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40 postnych dni na zmianê ¿ycia
Rozpoczynamy Wielki Post, kolejny czas prawdy, w którym mamy szansê zobaczyæ samych
siebie. Przed nami 40 postnych dni, w których, na wzór Chrystusa, mo¿emy udaæ siê na
osobist¹ pustyniê i sprawdziæ, w jakim stanie s¹ nasze sumienia, co warte s¹ nasze
postanowienia i w ogóle, co zostawiamy za sob¹.
Na pustyni Jezus przebywa³ czterdzieci dni.
Liczba czterdzieci ma w historii zbawienia
znacz¹ce miejsce: czterdzieci dni trwa³ po
top oczyszczaj¹cy ludzkoæ z grzechu; czter
dzieci lat wêdrowa³ Izrael przez pustyniê do
Ziemi Obiecanej; czterdzieci dni o chlebie
i wodzie szed³ Eliasz na spotkanie z Bogiem
na górê Horeb. Liczba czterdzieci ma zna
czenie symboliczne. Oznacza miêdzy innymi
czas dojrzewania, oczyszczenia; czas nawró
cenia, pokuty i powrotu.
Pustynia jest miejscem samotnoci i ku
szenia. Jezus kuszony na pustyni, musia³ wal
czyæ z wrogiem na jego terytorium. Pusty
nia uwiadamia, ¿e pokusa jest nieod³¹cznym
elementem ludzkiego ¿ycia. Nie by³ od niej
wolny nawet Bo¿y Syn. Pokusa nie jest grze
chem. Niezdrowe poczucie winy sprawia, ¿e
czujemy siê winni albo odpowiedzialni za
ni¹. I chocia¿ pokusa drêczy natarczywoci¹,
si³¹, nie jest nasz¹ win¹. Pokusa jednak staje
do walki z nami, do walki o nasze dusze; ona
chce naszej rezygnacji, poddania siê jej.
Postawa Chrystusa wobec diab³a jest dla nas
wzorem zawsze, tak¿e w Wielki Post.
Wymowny i prastary obrzêd popielcowy
rozpoczyna pokutn¹ drogê Wielkiego Postu.
Posypuj¹c g³owy wiernych popio³em, ksi¹dz
zwraca siê do ka¿dego z nas z wezwaniem: Pa
miêtaj cz³owiecze, ¿e prochem jeste i w proch
siê obrócisz! (por. Rdz 3, 19).
S³owa, ¿e z prochu powstalimy i w proch
siê obrócimy mówi¹ nam o koniecznoci
mierci i zachêcaj¹ nas, bymy nie zapomina
li, ¿e na tym wiecie jestemy tymczasowo.
Wspó³czesny cz³owiek odrzuca mieræ, dzie
ci izolowane s¹ od osób starych, chorych,
umieraj¹cych. A przecie¿ to stan zapisany
ka¿demu z nas; brama, za któr¹ otwiera siê
wiecznoæ. Na pocz¹tku przecie¿ mierci nie
by³o, ale okaza³a siê smutn¹ konsekwencj¹
grzechu «wesz³a na wiat przez zawiæ
diab³a» i sta³a siê wspólnym dziedzictwem
wszystkich ludzi.
mieræ dotyka ca³e ¿ywe stworzenie, ale
podmiotem do którego zwraca siê Bóg, jest
cz³owiek. To jemu Stwórca objawia swoj¹
wolê, to za jego zbawienie oddaje Swojego
Syna. W zlaicyzowanym wiecie trudno zro
zumieæ tê tajemnicê, bo przekracza ona zdol
noæ naszego rozumu. Przypominaj¹c nam
na pocz¹tku Wielkiego Postu, ¿e musimy
umrzeæ, Bóg nie niszczy swego pierwotnego
zamys³u, co wiêcej, potwierdza go.
W ten sposób mo¿emy zrozumieæ inne
wezwanie, które Koció³ kieruje dzi do wier
nych podczas posypania g³ów popio³em:
«Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê»
(por. Mk 1, 15). Có¿ innego znaczy bowiem

«wierzyæ w Ewangeliê», ni¿ zaakceptowaæ
prawdê o zmartwychwstaniu i to wszystko,
co z tej prawdy wynika?
Wielki Post to czas wzmo¿onej modlit
wy, prze¿ywania Mêki Pañskiej i drogi krzy
¿owej, a wiêc czas d³u¿szego przebywania
z Chrystusem i to w³anie wtedy, kiedy uciek
li nawet Aposto³owie. Aby spe³ni³o siê Jego
s³owo: by³em chory, a odwiedzilicie Mnie;
by³em w wiêzieniu, a przyszlicie do Mnie.
W czas Wielkiego Postu Koció³ zachêca nas,
abymy oprócz modlitwy i postu wype³niali
nasze dni uczynkami mi³osierdzia.
Przed nami 40 postnych dni, w których
mo¿emy udaæ siê na osobist¹ pustyniê i po
myleæ, co mo¿emy zmieniæ w sobie i wokó³
siebie. Nie potrzeba wiêkszego wysi³ku, ¿eby
stwierdziæ, ¿e pustynia, na której ¿yjemy
poszerza siê z ka¿dym rokiem, niemal z ka¿
dym dniem. Poniewa¿ ka¿dy z nas ma w so
bie co do poprawienia, zróbmy to najlepiej
teraz. Przypomnijmy w Wielkim Pocie po
litykom tzw. prawicy, ¿e wci¹¿ mordowane
s¹ w Polsce dzieci nienarodzone. Mordowane
s¹ POLSKIE DZIECI! I oni s¹ temu winni,
bo choæ mog¹ postawiæ tamê tej zbrodni w je
dynym g³osowaniu  nie robi¹ nic. Nie bro
ni ¿ycia sejm, nie broni senat, prezydent Pols
ki, nie broni ¿ycia Trybuna³ Konstytucyjny.
A wydawa³o siê, ¿e to w³anie od tej wiêk
szoci parlamentarnej mo¿emy tego oczeki
waæ. W Wielkim Pocie przypomnijmy im
o tym, dla ich dobra.
Jezus Chrystus odniós³ zwyciêstwo nad
szatanem na pustyni i nad mierci¹, kiedy
Zmartwychwsta³. Wielka Niedziela jest obiet
nic¹, wschodz¹cym s³oñcem na widnokrêgu
Wielkiego Postu. Gdyby ka¿dy z nas upo
rz¹dkowa³ co w sobie i wokó³ siebie  wiat
by³by lepszy, piek³o posz³oby precz i z pew
noci¹ wysch³yby ³zy na twarzy Najwiêtszej
Maryi Panny z Akita. Jednak, choæ z natury
jestem optymist¹ i nie poddajê siê ³atwo z³o
liwociom ludzi z³ej woli, to jednak ze smut
kiem patrzê na Chrystusa osamotnionego.
Popielec otworzy czas zadumy i smutku.
Zbli¿a siê cierpienie samego Boga. Bêdzie
my znów stali poród wrzeszcz¹cych: na
krzy¿ z Nim! Krew Jego na nas i dzieci nasze!
Jeliby nic nas to nie obchodzi³o, to znaczy,
¿e tracimy wiarê.
Jak pisa³ ks. prof. Józef Kaczmarczyk
w dziele Mêka Jezusa Chrystusa pod³ug
czterech Ewangelii (Kraków 1932, ss. 144
145): Pi³at widz¹c, ¿e wszystkie jego spo
soby wypuszczenia Jezusa zawiod³y, umy³
symbolicznie rêce wobec pospólstwa na znak,
¿e zrzuca z siebie odpowiedzialnoæ za prze
lanie krwi Sprawiedliwego: Nie jestem wi

Iwan Kramskoj,

nien krwi tego sprawiedliwego! To czwarte
zdeklarowanie niewinnoci Jezusa przez
rzymskiego sêdziego jest jakby przebrzmie
waj¹cym echem Boskiego ostrze¿enia, jakie
mu co dopiero danem zosta³o przez ¿onê.
Usi³owanie Pi³ata, by wszelk¹ winê za za
mordowanie niewinnego zrzuciæ na ¯ydów
(wy siebie patrzcie) nie zdo³a³o przywieæ
ich do upamiêtania. Odpowiedzieli bowiem,
¿e wszelk¹ odpowiedzialnoæ bior¹ na siebie:
Krew jego na nas i na nasze dzieci!
Historia wiadczy, jak co do s³owa spe³
ni³o siê na Izraelu to straszne zawo³anie...
Kara Bo¿a przysz³a, gdy jeszcze wielu z tych,
co tak wo³ali, ¿y³o, a dzieci ich by³y tymi, co
prowadzili rozpaczliwy bój z Rzymianami
i ca³¹ srogoæ Bo¿ej sprawiedliwoci za prze
lan¹ krew Sprawiedliwego ponieæ musieli.
Na Wielkanoc zaczê³a siê mêka Jezusa 
o tym samym czasie, 40 lat niespe³na od wy
roku Pi³ata, wymuszonego przez ¯ydów, roz
pocz¹³ Tytus oblê¿enie Jerozolimy.
Na górze Oliwnej rzuci³ siê t³um ¯ydów
na Jezusa, aby Go pojmaæ  na tej przede
wszystkim górze wziêli siln¹ pozycjê Rzy
mianie, aby st¹d uderzyæ na wi¹tyniê.
Za 30 srebrników sprzeda³ Judasz swego

Pana  co 30 schwytanych ¯ydów sprzeda
wano w niewolê za 1/6 srebrnika.
¯ydzi napawali siê widokiem Jezusa ob
na¿onego przez rzymskich ¿o³nierzy, przy
wi¹zanego do s³upa i okrutnie rózgami sieczo
nego  ale ci sami ¿o³nierze ¯ydów, co t³um
nie z Jerozolimy uciekali, obdzierali z szat,
przywi¹zywali do drzew i rozpruwali im brzu
chy, szukaj¹c z³ota przez nich rzekomo po³
kniêtego. Tytus kaza³ 2000 ¯ydów pojma
nych poubieraæ w szaty komiczne i ku ur¹go
wisku i zabawie ludu rzymskiego w cyrku
pokazywaæ.
¯ydzi wo³ali do Pi³ata: Ukrzy¿uj, ukrzy
¿uj!  Tak samo wo³ali i rzymscy ¿o³nierze
do swego wodza: krzy¿uj, krzy¿uj! ilekroæ
jaka grupa ¯ydów opornych wpad³a im w rê
ce. Prawie codziennie oko³o 500 ¯ydów przy
bijano woko³o miasta do krzy¿a tak, i¿ drze
wa zabrak³o na te krzy¿e.
Krew jego na nas i na nasze dzieci! wo³ali
¯ydzi. Przy zdobyciu Jerozolimy by³y wszys
tkie ulice miasta zalane krwi¹ jej mieszkañ
ców, a nawet po stopniach wi¹tyni p³ynê³a
krew strumieniami....
MIROS£AW ORZECHOWSKI
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Jase³ka w szkole
Jase³ka to trwa³y element polskiej religijnoci, tradycji i kultury. Teatralne przedstawienie
scen Bo¿ego Narodzenia Marty Zaj¹c Jase³ka przygotowali uczniowie ze Szko³y
Podstawowej Nr 14 im. Józefa Lompy w £odzi. Opowieæ o narodzeniu Pana Jezusa
zaprezentowano w przepiêknej scenerii. M³odzi artyci z du¿ym zaanga¿owaniem odgrywali
swoje role, oddaj¹c klimat cudownej nocy Narodzenia Pañskiego, kiedy pogr¹¿onych we

Inicjatork¹ ca³ego projektu by³a Danuta
Kwany.  Dzieci bardzo chêtnie wziê³y udzia³
w przedstawieniu. S¹ kreatywne, twórcze i cie
sz¹ siê z efektów swojej pracy. Widz¹c radoæ
m³odych artystów, rodziców i dziadków ogl¹
daj¹cych swoje pociechy, przekonujê siê, ¿e
warto podj¹æ trud i organizowaæ takie teat
rzyki  mówi.
Oprawê muzyczn¹ przygotowa³a Gra¿y
na Sa³aciñska  Dzieci bardzo chêtnie pie
waj¹ kolêdy. To jest ich ulubiona pora roku,
pora kolêdowania.
W przygotowaniu jase³ek pomaga³a dy

rektor szko³y Gra¿yna £azowska, wycho
wawcy wietlicy, rodzice oraz dziadkowie.
Do przedstawienia wykorzystano stroje ze
szko³y, ale tak¿e projektowane przez ucz
niów, a szyte przez rodziców, jak równie¿
wypo¿yczone ze Stowarzyszenia Powrót
Trzech Króli.
Przedstawienie by³o dedykowane Bab
ciom i Dziadkom z okazji zbli¿aj¹cego siê
ich wiêta. Przyby³ym gociom ¿yczenia z tej
okazji z³o¿y³a pani dyrektor szko³y. Dzieci
wrêczy³y zrobione w³asnorêcznie piêkne
tulipany.

Nasze kapliczki

Jezu, b³ogos³aw mieszkañcom Lipiec
Przy zbiegu ulic: Reymonta, Wiatracznej i Ja
nis³awa w Lipcach Reymontowskich na nie
wielkiej wysepce stoi kamienny krzy¿ posa
dowiony na wielobry³owej podstawie.
Pierwotnie w tym miejscu znajdowa³ siê
drewniany krzy¿ ufundowany przez okolicz
nych mieszkañców w 1906 r. Obecny jest
wykonany z lastrika i zaj¹³ miejsce poprzed
niego w 1958 r. Jezu krzy¿owany, b³ogos
³aw mieszkañcom Lipiec  czytamy na
cokole. Warto dodaæ, ¿e wie Lipce zmieni³a
nazwê na Lipce Reymontowskie w 1983 r.
Tekst i zdjêcie nades³a³
JULIUSZ GRZELCZAK
Przysy³ajcie nam zdjêcia i krótkie opisy kapliczek,
przydro¿nych krzy¿y i wi¹tków. Bêdziemy je pub
likowaæ, ¿eby uwieczniæ ich obecnoæ wród nas:
email: redakcja@ aspektpolski.pl lub adres:
90955 £ód 8, skr. poczt. 22.

Modlitwa za Papie¿a Franciszka
Wszechmog¹cy, mi³osierny Bo¿e, otaczaj swoj¹ ³ask¹ Ojca wiêtego Franciszka, którego
ustanowi³e g³ow¹ Kocio³a wiêtego. Daj mu wiat³o Ducha wiêtego, aby zawsze prowadzi³
Twoj¹ owczarniê drogami, które Tobie siê podobaj¹, a wiêt¹ ³ód Kocio³a kierowa³ zawsze
tam, gdzie Ty wska¿esz. Daj mu dobre zdrowie i wytrwa³oæ, aby w Imiê Twoje roztacza³ opiekê
nad ca³ym ludem Bo¿ym prowadz¹c go ku jednoci Kocio³a Chrystusowego.
Matko Kocio³a, Królowo Pokoju, prosimy Ciê, upro te ³aski u Syna Twego, a Pana naszego
Jezusa Chrystusa, Który ¿yje i króluje, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
l
Modlimy siê wspólnie o cud i rych³¹ beatyfikacjê
Czcigodnej S³ugi Bo¿ej,
Wandy Malczewskiej
w Parafii
Najwiêtszego Serca Pana Jezusa
w Parznie
w niedzielê 1 marca 2020 r.,
o godz. 16:00.

Foto: Marek Kamiñski

nie pastuszków zbudzi³ anio³ i og³osi³ Dobr¹ Nowinê.

Wszyscy gocie i m³odzi artyci czêstowa
ni byli pysznymi rogalikami, które wypiek
³a Danuta Kwany.
Uczestnicz¹c w tym piêknym, rodzinnym
spotkaniu mo¿na by³o siê przekonaæ, ¿e
teatralne przedstawienia scen Bo¿ego Naro

dzenia, mniej czy bardziej udane artystycz
nie, wiadcz¹ o wielkiej potrzebie wi¹zania
tradycji z dniem dzisiejszym i umacniania
wiêzi i mi³oci miêdzy pokoleniami.

JADWIGA KAMIÑSKA

Dobroczyñcy Aspektu Polskiego
Pani Teresa z £odzi l Pani Stefania z £odzi l Pani
Anna z Krakowa l Pani Krystyna z £odzi l Pani Maria
l Pan Jerzy z £odzi l Pani Wanda z £odzi l Pani
Maria z Opola l Pan Julian z £odzi l Pani Zofia
z £odzi l Pani Barbara z £odzi l Pani Anna z £odzi
l Pani Marianna z £odzi l Pani Irena z £odzi l Pan
Marian z £odzi.
BÓG ZAP£AÆ!

Sprostowanie
W tekcie o stuletniej kapliczce w Be³chatowie, który zamiecilimy w styczniowym wydaniu Aspektu
Polskiego wkrad³ siê b³¹d. Teren pod pod cmentarz rzymskokatolicki i ewangelicki wyznaczono
w 1893 r., a w nie w 1993 r., jak podalimy. Za pomy³kê przepraszamy.
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Koronawirus w natarciu
Z Chin rozprzestrzenia siê grona epidemia, o której niewiele wiemy, poza kilkoma liczbami,
które codziennie przyrastaj¹ oraz krótkimi migawkami z kilku frontów walki z chorob¹. Tym
razem wiat walczy z now¹ odmian¹ koronawirusa oznaczonego symbolem 2019nCoV.
Na reglamentowanych przez medialn¹ cenzurê obrazkach widzimy Chiny odizolowane od
wiata, statek wycieczkowy zacumowany od 25 stycznia w japoñskim porcie Jokohama z ponad
3 tysi¹cami osób, którym z powodu zara¿enia, którym nie pozwala siê opuciæ statku oraz prze
strzenie publiczne chiñskich miast z ludmi w maseczkach na twarzy i ekipy odka¿aj¹ce ulice.
Pod koniec 2019 r. koronawirus zaatakowa³
jednego z mieszkañców miasta Wuhan. Wed
³ug oficjalnych informacji, pierwsze zara¿e
nia dotknê³y osób pracuj¹cych na targu owo
ców morza w tym miecie. Pierwszy przypa
dek zachorowania poza Chinami, rozpoznano
w Tajlandii 13 stycznia. Zara¿on¹ osob¹ by³a
61letnia turystka z Wuhan. Potem fala zara
¿eñ rozprzestrzeni³a siê po wiecie. Do dzi
siaj nie wiemy, co jest przyczyn¹ pojawienia
siê nowej mutacji koronawirousa. Póki co,
wiat wstrzymuje oddech i czeka na stworze
nie odpowiedniej szczepionki. W miêdzycza
sie obraduj¹ ró¿ne wiatowe gremia, radz¹c
jak zachowaæ siê wobec zagro¿eñ burz¹cych
wiatowy ³ad. Taki przekaz serwowany jest
nam przez media. A jak jest naprawdê? Czy
kto kontroluje te wydarzenia? A mo¿e kto
je stymulowa³? I tu jest pole do dzia³ania dla
ludzi dociekliwych. Niektórzy z nich wiesz
cz¹, ¿e koronawirus z Chin poch³onie dwie
trzecie ludnoci wiata.
Jedni mówi¹, ¿e koronawirus wydosta³ siê
z laboratorium zlokalizowanego nieopodal
11milionowego miasta Wuhan  stolicy pro
wincji Hubei. Jest tu zaawansowany chiñski
instytut do badañ wirologicznych, w którym
prowadzone s¹ tajne eksperymenty z najbar
dziej zabójczymi wirusami. Inni podejrzewaj¹,
¿e ma tam miejsce produkcja wirusowej broni
biologicznej. Wed³ug nich, najnowszy koro
nawirus znajdowa³ siê w szczepionkach, które
testowano na ludziach. Poprzez tych ludzi
wydosta³ siê z laboratorium. W internecie po
jawi³y siê doniesienia, ¿e testy na ludziach by
³y przeprowadzane w³anie w grudniu 2019 r.,
czyli wtedy gdy wybuch³a epidemia. W³adze
rz¹dowe Chin zaprzeczy³y tym doniesieniom.
Pani prof. Maria Majewska w swoim ko
mentarzu na temat najnowszej epidemii po
daje informacjê, ¿e naukowcy z presti¿owego
Hinduskiego Instytutu Technologii w New
Delhi zbadali sekwencjê bia³kowogenetycz
n¹ wirusa z Wuhan i odkryli, ¿e jest to koro
nawirus, który wywo³uje ciê¿kie krwotoczne
zapalenie p³uc, zwane po angielsku SARS
i ¿e zawiera tak¿e bia³kowe i genetyczne
wszywki pochodz¹ce od wirusów HIV. Ba
dania te potwierdzi³y przypuszczenia, ¿e wi
rus z Wuhan jest sztucznie wyhodowanym
tworem. Przera¿aj¹ce jest to, ¿e nowy wirus
³¹czy w sobie struktury wirusów SARS i HIV.
Dlatego wirus ten jest tak zaraliwy i zabójczy.
19 czerwca 2019 r. finansowany przez
brytyjski rz¹d Instytut Pirbrighta z³o¿y³ wnio
sek o patent na ¿ywego koronawirusa. Po piê
ciu miesi¹cach, 20 listopada 2019 r. przy
znano patent i zarejestrowano w Europejskim
Urzêdzie Patentowym. Na uwagê zas³uguje
fakt, ¿e od 2013 r. Instytut ten wspófinanso
wa³a Fundacja Billa i Melindy Gates. Jeszcze
przed uzyskaniem patentu na koronawirusa,
18 padziernika 2019 r. w Nowym Jorku od
by³a siê konferencja pod nazw¹ Event 201,
której tematem by³a symulacja wybuchu epi

demii koronawirusa. Organizatorami tego
wydarzenia by³a Fundacja Gatesów, szko³a
zdrowia publicznego Bloomberga, wiatowe
Forum Ekonomiczne oraz Uniwersytet Zdro
wia Publicznego Johna Hopkinsa. Uczestnicy
konferencji pracowali nad symulacj¹ epidemii,
w której koronawirus mia³ spowodowaæ
mieræ 65 milionów ludzi w ci¹gu 18 miesiê
cy. Scenariusz tej symulacji opisywa³ równie¿
skutki epidemii, czyli parali¿ handlu i podró¿y
pogr¹¿aj¹cych wiatow¹ gospodarkê. Zadzi
wiaj¹ce, ¿e elementy tego scenariusza za
czê³y dziaæ siê naprawdê pod koniec ubieg³e
go roku. Obecnie trwa wycig o to, kto pierw
szy wyprodukuje szczepionkê. Fundacja Bil
la Gatesa  wielkiego filantropa ma du¿e szan
se, bo nie tylko finansuje prace nad szcze
pionk¹, ale jest równie¿ wspó³w³acicielem
patentu na koronawirusa nr EP3172319A1.
Zaskakuj¹ce jest podobieñstwo aktualnych
wydarzeñ zwi¹zanych z wirusem z Wuhan do
pewnych szczegó³ów zawartych w ksi¹¿ce
Deana Koontza, amerykañskiego pisarza 
autora horrorów i powieci science fiction.
W 1981 r. ukaza³ siê jego thriller zatytu³owa
ny Oczy ciemnoci. W treci ksi¹¿ki jest
mowa o pewnym uczonym z Chin, który
uciek³ do USA z wykradzion¹ dyskietk¹ za
wieraj¹c¹ dane broni biologicznej. Dane te
pochodzi³y z laboratorium mieszcz¹cego siê
w pobli¿u miasta Wuhan. Broñ mia³a nazwê
Wuhan400 i by³a niezwykle miertelna.
Nigdy siê nie dowiemy, czy amerykañski pi
sarz mia³ prorocze wizje przysz³oci, czy kto
skorzysta³ z jego fantazji.
Istnieje wersja, która ³¹czy sprawê maso
wych zachorowañ (na niewydolnoæ uk³adu
oddechowego) mieszkañców Wuhan ze spa
larni¹ odpadów w tym miecie. Do tego do
chodzi inny czynnik  elektrosmog zwi¹zany
z promieniowaniem elekromagnetycznym
sieci nowej generacji 5G, który mo¿e mieæ
negatywny wp³yw na stan zdrowia okolicznej
ludnoci. W rejonie Wuhan zbudowano nie
dawno wiele stacji bazowych sieci 5G. Szef
administracji komunikacji prowincji Hubei
w padzierniku 2019 r. chwali³ siê: Oczekuje
siê, ¿e do koñca 2019 roku w Wuhan City,
stolicy Hubei bêdzie 10 tysiêcy stacji bazo
wych 5G. Pewnie siê nigdy nie dowiemy czy
jest jaki zwi¹zek miêdzy miertelnymi za
chorowaniami w Wuhan, a eksperymentami
w laboratorium, spalarni¹ mieci i stacjami
sieci 5G usytuowanymi w tym miecie.
Koronawirus jest nowym podtypem koro
nawirusa z rodziny SARS i MERS. SARS po
raz pierwszy zaatakowa³ ludzi w po³udnio
wych Chinach pod koniec 2002 r. Epidemia
rozprzestrzeni³a siê na ponad 20 krajów za
bijaj¹c oko³o 800 osób. W 2012 r. pojawi³o
siê nowe miertelne zagro¿enie zwi¹zane z ko
ronawirusem nazwanym MERS, bo wyst¹pi³
na Bliskim Wschodzie. Koronawirusy zosta
³y rozpoznane u ludzi w latach 60. ubieg³ego
stulecia. Jest to grupa wirusów wywo³uj¹cych

infekcje uk³adu oddechowego. Infekcje te ma
j¹ przewa¿nie ³agodny przebieg, ale w niektó
rych przypadkach, u ludzi o zmniejszonej od
pornoci, choroba mo¿e rozwin¹æ siê w mier
telnie niebezpieczne wirusowe krwotoczne
zapalenie p³uc. Zara¿enie koronawirusem
z Wuhan potwierdzany jest testami laborato
ryjnymi po pobraniu wymazu z nosa i gard³a.
Na wynik czeka siê dobê. Kwarantanna po
cz¹tkowo trwa³a 14dni, ale potem stwierdzo
no, ¿e bezpieczniej jest izolowaæ podejrza
nego 24 dni. Objawami wskazuj¹cymi na za
ra¿enie jest gor¹czka, kaszel, zmêczenie, prob
lemy z oddychaniem. Leczenie koronawirusa
polega na leczeniu objawowym poprzez
³agodzenie objawów choroby. Podejmuje siê
tak¿e próby leczenia z wykorzystaniem kom
binacji leków stosowanych do leczenia HIV,
co jest potwierdzeniem wyników badañ nau
kowców z New Delhi.
Statystyka zachorowañ aktualna na dzieñ
15 lutego jest nastêpuj¹ca: ponad 66 tysiêcy
zachorowañ i oko³o 1523 zgonów oraz ponad
4 tysi¹ce wyleczonych przypadków. Odno
towano te¿ pierwszy miertelny przypadek
w Europie. We Francji zmar³ zara¿ony koro
nawirusem 80letni turysta z Chin. Podano
równie¿, ¿e zara¿onych zosta³o 1700 chiñs
kich lekarzy maj¹cych kontakt z chorymi.
Sporód nich kilku lekarzy zmar³o. Chiny
podjê³y radykalne rodki, by rozprawiæ siê
z epidemi¹. Prezydent Chin Xi Jinping na
zwa³ tê walkê ludow¹ wojn¹, któr¹ musz¹
wygraæ. W po³owie stycznia media pokazy
wa³y plac budowy, na którym wiele maszyn
budowlanych pracowa³o przy budowie dwóch
nowych szpitali dla chorych zara¿onych wi
rusem 2019nCoV. Szpitale ju¿ dzia³aj¹.
Wybudowano je ekspresowo w ci¹gu zaled
wie 10 dni. Niektórzy w¹tpi¹, czy podawana
oficjalnie liczba miertelnych przypadków
nie jest zani¿ana. Dochodz¹ bowiem s³uchy,
¿e krematoria znajduj¹ce siê w kompleksie
nowych szpitali pracuj¹ na okr¹g³o.
Walka z wirusem trwa. Spo³eczeñstwo
chiñskie jest zmobilizowane i zdyscyplino
wane. Kilka du¿ych miast w Chinach zosta³o
zamkniêtych, czyli ca³kowicie odciêtych
od wiata. 13 lutego do³¹czy³o do nich porto
we miasto Szanghaj po tym, jak potwierdzo
no tam co najmniej 300 przypadków zara¿e
nia. Zamkniête miasta budz¹ grozê przywo³u
j¹c literacki opis oblê¿onego Oranu z ksi¹¿ki
D¿uma Alberta Camusa. Przypadki koro
nawirusa wykryto dot¹d w oko³o 30 krajach

na ca³ym wiecie, g³ównie w Azji. W Europie
zidentyfikowano kilkanacie przypadków
zara¿enia w Niemczech i we Francji. Do Pols
ki jeszcze wirus nie dotar³.
¯ycie w Chinach uleg³o destabilizacji.
Zamkniêto szko³y, uczelnie, fabryki, rafinerie.
Wuhan, gdzie wybuch³a epidemia jest cent
rum przemys³u samochodowego. Ale teraz
wszystko stoi. Stoj¹ nowo wybudowane za
k³ady Tesli w Szanghaju i tysi¹ce innych zak
³adów produkuj¹cych towar wysy³any na ca³y
wiat, wród nich: diody LED, zabawki, tek
stylia, obuwie. Kilkadziesi¹t milionów miesz
kañców odizolowanych rejonów prowincji
Hubei pozostaje w domach czekaj¹c na rozwój
sytuacji. Wybuch epidemii przypad³ na czas
wiêtowania chiñskiego Nowego Roku, kiedy
Chiñczycy ruszaj¹ t³umnie poci¹gami, autobu
sami i samolotami w odwiedziny do rodzin.
W tym roku musieli powstrzymaæ siê od wy
jazdów. Ferie wi¹teczne zosta³y przed³u¿one.
Jest po³owa lutego. Chiñczycy powoli wracaj¹
do pracy. Wielu z nich dalej bêdzie poddanych
obserwacji, a pracodawcy zalecaj¹ pracowni
kom pracê zdaln¹.
wiat przestraszy³ siê epidemii z Wuhan
i podj¹³ kroki, by odizolowaæ siê od ród³a
zaka¿enia, a w zasadzie od ca³ych Chin. WHO
og³osi³o komunikat, ¿e epidemia z Wuhan
stanowi zagro¿enie zdrowia publicznego o za
siêgu miêdzynarodowym. S³uchaj¹c codzien
nie komunikatów o rosn¹cej iloci ofiar wiru
sa, siêgamy do wspomnienia grypy zwanej
hiszpank¹, która wybuch³a tu¿ po I wojnie
wiatowej w Hiszpanii umiercaj¹c oko³o 20
milionów ludzi. Chc¹c uchroniæ siê przed po
wtórk¹ z historii, wiele pañstw wstrzyma³o
albo ograniczy³o po³¹czenia lotnicze z Kra
jem rodka. Stany Zjednoczone wyda³y za
kaz wpuszczania do siebie obcokrajowców,
którzy w ostatnim czasie odwiedzili Chiny.
Ostatnio równie¿ Australia ca³kowicie zabro
ni³a Chiñczykom wjazdu do ich kraju. Wed
³ug ambasadora Chin w Polsce, ostro¿noæ
wiata jest nadmierna, a rodki które zastoso
wano s¹ zbyt radykalne.
Obserwuj¹c rozwój chiñskiej epidemii
pojawia siê wiele w¹tków i pytañ. Czy¿by
koñczy³a siê pewna epoka? Jaka jest rola
Stanów Zjednoczonych w wybuchu epidemii
na terenie Chin? Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e
jest to kolejny etap konfrontacji miêdzy dwo
ma najwiêkszymi mocarstwami wiata.

MARCIN KELLER

HISTORIA i WSPÓ£CZESNOÆ

Aspekt

Kto ma z³oto, dyktuje zasady
Historia afery Amber Gold przeminê³a z wiatrem. Nie dowiedzielimy siê ani gdzie podzia³o

to podro¿a³o piêciokrotnie. Po tym zakupie,
polskie rezerwy wynosi³y oko³o 98 ton z³ota
przechowanego za granic¹  w Banku Anglii
i kilka ton w skarbcach NBP na terenie Polski.
Nie zwiêkszalimy naszych zasobów tego kru
szcu a¿ do maja zesz³ego roku. Wtedy rz¹d
Polski dokupi³ 100 ton z³ota umieszczaj¹c je
w skarbcu Banku Anglii. Krok ten okaza³ siê
bardzo korzystny, bo wkrótce potem ceny z³o
ta poszybowa³y do góry, by w sierpniu uzys
kaæ cenê, która przynios³a zysk w wysokoci
oko³o miliarda dolarów. Pewnie kto dobrze
zorientowany podpowiedzia³ nam ten zakup,
podobnie jak przy zakupie z³ota w 1998 r.
Obecnie Polska posiada 229 ton z³ota, co sta
nowi oko³o 10 procent naszych rezerw waluto
wych. Po przeliczeniu na dolary, jego wartoæ
wynosi oko³o 11 mld dolarów.

przez Francjê (dzi zachodnie Mali). Potem
wo¿ono je w ró¿ne miejsca, a¿ w 1944 r. pols
kie w³adze londyñskie ustali³y z rz¹dem Vi
chy, ¿e z³oto zostanie podzielone na trzy czêci
i ulokowane w bezpiecznych miejscach. I tu
lad siê urywa. Wed³ug niektórych z³oto trafi³o
do Banku Anglii, do Stanów Zjednoczonych
i do Kanady. W tej wersji, alianci zwrócili
czêæ tego z³ota rz¹dz¹cym w Polsce komunis
tom. Tê wersjê podtrzymuj¹ media Agencji
Bloomberg pisz¹c o polskim z³ocie, ¿e: wiêk
szoæ wróci³a do Polski i pos³u¿y³a do odbudo
wy kraju. Nie ma jednak na to dowodów. Za
tem bardziej prawdopodobna jest wersja mó
wi¹ca, ¿e polskie z³oto po prostu przepad³o
w zawierusze wojennej! Jedno jest pewne 
11 ton z³ota zabra³a oficjalnie Wielka Brytania
na pokrycie wydatków zwi¹zanych z pomoc¹
dla Polski. Nigdy te¿ nie zwrócono 20 ton z³o
ta, które znajdowa³o siê w depozytach zagra
nicznych przed wybuchem wojny. Nie wia
domo równie¿, kto przej¹³ 3,8 ton z³ota (70
skrzyñ), które pozostawiono w czasie ewaku
acji we wrzeniu 1939 r. w Polsce w Dubnie

O polskim z³ocie powsta³o kilka sensacyj
nych ksi¹¿ek oraz film dokumentalny oparty
na historii wêdrówki i zaginiêcia polskiego
z³ota po II wojnie wiatowej. W 1939 r. Bank
Polski mia³ w swoim skarbcu 75 ton z³ota. Po
zosta³e 20 ton zdeponowane by³o w bankach
za granic¹. Tu¿ po wybuchu wojny z³oto trze
ba by³o zabezpieczyæ, czyli wywieæ w bez
pieczne miejsce za granicê. £adunek sk³ada
j¹cy siê z 1208 skrzyñ czystego z³ota przewie
ziono ciê¿arówkami, autobusami i samocho
dami osobowymi do £ucka, a nastêpnie do
granicy polskorumuñskiej. Na terenie Rumu
nii umieszczono cenny towar w 8 wagonach
i przewieziono do portu w Konstancy. Tam
prze³adowano z³oto na p³ywaj¹cy pod brytyjs
k¹ bander¹ niewielki tankowiec. Kolejnym
etapem by³ Stambu³, nastêpnie Bejrut, sk¹d
przez Morze ródziemne przetransportowano
skarb do Tulonu we Francji. 5 padziernika
1939 r. akcja ewakuacji cennego kruszcu za
koñczy³a siê. Z³oto przewieziono do Nevers
nad Loar¹, gdzie spoczê³o w podziemnym
skarbcu oddzia³u Banku Francji. Ca³¹ operacj¹
kierowa³ p³k Ignacy Matuszewski i mjr Hen
ryk FloyarRajchman.
Kiedy szefem rz¹du polskiego zosta³ W³a
dys³aw Sikorski, Matuszewski zosta³ oskar¿o
ny o nadu¿ycia podczas transportu z³ota. Od
tej pory sprawy siê skomplikowa³y. Jeszcze
przed kapitulacj¹ Francji polskie z³oto wywie
ziono do miasta Kayes administrowanego

z przeznaczeniem na cele Wojska Polskiego.
Mówi¹c o z³ocie, warto znaæ kilka faktów
dotycz¹cych tzw. standardu z³ota. Standard
ten (zawartoæ czystego z³ota w jednostce pie
niê¿nej) jako alternatywny system monetarny,
obowi¹zywa³ w USA w latach 18791933.
Data 5 kwietnia 1933 r. jest punktem prze³o
mowym. W tym dniu nowo wybrany prezy
dent USA Franklin Delano Roosevelt podpisa³
rozporz¹dzenie wykonawcze nr 6102 zakazu
j¹ce obywatelom USA gromadzenia z³otych
monet oraz certyfikatów z³ota. Ka¿dy obywa
tel USA mia³ do 1 maja 1933 r. dostarczyæ ca³e
posiadane przez siebie z³oto do Rezerwy Fe
deralnej i wymieniæ je na dolary po kursie
20,67 dolara za uncjê trojañsk¹ (31,1 grama)
pod rygorem karnym wynosz¹cym 10 tys. do
larów (równowartoæ dzisiejszych 170 tys. do
larów) lub kary 10 lat wiêzienia. Posiadanie
z³ota w USA sta³o siê przestêpstwem ciga
nym z urzêdu. Kto by pomyla³, ¿e wielkie
mocarstwo które Polacy tak podziwiali uwa
¿aj¹c go za mekkê wolnoci i swobodnej gos
podarki, zakaza³o swoim obywatelom posia
dania maj¹tku ulokowanego w z³ocie. Tym
aktem prawnym wielcy bankierzy zrealizowa
li swój cel, którym by³o oderwanie pieni¹dza
od z³ota. W rezultacie konfiskaty z³ota, jego
cena na rynkach zaczê³a rosn¹æ, a do skarbca
Rezerwy Federalnej  prywatnego banku (!),
trafi³o niemal 4 miliony uncji z³ota. Bankierzy
konspiratorzy chcieli iæ za ciosem i powtó

siê z³oto, którym operowa³a spó³ka, ani kto by³ rzeczywistym szefem tego przestêpczego inte
resu. Jak dot¹d, ¿adna z ekip rz¹dz¹cych Polsk¹ po 1989 r. nie umia³a albo nie chcia³a roz

Ostatnio s³owo z³oto pojawi³o siê w ca³kiem
innym kontekcie. Pod koniec 2019 r. obieg³a
Polskê informacja o pomylnie przeprowadzo
nej akcji przywiezienia do kraju 100 ton z³ota
zdeponowanego w skarbcu Banku Anglii.
Prezes NBP Adam Glapiñski owiadczy³
z dum¹:  Sprowadzilimy z³oto Polaków do
domu. Mamy tyle z³ota w rezerwach, ile inne
uprzemys³owione i cywilizowane kraje . Co
mia³ na myli mówi¹c cywilizowane kraje 
tego nie wiemy. Najwiêksze rezerwy z³ota po
siadaj¹ Stany Zjednoczone (ponad 8 tys. ton)
i Niemcy (ponad 3 tys. ton z³ota), wiêc pewnie
te pañstwa mia³ na myli prezes Glapiñski.
Doda³, ¿e przywiezionym z³otem nie bêdzie
my obracaæ, bo mylimy o trwa³ej rezerwie.
Mamy kilkanacie miejsc w Polsce, które od
grywaj¹ rolê skarbca, gdzie nasze rezerwy s¹
bezpieczne. Tak powiedzia³ prezes NBP. Nie
znaczy to jednak, ¿e tak siê stanie. Za czasów
prezesowania Leszka Balcerowicza, NBP pla
nowa³ wybudowanie w Polsce superskarbca
na miarê amerykañskiej twierdzy Fort Knox,
w której Rezerwa Federalna trzyma swoje z³o
to. Z tych planów nic nie wysz³o, wiêc mamy
nadal tylko rozproszone, ma³e skarbczyki. W
przywóz z³ota zaanga¿owanych by³o kilkaset
osób z wielu instytucji  z NBP, polskiej i bry
tyjskiej policji, Stra¿y Granicznej, Portów Lot
niczych, Banku Anglii i firmy transportowej.
Akcja utrzymywana by³a w wielkiej ta
jemnicy, a jej przebieg wygl¹da³ mniej wiêcej
tak: z³oto przywieziono w omiu lotniczych
transportach, po 1000 sztab w ka¿dym. Szeæ
samolotów wyl¹dowa³o w Poznaniu, a dwa
w Warszawie. Z obu lotnisk niebieskie ciê¿a
rówki w asycie antyterrorystów rozwioz³y
kruszec do skarbców.
Gdy czasy s¹ niepewne, kupuje siê z³o
to. Podczas wybuchu kryzysu finansowego
w 2008 r., wiele pañstw siêgnê³o po z³oto po
wiêkszaj¹c swoje rezerwy drogocennego krusz
cu. Najbardziej aktywni w zakupie z³ota by³y
Chiny, Rosja, Korea i Brazylia. Od 2013 r.
tempa nabra³ inny trend  sprowadzanie swo
jego z³ota z zagranicznych skarbców. Akcjê
tak¹ przeprowadzi³a Szwajcaria, Belgia, Niem
cy, Holandia, Austria. Niemcy w 2013 r. og³o
si³y plan repatriacji rezerw z³ota chc¹c mieæ
u siebie w krajowym skarbcu po³owê swoich
zasobów z³ota. W tym celu postanowi³y wyco
faæ 300 ton z³ota z banku USA oraz 374 ton
z Pary¿a. Nie oby³o siê bez problemów. Kiedy
Niemcy za¿¹da³y od USA wydania swojego
z³ota, bank amerykañski przeci¹ga³ sprawê.
Prawdopodobnie faktyczna iloæ zdeponowa
nego w USA kruszcu by³a ni¿sza, ni¿ oficjal
nie deklarowana. Operacja wycofania z³ota
z USA trwa³a kilka lat i zakoñczy³a siê dopiero
w 2016 r. Rok póniej zakoñczono sprowa
dzanie z³ota z Pary¿a.
Po II wojnie wiatowej ogo³ocona Polska
nie posiada³a wiele z³ota, a to co mia³a, w wiêk
szoci by³o przechowywane za granic¹. Do
1998 r. nie inwestowalimy w ten kruszec.
Dopiero w czerwcu 1998 r., gdy prezesem
NBP by³a Hanna GronkiewiczWaltz, dokupi
limy 77 ton z³ota. By³ to udany krok, bo wte
dy jedna uncja z³ota kosztowa³a oko³o 300 do
larów. W ci¹gu kolejnych kilkunastu lat z³o
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wik³aæ i przyk³adnie ukaraæ winnych kradzie¿y maj¹tku Polaków.
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rzyæ amerykañski manewr we wszystkich kra
jach wiata. Nie by³o to jednak takie proste.
W czasach miêdzywojennych wci¹¿ panowa
³o przekonanie, ¿e pieni¹dz papierowy jest tyl
ko zastêpnikiem z³ota, czyli tego, co ma praw
dziw¹ wartoæ i na co mo¿na wymieniæ ka¿dy
towar. Wci¹¿ mylano o papierowym pieni¹
dzu jako o wekslu na z³oto. Wartoæ z³ota by³a
absolutna i obiektywna, podczas gdy wartoæ
papieru by³a tylko wzglêdna i subiektywna.
Wyeliminowanie z³ota jako ostatecznej pod
stawy rozliczeñ finansowych by³o tak wa¿ne
dla klanu najbogatszych bankierów, ¿e dla
osi¹gniêcia swoich celów w³¹czyli siê w za
ognienie miêdzynarodowych konfliktów pro
wadz¹cych do wojny. Udzielili kredytów za
równo Hitlerowi, jak i Stalinowi.
Wybuch II wojny wiatowej pomóg³ ban
kierom z Wall Street osi¹gn¹æ swój cel. Stany
Zjednoczone uzyska³y po wojnie pe³n¹ domi
nacjê nad wiatow¹ polityk¹, a miar¹ tego suk
cesu by³ dzieñ 15 sierpnia 1971 r., kiedy og³o
sili, ¿e zawieszaj¹ wymienialnoæ dolara na
z³oto. Stosowny akt podpisa³ prezydent Ri
chard Nixon. Od tego momentu rozpoczê³a
siê nowa era. Wiêkszoæ krajów wiata ustali³a
parytety swoich walut w oparciu o dolar ame
rykañski. W latach póniejszych pojawi³ siê
jeszcze petrodolar  powi¹zanie dolara z ce
n¹ ropy naftowej, dziêki któremu Stany Zjed
noczone mog³y nadal finansowaæ swój defi
cyt. Pañstwa Zachodu traci³y kontrolê nad
swoimi bankami, bo z³oto które jest ostateczn¹
gwarancj¹ wartoci, by³o wypychane z rynku.
Na szczêcie plan ca³kowitej dewaluacji z³ota
nie powiód³ siê. Mimo wyprzedawania przez
USA i MFW swoich rezerw z³ota, cena tego
kruszcu ros³a. W 1971 r. uncja z³ota kosztowa
³a 41 dolarów, co odpowiada³o dzisiejszej war
toci 250 dolarów. W 1990 r. uncja kosztowa
³a 384 dolary. Po kryzysie w 2008 r. z³oto pod
ro¿a³o do 873 dolarów, a od szeciu lat cena
uncji waha siê od 1150 do 1450 dolarów. Os
tatnio kurs z³ota poszybowa³ a¿ do 1575 dola
rów za uncjê (luty 2020 r). Wbrew oczekiwa
niom elity finansowej, z³oto jest nadal cennym
metalem. Zapewnia stabilnoæ finansow¹ kra
ju i jest wa¿nym zabezpieczeniem dla ludzi.
Gdyby co siê na wiecie niedobrego wyda
rzy³o, papier siê zdewaluuje, bankomat bêdzie
nieczynny, a z³oto? Jest czym konkretnym,
które zawsze bêdzie mieæ wartoæ handlow¹
i pomo¿e przetrwaæ trudne chwile. Wiemy to
z historii oraz z licznych rodzinnych opowia
dañ o z³otych monetach wykopanych po woj
nie z ukrytego pod dêbem schowka.
Polska pozostawi³a w Banku Anglii jesz
cze 129 ton z³ota (wartych dzisiaj oko³o 6 mld
dolarów). Mimo, ¿e jest to jeden z najwa¿niej
szych banków na wiecie, w którym swoje
z³oto przechowuje ponad 60 pañstw, czy mo¿
na mu ufaæ? Czy uda nam siê kiedy odzyskaæ
zdeponowane tam nasze bogactwo? Pretekst
do odmowy zawsze siê znajdzie. Wed³ug nie
chêtnych Polsce unijnych dygnitarzy, nasz
kraj ponoæ nie jest pañstwem praworz¹dnym.
Có¿ mo¿emy zrobiæ, gdyby komu przysz³o
do g³owy szanta¿owaæ Polskê pod takim pre
tekstem? Dlaczego nie mia³oby byæ podobnie
jak w przypadku Wenezueli, której Bank of
England odmówi³ oddania przechowywanych
tam 14 ton z³ota? Wystarczy³o, ¿e Bank Anglii
mia³ obawy co do uczciwoci prezydenta Ma
duro, który móg³by zaw³aszczyæ sztabki z³ota
dla siebie. Przyk³ad ten pokazuje, ¿e nie jest
wa¿ne czyje jest z³oto, ale kto na nim trzyma
rêkê. Czas poka¿e, jaki bêdzie los naszego z³o
ta trzymanego w Banku Anglii. Miejmy na
dziejê, ¿e nie odlicz¹ sobie czêci naszego
maj¹tku za pomoc udzielon¹ Polakom, podob
nie jak zrobili to po II wojnie wiatowej.

MIROS£AW ORZECHOWSKI

HISTORIA POLSKI

luty 2020 roku, nr 265 Aspekt

Najcenniejszy klejnot Rzeczypospolitej
100 lat, 10 lutego 1920 r., w Pucku odby³y siê uroczyste zalubiny Polski z morzem. W ten
symboliczny sposób odrodzone pañstwo polskie obejmowa³o w³adanie nad Ba³tykiem. Mimo
¿e by³o to panowanie niepe³ne, bo Gdañsk pozostawa³ poza granicami Polski jako wolne
miasto, to wydarzenie to mia³o ogromne znaczenie dla m³odego pañstwa.
Fakt utworzenia niepodleg³ego pañstwa pols
kiego zosta³ przes¹dzony podczas konferen
cji paryskiej. Wczeniej by³y s³ynne s³owa
amerykañskiego prezydenta Woodrowa Wil
sona, ¿e nale¿y stworzyæ niepodleg³e pañstwo
polskie z wolnym dostêpem do morza. Gra
nice Polski kszta³towa³y siê na mocy traktatu
wersalskiego, plebiscytów i walk zbrojnych:
powstania wielkopolskiego i powstañ l¹s
kich oraz wojny polskobolszewickiej. Nie
do przecenienia by³y dzia³ania dyplomatycz
ne ojców niepodleg³oci, zw³aszcza Roma
na Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego.
Tereny, które wesz³y w sk³ad pañstwa
polskiego, zw³aszcza te, które d³ugo by³y pod
zaborami, nale¿a³o obj¹æ polskim w³adaniem,
zorganizowaæ w³adze, urzêdy, budowaæ pols
k¹ pañstwowoæ. Ten wa¿ny proces trwa³ wie
le lat i by³ niezwykle trudny wobec wieloci
problemów, szczup³oci rodków finansowa
nych i kadr. Na terenach by³ego zaboru prus
kiego Polacy spotykali siê z oporem i prze
ciwdzia³aniem mniejszoci niemieckiej.
Obejmowanie terenów by³ego zaboru
pruskiego trwa³o od pocz¹tków 1920 r. Od
powiedzialnymi za to zadanie by³y wojska
Frontu Pomorskiego gen. Józefa Hallera, do
wódcy os³awionej B³êkitnej Armii, oraz wojs
ka Frontu Wielkopolskiego gen. Józefa Dow
bórMunickiego. Pomorze Polska przejmo
wa³a od 17 stycznia 1920 r. Najpierw wojsko
polskie wkroczy³y do miejscowoci po pra
wej stronie Wis³y (Gniewkowo, Dzia³dowo,
Toruñ, Che³mno, Brodnica, Grudzi¹dz, Lidz
bark oraz Bydgoszcz, a nastêpnie do miejsco
woci po lewej stronie Wis³y a¿ do morza.
Od 25 stycznia wojsko polskie wkracza³o do:
wiecia, Starogardu, Chojnic, Tczewa, Ko
cierzyny, Wejherowa, Pucka, Jastarni i Helu.
 Mieszkañcy Pomorza  czytamy w oko
licznociowej odezwie wydanej 21 stycznia
w Toruniu  Po blizko 150 latach niewoli na
desz³a chwila wyzwolenia. Wkraczaj¹ce Woj
sko Polskie dokonuje przy³¹czenia tych ziem
do Pañstwa Polskiego. Jako Wódz Armji,
której przypad³o w udziale szczêcie dokona
nia tego uroczystego, historycznego aktu 

witam Was przepe³nionym radoci¹ ser
cem.(...) Przed Wami dzisiaj otwiera siê epo
ka nowego ¿ycia i wietnoci  nowego z³ote
go wieku Zygmuntów i Batorych, kiedy Wis³a
i nasze morze stan¹ siê znowu ³¹cznikiem
Polski z ca³ym wiatem. Ca³a Polska w tym
dniu radosnym oddaje ho³d mieszkañcom tej
ziemi za ich niez³omnoæ, hart ducha, wielkie
cnoty obywatelskie, wytrwa³oæ w twardej
narodowej s³u¿bie. W najciê¿szych czasach
panowania si³y nad prawem nie zw¹tpilicie
nigdy w niemiertelnoæ Narodu. Dzieñ dzi

zaanektowanego przez Niemców, przemówi
³em do wojska i tysiêcznych rzesz ludnoci
z balkonu Ratusza, a gdy skoñczy³em, rozleg³y
siê niemilkn¹ce wiwaty na czeæ Najjaniejszej
Rzeczypospolitej Polskiej przy dwiêkach
hymnu: Jeszcze Polska nie zginê³a. Jeszcze nie
przebrzmia³y ostatnie dwiêki hymnu, a ju¿
pochwyci³o tysi¹ce i tysi¹ce g³osów rozrzew
nionych z wdziêcznoci¹ dla Boga pieñ: Kto
siê w opiekê odda Panu swemu.
Wjazd do poszczególnych miejscowoci
by³ wielkim narodowym wiêtem. Odbywa³
siê w sposób jak najbardziej uroczysty, wa¿
ne by³o przecie¿ nie tylko formalne instalo
wanie siê w³adz wojskowych i cywilnych,
ale i budzenie uczuæ patriotycznych i narodo
wej dumy. Oprócz defilady odbywa³y siê
wiêc przyjêcia, rauty, manifestacje, odpra

Puck, 10 lutego 1920 roku

siejszy jest dla Was najwy¿sz¹ nagrod¹. ( )
W radoci i szczêciu dnia dzisiejszego zjed
noczmy siê wszyscy w pracy dla Pañstwa
Polskiego, jednoci¹ i prac¹ potê¿ni. Dowód
ca Frontu Pomorskiego Józef Haller. Jenera³
broni. (pisownia oryginalna).
Wszêdzie wojska polskie entuzjastycznie
wita³y t³umy Polaków.  Po z³o¿eniu wieñców
u stóp Miko³aja Kopernika  wspomina³ gen.
Haller  najs³ynniejszego Polaka z Torunia,

wiano uroczyste msze wiête.
Uroczystoæ symbolicznego objêcia pano
wania Polski nad Ba³tykiem, która w pamiêci
narodowej utrwali³a siê chyba g³ównie po
przez obraz Wojciecha Kossaka, przygotowy
wano ju¿ od 1919 r. W rzeczywistoci wygl¹
da³a nieco inaczej ni¿ na tym obrazie.
Dzieñ by³ bowiem deszczowy i pochmur
ny. Na uroczystoæ przyby³y t³umy okolicz
nych mieszkañców, bardzo wielu w ludowych

kaszubskich strojach. Miasto by³o udekoro
wane na tê specjaln¹ okolicznoæ. Z tej okazji
gen. Haller wyda³ specjalny rozkaz dzienny
dla wojska: Spe³nia siê w dniu dzisiejszym jed
no z najwiêtszych pragnieñ Narodu Polskie
go, jeden z najwy¿szych celów i d¹¿eñ pañstwa
naszego  stajemy nad Polskiem Morzem.
Sztandar Najjaniejszej Rzeczypospolitej i ban
dera marynarki polskiej zosta³a dzi zatkniêta
na brzegu Ba³tyckiego morza, by po wieczne
czasy g³osiæ Narodowi naszemu i ca³emu
wiatu, ¿e morze to by³o, jest i bêdzie pols
kiem.(...) Stajemy nad Ba³tykiem, na progu
w³asnego domu, szczêliwsi, ¿e zwróciæ mo
¿emy Najjaniejszej Rzeczypospolitej najcen
niejszy klejnot. lubujemy, ¿e morza naszego,
chwa³y naszej i ród³a wietnoci naszej bro
niæ bêdziemy do ostatniej kropli krwi i ¿e nig
dy go sobie wydrzeæ nie damy. (pis. oryg.).
Gen. Haller, który dokona³ zalubin, przy
by³ do Pucka poci¹giem, ale na samo miejsce
uroczystoci uda³ siê konno. W przemówieniu
gen. Haller odda³ ho³d wszystkim bohaterom,
którzy walczyli o wolnoæ Polski: Zawis³ ju¿
Orze³ Bia³y nie tylko nad ziemiami polskiemi,
ale i nad morzem polskiem. Naród czuje, ¿e
ju¿ go nie dusi ta hydra, która dot¹d okrêca
³a mu szyjê i piersi. ( ) Zawdziêczamy to
w pierwszym rzêdzie mi³osierdziu Bo¿emu,
w drugim wszystkim tym, którzy w walce nie
ustali, lecz dot¹d wytrwali. W pierwszym rzê
dzie naszym praojcom, którzy walki o wolnoæ
toczyli. Czeæ im. Oni nie do¿yli tej radosnej
chwili. My szczêliwsi. Czeæ tym, którzy w tej
wojnie polegli, czeæ tym ¿yj¹cym, którzy
trudem, prac¹ i znojem w tej szarej codziennej
walce ¿ycia walcz¹. Czeæ ca³emu ludowi
polskiemu. Powiêcono polskie sztandary
i bandery, a chor¹¿owie zanurzyli je w wodzie
na znak powitania z morzem.
Przed zalubinami odprawiono mszê wiê
t¹, a homiliê wyg³osi³ ks. Józef Wrycza.  Do
niedawna  mówi³  ca³y szeroki ogó³ polski
nie troszczy³ siê wcale o morze. Nie zapomnieli
jednak Kaszubi. Wszak ich to poeta powie
dzia³: Niema Kaszub bez Polski, nie ma Polski
bez Kaszub. Tote¿ trwali oni niewzruszeni jak
ska³a w morzu, zachowali ducha polskiego,
mimo strasznego ucisku i morze polskie utrzy
mali dla Polski. Dzisiejsza chwila jest wieko
pomn¹: Oto Kaszubi oddaj¹ Ojczynie klejnot,
którego tak d³ugo wiernie strzegli. Dzisiaj stoi
my ju¿ nad w³asnym wybrze¿em morskiem.
A choæ i nie zici³y siê wszystkie nasze ma
rzenia, chocia¿ Gdañsk nie jest naszym, nie
spoczniemy dopóki ten klucz do morza nasze
go ni spocznie w skarbcu polskim. (pis. oryg.).
Na znak zalubin z morzem gen. Haller
rzuci³ w morze platynowy piercieñ podaro
wany przez mieszkañców Pomorza. Wbito te¿
pami¹tkowy s³up z napisem Roku Pañskiego
1920, 10 lutego Wojsko Polskie z gen. Józe
fem Hallerem na czele objê³o na wieczyste
posiadanie polskie morze. A tak wydarzenia
te wspomina³ sam Józef Haller: Po mszy w.,
przy salutach armatnich i odegraniu hymnu
polskiego, morska bandera polska wznios³a
siê na maszt. Dotychczas stra¿nik wybrze¿a,
rybak kaszubski, z jedn¹ broni¹, wios³em u bo
ku, oddawa³ stra¿ w rêce marynarza polskie
go. Stoj¹c pod bander¹, owiadczy³em w krót
kim przemówieniu, ¿emy wrócili nad morze
i ¿e Rzeczpospolita Polska staje siê znowu
w³adczyni¹ na swoim Ba³tyku, na znak czego
[ ] rzucam w morze piercieñ ofiarowany
przez polsk¹ ludnoæ Gdañska.
100 lat póniej morze kojarzy nam siê
z drogim wypoczynkiem i kapryn¹ pogod¹.
Rzadziej mylimy, ¿e jest naszym oknem na
wiat, wa¿nym elementem gospodarki i istot
n¹ czêci¹ naszej narodowej to¿samoci.

IWONA KLIMCZAK
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Z krainy Matriksu. Zima w Miecie £odzi
Gdzie nie spojrzê, widzê s³aboæ spo³eczn¹ swojego miasta. Objawia siê ona wszêdzie i we

tach nie zaprojektowano zawczasu, ¿e np.
przy Alejach Kociuszki musz¹ byæ podwój
ne przystanki. Zrobiono to póniej. By³o te¿
zbyt ma³o miejsc siedz¹cych. Metalowe ³a
weczki dostawiano po kilku latach. W nie
których miejscach w £odzi demontowano
wiaty wraz z miejscami do siedzenia. Taka
absurdalna sytuacja istnia³a przez szereg ty
godni na Rzgowskiej przy Leczniczej. Magis
trat siê stawia³, ¿e wiata i miejsca do siedze

pe³ne s¹ dziur i wklêniêæ, gromadz¹cych
wodê po ka¿dym deszczu. A przecie¿ nie
które z tych dróg by³y fragmentami remon
towane. Dlaczego wiêc s¹ zapadniête, jak to
jest na Rzgowskiej przy Mochnackiego i Wy
sockiego? Przecie¿ s³ynna w ca³ym wiecie
paryska Wy¿sza Szko³a Budowy Dróg i Mos
tów powsta³a w 1749 roku i od tamtego czasu
by³a wzorcem, jak drogi budowaæ nale¿y, jak
jezdnia powinna byæ wyprofilowana. Dlacze
go przy wspó³czesnej technice jezdnie w £o
dzi s¹ budowane bez starannoci? £ód wród
innych miast Polski cechuje siê zbyt rozleg³y
mi kwarta³ami, zarówno w centrum, jak i na
przedmieciach, co utrudnia poruszanie siê
ludzi i samochodów. To jest powszechnie
znane, tak¿e w magistracie, ale niewiele siê
robi. W centrum od dawna mówi siê o jed
nym tylko przebiciu od Andrzeja Struga do
Moniuszki, ale sprawa nie jest sfinalizowana.
Poza centrum miasta dziesi¹tki ulic nie do

nia pojawi¹ siê, zgodnie z planem, dopiero
po zakoñczeniu remontu Rzgowskiej, czyli
za kilka lat. I tylko opór spo³eczny, efektyw
ne dzia³ania lokalnych spo³eczników, zbudo
wanie prowizorycznej ³awki z dwu drewnia
nych palet i nag³onienie ca³ej sprawy w me
diach spowodowa³y, ¿e magistrat zamonto
wa³ now¹ wiatê przystankow¹.
Miejskie drogi, mimo braku niegu i lodu,

chodz¹ do wa¿niejszych ulic, bo s¹ za³o¿one
trwa³e blokady. Samochody kr¹¿¹ wiêc po
osiedlach, by z nich siê wydostaæ. To nie jest
racjonalne ani ekologiczne. Wystêpuje w £o
dzi zjawisko znikaj¹cych znaków drogowych,
jak to jest przyk³adowo na S³owackiego od
strony Kiliñskiego, gdzie ponad rok temu
wywieziono star¹ latarniê uliczn¹ wraz ze
znakiem drogowym, ograniczaj¹cym prêd

wszystkim. W sobotê, 5 stycznia, a zatem w przeddzieñ dorocznego Orszaku Trzech Króli, wo
da z topniej¹cego z wolna niegu rozpanoszy³a siê na chodnikach, a zw³aszcza na jezdniach
naszego ponoæ postindustrialnego miasta, czyli miasta doskona³ego w ka¿dym calu, w którym
autobusy i tramwaje kursuj¹ z precyzj¹ szwajcarskiego zegarka. Rzeczywicie tego sobotniego
dnia kisiel i woda po niegu nie by³y im straszne, ale dla pieszych jezdnie w wielu miejscach
zamieni³y siê w kana³y, znane wszystkim pracownikom magistratu z wycieczek do Wenecji.
Czytelników pragnê uspokoiæ, ¿e to tylko
realistyczne wspomnienie z pocz¹tku stycz
nia minionego roku. Tegoroczna zima na roz
leg³ych nizinach naszej Ojczyzny odby³a siê
praktycznie bez niegu, wiec i nasz magistrat
móg³ odetchn¹æ tym razem od krytyki ze stro
ny mieszkañców. Niestety w wielu innych
dziedzinach  poza odnie¿aniem miasta 
jest le, a nawet bardzo le. Magistrat trady
cyjnie stara siê tego nie dostrzegaæ, co wiêcej
na fejsbuku grasuje grupa m³odych wielbi
cieli aktualnej w³adzy, którzy próbuj¹ wsze
lakie oznaki o¿ywienia w £odzi przypisaæ
dzia³aniom magistratu.
Tymczasem rzeczywistoæ wygl¹da od
miennie. Oto ko³o Hiltona, którego budowa,
po wielu latach, doæ sprawnie dobiega koñ
ca, sytuacja pieszych nie jest w pe³ni bezpiecz
na. Dzieje siê to za spraw¹ d³ugotrwa³ego za
jêcia chodnika po pó³nocnej stronie Mickie
wicza. W zwi¹zku z jego zagrodzeniem, ju¿
od chyba dwu lat, piesi, aby dostaæ siê z prze
siadkowa w kierunku pó³nocnym na Piotr
kowsk¹ musz¹ iæ po terenie zastrze¿onym
dla rowerzystów. Widz¹ to wszyscy, ale ma
gistrat nie podj¹³ ¿adnych dzia³añ, by zapew
niæ bezpieczeñstwo pieszych w tym miejscu.
Zapewne dzia³a tutaj stara magistracka zasa
da: przecie¿ budowa nie bêdzie trwa³a wiecz
nie. Warta odnotowania jest sprawa braku
wiate³ na Kopciñskiego na przejciu dla pie
szych, na którym zginê³a uczennica szko³y
podstawowej. Otó¿ miasto niedawno poin
formowa³o, ¿e wiat³a pojawi¹ siê tam za kil
ka lat, bo tak jest w planach. Fatalnie przepro
wadzona reorganizacja szkó³, a tak¿e powiêk
szenie rejonu wielu szkó³ podstawowych spo
wodowa³o, ¿e dzieci przechodz¹ przez ruch
liwe jezdnie, co wcale nie jest dla nich bez
pieczne. Jak widaæ ludzkie ¿ycie niekoniecz
nie jest w priorytetach.
Miasto nie potrafi poradziæ sobie z orga
nizacj¹ komunikacji miejskiej. Przy remon

W³ochy pójd¹ w lady Wielkiej Brytanii?
Lider prawicowej w³oskiej Ligi (dawniej: Liga Pó³nocna) Matteo Salvini owiadczy³, ¿e
albo Unia Europejska zmieni siê, albo nie ma sensu, by dalej istnia³a. Zasugerowa³, ¿e
jeli nie dojdzie do zmiany zasad w Unii, W³ochy mog³yby pójæ ladem Wielkiej Brytanii,
która z niej wyst¹pi³a.
Zwrot w drug¹ stronê  tak dziennik Cor
riere della Sera podsumowa³ na wypowied
by³ego szefa MSW i by³ego wicepremiera.
W³oska partia Liga, choæ nie rz¹dzi, jest
liderem sonda¿y. Stoj¹cy na jej czele Matteo
Salvini podkreli³ odnosz¹c siê do cz³onkost
wa W³och w Unii Europejskiej: Albo jest siê
w rodku zmieniaj¹c regu³y tej Europy, albo,

jak powiedzia³ mi pewien rybak: »ludzie,
zróbmy jak Anglicy«, albo regu³y siê zmieni¹,
albo nie ma sensu siedzieæ w klatce, w której
nie pozwalaj¹ ci byæ rybakiem, lekarzem czy
badaczem.
Antyunijne deklaracje liderów europejs
kich s¹ nowoci¹ ju¿ chyba tylko w Polsce,
w której wci¹¿ nie mo¿na liczyæ na swobod

n¹ wymianê myli. Europa prze¿ywa rene
sans to¿samoci. Ju¿ chyba tylko w Polsce 
dziedzictwo to¿samoci narodowej i tradycjê
 nazywaj¹ w mediach (polskojêzycznych)
zbrodniczym szowinizmem i ciemnot¹.
Matteo Salvini wypowiedzia³ powy¿sze
s³owa kilka dni po tym, gdy w stowarzysze
niu prasy zagranicznej w Rzymie mówi³, ¿e
priorytetem jego ugrupowania nie jest wycho
dzenie z Unii, ale wzrost gospodarczy. Salvini
potwierdzi³ jednak t¹ deklaracj¹, ¿e W³osi
gotowi s¹ do wspó³pracy, ale nie do niewolni
czej podleg³oci deformacjom i deprawacjom,
które sta³y siê norm¹ Unii Europejskiej.
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koæ do 10 km/h, chocia¿ taki znak jest z dru
giej strony S³owackiego przy Podmiejskiej.
Jakie bezpieczeñstwo istnieje zatem na tej
ulicy po³o¿onej przy samej szkole?
Istnieje w £odzi swoiste zjawisko, ¿e rad
ni i magistrat dowiaduj¹ siê o istniej¹cych
problemach od mieszkañców, a nie poprzez
w³asne dzia³ania sprawdzaj¹ce w terenie, po
czym che³pi¹ siê tym, ¿e wszystko za³atwili.
Ale czêciej twierdz¹, ¿e nie widz¹ problemu,
albo ¿e da siê to za³atwiæ dopiero w przysz³o
ci, jak z t¹ wiat¹ przy Leczniczej. Nasz ma
gistrat nie radzi sobie ewidentnie z miejskim
brudem i mieciami. I nie ma znaczenia, czy
dzieje siê to na terenie komunalnym, prywat
nym, czy te¿ na spó³dzielczych osiedlach.
Miasto ma dostatecznie du¿o instrumentów,
aby sobie z tym poradziæ, ale pytanie, czy
chce to zrobiæ. Dzieñ przed wigili¹ Bo¿ego
Narodzenia w wielu miejscach w £odzi mie
ci wysypywa³y siê z pojemników z surow
cami wtórnymi. W Wigiliê w po³udnie uczu
³em ulgê, ¿e kto te mieci z rana wywióz³,
ale od tego czasu sytuacja powtarza³a siê wie
lokrotnie. Czy mimo setek urzêdników zatrud
nionych w magistracie, nie da siê tych prob
lemów rzetelnie rozwi¹zaæ? Czy Stra¿ Miejs
ka sprawdza czystoæ w miecie, skoro s¹ ta
kie miejsca, gdzie od kilku lat posiekane ga
³¹zki z przyciêtych ¿ywop³otów le¿¹ na ulicz
nych chodnikach od padziernika a¿ do wios
ny? Czy w polityce miasta nadal obowi¹zuje
zasada, znana mi z lat 90tych, ¿e piasku, soli,
rozdeptanych lici i drobnych mieci nie
sprz¹ta siê, bo i tak nadejd¹ majowe deszcze
i wszystko sp³ynie do kanalizacji?
W ostatnich miesi¹cach du¿o mówi³o siê
w rodowisku spo³eczników o pieni¹dzach na
inwestycje zabranych radom osiedli i o dziw
nych wynikach g³osowañ w ramach bud¿etu
obywatelskiego. O tych dziwnych koalicjach
zawieranych miêdzy wnioskodawcami, które
naruszaj¹ zasady przyzwoitoci. S³abo prze
prowadzona rewolucja mieciowa, która mi
mo sortowania, jest nadmiernie kosztowna
dla mieszkañców; niejasne zasady pozyski
wania g³osów w ramach bud¿etu obywatels
kiego; a tak¿e fakt, ¿e w £odzi liczne miesz
kania nie posiadaj¹ ³azienki, ubikacji, a nawet
bie¿¹cej wody, powinny daæ du¿o do myle
nia magistratowi, nim wyprodukuje kolejne
spoty mówi¹ce o tym, jak wspaniale mieszka
siê w £odzi.

JAN SZA£OWSKI
Napisz do nas, podziel siê swoim zdaniem!
Czekamy na Twoj¹ opiniê!
Adres: 90955 £ód 8, ul. Piotrkowska 17,
skrytka pocztowa 22
email: redakcja@aspektpolski.pl
Corriere della Sera przypomina, ¿e spot
kanie Matteo Salvini z korespondentami wia
towych mediów mia³o na celu przywrócenie
wiarygodnoci Ligi na arenie miêdzynarodo
wej. Jednak nie mo¿na uznaæ wyra¿onych
pogl¹dów jako czego nowego. Ugrupowa
nie, na czele którego stoi Salvini i nosz¹ce
wczeniej nazwê Liga Pó³nocna, przez d³ugi
czas stosowa³o ostr¹ antyunijn¹ retorykê. Tak
¿e sam Salvini jako wicepremier i szef MSW
w poprzednim rz¹dzie mocno krytykowa³ po
litykê Brukseli, zarówno migracyjn¹ jak i gos
podarcz¹ czy finansow¹.
Opozycyjne obecnie ugrupowanie Liga
zajmuje od wielu miesiêcy pierwsze miejsce
w sonda¿ach poparcia dla partii politycznych.
Uczmy siê od m¹drzejszych, póki nie jest za
póno.
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75 lat po niemieckiej zbrodni na Radogoszczu
16 stycznia odby³o siê spotkanie otwarte powiêcone obozowi na Radogoszczu w £odzi,
w zwi¹zku z 75. rocznic¹ podpalenia obozu i spalenia wiêniów przez wycofuj¹cych siê
Niemców. By³a to najwiêksza zbrodnia niemiecka w centralnej Polsce pope³niona w jednym
czasie i miejscu. Ostatnio jakby mniej mówi³o siê o niemieckich zbrodniach w £odzi, a prze
cie¿ to sprawy, o których mamy obowi¹zek pamiêtaæ.

Wyk³ad wyg³osi³ wieloletni kustosz w Mu Do dzi stoi tu czerwony charakterystyczny
zeum Tradycji Niepodleg³ociowych Oddzia³ budynek z ceg³y. Wiêniowie i ich bliscy wy
w £odzi Wojciech ródlak, ilustruj¹c go sze patrywali siê staj¹c na przystanku i w oknie
regiem ciekawych i czêsto ma³o znanych wiêziennym.
fotografii obozu i £odzi sprzed wojny i po jej
Warunki w obozie Glazera by³y tragicz
wybuchu. Ów materia³ ilustracyjny wietnie ne, a wiêniowie spali na betonowej pod³o
uzupe³nia³ opowieæ Wojciecha ródlaka.
dze przykrytej jedynie s³om¹. W fabryce Ab
Wyk³adowca podkreli³, ¿e przez lata wo bego warunki by³y lepsze, a budynek zaadap
kó³ obozu na Radogoszczu utrwali³o siê sze towa³ na wiêzienie, na polecenie Niemców,
reg mitów i przek³amañ, co do charakteru spo³eczny komitet pomocy wiêniom Rado
obozu, miejsca i liczby ofiar.
goszcza. Warto dodaæ, ¿e szczególnie okrut
Radogoszcz to w rzeczywistoci dwa miej nie traktowani byli ksiê¿a, bardzo czêsto zmu
sca i trzy funkcje. Historia wiêzienia radogos szano do wynoszenia nieczystoci z do³ów
kiego zaczê³a siê w fabryce w³ókienniczej Mi kloacznych.
cha³ Glazera przy ul. Liciastej 17 od obozu
Wiêniowie mieli przebywaæ tu krótko.
przejciowego. Dopiero od stycznia 1940 r. Zabierano ich na gestapo na ul. Andstadta
tamten obóz zosta³ przeniesiony do fabryki przed s¹d specjalny. Rozprawa polega³a na
Samuela Abbego przy ul. Zgierskiej
w zwi¹zku z prowadzon¹ przez Niem
ców od listopada 1939 r. tzw. Intelligenz
aktion Litzmanstadt, czyli akcj¹ ekster
minacji ³ódzkiej inteligencji. Na podsta
wie przygotowanych list aresztowano
znanych dzia³aczy spo³ecznych i poli
tycznych oraz inteligencjê. Du¿¹ grup¹
byli nauczyciele i ksiê¿a. Dla celów tej
akcji przygotowano fabrykê Abbego,
która by³a wtedy obozem przesiedleñ
czym, do osadzenia ok. 15002000 lu
dzi.
Od stycznia 1940 r. na Radogosz
czu funkcjonowa³ równoczenie obóz
przejciowy dla osób, które miano wed
³ug niemieckiego prawa os¹dziæ i ska
zaæ oraz przesiedleñczy dla osób, które
kierowano w inne miejsca osiedlenia.
Oba by³y pod nadzorem SS.
Z dniem 1 lipca 1940 r. w fabryce
Abbego przy ul. Zgierskiej zaczê³o fun Wiêniowie obozu na Radogoszczu
kcjonowaæ wiêzienie policyjne, Erwei
tertes Polizeigefägnis, Radegast, czyli rozsze sprawdzeniu danych, stawiano zarzut. Wyda
rzone wiêzienie policyjne. W marcu 1943 r. do wano od razu wyrok i by³a to na ogó³ kara
tego wiêzienia do³¹czono obóz pracy karnej mierci. Natychmiast ³adowano wiêniów na
na Sikawie (obecnie mieci siê tu areszt led samochody i rozstrzeliwano w lasach luæmier
czy dla kobiet przy ul. Beskidzkiej), a obóz skich. W ten sposób zgin¹³ by³y prezydent £o
zmieni³ nazwê na Erweitertes Polizeigefäg dzi. Byæ mo¿e uda³oby mu siê prze¿yæ, ale gdy
nis und Arbeitserziehungslager (rozszerzone Aleksy R¿ewski zosta³ wyczytany jako Alek
wiêzienie policyjne i obóz pracy wychowaw sander R¿ewski, sprostowa³ pomy³kê i podzie
czej). By³o to wiêzienie dla mê¿czyzn. Pocz¹t li³ los pozosta³ych wiêniów zamordowanych
kowo przebywali tu nieliczni ¯ydzi, ale po ut na Luæmierzu.
worzeniu getta wszystkich tam przeniesiono.
Dziêki zachowanym zapiskom wiemy, ¿e
Od 1941 r. byli te¿ Rosjanie, ale nie znamy w obozie by³o ok. 1600 wiêniów. Ostatni
ich liczby. Wiêkszoæ to jeñcy, którzy ucieka transport odszed³ st¹d 11 stycznia 1945 r., tu¿
li z obozów.
przed masakr¹ przyby³o ok. 200 osób. Do
Zachowa³o siê niewiele zdjêæ fabryki znanych wiêniów nale¿eli: Henryk Debich,
Abbego. Fabryka powsta³a w koñcu lat 20. lekarz W³adys³aw Dzier¿yñski, rozstrzelany
W 1939 r. fabryka prze¿ywa³a wiele trudno w Zgierzu, W³odzimierz Skoczylas i Aleksy
ci ekonomiczne i prawie nie funkcjonowa³a. R¿ewski.
Na zachowanym zdjêciu widaæ komin, który
Komendantem wiêzienia na Radogosz
czêsto uznawano za komin krematorium. czu by³ Walter Pelzhausen, a najbardziej ok
Tymczasem by³ to komin kot³owni fabrycznej, rutnym wachmanem by³ Józef Heinrich, s³a
a krematorium w wiêzieniu radogoskim nie wetny krwawy Józio, nierozpoznany na
by³o. W 1942 r. zamalowano do po³owy wy zdjêciach przez wiêniów, dziêki czemu unik
sokoci okna dawnej fabryki. Wczeniej wyg n¹³ odpowiedzialnoci.
l¹danie przez te okna kosztowa³o ¿ycie kilku
Radogoszcz nie by³ miejscem egzekucji.
nastu wiêniów zastrzelonych przez Niem Wyj¹tkiem by³a próba ucieczki, gdy znale
ców. Naprzeciwko wiêzienia znajdowa³ siê ziono podkop, wówczas Pelzhausen rozstrze
bowiem przystanek tramwajów podmiejskich. la³ 10 wiêniów. Organizowano za to ordy

narne inscenizacje, kiedy aran¿owano egze
kucje i robiono zdjêcia.
Nie zosta³ odnaleziony rozkaz na podsta
wie którego zamordowano wiêniów. Naj
prawdopodobniej opierano siê na rozkazie
Koppego, Wy¿szego Dowódcy SS w Kraju
Warty i Generalnym Gubernatorstwie, dla te
renu GG, w którym nakazywano, by w sytuac
ji, gdy niemo¿liwy jest transport wiêniów,
likwidowaæ ich, a cia³a spaliæ: O ile sytuacja
frontowa bêdzie tego wymagaæ, to nale¿y we
w³aciwym czasie poczyniæ kroki do ca³kowi
tej likwidacji wiêniów. Przy zaskakuj¹cym
rozwoju sytuacji, która uniemo¿liwi przetrans
portowanie wiêniów, to wiêniów zlikwido
waæ, przy czym rozstrzelani musz¹ byæ wed
³ug mo¿liwoci usuniêci (spaliæ, wysadziæ bu
dynki itp.). W podobny sposób post¹piæ z ¯y
dami ( ) W ¿adnym wypadku nie nale¿y do
puciæ, aby wiêniowie w wiêzieniach lub ¯y
dzi byli uwolnieni przez przeciwnika.
Wobec szybko nadci¹gaj¹cej Armii Czer
wonej, Niemcy zamknêli wiêniów i podpa
lili budynki. Wiêniowie szybko zorientowa
li siê ¿e wiêzienie jest otoczone od frontu, wiêc

próbowali ucieczki od ty³u. Niektórym uda³o
w ten sposób ocaleæ. Schronili siê te¿ w wie
¿yczce stra¿niczej, ale Niemcy wrzucali gra
naty oraz w zbiorniku z wod¹. Niemal wszy
scy, których Niemcy nie zd¹¿yli zastrzeliæ
sp³onêli ¿ywcem. Ocala³o ok. 30 wiêniów.
Pocz¹tkowo mówi³o siê o 2500 ofiar, a nie
które ród³a nawet o 4500. Z badañ wynika,
¿e mog³o ich byæ 1300 plus ok. 200 Rosjan.
Po wejciu wojsk sowieckich, Radogoszcz
odwiedzili bardzo licznie ³odzianie. Prelegent
opowiada³ o znajomej, która tu przysz³a jako
10letnia dziewczynka. Ojciec przyprowadzi³
rodzinê ze s³owami: macie o tym pamiêtaæ
na zawsze. Dla dziecka by³ to szok i do dzi
przeladuje j¹ to wspomnienie.
Nie zachowa³a siê niemal ¿adna doku
mentacja obozowa. Radogoszcz zosta³ od ra
zu objêty ochron¹ konserwatorsk¹, ale w po
wojennym zamêcie nie wynika³o z tego wie
le. Trzeba by³o zorganizowaæ ¿ycie miasta.
Wielkie zas³ugi dla dokumentowania zbrod
ni mia³ dziennikarz Henryk Rudnicki. Zbiera³
zachowane lady, z jego inicjatywy powsta
³a komisja i spisano pierwsze relacje wiad
ków. Z inicjatywy Rudnickiego powsta³a te¿
w 1948 r. pierwsza tablica na cianie kocio³a
pw. Zes³ania Ducha wiêtego.

Wojciech ródlak

28 stycznia 1945 r. pod murami Rado
goszcza odprawiono mszê wiêt¹. 18 lutego
odby³ siê pogrzeb ofiar. Pochowano ich na
cmentarzu w. Rocha przy ul. Zgierskiej. Kil
ka rozpoznanych ofiar pochowano w imien
nych mogi³ach.
Szybko rozpoczê³o siê te¿ ciganie zbrod
niarzy. Pelzhausena aresztowano stosunkowo
szybko, we Frankfurcie nad Menem, gdzie
mieszka³. Proces odby³ siê w dniach 812
wrzenia 1947 r. w s¹dzie okrêgowym na pla
cu D¹browskiego. Jego adwokatem by³ Sta
nis³aw Gombiñski, który w czasie woj ny
by³ zreszt¹ w policji warszawskiego
getta. Prawdopodobnie ¿aden ³ódzki ad
wokat nie chcia³ broniæ Pelzhausena.
Nie wiadomo, czy Gombiñski zosta³
przymuszony, czy podjêcie siê sprawy
nie mia³o zwi¹zku z postêpowaniem
przeciw niemu za dzia³alnoæ w policji
¿ydowskiej. Pelzhausen broni³ siê, ¿e
w tym dniu nie by³o go w obozie. Zosta³
skazany na karê mierci, któr¹ wyko
nano 1 marca 1948 r. w wiêzieniu na
Sterlinga. Zw³oki przekazano go zak³a
du medycyny s¹dowej. Zwi¹zek wiê
niów politycznych chcia³, ¿eby egze
kucjê wykonano na Radogoszczu, ale
nie wyra¿ono na to zgody. Procesów
nie by³o du¿o, a kary nie by³y wysokie.
Wielu zamieniano karê mierci na wiê
zienia i doæ szybko zwalniano, niektó
rzy dostali kilkuletnie wyroki. Ostatni
proces mia³ miejsce w 1972 r.
W 1955 r. utworzono niewielkie mu
zeum. Ale dopiero dziêki Michalinie
Tatarkównie powsta³o muzeum i mauzo
leum, bo wreszcie uda³o siê znaleæ na to
pieni¹dze. Otwarto je w 1961 r.
Prelegent podkreli³, ¿e do tej pory nie
powsta³a ¿adna monografia obozu na Rado
goszczu. Poleci³ te¿ lektury, do których warto
siêgn¹æ, np. wspomnienia Marii Nowackiej,
prokuratora w procesach radogoskich. Stanis
³awa Rapalskiego, By³em w piekle, wspom
nienia z Radogoszcza, wyd. II lub III, Stani
s³awa Lewickiego, Radogoszcz, Miros³awa
Cygañskiego, Z dziejów okupacji hitlerow
skiej w £odzi 1939 1945. Nietrudno zauwa
¿yæ, ¿e wszystkie to pozycje napisane przed
wieloma laty. Sporo materia³ów mo¿na te¿
znaleæ w internecie, warto obejrzeæ m.in.
wstrz¹saj¹cy film z p³on¹cego jeszcze wiê
zienia z cia³ami ofiar oraz z pogrzebu.
Mamy nadziejê, ¿e to interesuj¹ce spotka
nie przypomnia³o ³odzianom o ofiarach bes
tialskiej niemieckiej zbrodni sprzed 75 lat.
Warto odwiedziæ muzeum, tym bardziej, ¿e
w ostatnich latach mniej mówi siê i pisze
o ofiarach niemieckiej okupacji w £odzi.
Od 18 lutego mo¿na tam ogl¹daæ now¹
okolicznociow¹ wystawê.
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¯ycie jest darem, a eutanazja
mo¿liwoci pe³ni opiekê tzw. hospicyjn¹, to
znaczy dla nieuleczalnie chorych w stanie ter
minalnym, tj. koñcowym (¿ycia). Termin hos
picjum jest z ³aciny i znaczy (hospitium) gos
poda, gocinnoæ, od ³aciñskiego hospes, do
pe³niacz: hospitis  gospodarz, goæ). Przez
hospicjum rozumiano tak¿e schronisko dla
podró¿nych, pielgrzymów oraz stancjê dla
uczniów. Caritas nie ma, jak dot¹d, warunków
na przygarnianie ciê¿ko chorych w jakim
przytulisku, wiêc pe³ni tê opiekê samarytañsk¹
w warunkach hospicjum domowego, tzn. za
pewnia opiekê terminaln¹ w domu chorego.
Niestety zdarzaj¹ siê tak przykre przypadki,
¿e kto stroni od pomocy kogo zwi¹zanego
z us³ug¹ inspirowan¹ poczuciem religijnym,
nie chce tej pomocy i umiera w cierpieniu.

nawet w odleg³oci 100 km od Wilna. Robi¹
kroplówki, opatrunki, myj¹ chorego. Siostra
Rak zatrudnia w hospicjum im. b³. Micha³a
Sopoæki 58 pracowników: personel medycz
ny, psychologów, rehabilitantów, administra
cjê, pracowników socjalnych. Hospicjum ma
w³asn¹ kuchniê, przygotowuje wszystko, cze
go potrzebuje lub ¿yczy sobie chory. Nie bie
rze od pacjentów ¿adnych pieniêdzy, choæ za
pewnia im tak¿e leki. 15 lutego br. zostanie
uruchomiony obok dotychczasowego hospic
jum nowy orodek, hospicjum dla dzieci.
Przygotowywana jest sala rehabilitacyjna. Ca
³e wyposa¿enie to ludzkie serca. Tylko na bu
dowê dzieciêcego hospicjum siostra wy¿e
bra³a (jak to nazywa) pó³tora miliona euro
(na Litwie euro jest rodkiem p³atniczym).
Obecny miesiêczny koszt utrzymania placów
ki to 68 tysiêcy euro. Refundacja z litewskiej
kasy chorych to 35 proc. A o resztê trzeba wy
ci¹gaæ rêkê i patrzeæ w oczy  przyznaje siostra.
Eutanazja czynna, czyli zabójstwo z lito
ci jest w Polsce zakazana. Nie wszêdzie tak

Jeli wierzyæ doniesieniom medialnym, to ma
podobno jednak powstaæ wiecki (miejski)
orodek hospicyjny w £odzi. Wszak to nawet
dziwne, ¿e w tak du¿ym miecie takiej pla
cówki dot¹d nie by³o. Jak to naprawdê bêdzie
 zobaczymy. W ka¿dym razie, do tej pory
(wg mojego rozeznania) na opiekê paliatywn¹
mo¿na liczyæ tylko ze strony Caritas, tj. ludzi
religijnych, lekarzy i wyszkolonego personelu,
którzy jako wolontariusze s³u¿¹ opiek¹ do
koñca ¿ycia potrzebuj¹cemu cz³owiekowi.
Z Internetu otrzyma³em wiadomoæ, ¿e w cen
trum Wilna dzia³a jedyne na Litwie hospic
jum. Stworzy³a je i prowadzi polska zakonnica
 siostra Michaela Rak. Otacza opiek¹ wszyst
kich, bez wzglêdu na chorobê, narodowoæ
czy wyznanie, równie¿ Polaków. Teraz przy
gotowuje siê do otwarcia hospicjum dla dzie
ci. Kiedy przyjecha³a do Wilna 11 lat temu,
nie mia³a ¿adnych pieniêdzy. Wówczas pañst
wo litewskie zwróci³o diecezji poklasztorne
zrujnowane budynki z XVI w. Poprzez kon
ferencjê zainteresowa³a spo³eczeñstwo spra
w¹ hospicjum. I wówczas znaleli siê chêtni
do pomocy w urz¹dzeniu hospicjum oraz ofia
rowali pomoc finansow¹. Na Litwie nie istnia
³o nawet s³owo na okrelenie placówki palia
tywnej. Obecnie Komisja Jêzykowa poleca
s³owo hospisas. Pracownicy hospicjum opie
kuj¹ siê chorymi tak¿e w ich domach i to

jest. Na przyk³ad eutanazja jako samobójstwo
podejmowane z pomoc¹ lekarzy jest otwarcie
praktykowana w Holandii od 1973 r. Wiele
informacji na ten temat mo¿na znaleæ w Wi
kipedii. Nie podajê tutaj bardzo interesuj¹cych
szczegó³ów prawnych. Równie liberalne pra
wo jest w Belgii i Luksemburgu. W Niem
czech 25 czerwca 2010 r. Trybuna³ Federalny
wyda³ orzeczenie, ¿e samobójstwo jest legal
ne, jeli pacjent wyranie za¿yczy³ sobie za
koñczenia sztucznego podtrzymywania ¿ycia.
Trybuna³ podkreli³, ¿e nadal nielegalna pozo
staje aktywna pomoc w samobójstwie. Nie
dawno otrzyma³em z Internetu wiadomoæ, ¿e
Niemiecki Trybuna³ Konstytucyjny wypowie
siê w sprawie eutanazji 26 lutego 2020 r. (br.).
Chodzi tu o rozpatrzenie paragrafu 217 prawa
karnego dotycz¹cego wspomaganego samo
bójstwa. Amerykañski nadawca tej wiadomo
ci (Paul Coleman) nadmieni³, ¿e tam, gdzie
eutanazja jest legalna, jak w Belgii czy Holan
dii, liczba przypadków eutanazji stale wzrasta
(ka¿dego roku). Zwróci³ uwagê, ¿e prawo
miêdzynarodowe silnie chroni prawo do ¿ycia,
szczególnie tych najs³abszych, a pañstwo po
winno zaostrzaæ, a nie os³abiaæ prawa, które
chroni chorych, cierpi¹cych i ludzi starych, bo
oni zas³uguj¹ na nasz¹ najwiêksz¹ troskê i sza
cunek. Zdaniem tego autora legalizowanie
wspomaganego samobójstwa jest zgubnym

Dla cz³owieka religijnego ¿ycie jest wielkim darem od Boga. Ale i osoby niewierz¹ce zgo
dzi³yby siê chyba za stwierdzeniem, ¿e ¿ycie jest nam dane przez wolê i dobr¹ chêæ rodziców.
Zaprzeczaæ temu by³oby nonsensem. Gorzej jest z uznaniem, ¿e ¿ycie jest nadzwyczajn¹
wartoci¹.
Gotowi jestemy uznaæ tak¹ ocenê ¿ycia do
póki ono nam nie sprawia k³opotów, tj. zdro
wie nam sprzyja, nie mammy ¿adnych dole
gliwoci. Problem zaczyna siê wówczas, gdy
pojawia siê choroba, zaczyna mêczyæ nie
sprawnoæ staroci, a czasem bóle staj¹ siê nie
do zniesienia. Cz³owiek wierz¹cy, religijny
jest w stanie pogodziæ siê z tym stanem rzeczy,
poniewa¿ chorobê i wystêpuj¹ce niejedno
krotnie silne bóle traktuje jako ofiarê za swoje
i blinich przewinienia, zwane grzechami,
³¹czy siê w cierpieniu ze Zbawicielem, który
tak¿e  i to dobrowolnie  cierpia³. Nie ka¿dy
jednak potrafi tak siê do tego przykrego ludz
kiego zjawiska dostosowaæ i niejeden zadaje
sobie pytanie, czy nie lepiej skróciæ sobie
mêki, bo i tak mieræ jest nieunikniona.
St¹d narodzi³ siê pomys³ znalezienia takie
go sposobu zakoñczenia ¿ycia, aby nie ³¹czy
³o siê ono z koniecznoci¹ (czêsto wystêpuj¹
c¹) znoszenia wielkich cierpieñ. Sposób ten
nazwano eutanazj¹, terminem pochodz¹cym
z jêzyka greckiego, bo podobno ju¿ dawno te
mu oni w³anie, Grecy, ten termin do jêzyka
wprowadzili (euthanatos okrela³o ³atw¹
mieræ). Z czasem, w miarê przyswajania te
go terminu do jêzyka powszechnego (termin
eutanazja jest spotykany w wielu jêzykach),
zacz¹³ on nabieraæ ró¿ne, zbli¿one, znaczenia,
jak na przyk³ad: dobra, bezbolesna mieræ.
Ju¿ dawno temu niektórzy uznali, ¿e naj
prostszym sposobem skrócenia cierpieñ umie
rania jest po prostu samobójstwo lub zabójst
wo z litoci. Sposób ten by³, na przyk³ad, prak
tykowany w redniowieczu, gdy podczas bez
sensownych (moim zdaniem) walk rycerskich
pokonany jeszcze ¿y³, ale dogorywa³, to szla
chetnie by³o skróciæ mu mêki i przypieszyæ
niechybn¹ mieræ, zadaj¹c cios niedu¿ym mie
czykiem, zwanym mizericordi¹,(³aciñskie mi
sericordia  mi³osierdzie). Napotka³em opis
tego, jak pamiêtam, w literaturze szkolnej.
Obecnie wprowadzono pewien podzia³
pojêciowy w terminie eutanazja. Operuje siê
pojêciem ortotanazja jako eutanazj¹ biern¹
w odró¿nieniu od czynnej, tj. zabójstwem z li
toci, czyli umierceniem. Przez ortotanazjê
(czyli eutanazjê biern¹) rozumie siê obecnie
odst¹pienie od leczenia beznadziejnie chore
go, gdy widaæ, ¿e podtrzymywanie ¿ycia leka
mi i zabiegami nie przynosi pozytywnego re
zultatu, tzn. nie daje szans na polepszenie zdro
wia, a cierpienia staj¹ siê nieznone. Z tym
ostatnim problemem lekarze staraj¹ siê jako
radziæ i choremu pomóc poprzez tzw. obecnie
opiekê paliatywn¹, tj. stosowanie rodków u
mierzaj¹cych ból (choæ niejednokrotnie tak¿e
przypieszaj¹cych mieræ), ale nieusuwaj¹
cych przyczyn choroby. Termin paliatywny
jest z ³aciny, ale niewiele t³umaczy. S³owo
pallium oznacza³o p³aszcz grecki wykonany
z miêkkiego materia³u (a zatem przyjemny
w u¿yciu) i dlatego noszenie go w czasach
rzymskich by³o uwa¿ane za zniewiecienie.
Pallius  by³ to kto okryty tym p³aszczem,
tzn. kto dbaj¹cy o komfort ¿ycia. Obecnie
opieka paliatywna jest doæ rozpowszechnio
na, choæ nie w pe³ni wykonywana ze wzglêdu
na brak odpowiedniego i dostatecznego per
sonelu i odpowiednich rodków.
Z tego co wiem, Caritas w miarê swoich
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krokiem w z³ym kierunku. Sprawa ta by³a bar
dziej nawietlona w broszurze rozpatruj¹cej,
co siê wydarzy³o w krajach jak Belgia, Kana
da, Holandia, które niestety posz³y t¹ drog¹.
Aktualnie zakwestionowano do Europejskie
go Trybuna³u Praw Cz³owieka belgijskie pra
wo o eutanazji na przyk³adzie Toma Mortiera.
W Gazecie Lekarskiej nr 02/2020 w dzia
le G³os Czytelnika na stronie 60 ukaza³ siê
artyku³ lekarza specjalisty psychiatry Leona
Ferfeckiego, który doæ obszernie zrelacjono
wa³ problem eutanazji, a któr¹ wbrew dos³ow
nemu t³umaczeniu tego wyrazu przyjê³o siê
uwa¿aæ (jak pisze autor: za spraw¹ dowiad
czeñ historycznych XX wieku) za umiercanie.
W zwi¹zku z tym autor uwa¿a, ¿e obecnie na
le¿y zast¹piæ s³owo eutanazja terminem opie
ka koñca ¿ycia i warte jest rozpowszechnienie
tego terminu, a co wa¿niejsze praktykowanie.
Jak wygl¹da sprawa eutanazji w doktry
nach religijnych? Podam kilka informacji za
Wikipedi¹. ¯ydowskie prawo odrzuca wszel
kie rodki, które zmierzaj¹ do skrócenia ludz
kiego ¿ycia. Wspó³czesne autorytety rabinac
kie zezwalaj¹ na podawanie rodków umie
rzaj¹cych ból, chocia¿ w znacznym stopniu
skracaj¹ one ¿ycie miertelnie choremu. Za
kazuj¹ jednak rodków, które przypieszaj¹
mieræ, ale odrzucaj¹ interwencje medyczne,
które sztucznie przed³u¿aj¹ ¿ycie.
Etyka katolicka stanowczo odrzuca euta
nazjê czynn¹ (m.in. w Katechizmie Kocio³a
Katolickiego (KKK) czytamy w nr. 2277:
Eutanazja bezporednia, niezale¿nie od mo
tywów i rodków polega na po³o¿eniu kresu
¿ycia osób upoledzonych, chorych lub umie
raj¹cych. Jest ona moralnie niedopuszczalna.
W 1995 r. papie¿ Jan Pawe³ II w swojej
encyklice Evangelium vitae ponownie odrzu
ci³ eutanazjê bezporedni¹, lecz oddzieli³ od
niej decyzjê o rezygnacji z uporczywej terapii
(s¹ to pewne zabiegi medyczne, która przestaj¹
byæ pomocne dla chorego). Tak¹ decyzjê o za
przestaniu terapii papie¿ wyranie oddzieli³ od
eutanazji i samobójstwa. Podobne rozwa¿ania
znajduj¹ siê w etyce prawos³awnej i prote
stanckiej. Wspólnota Kocio³ów Ewangelic
kich w Europie opowiada siê za ochron¹ praw
osób miertelnie chorych i umieraj¹cych, pod
krelaj¹c zarówno prawo do ¿ycia do samego
koñca, jak i do rezygnacji z uporczywej tera
pii. Wspólnota odrzuca pomoc przy samobójs
twie. Stoi na stanowisku, ¿e eutanazja nie jest
wy³¹cznie kwesti¹ indywidualnego sumienia,
a legalizacja eutanazji prowadzi do uznania jej
za normaln¹ praktykê lekarsk¹. wiadkowie
Jehowy ¿ycie uwa¿aj¹ za cenny dar Boga
i dlatego niedopuszczalne jest odebranie ¿ycia
przez eutanazjê. Islam na Muzu³mañskiej
Konferencji Medycznej w 1981 r. potêpi³
samobójstwo i eutanazjê, ale opowiedzia³ siê
za rezygnacj¹ z metod sztucznego przed³u¿a
nia ¿ycia. Buddyzm nie aprobuje eutanazji.
Eutanazja czynna jest w polskim prawie
zabroniona, ale traktuje siê j¹ jako wystêpuj¹c¹
zawsze pod wp³ywem wspó³czucia dla cier
pi¹cej osoby i traktuje jako rodzaj zabójstwa
karanego w ³agodniejszy sposób. Osoba jej
dokonuj¹ca jest zagro¿ona kar¹ pozbawienia
wolnoci od 3 miesiêcy do 5 lat. Wyj¹tkowo
s¹d mo¿e zastosowaæ z³agodzenie kary, a na
wet odst¹piæ od jej wymierzenia. Przepis art.
150 kodeksu karnego nie wymaga wprost, aby
osoba ¿¹daj¹ca eutanazji by³a miertelnie cho
ra, ale wymóg taki wprowadzi³o orzecznictwo.
W 2013 r. 65% Polaków podobno by³o za za
przestaniem ¿ycia nieprzytomnych pacjentów
z uszkodzonym mózgiem, a 53% za przyspie
szeniem mierci nieuleczalnie chorych na ich
probê. Czy vox populi ma stanowiæ o prawie
moralnym?

PROF. TADEUSZ GERSTENKORN

WIÊCI POLSCY
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Sól ziemi i wiat³o wiata
7 czerwca 2020 r. w Warszawie odbêdzie siê beatyfikacja S³ugi Bo¿ego Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego, Prymasa Tysi¹clecia. Koció³ podejmuje ró¿norodne inicjatywy w zwi¹zku
z tym niezwykle wa¿nym wydarzeniem. Temu i osobie Prymasa powiêcony by³ list pasterski
Prymasa Polski Ks. Abp. Wojciecha Polaka pt. Zwiastun Dobrej Nowiny, wiadek
Chrystusa ukrzy¿owanego, Orêdownik prawdy i wolnoci.
Nawi¹zuj¹c do czytañ Pisma wiêtego, w któ
rych jest mowa jest o dwóch niezwykle wa¿
nych i cennych darach, jakie otrzymujemy od
Boga: soli i wietle, które s¹ niezbêdne dla
¿ycia cz³owieka i przyrody, która go otacza,
a które symbolizuj¹ te¿ S³owo Bo¿e, niczym
sól nadaj¹ce ¿yciu smak i jak wiat³o, prze
noszone tam, gdzie ¿ycie utraci³o swój smak
i panuje ciemnoæ, przywo³a³ postaæ S³ugi
Bo¿ego, kardyna³a Stefana Wyszyñskiego,
który by³ sol¹ ziemi i wiat³em wiata.
Wracaj¹c do dwóch ingresów Prymasa
Tysi¹clecia: do katedry w Gnienie 2 lutego
1949 r. i w Warszawie 6 lutego,
podkreli³, ¿e przypominaj¹ one,
¿e jego pasterska pos³uga w na
szej Ojczynie by³a niczym sól
i wiat³o, bo dawa³a ludziom
smak wiary na godne ¿ycie dzieci
Bo¿ych i wlewa³a nadziejê w nie
jedno ludzkie serce, w którym
zgas³a ufnoæ. Kiedy Prymas Ste
fan Wyszyñski obejmowa³ bisku
pie stolice w Gnienie i Warsza
wie, wypowiedzia³ program swo
jej pos³ugi. W licie na dzieñ ing
resu pisa³: Nie przychodzê jako
nieprzyjazny cz³owiek, ale jako
zwiastun Dobrej Nowiny! Idê
przepowiadaæ Wam Chrystusa
ukrzy¿owanego ( ). Idê, by
zwiastowaæ Wam Ojca, który jest
w niebie, ( ) by g³osiæ Wam mi
³oæ, pokój i dobro, by wszcze
piaæ w dusze Wasze nowe ¿ycie
³aski Bo¿ej, by serca otuch¹ krze
piæ (02.02.1949 r.).
Jak podkrela Prymas Polak,
dzisiaj, kiedy spogl¹damy z perspektywy
czasu na jego ponad trzydziestoletni¹ pryma
sowsk¹ pos³ugê, kiedy oczekujemy na czerw
cowy dzieñ jego beatyfikacji, z przekona
niem mo¿emy powiedzieæ, ¿e nakrelone
zadania wype³ni³. Prymas zwróci³ uwagê
na niektóre z nich

Prymas Stefan Wyszyñski wielk¹ wagê
przyk³ada³ do g³oszenia S³owa Bo¿ego, po
niewa¿ potrzebna jest wiatu Ewangelia,
g³oszona przez Koció³ (Domaniewice,
23.05.1971), a biskup jest po to, by g³osi³
Ewangeliê (Warszawa 24.09.1975).
Kardyna³ Wyszyñski mówi³ o tym niemal
we wszystkich wypowiedziach, a zwiasto
wanie wiernym Dobrej Nowiny, rozumia³
jako zadanie, które ci¹gle musi trwaæ. Jak
mówi³, Ewangelia i krzy¿ to nie s¹ zabytki,
¿e Koció³ to nie archiwum  to aktualne
¿ycie! Nie wystarczy wspominaæ i mówiæ.
Tak, to by³o dobre tysi¹c lat temu, ale dzi?
W³anie i dzi aktualna jest Ewangelia i krzy¿
Chrystusowy, i dzi jest potrzebna s³u¿ba
Kocio³a Chrystusowego Narodowi przez
biskupów i kap³anów. Bo Koció³ Chrystu
sowy to Koció³ Boga ¯ywego, to Chrystus,
który nie umiera. On ¿yje w nas! (Gniezno,
24.04.1977 r.).

Istnieje dzisiaj potrzeba przypomnienia
tych prymasowskich s³ów  czytamy w Li
cie Prymasa Polski  kiedy wiara w Polsce
u wielu ludzi, zw³aszcza w m³odym pokole
niu, ganie. Kardyna³ Stefan Wyszyñski staje
siê dla nas ogromnym wyrzutem sumienia,
¿e niekiedy z obojêtnoci¹ przechodzimy wo
bec wyzwañ Chrystusowej Ewangelii i przy
pominamy zwietrza³¹ sól, która utraci³a swój
smak i nie wiecimy przyk³adem ¿ywej wiary
otrzymanej na chrzcie wiêtym (por. Mt
5,13.15). Nie nale¿y zapomnieæ o tym, ¿e
wyrolimy z chrzecijañskich korzeni, tak

jak i Europa, której jestemy czêci¹, wyros³a
z tych samych korzeni co Polska.

Prymas Tysi¹clecia by³ wierny temu, co
przyrzek³ w dniu ingresu: Idê przepowiadaæ
Wam Chrystusa ukrzy¿owanego. Jego ¿ycie
pe³ne by³o trudów i prób: dowiadczy³ tu
³aczki i wiêzienia, pozbawiono go mo¿liwo
ci spe³niania biskupiej pos³ugi, zabroniono
bezporednich kontaktów z kap³anami i wier
nymi, odizolowano go od wiata. Tak¿e po
uwolnieniu dowiadcza³ inwigilacji, oskar
¿eñ o zdradê Ojczyzny. Jak stwierdza Prymas
Polak, sta³ siê w ten sposób wiadkiem
Chrystusa ukrzy¿owanego i przyk³adem wy
trwa³ego znoszenia ka¿dych cierpieñ. Po
latach Kardyna³ Wyszyñski wyzna³: Z wielu
rzeczy musia³em zrezygnowaæ. Ale jednego
nie mog³em siê wyrzec: odwagi, mêstwa i go
towoci na ka¿d¹ ofiarê, której Pan Bóg ode
mnie za¿¹da. A wiecie, ¿e za¿¹da³ wiele.
(Gniezno, 02.02.1979 r.).
Chocia¿ wspó³czesny cz³owiek  czyta
my w Licie  czêsto wzbrania siê przed tak¹
perspektyw¹ swojego ¿ycia i chcia³by uciec
przed tym, co wymaga trudu, powiêcenia
i odwagi w wyznawaniu wiary, to tylko w taki
sposób idzie siê do wiêtoci i doskona³oci 

przez krzy¿ i ofiarê z ¿ycia. Przypomina nam
o tym sam Chrystus, który bêd¹c w pe³ni sol¹
ziemi i wiat³em wiata nadaje smak i moc
naszemu ¿yciu. Przypomina o tym równie¿
Wielki Prymas Tysi¹clecia poprzez swoj¹
heroiczn¹ wiarê, która nie cofnê³a siê nawet
przed upokarzaj¹cym wiêzieniem.

Ksi¹dz Prymas Stefan Wyszyñski 
czytamy  zapewnia³ te¿ w dniu swojego in
gresu, ¿e przychodzi, by serca otuch¹ krzepiæ.
Zadanie to wype³nia³ nie tylko poprzez g³o
szenie Ewangelii, ale równie¿ przez to, ¿e

okaza³ siê prawdziwym Ojcem Narodu spo
niewieranego, upokorzonego i zniewolonego
przez komunistyczny re¿im. Dlatego wo³a³
do rz¹dz¹cych, by uszanowali prawo do
prawdy, prawo do sprawiedliwoci, prawo
do szacunku, prawo do mi³oci, prawo do
wolnoci, prawo do wolnoci sumienia, wyz
nania i do s³u¿by Bo¿ej, prawo do katolickie
go wychowania dzieci i m³odzie¿y (Gniez
no, 14.04.1966 r.). Wiele razy upomina³ siê
o te elementarne prawa przys³uguj¹ce ka¿
demu cz³owiekowi. W okresach niepokojów
spo³ecznych zapewnia³, ¿e Koció³ nigdy nie
mobilizuje dzieci ¿adnego narodu przeciwko
temu narodowi i jego prawdziwemu dobru,
przeciwko pañstwu i tym, którzy pañstwem
w³adaj¹ (Gniezno, 14.04.1966 r.).
Jak stwierdza Prymas Polak, ws³uchuj¹c
siê w g³osy wspó³czesnych polityków, ludzi
nauki i kultury, dziennikarzy i publicystów,
osób odpowiedzialnych za wychowanie m³o
dego pokolenia, nale¿y przypomnieæ jak¿e
aktualne dzisiaj s³owa wielkiego Ojca Na
rodu, które mog¹ staæ siê przes³aniem kiero
wanym do ka¿dego z nas.  Jestemy przeko
nani  mówi³ Prymas Stefan Wyszyñski  ¿e
lepiej jest, gdy Naród wierzy, ni¿ gdyby nie
wierzy³, ¿e umacnianie wiary bardziej s³u¿y
jednoci Narodu, ani¿eli jej niszczenie. ( )
Umacnianie w Narodzie wiary w Boga Jedy

nego i ¯ywego dobrze Polsce s³u¿y. Sami
oceñcie, co lepiej s³u¿y Narodowi: czy to, ¿e
jest zjednoczony w imiê Boga ¯ywego, czy to,
¿e jest bez Boga w sercu? (Gdañsk, 18.01.
1959 r.).
Czas oczekiwania na beatyfikacjê wier
nego i oddanego Chrystusowi Pasterza ma
byæ czasem pog³êbiania naszej wiary. Pry
mas apeluje wiêc: wracajmy do naszych
korzeni, do chrztu wiêtego, który uczyni³
nas dzieæmi Bo¿ymi i da³ nam nowe ¿ycie w
Chrystusie. B¹dmy te¿ wyrazicielami g³ê
bokiej wdziêcznoci wobec Boga za wkrótce
b³ogos³awionego Stefana Wyszyñskiego,
który w naszych czasach staje siê przyk³adem
wiadka Chrystusowej Ewangelii, uczy wier
nego trwania pod Jego krzy¿em i jest ojcem,
który otuch¹ krzepi ludzkie serca.
Niech czas, poprzedzaj¹cy dzieñ beatyfi
kacji Czcigodnego S³ugi Bo¿ego kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego, stanie siê dla wszyst
kich okazj¹ do przypomnienia sobie jego
nauczania. Niech przez modlitwê przygotuje
nas i sprawi, abymy odpowiadaj¹c na nasze
powo³anie, stawali siê w tym wiecie sol¹
ziemi i wiat³em wiata, którzy  jak wzywa
nas papie¿ Franciszek  bêd¹ dawaæ innym
wyrane wiadectwo o zbawczej mi³oci
Pana (por. EG 121).
W wielu miejscach w Polsce
odbywaj¹ siê ró¿ne inicjatywy
maj¹ce przybli¿yæ postaæ S³ugi
Bo¿ego Kardyna³a Stefana Wy
szyñskiego. Dzia³a te¿ oficjalna
strona internetowa prymaswy
szynski.pl, na której mo¿na zna
leæ wiele interesuj¹cych infor
macji i zaproszeñ. Ka¿dy kto
chcia³by wzi¹æ udzia³ w uroczy
stociach beatyfikacyjnych, ju¿
dzi powinien zg³osiæ siê do pro
boszcza parafii, w której miesz
ka. Parafie zbieraj¹ te informacje
do po³owy marca.
Komitet Organizacyjny przy
gotowuj¹cy uroczystoci beatyfi
kacyjne Kardyna³a Stefana Wy
szyñskiego poinformowa³, w jaki
sposób bêd¹ dystrybuowane kar
ty wstêpu na uroczyst¹ beatyfika
cjê 7 czerwca 2020 r. w Warsza
wie. Do koñca marca kurie die
cezjalne maj¹ zebraæ informacje
o zapotrzebowaniu na wejciówki w para
fiach, a nastêpnie przekazaæ te dane do komi
tetu organizacyjnego w Warszawie. Przewi
dziano równie¿ udzia³ Polaków za granic¹.
Osoby, które mieszkaj¹ poza Polsk¹, a chcia
³aby otrzymaæ karty wstêpu na uroczystoci,
powinny zg³osiæ siê do rektorów Polskich
Misji Katolickich.  Ka¿da diecezja otrzyma
ró¿ne rodzaje wejciówek, które zostan¹
rozdysponowane proporcjonalnie do liczby
zg³oszeñ  mówi ks. £ukasz Przybylski, prze
wodnicz¹cy sekcji rezerwacji i kart wstêpu.
Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyñskiego
odbêdzie siê w niedzielê 7 czerwca o godz.
12:00 na pl. Pi³sudskiego w Warszawie. Po
mszy wiêtej do wi¹tyni Opatrznoci Bo¿ej
w Wilanowie przejdzie procesja z relikwiami
nowego B³ogos³awionego.
Wszelkie informacje organizacyjne bêd¹
zamieszczane na stronie internetowej pryma
swyszynski.pl. Mo¿na siê równie¿ kontakto
waæ z Biurem Komitetu Organizacyjnego,
mieszcz¹cym siê przy Kurii Metropolitalnej
Warszawskiej przy ulicy Miodowej 17/19,
email  beatyfikacja.wyszynski@mkw.pl;
tel. 22 53 17 265; 22 53 17 261.

OPRAC. IWONA KLIMCZAK
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Anglicy odnowi¹ akt zawierzenia kraju Matce Bo¿ej
W 1381 r. król Anglii Ryszard II zawierzy³ Angliê Matce Bo¿ej. Zawierzenia dokonano w roku,
kiedy kaznodzieje heretyckiego ruchu lollardów Wat Tyler, John Straw i John Ball wywo³ali
w Anglii grone powstanie ch³opskie. Po pocz¹tkowych sukcesach buntowników, kiedy to
uzyskali od króla Ryszarda II obietnicê zniesienia poddañstwa i obni¿enia czynszu do 4 pensów
z akra oraz wolnego handlu ch³opów w miastach, powstanie krwawo st³umiono, lecz has³a
lollardów pozosta³y ¿ywe a¿ po XVI w., kiedy sta³y siê oparciem dla reformacji na Wyspach.
W³anie wtedy, król Ryszard zainicjowa³ po
raz pierwszy akt zawierzenia Anglii Matce
Bo¿ej. Akt ten dokona³ siê ponad 600 lat te
mu uroczystym lubowaniem, w Westmin
ster Abbey. Póniejsze, liczne i krwawe prze
ladowania Kocio³a katolickiego nie znisz
czy³y Kocio³a Chrystusowego. Dzi wielu
Anglików powraca na ³ono Kocio³a katolic
kiego. Proces ten okaza³ siê trwa³y i w ostat
nich latach wiadomoæ religijna na Wyspach
ronie do tego stopnia, ¿e Anglicy chc¹ po
nowiæ swoj¹ deklaracjê bycia wianem Ma
ryi. Tego aktu zawierzenia swojego kraju
Matce Bo¿ej dokonaj¹ 29 marca 2020 r.
Inspiracja odnowienia aktu zawierzenia
wyp³ynê³a z Sanktuarium Maryjnego w Wal
singham. Jak podkrelaj¹ tamtejsi nawróceni
ksiê¿a, nie chodzi o powtórne z³o¿enie kraju
w darze Maryi, bo to ju¿ siê dokona³o, ale o
osobist¹ decyzjê zawierzenia siê pierwszej
uczennicy Chrystusa, aby otrzymaæ Jej po
moc w misji budowania silnych duchowych
podstaw dla nowej ewangelizacji na Wys
pach.
Zawierzeniu bêdzie towarzyszyæ wizeru
nek Matki Bo¿ej z Walsingham, patronki ka
tolików w Anglii, który w rodê 12 lutego po
b³ogos³awi³ podczas audiencji generalnej pa
pie¿ Franciszek. Zostanie przewieziony do an

gielskiego sanktuarium, a po zawierzeniu, bê
dzie nawiedza³ kolejne angielskie parafie.
Wspó³czenie namalowany obraz przeds
tawia Maryjê z Jezusem na rêku, spogl¹daj¹
c¹ z mi³oci¹ na oddan¹ jej s³u¿ebnicê, Lady
Richeldis de Faverches. Ofiarowuje ona Mat
ce Boga wybudowan¹ przez siebie kaplicê,
wed³ug tego, co ukaza³a jej Maryja, trzykrot
nie objawiaj¹c siê wdowie z dworu Walsin
gham. Najpierw ukaza³a jej swój rodzinny
dom w Nazarecie, gdzie Archanio³ Gabriel
zwiastowa³ narodziny Jezusa. W drugim ob
jawieniu poprosi³a aby na pami¹tkê Zwiasto
wania i Wcielenia zbudowano replikê naza
retañskiego domu. Za trzecim razem Maryja
obieca³a: Niech wszyscy, którzy s¹ w niesz
czêciu albo w potrzebie, szukaj¹ Mnie w tym
ma³ym domku, który postawisz dla mnie
w Walsingham. Udzielê wszelkiej pomocy
tym, którzy bêd¹ mnie tam szukaæ. A tam,
w Walsingham, w tym ma³ym domku, bêdzie
trwa³a pami¹tka wielkiej radoci z mego
Zwiastowania, kiedy wiêty Gabriel powie
dzia³ mi, i¿ przez sw¹ pokorê stanê siê Matk¹
Bo¿ego Syna. Wszystko to dzia³o siê w po
cz¹tkach XI stulecia, sanktuarium maryjne
w Walsingham jest wiêc jednym z najstar
szych na wiecie, a jego dzieje s¹ obrazem
historii samej Anglii.

 My, katolicy Anglii, pod¹¿amy dzi za t¹
tradycj¹, stawiaj¹c czo³a osobistymi i naro
dowym wyzwaniom dzisiejszych dni, zwra
camy siê raz jeszcze do Niej, ofiarowuj¹c Jej
swoj¹ wiarê, aby prowadzi³a nas do swego
Syna  mówi w rozmowie z portalem Crux
ks. pra³. John Armitage rektor maryjnego
sanktuarium w Walsingham.
W tekcie modlitwy zawierzenia, która
uroczycie bêdzie odczytana 29 marca w ko
cio³ach Anglii czytamy:
O, Najwiêtsza Maryjo Panno, Matko Bo
¿a nasza naj³agodniejsza Królowo i Matko,
spojrzyj z mi³osierdziem na Twój posag 
Angliê i na wszystkich, którzy pok³adaj¹
w Tobie wielk¹ nadziejê. My, zgromadzeni tu
wierz¹cy, oferujemy Tobie kraj, w którym ¿y
jemy. Kiedy Anglia by³a Twoja, wszystkie jej
dzieci by³y Twoimi dzieæmi, a Ty by³a¿ hono
rowana w ca³ej Anglii jako jej Obroñczyni
i Królowa. Ponownie powiêcamy siê Tobie
jako Twoje wiano i powierzamy nasz kraj
Twojej macierzyñskiej opiece.
Do uroczystego zawierzenia Koció³
w Anglii przygotowuje siê od dwóch lat.
Na specjalnie uruchomionym portalu behold
2020.com mo¿na znaleæ zarówno materia³y
historycznego aktu sprzed lat, jak te¿ mate
ria³y formacyjne pomagaj¹ce w przygotowa
niach. W ramach przygotowañ statua Maryi
z sanktuarium w Walsingham odwiedza ko
lejne diecezje Anglii.
Nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej z Walsin
gham siêga XI w. W 1061 r. Maryja ukaza³a
siê angielskiej szlachciance Rycheldzie de
Faverches i poleci³a jej wzniesienie w tym
miejscu kopii Nazaretañskiego Domku. Bar
dzo szybko Walsingham sta³ siê miejscem

pielgrzymek wiernych ze wszystkich stron
kraju. W XIX w. bazylika w Walsingham zo
sta³a ustanowiona narodowym sanktuarium
maryjnym Anglii.
Po uroczystoci zawierzenia obraz namalo
wany przez autorkê ikon Amandê de Pul
ford opuci sanktuarium i bêdzie peregryno
wa³ do katolickich parafii w Anglii.

TERESA SZEMERLUK

Pocz¹tkuj¹cy poeci
W publicystyce recenzowania w³asnej dzia³alnoci  artystycznej i innej  raczej siê unika.
Pisaæ o samym sobie? Od recenzowania s¹ recenzenci, komentatorzy, niekoniecznie zreszt¹
profesjonalni. Co innego literatura. Tu nic nie stoi na przeszkodzie, by w tworzeniu
panegiryków na w³asny temat iæ w lady barona Münchhausena...
A jednak na swoist¹, gazetow¹ autorecenzjê
ostatnio siê natkn¹³em. Dziêki dobrodziejst
wom Bookcrossing wpad³o mi w rêce, w dro
dze wymiany, nie tylko parê ksi¹¿ek zalega
j¹cych na regale w miejscu publicznym, ale
i przeterminowane nieco periodyki, w tym
kwartalnik zatytu³owany Magazyn Rzeczy
Ró¿nych Kamena (nr 4/2018). I w tej¿e Ka
menie przeczyta³em artykulik Gra¿yny Cebo
Wiêcek pt. Salonik Poetycki Ogród Prze
mian. Tekst dotyczy comiesiêcznych, sobot
nich spotkañ w saloniku poetyckim Ogród
przemian w domu kultury Widok przy ul.
Pi³sudskiego 133 £odzi. Autorka, która te
spotkania prowadzi³a, pisze tak: Przez Salonik
Poetycki przewinê³o siê wielu pocz¹tkuj¹cych
poetów. Wielu z nich rozwinê³o tu skrzyd³a,
uwierzy³o w siebie i odczuwa radoæ tworze
nia. Ogród Przemian s³u¿y tak¿e przemia
nie ludzi /.../ W Ogrodzie Przemian mo¿esz
znaleæ dla siebie zarówno odpowiedni grunt,
jak te¿ odpowiednie warunki dla swojego
rozwoju. Tu przemieniamy s³owa w poezjê.

Trzeba trafu, ¿e przez szereg miesiêcy
uczestniczy³em w owych spotkaniach, z dwóch
zreszt¹ powodów. Mam w gronie ³ódzkich
poetów paru dobrych znajomych, traktowa³em
je wiêc jako jedn¹ z form ¿ycia towarzyskiego,
po drugie za chodzi³o mi o pozyskanie teks
tów do kolejnej, planowanej przez siebie an
tologii poetyckiej, tym razem zawieraj¹cej
wiersze o muzyce. Na spotkania przesta³em
jednak chodziæ, gdy CeboWiêcek oraz z dy
rektorka Widoku Dorota Malska uzna³y, ¿e
w trakcie ¿a³oby narodowej po mierci Paw³a
Adamowicza w styczniu 2019 r. zajêcia wypa
da odwo³aæ, natomiast miesi¹c potem, w trak
cie ¿a³oby narodowej po mierci Jana Olszew
skiego zajêæ ju¿ odwo³ywaæ nie trzeba. Pow
strzymam siê tu od komentarza.
O Ogrodzie przemian mogê powie
dzieæ tyle, ¿e CeboWiêcek dobrze spe³nia³a
funkcjê organizacyjn¹, natomiast ani razu nie
s³ysza³em, by wyg³osi³a jak¹kolwiek uwagê
merytoryczn¹ dotycz¹c¹ poezji, w tym od
czytywanych w Widoku wierszy. Nie za

Dom Kultury Widok w £odzi

obserwowa³em równie¿, aby dokonywa³a siê
tam jakowa przemiana ludzi...
We wspomnianym nrze Magazynu Rze
czy Ró¿nych Kamena CeboWiêcek posta
nowi³a zarazem zaprezentowaæ wiersze kil
korga, jak sugeruje, rozwijaj¹cych dziêki
niej skrzyd³a, pocz¹tkuj¹cych poetów, m.in.
Magdaleny Cybulskiej, Jolanty Mikiewicz,
Marty TarnickiejDec, Hanny Prosnak, Jana
Iwañskiego, Witolda Smêtkiewicza. Rzecz
w tym, ¿e wymienieni poeci bardzo by siê
zdziwili, ¿e tak siê ich okrela. Debiutowali

nieraz kilkadziesi¹t lat temu (Iwañski i Smêt
kiewicz s¹ po siedemdziesi¹tce), maj¹ niejed
nokrotnie na swym koncie konkursowe na
grody i znacz¹cy dorobek.
Dobrze by wiêc chyba by³o, gdyby w Og
rodzie przemian przemieni³a siê mentalnie
sama prowadz¹ca, najwyraniej przecenia
j¹ca w³asne dokonania.
Notabene w 4/2018 nrze Kameny jest
równie¿ wierszyk CeboWiêcek... z b³êdem
jêzykowym.

JANUSZ JANYST
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Amazonka i Ren wpadaj¹ do Tybru (cz. 2)
chodz¹ce z tradycji i to z Biblii. Pierwsze wy
wodzi siê z historii ludów tubylczych. Tradycje
tubylcze poprzedza³y wiêc Bibliê. S¹ one inn¹
Bibli¹, stanowi¹ kryterium dla Biblii chrzeci
jan. Tradycje te s¹ innym objawieniem Boga.
Historia ludów tubylczych jest ich Starym Tes
tamentem. Nie powinnimy g³osiæ Ewangelii,
musimy pozwoliæ tubylcom rozwin¹æ w³asn¹
religiê tak, aby odkry³y Chrystusa w swoich
w³asnych wartociach. Koció³ powinien uz
naæ, ¿e droga, któr¹ g³osi jest tylko jedn¹
z wielu. Chrzecijañstwo musi wyzbyæ siê
przekonania, ¿e jest jedyn¹ drog¹. Rol¹ Ko
cio³a nie jest zbawiaæ cz³owieka, lecz formo
waæ tubylcze sumienie. Kultury tubylcze s¹
zbawcze same w sobie. Wówczas te twierdze
nia nie wzbudzi³y rezonansu, teraz Instrumen
tum Laboris zaleca ich studiowanie we wszys
tkich katolickich instytucjach edukacyjnych.
Viri probati
Istotn¹ czêæ Instrumentum Laboris stano
wi nowe tubylcze kap³añstwo (viri probati).
Tak oto teologia indiañska ma powa¿ne kon
sekwencje w odniesieniu do hierarchicznej
struktury Kocio³a, naruszaj¹c fundamentalne
rozró¿nienie pomiêdzy kap³añstwem sakra
mentalnym i kap³añstwem powszechnym.
Mowa jest o starszych mê¿czyznach posiada

Mieliby byæ oni nadzorowani przez niewie
lu ksiê¿y sakramentalnych, ci za byliby wci¹¿
celibatariuszami. Bp Lobinger doprecyzowa³
tê ideê: w danej wspólnocie jednoczenie mia
³aby byæ wywiêcona jaka liczba wybranych
przez wspólnotê ksiê¿y ¿yj¹cych tak jak resz
ta wspólnoty. Tym samym ksi¹dz nie odró¿
nia³by siê od innych wieckich. Jest mo¿liwe
po³¹czenie dwóch rzeczy: wieckiej profesji
i kap³añstwa, na co jest dowód polegaj¹cy na
tym, ¿e s¹ tysi¹ce nieetatowych prezbiterów
w wielu chrzecijañskich kocio³ach, tym samym
zrówna³ ksiê¿y z protestanckimi pastorami.
Idea tymczasowego, lokalnego kap³añstwa
doprowadzi³aby w oczach katolików do ca³
kowitej destrukcji pojêcia sakramentalnego
kap³añstwa, gdy¿ niewielka liczba prawdzi
wych ksiê¿y mia³aby sporadyczny kontakt ze
wspólnot¹, podczas gdy ci tani ksiê¿a byliby
tam i mieli sta³y kontakt z wiernymi. A to nie
by³oby nic innego jak przekszta³cenie Kocio
³a katolickiego w kongregacjê protestanck¹,
gdzie pastor nie otrzymuje w³adzy kap³añskiej
od Boga, lecz zostaje wybrany przez wspólnotê.
Konwersja
S³owo konwersja wymienione jest w In
strumentum Laboris 34 razy, ale ani razu
w odniesieniu do nawrócenia rdzennych mie
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Religia, zbawienie, objawienie a kultura
Takie w³anie stwierdzenia znajdujemy
w pismach brazylijskiego kap³ana pochodze
nia niemieckiego o. Paulo Suessa (zmieni³
z niem. Paul Süss), obecnego na Synodzie
Amazoñskim jako czo³owy ekspert: Dla oso
by ludzkiej postrzeganie rzeczywistoci odby
wa siê poprzez filtr kulturowy, a zatem poza
kultur¹ nie ma ani objawienia ani zbawienia.
Oznacza to, ¿e ka¿dy mo¿e byæ zbawiony
w ramach w³asnej kultury i nie mo¿na mówiæ,
¿e nie ma zbawienia poza Kocio³em, o czym
stanowi Deklaracja Dominus Iesus Kongrega
cji Nauki Wiary z 2000 r. St¹d p³ynie nieod
party wniosek, ¿e muzu³manie s¹ zbawieni
w obrêbie w³asnej kultury, podobnie wyznaw
cy hinduizmu, itd.
G³oszenie Dobrej Nowiny chrzecijañskiej
w monokulturach tubylczych, w których kul
tura jest to¿sama z religi¹, oznacza³oby wiêc
zerwanie wiêzi pomiêdzy religi¹ i kultur¹,
wrêcz niszczenie kultury. Czyli wyznaj¹cy
chrzecijañstwo Indianie Guarani powinni
zmieniæ nie tylko religiê, ale równie¿ swoj¹
kulturê. Objawienie Jezusa Chrystusa jako Lo
gosu jest wed³ug tej teologii jedynie kultural
nym i historycznym zdarzeniem. W czasach
w. Paw³a odkrycie to obowi¹zywa³oby wiêc
pogan, na przyk³ad Greków, ale ju¿ nie ple
mion indiañskich.
Wed³ug o. Paolo Suessa g³oszenie Ewan
gelii jest równoznaczne z wprowadzeniem
równoleg³ej pamiêci oraz zast¹pieniem rdzen
nej pamiêci religijnej pamiêci¹ Izraela. To by
stanowi³o now¹ próbê kolonizacji. Wed³ug tej
koncepcji Ewangelia mia³aby nakazywaæ zer
wanie wiary w ¿ywotne projekty ¿ycia danej
wspólnoty. To by oznacza³o, ¿e dla dwudzies
tu plemion indiañskich zaprzestanie wci¹¿
praktykowanego przez nie dzieciobójstwa by
³oby sprzeczne z Ewangeli¹, gdy¿ oznacza³o
by brak wiary w ¿ywotny projekt. Nie do wia
ry, ale na stronie internetowej Konferencji
Episkopatu Brazylii tkwi postulat obrony dzie
ciobójstwa g³oszony przez jedn¹ z antropolo
¿ek w imiê tezy, ¿e zachowanie kultury tubyl
czej kolektywnej wspólnoty ma pierwszeñst
wo nad prawem do ¿ycia dziecka sk³adanego
w ofierze. Publikacja ta zniknê³a na dwa dni
w czasie trwania Synodu Amazoñskiego.
Jeden z biskupów brazylijskich uczestnicz¹
cych w Synodzie zaprzeczy³ jej istnienia, ale
gdy który z dziennikarzy okaza³ dowód prze
ciwny  to stanowisko wróci³o.
Jezuita o. Bartolomeo Melia na pytanie:
Jak dalece mo¿emy siê posun¹æ w praktyko
waniu religii tubylczych? odpowiedzia³: Re
ligie tubylcze mog¹ nam siê wydawaæ dziwne,
ale to nie wyklucza wzywania do udzia³u
w nich w przestrzeniach religijnych; przeciw
nie  mo¿emy praktykowaæ religie tubylcze bez
zaprzeczania naszej w³asnej, to równie¿ po
wiêksza nasze serca. Id¹c tropem tego pogl¹
du, to gdyby misjonarze katoliccy w ci¹gu
wieków kierowali siê powy¿sz¹ zasad¹, nie
by³oby mêczenników. Chrzecijanie akcepto
waliby lokalne bóstwa i czcili je z korzyci¹
powiêkszania w³asnych serc, a wtedy zacho
waliby w³asne ¿ycie, uprawiaj¹c osobliwy dia
log miêdzykulturowy.
Taka katolicka abdykacja zosta³a prokla
mowana ju¿ w 2001 r. przez meksykañskiego
kardyna³a Javiera Lozano Barragana, który na
zebraniu komisji pontyfikalnej dla Ameryki
£aciñskiej mówi³: Zgodnie z indiañsk¹ teolo
gi¹ indiañskie kultury stanowi¹ rzeczywiste
objawienie. S¹ zatem dwa objawienia, to po

j¹cych rodzinê, niby tylko dla Amazonii, ale
 widzielimy ju¿, jak choroba mo¿e byæ
zaraliwa  w prostej linii prowadzi do zarzu
cenia celibatu ksiê¿y.
Instrumentum Laboris postuluje: By³oby
w³aciwe rozwa¿yæ [obowi¹zywalnoæ] idei
sprawowania jurysdykcji (w³adzy rz¹dzenia)
we wszystkich obszarach (sakramentalnym,
s¹dowym, administracyjnym) zwi¹zanej z sak
ramentem kap³añstwa.
Fritz Lobinger  biskup Aliwal w RPA
(niemiecki propagator tej idei) zaproponowa³
tzw. tanie kap³añstwo poprzez wywiêcenie
diakonów  ideê czasowego kap³añstwa ogra
niczonego do danej wspólnoty  wyposa¿o
nych jedynie w dwa uprawnienia: do odpra
wiania mszy i udzielania sakramentów, ale bez
prawa do nauczania oraz rz¹dzenia. Ta idea
nie jest nowa, gdy¿ zosta³a po raz pierwszy
zg³oszona po Soborze Watykañskim II przez
Hansa Künga (znowu Ren) i Leonardo Boffa
(lidera teologii wyzwolenia, wspó³autora ad
hortacji Amoris Laetitia)  dwóch teologów,
którym Jan Pawe³ II odebra³ prawo nauczania.
Zaproponowali oni, aby mszê sprawowali ro
tacyjnie ludzie wieccy, lokalni, tymczasowi,
wybrani w wiêkszej iloci przez wspólnotê.

szkañców. Mowa jest wy³¹cznie o ekologicz
nej konwersji nas, ludzi cywilizowanych, nisz
czycieli natury w imiê naszej zak³adanej wy¿
szoci. Zatem to Koció³ winien uczyæ siê
Amazonii. O tym traktuje pojêcie miêdzykul
turowego dialogu, gdy mówi siê, ¿e to nas na
le¿y ewangelizowaæ w celu wypraszania pos
tawy zadziwienia m¹droci¹ ludów tubyl
czych, które ucz¹ nas poznania samych siebie
jako czêci systemu ekologicznego. Okazuje
siê, ¿e to ów system ma nas ewangelizowaæ,
a nie odwrotnie.
Kobiety w Kociele
Ofensywa przeciwko katolickim ksiê¿om
idzie w Instrumentum Laboris dalej: to postu
lat wywiêcania kobiet na diakonów. Ks. Bp
Erwin Kräutler (Austriak), jeden z g³ównych
autorów koncepcji Synodu, a tak¿e dokumen
tu Instrumentum Laboris, jest g³ównym orê
downikiem diakonatu kobiet jako pierwszego
kroku ku kobietom ksiê¿om. Na marginesie 
szczyci siê on tym, ¿e w ci¹gu swej 30letniej
pos³ugi w Amazonii nikogo nie ochrzci³ i dek
laruje, ¿e nikt nie bêdzie przez niego ochrzczo
ny. Podobnie o. Corrado Dalmonego przez 60
lat nikogo nie ochrzci³, podaj¹c jako powód,

¿e w przesz³oci Koció³ przymusza³ tubylców
i zniszczy³ nie tylko pogañsk¹ religiê, jak¹
wyznawali, ale tak¿e ich kultury, wraz z ich
m¹droci¹ oraz wynikaj¹c¹ z nich globaln¹
kosmologi¹.
Szamani
Najgorsze dopiero przed nami: teologia in
diañska postuluje udzielenie prawa do sprawo
wania urzêdu kap³añskiego szamanom oraz
wprowadzenie rytua³ów tubylczych do litur
gii. Instrumentum Laboris ujmuje to nastêpu
j¹co: kultury tubylcze musz¹ byæ zintegrowane
z liturgicznymi i sakramentalnymi rytua³ami
[126], poniewa¿ tworz¹ one harmoniê i rów
nowagê pomiêdzy osobami ludzkimi i kosmo
sem [87]. Mit o szamanach brzmi nastêpuj¹co:
w naturze jest wiele duchów z³ych i dobrych,
a szamani wprowadzaj¹c siê w alternatywny
stan wiadomoci wchodz¹ w kontakt z tymi
duchami i doprowadzaj¹ do swego rodzaju pak
tu pokojowego: M¹drzy starcy zwani szama
nami promuj¹ harmoniê pomiêdzy ludmi
i kosmosem. Niemiecki teolog Karl Heinz
Arenz, który uczy i formuje misjonarzy
w Amazonii mówi: Jako szamani, nie zale¿¹
oni od struktur, które mia³yby legitymizowaæ
ich dar, a jedynie od mistycznej obecnoci
caruanas (duchów natury i uzupe³nia: Jezus
by³ szamanem, który leczy³, ale ten aspekt te
rapeutyczny zosta³ zaprzepaszczony pod wp³y
wem kultury greckiej. Dlatego teraz trzeba
przywróciæ rolê szamanów. Te fakty czyni¹ ich
niezale¿nymi od jakiejkolwiek instytucji.
Integralna ekologia
Najwiêcej miejsca przeznaczono na Syno
dzie (patrz jego tytu³) na tzw. integraln¹ eko
logiê, prowadz¹c nieuchronnie do dramatycz
nych konsekwencji: naruszenia ³adu cywiliza
cyjnego w interesie radykalnych ekologów,
a na domiar z³ego w oparciu o ideologiczne,
nienaukowe za³o¿enie o zmianach klimatycz
nych spowodowanych przez cz³owieka, do
obalenia naturalnego prawa narodów do suwe
rennoci, prawa indywidualnej w³asnoci i au
tonomii rodzin w obrêbie wspólnoty.
Instrumentum Laboris postuluje deifikacjê
natury. To postulat doskonale zbie¿ny z agen
d¹ ONZ na temat rodowiska. Ju¿ w 1972 r.
na konferencji w Sztokholmie pad³o nastêpu
j¹ce stwierdzenie: w Afryce animizm [pogl¹d,
wed³ug którego zwierzêta, rzeczy lub zjawiska
przyrody maj¹ duszê  przyp. JN] stanowi³
podporê dla rodowiska, poniewa¿ drzewa czy
potoki by³y chronione i czczone jako reinkar
nacja przodków. W 1992 r. sekretarz general
ny ONZ Boutros BoutrosGhali w zamykaj¹
cym konferencjê w Rio de Janeiro przemówie
niu powiedzia³: Dla staro¿ytnych Nil by³ bo
giem, któremu oddawano czeæ, tak jak czeæ
oddawano Renowi, nieskoñczonemu ród³u
mitów europejskich, a tak¿e lasowi tropikalne
mu Amazonii, matce wszystkich lasów. Wszê
dzie natura by³a domem bogów. Oni przyda
wali lasowi, pustyni, górze osobowoæ, której
przys³ugiwa³o uwielbienie i szacunek. Ziemia
mia³a duszê. Jej odnalezienie i przywrócenie
do ¿ycia staje siê istot¹ Miêdzyrz¹dowej Kon
ferencji w Rio de Janeiro. Antonio Gutteres,
obecny Sekretarz Generalny ONZ powiedzia³
na niedawno odbytej miêdzynarodowej kon
ferencji klimatycznej COP25 w Madrycie: Od
dziesiêcioleci rodzaj ludzki prowadzi wojnê
z planet¹, a planeta oddaje cios za cios. Mu
simy zakoñczyæ nasz¹ wojnê z natur¹. Podpi
suj¹c siê pod agend¹ ONZ Synod promuje
panteizm, pogañstwo oraz politeizm plemion
amazoñskich. Okrelenie Koció³ o amazoñs
kim obliczu pojawia siê w Instrumentum La
boris 12 razy.
koniec czêci drugiej
JERZY NAGÓRSKI
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II czêæ pracy nagrodzonej w konkursie redakcji Aspektu Polskiego pt. Podziel siê swoj¹
histori¹.

Ranni powstañcy przybywali po cichu, w ta
jemnicy, nocami, a potem znikali szybko.
Gdzie? Marysia nie wiedzia³a i nie chcia³a
wiedzieæ. Wojna nauczy³a j¹, ¿e ciekawoæ
szybko prowadzi do mierci. Zreszt¹ ojciec
czêsto powtarza³, ¿e im mniej wiedz¹, tym
lepiej. To dlatego ¿adne z nich nie mia³o po
jêcia, w którym oddziale s³u¿¹ pozostali.
Zaskrzypia³o ³ó¿ko pod ciê¿arem czyjego
cia³a. Marysi zaburcza³o w brzuchu. Ju¿ pew
nie pó³noc  pomyla³a. I wreszcie poczu³a,
jak sp³ywa na ni¹ b³ogie uczucie sennoci.
Ciemnoæ, która j¹ ogarnê³a, przynios³a wresz
cie ukojenie jej udrêczonemu g³odem cia³u
i duszy rozrywanej obrazami nêdzy i bólu.
Ze snu wyrwa³o j¹ szuranie bosych stóp
na pod³odze. Marysia niechêtnie otworzy³a
oczy. Ucisk w ¿o³¹dku zaatakowa³ jej wia
domoæ z si³¹ czo³gu. Józek ju¿ wsta³ i krz¹ta³
siê po izbie, nak³adaj¹c spodnie i buty. Gdy
wyszed³, znów zapanowa³a cisza. Mama
i dzieci jeszcze spali. Marynka pewnie wyru
szy³a ju¿ na poszukiwanie mleka. Zawsze,
codziennie wstawa³a przed witem. Marysia
odmówi³a w mylach poranny katechizm,
prze¿egna³a siê i wsta³a. Znalaz³a w dzbanku
przy miednicy resztkê wody. Ochlapa³a sobie
twarz i szyjê, po czym zwinnie przebra³a siê
w zielon¹ sukienkê, jedyn¹, jak¹ mia³a, i wy
sz³a z pokoju. Przed domem, na ³awce sie
dzia³ Józek. Z metalowego kubka pi³ wodê
ze studni i wpatrywa³ siê w przestrzeñ przed
sob¹. Na widok Marysi odwróci³ siê w jej
stronê i przywita³ j¹ lekkim skinieniem g³owy.
 Idziesz do szpitala?  zapyta³.
 Tak  odpar³a Marysia, zmierzaj¹c
w stronê studni.
Woda sta³a ju¿ w wiadrze. By³a przyjem
nie zimna. Gdy dziewczyna odwróci³a siê
w stronê brata, prze³ykaj¹c ostatni haust wody,
Józka ju¿ nie by³o przed domem. Marysia uj
rza³a go, jak szed³ drog¹ w stronê miasta, wy
prostowany, wysoki i strasznie chudy. S³oñ

ce odbija³o siê od jego jasnych w³osów jak
od z³ota.
W szpitalu by³o inaczej ni¿ zwykle. Ja
kie poruszenie, niepokój, który powoli ogar
nia³ umys³ Marysi. Skupia³a siê na swoich
codziennych czynnociach, ale jaka jej czêæ
dostrzega³a ukradkowe ³zy kobiet ocierane
rêkawem, lêk w oczach chorych, zatroskanie
na twarzach lekarzy. Wieczorem, gdy szyko
wa³a siê do wyjcia, podszed³ do niej doktor.
Zna³a go z widzenia, z mijania siê na koryta
rzach, z umiechów i aprobuj¹cych kiwniêæ
g³ow¹, gdy zerka³ na jej zwinne rêce zak³ada
j¹ce w³anie opatrunek. Wydawa³ siê jej bar
dzo stary i przypomina³ jej dziadka Fryderyka
z Krakowa, u którego przed wojn¹ spêdzali
Bo¿e Narodzenia. Mia³ w oczach tak¹ sam¹
m¹droæ. Po³o¿y³ jej rêkê na ramieniu i szepn¹³:
 Zabierz rodzinê i uciekaj na po³udnie,
Marysiu  i nie czekaj¹c na odpowied,
ruszy³ dalej korytarzem szpitalnym, pozdra
wiaj¹c napotykanych ludzi kiwniêciem g³o
wy. A Marysia, zdziwiona, patrzy³a, jak nik
n¹³ w bieli.
Gdy wróci³a, zasta³a wszystkich milcz¹
cych i skupionych. Marynka i mama pako
wa³y resztkê ich skromnego dobytku do
niewielkiego kufra ustawionego w k¹cie.
 Musimy wyjechaæ  powiedzia³a mama
w odpowiedzi na pytaj¹ce spojrzenie córki.
 Józek wynajmie furmankê. Tutaj nie mo
¿emy d³u¿ej zostaæ. Pojedziemy do cioci Jad
wigi. Do Lublina.
Marysia nie pyta³a o nic wiêcej. W g³êbi
serca wiedzia³a, ¿e dzisiaj siê co wydarzy,
¿e przyjdzie jaka zmiana. Czy na lepsze?
Mia³a nadziejê, ¿e tak. Poczu³a, ¿e krêci siê
jej w g³owie. Przysiad³a na ³ó¿ku z west
chnieniem. Mama, zawsze czujna na swoje
dzieci, podesz³a do niej szybko.
 Marysiu, co z tob¹?  zapyta³a z trosk¹
w g³osie i przy³o¿y³a rêkê do jej czo³a  jeste
chora?

 Nie, nie, to nic, matuniu  odrzek³a
szybko, ca³uj¹c d³oñ matki  to nic, to tylko
zmêczenie.
 Napij siê trochê mleka  powiedzia³a
mama, nalewaj¹c jej do kubka bia³ego p³ynu
z dzbanka stoj¹cego na stole.
 Nie, nie trzeba, niech Andrzejek 
próbowa³a siê broniæ Marysia przed tym mat
czynym aktem pomocy, ale matka stanowczo
poda³a jej kubek.  Pij.
Marysia nie mia³a si³y siê przeciwstawiaæ.
By³a zmêczona, szalenie zmêczona i g³od
na. Mia³a ochotê zwin¹æ siê w k³êbek, po³o
¿yæ g³owê na kolanach matki i tak trwaæ, byæ
znowu ma³¹ dziewczynk¹ w domu na wsi,
z piêknym ogrodem, zapachem siana i kur.
Chcia³a, ¿eby nigdy nie by³o wojny, strachu,
biedy. ¯eby ludzie byli dla siebie dobrzy. ¯e
by nikt do nikogo nie strzela³, nie zabija³, nie
krad³. Chcia³a wróciæ do domu, na Natoliñs
k¹. Mieæ znowu swój pokój, bawiæ siê z Zosi¹
i Teresk¹ w dzikie auto, ¿artowaæ z braæmi,
rozmawiaæ z tat¹. Ju¿ nie mog³a d³u¿ej ucie
kaæ przed wojn¹. Matka sta³a nad ni¹. Marysi
wydawa³o siê, ¿e mama czyta jej w my
lach, ¿e wszystko wie i za chwilê j¹ skarci,

jak wtedy, gdy robi³a co niestosownego, gdy
zniszczy³a sukienkê, wspinaj¹c siê na drze
wa, albo zbi³a szybê w drzwiach do pokoju.
Czeka³a wiêc na surowe s³owa matki, na na
ganê, mo¿e na karê, ale mama pog³aska³a j¹
tylko po g³owie i wróci³a do pakowania kuf
ra.
Na podwórzu da³o siê s³yszeæ wje¿d¿a
j¹cy wóz. Po chwili wpad³ zziajany Józek.
 Szybko, szybko!  pogania³ dzieci 
wsiadajcie na furmankê! Trzeba jechaæ.
Wystarczy³ kwadrans, by przenieæ skrzy
niê na wóz, usadziæ dziewczynki i utuliæ ma
³ego. Marysia pomog³a mamie wgramoliæ siê
na siedzenie obok Józefa. Sama usiad³a z Ma
rynk¹ i dzieæmi na sianie. Józek zaj¹³ miejsce
furmana. Do wozu zaprzê¿ony by³ wychu
dzony osio³ek, Bajtu, który mia³ ich wieæ
w nieznane. Ruszyli powoli, zostawiaj¹c za
plecami chatê i ³unê bij¹c¹ od Warszawy.
Zapada³ zmierzch ostatnich sierpniowych
wieczorów 1944 roku.
 W imiê Bo¿e  powiedzia³ Józek 
w drogê.
koniec

PATRYCJA CICHA

Biblijne grafiki ks. Furdyny
W Instytucie Europejskim w £odzi odby³o siê spotkanie z ksiêdzem Tadeuszem Furdyn¹, po³¹
czone z promocj¹ opublikowanego przez Wydawnictwo Kusiñski albumu Popatrzcie i posma
kujcie. Biblijne grafiki Tadeusza Furdyny SDB. Równoczenie mo¿na by³o obejrzeæ niewielk¹
tym razem wystawê prac bohatera wieczoru  jednego z najwybitniejszych polskich twórców
sztuki sakralnej.

Artysta, urodzony w 1930 roku, otrzyma³
w Krakowie dyplom z teologii, wiêcenia
kap³añskie przyj¹³ w Owiêcimiu, nastêpnie
odby³ studia na Wydziale Sztuk Piêknych
Uniwersytetu im. Miko³aja Kopernika w To
runiu, a kontynuowa³ je w PWSSP w Gdañs
ku oraz Akademii Sztuk Piêknych w Krako
wie. Przez 20 lat by³ póniej profesorem his
torii sztuki i konserwacji zabytków w Wy¿
szym Seminarium Duchownym Ojców Fran
ciszkanów w £odzi£agiewnikach.
Twórczoæ ksiêdza jest zjawiskiem unika
towym, bêd¹cym wynikiem wielkiego talentu,

ale i tytanicznej wrêcz pracy. Obejmuje setki
obrazów sztalugowych, rysunków, grafik,
rzeb, dziesi¹tki ca³ociowo wyposa¿onych
wnêtrz sakralnych, kilkaset witra¿y, mozaiki,
polichromie, grafiki, tak¿e ilustracje ksi¹¿ko
we. Odznacza siê nowatorskimi ujêciami iko
nograficznymi, zró¿nicowaniem stosowanych
technik. W twórczoci tej, obok inspirowa
nych kubizmem, ekspresjonizmem czy surrea
lizmem prac figuratywnych obecny jest nurt
abstrakcyjnogeometryczny. Artysta wypraco
wa³ rozpoznawalny, na wskro oryginalny styl.
Niepowtarzaln¹ wartoci¹ s¹ tu zarazem  jak

podkrela w wydanej kilka lat temu ksi¹¿ce
powiêconej artystycznemu dorobkowi du
chownego ³ódzki historyk sztuki, Jan Domi
nikowski  pobudzaj¹ce mylowo odbiorcê
odniesienia teologiczne, filozoficzne i etyczne.
Promowany, starannie wydany album
z grafikami biblijnymi zawiera 151 prac inspi
rowanych cytatami z Nowego Testamentu,
wydrukowanymi w ka¿dym przypadku obok
namalowanych czarn¹ temper¹ na papierze
wizerunków czy te¿ scen. Uzyskany przez ar
tystê efekt plastyczny jest bardzo interesuj¹cy,
ekonomia u¿ytych rodków wsparta natural
nym kontrastem czerni i bieli ma niew¹tpliwy
walor ekspresyjny. Przemylane, a mo¿e spon
tanicznie osi¹gaj¹ce piêkno kompozycje uwz
glêdniaj¹ niejednokrotnie element ruchu, s¹
dynamiczne.
Warto dodaæ, ¿e wspomniany wy¿ej Jan
Dominikowski by³ ostatnio kuratorem wysta
wy prac ks. Furdyny w wileñskiej sali Com

pensa. Pokana, litewska ekspozycja, której
katalog równie¿ by³ na ³ódzkim spotkaniu
dostêpny, cieszy³a siê podobno du¿ym zain
teresowaniem.

JANUSZ JANYST
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Góry a patriotyzm
W XIX w. dla rodaków  patriotów powa¿nym wyzwaniem sta³o siê utrzymanie jednoci

tatrzañskim.
Przewiadczenie o tym, ¿e Tatry swoim
majestatem wp³ywaj¹ na energiê ¿yciow¹
(moc narodu) w krêgach nie tylko intelektu
alistów by³o bardzo silne. Wiara ta kulmina
cjê osi¹gnê³a w s³ynnym sporze o Morskie
Oko, zakoñczonym po wielu latach we wrze

nie zginê³a. W 1890 roku pod wp³ywem
emocji towarzysz¹cych sprowadzeniu pro
chów Mickiewicza, wodospady na potoku
Roztoka, zwane przez górali Wodogrzmo
tami, nazwano jego imieniem, choæ wieszcz
ich nigdy nie widzia³.
Nie wszystkim jednak przebywaj¹cych
pod Tatrami wystarcza³ ten typ patriotyzmu.
Wy¿sze wymagania stawia³ rodakom Jan
Gwalbert Pawlikowski. Patriotyzm rozumia³
przede wszystkim jako zachowanie piêkna
ojczystej przyrody, w trosce o ni¹ krytykowa³
projekt pochowania w cianie Kocielca pro
chów Juliusza S³owackiego. Inicjatywê tê po
par³ miêdzy innymi Stefan ¯eromski, Pawli
kowski wda³ siê z nim w spór, mimo, i¿ og
romnie ceni³ S³owackiego i bada³ jego twór

niu 1902 r. przyznaniem jeziora i jego oto
czenia Galicji. Jezioro pozosta³o w rêkach
polskiego patrioty hrabiego W³adys³awa Za
mojskiego. Og³oszenie s¹dowego werdyktu
sta³o siê prawdziwym wiêtem narodowym.
W Zakopanem dosz³o do spontanicznej ma
nifestacji patriotycznej i odpiewania na me
lodiê Mazurka D¹browskiego pieni u³o¿onej
przez aktora Ludwika Solskiego: Jeszcze
Polska nie zginê³a,/ Wiwat plemiê Lasze,/
S³uszna sprawa górê wziê³a  / Morskie Oko
nasze.
W walce o jezioro (zabiegi profesora Os
walda Balzera i hrabiego Zamojskiego) oraz
reakcji na s¹dowy werdykt, spotykaj¹ siê ze
sob¹ co najmniej dwie odmiany, dwa prze
jawy patriotyzmu: konstruktywny i deklara
tywny. Pierwszy, konstruktywny, oparty jest
na has³ach pozytywizmu: pracy organicznej
i pracy u podstaw, drugi, deklaratywny,
ma pod³o¿e emocjonalne i stanowi realizacjê
Sienkiewiczowskiego pokrzepienia serc.
Patriotyzm drugi jest czêstszy i ma wiêkszy
zasiêg. W górach serca rodaków pokrzepiaj¹
polskie wizytówki, które odnajduj¹ w pusz
kach na wybitnych szczytach, zapisy w ksiê
gach schroniskowych, przede wszystkim iloæ
i jakoæ pierwszych przejæ taternickich. Ro
zumuj¹ oni nastêpuj¹co: My Polacy jestemy
aktywni, sprawni, odwa¿ni, tak jak dzisiaj
zdobywamy szczyty, tak jutro wywalczymy
niepodleg³oæ. Nazwy takie, jak Polski Grze
bieñ czy Dolina Piêciu Stawów Polskich mile
brzmi¹ dla ucha, gdy¿ wiadcz¹ o tej, która

czoæ (Studia nad KrólemDuchem, Mis
tyka S³owackiego). Pawlikowski uwa¿a³, i¿:
W³asnoci¹ ca³ego narodu jest ten przez Boga
w skale pisany poemat, wiêkszy ni¿ Pan Ta
deusz lub Król Duch, a na Towarzystwie
Tatrzañskim, którego by³ jednym z liderów
spoczywa obowi¹zek ochrony gór.
Ogromn¹ rolê w realizacji patriotyzmu
konstruktywnego odegra³o powsta³e w 1873
roku Towarzystwo Tatrzañskie (od 1920 ro
ku u¿ywaj¹ce nazwy Polskie Towarzystwo
Tatrzañskie), by³o nie tylko pierwsz¹ na zie
miach polskich organizacj¹ turystyczn¹ i szós
t¹ tego typu na wiecie. Towarzystwo Tat
rzañskie za cel swój w uzna³o: Umiejêtne
badanie Karpat, a w szczególnoci Tatr i Pie
nin oraz rozpowszechnianie zebranych o nich
wiadomoci, zachêcanie do ich zwiedzania
i u³atwiania przystêpu do nich i u³atwiania
tam¿e pobytu turystom, a w szczególnoci
cz³onkom oraz badaczom i artystom udaj¹
cym siê do Karpat, Tatr i Pienin w celach nau
kowych i artystycznych, ochronê zwierz¹t
halskich (alpejskich), mianowicie kozic i wis
taków, wspieranie przemys³u górskiego wszel
kiego rodzaju.
Patriotyzm deklaratywny, odwiêtny, de
maskowa³ najbardziej Jan Kasprowicz. Da³
temu wyraz w Ksiêdze ubogich: Widzia
³em, jak siê na rynkach/ Gromadz¹ Kupczy
kowi,/ Licytuj¹cy siê wzajem, Kto J¹ naj
g³oniej wypowie. Zdaniem Kasprowicza nie
wystarcz¹ patetyczne frazesy ani stawianie
pomników czy umieszczanie tablic, aby wy

narodu. Rozdzieleni przez zaborców, szukali miejsca, w którym mogliby siê ze sob¹ swobodnie
spotykaæ, nie czuj¹c niewoli. Zgodnie ze wskazaniami poetów, Wincentego Pola, a póniej
Franciszka Henryka Nowickiego, znaleli je w górach, zw³aszcza w Tatrach, które dodatkowo
ich dowartociowywa³y swoim unikalnym krajobrazem. Dlatego te¿ w bardzo szeroko pojêtej
dzia³alnoci górskiej, mo¿na znaleæ ró¿ne odmiany patriotyzmu oraz zaobserwowaæ jego
przemiany.
Wincenty Pol pisa³: W góry w góry mi³y bra
cie/ tam swoboda czeka na ciê. Swobodê tê
rozumiano miedzy innymi jako wolnoæ po
lityczn¹. Z kolei Franciszek Henryk Nowicki
w programowym sonecie Tatry stwierdza³:
O pustyni tatrzañska! bo na tym obszarze/
Ca³ej mojej ojczyzny  O skalna wi¹tyni  /
W tobie jednej s¹ jeszcze  swobody o³ta
rze. Tatry stanowi³y przestrzeñ symbo
liczn¹ polskiej wolnoci, a po³o¿one u ich
stóp Zakopane sta³o siê centrum ducho
wym i kulturalnym ¿ycia narodowego.
Myl Nowickiego podziela³o wielu mu
wspó³czesnych, leg³a ona u podstaw mes
janizmu tatrzañskiego, ideologii obowi¹
zuj¹cej, a¿ do uzyskania niepodleg³oci.
Trzeba dodaæ, i¿ poeci nawi¹zywali do niej
tak¿e w okresie II wojny wiatowej, o czym
wiadczy wers Marii PawlikowskiejJasno
rzewskiej: Niewoli nie dostrze¿esz. Progi
za wysokie...
Pustynia tatrzañska by³a postrzegana
nie tylko jako miejsce religijnej i filozoficz
nej kontemplacji oraz obszar jednocz¹cy
Polaków. Twórca TOPR Mariusz Zaruski
(póniejszy genera³) widzia³ w niej natural
n¹ szko³ê charakteru. W eseju Tatry jako
pustynia pisa³: Przez Tatry rokrocznie
przechodz¹ rzesze ca³e turystów taterni
ków wszelkiego autoramentu. Wszyscy oni
pokonuj¹ tam trudy, niewygody i niebez
pieczeñstwa, wielu z nich odbêdzie walkê
na mieræ i ¿ycie; z walki tej wyjd¹ o w³os lepsi
i mocniejsi, ni¿ byli, a spo³eczeñstwo otrzyma
kroplê krwi zdrowej, utlenionej powietrzem

Zapraszamy na koncert

Niemal w rodku Wielkiego Postu, 21 marca br.,
w ³ódzkiej katedrze odbêdzie siê koncert wielko
postny, wzbogacony o poezjê Witolda Smêtkiewi
cza. Serdecznie zapraszamy!
l

raziæ uczucia do ojczyzny, potrzebna jest rze
telna praca.
W górach, nie tylko w Tatrach, mamy do
czynienia z inn¹ jeszcze odmian¹ patriotyz
mu, polegaj¹c¹ na legitymizowaniu swojej
w³adzy lub pretensji do niej. Przyk³adem jej
jest wojna na pêdzle zapocz¹tkowana przez
Hugona Zapa³owicza w 1907 r. i prowadzona
w okresie miêdzywojennym przez dzia³aczy
PTT W³adys³awa Midowicza, Józefa Mertê,
W³odzimierza Lewickiego z BeskidenVe
rein w masywie Babiej Góry i Pilska. Prowa
dz¹cy j¹ rozumieli patriotyzm jako praktycz
n¹ realizacjê has³a z Roty Konopnickiej:
Nie bêdzie Niemiec plu³ nam w twarz, ni dzie
ci nam germani³, usuwali niemieckie ozna
kowania i tablice zamieniaj¹c je polskimi,
staraj¹c siê jednoczenie wzorowo zagospo
darowaæ turystycznie ten obszar. W okresie
II wojny wiatowej kontynuacj¹ tych dzia³añ,
by³o miêdzy innymi obluzowanie lin swasty
ki zawieszonej na Mnichu, w wyniku czego
spad³a.
Osobny rozdzia³ stanowi dzia³alnoæ od
krywcza i zdobywcza w górach wiata.
Relacjonuj¹cy przedstawiaj¹ j¹ czêsto jako
misjê narodow¹, w opisie uderza s³ownic
two militarne, cel nadrzêdny to zatkniêcie
bia³oczerwonego proporczyka i udoku
mentowanie tego momentu. Aktywnoæ ta
wpisuje siê w model patriotyzmu pokrze
piaj¹cego serca. Komentuj¹c pierwsze
zimowe wejcie na Mount Everest 17 lu
tego 1980 r. jego wspó³autor Leszek Ci
chy stwierdza: gdyby nie chodzi³o o Eve
rest, to pewnie bymy nie weszli. Zwyciê
stwo jednostek przek³adane jest na suk
ces zespo³u, a ten na sukces narodu. W po
dobnych kategoriach mówi³a o swoim
wyczynie Wanda Rutkiewicz pierwsza
Europejka na Mount Everecie, a tak¿e
Jerzy Kukuczka  drugi ze zdobywców
Korony Himalajów (wszystkich 14 omio
tysiêczników). Himalajskie sukcesy z ostat
niego æwieræwiecza XX wieku mia³y do
nios³e znaczenie dla Polski i Polaków,
zw³aszcza, ¿e praktyka odcinania siê od
Zachodu pog³êbia³a kompleksy, rodzi³a
poczucie cywilizacyjnej ni¿szoci. Zwy
ciêstwa utwierdza³y w przekonaniu, ¿e jeste
my narodem wybranym, który móg³by ode
graæ istotn¹ rolê zbawiæ wiat. Dodaæ nale
¿y, i¿ Polacy musieli walczyæ z przeciwno
ciami jakich z regu³y nie pokonywa³y inne
nacje. Mieli ogromne k³opoty finansowe, bra
kowa³o im nowoczesnego ekwipunku, nawet
z pozwoleniem na wyjazd by³y problemy.
Sukcesy zawdziêczali swojej determinacji,
woli zwyciêstwa, dobrej organizacji, w tym
w³aciwemu kierownictwu, co w kilku przy
padkach by³o zas³ug¹ Andrzeja Zawady.
Wspó³czesn¹ odmian¹ patriotyzmu kons
truktywnego zabarwion¹ jednak silnie tradyc
j¹ o³tarzy swobody s¹ dzia³ania ekologicz
ne. Zaliczyæ do nich nale¿y przede wszystkim
apel intelektualistów polskich w protecie
przeciw projektowi organizacji zimowej olim
piady w Tatrach w roku 2006 w którym
stwierdzili, i¿: S¹ miejsca przyrody wiête dla
polskiej kultury, którymi nie wolno frymar
czyæ.
Ostatnie protesty, miêdzy innymi zako
piañskiej m³odzie¿y, TOPRu i pracowników
TPN (to do nich by³a adresowana bardzo oso
bista proba w. Jana Paw³a II: pilnujcie mi
tych szlaków), maj¹ce na celu powstrzymanie
organizacji Sylwestra 2019 roku pod Krok
wi¹ stanowi¹ kontynuacjê tych dzia³añ i dob
rze by³oby aby rozpatrywaæ je z tej w³anie
perspektywy.

ANTONINA SEBESTA
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Bazylika w. Piotra w Rzymie
Stoj¹c na placu obramowanym monumentaln¹ kolumnad¹ Berniniego (z po³. XVII w.)
znajdujemy siê na terenie pañstwa watykañskiego  powsta³ego w wyniku traktatu late

Olbrzymi plac w kszta³cie elipsy, której d³u¿
sza o wynosi 240 m, otoczony jest majesta
tyczn¹, toskañsk¹ kolumnad¹ zwieñczon¹ 140
figurami wiêtych i herbami papie¿a Aleksan
dra VII Chigi. Koszt tej gigantycznej budowy
przekroczy³ sumy wydane na sam¹ bazylikê.
Kolumnada ta jest jednym ze szczytowych
dzie³ Lorenza Berniniego. U pocz¹tku prawej
kolumnady, najbli¿ej bazyliki i apartamentów
papieskich, znajduje siê s³ynna Spi¿owa Bra
ma, a przy niej stoisko Prefektury Domu Pa
pieskiego. W 1675 r. Bernini wybudowa³ fon
tannê stoj¹c¹ po lewej stronie placu jako od
powiednik do fontanny Maderny (1613 r.),
stoj¹cej po stronie prawej.
Na rodku placu wzniós³ Domenico Fon
tana ogromny obelisk, znaleziony na terenie
dawnego cyrku Kaliguli. Nie tylko powa¿ne
uszkodzenia starej ponad tysi¹cletniej bazyliki
w. Piotra sk³oni³y Juliusza II do decyzji jej
zburzenia. Energiczny i apodyktyczny papie¿
chcia³ przede wszystkim zaimponowaæ ca³e
mu wiatu now¹ renesansow¹ budowl¹, która
przewy¿sza³aby wszystko, co zosta³o stworzo
ne na wiecie w architekturze sakralnej. Zna
laz³ godnego siebie architekta  Donata Bra
mantego z Urbino, który z ogromnym rozma
chem i talentem rozwi¹za³ gigantyczny projekt.
Ani papie¿, ani architekt nie doczekali
koñca budowy. Bramantego, zmienili kolej
no: Rafael, Sangallo, Peruzzi, Micha³ Anio³,
który doprowadzi³ budowê a¿ po nasadê cza

szy (kopu³y), wreszcie Vignola, Fontana i Ma
derno, który przed³u¿y³ nawy i zaprojektowa³
fasadê (1614 r.). Fasada przys³oni³a znacznie
tambur dwigaj¹cy kopu³ê projektowan¹
przez Micha³a Anio³a, któr¹ wzniesiono ju¿
po mierci mistrza (1564 r.). Kszta³tem przy
pomina florenck¹ kopu³ê Brunelleschiego,
lecz i to pomiertnie wykonane dzie³o odbieg
³o nieco od projektu.
Wród zmian koncepcji wprowadzonych
przez tych artystów i nowych pryncypiów
sztuki baroku nie mog³a ostaæ siê pierwotna,
czysto renesansowa idea wielkiej budowli. Po
zosta³y jej monumentalne wymiary. D³ugoæ
nawy  186 m, wysokoæ centralnego sklepie
nia  23 m, rednica wewnêtrzna kopu³y 43,5
m, a wysokoæ wewnêtrzna  119 m. Wszyst
kie te gigantyczne wymiary po³¹czone s¹ ze
sob¹ w zharmonizowan¹ ca³oæ tak, ¿e pierw
sze wra¿enie nie daje pojêcia o skali budowli.
Z dziewiêciu balkonów na górnym poziomie
fasady rodkowy nazywany jest loggi¹ b³o
gos³awieñstw. St¹d udziela papie¿ w dni uro
czyste b³ogos³awieñstwa miastu i wiatu. Tak
¿e z tego balkonu og³aszana jest wiadomoæ
o wyborze nowego papie¿a. Wnêtrze bazyliki
o wyranych cechach bogatego, rozwiniêtego
baroku, nie tyle s³u¿yæ mia³o skupieniu i kon
templacji, co stanowiæ mia³o godn¹ oprawê
uroczystoci i ceremonii. Zwiedzimy je rozpo
czynaj¹c od prawej strony, gdzie w pierwszej
kaplicy za szyb¹ stoi s³ynna Pieta  Micha³a

Wnêtrze bazyliki w. Piotra w Rzymie

Anio³a, wykonana przez mistrza w 24. roku
¿ycia. Jest to jego jedyna sygnowana rzeba
(14991500 r.). Potê¿ne wra¿enie, jakie wy
wo³uje genialne dzie³o, wzburzy³o chory
umys³ zamachowca, który uszkodzi³ rzebê
uderzeniami m³otka w 1973 r. Przy filarze na
grobek królowej Krystyny Szwedzkiej, na
przeciw nagrobek Leona XII, pod którym
widaæ eliptyczn¹ kaplicê w. Miko³aja z piêk
nym drewnianym krucyfiksem. Dalej pomnik
Grzegorza XIII reformatora, naprzeciw przy
filarze nagrobek Grzegorza XIV.
Nastêpnie Kaplica Grzegorza XIII o bo
gatej dekoracji stiukowej i mozaikowej pro
jektu Fontany, zawiera w o³tarzu niewielki ob
raz Madonny (Nieustaj¹cej Pomocy) z XII w.
 pochodz¹cy ze starej bazyliki. O³tarz w koñ
cu prawej nawy, wspieraj¹cym kopu³ê, za
wiera mozaikow¹ kopiê obrazu Domenichi
na. Pod tym filarem, od strony nawy g³ównej,
stoi br¹zowy pos¹g w. Piotra na tronie. Wy
suniêta nieco w przód noga, starta jest poca
³unkami wiernych, manifestowali w ten spo

Foto: JeanPol Grandmont, Wikipedia

rañskiego zawartego miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ a Królestwem Italii w 1929 r.

sób swe uczucia. W absydzie pomiêdzy dwo
ma bocznymi pomnikami Urbana VIII i Paw
³a III znajduje siê ogromna kompozycja rze
biarska z obudowanym w br¹zie tronem bis
kupim, na którym, wed³ug tradycji, zasiada³
Piotr Aposto³. Tron drewniany, z wyk³adzin¹
z koci s³oniowej, pochodzi z okresu pónego
cesarstwa. Barokowy rozmach tej mia³ej
kompozycji Berniniego zwanej cattedr¹ jest
jednym ze szczytowych osi¹gniêæ tego rze
biarza, naladowanych czêsto w Europie.
Wspania³a czasza kopu³y wznosz¹cej siê
na 132 m wzwy¿, z obiegaj¹cym jej podstawê
napisem: To jest Piotr  opoka, jest nastêpnym
wielkim wra¿eniem po obejrzeniu Piety. Oba
dzie³a zawdziêczamy temu samemu mistrzo
wi, który wykona³ je w odstêpie 65 lat. Pod
kopu³¹ olbrzymi baldachim z br¹zu  wziêty
z Panteonu Berniniego, wsparty na czterech
spiralnych kolumnach  jest bardziej kompo
zycj¹ plastycznoscenograficzn¹ ni¿ architek
toniczn¹ (162433).
IZABELA MARIA TRELIÑSKA

40letnia walka o sprawiedliwoæ
Obserwujê tocz¹c¹ siê bataliê o s¹downictwo i przypomnia³a mi siê batalia w mojej rodzinie
o sprawiedliwoæ toczona przez mojego ojca i mnie w sumie przez 40 lat, a w III Rze
czypospolitej  16 lat.
Mój ojciec Stanis³aw, rocznik 1902, pochodzi³
z ma³ej wioski. Skoñczy³ 3 klasy szko³y. Ale
musia³ byæ ambitny, bo ju¿ w wojsku zosta³
kapralem (choæ na wojnê z bolszewikami nie
zd¹¿y³), a w latach 20tych, dziêki dobrej
opinii od proboszcza dosta³ posadê konduk
tora na tramwajach w £odzi. Nie by³a to zbyt
lukratywna praca, ale by³a pewna i pozwala³a
na utrzymanie rodziny i wybudowanie bardzo
skromnego, drewnianego domku na dzia³ce
(1000 m kw.), otrzymanej od tecia po parce
lacji kilkumorgowego gospodarstwa na przed
mieciach £odzi, wraz z ogrodem, co pozwo
li³o znoniej prze¿yæ czasy wojny.
Wtedy ludzie maj¹cy sta³e zatrudnienie
starali siê wybudowaæ domki jednorodzinne,
co dawa³o bezpieczne mieszkanie. Dlatego te¿
dyrekcja tramwajów pomaga³a swym pracow
nikom. Ojciec, chc¹c zapewniæ swym dzie
ciom (ja i starsza siostra) przysz³oæ, dziêki tej
pomocy naby³ na raty dzia³kê budowlan¹ (600
m kw.) blisko II zajezdni tramwajowej, prawie
w centrum. Teren dooko³a by³ ju¿ zabudo
wany domkami jednorodzinnymi. Do wybu
chu wojny po¿yczka zosta³a sp³acona. Niemcy
zachowali prawo w³asnoci.
W 1964 r. na tej dzia³ce (£ód, ul. Siar

czana) i s¹siedniej wybudowano szko³ê. Oj
ciec, uznaj¹c wa¿noæ szko³y, nie broni³ siê
przed tym, sporna by³a tylko kwestia odszko
dowania. Otó¿ dzia³ka ta zosta³a zakwalifiko
wana jako rolnicza, dlatego, ¿e ojciec posiada³
drug¹, tê z domkiem. O ile odszkodowania za
dzia³ki budowlane by³y w miarê odpowiednie,
zbli¿one do ceny rynkowej, za ziemiê roln¹
p³acono grosze. Ojcu przyznano 2200 ówcze
snych z³otych. Tyle wynosi³ miesiêczny,
bardzo skromny zarobek tramwajarza. Ojciec,
oburzony krzywd¹, nie przyj¹³ tego odszko
dowania i rozpocz¹³ walkê o sprawiedliwoæ.
Ja w tym czasie, zajêty by³em w³asnymi
sprawami  za³o¿y³em w³anie rodzinê i robi
³em karierê w przemyle (ukoñczy³em Poli
technikê). Dopiero po mierci ojca w 1972 r.,
gdy przegl¹da³em jego papiery, pozna³em ca³y
jego dramat. Pisa³ odwo³ania do wszelkich
mo¿liwych instytucji, z ministrem sprawiedli
woci w³¹cznie. Bez skutku. Ta sprawa, i to,
¿e odebrano mu dodatek do bardzo skromnej
emerytury, dodatek wynikaj¹cy ze specjalnej
(od przedwojnia) kasy emerytalnej tramwaja
rzy, przyczyni³y siê do choroby i mierci.
Dlatego po zmianach w 1989 r. postano
wi³em dojæ sprawiedliwoci za ojca. Tu sta

n¹³em przed ogromnym stosem pism i doku
mentów. Dlatego, aby nie pogubiæ siê, ograni
czê siê tylko do skrótów i wniosków.
Zacz¹³em od prokuratury. Tam leciwa pa
ni prokurator stwierdzi³a, ¿e, owszem, odszko
dowanie by³o niesprawiedliwe, ale zgodne
z ówczesnym prawem, co w koñcu okaza³o
siê nieprawd¹. Pani prokurator zaleci³a czekaæ
na uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej, któ
ra by³a przygotowywana w Sejmie. Poniewa¿
d³ugo to trwa³o, nawi¹za³em kontakt z pos³em
Stefanem Niesio³owskim, z jak¿e innym wize
runkiem ni¿ obecny. Okaza³o siê, ¿e  nie wia
domo dlaczego  ustawa mia³a uwzglêdniæ tyl
ko wyw³aszczenia do 1961 r. (ojca wyw³asz
czono w 1964 r.), a zreszt¹ prezydent Kwa
niewski j¹ zawetowa³ i przepad³a. Pose³ Nie
sio³owski poradzi³ zwrócenie siê na drogê s¹
dow¹. I tu okaza³o siê, ¿e s¹dy, mimo zapo
wiedzi samooczyszczenia, dzia³a³y zgodnie
z PRLowsk¹ filozofi¹.
W skrócie  przeszed³em wszystkie szcze
ble s¹dów w £odzi i w Warszawie, Rzecznika
Praw Obywatelskich. Bezskutecznie. Korzy
sta³em z pomocy prasy. Niekompetencja i z³a
wola (przeniesione z PRL) to sprawi³y. Kiedy
w Polsce nast¹pi³ impas w tej sprawie  zab
rak³o drugiej strony w s¹dach, wyst¹pi³em do
Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu.
Wymienilimy dziesi¹tki pism i informacji.
Wydawa³o siê, ¿e wreszcie trafi³em na powa¿
n¹ instytucjê, ale i ona siê omieszy³a.

Najpierw jednak omieszy³ siê s¹d w Pols
ce. Gdy powsta³ Naczelny S¹d Administracyj
ny, gdzie znaleli siê nowi sêdziowie (nieska
¿eni PRLem), wydano wreszcie sprawiedli
wy wyrok i z siostr¹ otrzymalimy godziwe
odszkodowanie. Wtedy poprzedni s¹d przypo
mnia³ sobie o depozycie, który zosta³ nieode
brany przez ojca jako odszkodowanie i chcia³
nam z siostr¹ wyp³aciæ po 11 groszy.
Natomiast, kiedy mielimy ju¿ przys¹
dzone jako odszkodowanie pieni¹dze w kie
szeni  Trybuna³ w Strasburgu wyda³ wyrok,
¿e siê nam nic nie nale¿y. I to w formie bardzo
aroganckiej. Potem sêdzia z Trybuna³u t³uma
czy³ siê w Dzienniku £ódzkim, ¿e trzeba
by³o wyst¹piæ o odszkodowanie za przewle
k³oæ...
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Ilu ksiê¿y odchodzi z kap³añstwa?
Nieustanne ataki na Koció³ katolicki i pasmo k³amliwych prowokacji wobec ksiê¿y s¹ czêci¹
tej samej walki z nasz¹ wiar¹. Najczêciej, pod³e i niemoralne kampanie puentowane s¹ do
niesieniami, jakoby ze stanu duchownego odchodzi³y wielkie rzesze ksiê¿y. Nieustanne j¹trzenie
w mediach ma wywo³aæ w nas wra¿enie, ¿e Koció³ katolicki poleg³, ¿e zabity zosta³ duch wiary,
¿e Polacy (o innych nacjach siê nie wypowiadam) odrzucili religiê i wartoci p³yn¹ce z wiary.
Polskojêzyczne szczekaczki, z têsknoty, aby w Polsce sta³o siê z Kocio³em to, czego jestemy
wiadkami w heretyckich sektach  kocio³y s¹ puste, ¿onaci pastorzy i pastorki nie zachowuj¹
Bo¿ych przykazañ, i nikt nie wierzy w prawdziwoæ i wiêtoæ Sakramentów.

Ale niech siê nie ciesz¹ przedwczenie. Jak
podaje Instytut Statystyki Kocio³a Katolic
kiego (ISKK), wyspecjalizowana instytucja
badawcza, na 5800 rednio rocznie wiêco
nych nowych ksiê¿y z kap³añstwa odchodzi
ok. 56. A to oznacza, ¿e rocznie z kap³añstwa
w Polsce w latach 200017 odchodzi³o mniej
ni¿ 1 proc. nowo wywiêconych.
Badacze z ISKK oparli swoje badania
na danych pozyskiwanych przez Sekretariat
Stanu Stolicy Apostolskiej z diecezji i zawar
tych w Annuarium Statisticum Ecclesiae.
Dane okrelane jako porzucenia kap³añst
wa dotycz¹ ksiê¿y, którzy de facto porzu
cili obowi¹zki kap³añskie w danym roku.
Opublikowane w³anie przez KAI dane do
tycz¹ zarówno odejæ ksiê¿y diecezjalnych,
jak i zakonników i zakonnic w naszym kraju
oraz na wiecie.
Wzrasta liczba ksiê¿y na wiecie i w Polsce
Od roku 2000 liczba ksiê¿y diecezjalnych
w wiecie ros³a i obecnie wynosi 281 tys. S¹
to dane z 2017 roku  najnowsze, jakie uda³o
siê zebraæ Instytutowi Statystyki Kocio³a
Katolickiego. W Europie nastêpuje jednak
tendencja odwrotna: liczba kap³anów diecez
jalnych wyranie spada. W 2017 roku by³o
w Europie 125 tys. Ksiê¿y, natomiast w Pol
sce w latach 20002013 liczba ksiê¿y diecez
jalnych ros³a. Obecnie ustabilizowa³a siê
i wynosi ponad 23,5 tys. kap³anów.
Liczba wywiêceñ nowych ksiê¿y
W pierwszej dekadzie XXI wieku liczba
wiêceñ nowych ksiê¿y diecezjalnych w wie
cie ros³a. Od 2011 roku jednak liczba ta wy
ranie spada. Obecnie (dane za 2017 r.) liczba
neoprezbiterów diecezjalnych w ca³ym Ko
ciele wynosi 5800. W Europie liczba wiêceñ
ksiê¿y diecezjalnych spada regularnie od 2000
roku. W 2017 r. wynosi³a 1272.
W Polsce liczba wiêceñ ksiê¿y diecezjal

nych równie¿ spada od roku 2000 i w ostat
nich latach nie przekracza 350.
Odsetek wiêconych ksiê¿y diecezjal
nych w Polsce wobec liczby nowo wywiê
conych ksiê¿y w ca³ej Europie nieznacznie
rós³ od roku 2000 do 2013 a¿ do poziomu
niemal 0,30. Po 2013 r. wyranie jednak
spad³. Obecnie wynosi 0,26. Oznacza to,
¿e co czwarte wiêcenia ksiêdza diecezjal
nego w Europie maj¹ miejsce w Polsce.
Odejcia z kap³añstwa i zgromadzeñ za
konnych
Zjawisko porzuceñ kap³añstwa przez ksiê
¿y diecezjalnych w wiecie cechuje du¿a
zmiennoæ pod wzglêdem liczebnoci z roku
na rok. Miêdzy rokiem 2000 a 2009 tenden
cja wskazywa³a na zmniejszanie siê liczby
porzuceñ kap³añstwa. Od 2009 r. dominuje
tendencja wzrostowa. W 2017 r. odnotowano
739 przypadków porzucenia kap³añstwa
przez ksiê¿y diecezjalnych w wiecie.
Zjawisko porzuceñ kap³añstwa przez ksiê
¿y zakonnych w wiecie cechuje równie¿ du
¿a zmiennoæ. Jednak tendencja jest podobna
jak w przypadku ksiê¿y diecezjalnych. Punkt
zwrotny znajduje siê jednak w roku 2011.
Od tego momentu wzrasta liczba porzuceñ
kap³añstwa przez ksiê¿y zakonnych. W roku
2017 w ca³ym Kociele kap³añstwo porzuci³o
447 zakonników.
W Europie zjawisko porzuceñ kap³añst
wa przez ksiê¿y diecezjalnych tak¿e charak
teryzuje siê du¿¹ zmiennoci¹. Do 2009 r.
utrzymywa³a siê niewielka tendencja spad
kowa w tym zakresie. Jednak od roku 2011
wzrasta liczba porzuceñ kap³añstwa przez k
siê¿y diecezjalnych w Europie.
W 2012 r.  wskazuj¹ dane Europejskiej
S³u¿by na rzecz Powo³añ  odnotowano 222
przypadki porzucenia stanu kap³añskiego,
o 19 wiêcej ni¿ rok wczeniej. A¿ jedna
czwarta ogólnej liczby wyst¹pieñ przypad³a

Na czeæ ¯o³nierzy Wyklêtych

wtedy na Polskê, gdzie sutannê porzuci³o 54
ksiê¿y  o 11 wiêcej ni¿ w 2011 r. W 2017 r.
na Starym Kontynencie kap³añstwo porzu
ci³o 146 ksiê¿y diecezjalnych.
W Polsce liczba porzuceñ kap³añstwa
przez ksiê¿y diecezjalnych ros³a od roku 2000
do 2005, nastêpnie mala³a do roku 2009,
ale od tamtego czasu ponownie ronie.
W 2017 r. w Polsce 73 ksiê¿y diecezjal
nych porzuci³o kap³añstwo. rednia arytme
tyczna porzuceñ kap³añstwa przez ksiê¿y
diecezjalnych w latach od 2000 do 2017 wy
nosi 56 rocznie.
Sytuacja w zgromadzeniach ¿eñskich
W badaniach ISKK nie uwzglêdniono
danych dotycz¹cych zakonników w Europie
oraz Polsce, ale informacji na ten temat
dostarczaj¹ dane z ¿eñskiej i mêskiej konfe
rencji prze³o¿onych zakonnych w Polsce.
Matka Jolanta Olech SJK, sekretarka
generalna Konferencji Wy¿szych Prze³o¿o
nych ¯eñskich Zgromadzeñ Zakonnych
w Polsce podkrela w wypowiedzi dla KAI,
¿e po boomie powo³aniowym z koñca lat 70.
XX w. w zasadzie obserwuje siê spadek, przy
czym od ok. 15 lat ma ju¿ on znamiona kry
zysu. Na przyk³ad w 2000 r. do zakonów
zg³osi³o siê 566 postulantek, w 2009 r.  251,
w 2017 r.  tylko 177.
Do tego doliczyæ trzeba odejcia. Patrz¹c
na statystyki z ostatnich lat, przyj¹æ nale¿y,
¿e ka¿dego roku na ró¿nych etapach formacji
odchodzi od ok. 130 do 240 zakonnic.
 Wielokrotnie zastanawia³ymy siê nad
tym, dlaczego nie przyci¹gamy? Na pewno
czêciowo przyczyn¹ spadku powo³añ jest
demografia, zmiany kulturowe czy spadek
wiary, zw³aszcza wród m³odych. Byæ mo¿e
jednak nale¿y uderzyæ siê równie¿ we w³asne
piersi. Nasze zgromadzenia powstawa³y
w wiêkszoci na prze³omie XIX i XX w. jako
odpowied na bardzo konkretne problemy
zwi¹zane z industrializacj¹, przemianami
spo³ecznymi, migracj¹ ze wsi do miast. Nasze
za³o¿ycielki sz³y tam, gdzie widzia³y biedê
ludzi, którymi siê nikt nie interesowa³. Rozwi
ja³y pomoc i szkolnictwo dla ubogich, opiekê
nad dzieæmi ulicy, zajmowa³y siê zagubio
nymi w zmieniaj¹cym siê wiecie dziewczê
tami  wyjania Matka Olech.  Dzi nie jes

temy ju¿ jedyne na tym polu. Dzia³a tu wiele
innych podmiotów, w tym pañstwo, które ma
znacznie wiêcej mo¿liwoci i rodków. Byæ
mo¿e powinno byæ to dla nas zachêt¹, by,
tak jak mówi papie¿ Franciszek, wyjæ na pe
ryferie, w nowe obszary biedy, szukaæ tych,
których nikt nie szuka.
Sytuacja w zgromadzeniach mêskich
W stosunku do lat 80. obserwuje siê znacz
ny spadek powo³añ do zakonów mêskich. O.
Janusz Sok CSsR, przewodnicz¹cy Konfe
rencji Wy¿szych Prze³o¿onych Zakonów
Mêskich w Polsce, nie nazwa³by tego jednak
katastrofalnym kryzysem, ale raczej powro
tem do stanu z przesz³oci. Redemptoryci
maj¹ np. obecnie nieco wiêcej powo³añ ni¿
w latach 60. W latach 80. chêtnych do podjê
cia ¿ycia zakonnego zg³asza³o siê dwatrzy
razy wiêcej. Wi¹za³o siê to jednak zapewne
ze szczególnym uwzglêdnieniem fenomenu
pontyfikatu Jana Paw³a II.
 Najwyraniej te¿ system komunistyczny
sprzyja powo³aniom  ¿artuje O. Sok.  Teraz
np. w komunistycznym Wietnamie powo³ania
zakonne maj¹ siê znakomicie. My jestemy
ju¿ innym spo³eczeñstwem, m³odzi maj¹
znacznie wiêcej mo¿liwoci, szans na pracê
w ciekawych zawodach, realizacji pasji. Ci,
którzy przychodz¹ do zakonu, s¹ naprawdê
wyj¹tkowi. Trzeba im gratulowaæ odwagi,
wiary i zaufania Bogu  dodaje.
W padzierniku 2017 r. by³o w sumie 487
postulantów i nowicjuszy zakonnych. Odejæ,
zdaniem O. Soka, nie ma wiêcej ni¿ niegdy.
I on jednak nie jest w stanie podaæ dok³adnych
liczb odejæ z kap³añstwa zakonników. Przyz
naje, ¿e mêska konsulta nie zbiera³a do tej
pory takich informacji, ale planowane s¹ roz
mowy na ten temat. Wypracowanie danych
bêdzie wymaga³o jednak czasu  dodaje.
Sytuacji nie u³atwia fakt, ¿e tak¿e w rocz
nikach watykañskich nie s¹ prezentowane
dane nt. porzuceñ kap³añstwa przez zakonni
ków w podziale na kraje, poniewa¿ w przy
padku zakonników, ze wzglêdu na luby
zakonne i miêdzynarodowoæ jurysdykcji,
zebranie takich informacji jest znacznie bar
dziej skomplikowane.

ZA: KAI, ISKK ad/Stacja7
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1 procent dla Aspektu Polskiego!

Przeka¿ nam swój 1 procent podatku
numer KRS - 0000 215 720
cel szczegó³owy: Aspekt Polski
Uwaga! Pamiêtaj! Pieni¹dze otrzymamy, jeli wpisany bêdzie cel szczegó³owy!
Jeli Twoje zeznanie znajduje siê na www.podatki.gov.pl, a w zesz³ym
roku przekaza³a/e 1 proc. dla Aspektu Polskiego, automatycznie wpisze
siê ten sam cel. Sprawd, czy zgadzaj¹ siê dane i czy wpisa³a/e cel
szczegó³owy ASPEKT POLSKI (tylko wtedy dostaniemy Twój 1 procent).

Jeli wype³niasz PIT samodzielnie, wpisz numer KRS 0000 215 720
 to numer Centrum Inicjatyw Lokalnych, z pomoc¹ której mo¿emy
otrzymaæ 1 proc. podatku (w gotowych programach do rozliczania PIT, mo¿e
siê pojawiæ ta nazwa).

Jeli Twoje zeznanie znajduje siê na www.podatki.gov.pl, a w zesz³ym
roku przekaza³a/e 1 proc. innej organizacji skorzystaj z opcji Zmieniam
organizacjê. Postêpuj wg instrukcji, podaj cel szczegó³owy ASPEKT POLSKI.

Je¿eli jeste emerytem lub rencist¹ i urz¹d skarbowy wype³nia Twój
PIT, z³ó¿ w urzêdzie wniosek o przekazanie 1 procenta podatku dla Aspektu
Polskiego  pamiêtaj o podaniu celu szczegó³owego.

Przeka¿ nam swój 1 procent! Zachêæ do tego innych!
Bóg zap³aæ!
ØZrób kserokopiê poni¿szego dowodu wp³aty Øwpisz kwotê Ø podaj swoje dane Ø wp³aæ na poczcie lub w banku Øalbo zrób przelew przez internet

