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W czwartek pó�nym wieczorem 2 stycznia,
Amerykanie przeprowadzili atak na konwój
samochodów  proirañskiej  irackiej  milicji
Ludowych Si³ Mobilizacyjnych. Zniszczono
ca³kowicie dwa pojazdy. W wyniku nalotu
zgin¹³ gen. mjr Kassem Sulejmani, dowódca
elitarnych Brygad AlKuds Korpusu Stra¿ni
ków Rewolucji Islamskiej, a tak¿e Abu Mah
di  alMuhandis,  zastêpca  dowódcy  Ludo
wych Si³ Mobilizacyjnych. £¹cznie w ataku
zginê³o 8 osób. To gwa³towna eskalacja kon
fliktu irañskoamerykañskiego. I jedno z naj
wiêkszych politycznych morderstw XXI w.

W amerykañskiej  polityce  zagranicznej
ostatnich dekad zamordowanie Kassema Su
lejmaniego mo¿e byæ porównywalne tylko
z pojmaniem i zabiciem Saddama Husajna.

Genera³ Sulejmani by³ bardzo wp³ywow¹
osobisto�ci¹ w Iranie, okre�lanym wrêcz mia
nem trzeciej osoby w pañstwie. Spekulowano
te¿, ¿e z czasem, móg³by zostaæ nowym naj
wy¿szym przywódc¹ duchoworeligijnym.
   Szczególnie  jeden  fakt  sprawia,  ¿e  za
mach na  ¿ycie gen. Sulejmaniego  staje  siê
zupe³nie niezrozumia³y. Jak powiedzia³ am
basador  Iranu w Warszawie, Masud Edrisi
Kermanszahi:  genera³  Sulejmani,  w  latach
20142017 podejmowa³ wiele wysi³ków zmie
rzaj¹cych do zapobie¿enia rozprzestrzenia
niu  siê  terytoriów zajmowanych przez  ISIS
(Pañstwo  Islamskie),  a  tak¿e  zwalcza³  to
ugrupowanie w Iraku i Syrii. Ambasador na
zwa³ go bohaterem narodowym walk z ISIS
i terroryzmem, który uratowa³ wielu ludzi
i uwolni³ �wiat od zagro¿enia zwi¹zanego
z tym ugrupowaniem.

Stany Zjednoczone wskaza³ z kolei jako
kraj, który na rozkaz swojego prezydentaprze
prowadzi³  zbrodnicz¹  akcjê  terrory
styczn¹  i  to  w  dodatku  na  terytorium
pañstwa trzeciego. Ta akcja by³a wyra�
nym pogwa³ceniem prawa miêdzyna
rodowego,  a  tak¿e  deklaracji  za³o¿y
cielskiej ONZ � oceni³ Kermanszahi.
� Stany Zjednoczone nie s¹ zaintereso
wane pokojem, a raczej d¹¿¹ do wojny
� oceni³. Kermanszahi przypomnia³, ¿e
w  ci¹gu  ostatnich  dwóch  stuleci  Iran
nigdy nie by³ agresorem, choæ zawsze
broni³ siê gdy zasz³a taka potrzeba. Wy
razi³ te¿ nadziejê, ¿e Stany Zjednoczone
takich  awanturniczych  posuniêæ  nie
bêd¹ kontynuowaæ i ¿e inne pañstwa,
w  tym Polska, z któr¹  Iran od ponad
500 lat ma przyjazne stosunki, nie da
dz¹ siê wmanewrowaæ w dzia³ania an
tyirañskie.My zawsze radzili�my przy
jacio³om z Polski, ¿eby nie schodzili na
dno  czelu�ci  po  linie  zrzuconej  przez
Amerykanów. ¯eby Polska mia³a sw¹
niezale¿n¹ politykê � powiedzia³.

  Zabicie genera³a Kasema Sulejmaniego
przez si³y USA spotka³o siê w Stanach Zjed
noczonych z aprobat¹ Republikanów i kry
tyk¹ ze strony Demokratów. Mo¿na odnie�æ
wra¿enie, ¿e w amerykañskiej debacie poli

tycznej nie chodzi o zabójstwo cz³owieka, ale
o spór na temat losów jakiego� bohatera kres
kówki albo gry komputerowej. ̄ ycie ludzkie
i moralno�æ ju¿ dawno przesta³y byæ w ame
rykañskiej  kulturze  jak¹kolwiek warto�ci¹.
Kluczem do rozumienia �wiata jest podstêp,
zemsta  i  wszystko,  co  powstaje  na  zglisz
czach moralno�ci.
  Jak podaj¹ irañskie media, miliony ludzi
zebra³y siê w Teheranie, by op³akiwaæ �mieræ

Sulejmaniego. Takich scen nie widziano od
�mierci  przywódcy  rewolucyjnego Ayatol
laha Ruhollaha Chomeiniego w 1989 roku .
  Po  zapowiedzi  odwetu  ze  strony  Iranu,
Donald Trump, chyba w napadzie sza³u, zapo
wiedzia³, ¿e USAma namierzone 52 irañskie
cele (reprezentuj¹ 52 amerykañskich zak³ad
ników, pojmanych przez Iran lata temu), nie
które bardzo wa¿ne dla Iranu i irañskiej kul
tury. Te cele i sam Iran ZOSTAN¥ UGODZO

NE BARDZO MOCNO I BARDZO SZYBKO.
USA nie bêd¹ tolerowaæ ¿adnych gró�b!

Atakowanie dziedzictwa kulturowego jest
uwa¿ane za barbarzyñstwo, a grupami, które
stosuj¹ tak¹ taktykê w obecnym stuleciu by³y
Pañstwo  Islamskie  (zniszczenie  staro¿yt
nych ruin miasta Palmira w Syrii w 2015 r.)
czy Talibowie (zniszczenie pos¹gów Buddy
w Bamianie w 2001 r.). Oba obiekty znaj
dowa³y siê na Li�cie �wiatowego Dziedzict

wa UNESCO. Warto dodaæ, ¿e Iran ma na
li�cie UNESCO 22 obiekty kulturalne, a lista
ta  obejmuje  zabytki  tak  spektakularne  jak
Plac Imama w Isfahanie, ruiny staro¿ytnego
Persepolis czy pa³ac Golestan w Teheranie.

W komentarzach po amerykañskim za
machu  na  genera³a  Kasema  Sulejmaniego
pojawiaj¹ siê porównania do zabójstwa arcy
ksiêcia Franciszka Ferdynanda przez serbs
kiego nacjonalistê Gawri³o Principa w Sara
jewie, sierpniu 1914 r., co doprowadzi³o do
wybuchu I wojny �wiatowej. Oby nie by³y
to trafne spostrze¿enia.
  Na uroczysto�ciach pogrzebowych córka
zabitego, Zeinab Sulejman, mówi³a: � Szalo
ny Donaldzie Trump, nie s¹d�, ¿e wszystko
siê  skoñczy³o wraz  z mêczeñstwem mojego
ojca � mówi³a do t³umu.

Nied³ugo trzeba by³o czekaæ na spe³nienie
zapowiedzi. Zupe³nie nies³ychany i tragiczny
okaza³ siê efekt kolejnego kryzysu w Zatoce
Perskiej. W �rodê, 8 stycznia 2020 r., Boeing
737800 ukraiñskich  linii UIA, odbywaj¹cy
regularny rejs z Teheranu do Kijowa, rozbi³
siê w stolicy Iranu. W katastrofie zginê³o 176
osób, w tym 82 Irañczyków, 57 Kanadyjczy
ków, 11 Ukraiñców, a tak¿e obywatele Szwe
cji, Afganistanu, Wielkiej Brytanii i Niemiec.

W sobotê 11 stycznia w³adze Iranu przy
zna³y, ¿e jego si³y zbrojne �nieintencjonalnie�
zestrzeli³y ukraiñski samolot pasa¿erski w re
zultacie �ludzkiego b³êdu�. Wcze�niej Tehe
ran zaprzecza³, jakoby ponosi³ odpowiedzial
no�æ  za  tragediê.  Prezydent  Iranu  Hasan
Rowhani  wyrazi³  w  ubolewanie: Islamska
Republika Iranu g³êboko ¿a³uje tej strasznej,
niewybaczalnej pomy³ki � napisa³ irañski pre
zydent.  � Moje my�li  i modlitwy  kierujê do
wszystkich  pogr¹¿onych  w  ¿a³obie  rodzin.
Sk³adam  moje  najszczersze  kondolencje  �
doda³.

Szef irañskiej dyplomacji z³o¿y³ równie¿
wyrazy ¿alu i przeprosiny dla rodzin ofiar

i krajów, które dotknê³a ta katastrofa.
Nawet, je�li pad³y wyrazy wspó³czu

cia i zapewnienia o pomy³ce, to przecie¿
wiadomo, ¿e taki fakt poci¹gn¹æ mo¿e
za sob¹ nieobliczalne konsekwencje.

Niczego nie zmienia fakt, ¿e podob
ny móg³by siê wydawaæ przypadek zes
trzelania 3 lipca 1988 r. samolotu Air
bus A300B2203 irañskich linii lotni
czych AIR 655 przez amerykañski kr¹
¿ownik USS �Vincennes� nad Cie�nin¹
Ormuz. Wtedy  równie¿  amerykañski
dowódca kr¹¿ownika pope³ni³ tragiczny
b³¹d, w wyniku  którego  zginê³o  290
osób lec¹cych na pok³adzie irañskiego
samolotu. Tragiczne przyk³ady mo¿na
mno¿yæ, ale za ka¿dym z nich stoi cz³o
wiek i ofiar¹ zawsze te¿ jest cz³owiek.
U progu nowego roku miejmy nadziejê,
¿e cieñ Sarajewa nie siêgnie Teheranu.

MIROS£AW ORZECHOWSKI

Duch Sarajewa kr¹¿y nad �wiatem
W nocy 3 stycznia Amerykanie zabili w Bagdadzie irañskiego genera³a Kassema Sulejma
niego,  dowódcê  elitarnych  Brygad  AlKuds  Korpusu  Stra¿ników  Rewolucji  Islamskiej.
Zamach przeprowadzono na osobiste polecenie prezydenta USA, Donalda Trumpa.
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Drogi Czytelniku
W Bo¿e Narodzenie minê³o 25 lat od proklamacji Katolickiego Klubu im. �w. Woj-

ciecha Dekretem Ks. Abp. W³adys³awa Zió³ka. Nasz jubileusz splata siê ze 100-leciem
diecezji ³ódzkiej i stanowi jej znacz¹cy akcent. Niewiele krótsz¹ drogê ni¿ Katolicki
Klub im. �w. Wojciecha ma za sob¹ katolicki miesiêcznik �Aspekt Polski�.

Przetrwali�my ten d³ugi czas dziêki wierno�ci, wytrwa³o�ci i ofiarno�ci Cz³onków
Katolickiego Klubu, redakcji �Aspektu Polskiego�. Ukazywanie siê naszego mie-
siêcznika � od samego pocz¹tku przygotowywanego ca³kowicie spo³ecznie � by³o tak¿e
mo¿liwe dziêki Waszej ofiarno�ci oraz hojno�ci naszych Dobrodziejów. Przetrwali�my
æwieræ wieku, mimo i¿ � o czym wiedz¹ nieliczni � historia nasza pe³na jest ró¿norod-
nych zamachów na nasze istnienie.

W ostatnim czasie spotka³y nas zupe³nie niespodziewane komplikacje. Dystrybucja
�Aspektu Polskiego� stanê³a pod du¿ym znakiem zapytania.

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

l
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Modlimy siê wspólnie o cud i rych³¹ beatyfikacjê

Czcigodnej S³ugi Bo¿ej,

Wandy Malczewskiej
w Parafii

Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa
w Parznie

w niedzielê 2 lutego 2020 r.,
o godz. 16:00.

Sfinansowano przez Narodowy
Instytut Wolno�ci  Centrum
Rozwoju Spo³eczeñstwa

Obywatelskiego ze �rodków
Programu Fundusz Inicjatyw

Obywatelskich na lata 2014 2020

W 100lecie kapliczki w Be³chatowie, 125 lat
parafii Narodzenia Naj�wiêtszej Marii Panny
w Be³chatowie.

Kapliczka znajduje siê na skrzy¿owaniu ul.
Lipowej, al. ks. Wyszyñskiego i al. W³óknia
rzy. Jest to siedmiokondygnacyjny obiekt
o podstawie w kszta³cie kwadratu. Ka¿de ko
lejne piêtro, licz¹c od do³u, ma mniejsz¹ po
wierzchniê � podstawa �zwê¿a siê� ku górze,
a jej szczyt wieñczy prosty w formie krzy¿.
Zarówno krzy¿, jak i podstawa, i fundament
zosta³y wykonane z  tego samego surowca,
którym  jest  zapewne  piaskowiec. Miejsce
lokalizacji nie jest przypadkowe � przez wie
le dziesi¹tek lat prowadzi³a têdy droga na be³
chatowski cmentarz rzymskokatolicki. Tego
typu obiekty stanowi³y niegdy� punkt granicz

ny miejscowo�ci, a tak¿e miejsce, do którego
odprowadzano zmar³ego i ¿egnano siê z nim
w ostatniej drodze, po czym kondukt ¿a³ob
ników udawa³ siê na cmentarz. Jest to jeden
z nielicznych na terenie Be³chatowa obiek
tów posiadaj¹cych wyryt¹ inskrypcjê: �Na pa
mi¹tkê XXVletniego za³o¿enia parafii Be³
chatowskiej 18931918�.
  W 1993 r. zosta³y wyznaczone (w blis
kim s¹siedztwie) tereny pod cmentarz rzyms
kokatolicki i ewangelicki.

MARIAN WÓJCIK
autor wydawnictwa �Chwalcie ³¹ki umajone. Be³cha
towskie kapliczki i krzy¿e przydro¿ne� (2016 r.).

Nasze kapliczki

Stuletnia kapliczka z Be³chatowa

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

Po�ród najlepszych wystêpów na czo³o wy
suwa siê koncert Zespo³u Pie�ni i Tañca �l¹sk
im. Stanis³awa Hadyny w ko�ciele pw. Naj
�wiêtszego Imienia Jezus w £odzi. Chór i or
kiestra pod dyr. Krzysztofa Dziewiêckiego,
wraz z wy³anianymi z chóru, znakomitymi �
od razu trzeba to podkre�liæ � a niezapowia
danymi  imiennie  solistami,  zaprezentowali
prawie 30 kolêd, od Przybie¿eli do Betlejem
i Lulaj¿e  Jezuniu  po Poloneza  kolêdê  Ha
dyny. Mistrzowskie, perfekcyjne dopracowa
nie wszystkich utworów wzbudzi³o najwy¿
sze uznanie. Zafascynowa³o niezwykle wy
równane brzmienie chóru, idealna intonacja,
dykcja,  frazowanie  itd.  Tak¿e  charakterys
tyczna, �ludowa� w okre�lonych momentach,
barwa g³osów altowych, nie wspominaj¹c ju¿
o wizualnej stronie wystêpu � barwnych stro
jach, dyscyplinie ruchowej. Porwa³, wspó³
tworzony przez wzorowo akompaniuj¹c¹ or

kiestrê, ³adunek ekspresji. ��l¹sk�, dzia³aj¹cy
od 1953 roku, jest jedn¹ z najbardziej rozpo
znawalnych w kraju i za granic¹ marek pols
kiej kultury. Mi³o stwierdziæ, ¿e z biegiem
lat nic ta marka nie traci na artystycznej ran
dze.
  Natomiast zupe³nie inny, pod wzglêdem
aparatu wykonawczego, koncert odby³ siê
w ko�ciele pw. �w. Katarzyny Aleksandryjs
kiej w Zgierzu. Mo¿na tam by³o pos³uchaæ
trojga artystów: sopranistki Anny Szoszkie
wicz, trêbacza (graj¹cego te¿ na flügelhornie)
Dariusza Czekalskiego oraz organisty Toma
sza Moñko. Poza kolêdami, w tym interesu
j¹c¹ pod wzglêdem melodycznym i harmo
nicznym improwizacj¹ Moñki na tematy ko
lêdowe, zabrzmia³y subtelnie, z du¿¹ kultur¹
wokaln¹ interpretowane, a zarazem niezawod
nie podbudowane parti¹ organow¹, arie z kan
tat Bacha (BWV 21, 147, 208). W programie

znalaz³y siê ponadto kompozycje na tr¹bkê,
w których  równie¿  instrumentem  towarzy
sz¹cym by³y organy. Niezwykle nastrojowe
okaza³o siê np. Adagio z Koncertu Albino
niego, wiele blasku mia³ dynamicznyMarsz
Clarke�a. Udanym akcentem koñcowym sta
³o siê wspólne wykonanie, wraz ze s³ucha
czami, Bóg siê rodzi.

  Niew¹tpliwie  kolêdy  wykonywane  na
koncertach, stanowi¹ce w tym wypadku �re
pertuar do s³uchania�, s¹ po¿¹danym dope³
nieniem zbiorowych, wspólnych  �piewów
w ko�cio³ach oraz rodzinnego kolêdowania
w domach.

JANUSZ JANYST

Koncerty kolêdowe
W okresie Bo¿onarodzeniowym odbywa³y siê w �wi¹tyniach liczne koncerty kolêdowe. Wy
konawcami by³y zarówno wielkie zespo³y, a wiêc chóry, �piewaj¹ce niejednokrotnie z towa
rzyszeniem zespo³ów instrumentalnych, kapel ludowych, a nawet orkiestr, jak i sk³ady i�cie
kameralne.
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Kapliczka powsta³a w 25. rocznicê za³o¿enia parafii NMP,
po lewej � pocztówka z ko�cio³em
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Prze³om roku obfitowa³ w tak wiele wydarzeñ, ¿e prawie umkn¹³ nam temat zwi¹zany z przy
sz³o�ci¹ funkcjonowania gotówki na polskim rynku. W systemie obrotu pieniêdzmi szykuj¹ siê
fundamentalne zmiany. Celem jest, by wszelkie p³atno�ci by³y realizowane wy³¹cznie elektro
nicznie, a wiêc poprzez karty bankomatowe, karty kredytowe lub inne systemy elektroniczne
(PayPal, smartfony, chipy, karty prepaid).

Bezgotówkowa Polska

Odk¹d ministrem zosta³ Tadeusz Ko�ciñski,
zabiegi o wyeliminowanie w Polsce gotówki
z obiegu mocno przy�pieszy³y. W poprzednim
rz¹dzie PIS pan Ko�ciñski, bêd¹c wiceminist
rem finansów, by³ jednym z inspiratorów po
wstania w 2017 r. fundacji �Polska Bezgotów
kowa�. Pomys³ pewnie przyszed³ z Wielkiej
Brytanii, gdzie pan Ko�ciñski mieszka³, koñ
czy³ college w dziedzinie bankowo�ci i naby
wa³ stosown¹ praktykê. Zadaniem owej fun
dacji s¹ przedsiêwziêcia zmierzaj¹ce do ca³ko
witego odej�cia Polski od pieni¹dza fizyczne
go na rzecz pieni¹dza wirtualnego.

Zamiana ta ma stanowiæ element progra
mu modernizacji ca³ej administracji pañstwo
wej,  by  dostosowaæ  Polskê  do  �wymogów
wspó³czesnej gospodarki�. Od dwóch lat reali
zowany jest rz¹dowy program pod nazw¹ �Od
papierowej Polski do cyfrowej�. Efekty s¹ ju¿
ka¿demu  znane.  Funkcjonuj¹  eskierowania
do lekarza, erecepty, eparagony. W koñcu,
przyjdzie czas na epieni¹dze. Dla oswojenia,
pewnie dadz¹ nam okres przej�ciowy, a potem
zapanuje ju¿ tylko epapier! By nie straszyæ
ludzi, rz¹d nie ujawnia ca³ego spektrum skut
ków wynikaj¹cych z bezgotówkowej z³otów
ki. Oficjalna kampania na rzecz eliminacji go
tówki, prowadzona jest g³ównie pod sztanda
rem walki z szar¹ stref¹. Mówi siê wy³¹cznie
o zaletach  systemu bezgotówkowego, który
ma daæ wygodê i bezpieczeñstwo. Wprawdzie
ostrzega siê ludzi, by zachowali ostro¿no�æ
w  sieci  i  przy  elektronicznych  transakcjach
finansowych,  ale mimo  ostro¿no�ci  ryzyko
oszustwa przy elektronicznym pieni¹dzu jest
znacznie wy¿sze od  transakcji gotówkowej,
choæby przez takie procedery jak shakowane
has³a, wirusy i zjawisko phishingu sieciowego
(wy³udzanie danych).

Rz¹d chce, by jak najwiêcej transakcji by³o
objêtych nadzorem elektronicznym. Dlatego
najpierw wprowadzono  obowi¹zkowe  kasy
fiskalne, a potem obni¿ano limit p³atno�ci go
tówk¹ pomiêdzy firmami. By docisn¹æ drob
nych przedsiêbiorców i sprawiæ, by ich inte
resy sta³y siê bardziej transparentne dla w³a
dzy, w 2017 r. rz¹d wprowadzi³ obni¿kê tego
limitu z 15 tys. euro na 15 tys. z³. Teraz resort
finansów chce zaostrzyæ próg do 8 tys. z³. Taki
zabieg ma ponoæ pomóc w uszczelnianiu po
datków i namierzaniu oszustów. W rzeczywis
to�ci  jest  inaczej. Nielegalne  p³atno�ci  oraz
pranie brudnych pieniêdzy odbywaj¹ siê czês
to przez firmys³upy lub przez kryptowaluty,
takie  jak  bitcoin. Tam gdzie  dochodzi³o  do
najwiêkszych nadu¿yæ (mafia paliwowa, sta
lowa, wêglowa) narzêdziem oszustwa nie by³a
gotówka czy nieformalne rozliczenia. Proce
der opiera³ siê o faktury i przelewy.

Do realizacji ambitnego programu �Polski
Bezgotówkowej� zaanga¿owano sztaby ludzi
z  wielu  resortów:  z  ministerstwa  rozwoju,
cyfryzacji, finansów, infrastruktury i edukacji
narodowej.  Ju¿  sama mobilizacja  tak wielu
ministerstw �wiadczy o tym, ¿e jest to powa¿
ne zadanie. Nie s³ychaæ jednak debaty na ten
temat. Przeciêtny Polak nie jest pytany o to,
czy chcia³by w przysz³o�ci pozbyæ siê gotówki

i p³aciæ tylko kart¹ p³atnicz¹ lub przez internet.
Nie mówi mu siê o zagro¿eniach i o tym ¿e
mo¿e wkrótce straciæ mo¿liwo�æ wyboru spo
sobu p³atno�ci. Piêkny prezent dla emerytów,
którzy lubi¹ mieæ przy sobie parê groszy w go
tówce; choæby dla wnuków lub dla �handlar
ki� oferuj¹cej kwiaty i warzywa z w³asnego
ogródka.  Pewnie  po  to  daje  siê  emerytom

�13stki�,  by  ciesz¹c  siê  dodatkowymi  pie
niêdzmi, nie byli zbyt dociekliwi. Gdy zniknie
zwyczajny pieni¹dz, najbardziej ucierpi¹ starsi
ludzie z wiosek i miasteczek, gdzie internetu
albo nie ma albo czêsto  �nawala�. Minister
Ko�ciñski skrupulatnie realizuje plan wej�cia
Polski do bezgotówkowego �wiata nie pomija
j¹c Ko�cio³a. Niedawno spotka³ siê z przewod
nicz¹cym KEP ks. abp. Stanis³awem G¹dec
kim proponuj¹c wprowadzenie �bezgotówko
wej tacy�. Jak podaj¹ media, hierarcha nie by³
zbyt  zachwycony  inicjatyw¹ wprowadzenia
we wszystkich parafiach terminali p³atniczych.

Znany  komentator  gospodarczy  Robert
Gwiazdowski, mówi¹c o zagro¿eniach bezgo
tówkowego  �wiata,  twierdzi,  ¿e  najbardziej
poszkodowanymi mog¹ byæ nie ludzie bogaci,
lecz ludzie z problemami finansowymi. Sza
cuje siê, ¿e w Polsce jest ich nawet kilkaset ty
siêcy. Je�li s¹ d³u¿nikami, na ich kontach �sia
da� bezwzglêdny komornik. Gdy w obiegu
jest gotówka, taki nieszczê�nik ratuje siê �do
rabiaj¹c na boku�. Gdy gotówka zniknie z ob
rotu, mo¿liwo�æ ta te¿ zniknie. Takiego delik
wenta ju¿ nikt z bliskich nie wesprze tradycyj
nymi metodami � �we�, oddasz jak bêdziesz
mia³�. Losy d³u¿nika bêd¹ wy³¹cznie w rêkach
bankowca,  który mu  nie  udzieli  kolejnego
ekredytu. Co wtedy siê z nim stanie? Pewnie
bêdzie siê ukrywa³ przed kontrol¹ ze strony
banków i instytucji pañstwowych skazany na
�mieræ spo³eczn¹ i zawodow¹.

Eliminacja  rozliczeñ  gotówkowych  na
pewno bêdzie korzystna dla banków gwaran
tuj¹c im stabilno�æ ze strony rz¹dów pañstw
i  instytucji  ponadpañstwowych.  Cokolwiek
by nam nie wmawiano, nikt nie zagwarantuje
ochrony naszych danych. Przyk³adem jest afe
ra �Cambridge Analitic�(wyciek danych u¿yt

kowników), czy naj�wie¿szy wyciek danych
z ponad 267 mln kont na facebooku. Nasze
konta bankowe s¹ pod kontrol¹ wielkich tego
�wiata. Dziêki umowie SWIFT, Stany Zjed
noczone maj¹ od 2010 r. dostêp do wszystkich
danych bankowych UE. To w³a�nie w USA
znajduje siê centrum dowodzenia  finansami
�wiata i danymi wiêkszo�ci ludzi. One staj¹
siê cennym towarem. Ka¿da transakcja bezgo
tówkowa ³¹czy ka¿dy wydatek z nazwiskiem
konkretnej osoby! Serwerownie koncernów
i agencji rz¹dowych zbieraj¹ poufne informa
cje o ka¿dym.

Obecny poziom technologii cyfrowej po
zwala, by transakcje bezgotówkowe realizo
wane za po�rednictwem rachunku bankowego

by³y w pe³ni monitorowane; a to oznacza mo¿
liwo�æ permanentnej kontroli ka¿dego miesz
kañca. Ju¿ nied³ugo odpowiednie s³u¿by bêd¹
wszystko o nas wiedzia³y � co jemy i pijemy,
jakie kupujemy lekarstwa, gdzie robimy zaku
py, gdzie spêdzamy wolny czas, czy nocujemy
w hotelach,  ile kosztowa³o wesele czy �lub.
Nasze ¿ycie stanie siê dla pañstwa transparent
ne. Kolejnym krokiem bêdzie dyscyplinowa
nie niesfornego, w ich mniemaniu, obywatela.
Staniemy siê dla pañstwa przejrzy�ci, podob
nie jak w Chinach; z t¹ ró¿nic¹, ¿e w �pañst
wach demokracji� przykrywk¹ do szpiegowa
nia jest walka z terroryzmem, a u Chiñczyków
ochrona pañstwa i ustroju. Nie tylko Polska
jest poddawana bezwzglêdnej machinie pie
ni¹dza i banków. Digitalizacja systemu p³at
no�ci i usuwanie gotówki z obiegu maj¹ cha
rakter globalny. W dziedzinie transakcji bez
gotówkowych prym wiod¹: Szwecja, Finlan
dia,  Irlandia,  Estonia. W  Szwecji  p³atno�ci
elektroniczne to 99 proc. transakcji.

Zbudowanie �wiata bez gotówki by³o za
planowane wiele lat temu. W II po³owie lat
80tych, kiedy stworzono nowoczesne techno
logie cyfrowe, powsta³y narzêdzia niezbêdne
do realizacji tego planu. W 2015 r. uczestnicy
�wiatowego Forum Ekonomicznego w Davos
stwierdzili, ¿e sfera prywatno�ci w nowoczes
nym  spo³eczeñstwie  bêdzie  coraz  bardziej
ograniczana. Temat bezgotówkowego �wiata
omawiano te¿ podczas pi¹tego szczytu Rz¹du
�wiatowego, który odby³ siê w lutym 2017 r.
w Dubaju. Dyskutowano tam o walutach wir
tualnych i rozproszonych ksiêgach rachunko
wych w technologii blockchain � czyli zdecen
tralizowanej bazie danych w sieci internetowej
zakodowanej  algorytmami  kryptograficzny
mi. Postanowiono wtedy, ¿e do 2020 r. wszys

tkie dokumenty i transakcje bêd¹ realizowane
za pomoc¹ tej technologii. W nowym cyfro
wym �wiecie tradycyjna waluta bêdzie zastê
powana walutami wirtualnymi. Ucieczk¹ mo
g¹  okazaæ  siê  alternatywne waluty  lokalne,
które  s¹ wspó³czesn¹  odmian¹  barteru. Na
�wiecie  funkcjonuje kilka  tysiêcy  lokalnych
walut. W Polsce tak¹ lokaln¹ walut¹, obejmu
j¹c¹ kilka województw, jest �Zielone�.

Oby�my siê nigdy nie rozstali z gotówk¹.
¯ywa  gotówka  zapewnia  ludziom poczucie
anonimowo�ci i prywatno�ci wobec w³adzy.
Daje poczucie posiadania konkretnej w³asno�
ci. Mo¿emy dokonywaæ aktów dobroczynno�
ci bez po�redników. Gdy mamy ochotê pomóc
¿ebrakowi czy ulicznemu grajkowi, wrzuca
my mu parê groszy. Jaka to frajda poczuæ siê
dobrodziejem! W przeciwieñstwie do gotów
ki, wirtualny pieni¹dz nie ma duszy. W jego
cieniu kryj¹ siê finansowi �krwiopijcy� i no
woczesne systemy technologii cyfrowej. M³o
dzi ludzie chêtnie korzystaj¹ z najnowszych
us³ug finansowych (fintech), ale starsi trady
cyjnie  nie  ufaj¹  instytucjom  oraz  technolo
giom wirtualnego �wiata. Miejmy nadziejê, ¿e
pod wp³ywem mody i propagandy, nie pozbê
dziemy siê wolno�ci zwi¹zanej z namacaln¹,
¿yw¹ gotówk¹. Swoboda dysponowania pie
ni¹dzem  jest  przejawem  osobistej wolno�ci
cz³owieka. Dzisiaj banki nie oferuj¹ atrakcyj
nego oprocentowania wk³adów, wiêc czemu
nie stosowaæ tradycyjnej formy oszczêdzania
trzymaj¹c nadwy¿ki pieniêdzy w swoich do
mowych schowkach. Zwyczaj chowania pie
niêdzy do tzw. skarpety czy pod materac nie
odszed³ jeszcze do lamusa. Wg danych Naro
dowego Banku Polskiego w 2018 r. warto�æ
transakcji  dokonywanych  gotówk¹ wzros³a.
Minister Ko�ciñski nawet wyliczy³, ile pieniê
dzy mog¹ trzymaæ Polacy w owych skarpe
tach. Wysz³o mu, ¿e a¿ 200 mld z³. Ma wiêc
z czym walczyæ.

George Orwell w swojej s³ynnej ksi¹¿ce
�Rok 1984� odmalowa³ anatomiê totalitaryz
mu, ukazuj¹c, w jaki sposób zaawansowana
technologia mo¿e byæ wykorzystywana jako
instrument zniewolenia cz³owieka. Dzi� wi
dzimy, ¿e jego wizja realizowana jest poprzez
osi¹gniêcia technologii cyfrowej. W 2000 r.
z sieci korzysta³o zaledwie 360 mln ludzi, pod
koniec 2019 r. � 5,1 mld. W Polsce ju¿ 10 pro
cent transakcji w terminalach p³atniczych rea
lizowanych jest telefonami komórkowymi, a¿
86 procent  transakcji  odbywa  siê kartami �
zbli¿eniowo. Mimo u³atwieniom w codzien
nym ¿yciu, przej�cie do bezgotówkowego pie
ni¹dza ma bardzo gro�ne oblicze. Cyfryzacja
umo¿liwia skarbówce transparentno�æ obrotu
pieni¹dza w gospodarce i ca³kowit¹ kontrolê
nad  firmami. W  bezgotówkowym  systemie
organa pañstwowe bêd¹ mog³y zablokowaæ
nam rachunek, czyli wy³¹czyæ nas z ¿ycia spo
³ecznogospodarczego. Jakie znaczenie bêd¹
mia³y wtedy s³owa zapisane w Konstytucji RP
(rozdz. II, art. 32. pkt 2): �Nikt nie mo¿e byæ
dyskryminowany w ¿yciu publicznym, spo
³ecznym  lub  gospodarczym  z  jakiejkolwiek
przyczyny�! �Cybernetyczne oczy i uszy� bê
d¹ mog³y nas �ledziæ, a banki bêd¹ mog³y nas
³upiæ. �wiat niedalekiej przysz³o�ci to pañstwo
policyjne i koniec wolno�ci osobistej zwi¹za
nej z pieni¹dzem i jego swobodnym rozporz¹
dzaniem. Wkroczymy w �wiat wspó³czesnego
niewolnictwa i totalnej kontroli. Ju¿ nie bêd¹
potrzebne wiêzienia, by zamkn¹æ usta kryty
kom,  bo  kontrolê  i  sterowanie  ludno�ci¹
zapewni bezgotówkowy obrót p³atno�ci.

MARCIN KELLER
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Historia dowodzi, ¿e Polacy s¹ Narodem wa
lecznym, gotowym bez wahania z³o¿yæ hojn¹
ofiarê krwi w obronie swojej niepodleg³o�ci.
Niestety, czêsto byli�my podrywani do boju
przez  ludzi  ogarniêtych  powstañcz¹ mani¹,
którzy nie ogl¹daj¹c siê na przysz³o�æ Ojczyz
ny, rzucali do boju, na zatracenie, najwier
niejszych i najodwa¿niejszych Rodaków.
  Kiedy og³oszono Powstanie 1863 roku,
styczeñ by³ jeszcze cieplejszy ni¿ dzisiaj. By
³y to warunki szczególnie dogodne do wal
ki partyzanckiej. Powstanie proklamowano
22 stycznia 1863 roku w Warszawie. Komitet
Centralny  Narodowy  og³oszonym  wtedy
Manifestem przekszta³ci³ siê w Tymczasowy
Rz¹d Narodowy i wezwa³�do walki ju¿ os
tatniej, na pole chwa³y i zwyciêstwa, które Ci
da i przez imiê Boga na Niebie przysiêga, bo
wie, ¿e Ty, który wczoraj by³e� pokutnikiem
i m�cicielem, jutro musisz byæ i bêdziesz bo
haterem  i olbrzymem... Manifest  znosi³  te¿
pañszczyznê i przyznawa³ ch³opom na w³as
no�æ uprawian¹ przez nich ziemiê, uw³asz
cza³  ch³opów,  s³owami: Ziemia,  któr¹ Lud
rolniczy posiada³ dot¹d na prawach czynszu

lub pañszczyzny, staje siê od tej chwili bez
warunkow¹ jego w³asno�ci¹.
  Nikt zdawa³ siê nie zastanawiaæ nad rze
czywistymi przyczynami wybuchu powsta
nia.  M³ode  pokolenia  patriotów  polskich
chcia³y siê biæ o wolno�æ narodow¹ i niezawis
³e królestwo. Z perspektywy nieodleg³ego cza
su rzecz ujmuje Roman Dmowski w swojej
pracy z pocz¹tku lat 30tych ubieg³ego wie
ku, zatytu³owanej ��wiat powojenny i Pols
ka�. Dmowski w nastêpuj¹cy sposób opisy
wa³ XIXwieczn¹ politykê Prus, prowadzon¹
w stosunku do Polski: Dopóki Rosja posia
da³a sw¹ ustalon¹ przez zwyciêstwo nad Na
poleonem, wielk¹ pozycjê w Europie, Prusy
oddawa³y jej ca³kowity g³os w kwestii pols

kiej, manifestowa³y swoj¹ z ni¹ solidarno�æ,
przyja�ñ i gotowo�æ okazania swej pomocy
przeciw  Polakom,  gdyby  jej  potrzebowa³a
(�) W miarê wszak¿e wzrostu potêgi prus
kiej, a gromadzenia siê trudno�ci dla Rosji,
zarówno w jej stosunkach wewnêtrznych, jak
w jej rywalizacji z pañstwami europejskimi,
Prusy przybiera³y coraz aktywniejsz¹ posta
wê  w  kwestii  polskiej.  Du¿o  jeszcze  czasu
up³ynie, zanim zostanie wyja�nione, w jakiej
mierze  ich  dzie³em  by³o  powstanie  63go
roku w Królestwie. Dzi� wiadomo tylko, jak¹
korzy�æ z niego odnios³y, jak na tym powsta
niu  wyros³a  ca³a  kariera  historyczna  Bis
marcka, jak pomog³o mu ono do zwi¹zania
ze sw¹ polityk¹ Rosji, a co za tym idzie, do
za³atwienia siê z Austri¹ w r. 1866 i z Francj¹
w latach 18701871.

Do walki stanê³o 200 tys. ¿o³nierzy, przez
co Powstanie Styczniowe by³o najwiêkszym
polskim powstaniem narodowym. Powstañ
cy zaatakowali rosyjskie garnizony w Króle
stwie Polskim. Jednak, jak pisze wybitny pol
ski  historyk,  a  zarazem  znawca  zagadnieñ
wojskowych, genera³ Kukie³, ¿adne wiêksze

miasto nie dosta³o siê w rêce powstania ani nie
opanowano ¿adnej po³aci kraju � pisze gen.
Kukie³. � Okaza³a siê wyra�nie bezsilno�æ im
prowizowanych si³ polskich z 600 strzelbami
my�liwskimi, a przewa¿nie kosynierów, czy
nawet «dr¹galierów» przeciw wojsku rosyjs
kiemu  przy  jego  sile  ogniowej,  wyj¹wszy
wypadki zupe³nego zaskoczenia. Z przesz³o
160 miejscowo�ci, w których  sta³y wojska
rosyjskie, zaatakowano zaledwie 18, stacza
j¹c 33 potyczki; przeciw armii z gór¹ stuty
siêcznej wyst¹pi³o 5000�6000 walcz¹cych.

Walki trwa³y tak¿e na Litwie, Bia³orusi
i Ukrainie do jesieni 1864 roku. Ostatnim od
dzia³em partyzanckim rozbitym w kwietniu
1865 roku na Podlasiu dowodzi³ ks. Stanis

³aw  Brzóska.  Bilans  tego  zrywu  by³  tra
giczny. Stoczono oko³o 1200 bitew i poty
czek. Jednak mimo pocz¹tkowych sukcesów
kampania  zakoñczy³a  siê  klêsk¹  powstañ
ców, z których kilkadziesi¹t tysiêcy zosta³o
zabitych  w  walkach,  a  tysi¹c  straconych.
Dziesi¹tki tysiêcy zes³ano na Sybir albo wy
emigrowa³o. Tylko na Litwie zginê³o 10 tys.
polskiej  szlachty,  na  ogóln¹  liczbê  40  tys.
walcz¹cych. Polska szlachta utraci³a tysi¹ce
maj¹tków, a po powstaniu nast¹pi³a rusyfika
cja na niespotykan¹ dot¹d skalê.

W przeciwieñstwie do równie¿ zakoñczo
nego klêsk¹ Powstania Listopadowego, w któ
rym Polacy mieli siln¹, �wietnie wyszkolon¹
i uzbrojon¹ armiê, podczas Powstania Stycz
niowego nie mieli ani armii, ani kadr przygo
towanych do prowadzenia wojny. Wyst¹pili
spontanicznie przeciwko ogromnemu mocar
stwu. Obok Or³a znak Pogoni, poszli nasi w
bój bez broni � �piewano wtedy o ludziach,
którzy rzucili siê do nierównej walki.

Pawe³ Jasienica, w swoim dzieje �Dwie
drogi�  (Warszawa,  1963)  przytacza  s³owa
powstañca Stefana Bobrowskiego,  jednego
z tych, którzy podjêli decyzjê o jego wywo
³aniu. Bobrowski nie mia³ � jak wynika z jego
przemówieñ � du¿ych z³udzeñ co do mo¿li
wo�ci sukcesu, chocia¿ jego wspó³towarzy
sze walki ³udzili siê, ¿e Europa czeka na pols
ki czyn, i ¿e zaraz potem temu czynowi   po
�pieszy z pomoc¹. Bobrowski w oryginalny
sposób uzasadnia³ potrzebê powstania: Wy

wo³uj¹c powstanie, do którego czynimy przy
gotowania, spe³niamy ten obowi¹zek w prze
�wiadczeniu, i¿ dla st³umienia naszego ruchu
Rosja nie tylko kraj zniszczy, ale nawet bêdzie
zmuszona wylaæ rzekê krwi polskiej; ta za�
rzeka stanie siê na d³ugie lata przeszkod¹ do
wszelkiego kompromisu z naje�d�cami nasze
go  kraju;  nie  przypuszczamy  bowiem,  aby
nawet  za  pó³ wieku  naród  polski  pu�ci³  tê
krew w niepamiêæ i aby wyci¹gn¹³ rêkê do
nieprzyjaciela, który tê rzekê wype³ni³ krwi¹
polsk¹.
  Klêska  wojskowa  to  dopiero  pocz¹tek
strat. Po upadku powstania Korona i Litwa
pogr¹¿y³y siê w ¿a³obie narodowej. W roku
1867  Królestwu  Polskiemu  nadano  nazwê

Kraju Przywi�lañskiego, zniesiono nie tylko
nazwê Królestwa,  ale  i  bud¿et. W 1868  r.
wprowadzono nakaz prowadzenia ksi¹g pa
rafialnych  w  jêzyku  rosyjskim,  w  1869  r.
zlikwidowano Szko³ê G³ówn¹ Warszawsk¹.
W latach 18691870 setkom miast wspiera
j¹cych powstanie odebrano prawa miejskie
doprowadzaj¹c je tym samym do upadku,
a w 1886 zlikwidowano Bank Polski. Skaso
wano klasztory katolickie w Królestwie, skon
fiskowano ok. 1600 maj¹tków ziemskich
i  rozpoczêto  intensywn¹  rusyfikacjê  ziem
polskich.
  Ka¿da lekcja, tym bardziej bolesna lekcja
historii musi, a przynajmniej powinna owo
cowaæ m¹dro�ci¹ i przezorno�ci¹. Kalendarz
polskich tragedii jest niestety d³ugi i nie za
myka siê na Powstaniu Styczniowym. Mo¿e
my siê dzisiaj tylko zastanawiaæ, jak wygl¹
da³aby Polska bez tej hojnej ofiary polskiej
krwi? Czy ludzie, którzy oddali ¿ycie i utra
cili maj¹tki mogliby zas³u¿yæ siê Ojczy�nie
lepiej? Po�ród powstañczych popio³ów wzros
³y te¿ piêkne kwiaty wiary. �wiêty Zygmunt
Szczêsny  Feliñski  Arcybiskup Warszawy,
który bêd¹c przeciwnikiem wybuchu Pow
stania mówi³, ¿e patriotyzm zasadzaj¹cy siê
na gotowo�ci porwania siê na pierwsze za
wo³anie do orê¿a, by walczyæ o niepodleg³o�æ
Ojczyzny, jest ja³owy, a czasem nawet szkod
liwy... Po nasileniu siê terroru Ksi¹dz Arcy
biskup zaborcy napisa³ list do cara Aleksan
dra II, w którym odwa¿nie wzywa³: ...uczyñ
z Polski naród niepodleg³y...; Zaklinam Wa
sz¹  Cesarsk¹ Mo�æ...  aby  chcia³a  po³o¿yæ
koniec tej walce eksterminacyjnej, bo: ...wiê
cej jest prawdziwej wielko�ci w przebaczeniu
cofaj¹cym siê przed rzezi¹ ni�li w zwyciêst
wie, wyludniaj¹cym kraj ca³y.
  � Idea narodowo�ci jest tak potê¿n¹ i czy
ni tak wielkie postêpy w Europie, ¿e j¹ nic nie
pokona � pisa³ Romuald Traugutt genera³
i  dyktator  Powstania  Styczniowego,  który
po�wiêci³ swoje ¿ycie Polsce, choæ równie¿
by³ przeciwnikiem wybuchu Powstania. Wi
dz¹c jednak klêskê, postanowi³ oddaæ swoje
talenty i ¿ycie polskiej sprawie, bo jak mówi³,
Polska istnieæ bêdzie, bo istnienie jej dla po
stêpu ludzko�ci nie tylko jest potrzebnym, ale
i koniecznym. W osobie Romualda Traugutta
mie�ci siê ca³y ogrom ducha polskiego. G³ê
boko  wierz¹cy  oficer  armii  carskiej  odda³
swoje talenty wojenne upadaj¹cemu powsta
niu, pracuj¹c nad przekszta³ceniem oddzia
³ów partyzanckich w regularn¹ armiê. � D¹¿
no�ci¹ Rz¹du Polskiego byæ powinno, jest
i bêdzie zawsze prowadzenie ludu Polskiego
drog¹ prawdy, drog¹ wskazan¹ przez Bos
kiego Nauczyciela naszego �mówi³ Romuald
Traugutt. Niestety, on równie¿ nie doprowa
dzi³ swojego dzie³a powstañczego do fina³u,
nie  zbudowa³  jednorodnej  silnej  armii,  nie
przeprowadzi³ uw³aszczenia ch³opów. Zosta³
zdradzony przez  innego powstañca, Artura
Goldmana.  Dyktatora  Powstania  stracono
w Cytadeli Warszawskiej 5 sierpnia 1864 r.
o 10 rano. Ostatnim gestem przed �mierci¹
genera³a Romualda Traugutta by³o uca³owa
nie krzy¿a. W czasie egzekucji zebrany pod
murami  trzydziestotysiêczny  t³um  �piewa³
hymn  ��wiêty  Bo¿e�.  Bo,  jak  pisa³  inny
wybitny bojownik pióra i nauczyciel, S³uga
Bo¿y ks. Piotr Skarga: Polska albo bêdzie
katolicka, albo nie bêdzie jej wcale.

RENATA KACZMARKIEWICZ

�Poszli nasi w bój bez broni��
Mija styczeñ, w tym roku szczê�liwie wyj¹tkowo ciep³y. Rozpoczyna siê nie tylko kolejny rok
kalendarzowy,  jeste�my  nie  tylko  o  rok  starsi,  ale  znów  przewracamy  karty  polskiego
kalendarza,  pe³nego  ró¿norodnych  rocznic.  Skoro  jeste�my  u  koñca  stycznia,  to  trzeba
wspomnieæ Postanie Styczniowe. Nie po to, aby je gloryfikowaæ, podobnie jak Powstanie
Warszawskie, ale po to, aby pamiêtaæ i nie pope³niaæ w przysz³o�ci podobnych b³êdów.

Stanis³aw Witkiewicz, 1881)
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Koncern KGHM to jedno z nielicznych polskich przedsiêbiorstw zasilaj¹cych polski bud¿et
miliardami z³otych. Nale¿y do �wiatowej dziesi¹tki najwiêkszych producentów miedzi, srebra
i molibdenu. Tylko dlaczego tak ma³o siê o nim mówi? Dlaczego w Polskiej TV nie ma reporta¿y
pokazuj¹cych pracê tego koncernu. Z rzewno�ci¹ wspominamy czasy PRL, kiedy byli�my dumni
z  naszego  przemys³u  i  osi¹gniêæ  polskiej my�li  technicznej. Mo¿e  �mieszy³y  nas  relacje
serwowane w Polskiej Kronice Filmowej z uroczystych wydarzeñ otwierania kolejnej hali
produkcyjnej, ale przynajmniej co� budowali�my i produkowali�my pod polsk¹ flag¹.

Zosta³a gar�æ miedziaków

Teraz w wiêkszo�ci zatrudniamy siê w fabry
kach  zagranicznych  firm,  wiêc  nie  ma  siê
czym  chwaliæ.  Skoro  jednak  osta³  nam  siê
koncern miedziowy, to czemu go nie pokazy
waæ? O sukcesach Orlenu czy PGNiGE cza
sami co� s³ychaæ, ale o polskiej miedzi cicho
sza. Mo¿e jest tam co� nie tak? Warto wiêc
sprawdziæ,  kto  zarz¹dza KGHM  i w  jakiej
kondycji znajduje siê dzisiaj nasz �wiatowy
potentat miedzi i srebra.

Niespodzianka  pierwsza: W�ród  udzia
³owców KGHM znajduje siê Skarb Pañstwa
z  udzia³em  zaledwie  31,8  proc.  Potem  s¹
mniejsi udzia³owcy posiadaj¹cy po kilka pro
cent udzia³ów. Wiêkszo�æ z nich nie zajmuje
siê  przemys³em,  lecz  reprezentuje  bran¿ê
ubezpieczeniowofinansow¹. W�ród nich naj
ciekawszymi s¹ dwaj globalni potentaci rynku
funduszy  inwestycyjnych  �  The Vanguard
Group, Inc. oraz BlackRock Fund Advisors,
którzy skutecznie kontroluj¹ KGHM zarówno
bezpo�rednio, jak i po�rednio przez firmy
w których maj¹ udzia³y. Kontroluj¹ i decyduj¹
o posuniêciach inwestycyjnofinansowych na
szego polskiego giganta miedziowego. Wia
domo, tam gdzie jest intratny biznes, tam po
jawiaj¹ siê wielcy gracze; ale o nich nie powin
no  siê  g³o�no mówiæ. Koncernowi KGHM
doradzali przedstawiciele i J P Morgan i firma
Rothschild Polska S.A. � ta sama firma, która
�doradza³a� w trakcie polskiej transformacji.
Efekty tej transformacji widzi chyba ka¿dy.

Niespodzianka druga: Grupa kapita³owa
KGHM, znana wcze�niej pod nazw¹ Kombi
nat  GórniczoHutniczy  Miedzi,  sk³ada  siê
obecnie z trzech segmentów: KGHM Polska
Mied�  S.A.,  KGHM  Internacional  i  Sierra
Gorda. Macierzysta KGHM Polska Mied�
S.A. dzia³a na terenie Polski od lat 60. ubieg
³ego wieku. Nale¿¹ do niej trzy g³êbinowe ko
palnie miedzi, dwie huty, zak³ady przetwarza
nia  rudy oraz wiele spó³ek  towarzysz¹cych.
Zagraniczny sk³adnik KGHM czyli KGHM
Internacional powsta³ z przejêcia przez Polskê
w 2012 r. kanadyjskiej spó³ki górniczej Quad
ra FNX. By³a to najwiêksza zagraniczna trans
akcja w historii polskich firm o warto�ci ponad
9 miliardów z³otych. Do tej kanadyjskiej spó³
ki nale¿a³y dwa z³o¿a po³o¿one w Kanadzie:
Victoria i AftonAjax oraz jedno z najwiêk
szych na �wiecie z³ó¿ molibdenu na Grenlan
dii. Do Quadra nale¿a³a  te¿ kopalnia Sierra
Gorda w Chile posiadaj¹ca japoñskiego wspó³
udzia³owca � grupê finansowokapita³ow¹ Su
mitomo. Robi¹c biznes stulecia, czyli kupuj¹c
kanadyjsk¹ spó³kê Quadra FNX z jej aktywa
mi, nabyli�my kopalniê Sierra Gorda bêd¹c¹
w trakcie I etapu budowy. Trzeba by³o wy
³o¿yæ sporo pieniêdzy, zanim kopalnia ta za
czê³a cokolwiek produkowaæ. W pa�dzierniku
2014 r. nast¹pi³o uroczyste uruchomienie ko
palni Sierra Gorda (I etap) z nadaniem jej imie
nia Ignacego Domeyki � polskiego emigranta,
ojca górnictwa miedzi w Chile. Warto�æ inwe
stycji wynios³a  4,2 miliarda  dolarów,  choæ

wcze�niej zak³adano wydatek 2,9 miliarda do
larów. Chilijska kopalnia okaza³a siê najdro¿
sz¹ polsk¹ inwestycj¹ za granic¹ po 1989 r.
Decyduj¹c siê na kupno Sierra Gorda, kiero
wano siê wysokim poziomem zawarto�ci mo
libdenu w tamtejszej rudzie miedzi oraz nis
kim poziomem kosztów produkcji wynikaj¹
cym z faktu, ¿e jest to kopalnia odkrywkowa.
Docelowym planem by³o wykonanie jeszcze
etapu II kopalni Sierra Gorda, który mia³ byæ
finansowany  z  zysków  dzia³alno�ci  kopalni
etapu  I.  Realizacja  II  fazy  budowy  kopalni
Sierra Gorda  by³a  bardzo wa¿na,  bo mia³a
podwoiæ moce przerobowe produkcji miedzi
ca³ego projektu Sierra Gorda do 220 tysiêcy

ton rocznie. Dla porównania, kopalnie KGHM
w Polsce dostarczaj¹ rocznie oko³o 420 tysi¹ca
ton tego metalu. Póki co, a mamy ju¿ 2020 r,
etap II kopalni Sierra Gorda nie jest realizo
wany. Nie ma na to pieniêdzy, bo etap I nie
przynosi spodziewanych przychodów. Przy
nosi straty.

Niespodzianka trzecia: Wchodz¹c na ame
rykañski  kontynent  z  zamiarem  budowania
tam kopalni miedzi, musieli�my siê zapo¿y
czyæ. Nie wszystko mo¿na by³o sfinansowaæ
z zysków macierzystego koncernu KGHM
w Polsce. Tym bardziej, ¿e odk¹d stali�my siê
posiadaczami aktywów zagranicznych, ceny
miedzi i molibdenu nagle zaczê³y gwa³townie
spadaæ. Wyniki finansowe KGHM stawa³y siê
coraz gorsze. Górnictwo to biznes nara¿ony
na cykliczne wahania cen surowców i kursów
akcji. Notowania cen metali ustanawia gie³da
w Londynie.  Polacy  nie  przewidzieli  deko
niunktury. Wchodz¹c w 2012 r. na rynek ame
rykañski zak³adano, ¿e cena jednej tony mie
dzi bêdzie siê utrzymywaæ na poziomie oko³o
7 tysiêcy dolarów. Jeszcze w 2011 r. cena mie

dzi na rynku wynosi³a 9 tysiêcy dolarów za
tonê. W styczniu 2012 r. wynosi³a 7,7 tysiê
cy, a potem zaczê³a nagle spadaæ � w 2014 r.
do 6,5 tysi¹ca, w 2015 r. � do 5,9 tysi¹ca, a w
2016 r. cena tony miedzi wynosi³a ju¿ tylko
4,5 tysi¹ca dolarów. Czyli w ci¹gu tych paru
lat notowania miedzi spad³y dwukrotnie. Jesz
cze gorzej by³o z molibdenem, którego ceny
spad³y z oko³o 36 tysiêcy dolarów za tonê do
oko³o 12 tysiêcy. Czy kupuj¹c aktywa na kon
tynencie  amerykañskim mogli�my  przewi
dzieæ taki spadek cen? Na nic siê zda³ utwo
rzony przez KGHM polski think tank pod naz
w¹ �Poland Go Global!�. Rekiny �wiatowej
finansjery by³y lepsze; a mo¿e to zaplanowa³y
i zmanipulowa³y? W 2016 r., gdy marzenia
polskie zwi¹zane z czerwonym metalem siê
nie spe³ni³y, a wyniki finansowe Grupy kapi
ta³owej KGHM pikowa³y w dó³, powa¿nie za
stanawiano siê czy nie pozbyæ siê amerykañs
kiego balastu i sprzedaæ zagraniczne aktywa.
Wtedy znowu pomóg³ nam zagraniczny ana
lityk  z  firmy  J P Morgan. Doradzi³,  by  nie
sprzedawaæ � wiêc nie sprzedali�my. Argu
mentem by³o to, ¿e banki zapewni¹ nam linie
kredytowe na sfinansowanie najwiêkszych in

westycji � kopalni Sierra Gorda, Victoria i Af
tonAjax.

Niespodzianka czwarta: Pomys³ zrobienia
wielkiego  interesu  przez  KGHM  poprzez
�wyj�cie  na  �wiat�  i  kupienie  kanadyjskiej
firmy miedziowej, pojawi³ siê w 2009 r., gdy
prezesem zosta³ cz³owiek zwi¹zany z kombi
natem od 1998 r. � dr hab. in¿. Herbert Wirth.
To wtedy zagraniczni doradcy namówili pol
skich biznesmenów, by rozwin¹æ KGHM
w globalny koncern. Nowa strategia KGHM
zak³ada³a rozwój bazy zasobowej i wzrost po
tencja³u  produkcyjnego  za  granic¹,  poprzez
przejêcie kanadyjskiej spó³ki Quadra FNX
i wybudowanie kopalni na pustyni Sierra Gor
da w Chile. Zanim jeszcze wykonali�my ten
krok,  w  latach  20102012  polski  koncern
KGHM notowa³ rekordowe wyniki. Roczny
zysk netto wynosi³ wtedy oko³o 11 miliardów
z³otych!  Obecnie,  roczne  zyski  wahaj¹  siê
miêdzy 1 i 2 miliarda z³otych, z tym ¿e zyski
macierzystego KGHM w Polsce z¿eraj¹ straty
generowane przez KGHM International (ok.
0,5 mld z³)  i straty chilijskiej kopalni Sierra

Gorda (ok. 0,2 mld z³). Po 2016 r. ceny miedzi
i molibdenu zaczê³y znowu rosn¹æ, ale có¿
z tego, kiedy zad³u¿yli�my siê, a d³ug trzeba
sp³acaæ.

Po 2012 r. wyniki KGHM spad³y nie tylko
z powodów spadku cen miedzi na �wiatowym
rynku, ale równie¿ z powodu nowej daniny
na³o¿onej w  kwietniu  2012  r.  przez  polski
rz¹d, pod nazw¹ �podatek od wydobycia ko
palin�. Wprowadzono go w³a�nie wtedy, kie
dy wykosztowali�my siê na kupno zagranicz
nych aktywów. Stawka tego podatku by³a pod
wzglêdem wysoko�ci niespotykana na �wiecie
i nie stanowi³a kosztów uzyskania przycho
dów. Wskutek tego, efektywna stawka podat
kowa wzros³a z ponad 30 proc. do blisko 90
proc. Podatek od wydobycia kopalin praktycz
nie dotkn¹³ w Polsce tylko koncern KGHM
stanowi¹c dla niego wielkie obci¹¿enie. Rocz
na danina z tytu³u podatku od wydobycia ko
palin wynosi od 1,5 do 2 miliarda z³. Po prze
liczeniu  �  ka¿dego  dnia  do  kasy  pañstwa
wp³ywa z KGHM oko³o 4 miliony z³. Ostatnio
s³ychaæ g³osy ze strony zagranicznych poszu
kiwaczy miedzi w Polsce, ¿eby obni¿yæ wyso
ko�æ tego podatku. Apele te s¹ wypowiadane
przez przedstawicieli kanadyjskiego koncernu
Lumina Group  i  amerykañskiego  koncernu
Electrum Group. W tej sprawie nawet inter
weniowali  u premiera Mateusza Morawiec
kiego deputowani Kongresu USA. No, skoro
inwestorzy z Kanady i ze Stanów Zjednoczo
nych  chc¹  robiæ  u  nas  interesy,  polski  rz¹d
musi to przemy�leæ, �i siê zgodziæ.

Po zmianie w³adzy w Polsce w 2015 r.,
walne  zgromadzenie  KGHM  wymieni³o
wszystkich cz³onków rady nadzorczej, poza
trzema osobami wybranymi przez pracowni
ków. Do  lutego  2016  r.  prezesem KGHM
pozostawa³ Herbert Wirth.  Potem  powo³y
wano prezesów, których zmieniano jak w ka
lejdoskopie, a¿ w koñcu, od po³owy 2018 r.
na  czele Grupy Kapita³owej KGHM  stan¹³
prezes  Marcin  Chludziñski  �  by³y  prezes
Agencji Rozwoju Przemys³u. Czy obecny pre
zes poradzi sobie z problemami i wyzwaniami
miedziowego molocha, a w szczególno�ci
z  konkurencj¹,  która  dobija  siê  do  polskiej
miedzi, czyli do wydobywania rud miedzi na
terenie Polski? Jeszcze w 2015 r. KGHM za
planowa³ na cele inwestycyjne na okres piêciu
lat wydatek 27 miliardów z³. Koncern, ¿eby
istnieæ i produkowaæ, musi ci¹gle inwestowaæ.
Sk¹d we�miemy te pieni¹dze? Czy znowu siê
zad³u¿ymy? W 2018 r. wydano na inwestycje
2,67 miliarda z³otych. Jest wiele w¹tpliwo�ci,
czy zagraniczne inwestycje by³y trafione. Ku
puj¹c w 2012 r. kanadyjsk¹ firmê, planowali�
my  czerpaæ  korzy�ci  z  nowych  aktywów.
Niestety,  do  tej  pory  zamro¿ona  jest  czê�æ
zagranicznych projektów: II faza budowy ko
palni Sierra Gorda w Chile oraz rozpoczêcie
eksploatacji  z³o¿a Ajax w Kanadzie,  któr¹
wstrzymano  ze  wzglêdów  ekologicznych.
Dzi� decyzji dotycz¹cych koncernu KGHM
nie podejmuje Polska, bo nie ma wiêkszo�ci
udzia³ów. Decyzje te podejmuj¹ zsumowani
udzia³owcy, o których w zasadzie nic nie wie
my. Sukcesem mia³a byæ ekspansja naszego
molocha  w  �wiecie,  a  wysz³o  jak  zawsze.
Dziêki krótkowzroczno�ci polskich decyden
tów na szczycie w³adzy, niezale¿nie od opcji
politycznej,  jeste�my  stale  os³abiani  ekono
micznie. Przy ich wspó³udziale, krok po kroku
tracimy maj¹tek narodowy. Koncern KGHM
� to  jeden z ostatnich polskich sreber  rodo
wych, które w wyniku utraty pozycji udzia
³owca  wiêkszo�ciowego  oraz  z³ego  zarz¹
dzania, jest w gorszej kondycji ni¿ przed laty,
zanim nie weszli�my w drapie¿ny, kapitalis
tyczny �wiat.

MIROS£AW ORZECHOWSKI
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To wtedy podjêto pierwsz¹ w ca³ym Bloku
Komunistycznym  próbê  powo³ania  Wol
nych, Samorz¹dnych i Niezale¿nych od ko
munistów Zwi¹zków Zawodowych. Wtedy
powsta³ o obradowa³ w porcie gdyñskim Ko
mitet Za³o¿ycielski z³o¿ony z delegatów z 40
du¿ych zak³adów pracy. W nocy obraduj¹cy
zostali  zaatakowani  przez  liczne  oddzia³y
ZOMO. Byli brutalnie bici. Nastêpnie skuto
ich  kajdankami  i  przetransportowano  do
wiêzienia w Wejherowie na dalsze tortury.

Grudzieñ 1970 r. by³ pocz¹tkiem walki,
która  po  latach  zmagañ  doprowadzi³a  do
powstania  samorz¹dnych,  niezale¿nych  do
komunistów zwi¹zków zawodowych, które
pó�niej przyjê³y nazwê Solidarno�æ.

Tablica  przypomina  równie¿,  ¿e  30  lat
temu dziêki Solidarno�ci zosta³ obalony mur
berliñski.

STANIS£AW UCIÑSKI
GDYNIA

Ku czci zwi¹zkowców z Gdyni

Co zrobi Wielka Brytania?
Po raz pierwszy po referendum z 2016 r.

dalsze dzia³ania zwi¹zane z Brexitem wydaj¹
siê oczywiste i wrêcz nieuniknione. Mo¿emy
byæ prawie pewni, ¿e w najbli¿szym czasie
brytyjski parlament zatwierdzi umowê z Uni¹
Europejsk¹, wynegocjowan¹ przez premiera
Borisa Johnsona. Wielka Brytania wychodzi
wiec z Unii � to s¹ fakty. Po wyj�ciu czeka
Wielk¹ Brytaniê rok intensywnych negocjacji
z Uni¹, aby ustaliæ przysz³y modus vivendi,
zanim skoñczy siê uprzednio uzgodniony ok
res przej�ciowy. Wiele bêdzie zale¿eæ w tym
procesie od postawy Unii Europejskiej. Do
tychczas Unia stawia³a na maksymalne korzy
�ci dla swojej strony, zachêcana s³abo�ci¹ by
³ej premier T. May i ostrym podzia³em w bry
tyjskim parlamencie. Teraz, w obliczu wyni
ku wyborów, Unia musi mieæ �wiadomo�æ,
¿e tamta taktyka siê wyczerpa³a i musi obraæ
bardziej ugodowe stanowisko. I tu jest szansa
dla przysz³ej polityki gospodarczej Wielkiej
Brytanii.
  Ale mo¿na  te¿ zadaæ  inne pytanie � co
Unia Europejska bêdzie wola³a: dobre relacje
z Wielk¹ Brytani¹�  czy  raczej  jej  s³abo�æ
gospodarcz¹? Je�li w okresie przej�ciowym
nie zostanie wynegocjowany ostateczny uk
³ad, zostan¹ zerwane wszelkie specjalne wiê
zi miêdzy Uni¹ a Wielk¹ Brytani¹, a relacje
przejd¹ na zwyk³e miêdzynarodowe warunki.
Za³ó¿my  jednak,  ¿e wszystko przejdzie po
my�li  Borisa  Johnsona. Wówczas Wielka
Brytania gospodarczo bêdzie funkcjonowaæ
jak Szwajcaria. Dojdzie do licznych bilateral
nych umów miedzy Brytyjczykami i Uni¹.
Bêdzie to k³opotliwe, d³ugotrwale, ale mo¿
liwe. Poza  tym Wielka Brytania, podobnie
jak Szwajcaria, nie bêdzie p³atnikiem netto
w ramach Unii, bo nie bêdzie nale¿eæ do tego
ugrupowania. W  tym uk³adzie  istotne  jest,
aby Londyn ustawi³  siê  korzystnie miêdzy
USA i UE � balansuj¹c umiejêtnie miêdzy
tymi frontami. Z czasem równie¿ wielka fi
nansjera �wiatowa wróci do Londynu. Przy
pomnijmy, ¿e Nowy York, Singapur i Zurych
równie¿  nie  nale¿¹  do  Unii  i  prosperuj¹
�wietnie  jako  potêgi  finansowogie³dowe.
Nikt w Europie nie jest zainteresowany s³a
bo�ci¹ gospodarcz¹ Wielkiej Brytanii. Dla
tego dojdzie  szybko do bilateralnych uk³a

dów handlowych i celnych. I dla przypomnie
nia: Norwegia równie¿ znajduje siê poza UE,
a prosperuje bardzo dobrze. O jednym siê tu
zapomina � Wielka Brytania mo¿e i powinna
przyst¹piæ do Europejskiego Obszaru Gospo
darczego (Do EOG nalez¹: Norwegia, Islan
dia, Liechtenstein). Wówczas wzmocni³aby
znacznie to ugrupowanie i zyska³a korzy�ci
w stosunkach z Uni¹ Europejsk¹.
  Brexit to przede wszystkim sygna³ dla in
stytucji unijnych: trzeba siê skupiæ na odbu
dowaniu  zaufania  obywateli  do  projektu
europejskiego � po to, aby inne pañstwa nie
kopiowa³y Wielkiej  Brytanii.  Nie  zapomi
najmy jednak, ¿e za Brexit odpowiedzialne
s¹ przede wszystkim elity polityczne i euro
sceptyczne media,  które  od  lat  prowadzi³y
nagonkê na Uniê Europejsk¹ i obarcza³y j¹
win¹ za niedostateczn¹ integracjê europejsk¹.
Wielu  Brytyjczyków  zag³osowa³o  g³ównie
przeciwko  nap³ywowi  imigrantów,  którzy
rzekomo zabieraj¹ im pracê i wykorzystuj¹
nadmiernie system opieki socjalnej.
  Brytyjskie referendum � nie da siê ukryæ
� doda³o optymizmu si³om eurosceptycznym
w  innych  pañstwach  cz³onkowskich,  które

bêd¹ wywiera³y presjê na swoje rz¹dy, aby
te zorganizowa³y podobne referenda. To, czy
bêdziemy mieli do czynienia z efektem do
mina, bêdzie w du¿ym stopniu zale¿a³o od
przebiegu negocjacji Wielkiej Brytanii z Uni¹
Europejsk¹. Bruksela musi zdecydowaæ, jak
najlepiej  podej�æ  do  negocjacji  o  wyj�ciu
Wielkiej Brytanii z UE. Próba ulgowego po
traktowania i zaoferowanie uprzywilejowa
nego statusu Brytyjczykom mog¹ spowodo
waæ,  ¿e  inne  pañstwa  cz³onkowskie  bêd¹
chcia³y powieliæ ten model. St¹d ju¿ nieda
leka  droga  do  dezintegracji  europejskiego
ugrupowania. Z drugiej strony, jakakolwiek
próba ukarania Brytyjczyków mo¿e sprowo
kowaæ inne si³y eurosceptyczne. Brexit rodzi
wiêc  obecnie  pytanie  o  przysz³o�æ  ca³ego
projektu europejskiego i o jego kszta³t. W naj
bli¿szym czasie wewn¹trz instytucji unijnych
mo¿e doj�æ (i zapewne dojdzie) do napiêæ;
nie tylko w kontek�cie tego, jak podej�æ do
negocjacji z Wielk¹ Brytani¹, ale te¿ w jakim
kierunku zmierza Unia Europejska.
  Z drugiej strony, Brexit pokaza³, jak ciê¿
ko jest opu�ciæ Uniê Europejsk¹ � ten proces
trwa ju¿ trzy i pó³ roku.

  A wyj�cie ze strefy euro? To trochê inna
sprawa � mianowicie gospodarcza i monetar
na. My�lê, ¿e ¿adne pañstwo nie zdecyduje
siê na ten po³owiczny krok, tzn. opuszczenie
strefy euro i jednoczesne pozostanie w Unii.
To  nie  mia³oby  przecie¿  sensu  w  obecnej
sytuacji miêdzynarodowej/ unijnej.

Czy Europie grozi wojna?
  Tak napiêtej sytuacji na �wiecie nie by³o
od wielu lat. Konflikt zbrojny wed³ug wielu
ekspertów  staje  siê  coraz  bardziej  realnym
zagro¿eniem. A ostatnie napiêcia miêdzy Ira
nem i USA tylko potêguj¹ niepokój.

Czyli mam tu na my�li wojnê importowa
n¹ do Europy z zewn¹trz poprzez np.: kon
flikt irañskoamerykañskibliskowschodni.
  Poza tym wielk¹ niewiadom¹ jest Rosja
z jej mocarstwowymi zapêdami. Niepewna
jest  równie¿  sytuacja  w  Hiszpanii  na  linii
Barcelona � Madryt, a  tak¿e przysz³o�æ Ir
landii Pó³nocnej.
  Musimy te¿ przyznaæ, ¿e Ukraiñcy pro
wadz¹ politykê ma³o odpowiedzialn¹ wobec
Polski. W obliczu konfliktu zbrojnego z Ros
j¹ powinni przecie¿ w sposób bardziej przy
jazny odnosiæ siê do Polaków. Tymczasem
ich  ton  bardziej  kojarzy  siê  z  agresj¹  wo
jenn¹, ani¿eli z chêci¹ procesu pokojowego.
  Od wielu lat s³yszymy o roszczeniach te
rytorialnych Ukrainy wobec Polski. W³adze
w Kijowie co prawda nie wyst¹pi³y oficjalne
z  roszczeniami  do  rz¹du  Rzeczypospolitej
Polskiej, jednak¿e �na w³asnym podwórku�
robili  i  robi¹  ju¿  znacznie mniej  przyjazne
gesty wobec Polski. Ju¿ pomijam fakt nazy
wania ulic i placów imieniem ludzi, którzy
bestialsko mordowali  ca³e polskie  rodziny.
Do  tego  �  niestety,  zd¹¿yli�my  ju¿  nieco
przywykn¹æ, ale nadal wygl¹da  to  jak nie
udolna prowokacja. Pozostaje tylko pytanie,
po co Ukraina to robi.
  Czy w przypadku wojny Polska mo¿e li
czyæ na sojuszników z NATO?
  Wcale nie jestem o tym przekonany, ¿e
w  razie  zagro¿enia  wszystkie  kraje  Paktu
Pó³nocnoatlantyckiego pos³a³yby Polsce na
pomoc swoje wojska. Pañstwa takie, jak Fran
cja czy W³ochy maj¹ swoje interesy z Rosja
nami. Ponadto drugie pod wzglêdem wielko
�ci pañstwo NATO czyli Turcja  jest w¹tp
liwym sojusznikiem.

PROF. MIROS£AW MATYJA

(tekst jest zapisem fragmentu wywiadu udzielonego
dla Kuriera Polskiego w USA (wywiad przeprowadzi³
redaktor Marek Bober).

Co nas czeka w Europie�
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12 pa�dziernika 2019 r. Zwi¹zek Solidarno�ci Polskich Kombatantów w Gdyni, ufundowa³
tablicê pami¹tkow¹ na ul. Abrahama 23, która upamiêtnia dramatyczne Dni Powstania
Grudnia 1970 r. w Gdyni.
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Jak siê nie zgubiæ w internecie?

Internet jest obszarem tak skomplikowanym,
¿e nie ma chyba nikogo, kto by mia³ wiedzê
na ten temat jako ca³o�ci. Mo¿na natomiast
próbowaæ okre�liæ, jakie grupy korzystaj¹ na
tym, by wp³yn¹æ na ludzi poprzez internet,
jakie zagro¿enia siê wi¹¿¹ z sieci¹ i co dob
rego nam daje.

Na ogó³ korzystamy z  internetu bardzo
wybiórczo: kto� ma konto na facebooku czy
innych mediach spo³eczno�ciowych, wysy
³amy i odbieramy pocztê elektroniczn¹, szu
kamy  informacji,  czy  przegl¹damy  portale
typu youtube, gdzie znajdujemy kolejne tre�
ci, np. muzykê, filmy. Ale to niewielki frag
ment internetu.

G³ównym problemem w korzystaniu z in
ternetu jest mo¿liwo�æ dotarcia do informacji
obiektywne, bo zaopatrywana jest ona od razu
w komentarz lub zmanipulowana. Warto szu
kaæ informacji bezpo�rednio na stronach �ród

³owych, a informacje w portalach typu wiki
pedia.

Stara definicja g³osi, ¿e prawda to zgod
no�æ os¹du z rzeczywisto�ci¹. Nie mo¿na siê
umówiæ, ¿e co� jest prawd¹, je�li ni¹ nie jest.
To zak³amywanie prawdy wi¹¿e siê z cen
zur¹, gdy s¹ problemy z publikacj¹ tre�ci lub
kasowane s¹ zasoby internetowe, bo zarz¹
dzaj¹cy uznaj¹ te tre�ci za nieprawomy�lne,
cenzuruj¹ sieæ i decyduj¹, jakie tre�ci mog¹
pojawiaæ siê w internecie.
  W maju 2019 r. w Pary¿u mia³o miejsce
spotkanie, które zorganizowali w³a�ciciele naj
wiêkszych mediów internetowych i przedsta
wicielami pañstw. Wydano tam dokument pod
nazw¹Hate agent policy review � to miêdzy
narodowy dokument, którego za daniem ma
byæ wyrugowanie mowy nienawi�ci z sieci.
Co to jest mowa nienawi�ci wed³ug tego do
kumentu? Otó¿ jest ni¹ to, co owi ludzie uz
naj¹ za mowê nienawi�ci. To tak jak z antyse
mityzmem.  Z  tym  zwi¹zana  jest  procedura
tzw. zg³aszania � czy donoszenia, ¿e co� jest
mow¹  nienawi�ci.  Jak  pisze  amerykañski
historyk  i  publicysta Michael  Jones,  siewc¹
nienawi�ci mo¿e byæ ka¿dy. Czêsto wystarczy
mieæ kontakt z �agentem nienawi�ci�. Orwell
by tego nie wymy�li³. Taki cz³owiek staje siê
obiektem nagonki. £atwo go zniszczyæ.

Co jeszcze rz¹dzi w internecie, co nas ota
cza powszechnie? Chamstwo  i prostactwo.
Ci sami ludzie, którzy tropi¹ mowê nienawi�
ci, homofobiê, antysemityzm toleruj¹ jêzyk
wulgarny, prymitywny, jêzyk z rynsztoka. In
ternet  jest w  istocie dyzmokratyczny, czyli
ka¿dy pisaæ mo¿e.
  W internecie masa ludzi naucza, wyk³a
da, mimo ¿e nie ma do tego najmniejszych

kwalifikacji. Powszechne jest wypowiada
nie siê na  tematy, na które siê nie ma po
jêcia. A przecie¿ dyskusja ma sens, gdy roz
mawiamy z kim�, kto zna siê na rzeczy.

Internet  jest  te¿ przestrzeni¹ zarabiania.
Nie jeste�my przecie¿ naiwni, ¿eby wierzyæ,
¿e to wszystko jest za darmo. Wszystko dzie
je siê po to, ¿eby na tym zarobiæ. Wszêdzie
mamy reklamy, pod nimi oprogramowanie
szpieguj¹ce, widzimy, ¿e od razu reklamy kie
rowane  s¹  pod  nasze  gusta.  Jeste�my  te¿
naszpikowani elektronik¹. Przyk³adem mo¿e
byæ smartfon, mamy te¿ nowoczesne liczniki
elektryczne,  które  mo¿na  odczytywaæ  zza
drzwi. Jak¹ mamy pewno�æ, ¿e technologie te
nie s¹ wykorzystywane do szpiegowania nas?
Wspó³czesne s³u¿by wiedz¹ o nas tysi¹c razy
wiêcej, ni¿ np. s³u¿by za komuny, wiêkszo�æ
tych informacji dostarczamy im sami, zamie
szczaj¹c szereg informacji np. na facebooku.

Nie ulega najmniejszych w¹tpliwo�ci, ¿e
rozwijamy siê dziêki internetowi. Ca³a masa
muzyki, dokumentów zawarta jest w interne
cie. S¹ tu dostêpne rzeczy, do których nigdy
nie byliby�my w stanie inaczej dotrzeæ. Z in
ternetem jest jak z no¿em czy siekier¹. Siekie
r¹ mo¿na nar¹baæ drewna, no¿em mo¿na uk
roiæ chleb, ale zarówno no¿em, jak i siekier¹
mo¿na kogo� zabiæ. Tak samo jest z interne
tem. Jest mnóstwo po¿ytecznych rzeczy, ale
i masa g³upoty.

Ogromne ilo�ci wy�wietleñ pojawiaj¹ siê
przy niezwykle prymitywnych zachowaniach,
prowokowanych przez  tzw. patosteamerów.
To przynosi zyski, to ma tysi¹ce wy�wietleñ.
Ale to my im dajemy te pieni¹dze. To pieni¹
dze wprawiaj¹ to wszystko w ruch. Nie umo¿
liwiajmy wiêc  zarabiania na nas,  zw³aszcza
je�li wiemy, ¿e wyst¹pi¹ pó�niej przeciw nam,
np. w postaci dzia³añ cenzorskich.
  Ale korzystanie z internetu jest te¿ po¿y
teczne. Mo¿e to s³u¿yæ dotarciu do informa
cji, mo¿na tu znale�æ rzeczy, do których nie
da siê dotrzeæ w realu. Wiele bibliotek upow

szechnia rzadkie pozycje w internecie. Inter
net oszczêdza pracê, nie trzeba przepisywaæ
notatek do pracy. Niestety zagro¿eniem jest
to, ¿e niektórzy pisz¹ w ten sposób prace, na
wet naukowe, na zasadzie �kopiujwklej�.

Znajdziemy tam g³upoty, ale nie mo¿na
popadaæ w skrajno�æ i uznawaæ internet za
dzie³o szatana. Trzeba korzystaæ z kilku �ró
de³ i siê nagle oka¿e, ¿e dostaniemy inne spoj
rzenie,  czêsto  zupe³nie  przeciwne.  S¹  ca³e
przestrzenie opanowane przez ludzi o lewac
kim  �wiatopogl¹dzie,  s¹  te¿  obszary,  gdzie
walczy siê z chrze�cijañstwem, ale s¹ te¿ stro
ny,  gdzie w  imiê  chrze�cijañstwa mówi  siê
rzeczy szkodliwe. Kiedy� mówi³o siê, ¿e pa
pier jest cierpliwy i przyjmie wszystko, teraz
to  samo  mo¿na  powiedzieæ  o  internecie.
Gro�ne jest to, ¿e szczególnie ³atwo manipu
lowaæ umys³ami, zw³aszcza ludzi m³odych.

�w. Pawe³ mówi, ¿e wszystko mi wolno,
ale nie wszystko jest po¿yteczne. Trzeba wiêc
byæ w tym wirtualnym �wiecie czujnym.

Spotkanie zorganizowane by³o w ramach
projektu  �Aspekt  Polski�  finansowanego
przez Narodowy  Instytut Wolno�ci � Cen
trum  Rozwoju  Spo³eczeñstwa  Obywatels
kiego ze �rodków programu Fundusz Inicja
tyw Obywatelskich na lata 20142020.

NOTOWA£A:
IKA

Internet jest jak nó¿ czy siekiera � mo¿na siê nim skaleczyæ, ale mo¿na ukroiæ nim chleb, czy
por¹baæ drewno � mówi³ dr Jan Przyby³ podczas grudniowego spotkania otwartego �Aspektu
Polskiego�. Pytanie, kto rz¹dzi internetem jest pytaniem podobnym do tego, do kogo nale¿y
ekonomia �wiatowa � nie jeste�my w stanie tego okre�liæ.

Zdzis³aw Szczepaniak przez prawie ca³e ¿y
cie zawodowe zwi¹zany by³ z �Dziennikiem
£ódzkim� (pe³ni³ m.in.  funkcjê kierownika
dzia³u kultury, redaktora naczelnego). Publi
kowa³  te¿  w  �G³osie  Porannym�,  �Odg³o
sach�, �Wiadomo�ciach Dnia�, �Kalejdosko
pie�, �Pulsie Biznesu�, �Kulturze i Biznesie�,
�Piotrkowskiej 104�, �Tyglu Kultury�, �Kro
nice Miasta £odzi�. Wspó³pracowa³ i wspó³
pracuje  z Radiem Parada, Radiem Classic.
Ma w dorobku tomy reporta¿y, liczne opo
wiadania, scenariusze filmowe (m.in. do cyk
luWehiku³ czasu), kilka tomików poetyckich
(by wspomnieæ o Podziemnych ptakach czy
Na progu nadziei�), ksi¹¿kêCz³owiek z epo
ki wiêzieñ (o Aleksym R¿ewskim). W roku
1980 wspó³tworzy³ w £odzi  dziennikarsk¹
Solidarno�æ, w stanie wojennym internowano

go. Nie tak dawno zosta³ m.in. laureatem Z³o
tej Honorowej Odznaki Stowarzyszenia Ksiê
garzy Polskich.

Z zami³owania jest ¿eglarzem. Jako jach
towy  sternik  morski  mo¿e  poszczyciæ  siê
przebytymi ponad 40 tysi¹cami mil morskich
pod  ¿aglami m.in.  �Aldisa�,  �Odkrywcy�,
�Zawiszy Czarnego�,  �Elbereth�,  �Venato
ra�, �Pogorii�, �Stomila�. Tym razem czytel
nicy otrzymali do r¹k relacjê z odbytej przed
laty (nie zdradzê ilu, bo dla lektury nie ma to
znaczenia), licz¹cej 6 tysiêcy 422 mile mors
kie podró¿y niespe³na 14metrowym jach
tem �Polski Len� z Gdyni do Nowego Jorku
(w  ramach  �Operacji ¯agiel�),  a  nastêpnie
wewnêtrznymi drogami wodnymi USA i Ka
nady, po pokonaniu wielu �luz, do Montre
alu. Autor Z pasatem w ¿aglach p³yn¹³ wów

czas jako cz³onek siedmioosobowej za³ogi.
  Ksi¹¿ka podzielona zosta³a na dwie czê�
ci. Pierwsza dotyczy inaugurowanego w Ply
mouth rejsu atlantyckiego, z wa¿nymi przys
tankami na Maderze, a po przebyciu ocea
nicznych pustkowi � w porcie Hamilton na
Bermudach  oraz w Newport. Na Atlantyku
¿eglarze do�wiadczali zarówno wyniszczaj¹
cego upa³u w czasie przymusowego bezruchu
przy bezwietrznej pogodzie, gdy ¿yli jedynie
nadziej¹ na powrót pasatu, jak i toczyli pod
czas  sztormu walkê o przetrwanie, kiedy  to
potê¿ne fale próbowa³y jacht zatopiæ. �Sztor
mowe� sekwencje tekstu wyj¹tkowo mocno
pobudzaj¹ wyobra�niê w trakcie lektury.
  Drug¹ czê�æ stanowi relacja z pobytu
w USA i Kanadzie. Najwiêcej uwagi po�wiê
ca  autor  Nowemu  Jorkowi  � niezwyk³emu
tyglowi, w którym warzy siê wszystko, co naj
ciekawsze  i  najbardziej  bulwersuj¹ce  na
�wiecie. Dodaæ trzeba � miastu nie o ka¿dej
porze i nie w ka¿dym miejscu bezpiecznemu
dla �bia³asa�,  szczególnie, gdy zapu�ci  siê,

choæby samochodem, w dzielnice Po³udnio
wy Bronx lub Harlem.
  Szczepaniak, który swój reporta¿ okrasi³
wieloma zrobionymi przez siebie zdjêciami,
potrafi  zainteresowaæ  czytelnika  ka¿dym
fragmentem opowie�ci, jego narracja odzna
cza siê ekonomi¹ s³owa, a zarazem bogac
twem  spostrze¿eñ,  nierzadko  tak¿e  dowci
pem. Warto wiêc Z pasatem w ¿aglach po
leciæ wszystkim, a wiêc nie tylko tym, którzy
sami ¿egluj¹ i s¹dz¹, ¿e ró¿a wiatrów na kom
pasie jest najpiêkniejsz¹ ró¿¹ �wiata.

JANUSZ JANYST

¯eglarska opowie�æ
Poznañskie Wydawnictwo Kontekst opublikowa³o ksi¹¿kê pt. �Z pasatem w ¿aglach. Przez
Atlantyk  do  Nowego  Jorku  i Montrealu�  autorstwa  ³ódzkiego  dziennikarza,  reportera,
pisarza i poety, Zdzis³awa Szczepaniaka.

Dr Jan Przyby³
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Dla tych, którzy te czasu pamiêtaj¹, a mo¿e
brali udzia³ w tych ciê¿kich pojedynkach, bê
dzie to �wietna podró¿ w przesz³o�æ, dla m³od
szych � pouczaj¹ca lektura. Czasy siê zmieni
³y, teraz problemem Ko�cio³a staje siê nie bu
dowa nowych �wi¹tyñ, ale obawa przed pusto
szeniem istniej¹cych.
  Problem mo¿e wydawaæ siê banalny, bo
sprawa budowy nowego ko�cio³a nie wydaje
siê  z  dzisiejszej  perspektywy  pierwszopla
nowa. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e okres po
II wojnie �wiatowej  by³ czasem ogromnych
przemian nie tylko politycznych, ustrojowych,
ale i narodowo�ciowych, i spo³ecznych. Roz
wija³y siê miasta, w³¹czano do nich okoliczne
wsie, zagospodarowywano peryferia i powsta
wa³y nowe ogromne osiedla, na ogó³ blokowi
ska, pozbawione pocz¹tkowo sklepów, szkó³,
przychodni, punktów us³ugowych i oczywi�
cie  ko�cio³ów. Do�æ wspomnieæ,  ¿e  ³ódzki
WidzewWschód czy Retkinia, licz¹ce kilka
na�cie tysiêcy mieszkañców, mia³y byæ osied
lami pozbawionymi ko�cio³ów i tylko dziêki
wielkiej  determinacji  Ko�cio³a  i  wiernych
powsta³y tam pierwsze �wi¹tynie. Ze wzglê
du na procesy urbanistyczne, Ko�cio³owi
w szczególny sposób zale¿a³o, by ko�cio³y
powstawa³y  w³a�nie  w  du¿ych  o�rodkach
miejskich. O ile w 1945 r. na 131 parafii die
cezji ³ódzkiej tylko 42 znajdowa³y siê w mias

tach, a w 1970 r. na 147 parafii � 50. Odsetek
ten zwiêkszy³ siê dopiero w 1989 r., gdy blis
ko po³owa parafii znajdowa³a siê w miastach
(96 parafii na 204 istniej¹ce). Bior¹c pod uwa
gê wybitnie przemys³owy charakter obsza
rów nale¿¹cych do diecezji ³ódzkiej, w szcze
gólno�ci £odzi, nie wydaje siê to du¿o.
  Spojrzenie  na  przytoczone  w  ksi¹¿ce
szczegó³owe dane, jasno pokazuje, jak kszta³
towa³a siê polityka poszczególnych ekip ko
munistycznych  wobec  Ko�cio³a. W  latach
194556 w³adze wyda³y zgodê na budowê
4 ko�cio³ów: Naj�wiêtszego Serca Jezusowe
go w Karsznicach, Matki Bo¿ej Dobrej Rady
w Zgierzu, Naj�wiêtszego Serca Jezusowego
i �w. Marii Ma³gorzaty Alacoque oraz �w.
Teresy w £odzi. Ko�ció³ przej¹³ te¿ 14 obiek
tów nale¿¹cych do innych wyznañ. W okresie
rz¹dów Gomu³ki  by³o  znacznie  gorzej:  do
1970  r. w³adze wyrazi³y  zgodê  jedynie  na
rozbudowê  ko�cio³a Matki Boskiej Dobrej
Rady w Zgierzu. Rz¹dy Gierka to pozwole
nie na budowê 8 ko�cio³ów, w tym jednego
w £odzi (Matki Boskiej Bolesnej). Poprawê
sytuacji  przynios³y  lata  80te,  szczególnie
okres �Solidarno�ci� � wówczas Ko�cio³owi
pozwolono na budowê 54 obiektów  sakral
nych. Osobnym problemem zwi¹zanym z bu
dow¹ ko�cio³ów by³ za  to brak materia³ów
budowlanych.  Braki  wszystkich  w³a�ciwie

towarów na rynki stanowi³y dodatkowy k³o
pot. Wymaga³o nie lada operatywno�ci �za³a
twienie� przydzia³u na potrzebne materia³y.
  Ksi¹¿ka ma uk³ad chronologiczny i po
dzielona jest na rozdzia³y, których zakres od
powiada zmieniaj¹cym siê epokom (czytaj:
liniom partii) w Polsce  i zmieniaj¹cej siê
w zwi¹zku z tym polityce wobec Ko�cio³a.
  Dwa pierwsze rozdzia³y s¹ bardziej ogól
ne i dotycz¹ historii diecezji ³ódzkiej oraz po
lityki pañstwa komunistycznego wobec Ko�
cio³a oraz budownictwa sakralnego. To zna
komity,  zwiêz³y  wyk³ad  dziejów Ko�cio³a
polskiego i ³ódzkiego po II wojnie �wiatowej
i opowie�æ o coraz gwa³towniejszym i nieuch
ronnym zderzeniu dwóch systemów, z któ
rych ten chc¹cy stworzyæ �wiat bez Boga, mi
mo ¿e wyposa¿ony we wszelkie zdawa³oby
siê  �rodki,  by³  na  skazanej  pozycji.  Autor
omawia politykê poszczególnych ekip: pier
wsze  lata  rz¹dów Bieruta,  rz¹dy Gomu³ki,
Gierka i okres lat 80tych.
  Niezwykle ciekawy jest te¿ rozdzia³ po
�wiêcony inwigilacji �rodowisk katolickich
zaanga¿owanych w budownictwo sakralne.
Dzia³ania  �wieckich  czasem  wyprzedza³y
kroki podejmowane przez Ko�ció³ � zawi¹zy
wa³ siê bowiem spo³eczny komitet, mieszkañ
cy osiedla zbierali podpisy za budow¹ Ko�
cio³a, a  to dawa³o biskupom argumenty, by
staraæ siê o pozwolenie na budowê nowego
ko�cio³a. Przyszli parafianie aktywnie brali te¿
udzia³ w pracach przy budowie ko�cio³a, tu do
�prac spo³ecznych� nie trzeba by³o ludzi ci¹g
n¹æ na si³ê. Oddawali si³y, czas, talent i umie
jêtno�ci...  Oczywi�cie  w  komunistycznym
pañstwie takie rzeczy nie mog³y siê uj�æ uwa
dze w³adz i SB aktywnie stara³a siê te �rodo

wiska  inwigilowaæ, s³usznie widz¹c w nich
zagro¿enie.
  Ksi¹¿ka oparta jest na licznych i ró¿norod
nych �ród³ach. Autor wykona³ godn¹ podziwu
pracê  z  dokumentami  archiwalnymi,  zebra³
te¿ mnóstwo  �wiadectw  �wiadków  tamtych
wydarzeñ. Wielkim walorem ksi¹¿ki s¹ ró¿no
rodne, szczegó³owe zestawienia i wykazy, ma
py oraz ilustracje, choæ niestety tylko czarno
bia³e.
  Jak pisze sam autor, ksi¹¿ka to w³a�ciwie
historia  diecezji  ³ódzkiej  widziana  poprzez
aspekt budownictwa sakralnego. Jest swois
tym studium dzia³alno�ci Ko�cio³a rzymsko
katolickiego w  systemie  pañstwa  komunis
tycznego.
  Choæ czasy siê zmieni³y i inne s¹ proble
my Ko�cio³a wspó³czesnego, to ksi¹¿ka jest
znakomitym spojrzeniem na historiê Ko�cio
³a polskiego. W stulecie powstania diecezji
³ódzkiej, które przypada w tym roku � to lek
tura obowi¹zkowa.

IWONA KLIMCZAK

Tê walkê wygra³ Ko�ció³
Nak³adem wydawnictwa Ksiê¿y M³yn ukaza³a siê monografia po�wiêcona budownictwu
sakralnemu w diecezji  ³ódzkiej w okresie powojennym. �Zgody nie wyra¿ano. Problem
budownictwa sakralnego w diecezji ³ódzkiej w latach 19451989� Mateusza Opaliñskiego
to jedyna tak kompleksowa publikacja po�wiêcona bataliom o budowê nowych ko�cio³ów,
czyli tak naprawdê walce komunistycznej w³adzy z Ko�cio³em.

W wieku 84  lat  zmar³ 17 stycznia w szpitalu w Lublinie ks. bp Stanis³aw Stefanek TChr,
ordynariusz  diecezji  ³om¿yñskiej  w  latach  19962011,  biskup  pomocniczy  szczeciñsko
kamieñski w latach 1980�1996.

Ks. bp Stanis³aw Stefanek urodzi³ siê 7 maja
1936 r. w Majdanie Sobieszczañskim. �wiêce
nia kap³añskie otrzyma³ 28 czerwca 1959 r.
w Poznaniu w Towarzystwie Chrystusowym.
Sam wspomina³,  ¿e  powo³anie  do  s³u¿by
kap³añskiej czu³ od dziecka. Ju¿ jako 13latek
wst¹pi³ do Ni¿szego Seminarium Duchow
nego Towarzystwa Chrystusowego dla Po
lonii Zagranicznej w Ziêbicach ko³o Wroc³a
wia. Mówi³, ¿e od samego pocz¹tku czu³ na
sobie �ciê¿ar wyboru�, ale w tym wszystkim
pomaga³a mu gor¹ca modlitwa matki. Rodzi
ce byli dla niego najwiêkszym autorytetem.

Pobyt w seminarium o¿ywi³ zami³owanie
kleryka do Biblii. � Pismo �wiête sta³o siê
moim ¿yciem � wspomina³ ks. bp Stefanek.
Dlatego tu¿ po �wiêceniach kap³añskich ks.
Stefanek rozpocz¹³ studia w sekcji antropolo
gii biblijnej na Katolickim Uniwersytecie Lu
belskim. W 1965 r. obroni³ pracê magistersk¹
pt. �Pascha w najstarszych tradycjach biblij
nych�. Tytu³ doktora teologii otrzyma³ po ob
ronie rozprawy pt: �Mowy Balaama w rein
terpretacji prorockiej�.
  Biskupia droga ks. Stefanka rozpoczê³a

siê w Szczecinie � 4 lipca 1980 r. zosta³ mia
nowany biskupem pomocniczym w Szczeci
nie, a 24 sierpnia tego roku zosta³ konsekro
wany  przez  biskupa  szczeciñskokamieñs
kiego Kazimierza Majdañskiego w katedrze
szczeciñskiej. 26 pa�dziernika 1996 r. zosta³
mianowany przez papie¿a Jana Paw³a II bis
kupem ³om¿yñskim. Uroczysty ingres do ka
tedry ³om¿yñskiej odby³ 17 listopada 1996 r.
Jego dewiz¹ biskupi¹ by³y s³owa: In omnibus
Christus (We wszystkim Chrystus). Po ukoñ
czeniu 75. roku ¿ycia przeszed³ na emeryturê
11 listopada 2011 r.

Podczas swej pos³ugi szczególn¹ trosk¹
otoczy³ rodzinê � przez wiele lat by³ cz³on
kiem Papieskiej Rady ds. Rodziny, a tak¿e
cz³onkiem Rady Episkopatu Polski ds. Ro
dziny. Do roku 2007 r. przez dwie kadencje
kierowa³ pracami tego gremium.

Od 1972 r. by³ nauczycielem akademic
kim w ATK w Warszawie, prowadzi³ zajêcia
z zakresu teologii biblijnej, ma³¿eñstwa i ro
dziny. Przez ponad 30 lat zwi¹zany by³ z Ins
tytutem  Studiów  nad  Rodzin¹  w  £omian
kach, w latach 19932010 by³ dyrektorem tej

placówki, która obecnie jako Wydzia³ Nauk
o Rodzinie nale¿y do struktur Uniwersytetu
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego.

Przewodnicz¹cy Episkopatu w li�cie kon
dolencyjnym przes³anym 17 stycznia 2020 r.
na rêce ks. bp. Janusza Stepnowskiego, bis
kupa ³om¿yñskiego wyrazi³ smutek z powo
du  �mierci ks. bp. Stanis³awa Stefanka, bis
kupa seniora diecezji ³om¿yñskiej.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski
sk³adam wyrazy wspó³czucia wszystkim, któ
rych  dotknê³a  ta  �mieræ  �  rodzinie,  znajo
mym,  kap³anom  oraz  diecezjanom,  którym
zmar³y biskup Stanis³aw s³u¿y³ najpierw jako
biskup pomocniczy diecezji szczeciñskoka
mieñskiej, a pó�niej jako biskup i biskup se
nior diecezji ³om¿yñskiej � czytamy w li�cie.

Ks. abp G¹decki nawi¹za³ do s³ów zawo
³ania biskupiego Zmar³ego Biskupa In omni
bus Christus. We wszystkim Chrystus. Podkre
�li³, ¿e opisuj¹ one szczególny rys nie tylko
jego  pasterskiej  pos³ugi,  ale  ca³ego  jego
¿ycia. Wspomnia³ tu drogê jego pos³ugi od
alumna Ni¿szego Seminarium Duchownego
Ksiê¿y  Chrystusowców  w  Ziêbicach,  po
przez  studenta  Katolickiego  Uniwersytetu
Lubelskiego i doktoranta Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie, wyk³adowcê i dy
rektora Instytutu Studiów nad Rodzin¹ a¿ po
biskupa pomocniczego diecezji szczeciñsko

kamieñskiej oraz biskupa i biskupa seniora
diecezji ³om¿yñskiej.

S³owa zawo³ania �p. biskupa Stanis³awa
charakteryzowa³y równie¿ styl jego s³u¿by w
ramach Konferencji Episkopatu Polski jako
cz³onka, a nastêpnie przewodnicz¹cego Ko
misji ds. Rodziny, cz³onka Komisji ds. Misji,
cz³onka Komisji ds. Zakonnych, Komisji ds.
Liturgii oraz � w wymiarze Ko�cio³a pow
szechnego � cz³onka Papieskiej Rady ds. Ro
dziny � napisa³ ks. abp G¹decki.

�p. Ksiêdza Biskupa Stanis³awa Stefanka
polecamy Mi³osierdziu Bo¿emu.

Wieczny odpoczynek racz Mu daæ Panie�

TERESA SZEMERLUK

Zmar³ Ksi¹dz Biskup Stanis³aw Stefanek
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W �wiecie staro¿ytnym przyniesione przez
Mêdrów podarunki mia³y ogromn¹ warto�æ
nie tylko rynkow¹, ale i presti¿ow¹. Z³oto zaw
sze uchodzi³o za najcenniejszy kruszec, �ro
dek wymienny w handlu, obiekt po¿¹dania,
wyznacznik  zamo¿no�ci. W  okresie  rzym
skim, kiedy urodzi³ siê Jezus, od d³u¿szego
czasu znajdowa³y siê w obiegu z³ote monety,
ale jako najbardziej warto�ciowe by³y raczej
obiektem tezauryzacji. Trzymano je w ukry
ciu, czêsto jako zabezpieczenie na wypadek
losowy. Ludzie na co dzieñ pos³ugiwali siê
monet¹ bit¹ w srebrze, br¹zie i w miedzi.
  Kadzid³o wystêpuje pod postaci¹ ¿ywicy
pozyskiwanej z nacinania niewysokich, kar
³owatych drzew kadzidlanych,Boswellia sac
ra. W podobny  sposób wyci¹gano  z  balsa
micznych krzewów mirrê, te¿ w postaci ¿y
wicy � Commiphora Myrcha � któr¹ przera
biano równie¿ na balsam. Obie te ro�liny wys
têpuj¹ w  jednym  tylko  rejonie  na  �wiecie,
mianowicie  na  samym  po³udniu  Pó³wyspu
Arabskiego, tam, gdzie obecnie zbiegaj¹ siê
granice Jemenu i Omanu. Nieco gorszy ich
gatunek spotyka siê po drugiej stronie Morza
Arabskiego, w dzisiejszej Somalii, czê�ciowo
w Etiopii oraz na wyspie Sokotrze. Na tych
pó³pustynnych  obszarach  zaistnia³y warun
ki naturalne do wegetacji tych drzew i krze
wów: znikome opady deszczu, wysoka tem
peratura,  du¿e  nas³onecznienie,  kamienista
gleba i jej odpowiednia chemia oraz pagórko
wate ukszta³towanie terenu. W staro¿ytno�ci
kraj kadzidlany nazywano Arabi¹ Szczê�liw¹
�Arabia Felix. Zapotrzebowanie na kadzid³o
i na mirrê by³o ogromne w czasach antycz
nych. I to najwy¿szego gatunku. Najcenniej
sze, niekiedy cenniejsze ani¿eli  z³oto, by³y
grudki kadzid³a mlecznobia³ego o aromacie
cytrynowym, o bardzo przyjemnej woni. Ale
i w tamtych czasach istnia³y podróbki, kadzid
³o sprowadzane z Indii, które ³atwo da³o siê

rozpoznaæ i po kolorze ¿ywicy, i po woni, ja
kie wydawa³o. Naturalnie ten gatunek ¿ywic
by³ znacznie tañszy.
  Egipt, Mezopotamia, Grecja i Rzym u¿y
wa³y w  du¿ych  ilo�ciach  kadzid³a  i mirry.
S³u¿y³y w rytua³ach pogrzebowych, w Egip
cie  tak¿e  do  balsamowania  zw³ok.  Nieod
zowne by³y w kulcie religijnym przy sk³ada
niu bóstwom ofiar. Odgrywa³y wa¿n¹ rolê
w rytua³ach magicznych. Mia³y w³a�ciwo�ci
kosmetyczne w pielêgnacji cia³a, dezynfek
cji strojów, stosowano je do okadzania wnêtrz
domostw.  Znajdowa³y  zastosowanie  jako
�rodki medyczne, na przyk³ad przy leczeniu
astmy i innych dolegliwo�ci oddechowych.
W takich przypadkach stosowano inhalacje,
które mia³y znaczenie równie¿ orze�wiaj¹ce,
oczyszczaj¹ce organizm, stymuluj¹ce umys³,
powoduj¹ce dobre samopoczucie i wywo³u
j¹ce stany weso³o�ci.
  Ogromne zapotrzebowanie na kadzid³o
i mirrê � i to najlepszych gatunków � istnia³o
u ̄ ydów. Surowce te mia³y u nich tak istotne
znaczenie w sprawowaniu kultu Bo¿ego, i¿
cz³owiek prywatny nie móg³ ich u¿ywaæ dla
w³asnych celów. Kiedy w wêdrówce po pus
tyniach Synaju Moj¿esz wyznacza³ swojemu
ludowi ramy s³u¿by Jahwe, otrzyma³ od Bo
ga  nastêpuj¹ce  pouczenie: Kadzid³a  w  ten
sposób przygotowanego nie bêdziecie robiæ
dla siebie, gdy¿ po�wiêcone jest ono dla Pa
na. Ktokolwiek  by  zrobi³  podobne,  aby  siê
rozkoszowaæ jego woni¹, bêdzie wykluczony
ze swego ludu (WJ 30, 3738). Wielk¹ obraz¹
dla  ¯ydów  by³o  to,  ¿e  kiedy  Grecy  króla
Antiocha  Epifanesa  weszli  do  Jerozolimy,
ostentacyjnie spalali na ulicach i przed doma
mi kadzid³o, zapewne na z³o�æ ¯ydom (por.
1Mch 1,55). Poganie wiedzieli, ¿e wedle ¿y
dowskiego Prawa kadzid³o godzi³o siê spalaæ
wy³¹cznie  na  o³tarzu  �wi¹tynnym: Kap³an
we�mie pe³n¹ gar�æ najczystszej m¹ki razem

z oliw¹ i ze wszystkim kadzid³em i zamieni
w dym na o³tarzu jako pami¹tkê, jako ofiarê
spalan¹, mi³¹ woñ dla Pana (Kp³ 2, 2).
  Brak luksusowych dóbr w Europie i ist
nienie na nie du¿ego popytu, g³ównie w za
mo¿nym  Imperium  Rzymskim,  nakrêca³o
potrzebê ich importu z Bliskiego i �rodkowe
go Wschodu. L¹dem wykszta³ci³y siê dwie
g³ówne  drogi  karawanowe  zmierzaj¹ce  do
portów �ródziemnomorskich, sk¹d dalej mo
rzem do Rzymu. Jedna wychodzi³a z Arabii
Szczê�liwej, z Hadramaut, bieg³a na pó³noc
obrze¿em arabskich pustyñ w sporej odleg³o
�ci od Morza Czerwonego, by po kilku ty
godniach marszu dotrzeæ do Petry, a stamt¹d
dalej  do  Gazy  na  palestyñskim wybrze¿u,
gdzie  istnia³  g³ówny  port  prze³adunkowy.
Drugi szlak wyrusza³ z rejonu Zatoki Perskiej
i ci¹gn¹³ na pó³noc dolin¹ Eufratu, by przez
obszar  ¿yznego  pó³ksiê¿yca  doj�æ  do  Da
maszku, sk¹d  wiód³ dalej do portu w Tyrze.
  Tranzyt  towarów  z  Arabii  Szczê�liwej
pozostawa³  pod  kontrol¹  Nabatejczyków,
arabskiego ludu osiad³ego na wschód od Mo
rza Martwego, tam gdzie obecnie le¿y Jorda
nia. To oni dostarczali karawanom przewod
ników, gwarantowali podró¿nym bezpieczeñ
stwo, budowali dla nich studnie na pustyni,
zak³adali karawanseraje, zaopatrywali ludzi
w ¿ywno�æ, a zwierzêta w paszê. No i posia
dali najnowsze wie�ci z szerokiego �wiata.
O poziomie bogactwa, do jakiego doszli Na
batejczycy w po�redniczeniu w handlu, �wiad
czy wspania³o�æ i rozleg³o�æ Petry oraz sys
tem piêciu miast za³o¿onych przez nich na
szlaku kadzidlanym, ³¹cz¹cym Petrê z Gaz¹.
  U  Mateusza  czytamy,  ¿e  Mêdrcy  ze
Wschodu przybyli wpierw do Jerozolimy,
a nie do Betlejem i tam, w �wiêtym Mie�cie,
rozpytywali  o  miejsce  narodzin Mesjasza.
Wniosek  st¹d  taki,  ¿e  wyruszyli  oni  znad
Eufratu, a nie z Arabii Szczê�liwej, bo pierw
szym du¿ym miastem na szlaku z rejonu Za
toki Perskiej by³a po Damaszku w³a�nie Je
rozolima.  Tak  zatem  postêpowali  t¹  sam¹

drog¹, jak¹ siedemna�cie wieków wcze�niej
przemierza³ Abraham po wyj�ciu z miasta Ur
w Charanie w wêdrówce do kraju, który ci
uka¿ê (Rdz 12,1), by u¿yæ s³ów Jahwe.
  Pierwsi pisarze chrze�cijañscy, jak choæ
by Orygenes, a po nich Ojcowie Ko�cio³a,
widzieli w darach przyniesionych przez Mêd
rców Niemowlêciu wielk¹ symbolikê. Leon
Wielki, papie¿, poucza³ w homilii na �wiêto
Objawienia Pañskiego, ¿e z³oto by³o symbo
lem królewsko�ci Chrystusa, ten kruszec bo
wiem zawsze kojarzy³ siê z w³adz¹, potêg¹,
bogactwem. Przynale¿a³ siê on  tak¿e Jezu
sowi jako Królowi królów, Temu, który po
siad³ w³adzê ponad wszelkim stworzeniem.
Kadzid³o mia³o symbolizowaæ Jego bosko�æ,
bowiem dym ze spalanej na o³tarzu ofiarnym
aromatycznej ¿ywicy unosi³ siê ku górze, ku
niebu, które nawet u ludów pogañskich ko
jarzy³o siê z siedzib¹  bogów. Ale innych bo
gów nie ma, jak u�wiadamia³ swoich wspó³
czesnych  Pawe³  Aposto³,  jest  tylko  jeden
Bóg. Wreszcie mirrê w postaci przyrz¹dzo
nego balsamu u¿ywano w obrzêdach pogrze
bowych. W tym przypadku mirra symboli
zowa³a  ludzk¹  naturê  Chrystusa,  bowiem
w³a�nie mirr¹ mia³o byæ namaszczone Jego
cia³o po  �mierci,  a przecie¿  jako cz³owiek
Jezus umar³.

W my�l takiej interpretacji darów nie
sionych przez Mêdrców posz³a ikonografia
w Ko�ciele wschodnim. Na ikonach o tema
tyce  bo¿onarodzeniowej  zawsze  widzimy
owych trzech przybyszów ze Wschodu nio
s¹cych trzy puszki, w których nale¿y siê do
my�laæ ich zawarto�ci: z³ota, kadzid³a i mirry.
Za�  oni  sami  s¹  symbolem  pogan,  którzy
przychodz¹c z dalekich krajów pok³oniæ siê
Mesjaszowi,  u�wiadamiaj¹,  ¿e  Jezus  przy
szed³ na �wiat dla wszystkich ludzi, nie tylko
dla dzieci narodu wybranego.

JAN GAÆ

Z³oto, kadzid³o i mirra
I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu z³oto, kadzid³o i mirrê (Mt 2,11). Takie to dary
przynie�li Jezusowi trzej Mêdrcy ze Wschodu. Maryja z Józefem mieszkali ju¿ od jakiego�
czasu w urz¹dzonym jako tako domu, a nie w tymczasowej grocie, za� Jezus móg³ ukoñczyæ
roczek, mo¿e nawet raczkowa³ i gaworzy³, kiedy owi trzej tajemniczy przybysze z dalekiego
�wiata weszli pod dach �wiêtej Rodziny. Podobne wnioski mo¿emy wysnuæ z zachowania
siê Heroda, który wyda³ rozkaz wymordowania w Betlejem i okolicy wszystkich ch³opców
w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym siê dowiedzia³ od Mêdrców (Mt 2, 16).

Heinrich Hoffman (18241911,
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Proszê wybaczyæ mojej zwi¹zanej z wiekiem
nieudolno�ci, ale jako� nie natrafi³em na jê
zykoznawcze wyja�nienie, sk¹d siê wziê³o
w jêzyku polskim s³owo op³atek. Przypusz
czam, ¿e jest ono bardzo spolszczonym ³a
ciñskim  s³owem oblatum,  co  znaczy dar
ofiarny. Wskazywaæ mo¿e na  to przypusz
czenie fakt, ¿e tak¿e jêzyk niemiecki przyj¹³
s³owoOblate, czyli prawie bez zniekszta³ce
nia jêzykowego z ³aciny. Jest to tym bardziej
zrozumia³e, bo w jêzyku niemieckimOblate
to nie tylko op³atek, ale tak¿e hostia, co zu
pe³nie pokrywa siê z faktycznym, religijnym
znaczeniem tego terminu jako daru ofiarnego
w czasie mszy �wiêtej. Co  to  jest op³atek?
Proste wyja�nienie znajdujemy w Wikipedii
i za ni¹ przytaczam wiele informacji (w In
ternecie jest zgoda na przetwarzanie informa
cji na zasadzie licencji Creative Commons).
   Op³atek to bardzo cienki bia³y p³atek chle
bowy, prza�ny (czyli niekwaszony i niesolo
ny), wypiekany z bia³ej m¹ki i wody bez do
datku dro¿d¿y, którym dziel¹ siê chrze�cija
nie zgromadzeni przy stole wigilijnym, sk³a
daj¹c sobie ¿yczenia.
  Op³atek wigilijny jest symbolem pojed
nania i przebaczenia, znakiem przyja�ni i mi
³o�ci. Dzielenie siê nim na pocz¹tku wiecze
rzy wigilijnej wyra¿a chêæ bycia razem.
Ma swoj¹  symbolikê w wymiarze nie
tylko duchowym; sama materia op³atka:
chleb podkre�la równie¿ doczesny cha
rakter ¿yczeñ. W podtek�cie tego ¿ycze
nia jest nawi¹zanie do modlitwy Ojcze
nasz: oby go nam nie zabrak³o (chleba
naszego  powszedniego�).  Symbolika
chleba ma jeszcze inny wymiar: nale¿y
byæ dobrym jak chleb i jak chleb po
dzielnym (dziel¹cym siê z innymi).
  Tradycja ³amania siê op³atkiem ma
swoje korzenie w pierwszych wiekach
chrze�cijañstwa. Nie mia³a pocz¹tkowo
zwi¹zku z Bo¿ym Narodzeniem, by³a
symbolem  komunii  duchowej  cz³on
ków wspólnoty. Zwyczaj b³ogos³awie
nia chleba nazywano eulogiami. Z cza
sem  na  wigilijn¹  mszê  przynoszono
chleb, który b³ogos³awiono i którym siê
dzielono. Zabierano go te¿ do domów
dla chorych, czy tych, którzy z ró¿nych
powodów nie  byli w  ko�ciele,  przesy³ano
krewnym i znajomym, co dzisiaj w formie
lekkiego op³atka chêtnie siê czyni. Ja wysy
³am op³atek nader czêsto za granicê (zwykle
na Zachód), gdzie  ten zwyczaj  ³amania siê
op³atkiem nie jest znany. Jest to zwyczaj ra
czej polski, choæ spotykany tak¿e na S³owa
cji, Litwie, Bia³orusi, Ukrainie, w Czechach
i we W³oszech, tj, w krajach maj¹cych kon
takt (zw³aszcza kiedy�) z kultur¹ polsk¹. Op
³atki wypiekane s¹ zwykle przy klasztorach
oraz ko�cio³ach. U¿ywa siê do tego specjal
nych, metalowych  form  (czêsto  z  ró¿nymi
obrazami przypominaj¹cymi zdarzenia biblij
ne), do których wlewa siê ciasto).
  Na pocz¹tku XIX wieku popularne sta³y
siê, znane tylko w Polsce, ozdoby z op³atka,
które wieszano nad sto³em wigilijnym. Mia³y

zapewniæ szczê�cie i powodzenie w nadcho
dz¹cym roku. Równie¿ tzw. �wiaty, którymi
dekorowane by³y zawieszane u sufitu pod³a¿
niczki wykonane z kolorowego ciasta op³at
kowego. Oprócz bia³ego op³atka przeznaczo
nego na komunikanty i do ³amania siê pod
czas wigilii wypieka siê równie¿ op³atek ko
lorowy,  przeznaczony  dla  zwierz¹t  domo
wych i byd³a. Na �l¹sku znany jest tzw. ra
do�nik, czyli op³atek posmarowany miodem,
dawany dzieciom. Na Górnym �l¹sku znane
s¹  tzw. oblaty  (nazwa zbli¿ona do  terminu
niemieckiego, co nie dziwi, bo rejon ten by³
przez bardzo d³ugi czas pod panowaniem nie
mieckim). Oblaty to rodzaj okr¹g³ych wafli
(op³atków) �rednicy 1020 cm, grubo�ci 13
mm wed³ug  tradycyjnej  receptury o smaku
s³odkim lub waniliowym, wspó³cze�nie o ró¿
nych smakach. Jest to tradycyjny produkt ku
linarny znany co najmniej od XIX w. na Gór
nym �l¹sku, m.in. w Pszczynie oraz w Cze
chach (tam jako ³azenska oplatka) i na S³owa
cji. Produkt firmyVisa Bell zosta³ uhonorowa
ny nagrod¹ Per³a 2007, przyznawan¹ na poz
nañskich targach Polagra Farma 2007 w kon
kursie Nasze Dziedzictwo Kulinarne produk
tom przygotowywanym wed³ug tradycyjnych
receptur. 17 maja 2010 r. wpisany na listê pro

duktów tradycyjnych przez Ministerstwo Rol
nictwa i Rozwou Wsi.
  W ko�cio³ach prawos³awnych i katolic
kich wschodnich znana jest te¿ tzw. prosfora.
Jest to pieczywo wytwarzane z m¹ki, wody,
soli i zakwasu , wykorzystywane w obrzêdzie
przeistoczenia. Do przystêpowania do Eucha
rystii s¹ u¿ywane jej konsekrowane cz¹stki,
które s¹ zanurzane w konsekrowanym winie.
Reszta zostaje rozdana wiernym po liturgii
i jest spo¿ywana przez nich na miejscu lub
zanoszona domownikom, którzy nie mogli
wzi¹æ udzia³u w nabo¿eñstwie. W czasie pra
wos³awnej wigilii Bo¿ego Narodzenia uczes
tnicy wieczerzy dziel¹ siê przyniesion¹ z cer
kwi prosfor¹, popijaj¹c j¹ ³ykiem �wiêconej
wody. Dopiero wtedy przystêpuje siê do je
dzenia wigilijnych potraw.

  Po dzi� w by³ej  tak  zwanej Galicji  jest
przygotowywany przez gospodynie dla nie
spodziewanych go�ci tzw.piszinger (Pischin
ger), tj. tort z wafli przek³adanych mas¹ cze
koladowoorzechow¹, oblany lukrem czeko
ladowym. Pomys³odawc¹  takiego  tortu by³
wiedeñski cukiernik Oskar Pischinger, two
rz¹cy swoje cukiernicze dzie³a w drugiej po
³owie XIX wieku.
  W potocznym znaczeniu op³atek, zwany
inaczej  spotkaniem  op³atkowym  jest  rozu
miany jako rodzaj spotkania organizowanego
w ró¿nych  instytucjach, a nawet zak³adach
pracy w okresie adwentu lub �wi¹t Bo¿ego
Narodzenia, po³¹czonego z ³amaniem siê op
³atkiem i sk³adaniem ¿yczeñ, �piewaniem ko
lêd i pastora³ek. Jest to tak¿e okazja do mi³ej
pogawêdki rodzinnej lub towarzyskiej, a nie
kiedy  nawet  do  sytuacyjnych,  ró¿nego  ro
dzaju wystêpów dzieci, znajomych, a nawet
profesjonalnych artystów.

  Co ciekawe, zaczynaj¹ byæ �bardzo mod
ne� spotkania op³atkowe grup zawodowych
(by³y tak¿e wcze�niej, ale zwykle w krêgach
ko�cielnych, religijnych) lub spo³ecznych. To
wszystko cieszy i podnosi na duchu. Ostatnio
prze¿y³em taki �op³atek� w krêgu osób zwi¹
zanych z pos³ug¹ opiekuñcz¹ dla niepe³no
sprawnych i pragnê siê podzieliæ tymi wra
¿eniami z mymi czytelnikami. Podobne ma
mieæ miejsce w po³owie stycznia w ³ódzkim
Caritas  osób  oddanych dla  sprawy hospic
jum, czyli tych osób, którzy bezinteresownie
s³u¿¹  beznadziejnie  chorym,  Proszê  sobie
wyobraziæ, ¿e s¹  jeszcze  takie osoby, czyli
duch mi³osierdzia tkwi w naszym spo³eczeñ
stwie  mimo  do�æ  szeroko  propagowanej
zachêty do �rozbrykania siê� póki jeszcze si³
starczy, propagowanej przez rozliczne media.

  Jestem przekonany, ¿e stanowisko zacho
wania  tradycji  jest s³uszne  i wp³ywa pozy
tywnie  na  ¿ycie  ka¿dego  cz³owieka,  tak¿e
niewierz¹cego lub oddalonego od historycz
nego wydarzenia sprzed ponad 2 tysiêcy lat.
Nie mo¿e tego zamazaæ sza³ zakupów i akcji
marketingowych lub b³ysk sztucznych ogni.
A zatem przytoczê s³owa wówczas skiero
wane:

Szanowni Pañstwo!
  Pragnê  jak  najserdeczniej  podziêkowaæ
Zarz¹dowi Stowarzyszenia Rodziców i Opie
kunów Osób  z  zespo³em Downa  �Triso
mia� oraz wszystkim osobom uczestnicz¹cym
w przygotowaniu spotkania bo¿onarodzenio
wego w klubie LUTNIA. Trzeba to wyra�nie
podkre�liæ, ¿e zachowano polsk¹ i religijn¹ tra
dycjê dotycz¹c¹ �wi¹t i charakteru spotkania.
Przyjêcie takiego charakteru uroczysto�ci wi
gilijnej wymaga³o pewnej odwagi i okazania
narodowego i religijnego charakteru tej uro

czysto�ci przez uczestników i organiza
torów. Ten uk³on wobec tradycji prze
jawia³ siê w uk³adzie dañ oraz w charak
terze wystêpów dzieci, które � o dziwo!
� potrafi³y �piewaæ wiele naszych piêk
nych,  tradycyjnych  kolêd  z  pominiê
ciem obecnej mody na angielszczyznê.

Czy zachowanie tradycji ma jaki�
sens  i  znaczenie? Przypomina mi siê
wydarzenie sprzed wielu ju¿ lat (chyba
pod koniec lat osiemdziesi¹tych). By
³em wówczas pod koniec roku w Berli
nie Wschodnim (NRD) i musia³em tam
spêdziæ �wiêta. Proszê sobie wyobraziæ
moje zdumienie, gdy do miejsca, gdzie
wówczas przebywa³em, przyjecha³ au
tem niemiecki profesor (nie zna³ mnie
osobi�cie ani ja jego) z dwójk¹ swoich
dzieci i prosi³ mnie, bym zechcia³ spê
dziæ wigiliê w  jego  domu  (dacza  pod
miastem w lesie), ale pouczaj¹c jego ¿o
nê Rosjankê jak ma przyrz¹dziæ i przy

gotowaæ �wiêta na polski sposób, poniewa¿
wiele s³ysza³ o piêknie i warto�ci polskiej tra
dycji.  Trzeba wzi¹æ  pod  uwagê,  ¿e  by³  to
cz³owiek ówczesnego komunistycznego sys
temu, wykszta³cony w Moskwie oraz cz³onek
niemieckiej  partii  komunistycznej,  która
wówczas sprawowa³a rz¹dy we Wschodnich
Niemczech (NRD).
  Okazuje siê, ¿e nawet czêsto nie jeste�my
�wiadomi znaczenia naszej narodowej i reli
gijnej tradycji oraz tego, ¿e przenika ona na
wet tam, gdzie wcale by�my siê jej nie spo
dziewali.
  Zatem chwa³a tym wszystkim, którzy tê
tradycjê kontynuuj¹.

PROF. TADEUSZ GERSTENKORN

Op³atek
Jeszcze kilka lat temu (za czasów rz¹dów Platformy) zachwycano siê w mediach nowinkami
z Zachodu zwi¹zanymi ze �wiêtami Bo¿ego Narodzenia (ró¿nie to �wiêto wówczas nazy
wano). Teraz jakby rêk¹ uci¹³. Wszyscy chwal¹ tradycjê, �wiêtego Miko³aja (dawniej by³
Dziadek Mróz), pasterkê, op³atek, sk³adaj¹ ¿yczenia, w których pojawia siê Bo¿a Dziecina
i s¹ nawet s³owa b³ogos³awieñstwa. Czy¿by �dobra zmiana�? Tak¿e pod tym wzglêdem?
Chyba tak.
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Tematyka SA wywo³a³a w �wiecie wielki re
zonans (patrz m.in. nr 262 �Aspektu Polskie
go�). �wiat g³o�no komentowa³ kwestie znie
sienia celibatu ksiê¿y i dopuszczenia kobiet do
�wiêceñ (diakonatu). W cieniu za� pozostawa
³y kwestie o wiêkszym jeszcze potencjale des
trukcyjnym dla wiary katolickiej. Tutaj zajmê
siê bardziej genez¹ zwo³ania Synodu Amazoñ
skiego, jego spiritus movens i nie w pe³ni u�
wiadamianym  znaczeniem.  Pierwsza  czê�æ
opisuje rewolucjê w Ko�ciele niemieckim i jej
zwi¹zek z tematyk¹ Synodu Amazoñskiego;
druga zawiera analizê tre�ci dokumentu przy
gotowawczego; ostatnia opisuje przebieg i do
kument koñcowy, by móc oceniæ, w jakiej
mierze biskupi synodalni podzielili opinie au
torów. Pominiête s¹ krytyczne uwagi na temat
SA wybitnych  przedstawicieli Ko�cio³a,  ta
kich  jak ks. kard. Gerhard Müller, ks. kard.
Raymond Leo Burke, ks. kard. Walter Brand
müller, ks. abp Athanasius Schneider, a tak¿e
wielu wybitnych znawców i przyjació³ Ko�
cio³a, z najbardziej uznanym prof. Roberto de
Mattei. Zainteresowani znajd¹ je bez trudu.

Niemiecka rewolucja
  W Ko�ciele niemieckim od d³u¿szego cza
su nasila siê proces odchodzenia od powszech
no�ci i jedno�ci Ko�cio³a katolickiego, takiego
jaki ustanowi³ Jezus Chrystus i ukszta³towany
zosta³ przez Tradycjê i Urz¹d Nauczycielski.
Przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Nie
miec ks. kard. Reinhard Marx, arcybiskup me
tropolita Monachium, uj¹³ tê now¹ rzeczywi
sto�æ bezceremonialnie mówi¹c, ¿e �Ko�ció³
niemiecki nie jest fili¹ Rzymu�. Nie by³a to li
tylko  figura  retoryczna,  to  raczej  codzienna
tamtejsza praktyka. Pytaj¹c, dlaczego dotyczy
to akurat tego Ko�cio³a partykularnego, nale
¿a³oby wróciæ a¿ do czasów Marcina Lutra,
który dokona³ tak skutecznej schizmy g³ównie
dziêki ¿ywemu w Niemczech duchowi buntu
wobec w³adzy papieskiej. Zostawmy na inn¹
okazjê tak odleg³e czasy i wróæmy do XX w.,
podkre�laj¹c  jednak, ¿e duch protestu Lutra
wci¹¿ ci¹¿y nad niemieckim katolicyzmem.
Bez tego nie sposób zrozumieæ, co dzia³o siê
na Soborze Amazoñskim. Drugi klucz inter
pretacyjny podpowiada ks. prof. Andrzej Ko
byliñski, filozof z UKSW, zwracaj¹c uwagê
na dominuj¹c¹ w niemieckiej etyce moralnej
spu�ciznê XVIIIwiecznego filozofa o�wiece
nia Immanuela Kanta, z jego kategori¹ auto
nomii moralnej  jednostki.  Zgodnie  z  ni¹
ka¿dy z nas jest dla siebie w³asnym autoryte
tem moralnym, co oznacza, ¿e autorytet zew
nêtrzny � nawet Boskiego pochodzenia � nie
mo¿e stanowiæ kryterium moralno�ci.
  Wiele w tej mierze wyja�nia Pawe³ Chmie
lewski w ksi¹¿ce �Niemiecka rewolucja� z dra
matycznym podtytu³em �Jak za Odr¹ ginie ka
tolicka wiara� (Biblioteka Polonia Christiana,
2019). Plan dzia³ania nie jest nowy, zosta³ op
racowany  niemal  50  lat  temu  na  Synodzie
Würzburskim. Wtedy jednak Rzym go zablo
kowa³. Ko�ció³ w Niemczech powróci³ do nie
go w 2010 r. Przez piêæ lat niemieccy biskupi
i �wieccy debatowali, równie¿ w Würzburgu,

o reformach, jakie w ich ocenie nale¿y prze
prowadziæ celem za¿egnania kryzysu nadu¿yæ
seksualnych. Jego uczestnicy uznali, ¿e trzeba
zorganizowaæ niemiecki synod, który w za³o
¿eniu w pe³ni wprowadzi Ko�ció³ we wspó³
czesno�æ. Wziêli do siebie apel ks. kard. Carlo
Maria Martiniego, jednego z g³ównych wspó³
pracowników  papie¿y,  aby Ko�ció³  szybko
nadrobi³ dwustuletnie zapó�nienie wzglêdem
�wiata. Temu ma s³u¿yæ tzw. Droga Synodal
na, organizowana wspólnie, z zachowaniem
parytetu kap³anów i �wieckich, przez Konfe
rencjê Episkopatu Niemiec i Centralny Komi
tet Niemieckich Katolików. Rozpoczê³a siê

1 grudnia 2019 r. i ma trwaæ dwa lata. Przy
jêto radykalne za³o¿enia: 1) rewizja rozumie
nia w³adzy w Ko�ciele, która ma skutkowaæ
oddaniem czê�ci kompetencji przynale¿nych
dot¹d biskupom w rêce �wieckich; 2) zmiany
w celibacie w postaci dopuszczenia ¿onatych
mê¿czyzn (viri probati) do �wiêceñ kap³añs
kich; 3) nowe rozumienie roli kobiet w Ko�
ciele, zw³aszcza przez przekazanie im czê�ci
w³adzy administracyjnej, ale tak¿e ewentual
ne dopuszczenie do diakonatu, a je¿eli to by
³oby niemo¿liwe, wprowadzenie nowych ro
dzajów pos³ugi bez �wiêceñ (kobiety mia³yby
g³osiæ  kazania,  chrzciæ,  przewodniczyæ  po
grzebom  itp.). Twierdzi  siê,  ¿e odmawianie
kobietom �wiêceñ jest pozbawione uzasadnie
nia  teologicznego; 4) odej�cie od nauczania
moralnego Ko�cio³a w dziedzinie seksualno�
ci poprzez nowe odczytanie Pisma �wiêtego
i etyki seksualnej w duchu wspó³czesnej �nau
ki� (ideologii gender), zw³aszcza w odniesie
niu do antykoncepcji i homoseksualizmu. Mia
no dyskutowaæ kwestie rodziny i ma³¿eñstwa.
Postawiono sprawê rozwodników w nowych
zwi¹zkach, apeluj¹c o �pój�cie naprzód� w sen
sie  dopuszczenia  ich  do  Komunii  �wiêtej.
  Wszystko to mia³oby odbyæ siê w ramach
procesu  decentralizacji  Ko�cio³a,  zapowie
dzianego  ju¿ na pocz¹tku pontyfikatu przez
papie¿a Franciszka. Wszystkie te postulaty by
³y wcze�niej  postawione  na wspomnianym

Synodzie Würzburskim obraduj¹cym w latach
19711975. Zgromadzeni mieli wprawdzie na
nim zastanawiaæ siê nad tym, jak w ¿ycie wpro
wadziæ nauczanie Vaticanum II,  ale  szybko
okaza³o siê, ¿e nie idzie o dokumenty soboro
we, ale raczej o tzw. �ducha� soboru, to znaczy
o te postulaty, których progresistom nie uda³o
siê przepchn¹æ lub które zosta³y w ma³o dla
nich satysfakcjonuj¹cy sposób okrojone.
  Pontyfikaty  Jana  Paw³a  II  i  Benedykta
XVI pogrzeba³y na d³ugie lata nadzieje uczest
ników tamtego synodu. Teraz nadszed³ w³a�ci
wy czas. Zgodnie z eklezjologi¹ g³oszon¹ przez
niemieckiego ks. kard. Waltera Kaspera nale
¿y inaczej postrzegaæ relacje miêdzy Ko�cio
³em powszechnym a Ko�cio³ami lokalnymi,
stawiaj¹c  akcent  nie  tyle  na  pierwszeñstwo
tego pierwszego, co raczej na równo�æ wszyst
kich. Og³oszona w 2016 r. adhortacja apostols
kaAmoris laetitia zawiera³a dwuznaczne pas
susy, które pozwoli³y progresywnym episko
patom dokonaæ wielkich zmian w swoich kra
jach. Niemcy niemal natychmiast dopu�cili do

Komunii  �wiêtej  rozwodników w  nowych
zwi¹zkach, realizuj¹c pierwszy z postulatów
Synodu Würzburskiego. Powo³uj¹c siê na ten
sam dokument i otrzymuj¹c oficjaln¹ zgodê
papie¿a dopu�cili do Komunii  tak¿e niektó
rych protestantów. To mia³oby dotyczyæ tylko
ich kraju, ale pamiêtajmy, ¿e analogiczna zgo
da Paw³a VI na udzielenie Niemcom komunii
na rêkê sta³a siê rzeczywisto�ci¹ w Ko�cio³ach
zachodnich. Ju¿ w pierwszych dniach obrad
Drogi Synodalnej biskupi, seksuolodzy, praw
nicy ko�cielni oraz teolodzy dogmatyczni
i moralni orzekli, ¿e homoseksualizm to �nor
malna  forma  predyspozycji  seksualnej�,
a w zwi¹zku z tym zakaz praktykowania czy
nów homoseksualnych przez Ko�ció³ wydaje
siê coraz bardziej kontrowersyjny, a tak¿e, ¿e
utrzymywanie relacji seksualnych przez osoby
rozwiedzione w nowych zwi¹zkach nie mo¿e
byæ ju¿ d³u¿ej traktowane jako grzech ciê¿ki,
dlatego nie mog¹ byæ one wykluczane z sak
ramentu Eucharystii.
  £atwiej teraz bêdzie �ledziæ wp³ywy nie
mieckie na Soborze Amazoñskim, zw³aszcza
w  kontek�cie  intryguj¹cego  has³a  Synodu:
�Amazonia � nowe drogi dla Ko�cio³a i eko
logii integralnej�.
  Synod Amazoñski zaj¹³ siê równie¿ inny
mi tematami. Niemcy maj¹ nadziejê, ¿e dziêki
Amoris laetitia, Synodowi Amazoñskiemu
i nowej konstytucji o Kurii Rzymskiej otworz¹

siê przed nimi drzwi do dokonania zerwania
z Magisterium  przy  zachowaniu  formalnej
wiêzi z Watykanem. Pawe³ VI, Jan Pawe³ II
i Benedykt XVI wiedzieli, ¿e nie mog¹ po
zwoliæ na to, by czê�æ Ko�cio³a dokonywa³a
takiego  spustoszenia,  jednocze�nie  g³osz¹c
wierno�æ wobec nastêpcy Piotra. Dzi� wydaje
siê, ¿e jest wolna droga dla eksperymentów
z prawdami wiary.

Dokument  roboczy  �  Instrumentum La
boris (IL).
  Wnikliw¹  analizê  tych  nowych  elemen
tów, jeszcze wa¿niejszych z punktu widzenia
ortodoksji przeprowadzi³ prof. Jose Antonio
Ureta, chilijski historyk, wspó³pracuj¹cy z To
warzystwem Tradycja, Rodzina  i W³asno�æ
(TFP), za³o¿onym w 1960 r. w Brazylii przez
prof. Plinio Correa de Oliveira. Mówi³ o tym
na wyk³adach i wywiadach, które odby³y siê
niedawno w Polsce. Przedmiotem jego zain
teresowania  by³  opublikowany  w  czerwcu
2019 r. dokument roboczy, nad którym obra
dowa³ Synod. Wytyczne do niego niejednego
katolika mog¹ przyprawiæ o dreszcz przera¿e
nia, zw³aszcza w odniesieniu do tezy, ¿e Sy
nod Amazoñski wprowadza Ko�ció³ katolicki
na drogê od chrze�cijañstwa do pogañstwa.
Prze�led�my jego argumenty. Ureta wyró¿ni³
aspekty zmian proponowanych przez SA:
  � doktrynalny: pod p³aszczykiem teologii
indiañskiej wprowadzenie pochodnej teologii
wyzwolenia,
  � instytucjonalny: podwa¿enie kap³añskie
go i hierarchicznego charakteru Ko�cio³a oraz
celibatu,
  �  liturgiczny:  próba wprowadzenia  sza
mañskich rytua³ów w ceremoniach,
  � strukturalny: zaprzeczenie jedno�ci Ko�
cio³a i stworzenie autochtonicznych gett reli
gijnych, Ko�cio³ów tubylczych, gett kultural
nych,
  � fundamentalny: zarzucenie ewangelizacji,
czyli katolicko�ci, a w jej miejsce wprowadze
nie dialogu miêdzykulturowego w imiê pantei
stycznej ekologii i plemiennego kolektywizmu.

Teologia indiañska � panteizm
  Instrumentum Laboris nakazuje [98] nau
czanie rdzennej panamazoñskiej teologii in
diañskiej  (mitów,  celebracji,  rytua³ów)  we
wszystkich  ko�cielnych  instytucjach  eduka
cyjnych. Teologia indiañska poszukuje o¿y
wienia my�li religijnej ludów tubylczych za
nim jeszcze zetkn¹ siê z chrze�cijañstwem. To
efekt metamorfozy marksistowskiej  teologii
wyzwolenia, która by³a wyrazem walki bied
nych  z  bogatymi,  ale  po  upadku Sowietów
oraz  jej potêpieniu przez Watykan, przesz³a
metamorfozê ku walce rozmaitych mniejszo�
ci z opresyjn¹ wiêkszo�ci¹. �Mniejszo�æ� In
dian jest jedn¹ z nich. To rewolta ludów tubyl
czych  przeciwko  europejskiemu  kolonializ
mowi. Ostrzega³ przed ni¹ o. Joseph Goetz:
�To co w Starym Testamencie odnosi siê do
religijnych tradycji ludów Amazonii jest dok
³adnie tym, przeciwko czemu Stary Testament
walczy³  z  profetyczn¹  gwa³towno�ci¹.  Bóg
jest Stwórc¹ wszystkiego i musi mieæ absolut
nie powszechn¹ suwerenno�æ ponad wszelki
mi mocami, byæ Panem. Teologia indiañska
przeciwnie � uczy, ¿e nale¿y wyciszyæ Boga
Biblii w  imiê miêdzykulturowego dialogu�.
O. Eleazar Lopez dodaje: �Wiêkszo�æ z dzi
siejszych mitów tubylczych ma pochodzenie
nomadyczne. W schemacie religijnym i teolo
gicznym  nomadyzmu  Bóg  jest  �pierwotn¹
energi¹ ¿ycia�, a góry, rzeki, jaskinie, drzewa
s¹ niczym innym jak cz³onkami jego cia³a� �
to przecie¿ czysty panteizm.

koniec czê�ci pierwszej
JERZY NAGÓRSKI

Amazonka i Ren wpadaj¹ do Tybru (cz. 1)

Tytu³ jest parafraz¹ tytu³u ksi¹¿ki ks. Ralpha M. Wiltgena o przebiegu Vaticanum II: Ren
wpada do Tybru� Podobnie jak na Soborze, tak i na odbytym w pa�dzierniku na Watykanie
Synodzie  Amazoñskim  (SA),  dominuj¹cy  wp³yw  na  wypracowane  przed  nim  i  na  nim
dokumenty, mieli hierarchowie i ksiê¿a z krêgu jêzyka niemieckiego, g³ównie Niemcy. O ile
na Vaticanum II jeszcze umiarkowany, to na SA ju¿ przewa¿aj¹cy, co postaram siê wykazaæ.
Materia³ zostanie zaprezentowany w trzech odcinkach.
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Praca nagrodzona w konkursie redakcji �Aspektu Polskiego� pt. Podziel siê swoj¹ histori¹.

Marysia nie mog³a zasn¹æ. W ma³ym pokoju,
w którym spa³a razem z mam¹, Zosi¹, Teres
k¹, Andrzejkiem  i  Józkiem  oraz Marynk¹,
by³o  ciasno  i  duszno.  Sierpniowa  noc  nie
przynosi³a ulgi, oblepia³a tylko potem i stra
chem ca³e cia³o dziewczyny. £ó¿ko, siennik,
koc, koszula � wszystko zwilgotnia³o, prze
szkadza³o, dra¿ni³o. Marysia ws³uchiwa³a siê
w niespokojne oddechy braci i sióstr. Andrze
jek, dwulatek z jasn¹ czupryn¹, spa³ mocno.
Jego oddech wydawa³ siê Marysi dobry i sil
ny. U�miechnê³a siê do siebie na wspomnie
nie jego niewinnej buzi i tych wiecznie pyta
j¹cych oczu, ciekawych wszystkiego. ��pij
ma³y, niech ci siê �ni¹ anio³y� � powiedzia³a
cicho w stronê braciszka. Gdzie� w zakamar
kach �ciany harcowa³y myszy. Tak jak i lu
dzie, szuka³y po¿ywienia. Marysia nas³uchi
wa³a desperacko mysich odg³osów.  Ich siê
nie ba³a. Ba³a siê tego, co s³ychaæ by³o z od
dali, od strony Warszawy. Ba³a siê tego, co
dzia³o siê za Wis³¹. Ludzie w szpitalu opo
wiadali straszne rzeczy.

Marysia szybko potrz¹snê³a g³ow¹. Nie
chcia³a tych my�li. Pragnê³a je odgoniæ jak
czarne ptaszyska, jak bezdomne koty ociera
j¹ce siê o nogi. �Pomy�l o czym� przyjem
nym� � nakaza³a sobie surowo. By³a osob¹,
która zazwyczaj potrafi³a postawiæ na swoim.
M³odsze rodzeñstwo czu³o przed ni¹ respekt,
dzieciaki  z  podwórka  te¿.  Nie  bêdzie  siê
przecie¿ rozczulaæ teraz nad sob¹ i baæ. Przed
wyjazdem tata powiedzia³ jej i Józkowi, ¿e
teraz oni s¹ najstarsi i musz¹ opiekowaæ siê
mam¹ i m³odszym rodzeñstwem.

� Ale  ja chcê z  tat¹! Chcê walczyæ  jak
Rydek i Felek! � awanturowa³ siê wtedy Jó
zek, którego osiemnastoletnia duma  i god
no�æ zosta³y wystawione na wielk¹ próbê �
nie zostanê z kobietami! Nie jestem ju¿ dziec
kiem, tato!

� Józefie � tata zwróci³ siê do ch³opca,
a Marysia poczu³a, ¿e jest w tym zwrocie co�,
czego dot¹d nie by³o w ojcowskich s³owach;
co�, od czego robi siê nagle uroczy�cie i po
wa¿nie i trochê strasznie; co�, co za chwilê
zmieni wszystko ju¿ na zawsze. Dziewczyna
zadr¿a³a z oczekiwania na jak¹� ostateczno�æ,
której nie potrafi³a wyraziæ.

� Józefie � powiedzia³ znowu tata i spoj
rza³ gdzie� daleko ponad ich g³owami � tak,
ju¿ od dawna nie jeste� dzieckiem. Jeste� mê¿
czyzn¹ i teraz jak mê¿czyznê proszê ciê, nie,
b³agam ciê,  by�  zaopiekowa³  siê  nasz¹  ro
dzin¹ podczas mojej nieobecno�ci. Czy jeste�
na to gotowy? Józefie?

Józef sta³, z zaczerwienionymi policzka
mi, z kipi¹cym jeszcze wewn¹trz gniewem,
z niezgod¹, z poczuciem wielkiej niesprawie
dliwo�ci w swoim przedwcze�nie dojrza³ym
sercu. Nie, wcale nie by³ na to gotowy. Wcale,
ale to wcale nie chcia³ opiekowaæ siê rodzin¹,
podczas gdy tata i jego starsi bracia bêd¹ wal
czyæ z Niemcami razem ze swoimi oddzia³a
mi. Czu³, ¿e znalaz³ siê w sytuacji bez wyj�
cia; ¿e pro�ba ojca jest wa¿na, bardzo wa¿na
i ¿e nie mo¿e mu odmówiæ, nie po tym, co
przeszli, co widzieli, co prze¿yli razem jako
rodzina� Czu³,  ¿e  ojciec  potrzebuje  jego
zgody, jego zapewnienia, jego �wiadomej de
cyzji, a jednocze�nie co� w nim wyrywa³o siê
tam, do oddzia³u, do Felka i Rydka, niewiele
przecie¿ od niego starszych, a ju¿ ¿o³nierzy.
Józek dr¿a³. Marysia pomy�la³a, ¿e brat za

chwilê siê rozp³acze i wtedy tata zobaczy, ¿e
Józek wcale nie jest jeszcze doros³y.

� Zaopiekujemy siê mam¹, tato � powie
dzia³a szybko, ¿eby tylko wyrzuciæ z siebie
te s³owa; ¿eby tylko tata zobaczy³, ¿e mo¿e
na nich liczyæ; ¿e teraz oni s¹ najstarsi i dadz¹
radê � niech tata bêdzie spokojny.

Ojciec popatrzy³ wtedy na ni¹  i Marysi
wydawa³o siê, ¿e dostrzeg³a w jego oczach
wdziêczno�æ.

�  Tak,  tato,  zaopiekujemy  siê  mam¹,
dziewczynkami i Andrzejkiem � Józek sta³
wyprostowany naprzeciw ojca. Nie dorówny
wa³ mu jeszcze wzrostem ani postur¹, ale by
³o w jego postawie co�, co wyra�nie ucieszy
³o ojca. Ojciec jakby zrzuci³ z ramion balast,
który go przygniata³. Pó�niej, wiele lat pó�
niej dopiero Marysia zrozumia³a, jak trudno,
jak szalenie ciê¿ko musia³o byæ ojcu w  tej
chwili. Zrozumia³a, ¿e by³o to po prostu po
¿egnanie, ojcowski testament. Ojciec wybra³
Józka i j¹, swoje najtrudniejsze dzieci, z któ
rymi ci¹gle mia³ tyle k³opotów, wybra³ ich
na opiekunów rodziny, bo w g³êbi duszy wie
dzia³, ¿e  to oni w³a�nie bêd¹ zwyciêzcami.
Ale wtedy, w tej chwili, w Warszawie, w ich
�licznym mieszkaniu na Natoliñskiej, Mary
sia czu³a tylko, ¿e dokonuje siê co� prze³o
mowego, wa¿nego,  choæ nie potrafi³a  tego
nazwaæ. Pamiêta, ¿e mama  i Marynka,  ich
gosposia, biega³y nerwowo, próbuj¹c zapa
kowaæ do kufra to, co mo¿e siê przydaæ.

� To tylko na parê tygodni � pociesza³y
siê nawzajem, ocieraj¹c fartuchami ³zy.

Na pocz¹tku czerwca tata, furmank¹, od
wióz³ ich do Teklina. Zamieszkali wszyscy
w cha³upie, w której by³y dwie izby. W jednej
mieszkali  gospodarze  z piêciorgiem  swoich
dzieci. Drug¹ zajêli oni.

Marysia wraca³a czêsto my�lami do tych
chwil,  do  rozmowy z  ojcem, wyjazdu. Od
tego momentu ¿ycie sta³o siê jeszcze bardziej
ciê¿kie ni¿ tam w Warszawie. U�miechnê³a
siê na wspomnienie okropnego  jad³a �  tak
wszyscy nazywali kluski z rozgotowan¹ dy
ni¹, które ci¹gle jedli na Natoliñskiej. Krzy
wili siê i parskali, a Józek robi³ komicznotra
giczne miny nad talerzem, ale przecie¿ jedli.
Marysia poczu³a, jak bardzo jest g³odna. Od
da³aby wszystko za miskê rozgotowanej dyni.
�cisnê³a rêkami brzuch i zamknê³a oczy, ¿eby
odgoniæ ³zy, które nap³ywa³y jej do oczu.

Ostatnio ¿ywi³a siê tym, co znale�li z Józ
kiem w lesie albo na polach. Czasem uda³o
siê im zerwaæ trochê pokrzyw, z których Ma
rynka parzy³a herbatê, albo wykopywali z po
la zapomniane przez wszystkich, niezauwa
¿one  resztki  ziemniaków,  nadgni³e  bulwy.
Szybko jednak musieli zrezygnowaæ z tych
poszukiwañ, bo pola by³y zaminowane. Ma
rynce udawa³o siê jako� wynajdowaæ mleko.
P³aci³a za nie babom we wsi per³ami z mami
nego naszyjnika.

Odg³osy  wystrza³ów  przerwa³y Marysi
rozmy�lania. W dzieñ ³atwo by³o ignorowaæ
d�wiêki wojny. Zag³usza³o siê je rozmowa
mi, dzieciêcymi g³osikami, piosenkami, mod
litwami. Poza tym ka¿dy próbowa³ co� robiæ.
Ludzie intuicyjnie czuli, ¿e bezczynno�æ za
bija tak samo szybko jak wojna. Marynka do
konywa³a cudów, ¿eby zorganizowaæ co� do
jedzenia lub picia. Panowa³a miêdzy gospo
si¹ a starszymi dzieæmi niepisana zgoda, ¿e
najwa¿niejsza jest mama i Andrzejek. Mama,

bo by³a w ci¹¿y z ósmym dzieckiem, i An
drzejek, bo by³ malutki, nic jeszcze nie rozu
mia³. Tak wiêc przede wszystkim trzeba by³o
wykarmiæ mam¹ i ma³ego, potem dziewczyn
ki, Tereskê i Zosiê, Marynkê i na koñcu naj
starszych, Marysiê i Józka. W koñcu ustali³a
siê zasada, ¿e Marysia i Józek nie jedli w do
mu. Józek oczywi�cie k³ama³, ¿e dosta³ gdzie�
co� do  jedzenia i wcale nie  jest  ju¿ g³odny.
Marysi udawa³o siê czasem dostaæ kawa³ek
chleba w szpitalu, w którym pomaga³a jako
sanitariuszka. Ale zdarza³o siê to rzadko, bo
jedzenia przecie¿ brakowa³o nawet  dla  ran
nych.

Mama codziennie uczy³a Tereskê i Zo
siê, g³ównie katechizmu, rachunków, historii
i francuskich s³ówek. Mama by³a dobrze wy
kszta³cona. Jeszcze przed �lubem skoñczy³a
�wietn¹ szko³ê dla panien z dobrych domów,
w  Snopkowie  niedaleko  Lwowa. Marysia
zawsze lubi³a s³uchaæ opowie�ci mamy o tym,
jak siê uczy³a, jakie mia³a przyjació³ki, nau
czycieli,  jak spêdza³a czas wolny od zajêæ.
By³a w tych opowie�ciach jaka� magia, która
poci¹ga³a Marysiê i budzi³a w niej têsknotê.
Marysia by³a bardzo ¿yw¹ osob¹. Nigdy nie
potrafi³a usiedzieæ w miejscu d³u¿ej ni¿ kilka
minut. Wci¹¿ musia³a  gdzie�  biec, wspinaæ
siê, co� robiæ, o czym� my�leæ, dzia³aæ. To dla
tego szczerze nienawidzi³a szkó³. W swoim
szesnastoletnim ¿yciu zd¹¿y³a ju¿ byæ wyrzu
cona  z  kilku. W ¿adnej  nie mog³a  znale�æ
swojego miejsca, przyjació³. W ka¿dej nara
¿a³a siê wszystkim nauczycielom od samego
pocz¹tku. Tak, szko³a dla Marysi by³a kator
g¹. Z tego to w³a�nie powodu z ulg¹ przyjê³a
wiadomo�æ, ¿e w Teklinie nie bêdzie chodziæ
do szko³y, tylko powinna znale�æ jak¹� pracê.
Znalaz³a oczywi�cie. W szpitalu.

Po wybuchu powstania do Otwocka za
czêli docieraæ pierwsi ranni, którym cudem
uda³o siê przep³yn¹æ Wis³ê. W Szarych Sze
regach Marysia ukoñczy³a kurs medyczny
z bardzo dobrym wynikiem. Najbardziej lu
bi³a opatrywaæ rany i banda¿owaæ. Zupe³nie
przypadkiem znalaz³a siê którego� dnia w Ot
wocku na ulicy Emilii Plater tu¿ obok Szpi
tala Powiatowego. Wszêdzie wisia³y tablicz

ki z napisem �Uwaga! Tyfus!�. Jaka� kobieta
w bia³ym, przybrudzonym fartuchu wybieg³a
z budynku i rozgl¹da³a siê nerwowo. Zoba
czywszy Marysiê,  zaczê³a  machaæ  na  ni¹
energicznie. Marysia sta³a, nie wiedz¹c, co
zrobiæ. Kobieta wyra�nie siê niecierpliwi³a.
  � Prêdko, dziewczyno, prêdko! � zawo
³a³a  w  koñcu  i  Marysia  zdecydowa³a  siê
podej�æ do drzwi. � Potrzebujemy pomocy!
Pó�niej wszystko potoczy³o siê b³yskawicz
nie i Marysia sama nie wiedzia³a, nie umia³a
wyja�niæ, jak to siê sta³o, ¿e nagle znalaz³a
siê na sali pe³nej chorych i rannych, z banda
¿ami w rêku i tamponami do przemywania
ran. Kobiety w  fartuchach  biega³y miêdzy
pos³aniami,  nachyla³y  siê  nad  jêcz¹cymi,
g³aska³y  po  g³owach,  okrywa³y,  podawa³y
wodê i leki. Sk¹d wiedzia³a, co robiæ? Chyba
ta  pani,  która  j¹  zawo³a³a,  co�  jej  szybko
wyja�nia³a, wciskaj¹c w rêce gazê i banda¿e,
ale zaraz przywo³a³ j¹ jaki� szczup³y mê¿czy
zna w lekarskim kitlu poplamionym �ladami
krwi i Marysia zosta³a sama po�ród wielkiej
sali. Chorzy le¿eli wszêdzie. Szczê�liwcy na
³ó¿kach, a ci, którym siê mniej poszczê�ci³o,
na  pod³odze,  na  kocach  i  siennikach.  Nie
czu³a lêku. Przyt³acza³ j¹ ogrom cierpienia,
którego by³a �wiadkiem i czê�ci¹. Co� j¹ tak
mocno, przera�liwie mocno �ciska³o za serce.
Chcia³aby im wszystkim pomóc, ukoiæ, ule
czyæ,  uspokoiæ,  dodaæ  otuchy.  Uratowaæ.
Nachyla³a siê nad m³odymi ch³opakami z ra
nami postrza³owymi i my�la³a o swoich star
szych  braciach,  Felku  i  Fryderyku,  którzy
gdzie� tam, w Warszawie� Minê³o ju¿ kilka
tygodni Marysinej  pracy  w  szpitalu,  a  jej
wydawa³o siê, jakby nigdy nie robi³a nic in
nego ni¿ tylko banda¿owanie i oczyszczanie
ran. Najokropniejsze by³y stare, brudne, gni
j¹ce rany z robakami w �rodku. Trzeba by³o
najpierw wyci¹gaæ pêset¹ te robaki. Marysia
wzdrygnê³a siê, przywo³uj¹c w pamiêci obraz
¿o³nierza, któremu rano czy�ci³a tak¹ w³a�nie
ranê. Wiedzia³a, ¿e jutro ju¿ go pewnie nie
bêdzie.

koniec czê�ci pierwszej
PATRYCJA CICHA

W Teklinie (cz. 1)
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Zamoyski zachwyca³ polsk¹ inteligencjê prze
bywaj¹c¹ pod Giewontem, zw³aszcza artys
tów. Stanis³aw Witkiewicz w li�cie do matki
z 10 kwietnia 1890 r. pisa³ z podziwem i ze
zdziwieniem o nim i jego bliskich: Pozna³em
tych hrabiów! Rzeczywi�cie co� niepojêtego
sk¹d  siê  tacy  wziêli.  Polaków  tak  polskich
rzadko mo¿na widzieæ. Ulica jego imienia os
ta³a siê nawet w PRLu, bo próba zmiany naz
wy wywo³a³a powszechne zgorszenie (u ów
czesnych w³adz Zakopanego interweniowa³a
wybitna znawczyni tatrzañskiej flory dr Zofia
RadwañskaParyska).
  W³adys³aw Zamoyski konsekwentnie od
m³odych lat pracowa³ dla ojczyzny, dos³ownie
ciu³aj¹c grosz do grosza. Nara¿a³ siê na kpiny,
niewybredne ¿arty, a nawet oszczerstwa i prze
de wszystkim  niezrozumienie. W  ostatnich
czasach wymownym symbolem tego niezro
zumienia by³a ju¿ sama idea postawienia mu
pomnika. S¹ bowiem ludzie, jak np. królowa
Jadwiga, którym nie stawia siê pomników, bo
najwiêkszy, i to ¿ywy, oni sami ju¿ sobie po
stawili; w przypadku �wiêtej jest to Uniwersy
tet  Jagielloñski,  w  przypadku  hrabiego  po
prostu Morskie Oko w granicach Polski... Sam
hrabia Zamoyski by³ bardzo sceptyczny wo
bec pomnikowej formy upamiêtniania zas³ug.
Pod koniec XIX w. odmówi³ udzielenia popar
cia inicjatorom budowy pomnika Mickiewicza
w Zakopanem, a w 1900 r. komitetowi pom

nika Tytusa Cha³ubiñskiego. Pierwszym prze
kaza³ kilkaset egzemplarzy �Pana Tadeusza�
z pro�b¹ rozdania mieszkañcom Podhala.
  Pomnik Zamoyskiego d³uta zakopiañskie
go rze�biarza Micha³a G¹sienicySzostaka stoi
przy  skrzy¿owaniu Krupówek  i  al.  3 Maja.
Nale¿y  go  odbieraæ  jako  znak  sprzeciwu,
swoiste memento.  Jest  to  kolejne  po  Lesie
Cha³ubiñskiego miejsce w stolicy konsumpcji
wskazuj¹ce na to,  i¿ s¹ rzeczy od niej wa¿
niejsze. Pomnik dobrze oddaje wyobcowanie
hrabiego. Zaskakuje  tak,  jak on zaskakiwa³.
Elegancki,  smuk³y,  po miejsku  ubrany  pan
stanowi kontrast z barwn¹ i gwarn¹ ulic¹.
  Lista  zas³ug  Zamoyskiego  dla  Zakopa
nego, w  którym  przebywa³  od  1889  r.  jest
jeszcze d³u¿sza i bardziej imponuj¹ca ni¿ Cha
³ubiñskiego, co zreszt¹ zrozumia³e, bowiem
mo¿liwo�ci finansowe by³y nieporównywal
ne. W³a�ciwie zamiast wymieniaæ, co, gdzie,
kiedy i za ile wybudowa³, doprowadzi³, zaini
cjowa³, stworzy³, urz¹dzi³, uratowa³, wystar
czy³oby napisaæ, ¿e urz¹dzi³ miasto Zakopane,
a na pewno nie minêliby�my siê z prawd¹. Od
k¹d w 1889 r. kupi³ na licytacji tereny w Tat
rach i na Podhalu, w³¹cza³ siê niemal w ka¿d¹
sprawê  zakopiañsk¹,  pomaga³  instytucjom,
stowarzyszeniom, wspiera³ inicjatywy kultu
ralne, naukowe, spo³eczne, zw³aszcza inicjo
wane przez Towarzystwo Tatrzañskie i jego
liderów.  Zawsze  kierowa³  siê maksymami:

S³u¿yæ Bogu,  s³u¿¹c Ojczy�nie,  s³u¿yæ Oj
czy�nie,  s³u¿¹c Bogu.  � Nasze  ¿ycie,  nasze
trudy (...) � za nas i po nas � dla Polski.
  I tak: wspomóg³ budowê ko�cio³a �w. Ro
dziny,  ukoñczon¹ w 1896 r., w 1899 r. dopro
wadzi³ do uruchomienia linii kolejowej Cha
bówka � Zakopane, w 1902 r. przyczyni³ siê
znacznie do wygrania sporu o Morskie Oko
z Wêgrami.  Za³o¿y³  gniazdo  Towarzystwa
Gimnastycznego �Sokó³�, nie tylko pomaga³
mu finansowo, ale sam prowadzi³ w nim za
jêcia z szermierki. W Ku�nicach wybudowa³
wodoci¹gi i elektrowniê wodn¹. Anga¿owa³
swój kapita³ w budowê dróg i regulacjê poto
ków. Wzniós³ szko³y w Bukowinie i na Olczy.
Wspiera³  Szko³ê  Przemys³u  Drzewnego.
Wspomaga³ Muzeum Tatrzañskie.  Z jego ini
cjatywy powsta³a Chrze�cijañska Spó³ka Han
dlowa, której priorytetem by³a sprzeda¿ i pro
mocja towarów polskich. Dla niej to wzniós³
przy  ul. Krupówki Bazar  Polski  (dzisiejszy
budynek, gdzie mieszcz¹ siê delikatesy i gale
ria). W 1904 r. pod jego patronatem powo³ano
Towarzystwo Pomocy Przemys³owej. Zaan
ga¿owa³  siê w  budowê  toru  bobslejowego.
Przyczyni³ siê do budowy  budynku stra¿y po
¿arnej. W jednym ze swoich domów ulokowa³
Bibliotekê Publiczn¹. Towarzystwu �Sztuka
Podhalañska� przekaza³ salê wystawow¹.
  Powy¿szy  rejestr  jest  niepe³ny.  Dodaæ
nale¿y, ¿e równie¿ matka hrabiego, Jadwiga
z Dzia³yñskich, jak i jego siostra Maria anga
¿owa³y siê w sprawy spo³eczne. Panie prowa
dzi³y w Ku�nicach Szko³ê Pracy Domowej
Kobiet. Za³o¿ona w Kórniku pod Poznaniem
w 1882 roku, przeniesiona zosta³a do Zakopa
nego. Kszta³ci³y siê w niej zarówno szlach
cianki, jak i córki mieszczan, nie brakowa³o
te¿ przedstawicielek ludu. Oprócz zarz¹dzania
gospodarstwem i praktycznych umiejêtno�ci,

jak szycie, gotowanie, uprawa ogrodu czy ho
dowla zwierz¹t domowych  dziewczêta uczy³y
siê historii, geografii i literatury polskiej.
  Nale¿y podkre�liæ, i¿ w latach 18891924
hrabia by³ najwiêkszym pracodawc¹ w Zako
panem,  dawa³  zatrudnienie  nie  tylko  we
dworze czy tatrzañskich lasach, które zdewa
stowane przez poprzednich w³a�cicieli urato
wa³ od zupe³nego wyniszczenia, ograniczaj¹c
wyrêby  i  prowadz¹c  niezwykle  intensywne
oraz konsekwentne zalesianie, ale po�rednio
we wszystkich  instytucjach  i obiektach któ
rych budowê finansowa³ lub które wspoma
ga³. Uwa¿ano go za mê¿a opatrzno�ciowego
dla Podhala i Tatr. Dlatego to ju¿ w 1901 r.
razem ze Stanis³awem Witkiewiczem otrzy
ma³ pierwsze honorowe obywatelstwo Zako
panego. By³ dzia³aczem i cz³onkiem honoro
wym Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego,
którego delegacja ju¿ 22 maja 1889 r. z³o¿y³a
mu serdeczne podziêkowanie za nabycie dóbr
zakopiañskotatrzañskich wierz¹c g³êboko, i¿
nowy w³a�ciciel  naby³  lasy  górskie  nie  dla
zysku, ale ocalenia.

ANTONINA SEBESTA

Cz³owiek, który urz¹dzi³ Zakopane
Hrabia W³adys³aw Zamoyski (18531924) � cz³owiek, który urz¹dzi³ Zakopane � taki winien
byæ napis na pomniku urodzonego w Pary¿u w³a�ciciela dóbr w Wielkopolsce i Zakopanem,
przyjaciela �wiêtego Brata Alberta. Przyja�ñ tê piêknie uj¹³ Janusz Kotarbiñski wykonuj¹c
polichromiê do zakopiañskiego ko�cio³a �w. Rodziny. Przedstawia ona hrabiego, który trzyma
w rêku akt przekazania swoich dóbr narodowi polskiemu, obok Zamoyskiego klêczy �wiêty
brat Albert (Adam Chmielowski), obu wita w niebie �wiêty Franciszek z Asy¿u.

Nie�æ Orêdzie Bo¿ego Mi³osierdzia
�  O Faustyno, jak¿e przedziwna by³a twoja droga! Czy¿ mo¿na nie pomy�leæ, ¿e to ciebie w³a�nie
� ubog¹ i prost¹ córkê mazowieckiego polskiego ludu � wybra³ Chrystus, aby przypomnieæ lu
dziom wielk¹ Bo¿¹ tajemnicê Mi³osierdzia. Tê tajemnicê zabra³a� ze sob¹, odchodz¹c z tego
�wiata po krótkim i pe³nym cierpieñ ¿yciu. Równocze�nie tajemnica ta sta³a siê proroczym zaiste
wo³aniem do �wiata, do Europy. �  mówi³ podczas uroczysto�ci beatyfikacji S. Faustyny Ko
walskiej Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II.

Papie¿ podkre�la³ wówczas, ¿emisja s. Faus
tyny  trwa i przynosi zadziwiaj¹ce owoce.
W jak¿e przedziwny sposób jej nabo¿eñstwo
do Jezusa Mi³osiernego toruje sobie drogê
w �wiecie i zdobywa tyle ludzkich serc! Jest to
niew¹tpliwie jaki� znak czasów � znak naszego
XX w. Bilans tego koñcz¹cego siê wieku, obok
osi¹gniêæ, które wielokrotnie przewy¿szy³y po
przednie epoki, zawiera tak¿e g³êboki niepokój
o przysz³o�æ. Gdzie¿ wiêc, je�li nie w Bo¿ym
Mi³osierdziu, znajdzie �wiat ocalenie i �wiat³o
nadziei? Ludzie wierz¹cy doskonale to wyczu
waj¹!Dzi� te s³owa s¹ niezmiennie aktualne.
A Bo¿ego Mi³osierdzia �wiatu potrzeba jakby
jeszcze bardziej.

W £odzi znamy historiê Helenki Kowal
skiej, bo tu w³a�nie ujawni³o siê jej powo³anie,
tu ukaza³ siê jej Pan Jezus, z ¿¹daniem wype³
nienia powo³ania.
  Wchodzimy w rok rocznic zwi¹zanych ze
�w. Faustyn¹: w sierpniu wypadnie 115 rocz

nica jej urodzin, a w kwietniu minie 20 lat od
kanonizacji Siostry Faustyny. Od 15 lat jest
te¿ �w. Faustyna patronk¹ £odzi.
  Rocznice przypominaj¹ nam o ludziach
i wydarzeniach, ale du¿o wa¿niejsza jest sys
tematyczne niesienie Orêdzia o Bo¿ym Mi³o
sierdziu i ³askach do�wiadczanych od Jezusa
Mi³osiernego. Od 2016 r. do koñca 2019 r.
w archidiecezji ³ódzkiej odbywa³y siê Misje
Mi³osierdzia Bo¿ego po³¹czone z peregryna
cj¹ obrazu Jezusa Mi³osiernego i relikwii �w.
Faustyny. By³ to dla wielu dobry moment do
umocnienia i pog³êbienia wiary, a mo¿e naw
rócenia.
  Liczne inicjatywy zwi¹zane z Bo¿ym Mi
³osierdziem odbywaj¹ siê w parafii pw. �w.
Faustyny Kowalskiej w £odzi. Od wielu lat
ulicami miasta przechodzi w �wiêto �w. Fau
styny (5 pa�dziernika) procesja z relikwiami
�wiêtej. W ubieg³ym roku po raz czternasty
odby³ siê w Parku Wenecja, w którym Pan Je

zus objawi³ siê Helence Kowalskiej, Festyn
Mi³osierdzia. W pa�dzierniku 2018 r. odby³
siê  £ódzki  Kongres  �wiêtej  Faustyny  pod
has³em  �Z  niej  wyjdzie  iskra...�,  którego
organizatorem by³ ks.  pra³at Wies³aw Pota
kowski, proboszcz parafii pw. Faustyny Ko
walskiej. W Kongresie uczestniczyli  hierar
chowie Ko�cio³a, ksiê¿a i osoby konsekrowa
ne � znamienici znawcy problematyki Mi³o
sierdzia Bo¿ego oraz osoby �wieckie.
  Jednym z  owoców Kongresu  s¹  comie
siêczne spotkania, które odbywaj¹ siê w pa
rafii pw. Faustyny Kowalskiej. � Jako owoc
I £ódzkiego Kongresu �wiêtej Faustyny ka¿d¹
czwart¹ niedziel¹ miesi¹ca bêdziemy w parafii
prze¿ywaæ jako: �Niedzielê z Aposto³em Mi³o
sierdzia� � mówi ks. Potakowski. � pierwsze
takie spotkanie odby³o siê w lutym 2019 r. ks.
dr Marek Chrzanowski, poeta, rekolekcjonista
ze Zgromadzenia Ksiê¿y Orionistów, odpowie
dzialny za Instytut ̄ ycia Konsekrowanego  dla
Dziewcz¹t i Kobiet.
  W marcu parafia go�ci³a S. Michaelê Rak
ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Mi³osiernego,
która za³o¿y³a i kieruje hospicjum im. b³. ks.
Micha³a Sopoæki w Wilnie. W kolejnych mie
si¹cach go�æmi ks. Potakowskiego byli m.in.:
siostra Rita Gvazdaityte z Wilna, ze Zgroma
dzenia Sióstr od Anio³ów, ks. Juliusz Lasoñ,
od ponad 20 lat kapelan w Szpitalu im. Koper

nika w £odzi i w Domu Pomocy Spo³ecznej
Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek NMP NP
im. b³. Edmunda Bojanowskiego w £odzi,
O.  Zdzis³aw Duma  (OGMCap), Gwardian
Klasztoru w Gdañsku, ks. Adam Jab³oñski,
Krajowy Duszpasterz Wiêziennictwa, ks. An
drzej Partyka, dyrektor Caritas Archidiecezji
£ódzkiej.
  Podczas styczniowej �Niedzieli z Aposto
³em Mi³osierdzia�  (26  stycznia)  na mszach
�wiêtych  swoim  �wiadectwem  podzieli  siê
Siostra Sara Jab³oñska ze Zgromadzenia Siótr
Matki Bo¿ej Mi³osierdzia w £odzi.

IWONA KLIMCZAK

 W³adys³aw Zamoyski (18531924)

Podczas procesji z relikwiami  �w. Faustyny
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W 1823 r. po¿ar strawi³ j¹ prawie ca³kowicie.
Odbudowê, wielkim nak³adem kosztów, prze
prowadzono nieudolnie w 1857 r. Przepad³y
najcenniejsze, uratowane w czasie po¿aru fres
ki Cavalliniego. Na miejscu starej romañsko
gotyckiej wie¿y, dodano najbardziej niefor
tunn¹ kampanilê oraz przed elewacj¹ frontow¹
(1892 r.) czworok¹tny portyk kolumnowy
z ogromn¹ statu¹ �w. Paw³a. Piêcionawowe
wnêtrze dzieli 80 granitowych kolumn. Rze�
by, malarstwo i ornamentyka bli¿sze pó�nemu
neoklasycyzmowi, zmuszaj¹ do poszukiwania
jakiego� prawdziwego reliktu przesz³o�ci. Nad
naw¹ �rodkow¹ w ³uku triumfalnym, wielka
mozaika przedstawiaj¹ca Chrystusa Pantokra
tora przypisywana fundacji Galli Placydii, jest
orygina³em z V w. (restaurowanym i uzupe³
nionym)  o  cechach wyra�nie  bizantyjskich.
Po drugiej stronie ³uku znajduj¹ siê resztki mo
zaiki z dawnej fasady Cavalliniego. Za o³ta
rzem  zachowa³o  siê  cyborium  Arnolfa  di
Cambio z 1285 r., a w absydzie mozaika z cza
sów Honoriusza III (1220 r.) w wyrazie bizan
tynizuj¹cym stylu oraz dalsze fragmenty mo
zaik z fasady Cavalliniego. Po prawej stronie
cyborium w transepcie du¿y pascha³ z XII w.
jest wspania³ym przyk³adem rze�by tego ok
resu �redniowiecza. Sk³ada siê z zawi³ej kom
pozycji zwierz¹t, ro�lin i ludzi (sceny z Pasji
Chrystusa), a wieñcz¹ go chmury i potwory.

Równie¿ z prawej strony transeptu, po przej�
ciu Sali Martyrologii (pierwsza po prawej stro
nie)  i nastêpnych, wyjdziemy do kru¿ganka
Cosmatów z XII i XIII w., jeszcze piêkniejsze
go ni¿ laterañski, ze zbiorem reliktów pogañ
skich i wczesnochrze�cijañskich sarkofagów
i p³askorze�b, pozosta³o�ci po starej bazylice.

Pos³annictwo �wiêtej Brygidy
  �wiêta Brygida urodzi³a siê oko³o 1302 r.
w  Szwecji.  Pochodzi³a  z  roku  ksi¹¿êcego.
Wkrótce po przyj�ciu na �wiat straci³a matkê.
Zosta³a oddana na wychowanie do ¿yczliwych
ciotek. Przez pierwsze trzy lata nie potrafi³a
wymówiæ ani jednego s³owa. Ale ju¿ wtedy
przejawia³a uderzaj¹c¹ pobo¿no�æ. Jej pobo¿
no�æ  nabra³a  jeszcze wiêkszej wyrazisto�ci,
gdy odzyska³a zdolno�æ mówienia. Po�wiêca
³a wtedy du¿o czasu kontaktowi z Bogiem. Ja
ko dziesiêcioletnia dziewczynka, s³uchaj¹c ka
zania o Mêce Chrystusowej, dozna³a szczegól
nego o�wiecenia. Podczas snu zdawa³o jej siê,
¿e widzi Boskiego Zbawcê, który przemówi³:
�Robiê wyrzut tym, którzy mn¹ pogardzaj¹
i s¹ nieczuli na moj¹ mi³o�æ�. Ten sen wywo³a³
w Brygidzie ogromne wra¿enie i utrwali³ siê
w �wiadomo�ci. Jako m³oda panienka zosta³a
po�lubiona Ulfowi Gudmarssonowi. Powi³a
mu o�mioro dzieci, w tym sw¹ duchow¹ spad
kobierczyniê �w. Katarzynê, zwan¹ Szwedzk¹.

  Ci, którzy zwiedzaj¹ Bazylikê �w. Paw³a
za Murami w Rzymie , mog¹ zobaczyæ krucy
fiks wielko�ci naturalnej � dzie³o rze�biarza
Piotra Cavalliniego, przed którym klêcza³a �w.
Brygida. Tutaj Pan Jezus przeprowadzi³ cu
down¹  rozmowê  z Brygid¹,  która  pragnê³a
wiedzieæ,  ile ciosów Chrystus Pan otrzyma³
podczas swej mêki.
  Pewnego dnia Zbawiciel objawi³ siê jej
i rzek³: �Moje cia³o otrzyma³o 5480 ciosów.
Je¿eli  chcesz  je  uczciæ  pobo¿n¹  praktyk¹,
zmów 15 Ojcze Nasz i 15 Zdrowa� Maryjo
z modlitwami, których Ciê nauczy³em pod
czas ca³ego roku. W ten sposób w ci¹gu roku
uczcisz ka¿d¹ moj¹ ranê.�
  Podró¿owa³am do Szwecji  przez 30  lat.
Przez  30  lat  odmawia³am modlitwy,  które

us³ysza³a Brygida z ust Zbawiciela w Rzymie
u �w. Paw³a za Murami. W Szwecji powsta³o
wiele moich obrazów. Za ka¿dym pobytem
powstawa³ nowy cykl obrazów. By³y to ob
razy z ¿ycia Matki Bo¿ej i Chrystusa. Portrety
�wiêtych,  kopie wielkich mistrzów  (Marca
Chagala, Salvadora Dali). Malowa³am �Ostat
ni¹ Wieczerzê� z wielkim trudem dla o. Jacka
Pleskaczyñskiego SJ w 1995 r. � je�li dobrze
pamiêtam.  Te  wyjazdy  przez  Ba³tyk  by³y
wielk¹ moj¹ przygod¹ i wielkim pragnieniem
zobaczenia  innego  �wiata,  innych  ludzi.
Podró¿owanie by³o odkrywaniem Tajemnic
Bo¿ej obecno�ci, piêkna, spotkañ z ró¿nymi
lud�mi.

IZABELA MARIA TRELIÑSKA

Bazylika �w. Paw³a za Murami
Bazylika �w. Paw³a za Murami � druga co do wielko�ci w Rzymie powsta³a za czasów
Konstantyna Wielkiego. Rozbudowana przez Walentyniana (386 r.) i Teodozjusza, sta³a siê
w  tym  samym  czasie  najwiêkszym  ko�cio³em  chrze�cijañstwa,  potê¿n¹,  piêcionawow¹
bazylik¹, upiêkszan¹ i uzupe³nian¹ przez wielu papie¿y.

Spektakl pomy�lany zosta³ � jak poinformo
wano z estrady � jako �synteza sztuk� nawi¹
zuj¹ca do obecnych w dziewiêtnastowiecznej
£odzi kultur: polskiej, niemieckiej, ¿ydows
kiej i rosyjskiej. Pó³toragodzinna, trwaj¹ca bez
przerwy, prezentacja obejmowa³a muzykê or
ganow¹, taniec, kilka ekspresyjnych recytacji
poetyckich w wykonaniu siedz¹cej w g³êbi na
krzese³ku Julitty Sêkiewicz (od razu uwaga:
wobec permanentnego pó³mroku mo¿na by³o
s¹dziæ, ¿e te nag³a�niane mikrofonowo recy
tacje, m.in. wiersza Tuwima, s¹ demonstrowa
ne z nagrania). By³o te¿ kilka krótkich i nie
czytelnych projekcji na �cianie � mia³ to byæ
filmowy sk³adnik wieczoru o do�æ niejasnym
zreszt¹ przes³aniu.

Muzyka w solidnie, nale¿y  to przyznaæ,
przygotowanej interpretacji kilkorga anonimo
wych studentów z wymienionych wcze�niej
uczelni  rozbrzmiewa³a  jako monta¿  bezpo
�rednio nastêpuj¹cych po sobie i okraszonych
elementami  improwizacji  utworów  m.in.
Danksagmüllera, Drischnera, Pendereckiego.
Wykorzystane zosta³y nie tylko �stacjonarne�
organy  filharmoniczne,  ale  te¿,  dodatkowo,
instrumenty elektroniczne. Koncepcja ca³o�ci
sprawi³a wszelako,  ¿e warstwa  d�wiêkowa
sta³a  siê w  g³ównej mierze  podk³adem  dla

tañca, który realizowa³o niespe³na dziesiêcioro
studentów (te¿ anonimowych � g³ównie dziew
czyn, w�ród nich jeden m³odzieniec) ³ódzkiej
Akademii Muzycznej z kierunku Choreografii
i Technik Tañca. W³a�nie, jest od niedawna
w ³ódzkiej uczelni taki nurt kszta³cenia, choæ...
wydzia³ów malarstwa, re¿yserii filmowej etc.
jeszcze nie ma. Czy bêd¹?

No,  ale  có¿  to  by³  za  taniec,  który  tego
wieczoru, w owej �syntezie sztuk� znalaz³ siê
na planie pierwszym, przez co mo¿na go by³o
traktowaæ jako zasadniczy element spektaklu?
Sk³ada³ siê g³ównie � zgodnie z mizernym ra
czej zamys³em choreograficznym prof. dr hab.
El¿biety Aleksandrowicz (te¿ z ³ódzkiej AM)
�  z  jednostajnego  wymachiwania  rêkami,
sk³onów, obrotów, ponadto k³adzenia siê na
pod³odze. W paru momentach tylko jedna oso
ba tañczy³a, pozosta³e siê przygl¹da³y. Dos
³ownie kilka by³o skoków (a mo¿e raczej pod
skoków?), w trakcie których nóg (ma³e roz
warcie!) nikomu z  tañcz¹cych nie uda³o siê
wyprostowaæ � a to w �normalnym� balecie
stanowi wymóg podstawowy. Ca³o�ci dope³
nia³ ciê¿ki, s³oniowaty nieomal bieg. Wszyst
ko  by³o  trochê  ¿a³osne,  niemaj¹ce  wiele
wspólnego  z  zawodowym baletem.  Pytanie
podstawowe, które skierowaæ wypada³oby do

dyrektora filharmonii, Tomasza Bêbna, brzmi
zatem: po co taka � nazwê to bez ogródek �
amatorszczyzna pokazywana jest w presti¿o
wej placówce artystycznej, gdzie warunkiem
wstêpu by³o notabene wykupienie wcale nie
taniego biletu? Nie bêdê tu rozwija³ szerszego
tematu  �  do  czego  i  komu  jest  potrzebne
kszta³cenie pseudo  tancerzy w uczelni  spod
znaku  Polihymnii.  Bo  historia  dowodzi,  ¿e
wybitni choreografowie rekrutowali siê z zasa
dy z zawodowych krêgów zwi¹zanych z Ter
psychor¹,  byli  tancerzami  z  du¿ym  dorob
kiem. Je¿eli uczelnia uwa¿a, ¿e to kszta³cenie
ma jaki� sens, niech sobie robi szkolne, wew
nêtrzne �popisy�, na których swoimi �osi¹g
niêciami� szczyciæ siê bêd¹ przed wspó³pra

cownikami  profesorowie  posiadaj¹cy  tytu³y
naukowe, lecz niemaj¹cy ukoñczonych szkó³
baletowych i praktyki artystycznej w tej dzie
dzinie (co najwy¿ej praktykê w zakresie tzw.
rytmiki), a wystêpowaæ bêd¹ nielegitymuj¹cy
siê niezbêdn¹ technik¹, kiepsko panuj¹cy nad
cia³em �tancerze� (notabene tak, jak jest to ju¿
od lat z kreuj¹cymi siê na tancerki studentka
mi sekcji rytmiki AM w £odzi). Bo na balet
w wydaniu profesjonalnym, w mie�cie, w któ
rym od pó³wiecza organizowany jest jeden
z najwa¿niejszych w Polsce festiwali baleto
wych, ³ódzka publiczno�æ ma gdzie chodziæ.

JANUSZ JANYST

Pseudo balet w filharmonii
Filharmonia £ódzka im. Artura Rubinsteina zaprosi³a niedawno na przygotowany wspólnie
z Akademi¹ Muzyczn¹ im. Gra¿yny i Kiejstuta Bacewiczów w £odzi oraz Musikhochschule
Lubeck spektakl pt. �Znaki czasu 2019�.
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Osadnictwo na  Ziemi Wileñskiej
Osadnictwo polskie na Wileñszczy�nie, to niewolnicze jako jasyr wojenny z terenów Polski i
to dobrowolne, datuje siê od XIII w., a mo¿e i znacznie wcze�niej. Unia w Krewie, Chrzest
Litwy  i  kolejne umowy z Polsk¹ uratowa³y Litwinów przed  fizyczn¹  likwidacj¹  ze  strony
Zakonów lub ca³kowitym zruszczeniem.

Te gro�by by³y realne ju¿ w koñcu XIV w.
Jednocze�nie  atrakcyjno�æ  swobód  ustrojo
wych i demokracji szlacheckiej w Polsce, pol
ska  nauka,  kultura,  tolerancja,  nowoczesna
gospodarka oraz religia katolicka, te czynniki
wprowadza³y Litwê w orbitê cywilizacji ³aciñ
skiej. To one powodowa³y, ¿e ogromne rzesze
szlachty litewskiej, a po�rednio i ch³opstwa,
polonizowa³o siê dosyæ szybko.
  Procesy te przy�pieszone zosta³y przez ut
worzenie w Wilnie w koñcu XVI w. przez Ste
fana Batorego Uniwersytetu. Ocenia siê, ¿e
w koñcu XVIII w. ludno�ci przyznaj¹cej siê
do polsko�ci na Litwie by³o 25%, a w liczbach
bezwzglêdnych Polacy stanowili ok. 1 miliona
wszystkich mieszkañców WXL.
  W XIX w. procesy asymilacyjne polsko
litewskie  postêpowa³y  dalej, m.in.  poprzez
zawieranie ma³¿eñstw mieszanych.  Litews
ko�æ pozostawa³a g³ównie na ¯mudzi. Nato
miast  ró¿nice polskolitewskie zaciera³y siê,
choæ podzia³, i to niezbyt wyra�ny, przebiega³
miêdzy  przewa¿nie  polskim  dworem  szla
checkim,  a wsi¹,  zwykle  litewsk¹. Niektóre
za�cianki by³y bardzo ubogie i pod wzglêdem
zamo¿no�ci czêsto ustêpowa³y ch³opskim gos
podarstwom, ale górowa³y nad nimi kultur¹
i stanowi³y ostojê walki z rosyjskim zaborc¹
jako o�rodki my�li patriotycznej. Jednocze�nie
szerzy³y o�wiatê w�ród ludno�ci wiejskiej
i s³u¿y³y pomoc¹ ch³opom w k³opotach ¿ycia
codziennego.
  Okre�lanie siê, czy jest siê Polakiem czy
Litwinem stawa³o siê coraz trudniejsze. Z cza
sem oba pojêcia zaczyna³y nabieraæ znaczenia
wymiennego i oznacza³y raczej przynale¿no�æ
do miejsca zamieszkania, a wiêc element geo
graficzny, a nie etniczny. Bardzo wyra�nie za
znaczy³o siê to w czasie w powstania stycznio
wego. Krwawe represje rosyjskie w równym
stopniu dotyczy³y Polaków, jak i Litwinów.
  To zbratanie dwóch narodów dostrzeg³a
zarówno Rosja, jak i Niemcy i wszelkimi dos
têpnymi metodami doprowadzano do zaost
rzenia  konfliktów  stosuj¹c  zasadê divida  et
impera. Podgrzewano konflikt miêdzy dwo
rami przewa¿nie polskimi a zwykle litewski
mi  mieszkañcami  wsi.  Nietrudno  przecie¿
wzbudziæ w�ród ludzi tak niski instynkt, jak
zawi�æ. Jedni  i drudzy zaborcy podgrzewali
nacjonalizm litewski. Pierwsze objawy zaost
rzenia niesnasek pojawi³y  siê w ko�cio³ach,
gdzie katoliccy duchowni litewscy podsycali
wrogo�æ do polskich katolików.
  Pocz¹tek narodowego odrodzenia Litwy
i jednoczesne podsycanie wrogo�ci do Polski,
datuje siê od po³owy lat 80tych XIX w. Wi¹
¿e siê ono z wydawaniem �Ausry� przez Ba
sanoviciusa. Jak kszta³towa³a siê w tym czasie
struktura  ludno�ciowa  na  Wileñszczy�nie?
Pierwsze dostêpne dane statystyczne pocho
dz¹ z roku 1860, ich autorem by³ Sto³ypianski.
W tym, i we wszystkich nastêpnych spisach
Rosjanie  dokonywali  ró¿nych manipulacji,
by zmniejszyæ liczbê ludno�ci polskiej na rzecz
Rosjan, Litwinów, Bia³orusinów. St¹d do tych
danych trzeba podchodziæ z ogromn¹ podejrz
liwo�ci¹. Jedynie dane dotycz¹ce ludno�ci ¿y
dowskiej jako grupy narodowo�ciowej i reli
gijnie wyró¿niaj¹cej siê s¹ obiektywne.

  W 1860 r. guberniê wileñsk¹ zamieszki
wa³o 820 tys. ludno�ci. Wyodrêbniono grupy
Litwinówkatolików � 395 tys., Polakówka
tolików � 155 tys., prawos³awnych � 145 tys.
i ¯ydów � 45  tys. Dane dotycz¹ce  samego
Wilna pochodz¹ z 1869 r. Miasto liczy³o 65
tys. mieszkañców; katolików � 23 tys., prawo
s³awnych � 8,5 tys., wyznawców religii moj
¿eszowej by³o 30 tys, podczas gdy w powie
cie wileñskim ¯ydów mieszka³o 14 tys. Jak
wspomniano wy¿ej, pojêcie Polaka i Litwina
na Ziemi Wileñskiej uleg³o zatarciu i tylko od
spisuj¹cego zale¿a³a interpretacja. Z tego spisu
nie mo¿na dowiedzieæ siê, ilu w Wilnie w³a
�ciwie mieszka³o Polaków, a ilu Litwinów?
  Z tych pierwszych danych statystycznych
rzuca siê w oczy znacz¹cy odsetek ¯ydów na

Wileñszczy�nie, staj¹cych siê z up³ywem lat
coraz liczniejsz¹ grup¹ narodowo�ciow¹.  ̄ y
dzi na Litwie pojawili siê w II po³owie XIV
wieku. Pochodzili z Hiszpanii, Francji, Nie
miec, Czech i ze Wschodu, gdzie byli prze�la
dowani  i  wygnani.  Czê�æ  osiedla³a  siê  w
Polsce, a inni nad Wili¹ i Niemnem.
  Znacz¹cy wzrost  ludno�ci  ¿ydowskiej
w guberni wileñskiej zaznaczy³ siê w ostatniej
dekadzie XIX w. Przyczyna tkwi³a w ucieczce
przed pogromami w Rosji. W 1890 r. miesz
ka³o w Wilnie 50 tys. ¯ydów, w 1894 r.  � 58
tys., a w trzy lata pó�niej na 140 tys. mieszkañ
ców  wyznawców  religii  moj¿eszowej  do
liczono siê 76 tys. W tym samym okresie
w  guberni wileñskiej  liczba  ¯ydów  zwiêk
szy³a siê ze 125 tys. do 205 tys., co stanowi³o
13% mieszkañców. O Wilnie ¯ydzi mówili
jako o Jerozolimie Pó³nocy, tutaj znajdowa³y
siê g³ówne o�rodki my�li religijnej i politycz
nej, rodzi³y siê koncepcje JudeoPolonii.
  Kolejny spis ludno�ci w guberni wileñs
kiej dokonany przez Rosjan w 1909 r. wyka
za³, ¿e mieszka³o tu 26,4% Polaków, a Litwi
nów 13%, w samym Wilnie na 205 tys. miesz
kañców by³o  Polaków 110 tys., czyli 53%,
a Litwinów zamieszkiwa³o poni¿ej 3%.
  Struktura mieszkañców tej ziemi niewiele
ró¿ni³a siê w 1916 r., kiedy to kolejny okupant
niemiecki  dokona³  spisu  ludno�ci. Dane  te
wykazywa³y, ¿e w Wilnie mieszka³o 75 tys.

Polaków (54%), 58 tys. ¯ydów i 2209 Litwi
nów � 2,1%. W ca³ym Ober Ost Polacy sta
nowili  30%,  a  Litwini  10%  ca³ej  ludno�ci.
Pierwszy polski spis z 1919 r. wykaza³, ¿e na
Wileñszczy�nie Polacy stanowili 68,4%, ¯y
dzi 11,5%, a Litwini 7,2%.
  Przysz³y  trudne  i  heroiczne  lata  wojny
polskosowieckiej. 12 lipca 1920 r. Rosja So
wiecka w czasie chwilowych zwyciêstw nad
Polsk¹ zawar³a traktat z Litw¹. Kowno og³o
si³o swoj¹ neutralno�æ w tej wojnie w zamian
za  iluzoryczne  poszerzenie  swojego  teryto
rium po Grodno, Lidê i oczywi�cie Wilno. Lit
wini ani my�leli pozostaæ neutralnymi i zdra
dziecko atakowali wraz z bolszewikami pols
kie oddzia³y, a Armii Czerwonej pozwalali na
przemarsze po swoich ziemiach.
  Po klêsce bolszewickiej w bitwie warsza
wskiej i niemeñskiej, pod naciskiem pañstw
Ententy Polska zosta³a zmuszona do podpisa
nia tzw. umowy suwalskiej, która w rzeczywi
sto�ci by³a swego rodzaju zawieszeniem broni
i wyznaczeniem linii demarkacyjnej rozdzie

laj¹cej Polaków i Litwinów, nie przes¹dza³a
ona przynale¿no�ci Wilna do ¿adnej strony.
Tzw. bunt ̄ eligowskiego nie by³ wiêc z³ama
niem tego uk³adu. Obowi¹zywaæ on mia³ bo
wiem od 10 pa�dziernika 1920 r., a odbicie
Wilna nast¹pi³o 9 pa�dziernika od strony Lidy
i omija³ ow¹ liniê demarkacyjn¹.
  Powsta³ nowy organizm pañstwowy Lit
wa �rodkowa. Nie skoñczy³y siê jednak za
targi,  a nawet  starcia zbrojne polskolitews
kie. O  jakim� porozumieniu nie mog³o byæ
mowy, bo punktem najbardziej spornym by³a
sprawa przynale¿no�ci Wilna, którego wiêk
szo�æ mieszkañców to Polacy.
  Ju¿ 8 stycznia 1922 r. na Litwie �rodkowej
dosz³o do demokratycznych, piêcioprzymiot
nikowych wyborów. Uprawnionych do g³oso
wania  by³o  735  tys.  osób,  Polacy  stanowili
68,4%, 11,5% ¯ydzi, 8,8% Bia³orusini, 7,2%
Litwini, reszta to Tatarzy, Karaimi i inni.
  Litwini nawo³ywali do bojkotu. Spo³ecz
no�æ ¿ydowska ustosunkowywa³a siê w spo
sób zró¿nicowany, w zale¿no�ci od pogl¹dów
politycznych. Mimo takiej sytuacji w wybo
rach wziê³o udzia³ 64,4% uprawnionych, na
wet zapowiadaj¹cych bojkot g³osowa³o prze
sz³o 8% Litwinów. Bojkot wyborów skoñczy³
siê wiêc ca³kowitym fiaskiem. Zosta³ wybrany
Sejm Wileñski, który 20 lutego 1922 r. podj¹³
uchwa³ê  o  wcieleniu  Ziemi Wileñskiej  do
Polski.  Sejm Ustawodawczy RP  24 marca

zatwierdzi³ akt inkorporacyjny Wileñszczyzny
z Polsk¹. 5 lutego 1923 r. Rada Ligi Narodów
zatwierdzi³a podzia³ pasa linii demarkacyjnej
miêdzy Polsk¹ a Litw¹ jako granicê miêdzy
obydwoma pañstwami. Podkre�liæ tu nale¿y,
¿e w art. 87 traktatu wersalskiego z 1919 r.,
na  który  czêsto  powo³uj¹  siê  Litwini,  by³a
mowa tylko o tym, ¿e granica polskolitews
ka bêdzie ustalona w terminie pó�niejszym.
18 marca 1921 r. zosta³ podpisany traktat rys
ki reguluj¹cy stosunki miêdzy Polsk¹ a Zwi¹z
kiem Radzieckim i wytyczaj¹cy granicê miê
dzy obu pañstwami. Obszar pañstwa polskie
go  zosta³  ukszta³towany  na  kilkana�cie  lat.
Potwierdzeniem polsko�ci Wileñszczyzny by³
spis  ludno�ci  z  1931  r.  Dane  dotycz¹  ów
czesnego podzia³u administracyjnego.

Województwo wileñskie. Ogó³em na tym
terenie mieszka³o 1.276 tys. ludzi. Polacy to
761,7, Ukraiñcy 0,4 tys., Rusini 1,2 tys., Bia
³orusini 289,7 tys., Rosjanie 43,3 tys., Niemcy
1,3 tys., ¯ydzi 108,9 tys., Litwini 69,5 tys.
  Mieszkañcy Wilna. W 1931 r. ludno�æ li
czy³a 195 tys., by w 1937 r. liczyæ 208 tys. Po
laków w Wilnie w 1931 r. mieszka³o 128,6
tys.,  Ukraiñców  0,1  tys.,  Rusinów  0,1  tys.,
Bia³orusinów 1,7 tys. Rosjan 7,4 tys., Niem
ców 0,6 tys. ̄ ydów 54,6 tys. Litwinów 1,4 tys.
  23  sierpnia  1939  r.  zosta³  zawarty  pakt
miêdzy Zwi¹zkiem Radzieckim a III Rzesz¹
z korekt¹ z 28 wrze�nia tego roku. By³ to for
malnie  IV  rozbiór  Polski.  Wileñszczyzna
przypad³a Zwi¹zkowi Sowieckiemu.
  Na konferencji w Ja³cie Wielka Brytania
i USA formalnie zatwierdzi³y zdobycze tery
torialne Zwi¹zku Radzieckiego wynikaj¹ce
z uk³adu StalinHitler z 1939 r. Zachód jeszcze
raz  potwierdzi³  swój  obojêtny  stosunek  do
polskich spraw.
  Od wrze�nia  1939  r.  sytuacja  demogra
ficzna Wileñszczyzny dynamicznie zmienia³a
siê i by³a bardzo p³ynna. ̄ ydzi zostali wymor
dowani w Ponarach przez Litwinów kolaboru
j¹cych z niemieckim okupantem. Polacy pod
dawani  byli  eksterminacji  przez  okupantów
niemieckich i sowieckich. Tysi¹ce z naszych
rodaków znalaz³o siê w ³agrach, na zes³aniu
w Syberii i w Kazachstanie. Setki ginê³o w od
dzia³ach partyzanckich walcz¹cych o woln¹
Polskê. Od 1945 r., w ramach ekspatriacji, sto
kilkadziesi¹t tysiêcy Polaków zosta³o wyrzu
conych do Polski Lubelskiej. Do Wilna prze
nosi³o  siê  tysi¹ce mieszkañców Litwy Ko
wieñskiej. Od  zakoñczenia wojny Wileñsz
czyzna sta³a siê czê�ci¹ Zwi¹zku Sowieckiego
jako Litewska Socjalistyczna Republika Ra
dziecka, co powodowa³o najazd do miasta nad
Wili¹ tysiêcy Rosjan.
  Tak wiêc Wileñszczyzna zosta³a dotkniê
ta wspó³czesn¹ wêdrówk¹ ludów, która ca³ko
wicie zmieni³a demografiê  tej czê�ci II Rze
czypospolitej. Mimo tych wielkich przeobra
¿eñ ludno�ciowych æwieræ miliona Polaków
dalej  mieszka na ziemi praojców, obecnie
w Republice Litewskiej.
  Przed 1939 r. na tym terenie zamieszkiwa³
jeden milion Polaków! Obecnie prawie 20%
mieszkañców Wilna to nasi rodacy, w rejonie
Solecznik stanowi¹ oni 80% równie¿ domi
nuj¹ na pozosta³ych terenach tej ziemi.
  Dzisiaj Wileñszczyzna jest czê�ci¹ Repu
bliki Litewskiej. Ta sytuacja zosta³a ukszta³to
wana w  Ja³cie,  gdzie Roosevelt  i  Churchill
poddali siê presji Stalina i potwierdzili zdoby
cze Rosji  Sowieckiej w pakcie Ribentropp
Mo³otow.  Po  rozpadzie  Zwi¹zku  Sowiec
kiego powsta³a w 1991 r. Republika Litewska.
Tak wiêc Litwini otrzymali Wileñszczyznê ja
ko �spadek� po ZSRR. Litwa w³¹czaj¹c Zie
miê Wileñsk¹  sta³a  siê  jakby wspólnikiem
Niemiec i Rosji w IV rozbiorze II RP.

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

Pani Miros³awa z £odzi l Pani Barbara z £odzi l Pan Jerzy z £odzi l Pani Teresa z £odzi l Pani Stefania z £odzi
l Pan Andrzej z £odzi l Pan Jerzy ze Zgierza l Pani Maria z Opola l Pan Bogdan z Norwegii l Pan Lech
z Warszawy l Pan Waldemar z £odzi l Pani Maria l Pani Filomena l Panie Alicja i Irena z £odzi l Pani Ze-
nona z B. l Pan Zygmunt z £odzi l Pani Marianna z £odzi l Pani Barbara z £odzi l Pani Zofia z £odzi.

BÓG ZAP£AÆ!

Czytaj¹c je �rozrzewni³em siê z sentymentu�.
Ostatni raz trasê tak¹ pokona³em prawie 40 lat
temu. By sierpieñ roku 1980. Panowie S³owik
i Trautman zafundowali nam ³odzianom kilka
dni pieszego pasa¿era, robi¹c strajk. Ja polity
k¹ wtedy jeszcze nie interesowa³em siê, lecz
z³y by³em, ¿e na koniec wakacji do centrum
nie ma czym dojechaæ. No i zbli¿a³y siê derby
£odzi, a te rozgrywane by³y na starym, 40ty
siêcznym stadionie £KSu. Czym tam doje
chaæ? W sukurs kibicom przysz³y PKP, uru
chamiaj¹c specjalne poci¹gi z Fabrycznego na
Kaliski. Jecha³o siê ze trzy kwadranse przez
Widzew, Olechów i Chojny, by zobaczyæ
m.in. piêciu reprezentantów Polski i innych
znakomitych pi³karzy Widzewa i próbuj¹
cych im dorównaæ e³kaesiaków.
  Lecz teraz, po 40 latach, wybra³em siê
w tê podró¿ wokó³ (pó³) £odzi w innym ce
lu. Raczej turystycznopoznawczym, chc¹c
zobaczyæ, jak te poci¹gi kursuj¹. Ju¿ wcze�
niej pozna³em, ¿e obs³uga kolejek £KA jest
mi³a i uprzejma niczym w Orient Expressie,
a wnêtrze wagonów czyste i wygodne, wiêc
nie ma o czym pisaæ. Teraz chcia³em skon
centrowaæ siê na tym, czy rzeczywi�cie is
tnia³a potrzeba uruchomienia na trasie Wi
dzewChojny  przez  Olechów  poci¹gów
£KA oraz Interregio?
   Sam argument,  ¿e poci¹gu pasa¿ers
kiego nie widziano na Olechowie ju¿ 20 lat
to chyba za ma³o. Owszem, linia jest histo
ryczna, bo u�wiêcona mêczeñstwem sta

rozakonnych  z Litzmanstadt Ghetto, ale  to
jeszcze nie argument, by wspó³cze�nie orga
nizowaæ do tego miejsca przewozy pasa¿er
skie.  Pozosta³o�ci¹  historyczn¹  po  tamtym
czasie jest wynios³y budynek, ponoæ w czê�
ciowej ruinie, oraz wie¿a ci�nieñ, obiekty wi
doczne z przystanku Olechów Wschód, po³o
¿one po�ród kilkunastu torów stacji towaro
wej. Po przeciwnej stronie torów mizerne laski
Feliksina. W pobli¿u wspomnianego  przys
tanku pêtla autobusowa, jednak¿e autobus nie
jest skomunikowany z poci¹giem. Widzê, ¿e

rusza jednocze�nie z przyjazdem poci¹gu. Na
nastêpny trzeba by czekaæ 40 minut. Drobna
korekta rozk³adu jazdy i trasy linii 91 i Wi�
niowa Góra przybli¿y³aby siê do £odzi. Ju¿
w  kwadrans,  zamiast  w  godzinê,  tamtejsi
mieszkañcy mogliby dojechaæ do centrum £o
dzi. Natomiast do ³ódzkiego osiedla Olechów
odleg³o�æ spora, a poza tym barykad¹ nie do
pokonania jest kilkadziesi¹t torów stacji towa
rowej. Kolejny przystanek to Olechów Zachód
z laskami po po³udniowej stronie  i sk³adem
odpadów drewna tartacznego po drugiej. Nie
u�wiadczysz  tu pasa¿era,  chyba  ¿e  jakiego�
grzybiarza w porze letniojesiennej. Nie widzê
sensu, by tu zatrzymywaæ poci¹gi. Na peronie
¿ywego ducha i brak perspektyw, by siê tam
jaki� pojawi³. Nieco wiêksze szanse s¹ na przy
stanku Olechów Wiadukt, po³o¿onym przy

ul. Tomaszowskiej, ale do tego potrzebne jest
dogodne doj�cie z tej ulicy na perony.
  To  tyle  z  istniej¹cych przystanków. Nie
zauwa¿y³em natomiast dwóch, które funkcjo
nowa³y  40  lat  temu:  £ód� WidzewJanów,
po³o¿ony w pobli¿u przejazdu z ul. Transmi
syjn¹ oraz przystanek £ód� Andrzejów Szosa
po³o¿ony pomiêdzy ul. Gajcego a /szos¹/ Ro
kiciñsk¹. Likwidacja tego ostatniego �wiadczy
dobitnie  o  traktowaniu  przez  kolejnictwo
osiedla Andrzejów po macoszemu, o nielicze
niu siê z potrzebami ³odzian tam mieszkaj¹
cych. A przecie¿ pasa¿erów to osiedle dostar
czy³oby licznych. Fakt likwidacji tego przy
stanku przyj¹³em ze zdziwieniem i rozczaro
waniem. Poci¹gi £KA mkn¹ szybko, lecz nie
trudno  zauwa¿yæ  nie  tylko  likwidacji  tych
dwóch przystanków, lecz tak¿e konieczno�ci
wybudowania nowego przy ul. Zapolskiej. Po
po³udniowej stronie torów po³o¿one jest cho
jeñskie blokowisko, a po pó³nocnej D¹browa.
Osiedla te z pewno�ci¹ przysporzy³yby pasa
¿erów korzystaj¹cych ze zlokalizowanego tam
przystanku.

O ile wprowadzenie poci¹gów £KA na
olechowsk¹ liniê kolejow¹ jaki� cieñ sensu
ma, lub mia³oby, po drobnych korektach,
to wprowadzenie na tê liniê czterech poci¹
gów  Interregio  w  relacji  £ód�  Kaliska
Warszawa Wschodnia (przez £ód� Fab
ryczn¹) nie ma najmniejszego sensu. Wyge
nerowanie  pasa¿erów  na  olechowskich
przystankach  trudniejsze by³oby od cudu
(nad Olechówk¹), tym bardziej, ¿e lokal
ny przejazd np. do stacji Widzew to koszt
12 z³, a nie 2,80 z³, jak poci¹giem £KA. Je
¿eli za� komu�  taka relacja,  tj. z Dworca
Kaliskiego do Warszawy potrzebna, to po
ci¹g skierowa³bym tras¹ kolei obwodo
wej, z Chojen do Widzewa przez D¹browê.
Trasa to krótsza, a osiedle to gwarantuje kil
kunastu pasa¿erów, tj. o kilkunastu wiêcej
ni¿ wszystkie trzy przystanki na Olechowie.

JACEK KÊDZIERSKI

By pe³niæ nadzór nad poci¹gami, trzeba nimi podró¿owaæ, a to ostatnio zdarza mi siê rzadko,
wiêc celowo wybra³em siê na przeja¿d¿kê ³ódzkimi poci¹gami po po³udniowym pó³okrêgu,
czyli po kolei obwodowej. Do tego wyczynu sk³oni³y mnie og³oszenia kolejarzy i internetowych
fanów ³ódzkiej kolei o przywróceniu ruchu pasa¿erskiego z Widzewa do Chojen przez Olechów.
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£ódzkie poci¹gi pod specjalnym nadzorem


