnicza po 16 godzin praca, ci¹g³e
apele. Wiêniowie sobie pomagali,
niezale¿nie od narodowoci i wyz
Stanis³aw Ziarkiewicz (
)
nawanej wiary. Piêknie w pamiêci
Taty zapisali siê Jugos³owianie. Francuz den nie mogê, dlatego je¿eli mo¿ecie przyje¿d¿aj
tysta za papierosy wyrwa³ mu z¹b obcêgami, cie. Koñcz¹c ca³ujê Ciê mocno, Twój na zaw
w k¹cie fabrycznej hali. W wiêta Bo¿ego sze Tolek.
Narodzenia Niemcy puszczali z g³oników
Tatu intensywnie leczy³ grulicê najpierw
i piewali Cich¹ noc, robi³o to przejmuj¹ce w szpitalu w Krakowie, a potem dwukrotnie
wra¿enie, ten moment by³ najtrudniejszy dla w sanatoriach w Zakopanem. Jego trwaj¹cy
zachowania wiary. Po¿ywieniem by³a zupa a¿ dziewiêæ miesiêcy pobyt z lat 6364 dobrze
tzw. wodzianka z brukwi, szczêcie mia³ ten, zapamiêta³am. Mia³ marskie lewe p³uco,
kto znalaz³ w niej kawa³ek ziemniaka. Racja wkrótce do³¹czy³a rozedma. Podobno przez
gliniastego czarnego chleba, kawa zbo¿owa pierwszy rok suszy³ i chowa³ chleb, chcia³ na
na wodzie, w niedziele rarytas  ³y¿ka mielo byæ kozê, aby by³o mleko. Za brak szacunku
nego surowego miêsa koñskiego, które czêsto dla chleba móg³ pobiæ. W domu by³ on wiê
cuchnê³o. Jak szli do fabryki, okoliczna lud toci¹, ca³owa³o siê go, gdy spad³ na ziemiê,
noæ bardzo agresywnie siê wobec nich zacho a przed krojeniem ¿egna³o no¿em. Nie mog
wywa³a, wymylano im od polskich wiñ ³am grymasiæ, wszystkie odpadki ¿ywnoci
i polskich bandytów. Najgorsza by³a pewna oddawalimy na wie dla wiñ i kur.
staruszka z ma³ego domku, strasznie przekli
Tatu jako cz³owiek ze Wschodu zna³ men
na³a, rzuca³a w wiêniów kamieniami. Wiê talnoæ i metody NKWD, wiedzia³ czego uczy
niowie, którzy poszli do kamienio³omów (tam ³a bezpiekê. Opowiada³ o fa³szowanych wybo
kierowano inteligencjê), ¿yli maksimum 6 ty rach, by³o to g³osowanie za przy³¹czeniem ziem
godni, zwykle umierali wczeniej, czêsto rzu na Wschodzie do Republiki Ukraiñskiej do
cali siê z urwiska. Tacie uda³o siê ukryæ wyk ZSRR. Polaków z komisji wyprowadzono si³¹
szta³cenie, poda³ siê za pomocnika lusarza, z sali na posi³ek, podczas ich nieobecnoci za
dlatego wyl¹dowa³ w fabryce ³o¿ysk kulko pewne podmieniono urny. Wiedzia³, ¿e przy
wych.
znanie siê w jego stanie zdrowia do dzia³alno
Rosyjski jeniec, m³ody podporucznik ura ci w AK by³o skazaniem siê na mieræ, nawet
towa³ Tacie ¿ycie, wci¹gn¹³ go do baraku, gdy gdyby oficjalnym wyrokiem by³o tylko wiê
zemdla³, co uchroni³o go przed pobiciem. To zienie czy wywóz. Zawsze pisz¹c ¿yciorysy
mog³o kosztowaæ Rosjanina ¿ycie, gdy¿ wszel podawa³ udzia³ w kampanii wrzeniowej, wiê
kie ludzki odruchy hitlerowcy starali siê wyko zienie i pobyt w obozie koncentracyjnym,
rzeniæ z wiêniów. Najgorsi dla Polaków byli które w wersji oficjalnej by³y nastêpstwem
Ukraiñcy. Tata dobrze zna³ zarówno ukraiñs uczestnictwa w tajnym nauczaniu. Jak przez
ki, jak i niemiecki, ten ostatni lepiej od czes mg³ê pamiêtam, i¿ sk³ada³ zeznania w sprawie
kiego kapo i czêci ukraiñskiej za³ogi. W obo gestapowców ze Stanis³awowa, chyba w am
zie przechodzi³ prawdopodobnie dyzenteriê, basadzie w Warszawie, by³o to dla niego og
prze¿ycie tej ciê¿kiej choroby graniczy³o z cu romne prze¿ycie.
dem. Nabawi³ siê te¿ grulicy i wrzodów ¿o
O siostrze Taty, Cioci Danusi z Ziarkiewi
³¹dka. Wiêniowie byli przekonani, i¿ za³oga czów Nowakowej najpiêkniej napisa³a Karo

lina Lanckoroñska w swoich Wspomnie
niach wojennych. Ta ksi¹¿ka jest jej nagrob
kiem. Tatu by³ bardzo przeciwny pracy siost
ry w RGO (Rada G³ówna Opiekuñcza  przyp.
red.). Nazywa³ j¹ arystokratyczn¹ zabaw¹.
Po pierwsze uwa¿a³, i¿ chodzenie do wiêzienia
z paczkami dla wiêniów nie jest bezpieczne
dla m³odej, odznaczaj¹cej siê germañsk¹ uro
d¹ blondynki, po drugie by³o to niebezpieczne
ze wzglêdu na jego dzia³alnoæ w AK. Akcjê
do¿ywania wiêniów uwa¿a³ za bardzo szla
chetn¹, ale ma³o skuteczn¹, gdy¿ wiêkszoæ
paczek nigdy do wiêniów nie dotar³a.
Dziadek Ignacy Stamper by³ germanist¹,
profesorem II Gimnazjum Pañstwowego Mês
kiego w Stanis³awowie, powtarza³ swoim cór
kom Annie i Krystynie: Niemcy to kulturalny
naród, maj¹ bardzo surowe przepisy, ale s¹
zdyscyplinowani, szanuj¹ prawo. Uwa¿a³, ¿e
skoro hitlerowcy kazali zg³osiæ siê nauczycie
lom, nale¿y siê stawiæ, a on jako nauczyciel
jêzyka niemieckiego ma obowi¹zek wobec
kolegów, bo na pewno trzeba bêdzie t³uma
czyæ rozmowy. Prawdopodobnie dziadek nie
mia³ okazji nawet ust otworzyæ, nie mia³ czego
t³umaczyæ, bo natychmiast zebranych wywie
ziono na rozstrzelanie. Razem z pro
fesorami (tablica pami¹tkowa znaj
duje siê katedrze we Wroc³awiu, tam
te¿ odbywa³y siê nabo¿eñstwa i zjaz
dy rodzin), aresztowano inteligencjê,
przedstawicieli wolnych zawodów.
Przez d³ugi czas rodziny dostarcza
³y paczki do wiêzienia, tam je nie
tylko odbierano, ale przekazywano,
co maj¹ zawieraæ, co jest potrzebne
uwiêzionym. Rodziny wiêcie wie
rzy³y, ¿e ich krewni ¿yj¹. Paczki te
robiono kosztem wielu wyrzeczeñ,
w miecie panowa³ g³ód. Mamusia
szy³a dziadkowi koszule i bieliznê
z przecierade³. W paczkach obok
chleba by³ t³uszcz, cebula. Razem
z dziadkiem aresztowano jego naj
lepszego przyjaciela pana Witolda
D¹browskiego, matematyka i przyrodnika,
a tak¿e Stanis³awa Telichowskiego, za któ
rego syna wysz³a po wojnie Krystyna Stam
perówna.
Rodzina Stamperów i Mamusia z Tatu
siem od wrzenia 1938 r. mieszkali na osiedlu
ko³o lotniska, w nowym domu z du¿ym ogro
dem, przy ul. Kwiatowej 5. Hitlerowcy dom,
z wyj¹tkiem kuchni i jednego pokoju, zabrali
na kwatery. Wyrzucili na podwórko wszystkie
ksi¹¿ki, po³owa by³a napisana w jêzyku nie
mieckim! I podpalili. W zgliszczach Ciocia
Krystyna znalaz³a egzemplarz nadpalonego
Heinego, uda³o siê jej odczytaæ miêdzy innymi
zdaniem z Tkaczy: Niemcy! My tkamy wam
ca³un grobowy. Trzykrotne przekleñstwo
wprzêdlimy w osnowy. Odebra³a je jako znak,
który doda³ jej otuchy. Gdy wojna wybuch³a
mia³a 17 lat i uczêszcza³a do Gimnazjum Ur
szulanek. Maturê zdawa³a za okupacji sowiec
kiej w koedukacyjnej szkole. W czasie okupa
cji niemieckiej przez pewien czas ukrywa³a
siê, a potem pos³ugiwa³a siê fa³szywymi
dokumentami, chciano bowiem, aby podpi
sa³a volkslistê i gro¿ono wywozem na roboty.
Kiedy zaczyna³am siê uczyæ historii, us³y
sza³am stwierdzenie: cmentarze tworz¹ histo
riê narodu, nie jest to do koñca prawda, miej
sca pochówku krewnych moich adopcyjnych
rodziców z trudem ustalano, w kilku przypad
kach to siê nie uda³o. Nie ma ju¿ w Stanis³a
wowie grobów ich bliskich i to jest w³anie ta
najprawdziwsze polska historia.

ANTONINA SEBESTA
Praca nagrodzona w konkursie redakcji Aspektu
Polskiego pt. Podziel siê swoj¹ histori¹.
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Kod genetyczny Unii Europejskiej (cz. 2
Ju¿ w 1957 r. negocjatorzy implementacji projektu integracji europejskiej celowo przygotowali
traktat dwuznaczny, niedookrelony, zdolny do wszelkich ewolucji, ale prowadz¹cy do nieodwra
calnoci procesu. Jak powiada Pierre Manent nieokrelonoæ stanowi ostatnie stadium roz
woju demokracji, uwolnionej od takich atrybutów jak granica, naród, terytorium, kultura bycia,
cywilizacja.

Wiedzieli owi negocjatorzy, ¿e narody nie za
akceptuj¹ nag³ego odebrania im suwerennoci.
S¹ za to otwarte na uwspólnotowienie swych
kompetencji, byle tylko da³o siê je odwróciæ.
Godz¹ siê na cesjê suwerennoci jedynie w nie
których dziedzinach. Nastêpnie utworzy siê
ponadnarodow¹ ca³oæ. Potêgê makiawelicz
nego umys³u Monneta warto wymierzyæ jego
pewnoci¹, ¿e jest w stanie sprawiæ, aby odeb
ranie pañstwom ich suwerennoci potraktowa
ne by³o jako co znonego, poprzez niedost
rzegalny, stopniowy, lecz bez mo¿liwoci cof
niêcia, transfer ich kompetencji (jak w znanej
alegorii o gotowaniu ¿aby). W 1955 r. Mon
net powo³uje Komitet na rzecz Stanów Zjed
noczonych Europy, którego pierwszym zada
niem zleconym przez Amerykê mia³o byæ
unieszkodliwienie nuklearnej niepodleg³oci
Francji. Zamiar siê nie powiód³ wskutek zab
lokowania przez De Gaullea. Ojcowie Za³o
¿yciele spisali siê jednak na medal: Stany
Zjednoczone Europy to w rzeczywistoci
Stany Zjednoczone w Europie.
Unia posuwa siê do przodu ma³ymi, zama
skowanymi posuniêciami. Euro, migracje,
handel: im bardziej otwieraj¹ siê granice, tym
bardziej zwiêksza siê nieufnoæ i trudnoci
miêdzy krajami; bardziej trzeba zwiêkszaæ re
gulacje i oddawaæ w³adzê ponadnarodowym
organom. Ka¿dy kryzys jest dobrym preteks
tem do kolejnego kroku ku ponadnarodowo
ci. Kraje cz³onkowskie s¹ ju¿ gotowe na przy
jêcie propozycji, które dotychczas wydawa³y
siê nie do przyjêcia. Dla przyk³adu imigracja.
Po usuniêciu granic, wskutek jawnych (czyt.
Merkel) i ukrytych (czyt. Soros) mechaniz
mów, powstaje migracyjny chaos. Kraje do
prowadzone s¹ do bezsilnoci. Unia przedsta
wia siebie jako czynnik mog¹cy wybawiæ kra
jowych polityków z trudnoci. Polacy ³udz¹
siê, a rz¹dz¹cy ich w tym utwierdzaj¹, ¿e UE
przyjê³a ze zrozumieniem punkt widzenia pols
kiego rz¹du i zaprzestanie nacisków. Zapew
niam, ¿e nie ustan¹ prace nad ró¿nymi meto
dami wywierania presji migracyjnej, tym bar
dziej, ¿e Europa demograficznie wymiera. Po
jawia siê pytanie, czy promotorzy owego mi
gracyjnego chaosu zdaj¹ sobie sprawê z jego
celowego ukierunkowania ku stworzeniu
kontrspo³eczeñstwa islamskiego, odrzucaj¹
cego asymilacjê, lekcewa¿¹cego prawo pañst
wa goszcz¹cego i rz¹dz¹cego siê odrêbnym
prawem szariatu, nie wykluczaj¹c terroryzmu.
Islam bowiem jest czym wiêkszym ni¿ reli
gia, to prawo doczesne i duchowe, które obej
muje ca³okszta³t ¿ycia spo³ecznego, próbuj¹c
podporz¹dkowaæ sobie europejskie systemy
polityczne. I taki w³anie gen stopniowej de
konstrukcji suwerennoci i osobnoci tworz¹
cych prawdziw¹ Europê zosta³ wiadomie
wprowadzony przez Ojców Za³o¿ycieli. Do
rangi proroczego symbolu urasta moment
powstania w kwietniu 1951 r. traktatu powo³u
j¹cego do ¿ycia wspólnotê przemys³u górni
czego. Nazwano to wydarzenie narodzinami
Europy jako dziewiczej, niezapisanej kartki.
Obraduj¹cy przez wiele dni przedstawiciele
Francji, Niemiec, W³och, Belgii i Luksembur
ga, wród których widzimy Roberta Schuma

na, nie mog¹c uzgodniæ wielu szczegó³ów roz
jechali siê do domów, uprzednio jednak sk³a
daj¹c podpisy in blanco na pustej kartce, która
póniej zosta³a wype³niona przez zaufanych
urzêdników. Bo liczy³ siê jednocz¹cy duch
europejski. Ów za podsun¹³ genialny za
bieg bezporedniego skutku traktatów oraz
bezwzglêdnego prymatu prawa europejskiego
nad prawem krajowym. Tym samym pañstwa,
ich prawa, a nawet konstytucje s¹ de facto zep
chniête na margines. UE stopniowo rozmon

w 1944 r. zosta³ wziêty w Normandii do nie
woli przez Amerykanów, którzy  w ramach
projektu recyklingu nazistów rokuj¹cych
nadzieje na u¿ycie przy budowie nowych Nie
miec  przewieli go na dwa lata do Fortu
Getty w stanie Missisipi, w USA, gdzie by³
poddawany intensywnemu praniu mózgu.
W 1946 r. Amerykanie uznali, ¿e Hallstein
kwalifikuje siê do wykonania powa¿nych za
dañ w amerykañskiej administracji, a konkret
nie powo³ali go na stanowisko rektora uniwer
sytetu we Frankfurcie n/Menem. Wkrótce po
tem rozpocz¹³ karierê dyplomatyczn¹ w nie
mieckim MSZ, wyznaczony przez Ameryka
nów do dokonywania permanentnej przemia
ny umys³u i ducha, która ma siê dokonywaæ
przez integracjê ponadnarodow¹. Adenauer
przedstawi³ Hallsteina jako specjalistê od pra

Do rangi proroczego symbolu urasta powstanie w 1951 r. traktatu za³o¿ycielskiego Wspólnoty Wêgla i Stali

towuje krajowe prawa i regulacje, wprowadza
j¹c w zamian bezmiar norm do krajowych po
rz¹dków prawnych. Zwieñczeniem mia³a staæ
siê niedosz³a konstytucja europejska z 2005 r.
Celem by³ wiat zjednoczony pod egid¹ nie
ograniczonego rynku i prawa ka¿dego do
wszystkiego, a UE jako laboratorium dowiad
czalne przysz³ego rz¹du wiatowego.
Wracaj¹c do Monneta, nieprzypadkowa
by³a jego obecnoæ w maju 1954 r. na zebraniu
inauguracyjnym grupy Bilderberg, potajem
nie gromadz¹cej wysoko postawionych decy
dentów europejskich i amerykañskich, a przez
wielu, nie bez racji zwanej tajnym rz¹dem
wiatowym. Byli tam równie¿ wszyscy wa¿ni
ludzie zwi¹zani z konstruktem europejskim.
Geneza UE by³aby niepe³na, gdyby pomi
n¹æ dzisiaj kompletnie przemilczan¹ postaæ
innego Ojca Za³o¿yciela, Waltera Hallstei
na. To pierwszy przewodnicz¹cy KE przez ca
³¹ dekadê. Profesor prawa, osoba wybitnie in
teligentna, acz z osobliw¹ przesz³oci¹. £at
wo wyjaniæ powody wstydliwego ukrywania
jego udzia³u.
Ju¿ od lat 30. XX w. by³ wysokiej rangi
funkcjonariuszem NSDAP. W czasie wojny,
w uznaniu zas³ug dla kszta³towania prawa III
Rzeszy, zosta³ awansowany do wysokiego
stopnia oficerskiego. Ba, ju¿ od 1936 r. Hall
stein wspó³pracowa³ z  tak, tym samym 
Hansem Frankiem przy tworzeniu Akademii
Prawa Niemieckiego, której zosta³ rektorem,
a przez okres wojny s³u¿y³ jako instruktor na
rodowosocjalistyczny. Mia³ to szczêcie, ¿e

wa miêdzynarodowego Jean Monnetowi, któ
ry w³¹czy³ go do grupy ekspertów negocjuj¹
cych plan Schumana. W 1957 r. w Rzymie
Hallstein z ramienia Niemiec podpisuje traktat
ustanawiaj¹cy Wspólnotê. A dlaczego jemu
w³anie poruczono to zadanie? Bo ju¿ w prze
dedniu II wojny wiatowej stworzy³ koncep
cjê ram instytucjonalnych dla wynarodowio
nej Europy, zjednoczonej pod butem Hitlera
i Mussoliniego. Przyda³o siê jak znalaz³ do
tworzenia po wojnie podwalin pod ponadna
rodowy ustrój.
W Waszyngtonie i w Bonn wszystko wie
dziano o nazistowskiej przesz³oci Hallsteina.
A ci, którzy wiedzieli, zatrzymali to dla siebie.
Prawda zosta³a ukryta. Nie by³ zreszt¹ jedy
nym, którego nazistowska przesz³oæ zosta³a
wymazana. Wielu oficjeli III Rzeszy i cz³on
ków NSDAP by³o chronionych i promowa
nych. Przypadek Hallsteina pokazuje, ¿e ten
proceder rozprzestrzenia³ siê tak¿e w instytuc
jach integruj¹cej siê Europy i pozwala lepiej
zrozumieæ europejski pêd do zjednoczenia po
przez wynarodowienie, a nie poprzez wspó³
pracê miêdzy pañstwami. Smaczku przydaje
fakt, ¿e 13 listopada 2018 r. przed Parlamen
tem w Strasburgu Angela Merkel z³o¿y³a ho³d
Walterowi Hallsteinowi: Prawie szeædziesi¹t
lat temu przewodnicz¹cy KE, Niemiec Walter
Hallstein, opisywa³ zjednoczenie Europy jako
niezwykle mia³e przedsiêwziêcie bez prece
densu , które pozwoli³o wznieæ siê ponad
lata wojny i dyktatury oraz zapewniæ stabiln¹
pokojow¹ przysz³oæ. Nie ma w¹tpliwoci, ¿e
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przesz³oæ Hallsteina by³a dobrze znana p.
Merkel, skoro prawda tkwi w niemieckich
archiwach federalnych.
Do grona Ojców za³o¿ycieli UE ko
niecznie musimy dopisaæ Altiero Spinelliego,
w³oskiego komunistê, który, uwiêziony przez
Mussoliniego, w 1941 r. napisa³ (wraz z dwo
ma kompanami) tzw. Manifest z Ventotene
(od nazwy wyspy uwiêzienia), opublikowany
trzy lata póniej, który de facto sta³ siê funda
mentem systemu realizowanego jako UE. Spi
nelli by³ póniej cz³onkiem KE, a o jego wiel
kiej roli niech wiadcz¹ choæby dwa fakty: je
go nazwisko widnieje nad wejciem do g³ów
nego budynku Parlamentu Europejskiego oraz
ten, ¿e w sierpniu 2016 r., na pok³adzie okrêtu
zacumowanego na wyspie Ventotene, kanc
lerz Angela Merkel, premier Matteo Renzi
oraz prezydent Francois Hollande, oddali Spi
nelliemu ho³d.
Prof. Jacek Bartyzel (UMK Toruñ) zwiê
le opisa³ zasadnicze cele zarysowane w Mani
fecie: [G]eneralna tendencja, myl przewod
nia, jest bardzo wyrana: ród³em wszelkiego
z³a jest pañstwo narodowe i suwerennoæ
pañstw zbudowanych na jednym, dominuj¹
cym narodzie. Ma ono zostaæ zast¹pione przez
jednolite pañstwo sfederowane, które bêdzie
posiada³o pe³niê w³adzy politycznej, militar
nej, ekonomicznej i które bêdzie arbitralnie
decydowaæ o tym, jaki zakres autonomii wew
nêtrznej bêd¹ posiada³y pañstwa narodowe.
Program budowy europejskiego superpañst
wa podawany jest jako panaceum na wszelkie
bol¹czki, na wojny i konflikty.
Dr Tymoteusz Zych (Ordo Iuris) uszcze
gó³owi³ tê charakterystykê: Od czasu, kiedy
Spinelli przygotowa³ projekt Traktatu o Unii
Europejskiej, przyjêty w 1984 roku przez Par
lament Europejski, którego Spinelli by³ zreszt¹
prominentnym cz³onkiem, widzimy, ¿e krok po
kroku kolejne elementy tego programu s¹
wdra¿ane. To jednolita waluta czy zastrze¿e
nie dla Unii wy³¹cznych kompetencji do two
rzenia prawa w okrelonych dziedzinach. Po
wsta³a tak¿e koncepcja, ¿e UE mo¿e byæ stro
n¹ umów miêdzynarodowych tak jak pañstwa
(co stanowi atrybut suwerennoci ). Oczywi
cie ten projekt nie zosta³ jeszcze w pe³ni
zrealizowany. Jeszcze nie zrealizowano za³o
¿eñ dotycz¹cych wspólnej europejskiej obron
noci , ale ju¿ w tej chwili s¹ poszerzane
kompetencje unijnej stra¿y granicznej. KE za
proponowa³a niedawno, ¿eby stra¿ graniczna
mog³a interweniowaæ z prawem u¿ycia si³y na
terenie pañstw cz³onkowskich nawet bez ich
zgody. Widzimy wiêc, ¿e idea Spinelliego,
idea Europy federalnej, Europy bez narodo
wych to¿samoci, w których upatruje siê z³o,
jest coraz bli¿sza realizacji.
Niewiele jest przes³anek, ¿e Unia Europej
ska odetnie siê od swojego DNA i powstrzy
ma marsz ku Stanom Zjednoczonym Europy,
nie przypadkiem pod egid¹ Niemiec. A w pa
kiecie dostaniemy: karz¹c¹ rêkê poprawnoci
politycznej, rz¹dy cynicznych k³amstw, religiê
globalnego ocieplenia, eutanazjê, aborcjê na
¿yczenie do koñca ci¹¿y, mo¿e nawet dziecio
bójstwo, genderomaniê, ma³¿eñstwa homo
seksualne z prawem do adopcji dzieci, itp.
A w kolejce niecierpliwie czekaj¹ jeszcze inne
rz¹dy, którym tego wspó³czujê. Nieub³agany
walec Historii? Stolica Piotrowa zdaje siê, ¿e
ju¿ dawno rzuci³a rêcznik na ring. Polacy
za, nie tylko obywatele, ale i rz¹dz¹cy, z jed
nej strony akceptuj¹ taki stan rzeczy (patrz:
gremialne poparcie dla udzia³u Polski w UE),
a z drugiej strony wybieraj¹ do w³adzy ugru
powanie d¹¿¹ce do suwerennoci, co w wietle
powy¿szych rozwa¿añ jest kwadratur¹ ko³a.
koniec

JERZY NAGÓRSKI

WYDARZENIA
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Jubileusz
Jubileusz to okr¹g³a rocznica, np. 25, 30, 50 lat czyjej dzia³alnoci zawodowej lub
publicznej, a tak¿e powstania, u³o¿enia czego. Termin ten jest tak¿e rozumiany jako
uroczystoæ zorganizowana z tej okazji, a wzi¹³ siê w naszym jêzyku z ³aciny redniowiecznej.
13 listopada 2019 r. (roda) mia³em okazjê
wzi¹æ udzia³ w uroczystoci 50lecia Od
dzia³u Nauczycielskiego Polskiego Towarzy
stwa TurystycznoKrajoznawczego (PTTK)
w £odzi. zreszt¹ tak¿e z okazji 30lecia tego
Stowarzyszenia (wówczas 10 listopada). Dla
czego o tym piszê? Nie wiem, czy inne grupy
zawodowe mog³yby siê pochwaliæ tym, ¿e
s¹ pewn¹ jednostk¹ du¿ej ogólnopolskiej or
ganizacji krajoznawczej. Jest to w pe³ni zrozu
mia³e, ¿e w³anie nauczyciele stanowi¹ zor
ganizowan¹ grupê osób zainteresowanych tu
rystyk¹ i krajoznawstwem, bo w³anie oni,
nauczyciele, s¹ najbardziej wiadomi znacze
nia dzia³alnoci w tym kierunku, jako ¿e ma
to du¿y wp³yw na postawê obywatelsk¹ ka¿
dego cz³onka naszej spo³ecznoci.
Uroczystoæ odby³a siê w piêknej sali
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP)
w £odzi przy ulicy Piotrkowskiej 137 na
I piêtrze. Ta lokalizacja omawianej organizacji
jest zrozumia³a. Czy kto inny chcia³by przy
garn¹æ entuzjastów piêkna naszego kraju?
W¹tpiê.
Utworzenie Oddzia³u nie by³o ³atwe w cza
sach PRL. Wymaga³o to wiele zachodu i wie
lu ró¿nych prawnych zabiegów. Takie to by
³y czasy. Mówi³ o tym chyba jedyny jeszcze
¿yj¹cy wspó³twórca stowarzyszenia pan An
toni Binasiak (pierwszy prezes). O historii or
ganizacji i jej dzia³aczach napisa³ piêknie pan
Jan Sza³owski w artykule pt. Jest taki dom
przy Piotrkowskiej w padziernikowym nu
merze (261) miesiêcznika Aspekt Polski.
I by³a to chyba jedyna, a poza tym bardzo war
tociowa informacja o nauczycielachkrajo
znawcach, mi³onikach naszego kraju. Wy
ra¿am du¿e uznanie dla skrzêtnej pracy auto
ra artyku³u, zreszt¹ z zawodu historyka i zna
komitego publicysty. Nale¿y te¿ podziêko
waæ za obecnoæ na uroczystoci prezesowi
³ódzkiego PTTK, a tak¿e gospodyni Klubu
Nauczycielskiego, który piêknie goci³ uczest

ników jubileuszu.
Ju¿ w pocz¹tkach dzia³alnoci tej organi
zacji przyjêto za patrona Bronis³awa Szwal
ma, niegdy bardzo znanego dzia³acza spo
³ecznego, dyrektora jednej z ³ódzkich szkó³,
wybitnego krajoznawcyteoretyka, a zw³asz
cza praktyka w dziele upowszechniania zami
³owania poznawania piêkna w³asnego kraju.
W okresie dwudziestolecia miêdzywojenne
go oraz tak¿e w latach po okupacji niemiec
kiej Bronis³aw Szwalm potrafi³ zorganizo
waæ ponad tysi¹cosobowe wycieczki szkol
ne poci¹gami w ró¿ne zak¹tki kraju, czego
dzisiaj nie mo¿emy dowiadczyæ, choæ  jak
przypuszczam  znaleliby siê nauczyciele
chêtni do zorganizowania podobnych woja¿y.
Jest to spowodowane tym, ¿e m³odzie¿ woli
obecnie korzystaæ z wycieczek zagranicznych,
które wydaj¹ siê jej bardziej ciekawe, a przede
wszystkim w miarê kosztowne (teraz do wielu
krajów nawet bez wizy i paszportu). Stanowi
to tylko zachêtê do planowania przysz³ej emi
gracji, opuszczenia rodzinnego kraju. Zorga
nizowanie ciekawej wycieczki dla m³odzie¿y
wymaga odpowiedniego dowiadczenia, aby
taki wyjazd dobrze zaplanowaæ i zrealizowaæ,
powiêcenia czasu, a co za tym idzie powstaje
problem wspó³pracy z formalnymi placówka
mi edukacyjnymi, które powinny na takie im
prezy znaleæ trochê pieniêdzy. Przyda³oby
siê tu has³o: wycieczka+ i wówczas nie by³oby
przykrych dla obu stron strajków w³oskich,
a m³odzie¿ poznawa³aby kraj ojczysty, maj¹c
nie tylko opiekê, ale tak¿e wyjanienia doty
cz¹ce poznawanych regionów.
Podziwia³em stronê organizacyjn¹ jubile
uszu. Ka¿dy cz³onek organizacji co od sie
bie dawa³. Widaæ by³o, ¿e nikt nie zadawa³
sobie pytania, czêsto stawianego: a co ja z te
go bêdê mia³? Niebywa³ym wydarzeniem
by³o obdarowanie wyró¿nionych osób piêk
nymi albumami. Kto o tym musia³ pomyleæ
i za to nale¿y podziêkowaæ. Na koniec uro

Odznaczenie dla prof. Matyi
Prof. Miros³aw Matyja, nasz redakcyjny kolega, zosta³ uhonorowany Krzy¿em Komandorskim
z Gwiazd¹ wiêtego Stanis³awa Biskupa i Mêczennika.
23 listopada br. w bazylice archikatedralnej
pw. w. Piotra i Paw³a w Poznaniu prof. Mi
ros³aw Matyja zosta³ odznaczony Krzy¿em
Komandorskim z Gwiazd¹ w. Stanis³awa
Biskupa Mêczennika za zas³ugi na polu nauki.
171 Inwestytura Królewskiego Orderu
wiêtego Stanis³awa Biskupa i Mêczennika
mia³a miejsce w Z³otej Kaplicy, w której
znajduj¹ siê pozosta³oci po grobowcach
pierwszych polskich w³adców: Mieszka I
i Boles³awa Chrobrego.
Wrêczenie orderu odby³o siê po Mszy
wiêtej, odprawianej przez Ksiêdza Pra³ata
Jana Stanis³awskiego, Kapelana Orderu.
Prof. Miros³aw Maryja jest profesorem
Polskiego Uniwersytetu na Obczynie w Lon
dynie, jest wieloletnim publicyst¹ miesiêcz

nika Aspekt Polski, autorem znakomitych
tekstów politologicznych i ekonomicznych.
Order wiêtego Stanis³awa Biskupa i Mê
czennika ustanowiony zosta³ w 1765 r. przez
króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego.
Order zajmowa³ drugie miejsce w hierarchii
polskich orderów, po Orderze Or³a Bia³ego,
a przed ustanowionym w 1792 r. Orderem
Virtuti Militari. Jego otrzymanie mia³o byæ
zachêt¹ do dalszej s³u¿by publicznej, z per
spektyw¹ otrzymania wy¿szego odznaczenia.
W 1979 r. idea Orderu wiêtego Stani
s³awa zosta³a reaktywowana, a w 1983 r. Oj
ciec wiêty Jan Pawe³ II pob³ogos³awi³ Order
w Z³otej Kaplicy w poznañskiej bazylice.

IKA

czystoci zaproponowano zebranym obejrze
nie wystawy fotogramów z wêdrówek po
Polsce i jej kresach obecnego prezesa 1. Ko³a
Oddzia³u pana Jana Sza³owskiego. Poza tym
ca³a sala by³a wype³niona fotografiami z daw
nych woja¿y bliskich i dalekich cz³onków or
ganizacji. Nie zapomniano tak¿e o wspania
³ym poczêstunku z wymienitymi ciastkami
i kaw¹ lub herbat¹. Poniewa¿ w piêknie zre
dagowanym i przes³anym mi zaproszeniu by³
podany plan spotkania i m.in. mo¿liwoæ za
brania g³osu, zg³osi³em siebie jako chêtnego
i przekaza³em trochê swych myli oraz ¿y
czeñ dla Oddzia³u i jego cz³onków. Przyta
czam tê wypowied, bo mo¿e zawarte w niej
myli bêd¹ refleksj¹ dla tych, którzy w uro
czystoci nie uczestniczyli.
Szanowni Pañstwo!
W imieniu w³asnym i rodziny Patrona
Oddzia³u Nauczycielskiego PTTK Bronis³a
wa Szwalma (jako ziêæ) wyra¿am podziêko
wanie za zaproszenie na tê podnios³¹ i wa¿n¹
dla rodowiska nauczycielskiego uroczystoæ
50lecia Oddzia³u. Równie¿ 50 lat mija od
mierci p. Bronis³awa Szwalma, znanego w
kraju geografa, krajoznawcy i turysty, odda
nego ca³ym sercem przez wiele lat swego
¿ycia krzewieniu i popularyzacji idei krajo
znawstwa i turystyki. Dziêkujê tak¿e wszyst
kim wspó³pracownikom Bronis³awa Szwal
ma, którzy zechcieli uwzglêdniæ jego osobo
woæ i idea³y i wzi¹æ Go za patrona wa¿nego
dla rodowiska Oddzia³u.

Szanowni Pañstwo! Zastanawiam siê nad
tym, co Bronis³aw Szwalm, gdyby siê tutaj
znalaz³, zechcia³by ¿yczyæ Oddzia³owi na
dalsze lata dzia³alnoci w trudnym okresie
dominowania wszêdzie idei cz³owieka suk
cesu. S¹dzê, ¿e widzia³by ten sukces nie in
dywidualnie, a spo³ecznie. Gdy poznajemy
swój kraj nie tylko poprzez opisy, filmy, TV,
ale przez konkretny dotyk jego przyrody,
zabytków i ludzi, osi¹gamy ogromny, choæ
niewymierny w z³otówkach sukces: kochamy
nasz¹ ojczyznê coraz ¿ywiej i gorêcej, rozu
miemy, i¿ naszym celem jest praca dla niej,
a nasz indywidualny sukces ma Jej s³u¿yæ i ca
³emu narodowi. Zapewne Patron pragn¹³by,
aby zrozumienie tej sprawy by³o przekazy
wane m³odzie¿y przez oddanych pracy spo
³ecznej nauczycieli. Wiem, ¿e s¹ rozliczne
trudnoci, ale i kiedy one by³y. Zapa³ mo¿e
pokonaæ wszystko.
¯yczê, by poszerza³y siê szeregi cz³onków
organizacji, ros³o zainteresowanie ideami
PTTK, by w³adze, od których wiele zale¿y,
wspomaga³y wysi³ki dzia³aczy i u³atwia³y ich
ciê¿k¹, ofiarn¹ pracê. Bronis³aw Szwalm
stawia³ na m³odzie¿ Miejmy nadziejê, ¿e na
sza polska, piêkna m³odzie¿ nie da siê uwieæ
pozornym wartociom i wejdzie w rytm pracy
krajoznawczej w szko³ach, póniej w Oddzia
le i przeniesie dalej idea³y umi³owania piêkna
swej ojczyzny.

PROF. TADEUSZ GERSTENKORN

SPOJRZENIA

Aspekt

Santa Maria Maggiore
Wyruszy³am do Rzymu z synem Jackiem w 1981 r. Autobusem, bez planu. Mia³am adres
hotelu od znajomej mojej mamy, pani Anieli, ale nie by³ to w³aciwy trop. Przybylimy do
Rzymu wieczorem, po trzech dniach w drodze. By³o ciemno. Pani Maryna z Rabki
podró¿owa³a do swojej siostry Barbary, mieszkaj¹cej w Rzymie od wczesnej m³odoci.
Przyby³a na przystanek autobusowy wraz ze swoim mê¿em W³ochem  Leonardem. Zabrali
mnie do samochodu. Pytali, czy mam jaki adres?
Pani Maryna mia³a niewyran¹ minê  bo za
brali mnie  zupe³nie obc¹ osobê  na szczê
cie z dzieckiem do swojego domu! Muszê
tutaj dodaæ, ¿e na przystanek autobusowy
wyszed³ równie¿ w³aciciel pensjonatu, wrê

czy³ mi wizytówkê. Tak siê rozwi¹za³ prob
lem naszego zamieszkania w Rzymie. Po jed
nej nocy, któr¹ spêdzi³am w domu siostry pa
ni Maryny rano wyruszylimy do pensjonatu.
Pensjonat znajdowa³ siê przy zbiegu ulicy

Piazza Vittorio, by³ tam bazar  targ w rodku
miasta, do którego schodzi³am codziennie
kupuj¹c przede wszystkim brzoskwinie, któ
re sta³y siê moim pokarmem codziennym.
Pensjonat nosi³ nazwê Lucania przy Via
Forcalo nr 32 II p., a w³acicielem by³ Dino
Berioli. W³aciciel by³ mi³onikiem mojej
Ojczyzny, poniewa¿ o¿eni³ siê z Polk¹, z któ
r¹ mia³am dobr¹ relacjê. Czasami zaprasza³a
mnie na kolacjê. Po zap³aceniu mieszkania,
zosta³o mi niewiele rodków. Chodzilimy
po Rzymie pieszo. Postanowi³am od¿ywiaæ
siê jedynie owocami. Zrobi³am pó³wiado
mie sobie tak¹ dietê owocow¹  miesiêczn¹
i czu³am siê bardzo dobrze!
Legenda mówi, ¿e w po³owie IV wieku,
pewnej sierpniowej nocy, bogatego patryc
jusza Jana nawiedzi³ sen. Ukaza³a mu siê
Madonna polecaj¹c wybudowanie kocio³a
w tym miejscu, w którym tej nocy (5 sierp
nia) spadnie nieg. Poniewa¿ nieg w sierp
niu jest zjawiskiem cudownym, patrycjusz
pobieg³ do papie¿a Liberiusza prosiæ o radê.
Ze zdumieniem przyj¹³ do wiadomoci, ¿e
papie¿ nawiedzony zosta³ podobnym snem
i ¿e w³anie eskwiliñskie wzgórze pokry³o
siê tej nocy niegiem.
Pod¹¿yli wiêc tam obydwaj pobo¿ni mê
¿owie i Liberiusz wykreli³ na wie¿ym nie
gu zarys póniejszej bazyliki, przystêpuj¹c
niezw³ocznie do prac budowlanych, wspo
magany finansowo przez bogatego patrycju
sza. W rzeczywistoci dopiero sobór w Efe
zie zatwierdzi³ kult Madonny jako Matki
Bo¿ej (431 r.) i w rok póniej Sykstus III za
cz¹³ budowaæ bazylikê Jej imieniu powiê
con¹.
Santa Maria Maggiore jest jedn¹ z czte
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rech bazylik Rzymu. Po laterañskiej, waty
kañskiej i w. Paw³a za Murami, rozleg³a bu
dowla d³ugoci 86 m o trzech nawach podzie
lonych rzêdami kolumn marmurowych (36)
i granitowych (4). Obudowana zosta³a pó
nobarakowymi pa³acami. Znad barokowej
obudowy wystaje smuk³a najwy¿sza w Rzy
mie romañska dzwonnica z 1377 r. Renesan
sowy strop bazyliki wyz³ocono z³otem  przy
pisywany jest znakomitemu artycie Gillia
nowi Sangallo. Pod tymi z³otymi kasetonami
kryje siê prawdziwy skarb mozaiki z V wieku
o wyranych cechach sztuki rzymskiej pó
nego okresu Imperium. Jest to 36 prostok¹t
nych obrazów z histori¹ Abrahama, Izaaka
i Jakuba (po lewej) oraz Moj¿esza i Jozuego
(z prawej). Nagromadzenie kaplic, zakamar
ków i nagrobków pozwala jedynie na wska
zanie ciekawszych obiektów wród nat³oku
barokowych rzeb i malarstwa. Znajduj¹ce
siê miêdzy oknami freski stanowi¹ kontrast,
towarzysz¹ im a¿ do prezbiterium gdzie w ³u
ku triumfalnym odnajdziemy znów piêkno
mozaiki z V stulecia opowiadaj¹ce historie
Nowego Testamentu; na szczycie tron zbawi
ciela, po lewej zwiastowanie, rze niewini¹
tek i mury bo¿ego miasta. Po lewej Chrys
tus w wi¹tyni, ucieczka do Egiptu i Trzej
Królowie przed Herodem.
Na placu przed frontem wi¹tyni stoi wy
soka kolumna  jedyna zachowana z Bazyliki
Maksencjusza, ustawiona tu w 1614 r. i zwieñ
czona pos¹giem Madonny z Dzieci¹tkiem.
Za kolumn¹ daleka perspektywa via Meru
lana  biegn¹cej do Lateranu. Obchodz¹c San
ta Maria Maggiore z lewej strony, znajdzie
my siê na Piazza dell Esquilino, aby st¹d za
obserwowaæ monumentalne barokowe roz
wi¹zanie absyd bazyliki i okalaj¹cych je
schodów. Z tego placu mo¿na obj¹æ wzro
kiem tak charakterystyczne dla tej o¿ywionej
handlowej dzielnicy ulice od dzielnicy Forów
do dworca Termini.

IZABELA MARIA TRELIÑSKA

 Polska, rozdro¿e Europy, byæ mo¿e nawet jej serce  Olga Tokarczuk odkrywa historiê Polski
jako kraju bêd¹cego ofiar¹ spustoszenia dokonanego przez wielkie si³y, lecz równie¿ po
siadaj¹cego swoj¹ w³asn¹ historiê kolonializmu i antysemityzmu  powiedzia³ niejaki Per
Waesterberg z Akademii Szwedzkiej w laudacji na czeæ Olgi Tokarczuk, która otrzyma³a
Nagrodê Nobla.  Olga Tokarczuk nie ucieka od niewygodnej prawdy, nawet pod grob¹
mierci  wskazywa³ Waesterberg, dowodz¹c niechc¹cy, ¿e Polskê zna tylko z ksi¹¿ek To
karczuk i mo¿e jeszcze Kosiñskiego.
W dwa lata po przyznaniu Literackiej Nag
rody Nobla gitarzycie Bobowi Dylanowi
(w³aciwie: Robert Allen Zimmerman), Aka
demia Szwedzka uhonorowa³a Olgê Tokar
czuk, której przyznano nagrodê za zaleg³y rok
2018. Z tej okazji, jak widaæ, organizatorzy
postanowili obraziæ Polaków, w koñcu wielu
to robi bezkarnie, to dlaczego ma brakn¹æ
w tym gronie cz³onków Akademii Szwedz
kiej? Nie zaprotestowa³ nikt, ani przedstawi
ciel dyplomatyczny w Sztokholmie, ani nikt
z polskich w³adz, ani sama Olga Tokarczuk.
Ale, co siê dziwiæ, kiedy sama Tokarczuk
buduje swoja to¿samoæ na obra¿aniu Polski.
 Trzeba bêdzie stan¹æ z w³asn¹ histori¹ twa
rz¹ w twarz i spróbowaæ napisaæ j¹ trochê od
nowa, nie ukrywaj¹c tych wszystkich strasz
nych rzeczy, które robilimy, jako kolonizato

rzy, wiêkszoæ narodowa, która t³umi³a mniej
szoæ, jako w³aciciele niewolników czy mor
dercy ¯ydów  mówi³a pisarka w programie
Minê³a dwudziesta w TVP Info w 2015 ro
ku. Rzeczywicie, bezczelnoæ zas³uguj¹ca
na jak¹ nagrodê, tym bardziej, ¿e Tokarczuk
przekonywa³a, ¿e polska historia zosta³a wy
mylona jako nieprawdziwy mit.
 Wymylilimy sobie historiê Polski, jako
kraju niezwykle tolerancyjnego, otwartego,
jako kraju, który nie splami³ siê niczym z³ym
w stosunku do swoich mniejszoci  podkre
la³a i przekonywa³a, ¿e w czasie wojny i po
wojnie Polacy dokonywali pogromów ¯y
dów.  Mo¿na patrzeæ na historiê z punktu
widzenia kobiety, ch³opki, ¯yda, ducha albo
zwierzêcia  dodawa³a.
Trudno powiedzieæ, w jakim kierunku roz

winie siê osobowoæ pisarki, kiedy zacznie
wydawaæ miliony towarzysz¹ce Nagrodzie.
A mo¿e byæ ró¿nie, bo i bez tego mówi³a nie
dawno:  Mylê, ¿e ludzie bêd¹ siê kiedy
wstydziæ, ¿e ich przodkowie jedli miêso. ( )
Wyobra¿am sobie takie spo³eczeñstwo, gdzie
miêso jest ob³o¿one akcyz¹  doda³a i dowio
d³a, ¿e zas³u¿y³a na jak¹ nagrodê, bo zna siê
na wszystkim:  Dla mnie wa¿na jest sprawa
kobiet. ¯adne spo³eczeñstwo, które represjo
nuje kobiety, nie pozwalaj¹c na wolny wybór,
jest spo³eczeñstwem chorym Le¿y mi na
sercu kwestia energii odnawialnych, nie wy
obra¿am sobie ca³ej polityki opartej na wêglu
 podkreli³a.
Literacka Nagroda Nobla straci³a wiele
w czasach powojennych, szczególnie w XXI w.
Okazuje siê, ¿e wartoæ literacka schodzi na
dalszy plan; wystarczy wygadywaæ g³upstwa
obowi¹zuj¹ce w lewackim wiecie. Co kogo
obchodzi, czy Tokarczuk lubi wêgiel, czy te¿
nie? Czy pisarz zajada ze smakiem miêso,
czy te¿ pozbawiony naturalnego bia³ka popa
da w ob³êd.
Zaraz po odebraniu nagrody, Olga Tokar
czuk wspomina³a dla Wirtualnej Polski wra
¿enia ze Szwecji:  Spotkanie z dzieæmi by³o
cudowne, one s¹ tak kolorowe. Pomyla³am,
jakie bogactwo Szwecja sobie przygarnê³a

Olga Tokarczuk

Foto: Martin Kraft, Wikimedia

Nobel dla Tokarczuk

wraz z imigrantami, jaki potencja³ wra¿liwo
ci i puli genetycznej. Zawsze w takich mo
mentach jest mi wstyd za ten straszny 2014
rok, kiedy Polska nie przyjê³a emigrantów.
Nigdy nie potrafiê tego zrozumieæ  powie
dzia³a Olga Tokarczuk, która jako Ukrainka
z polskim paszportem powinna bardziej uwa
¿aæ na s³owa, bo skoro na Ukrainê nie dotar³a
jeszcze wiedza o historii Polski, to nie mo¿e
siê pani czuæ usprawiedliwiona. Proszê czy
taæ polskie ksi¹¿ki, a nie tylko pisaæ po polsku.

PAWE£ JASZCZAK
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Lipiñski rodakom przypomniany
W telewizji (m.in. w TVP Historia) mo¿na by³o obejrzeæ interesuj¹cy, prawie godzinny film
dokumentalny pt. Skazany na zapomnienie. Wac³aw Lipiñski, opowiadaj¹cy o ³odzianinie
 ¿o³nierzu, publicycie, wybitnym dzia³aczu uczestnicz¹cym we wszystkich etapach polskiej
walki o niepodleg³oæ od roku 1914 do 1949, czyli do momentu zamordowania go przez
komunistów. Film, wyprodukowany przez ³ódzki orodek TVP, powsta³ wed³ug scenariusza
i w re¿yserii Marzeny Kumosiñskiej. Autorem zdjêæ jest Yori Fabian.

Urodzony w £odzi w roku 1896 Wac³aw Li
piñski by³ uczniem Gimnazjum Towarzystwa
Uczelnia i wówczas wspó³tworzy³ pierw
sze tajne dru¿yny skautowe. Wst¹pi³ potem
do powstaj¹cych w³anie Legionów Polskich,
by przejæ ca³y szlak bojowy I Brygady. Bra³
m.in. udzia³ w najkrwawszej z legionowych
bitew  pod Kostiuchnówk¹. W listopadzie
1918 r. trafi³ do Lwowa, stawiaj¹cego si³ami
Orl¹t Lwowskich czo³a wojskom ukraiñ
skim. Wiosn¹ 1919 r. uczestniczy³ w wypra
wie wileñskiej, tym razem ju¿ w ramach woj
ny polskobolszewickiej. Odznaczony Virtuti
Militari, karierê liniow¹ zakoñczy³ pod Dyne
burgiem. W wolnej Polsce awansowa³ do
stopnia podpu³kownika, przede wszystkim
jednak powiêca³ siê pracy naukowej (by³
absolwentem Uniwersytetu Jagielloñskiego
i Lwowskiego). Jako historyk zmagañ o nie
podleg³oæ i granice II Rzeczypospolitej wy
da³ szereg prac. W 1936 r. obj¹³ stanowisko
dyrektora Instytutu Józefa Pi³sudskiego. We
wrzeniu 1939 r. zosta³ szefem propagandy
przy dowództwie Obrony Warszawy. Jego
przemówienia radiowe, podobnie jak wyst¹
pienia Stefana Starzyñskiego, z którym wspó³
pracowa³, zna³ zapewne ka¿dy warszawiak.

Po kapitulacji stolicy przedosta³ siê na Wêg
ry, gdzie zg³osi³ swój akces do Wojska Pols
kiego we Francji. Jako pi³sudczyk nie zyska³
jednak uznania i w 1942 r. powróci³ do kraju
i w³¹czy³ siê w dzia³alnoæ podziemia, akcen
tuj¹c swoje obawy przed wschodnim prze
ciwnikiem  Rosj¹ bolszewick¹. W lutym
1944 r. aresztowa³o go Gestapo, uda³o siê go
jednak, jako znanego Niemcom antykomuni
stê, wydostaæ. Po wojnie dzia³a³ w podziemiu
niepodleg³ociowym  by³ autorem pierwszej
wersji Memoria³u do Rady Bezpieczeñstwa
ONZ, w którym wykaza³ ca³kowite uzale¿
nienie Polski od ZSRR. W czerwcu 1946 r.
wzywa³ do bojkotu referendum, w styczniu
1947 r. opowiada³ siê za bojkotem wyborów
do sejmu. Komunici aresztowali go i w trak
cie pokazowego procesu s¹dzili wraz z III
Zarz¹dem Zrzeszenia Wolnoæ i Niezawis
³oæ. Wyrokiem z grudnia 1947 r. zosta³ ska
zany na karê mierci. Wskutek licznych
prób o u³askawienie wyrok ten zamieniono
na do¿ywocie. Jednak 4 kwietnia 1949 r.
Wac³awa Lipiñskiego zamordowano w wiê
zieniu we Wronkach. Mia³ byæ od tej chwili
ca³kowicie zapomniany, wszystkie jego pub
likacje znalaz³y siê na indeksie.

Wac³aw Lipiñski

Autorka filmu, Marzena Kumosiñska,
powiedzia³a:  Ten ¿yciorys to prawie gotowy
scenariusz. Odzyskiwanie pamiêci o Wac³a
wie Lipiñskim jest zreszt¹ odzyskiwaniem
pamiêci o tragizmie ca³ego pokolenia, które
wywalczy³o woln¹ Polskê, przez krótki czas
mog³o tej wolnej Polski zakosztowaæ, a nas
têpnie musia³o patrzeæ, jak wolnoæ ponow
nie jest odbierana. Po aresztowaniu Lipiñski
wierzy³, ¿e najdalej po dwóch latach wyjdzie
z wiêzienia, robi³ plany na przysz³oæ i, jak
tyle razy wczeniej, nie poddawa³ siê. Tym
samym wci¹¿ pozostawa³ dla komunistów
niebezpieczny i dlatego uznali oni, ¿e musi
zgin¹æ. Film dedykujê p. Lucjanowi Muszyñs
kiemu, gdy¿ jego opowieci i pasja do poszu
kiwañ nieodkrytych kart rodzimej historii
przez lata mnie kszta³towa³y.
Skazanego na zapomnienie ogl¹da siê z du
¿ym zainteresowaniem. Uda³y siê fragmenty

inscenizowane, np. powiêcone dzia³aniom
skautingowym czy obronie Lwowa, zosta³y
te dobrze wyre¿yserowane sekwencje umie
jêtnie po³¹czone z wypowiedziami history
ków i cz³onków rodziny Lipiñskiego, a tak¿e
z oryginalnymi dokumentami dwiêkowymi
i historyczn¹ ikonografi¹  materia³ami FINA
(wyprawa wileñska), nagraniami wyst¹pieñ
radiowych Lipiñskiego, zdjêciami Juliena
Bryana z wrzenia 1939 r. itd.
Warto zaznaczyæ, ¿e Marzena Kumosiñs
ka, bêd¹ca pracowniczk¹ Instytutu Pamiêci
Narodowej w £odzi, zadebiutowa³a w roli re
¿ysera i scenarzystki. Mi³o, ¿e z powodze
niem. Oby jej film przyczyni³ siê m.in. do na
dania imienia bohaterskiego ³odzianina uli
com w rodzinnym miecie oraz stolicy.

JANUSZ JANYST

Kamienice i w³adza siê sypi¹
Kamienice siê sypi¹, w³adze £odzi chc¹ specustawy  taki by³ tytu³ artyku³u w jednej
z ³ódzkich gazet 21 listopada. I nic tego procesu nie powstrzyma, bo wiêkszoæ starych bu
dynków by³a budowana tandetnie, w okresie gwa³townego rozwoju przemys³u, gdy kapi
talici szukali najtañszych rozwi¹zañ. Powstrzymaæ to mog¹ jedynie gruntowne remonty
lub rozbiórki i zast¹pienie wal¹cych siê kamienic nowymi budynkami. Ale na to potrzeba
ogromnych rodków. Sk¹d je wzi¹æ? Przypatrzmy siê w wielkim skrócie temu, co dzia³o siê
w £odzi w ostatnim trzydziestoleciu.
Upad³ przemys³ w³ókienniczy. Co prawda by³
przestarza³y, ale mo¿na go by³o zmodernizo
waæ i utrzymaæ. Wiele nowoczesnych zak³a
dów zosta³o sprzedanych za bezcen (Leszek
Balcerowicz). A wiatli ekonomici wiedz¹,
¿e takie du¿e miasto nie mo¿e nale¿ycie
egzystowaæ bez zaplecza przemys³owego.
Jednoczeni otwarto ramiona dla zagra
nicznych supermarketów, które nie p³aci³y po
datków i wywozi³y zyski zagranicê. Zaczê³y
równie¿ powstawaæ nowoczesne biurowce.
Poza nowoczesnym wygl¹dem dla £odzi nie
przynosi³y zbyt wiele korzyci  pracowa³y
w nich firmy zagraniczne.
Po wejciu do Unii sytuacja jakby siê tro
chê poprawi³a. Zaczê³y nap³ywaæ fundusze,
ale per saldo nie by³ to zbyt wielki interes dla
Polski. Bo gdyby uwzglêdniæ choæby wielo
miliardowy przekrêt na VAT, to nie wiem,
czy znów nas nie oszukano.
Ale najwa¿niejsze, w jaki sposób te unij
ne i inne dostêpne fundusze wykorzystywano.

Nie mam pe³nego rozeznania w tej materii
i opieram siê g³ównie na tym, co widzê na
w³asne oczy poruszaj¹c siê g³ównie po ród
mieciu £odzi. Zacznijmy od trasy WZ.
Rozmawia³em z taksówkarzami na ten temat
 jedzi siê im gorzej. Po co budowano te tu
nele zwê¿aj¹ce jezdnie? Wiaty nad przystan
kami tramwajowymi MickiewiczaPiotrkows
ka s¹ po¿yteczne, ale czy musia³y byæ takie
monumentalne?
Dworzec £ódFabryczna to ju¿ komplet
ny bezsens. Chorobliwy przerost ambicji mie
li albo zleceniodawcy albo projektanci. Albo
wszyscy razem. Dla mnie bezsens jest tak
oczywisty, ¿e a¿ nie chce siê podawaæ szcze
gó³owych argumentów. Do tego otoczenie 
komu potrzebne te rozjazdy. A wystarczy³o
wyremontowaæ stary dworzec  tak doskona
le po³o¿ony w ródmieciu. I nie pomo¿e tu
nowy tunel pod £odzi¹, raczej zwiêkszy
liczbê wal¹cych siê kamienic.
Ale najbardziej wkurza mnie Zoka

Skrzy¿owanie Marsza³ków: Jaki z³oliwy gnom kaza³ w³adzom ³ódzkim rozkopaæ to wszystko?

(W. £ysiak)  dla mnie jest to przebudo
wa trasy Rydzamig³egoAl. Pi³sudskie
goPrzybyszewskiego. Je¿d¿ê t¹ tras¹ od
kilkudziesiêciu lat  autobusem, tramwajem
i samochodem. By³a to trasa zupe³nie przy
zwoita, dobrze utrzymana, dwujezdniowa,
szeroka, z dwoma torami tramwajowymi. Ja
ki podziemny z³oliwy gnom kaza³ w³adzom
³ódzkim kilka lat temu rozkopaæ to wszystko,
zdemolowaæ i rozpocz¹æ co, czego s³owami
nie da siê opisaæ? To trzeba zobaczyæ. Arma
gedon! Na jednej, zwê¿onej, jezdni w obu
kierunkach przejazd autobusem trwa pó³ go
dziny. A ekologia!?
To jedynie kilka przyk³adów  ze ród

miecia i mojej trasy. S¹dzê, ¿e w pozosta
³ych dzielnicach nie jest lepiej.
A kamienice siê sypi¹ i w³adze miasta nie
maj¹ gdzie przeprowadzaæ lokatorów tych
wal¹cych siê budynków. Prawdopodobnie
bez pomocy pañstwa nie da siê opanowaæ
katastrofy. Jak trwoga to do PiSu!
Ale wpierw trzeba rozliczyæ w³adze
£odzi  dlaczego dopuci³y siê takiej sytuac
ji, dlaczego roztrwoni³y ogromne pieni¹dze
na bezsensowne budowy. I przyk³adnie uka
raæ winnych.

WAC£AW LESZEK KOBIELA
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Pamiêtajmy o rodakach na Wschodzie
W drug¹ niedzielê Adwentu tradycyjnie ju¿ wspieramy Koció³ na Wschodzie. W zwi¹zku
z tym Ks. Bp Antoni Pacyfik Dydycz, Przewodnicz¹cy Zespo³u Pomocy Kocio³owi na
Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski zwróci³ siê z prob¹ o zainteresowanie
naszymi Rodakami.
Bp Dydycz podkreli³, ¿e Dzieñ Modlitwy
i Pomocy Materialnej Kocio³owi na Wscho
dzie przypada w tym roku w uroczystoæ Nie
pokalanego Poczêcia NMP, a zarazem po
cz¹tków Unii Europejskiej. Zaapelowa³, aby
w tym duchu solidarnoci i pomocy prze¿y
waæ ten Dzieñ.
Koció³ na Wschodzie ma ju¿ swoje struk
tury, ale wci¹¿ potrzebuje naszej pomocy
i wsparcia, zarówno duchowego, jak mate
rialnego  powiedzia³ Ks. Abp Stanis³aw
G¹decki, Przewodnicz¹cy Konferencji Epis
kopatu Polski, w przes³aniu skierowanym
z tej okazji. Przewodnicz¹cy Episkopatu przy
pomnia³ o Polakach, którzy pozostaj¹ poza
granicami swojej ojczyzny.  Pamiêtajmy
te¿, ¿e du¿¹ czêæ wiernych Kocio³a na
Wschodzie stanowi¹ Polacy, b¹d osoby o
polskich korzeniach. Znaleli siê oni poza
granicami naszej ojczyzny, nie za spraw¹
w³asnego wy boru. Cierpieli przeladowa
nia i biedê, ale nie wyparli siê swojej wiary
i narodowoci  zaznaczy³ Przewodnicz¹cy
Konferencji Epis kopatu Polski.
Podczas konferencji prasowej przed Dniem
Modlitwy i Pomocy Materialnej Kocio³owi
na Wschodzie zaprezentowano ró¿norodne
dzia³ania podejmowane w intencji Kocio³a
na Wschodzie.
Ks. Leszek Kry¿a TChr, Dyrektor Biura
Zespo³u Pomocy Kocio³owi na Wschodzie,
opowiedzia³ o zabawkach z histori¹ 

wyj¹tkowych prezentach, jakie przygotowa
no dla polskich dzieci ze Wschodu. To za
bawki o charakterze historycznym, m.in.
Kasztanka Pi³sudskiego czy niedwiedzic
Baka Murmañska, dziêki którym dzieci
bêd¹ mog³y dowiedzieæ siê wiele o historii
Polski. S¹ to cegie³ki, a ofiara z tych¿e za
bawek bêdzie przeznaczona na funkcjonowa
nie domów dziecka i wietlic za wschodni¹
granic¹  podkreli³ ks. Kry¿a.
S. Renata Zieliñska OP, autorka ksi¹¿ki
Polscy duchowni na Wschodzie, opowie
dzia³a o kap³anach, osobach zakonnych i wiec
kich z b. republik na Wschodzie, z którymi
przeprowadza³a wywiady. Anna Czytowska,
dziennikarka, opowiedzia³a o Wolontariacie
Syberyjskim, w czasie którego w Wierszynie
 polskiej wsi na Syberii  zajmowa³a siê
dzieæmi przychodz¹cymi do parafii. Zazna
czy³a, ¿e wolontariat uczy pokory.
S. Hieronima Dorota Kondracka, alber
tynka pos³uguj¹ca w Przytulisku dla kobiet
we Lwowie, opowiedzia³a o pracy na rzecz
potrzebuj¹cych kobiet. Dziennie siostry wy
daj¹ ok. 100 posi³ków, a tak¿e przemierzaj¹
ulice Lwowa poszukuj¹c osób znajduj¹cych
siê w potrzebie.
Wiktoria Charczenko, Prezes Fundacji
Pomoc Polakom z Donbasu, opowiedzia³a
o Fundacji, która od swojego powstania
wspó³pracuje z Zespo³em Pomocy Kocio
³owi na Wschodzie. Zrelacjonowa³a drug¹

Dobroczyñcy Aspektu Polskiego

edycjê projektu £¹czy nas Polska dla ro
dzin z Donbasu.  Ka¿dy grosz idzie na ludzi
i dla ludzi, nic siê nie marnuje, ka¿dy grosz
idzie do potrzebuj¹cych  podkreli³a.
Do XX Dnia Modlitwy i Pomocy Mate
rialnej Kocio³owi na Wschodzie nawi¹za³
te¿ Papie¿ Franciszek podczas rodowej
audiencji generalnej w pozdrowieniach skie
rowanych do Polaków. Polecam wam to
wa¿ne dzie³o i dziêkujê wszystkim Polakom,
którzy anga¿uj¹ siê na rzecz s¹siaduj¹cych
Kocio³ów, w duchu braterskiej mi³oci 
powiedzia³ Franciszek.
Aktualnie na Wschodzie pos³uguje ponad
200 kap³anów diecezjalnych, ok. 300 kap³a

l

Pani Stefania z £odzi

Marian z Be³chatowa

l

Pani Teresa z £odzi

ze Zgierza l Pani Maria z Opola l Pani Monika z £odzi
Pan Zbigniew z £odzi

l

TERESA SZEMERLUK

Pani Barbara z £odzi
Maria z Warszawy
l

nów zakonnych, 320 sióstr zakonnych i 20
braci zakonnych z Polski oraz osoby wiec
kie. Do biura Zespo³u nap³ywaj¹ proby
z diecezji, parafii oraz ze zgromadzeñ zakon
nych pracuj¹cych na Wschodzie: z Litwy,
£otwy i Estonii, Bia³orusi, Ukrainy, Rosji,
Kazachstanu i z krajów Azji rodkowej.
Dziêki zebranym ofiarom uda³o siê zor
ganizowaæ letni wypoczynek dla dzieci i m³o
dzie¿y, funkcjonowanie wietlic parafial
nych, przedszkoli, domów dla osób starszych
i domów samotnej matki, prace remontowo
budowlane oraz dzia³alnoæ charytatywn¹.

l

l

Pan Marek z £odzi

l

l
l

Pan
Pani

Pan Jerzy

Pani Barbara z £odzi l Pan Augustyn z Go³kowic

Pan Jan z £odzi l Pani Miros³awa z Pabianic l Pani Anna z £odzi.
BÓG ZAP£AÆ!
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