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Przez Jego wiêtoæ umacnia siê wiara
Mija setna rocznica urodzin Karola Wojty³y, najwiêkszego z rodu Polaków, wiêtego Papie¿a

wod¹ wiêcon¹, rezygnacjê z obrzêdów reli
gijnych. O tym mówi³ w. Jan Pawe³ II!
Przestrzega³ przed ludmi, którzy bêd¹ prze
mawiaæ do wspó³czesnego, zagubionego cz³o

W ci¹gu prawie dwutysi¹cletniej historii pa
piestwa tytu³ Wielki przyj¹³ siê tylko w od
niesieniu do dwóch papie¿y: do Leona I
(440461) i do Grzegorza I (590604). S³owo
wielki ma u obydwu wydwiêk polityczny,
ale w tym sensie, ¿e dziêki sukcesom politycz
nym ukazuje siê co z tajemnicy samego Bo
ga. Leon Wielki w rozmowie z wodzem Hu
nów Attyl¹ przekona³ go do oszczêdzenia
Rzymu, miasta aposto³ów Piotra i Paw³a. Bez
broni, bez w³adzy wojskowej czy politycznej,
moc¹ swego przekonania do wiary zdo³a³
straszliwego tyrana namówiæ do oszczêdzenia

wieka, ¿eby odebraæ mu resztkê nadziei i za
ufania do Kocio³a, ¿eby zapomnia³ ¿e Chrys
tus, a za Nim Jan Pawe³ II mówi³ wielokrot
nie: «Czemu bojaliwi jestecie, ma³ej wia
ry?» «Nie lêkajcie siê, Ja jestem!».
Papie¿ senior Benedykt XVI na jubileusz
urodzin swojego wielkiego poprzednika, na
pisa³, m.in., ¿e ton pierwszych s³ów Papie¿a
Polaka: Nie lêkajcie siê! Otwórzcie, otwórz
cie na ocie¿ drzwi Chrystusowi!, charak
teryzowa³ ca³y jego pontyfikat i uczyni³ go
wyzwalaj¹cym odnowicielem Kocio³a

Rzymu. W walce ducha z w³adz¹, duch okaza³
siê silniejszy.
Grzegorz I nie odniós³ ¿adnego podobnie
spektakularnego sukcesu, ale mimo to potra
fi³ kilka razy ocaliæ Rzym przed Longobar
dami  równie¿ on, przeciwstawiaj¹c w³adzy
ducha, odnosi³ zwyciêstwo ducha.
Gdy zestawiamy historiê tych dwóch pa
pie¿y z histori¹ Jana Paw³a II, podobieñstwo
jest niezaprzeczalne. Tak¿e Jan Pawe³ II nie
dysponowa³ ¿adn¹ si³¹ militarn¹ ani w³adz¹
polityczn¹. W lutym 1945 roku, przy nara

Jana Paw³a II. Te wspania³e urodziny przemknê³y cicho pomiêdzy op³otkami polskiej
bytowoci  zarazy, gwa³townych konfliktów politycznych, wyborów, pustych kocio³ów,
zakazanych uroczystoci, zamkniêtych szkó³, maseczek i rosn¹cego bezrobocia. Z rocznicami
czêsto tak jest, ¿e jak ju¿ przypadaj¹, to wszyscy chocia¿ pamiêtali o nich wczoraj, to jak
przyjd¹  sprawiaj¹ wra¿enie zupe³nie zaskoczonych, nieprzygotowanych.
O wiêtym Papie¿u Mi³osierdzia powie
dziano wiele m¹drych i prawdziwych s³ów.
W kwietniu minê³o 15 lat od Jego mierci.
A wiêc dorastaj¹ ju¿ dzieci, które urodzi³y
siê po Janie Pawle II. Choæ znaj¹ Jego wize
runek i niezwyk³¹ barwê g³osu, czy myl¹
o tym, aby iæ za Jego g³osem, za g³osem
Chrystusa? W chwilach, kiedy polskie domy
znów wype³nia smutek, w dniach nieszczêæ,
staroci i niepowodzeñ, kiedy nasze myli
uciekaj¹ do w³asnych trosk, patrzymy na obra
zek zatkniêty za szyb¹ segmentu. I jest lepiej.
Pontyfikat w. Jana Paw³a II by³ wielkim
ratunkiem dla ludzi naszych czasów. Zasta
nowiæ siê trzeba, dlaczego Pan Bóg pos³a³
Papie¿a z Polski w³anie teraz? Jeli uwia
domimy sobie, ¿e fundamentem tego ponty
fikatu by³o objawienie wiatu orêdzia o Bo
¿ym Mi³osierdziu, to wy³ania siê te¿ diagno
za dla dzisiejszych czasów.
Ks. Kard. Karol Wojty³a w sierpniu 1976
roku, odwiedzaj¹c Stany Zjednoczone, wypo
wiedzia³ wa¿ne s³owa: Stoimy dzi w obliczu
najwiêkszej konfrontacji, jak¹ kiedykolwiek
prze¿y³a ludzkoæ. Nie przypuszczam, by sze
rokie krêgi spo³eczeñstwa amerykañskiego
ani najszersze krêgi wspólnot chrzecijañs
kich zdawa³y sobie z tego w pe³ni sprawê. Stoi
my w obliczu ostatecznej konfrontacji miêdzy
Kocio³em a antyKocio³em, Ewangeli¹ a jej
zaprzeczeniem. Ta konfrontacja zosta³a wpi
sana w plany Boskiej Opatrznoci. To czas
próby, w który musi wejæ ca³y Koció³, a pols
ki w szczególnoci. Jest to próba nie tylko na
szego narodu i Kocio³a. Jest to w pewnym
sensie test na dwutysi¹cletni¹ kulturê i cywi
lizacjê chrzecijañsk¹ ze wszystkimi jej kon
sekwencjami: ludzk¹ godnoci¹, prawami
osoby, prawami spo³eczeñstw i narodów.
Nie mo¿na lepiej i janiej wyraziæ wa¿
noci pontyfikatu wiêtego Jana Paw³a II,
naszego niezwyk³ego Rodaka, Polaka wszech
czasów. Konfrontacja, o której mówi³ ks. Ka
rol Wojty³a w Stanach Zjednoczonych doko
nuje siê dzisiaj, na naszych oczach, z naszym
udzia³em. Wszystko, co rozpoczê³o siê dwa
lata póniej by³o duchowym przygotowa
niem nas do tego, w czym bierzemy udzia³
i z czym zmierz¹ siê nasze dzieci i wnuki.
Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e wielki Prorok,
Jan Pawe³ II nie mia³ racji, myli³ siê, albo
mówi³ pozornie wa¿ne rzeczy, bo wymaga³a
tego sytuacja? Nie! Mo¿na jednak zaryzyko
waæ twierdzenie, ¿e w tych grzmi¹cych s³o
wach przepowiada³ epidemiê koronawirusa,
przegonienie ludzi z kocio³ów, przyjmowa
nie Eucharystii na zbrukane rêce, straszenie

im. w. Wojciecha
dzaniu siê nad przysz³ym kszta³tem Europy
i Niemiec, kto zwróci³ uwagê, ¿e trzeba te¿
uwzglêdniæ opiniê papie¿a. Stalin zapyta³
wtedy: Ile dywizji ma papie¿?. Oczywicie
nie mia³ ¿adnej. Ale moc wiary okaza³a siê
si³¹, która na koniec w roku 1989 wytr¹ci³a
z równowagi sowiecki system si³y i umo¿li
wi³a nowy pocz¹tek. Nie ulega w¹tpliwoci,
¿e wiara papie¿a stanowi³a istotny element
w prze³amaniu si³. I z pewnoci¹ tak¿e tutaj
widoczna jest owa wielkoæ, która ujawni³a
siê w przypadku Leona I i Grzegorza I.
Jan Pawe³ by³ Wielkim Papie¿em, ale de
cyduj¹ce znaczenie dla Kocio³a i wiernych
ma Jego wiêtoæ. Bo przez tê wiêtoæ
umacnia siê wiara i umacnia siê Koció³.
Wszystko dlatego, ¿e nadesz³y czasy zdecy
dowanych rozstrzygniêæ. I tu rola wiêtego
Papie¿a jest decyduj¹ca. On nie rozwi¹¿e za
nas naszych doczesnych problemów, ale jas
no wskaza³ drogi, którymi powinnimy iæ.
Dziedzictwo w. Jana Paw³a sk³ania do
przypomnienia faktów, o których pisalimy
wielokrotnie. W Ojczynie Jubilata niezmien
nie mordowane s¹ bestialsko nienarodzone
dzieci. Pomimo up³ywu czasu i zmian ekip
rz¹dz¹cych  rokrocznie legalnie dokonywa
nych jest w Polsce 1300 aborcji. To chyba naj
ciê¿szy grzech ci¹¿¹cy na politykach i prezy
dencie. Przys³uguje im inicjatywa ustawodaw
cza, a nie robi¹ nic z obawy o wybory. Dosz³o
do sytuacji, ¿e aborcja uznawana jest jako pra
wo kobiet. Na koronawirusa, a raczej na cho
roby towarzysz¹ce temu zaka¿eniu zmar³o do
dnia wydania majowego Aspektu Polskiego
915 osób. Sparali¿owana zosta³a ca³a Polska,
ale mierci¹ dzieæmi nie przejmuje siê w War
szawie nikt.
Stulecie urodzin Karola Wojty³y jest oko
licznoci¹ radosn¹ dla niemal ka¿dego Po
laka. S¹ te¿ jednak ludzie nikczemni, którzy
postanowili w³anie na rocznicê setnych
urodzin w. Jana Paw³a II opublikowaæ kolej
ny film o rzekomej pedofilii w polskim Ko
ciele. Nazwisk tych ludzi nie warto wymie
niaæ, jednak niegodziwoæ i zuchwa³oæ ich
czynu znów wstrz¹sa opini¹ publiczn¹. S¹
wspierani przez wszystkie media prywatne,
zajmuj¹ czo³owe miejsca w serwisach infor
macyjnych w³anie w dniach urodzin wiê
tego. Bezpardonowo, na podstawie pomówieñ
i uogólnieñ atakowani s¹ ksiê¿a i hierarcho
wie, a wierni milcz¹, bo kazano im uczestni
czyæ we Mszach w. nadawanych w telewizji,
to zarazem s³uchaj¹ gorsz¹cych relacji.
Sto lat temu w Wadowicach urodzi³ siê
Karol Wojty³a. By³ ch³opcem z ma³ej podkra
kowskiej miejscowoci. Ju¿ w czasie wojny
wst¹pi³ do seminarium, wiêcenia kap³añskie
przyj¹³ w 1946 r. Studiowa³ w Rzymie i po
zna³ w. Ojca Pio. By³ wikarym i wyk³adow
c¹, w 1958 roku przyj¹³ sakrê biskupi¹, a 5 lat
póniej arcybiskupem metropolit¹ krakows
kim. W 1967 r. mianowany na kardyna³a, a 16
padziernika 1978 r., wybrany Papie¿em.
13 maja 1981 r. ciê¿ko raniony przez tureckie
go zamachowca, Ali Agcê. Odby³ do Polski 8
pielgrzymek apostolskich. Napisa³ 14 encyk
lik, 42 listy apostolskie, 14 adhortacji i 12
Konstytucji apostolskich. W latach 19792003
kanonizowa³ 482 i beatyfikowa³ 1343 osoby.
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Zabójstwo zgodne z prawem
S¹d Najwy¿szy Holandii zalegalizowa³ w³anie eutanazjê osób z demencj¹. To szczególnie
diaboliczne posuniêcie, bo dotyczy osób, które nie s¹ w stanie podj¹æ samodzielnie decyzji
ze wzglêdu na charakter choroby. Eutanazja jest legalna w Holandii od 2002 r. w sytuacjach,
gdy cierpienie pacjenta jest nie do zniesienia bez perspektywy poprawy. Eutanazja
odbywa siê na ¿yczenie pacjenta. Dopuszczono te¿ odebranie ¿ycia dziecku poni¿ej 12 roku
¿ycia za zgod¹ jego rodziców.
Jak czytamy w owiadczeniu holenderskiego
s¹du, eutanazja mo¿e byæ przeprowadzona
tak¿e w sytuacji, gdy pacjent nie jest w stanie
wyraziæ swojej woli.
S¹d Najwy¿szy podj¹³ decyzjê o eutanazji
osób z demencj¹ po mierci 74letniej kobie
ty dotkniêtej chorob¹ Alzheimera, któr¹ za
bito w 2016 r., przez dosypanie do kawy wsy
pano rodków usypiaj¹cych, by umo¿liwiæ
podanie jej miertelnego zastrzyku. Opis
umierania bezbronnej kobiety jest przera¿a
j¹cy. rodki usypiaj¹ce nie zadzia³a³y i by³a
przytrzymywana przez córkê, by mo¿na by³o
dokoñczyæ podawanie trucizny. Sprawa wy

sz³a na jaw, a lekarkê oskar¿ono o zabójstwo.
S¹d uniewinni³ lekarkê z wszelkich zarzutów,
a orzeczenie to podtrzyma³ S¹d Najwy¿szy.
Córka zabitej kobiety stanê³a po stronie
lekarki twierdz¹c, ¿e ta uwolni³a jej matkê
z wiêzienia niefunkcjonuj¹cego umys³u, w któ
rym siê znalaz³a. Przypomnia³a zarazem, ¿e
matka du¿o wczeniej podpisa³a tzw. testa
ment biologiczny, zawieraj¹cy mo¿liwoæ
przeprowadzenia eutanazji. Kobieta zastrzeg
³a sobie jednak, ¿e o tym, czy i kiedy do tego
dojdzie zadecyduje w póniejszym czasie,
ale tego nie zrobi³a.
W 2019 r. holenderski s¹d uniewinni³

lekarza, który trzy lata wczeniej zabi³ pac
jenta chorego na Alzheimera. Zdaniem le
karza chory udzieli³ takiej zgody. Lekarz nie
konsultowa³ siê z rodzin¹ w tej sprawie i to
ona zg³osi³a morderstwo do prokuratury,
podkrelaj¹c, ¿e osoba chora na Alzheimera
ma ograniczon¹ wiadomoæ i zdolnoæ
podejmowania decyzji. S¹d Najwy¿szy znów
uzna³, ¿e pisemny wniosek o eutanazjê podpi
sany przez osoby z zaawansowan¹ demencj¹
wystarczy do spowodowania mierci chorej
osoby. Chory nie musi potwierdzaæ tego tego
wniosku, by rozpocz¹æ procedurê eutanazji.
To kolejny krok na diabolicznej drodze
pozbywania siê ludzi s³abych, chorych,
których utrzymanie jest kosztowne dla pañst
wa i bliskich.
Holandia by³a pierwszym krajem na wie
cie, który zalegalizowa³ eutanazjê. Od 2002 r.
mo¿na tam dokonywaæ zabójstwa w majesta
cie prawa. W pierwszym roku obowi¹zywa
nia ustawy zarejestrowano 1882 przypadki
zabójstwa osób chorych.

W 2019 r. w Holandii zarejestrowano
ponad 3 tys. wniosków o eutanazjê. Szacuje
siê, ¿e nawet 5 proc. zgonów mo¿e siê doko
nywaæ wskutek eutanazji.
Obecnie w Holandii rozpoczyna siê de
bata o dopuszczenie prawa do eutanazji dla
osób powy¿ej 75 roku bez ¿adnych dodatko
wych warunków.
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Nasze kapliczki

Niezwyk³y krzy¿ z gminy Zadzim
We wsi G³ogowiec w gminie
Zadzim znajduje siê niezwyk³a
kapliczka. Porodku, na bia³ym
postumencie, znajduje siê ude
korowany krzy¿, a po bokach
cztery mniejsze, dodane pó
niej. Jak mówi¹ opiekuj¹cy siê
ni¹ mieszkañcy, na których
dzia³ce stoi, jej historia siêga
czasów przedwojennych. Pod
czas II wojny wiatowej, by
uchroniæ przed Niemcami, któ
rzy chcieli j¹ zburzyæ, miesz
kañcy wsi zakopali j¹ kamienn¹
podstaw¹ do góry, by Niemcy
nie odkryli, co ukryto w ziemi.
Dzi jest widomym zna
kiem wiary mieszkañców tej
niewielkiej wsi w gminie Za
dzim.
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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 7 czerwca 2020 r.,
o godz. 16:00.
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¯ycie z koronawirusem
Z radoci¹ oddajemy do r¹k naszych wiernych Czytelników kolejne wydanie miesiêcznika

maja, które siê tak po prostu nie odby³y. Zo
sta³o po nich 30 mln kart do g³osowania na
wybory korespondencyjne wydrukowanych
bez podstawy prawnej, które pójd¹ pewnie
do kosza.
Rz¹d organizowa³ szpitale tzw. jedno
imienne, które mia³y przyjmowaæ zaka¿o
nych. Wszyscy zaczêli zbieraæ pieni¹dze dla
szpitali i medyków i na leczenie z choroby
COVID 19, obdarowywali szpitale rodkami

niczeniami, zaczêlimy myleæ nieco kry
tyczniej. 300500 zachorowañ dziennie, kil
kakilkanacie zgonów z powodu koronawi
rusa to w skali kraju niewielkie liczby. Tym
czasem codziennie s³yszymy o mierci ko
go, kto nie zosta³ na czas przyjêty do szpitala
z udarem czy zawa³em, kto siedzi w domu
z chorob¹, bo nie ma gdzie jej leczyæ. Kto
próbuje ratowaæ zdrowie telewizyt¹ lekars
k¹, kto leczy siê domowymi sposobami...
A mo¿e zrobi³o siê ciep³o i wyszlimy na spa
cer odrywaj¹c siê od telewizji? Nawet poja
wi³ siê dowcip, ¿e od koronawirusa skutecz
nie chroni wyrzucenie telewizora.
Telewizja odegra³a w tej bezprecensowej
epidemii rolê niezwyk³¹: owszem bezcenna

ochrony osobistej, respiratorami. Pozbawieni
pracy ludzie zaczêli szyæ maseczki dla medy
ków. Wszystko to uzupe³nia³y coraz bardziej
przera¿aj¹ce obrazy ze wiata: szpitale polo
we, trumny przechowywane na lodowiskach
i salach gimnastycznych, bo nie nad¹¿ano
z pochówkiem, lekarze postawieni przed fak
tem wyboru, kogo leczyæ. I zatrwa¿aj¹ce wia
domoci z domów opieki nad osobami star
szymi. Czy nie balimy siê trochê takiego
scenariusza i u nas?
Szybko okaza³o siê, ¿e s¹ równi i równiej
si. Gdy nakazywano nam chodzenie w odleg
³oci 2 metrów od siebie, nawet ma³¿onkom,
gdy zamykano cmentarze, Jaros³aw Kaczyñs
ki móg³ z³o¿yæ kwiaty na grobie brata i matki.
Cmentarz otwarto tylko dla niego. Tak¿e gru
pa pos³ów PiSu zwartym szeregiem z³o¿y³a
kwiaty pod pomnikiem w rocznicê katastrofy
smoleñskiej, maj¹c za nic ustalone przez sie
bie zakazy. Gdy Kazik Staszewski opisa³ to
w piosence pt. Twój ból jest lepszy ni¿ mój,
ta wylecia³a w tajemniczych okolicznociach
z kultowej listy przebojów Trójki. Zacz¹³ siê
w³anie festiwal kolejnych odejæ dziennika
rzy z Trójki.
Chyba z czasem przysz³o trochê uspoko
jenia. Mo¿e zmêczeni t¹ kwarantann¹ i ogra

by³a informacja o aktualnym stanie i eduka
cja, jak chroniæ siê przed chorob¹, ale poziom
g³upoty, jak¹ mo¿na by³o przy okazji zaob
serowaæ by³ przera¿aj¹cy: dziennikarze wystê
puj¹cy w jednorazowych rêkawiczkach i ma
seczkach, lansuj¹cy pseudotwórczoæ w do
mach i balkonach, pokazuj¹cy osza³amiaj¹ce,
nie zawsze m¹droci¹, pomys³y tych¿e celeb
rytów zamkniêtych rzekomo w domach, bie
gaj¹cych maratony w ogródku, p³ywaj¹cych
na sucho po domu, graj¹cych w tenisa patel
ni¹, itp. radosne pomys³y. Norm¹ s¹ do dzi
programy realizowane za pomoc¹ ³¹czeñ
przez elektroniczne media. Ba, nawet dzien
nikarze prowadz¹ swoje programy z domów,
taka swoista praca zdalna. Zakrawa³o to nie
mal na kpinê z ciê¿ko pracuj¹cych ludzi. Co
o tym myla³y pielêgniarki i lekarze, sprze
dawczynie, kierowcy i urzêdnicy, pracowni
cy elektrowni czy wodoci¹gów, którzy mu
sieli iæ do pracy, gdy s³yszeli wszechobecne
zostañ w domu, mo¿na sobie wyobraziæ.
W³adze od pocz¹tku organizowa³y nam
szczegó³owo ¿ycie, a codzienna egzystencja
do dzi opiera siê na zakazach. Oczywicie,
wiele z tych posuniêæ by³o s³usznych i za
pewne znacznie ograniczy³y liczbê chorych,
ale tak wiele okaza³o siê niespójnych, nietra

Aspekt Polski po dwumiesiêcznej przerwie spowodowanej rozlewaj¹c¹ siê po Polsce
epidemi¹. Pisz¹c w lutowym wydaniu o koronawirusie, który nie dotar³ jeszcze wtedy do
Polski zadawalimy pytanie: czy koñczy siê pewna epoka w naszym ¿yciu?
Do pocz¹tków marca moglimy mieæ jeszcze
nadziejê, ¿e jakim cudem nas ta choroba
ominie. Ale od 4 marca, gdy media donios³y
o pierwszym zachorowaniu w Polsce, ledzi
my codzienne raporty o rosn¹cej liczbie za
ka¿eñ, a z czasem i o zgonach. Co ciekawe,
dopiero od niedawna zaczêto podawaæ w tych
statystykach liczbê osób, które wyzdrowia³y,
zwanych nieco dziwnie ozdrowieñcami
i podawane s¹ liczby osób, które zmagaj¹ siê
z wirusem. Z ka¿dym dniem nasze obawy
ros³y, u wielu przeradza³y siê w strach i histe
riê. W telewizji nakazywano nam zostaæ w do
mu, firmy i urzêdy organizowa³y pracê zdal
n¹, wkrótce zamkniêto szko³y. Do dzi jeste
my obserwatorami nauczania zdalnego, które
w wielu miejscach jest fikcj¹, a tam gdzie
dzia³a anga¿uje rodziców w sposób dot¹d
niespotykany, tak ¿e oceny uzyskane przez
dziecko nale¿a³oby podzieliæ na pó³ z rodzi
cem. Dzieci spêdzaj¹ wiele godzin przed mo
nitorami. Problem szko³y w dobie korona
wirusa na pewno zas³uguje na osobny tekst.
Na Polaków pad³ blady strach. Niemal co
dzieñ mówi do nas z telewizora pan minister
zdrowia, który przekazuje kolejne informacje
i mówi, co nam wolno, a czego nie. Polska
zamknê³a siê na rozwój choroby doæ szyb
ko: zamkniêto szko³y, wiele zak³adów pracy
i sklepów, galerie handlowe, restauracje i sa
lony fryzjerskie i kosmetyczne, zakazano
wszelkich zgromadzeñ, imprez i szkoleñ,
zamkniêto parki, na krótko nawet lasy. Wiele
osób z dnia na dzieñ straci³o ród³a dochodu.
Ograniczono liczbê wiernych, którzy mog¹
uczestniczyæ w uroczystociach w kociele
najpierw do 50, a nastêpnie do 5. Kocielne
w³adze zareagowa³y dyspens¹ od uczestnic
twa we Mszy wiêtej i organizowaniem tele
wizyjnych i internetowych transmisji. Nikt
nie zaprotestowa³.
Wielu ksiê¿y objê³o opiek¹ swoich para
fian. Zwiêkszano liczbê mszy wiêtych, ot
wierano kocio³y w ci¹gu dnia, organizowa
no spowiedzi  wszak pocz¹tek zarazy przy
pad³ na okres Wielkiego Postu. Ludzie nie
mogli iæ do kocio³a, ksiê¿a szli do ludzi.
Jak wspania³y ksi¹dz z jednej z ³ódzkich pa
rafii, który powiêci³ nam pokarmy na wiêta.
Niezapomniane wra¿enie zrobi³ te¿ na mnie
filmik z facebooka, na którym ksi¹dz szed³
samotnie wiejsk¹ drog¹ z Najwiêtszym Sak
ramentem, b³ogos³awi¹c swoich parafian...
Serce bola³o, gdy widzia³o siê puste ko
cio³y...
Ograniczono nam wolnoæ przemieszcza
nia siê. Wszystko na mocy rozporz¹dzeñ wy
danych na podstawie ustawy o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakanych
u ludzi z 2008 r. i wydanych na jej podstawie
rozporz¹dzeñ Ministra Zdrowia i Prezesa
Rady Ministrów. Rosn¹ce obostrzenia, po
licja na ulicach, nawet tam, gdzie pró¿no by³o
jej w normalnych okolicznociach szukaæ, to
wszystko oznacza³o tylko jedno  znaleli
my siê w stanie nadzwyczajnym, choæ rz¹
dz¹cy rêkami i nogami bronili siê, by go for
malnie wprowadziæ. Pewnie dlaczego, ¿e ¿¹
da³a tego opozycja. A w tle oczywicie by³y
wybory prezydenckich zaplanowane na 10

fionych i niejasnych, ¿e stanowi³y albo pole
do popisu dla policji, tak licznie w tym czasie
widocznej na ulicy, jak nigdy wczeniej i tak
chêtnie czêstuj¹cej obywateli mandatami,
albo budzi³y miesznoæ czy lekcewa¿enie.
W mediach spo³ecznociowych szybko poja
wi³y siê teorie o rozkazie polowania na man
daty, by sfinansowaæ rz¹dow¹ pomoc dla grup,
które ucierpia³y w kryzysie, o zagl¹daniu do
toreb, by sprawdziæ, czy zakupy s¹ pierwszej
potrzeby, o przepytywaniu wyje¿d¿aj¹cych
z miasta, o karach za brak maseczki.
Te maseczki sta³y siê zreszt¹ swoistym
symbolem walki z epidemi¹. Oto bowiem
w po³owie marca minister zdrowia £ukasz
Szumowski ma³o elegancko wymiewa³ siê
z osób nosz¹cych maseczki na ulicach, kilka
dni póniej w innej telewizji mówi³, ¿e nie
ma objawów choroby, wiêc nie ma po co no
siæ maseczki, by po kolejnych kilkunastu
dniach nakazaæ zakrywanie twarzy i nosa nie
mal wszêdzie i niemal wszystkim. I bez mru
gniêcia okiem mówi, ¿e tak trzeba. Dodawa³
te¿, ¿e jestemy wci¹¿ przed szczytem epide
mii. Ci, którzy maj¹ k³opoty z oddychaniem
ze wzglêdu na stan zdrowia mog¹ maseczki
nie nosiæ. I tu siê zaczê³o. Media spo³eczno
ciowe rozgrza³y siê natychmiast opowie
ciami o policjantach, którzy za nic nie chcieli
uwierzyæ, ¿e kto mo¿e mieæ problem z no
szeniem maseczki. Posypa³y siê mandaty, a s¹
dy zapewne, jak ju¿ zaczn¹ pracowaæ, bêd¹
zajmowaæ siê ukaranymi, którzy nie przyjêli
mandatu. Polak potrafi, wiêc szybko da³ so
bie radê z maseczk¹, która owszem znajduje
siê na ustach, ale pod nosem. A czasem na
brodzie. Alibi stanowi te¿ papieros czy jakie
spo¿ywane na ulicy jedzenie. Celowo nie po
ruszamy tematu sensu noszenia maseczki np.
Na pustej ulicy i czy chroni przed wirusem,
bo to osobny temat. Na razie wiadomo, ¿e
maseczka na twarzy chroni przed mandatem.
Symbolem koronawirusa s¹ maseczki tak
¿e dlatego, ¿e mo¿na by³o na nich ubiæ wiet
ny interes. Po warunkiem, ¿e jest siê koleg¹
ministra zdrowia. Ministerstwo zakupi³o bo
wiem od niego maseczki za 5 mln z³. Nieste
ty, o sprawie dowiedzia³a siê prasa, bo cena
maseczek by³a mocno zawy¿ona, do tego
okaza³o siê, ¿e nie maj¹ wymaganych ate
stów. Poniewa¿ o sprawie zrobi³o siê g³ono,
trafi³a do prokuratury.
Zupe³nie osobn¹ kwesti¹ jest oczywicie
kryzys gospodarczy, który zagl¹da nam w oczy
wywo³any zamkniêciem gospodarki i wyda
rzeniami na wiecie. Ciekawie pisze o tym
w tym wydaniu prof. Miros³aw Matyja.
Wydaje siê, ¿e powoli wychodzimy z tej
epidemii, choæ wielu specjalistów ostrzega
przed kolejn¹ groniejsz¹ fal¹. wiat z nie
cierpliwoci¹ czeka na szczepionkê, trochê
lekcewa¿¹c g³osy w¹tpi¹cych w to, czy szcze
pionka przygotowana w tak krótkim czasie
bêdzie na pewno skuteczna i  co wa¿niejsze
 bezpieczna.
W³adze luzuj¹ obostrzenia, jak nazywa
siê znoszenie lub ³agodzenie kolejnych zaka
zów. Mo¿na ju¿ otwieraæ ¿³obki, przedszko
la, zaplanowane s¹ egzaminy dla uczniów,
otwarte s¹ hotele, zak³ady fryzjerskie i resta
ruracje. W kociele na ka¿de 10 m kw. mo¿e
byæ jeden wierny, obostrzenia ³agodzone s¹
te¿ w sklepach i komunikacji.
Wierzê, ¿e wrócimy z czasem do normal
noci, choæ obawy pewnie zostan¹ na d³ugo.
Czy bêdzie to taka sama normalnoæ? Czy
bêdziemy tacy sami? Jakie duchowe spusto
szenia zostawi w nas ta zaraza, a w³aciwie
ta wojna z ni¹? Ta walka trwa, ale zachêcamy
ju¿ do takiej refleksji.

IWONA KLIMCZAK
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Polskie meble
W ostatnich dniach lutego Poznañ by³ wiatow¹ stolic¹ meblarstwa. Presti¿owe Targi
Poznañskie s¹ jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ bran¿y meblowej w Europie i na wiecie.
Podczas tegorocznych Targów Meblowych  Polska 2020, meblarze z oko³o 70 krajów
wiata prezentowali swoje dokonania.
Wród nich byli polscy meblarze, którzy po
kazali potêgê rodzimej produkcji mebli. Jak
siê okazuje, by³o to jedno z ostatnich du¿ych
wydarzeñ masowych, zanim koronawirus za
w³adn¹³ przestrzeni¹ publiczn¹ parali¿uj¹c
nasz kraj i resztê wiata. Na hektarach po
wierzchni wystawowych MTP (Miêdzynaro
dowych Targów Poznañskich) pojawi³y siê
tysi¹ce osób: goci i wystawców z ca³ego
wiata. Swoj¹ ofertê zaprezentowa³o ponad
500 firm. Liderem tegorocznych targów zos
ta³a polska rodzinna firma Szynaka Meble.
Dobrze jest wiedzieæ, ¿e Polska jeszcze
co produkuje i ¿e robi to z sukcesem. Polska
bran¿a meblarska uchowa³a siê, pomimo pry
watyzacyjnych przejêæ pañstwowych fabryk
mebli w ramach gangsterskiej transformacji.
Du¿y udzia³ w wyprzeda¿y maj¹tku narodo
wego mieli nasi zachodni s¹siedzi. Bydgoska
Fabryka Mebli i Olsztyñskie Fabryki Mebli
zosta³y przejête przez niemieck¹ firmê Schie
der, Czersk¹ Fabrykê Mebli kupi³ Karl Heinz
Klose, a Goleniowsk¹ Fabrykê Mebli prze
chwyci³ niemiecki koncern Bruna Steinhoffa.
W burzy dziejowej, jak¹ by³a transformacja
Polski, pad³o wiêkszoæ du¿ych fabryk prze
mys³u meblarskiego. Rz¹dz¹cy Polsk¹ po
mogli roztrwoniæ polski dorobek meblarstwa,
który w wielu przypadkach by³ kontynuacj¹
przedwojennych fabryk meblowych. W wyni
ku tych przekszta³ceñ zniknê³y m.in. s³ynne
swarzêdzkie meble i bydgoskie meble firmu
j¹ce siê solidnymi drewnianymi komodami na
nó¿kach. Polski kapitalizm sprawi³, ¿e Byd
goska fabryka za³o¿ona w 1884 r. musia³a za
koñczyæ swoje istnienie w 2016 r. Na szczê
cie nie wszystko zosta³o sprzedane i zniszczo
ne. Wiele ma³ych rodzinnych firm przetrwa³o,
a nawet rozros³o siê tworz¹c nowe wiatowe
marki.
Przeciêtny Polak, który chce dzisiaj kupiæ
meble, zaczyna swoje poszukiwania od skle
pów sieci IKEA. Czêsto na tym poprzestaje.
Zadawala siê ofert¹ tego szwedzkiego potenta
ta meblowego nie wiedz¹c, ¿e na terenie ca³ej
Polski funkcjonuje wiele rodzinnych firm
meblarskich oferuj¹cych meble najwy¿szej
klasy wiatowej, wykonane z naturalnych ma
teria³ów i zachwycaj¹ce zagranicznych od
biorców nowoczesnym designem. Polskich
producentów mebli reprezentuje Ogólnopols
ka Izba Gospodarcza Producentów Mebli
(OIGPM), której prezesem jest Jan Szynaka,
w³aciciel jednej z wiod¹cych firm meblars
kich w Polsce. Firma ta wystêpuje pod nazw¹
Szynaka Meble Sp. z o.o. z siedzib¹ w Luba
wie ko³o Ostródy. Specjalizacj¹ tej rodzinnej
firmy z ponad 60letni¹ tradycj¹, jest produk
cja mebli z naturalnego drewna brzozowego.
Firma ta produkuje te¿ meble tapicerskie, meb
le kuchenne i inne. Za PRL mo¿na by³o mieæ
ma³e warsztaty rzemielnicze, dlatego ojciec
obecnego w³aciciela móg³ za³o¿yæ swój przy
domowy warsztat stolarski. Powodzi³o mu siê
dobrze. Gdy w latach 90tych pada³y pañst
wowe firmy meblarskie, w 2003 r. przej¹³
jedn¹ z nich  Wolsztyñsk¹ Fabrykê Mebli.
Dzisiaj firma Szynaków zatrudnia tysi¹ce osób
pracuj¹cych w szeciu nowoczesnych zak³a
dach rozsianych po ca³ej Polsce. Firma ta

posiada te¿ w³asne centrum wystawiennicze i
centrum logistyczne.
Obok mebli Szynaki warto wymieniæ in
nych producentów, którzy podobnie jak Szy
naka, zaczynali w ma³ym warsztacie. Dziêki
pracowitoci i sprytowi dorobili siê dzisiaj
du¿ych firm sprzedaj¹cych swoje meble na
ca³ym wiecie. Ciekawa jest historia firmy
Kler, której specjalnoci¹ s¹ meble tapicero
wane, wród których wyró¿niaj¹ siê eksklu
zywne meble skórzane. W³acicielem tej ro
dzinnej firmy jest Piotr Kler z Dobrodzienia 
miasteczka pod Opolem. W 1974 r. Piotr Kler
jako pierwszy w Polsce wyprodukowa³ meble
wypoczynkowe ze skóry opatruj¹c je swoim
nazwiskiem. Zainteresowanie tymi meblami
by³o tak du¿e, ¿e oczekiwanie w kolejce trwa
³o trzy lata. W³aciciel rozszerzy³ dzia³alnoæ
i produkowa³ w kilku zak³adach rozrzuconych
po Dobrodzieniu  nazywanego miastem sto
larzy. Meble by³y drogie, ale jakoæ dosko
na³a. Piotr Kler nadzorowa³ osobicie ka¿dy
szczegó³. W 1991 r. otworzy³ pierwszy salon
firmowy, a w 1993 r. rozpocz¹³ eksport swoich
mebli sygnuj¹c je swoim nazwiskiem. Dzi
firma Kler S.A. sprzedaje meble na ca³y wiat.
Mebli Klera nie ma tylko w Australii. Rodzin
na firma Kler wychodz¹c na przeciw modzie,
wspó³pracuje z projektantami z W³och, Fran
cji. Posiada sklep internetowy i w³asn¹ sieæ
dystrybucji  a¿ 34 w³asnych salonów w ca³ej
Polsce.
Meble w bardziej przystêpnej ni¿ cenie,
w porównaniu do marki Kler, produkuje ro
dzinna firma meblowa z Elbl¹ga  Meble
Wójcik Sp. z o.o. Firma ta produkuje meble
z p³yty laminowanej wysokiej jakoci  odpor
nej na zarysowania, wilgotnoæ i wysok¹ tem
peraturê. Historia rozwoju tej rodzinnej firmy
jest podobna do firmy rodziny Kler czy rodzi
ny Szynaka. Stolarz Leszek Wójcik za³o¿y³
pierwszy zak³ad stolarski jeszcze za PRLu,
w 1986 r. W trudnych czasach transformacji,
utrzyma³ siê na rynku i dzisiaj zatrudnia ponad
tysi¹c pracowników specjalizuj¹c siê w pro
dukcji mebli skrzyniowych do samodzielnego
monta¿u. O sukcesie tej firmy wiadczy eks
port a¿ do 20 krajów. Ciekawa jest równie¿
historia powstania i rozwoju prywatnego przed
siêbiorstwa meblowego z Krosna, wystêpuj¹
cego obecnie pod nazw¹ Nowy Styl. Bracia 
Adam i Jerzy Krzanowscy za³o¿yli w 1992 r.
firmê rodzinn¹ produkuj¹c¹ krzes³a. Nie by³y
to klasyczne krzes³a drewniane, tylko krzes³a
oparte na stalowej ramie. Adam Krzanowski
przebywa³ jaki czas wczeniej w USA i tam
pracowa³ w fabryce produkcji mebli biuro
wych. Zdobyta wiedza i kontakty, u³atwi³y
mu otwarcie w Polsce wraz z bratem w³asnej
firmy. Od tego czasu minê³o zaledwie 30 lat,
a dzisiaj Nowy Styl Sp. z o.o. jest rozpozna
waln¹ na wiecie mark¹ wyspecjalizowan¹
w meblach biurowych  w produkcji ergono
micznych foteli, w wyposa¿aniu biurowców,
centrów konferencyjnych, szpitali. Firma zat
rudnia 7 tysiêcy osób w piêciu fabrykach zlo
kalizowanych na Podkarpaciu. Posiada rów
nie¿ w³asne Centrum BadawczoRozwojowe.
Gdy upada³y wielkie polskie przedsiêbior
stwa produkcji mebli, sytuacjê pracowników

tej bran¿y ratowa³o pojawienie siê w 1990 r.
na polskim rynku szwedzkiej sieci sklepów
IKEA. Firma ta nawi¹za³a wspó³pracê z pol
skimi producentami mebli, udostêpni³a swój
rynek zbytu i dystrybucji. W póniejszym eta
pie IKEA zbudowa³a na terenie Polski w³asne
zak³ady produkcyjne, w których zatrudnia³a
bezrobotnych stolarzy ze zlikwidowanych
pañstwowych przedsiêbiorstw meblowych.
Na przyk³adzie losów Goleniowskich Fabryk
Mebli z okolic Szczecina mo¿na przeledziæ,
jak wygl¹da³o prywatyzowanie polskiej
gospodarki. W latach 90tych, niemiecki kon
cern Bruno Steinhoffa kupi³ 55 procent udzia
³ów tego przedsiêbiorstwa. Wtedy pracowa³o
tam ponad tysi¹c pracowników. Niemiecki
wiêkszociowy udzia³owiec najpierw zmieni³
liniê produkcyjn¹ przechodz¹c z produkcji
mebli z p³yt wiórowych na meble sosnowe.
Pocz¹tkowo ca³a produkcja trafia³a na rynek
niemiecki. Potem pojawi³ siê problem ze zby
tem tych mebli. W 2006 r. zwolniono resztkê
pracowników i zamkniêto zak³ad. Pracowni
ków tych uratowa³a przed bezrobociem firma
IKEA, która zatrudni³a wykwalifikowanych
pracowników w swoich nowo zbudowanych
zak³adach produkcyjnych na terenie Gole
niowskiego Parku Przemys³owego. Podobnie
IKEA zagospodarowywa³a bezrobotnych sto
larzy w innych rejonach Polski. Dzi ta naj
wiêksza na wiecie firma meblarska zatrudnia
w Polsce oko³o 10 tysiêcy pracowników w 16
zak³adach.
Mo¿na by wymieniæ wielu polskich pro
ducentów mebli, którym uda³o siê utrzymaæ
na rynku meblarskim. W Polsce zarejestrowa
nych jest ponad 27 tysiêcy firm meblowych,
z czego 85 to du¿e przedsiêbiorstwa, 306 to
rednie firmy, 1318  ma³e. Pozosta³e ponad
25 tysi¹ce firm zatrudniaj¹cych do 9 pracowni
ków, nazywa siê mikrofirmami. £¹cznie bran
¿a meblarska zatrudnia ok. 160 tysiêcy osób.
Na wiecie rozpoznawalne s¹ polskie marki
mebli, m.in.: Kler, Szymala, Wójcik, Nowy
Styl, Klose, Vero, Forte, Black Red White.
Mimo rozkradzionego maj¹tku wypracowane
go w czasach PRL, fach stolarski w Polsce nie
zanik³. Bran¿a stolarska potrafi³a wykorzystaæ
unijne dotacje, zmodernizowa³a swoje warsz
taty, wprowadzi³a nowe materia³y, technolo
gie i przynosi du¿e zyski. W 2019 r. wartoæ
polskiego rynku mebli wyniós³ oko³o 50 mld
z³. Kiedy drewniane meble starcza³y na ca³e
¿ycie. Teraz wymienia siê meble z powodów
mody, czêstych przeprowadzek i gorszej ja
koci mebli (bo wykonanych z materia³ów
drewnopochodnych). Na razie polscy mebla
rze radz¹ sobie dobrze, mimo dzia³añ rywali
z tej bran¿y  Niemiec, W³och i Francji. Polsce

meblarze podejmuj¹ wyzwania nowoczesno
ci poprzez zwiêkszanie udzia³u sprzeda¿y
online oraz poprzez wizualizacjê i personali
zacjê oferty.
Polska bran¿a meblowa zajmuje dzi dru
gie po Niemcach miejsce w Europie pod
wzglêdem eksportu. Jestemy szóstym produ
centem mebli na wiecie. Pierwsze miejsce
zajmuj¹ Chiny, z którymi kooperujemy. Spro
wadzamy stamt¹d tapicerkê i okucia do mebli.
Ograniczenia  na³o¿enie wysokiego c³a przez
Trumpa na eksport chiñskich mebli, stwarza
szansê dla polskich produktów zwiêkszenia
eksportu polskich mebli do USA, oczywicie
jeli epidemia koronawirusa nie zak³óci miê
dzynarodowego handlu. Konkurenci zazdro
szcz¹ Polakom sukcesów w bran¿y meblars
kiej. Dotyczy to g³ównie Niemiec i Francji,
które chc¹ zmniejszyæ obecnoæ polskich
mebli na ich rynku poprzez zaostrzenie prze
pisów. Niemcy od pierwszego stycznia tego
roku zmieni³y swoje wytyczne dotycz¹ce
obecnoci formaldehydu w meblach. Obowi¹
zuj¹c¹ w UE normê emisji tego zwi¹zku po
zostawili na poziomie 0,1ppm, ale zmienili
metodê pomiaru tej emisji na bardziej precy
zyjn¹. Czêæ mebli z Polski mo¿e nie przejæ
pozytywnie tych badañ. Formaldehyd zalicza
ny do substancji rakotwórczych, jest sk³adni
kiem klejów u¿ywanych do produkcji p³yt
drewnopochodnych (p³yt OSB, p³yt wióro
wych, sklejki). Norma europejska dopuszcza
stê¿enie formaldehydu dla klasy mebli kate
gorii A, czyli mebli przeznaczonych do miesz
kañ, szkó³ i szpitali w iloci 0,1ppm (0,125mg/
m3). Normê tê opisuje siê znakiem E1. Fran
cuzi i ruch ekologistów chce zmniejszyæ tê
normê o po³owê (E0,5); a nawet do zera. Gdy
by zrealizowa³y siê marzenia tych rodowisk,
nasze meblarstwo musia³oby zmierzyæ siê
z tym trudnym wyzwaniem.
Tendencja zaostrzania norm ekologicz
nych i rygor wdra¿ania tzw. gospodarki zrów
nowa¿onego rozwoju, rubuje wymagania
wobec przemys³u meblarskiego. Zaostrzaj¹ce
siê przepisy wymuszaj¹ nie tylko zmianê tech
nologii produkcji  stosowania ekologicznych
materia³ów i zmniejszenie formaldehydu
w meblach drewnopochodnych, ale równie¿
wymuszaj¹ dopasowanie siê do wymogów
w dziedzinie gospodarowania odpadami i ko
rzystania z ekologicznej energii. UE nie daje
nam odsapn¹æ. Gdy tylko uda nam siê odbu
dowaæ jak¹ ga³¹ gospodarki, unijni biurokra
ci wymylaj¹ przepisy podparte pokrêtn¹ ideo
logi¹ i szczytnymi celami, by cofn¹æ nas w roz
woju. I tak dzieje siê od trzydziestu lat.

MARCIN KELLER
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Koronny kryzys w Europie
Rozwijaj¹ca siê epidemia koronawirusa stanowi  oprócz zagro¿enia dla zdrowia wielu ludzi
 tak¿e powa¿ny kryzys ekonomiczny dla Europy. Jest to przede wszystkim szok dla realnej
gospodarki, który uderza mniej wiêcej jednakowo we wszystkie kraje europejskie. Wszelkie
zabezpieczenia wprowadzone po globalnym kryzysie finansowym w latach 20072008 zosta³y
zaprojektowane w celu walki z innym rodzajem kryzysu  wywodz¹cym siê z sektora
finansowego lub pojedynczego pañstwa. Tymczasem mamy do czynienia z kryzysem globalnym,
którym Europa dotkniêta jest bezporednio i który wystêpuje zarówno po stronie popytu, jak
i poda¿y. I tu le¿y fenomen obecnego kryzysu.

Mocne i s³abe strony
Kryzys finansowy dwanacie lat temu mia³
charakter globalny i wywo³a³ powa¿n¹ recesjê.
Europa wysz³a z tego kryzysu z ró¿nymi
mocnymi i s³abymi stronami. Do mocnych
stron nale¿y lepiej skapitalizowany i przej
rzysty sektor bankowy. Dlatego banki s¹ sil
niejsze ni¿ przed wspomnianym kryzysem.
S³ab¹ stron¹ jest d³ugi okres wyj¹tkowo nis
kich stóp procentowych, który zachêca³ do
zaci¹gania po¿yczek. Dlatego pañstwa euro
pejskie s¹ obecnie mocno zad³u¿one i to nie
jest ¿adna tajemnica.
Unia Europejska dysponuje bud¿etem
na dobra pogodê  nie zosta³ on zaprojek
towany w celu radzenia sobie w sytuacjach
kryzysowych. Negocjacje poprzedzaj¹ce ko
ronawirusa dotycz¹ce wysokoci bud¿etu UE
(1,11% dochodu narodowego  propozycja
Komisji Europejskiej, 1,02%  poziom 2014
2020 czy 1,07%  kompromis), okazuj¹ siê
ju¿ teraz ¿a³osne. Co wa¿niejsze, planowanie
bud¿etu w stylu komunistycznym na okres
siedmiu lat jest co najmniej problematyczne,
bowiem nie pozostawia miejsca na finanso
wanie z wyprzedzeniem, a jeszcze mniej
miejsca na zmianê priorytetów wydatków.
Co wiêcej, d³ugotrwa³e dyskusje na temat
potrzeby zachowania zdolnoci stabilizacji
fiskalnej na szczeblu strefy euro, nie doprowa
dzi³y do podjêcia ¿adnych sensownych stra
tegicznych decyzji wród europejskich decy
dentów.
Krótko mówi¹c: teraz brakuje pieniêdzy
na walkê z kryzysem i jego przezwyciê¿enie.
Fazy kryzysu
Jak ju¿ wspomniano, aktualny kryzys
zwi¹zany z koronawirusem ³¹czy w sobie ce
chy szoku zarówno po stronie popytu, jak i po
da¿y. Zak³adaj¹c, jako hipotezê robocz¹, ¿e
okres pandemii skoñczy siê latem 2020 r.,
mo¿na za³o¿yæ, ¿e kryzys gospodarczy w Eu
ropie rozwinie siê w piêciu czêciowo pokry
waj¹cych siê fazach, które w ró¿nych pañ
stwach europejskich wystêpuj¹ w ró¿nym
czasie.
 Faza 1  szok w Chinach (styczeñ):
przede wszystkim niekorzystne skutki chiñs
kiego kryzysu zdrowotnego po stronie poda
¿y poprzez czêciowe przerwanie globalnych
³añcuchów produkcji. W tym okresie wyst¹

pi³y pierwsze niedobory po stronie poda¿y.
Negatywne zjawiska dotyczy³y jednak tylko
niektórych producentów i produktów w Eu
ropie. W ramach najbardziej dotkniêtych sek
torów (sprzêt transportowy, elektronika, far
maceutyki, tekstylia) straty po stronie poda¿y
by³y znacz¹ce, ale ich negatywne makroeko
nomiczne skutki niewielkie. Poza tym w tej
fazie kryzys uwa¿ano powszechnie za regio
nalny (Chiny i ewentualnie niektóre pañstwa

Foto: Wikipedia

Aktualna sytuacja wymaga niew¹tpliwie
reakcji i dzia³ania wszystkich pañstw euro
pejskich, bowiem to nie tylko kryzys ekono
miczny, ale równie¿ próba wytrzyma³oci dla
europejskiej jednoci. To równie¿ okazja
dla politycznych liderów do budowania za
ufania w spo³eczeñstwach europejskich. Unia
Europejska nie sprawdza siê jednak w tej no
wej roli  jej przywódcza, jednocz¹ca i koor
dynuj¹ca rola nie jest warta obecnie przys³o
wiowego funta k³aków.

pracy, utrudnienia w dzia³alnoci gospodar
czej, zak³ócenia finansowe i spadek konsump
cji spo³ecznej. Zaobserwujemy znaczny spa
dek zagregowanej produkcji kwartalnej w ska
li europejskiej. Obni¿one ceny ropy naftowej
dzia³aj¹ jedynie marginesowo jako stabilizator
ekonomiczny, natomiast inne miêdzynaro
dowe skutki uboczne s¹ wyranie ujemne.
 Faza 4  koñcówka marca i pocz¹tek
kwietnia. W tej fazie pañstwa europejskie po
dejmuj¹ coraz bardziej drastyczne rodki
w walce z koronawirusem. 22 marca przesta
je praktycznie funkcjonowaæ gospodarka
w³oska. Poszczególne pañstwa id¹ w lad za
W³ochami i eliminuj¹ z produkcji zak³ady
przemys³owe. Dochodzi do drastycznego
przerwania podstawowych ³añcuchów pro
dukcyjnych na szerok¹ skalê i za³amania siê
podstawowych sektorów gospodarczych.
 Faza 5  powrót do zdrowia (rozpoczy
naj¹cy siê w maju lub czerwcu). Prawdopo
dobne nast¹pi gwa³towne gospodarcze odbi

azjatyckie). Dlatego w tej pierwszej fazie
interwencja polityki na poziomie zagregowa
nym/globalnym by³a ograniczona, a w Unii
Europejskiej tej interwencji w ogóle nie by³o.
 Faza 2  w tym okresie (od lutego) do
sz³o do wiêkszych zak³óceñ sektorowych oraz
nast¹pi³ szok po stronie popytu sektorowego
i regionalnego, uderzaj¹cy g³ównie w turysty
kê, transport lotniczy, gastronomiê, kulturê
i sport. By³ to bardziej gwa³towny szok, ale
ponownie sektorowy  w skali makroekono
micznej ci¹gle jeszcze w granicach toleran
cji. Równie¿ gie³dy wiatowe nie reagowa³y
w tym okresie na te negatywne zjawiska.
 Faza 3  w tej fazie, która rozpoczê³a siê
we W³oszech na pocz¹tku marca, a nastêpnie
(po 13 tygodniach) w innych krajach euro
pejskich, nast¹pi³y powa¿ne ogólne zak³óce
nia. Konkretnie chodzi tu o ogólny szok po
stronie poda¿y, generowany ograniczeniami
po stronie popytu konsumpcyjnego, trans
portu i mobilnoci. Ze wzglêdu na przyspie
szaj¹cy siê proces zaka¿eñ wirusem, wszyst
kie pañstwa europejskie zaczê³y wprowadzaæ
ró¿ne ograniczenia w ¿yciu spo³ecznym: za
kazy podró¿y, ograniczania transportu pub
licznego, zamykanie szkó³, instytucji gastro
nomicznych, sklepów itp. Takie szeroko za
krojone rodki z pewnoci¹ bêd¹ bardzo
szkodliwe z ekonomicznego punktu widze
nia, a to ze wzglêdu na ograniczenia poda¿y

cie, ale mo¿e zostaæ ono st³umione przez
trudnoci zwi¹zane z odbudow¹ ³añcuchów
produkcyjnych, brakiem zaufania, utrat¹ do
chodów przedsiêbiorstw w sektorach us³ug,
bankructwa wród MP i ograniczeñ kredy
towych wynikaj¹cych z kumulacji udziela
nych po¿yczek w bilansach banków. Prob
lemem bêdzie te¿ minimalizacja oszczêdno
ci na poziomie gospodarstw domowych, co
odbije siê niekorzystnie po stronie popytu
konsumpcyjnego. Zerwane miêdzynarodowe
powi¹zania gospodarcze bêd¹ w tej fazie
g³ównymi skutkami ubocznymi, pog³êbiaj¹
cymi trudnoci gospodarcze na szczeblu kra
jowym i regionalnym.
Interwencja pañstw i Unii Europejskiej
Ju¿ w drugiej fazie mamy do czynienia
z opónieniami w p³atnociach podatków
i sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne oraz
z wyp³acaniem zasi³ków dla bezrobotnych.
Tu wkracza, albo powinna wkraczaæ, krótko
terminowa pomoc pañstwa  oczywicie op
rócz dodatkowych funduszy na opiekê zdro
wotn¹.
Natomiast w fazie trzeciej i czwartej pot
rzebne s¹ masowe rodki finansowe, których
celem jest zabezpieczenie ¿ycia ekonomiczno
spo³ecznego w skali poszczególnych pañstw
i generalnie w ramach Unii Europejskiej. Po
pierwsze, nale¿y znacznie zwiêkszyæ wydatki

na opiekê zdrowotn¹ i bezpieczeñstwo pub
liczne. Po drugie, niektóre sektory us³ugowe
ponios¹ trwa³e straty  nie mo¿na tu mówiæ
ju¿ tylko o niedoborach p³ynnoci finansowej.
W szczególnoci MP potrzebuj¹ na tym eta
pie znacznego wsparcia finansowego w pos
taci ulg podatkowych, kredytowych i prefe
rencyjnych. Wa¿ne jest tak¿e zapewnienie
pracownikom wynagrodzeñ, aby unikn¹æ
zwolnieñ z pracy. Konieczne jest równie¿
bezporednie wsparcie dla gospodarstw do
mowych poprzez zwolnienie ich z p³atnoci
gotówkowych (zwolnienia podatkowe, zwol
nienia z p³acenia rachunków za pr¹d, wodê
itp.). Te dzia³ania powinny byæ szybkie i nie
biurokratyczne. Bardzo wa¿ne w fazie trze
ciej i czwartej jest zapewnienie p³ynnoci
finansowej bankom komercyjnym, aby nie
doprowadziæ do miêdzynarodowego kryzysu
finansowego. W tym okresie rola banków
centralnych jest bardzo istotna. To od ich
kreatywnoci zale¿y utrzymanie p³ynnoci
finansowej banków komercyjnych i unikniê
cie sytuacji z 2008 r.
Gdzie jest Unia Europejska?
Rola Unii Europejskiej nie sprawdza siê
jak na razie w ogóle. Najwiêkszym wydarze
niem w ramach UE jest jak dot¹d zamkniêcie
granic zewnêtrznych, Europejski Bank Cen
tralny wstrzymuje siê jednak od konkretnych
dzia³añ na rzecz poprawy p³ynnoci finanso
wej, a Komisja Europejska propaguje mycie
r¹k.
Nagle okazuje siê, ¿e d³ugotrwa³e i czêste
konferencje ministerialne s¹ mo¿liwe za po
moc¹ wideo. Nagle nie potrzeba lotów, hote
li, diet i drogich obiadów. Ciekawe, czy w tej
sytuacji zostan¹ obciête pensje urzêdnikom
europejskim? Przecie¿ pracuj¹ o wiele mniej
ni¿ przed kryzysem  jeli w ogóle mo¿na to
nazwaæ prac¹. Czy europejscy parlamenta
rzyci zdecyduj¹ siê w³asnowolnie na obni
¿enie im pensji z racji niedostatku pracy?
Czy rodzi siê teraz szansa na redukcjê wydat
ków unijnych na jej administracjê?
Faktem jest, ¿e wspomniany wczeniej
bud¿et unijny pozostanie na poziomie ostatnich
lat. Bo które pañstwo zgodzi siê teraz na pod
niesienie tego bud¿etu? Obecnie ka¿dy kraj
unijny orze jak mo¿e i przeznacza w aktual
nej sytuacji ogromne sumy na utrzymanie
w³asnej gospodarki na jakim takim poziomie,
nie ogl¹daj¹c siê przy tym na UE. Dzisiaj
nale¿a³oby raczej pomyleæ o restrukturyzacji
bud¿etu unijnego  np. mniej wydatków na
administracjê, mniej dop³at do rolnictwa itp.
Czy Unia Europejska aktualnie istnieje
i w jakiej formie bêdzie istnieæ po kryzysie?
Na to pytanie trudno jest obecnie odpowie
dzieæ. Jedno jest jednak pewne: obecnie ob
serwujemy powrót do Europy z³o¿onej z sa
modzielnych, suwerennych pañstw, z któ
rych ka¿de radzi sobie jak potrafi najlepiej.
Nikt nie czeka na przebudzenie siê biurokra
tycznej machiny brukselskiej, bo to oznacza
³oby poddanie siê w walce z COVID19.
Unia Europejska jest organizacj¹/ zlep
kiem pañstw, która funkcjonuje przy dobrych
warunkach pogodowych. Teraz jednak pogo
da siê popsu³a i jej prognozy te¿ nie s¹ ró
¿owe. Dach europejski jest dziurawy, deszcz
leje strumieniami do rodka i coraz czêciej
siê wydaje, ¿e nawet tego dachu ju¿ nie ma.

PROF. MIROS£AW MATYJA
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
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Ziemia, po której st¹pa³ Jezus Chrystus
O Ziemi wiêtej, jako miejscu ¿ycia i dzia³alnoci Chrystusa opowiada³ podczas lutowego
spotkania otwartego Aspektu Polskiego Jan Gaæ, historyk, podró¿nik, autor kilkunastu
ksi¹¿ek, w tym pozycji nt. Ziemi wiêtej.
Wyró¿niamy dwa pojêcia  mówi³ wyk³a
dowca  to Ziemia wiêta i Ziemia Biblijna.
Przez Ziemiê wiêt¹ rozumiemy ten obszar,
po którym chodzi³ Jezus. Ziemia biblijna to
pojêcie szersze. Ziemia wiêta odnosi siê do
¿ycia Jezusa, ziemia biblijna to obszar obej
muj¹cy dzieje od Abrahama. To jest kawa³
historii dzisiejszej Jordanii i Syrii. Liban te¿
tu wystêpuje. Nasze spotkanie skoncentrowa
ne by³o przede wszystkim na Ziemi wiêtej.
Na pocz¹tek  Nazaret, miejsce, gdzie
rozpoczyna siê plan zbawienia. W miejsco
woci En Kerem, dzisiejszej dzielnicy Jero
zolimy, zgodnie z tradycj¹, mieszka³a El¿
bieta. S¹ tam dwa kocio³y w. Jana Chrzci
ciela oraz koció³ Nawiedzenia w. El¿biety.
Maryja udaje siê do En Kerem, gdy do
wiaduje siê, ¿e jej krewna El¿bieta jest w
szóstym miesi¹cu. Wiêc idzie do tej krewnej
pos³ugiwaæ. w. £ukasz pisze, ¿e tam zostaje
ok. 3 miesiêcy, czyli do porodu.
Dziecko, którego El¿bieta siê spodziewa to
przysz³y Jan Chrzciciel. Gdy Maryja przy
by³a do El¿biety by³a ju¿ w stanie b³ogos³a
wionym, st¹d El¿bieta mówi: sk¹d¿e mi to,
¿e Matka mojego Pana przychodzi do mnie.
El¿bieta rozpoznaje wiêc, ¿e Maryja spo
dziewa siê dziecka. Maryja wczeniej fakt
zwiastowania przyjê³a to wiarê.
Betlejem jest 8 km od Jerozolimy, dzi jest
otoczone murem, bo to obszar nale¿¹cy do
Autonomii Palestyñskiej i jest tu granica
pañstwa. Betlejem to bardzo stare miasto,
stamt¹d pochodzi król Dawid, pierwszy król
¿ydowski. Maryja i Józef szukaj¹ tu miejsca
na nocleg, bo nie by³o dla nich miejsca w
gospodzie. Jak pisze w. £ukasz udali siê do
Betlejem, bo Kwiryniusz wyda³ rozkaz spi
sania ludnoci. Mo¿na siê by³o zapisaæ tam
gdzie siê urodzi³o, gdzie siê mieszka³o lub
st¹d pochodzi³ ród. Nie dzia³o siê to jednego
dnia, ale by³o rozci¹gniête w czasie. Józef,
któremu objawia³ siê anio³, wiedzia³, ¿e
dziecko, którego spodziewa siê Maryja to
przysz³y Mesjasz i musi siê urodziæ w Betle
jem. Pamiêtajmy, ¿e Mêdrcy ze Wschodu
przybyli najpierw do Jerozolimy dowiedzieæ
siê, gdzie urodzi³ siê Zbawiciel. Wypytywali
arcykap³anów. Józef te¿ musia³ to wiedzieæ.
Przyby³ wiêc tam odpowiednio wczeniej.
Choæ historycy nie znajduj¹ potwierdzenia,
by by³ w tym czasie spis ludnoci, to mo¿e

byæ to lokalny spis, o którym nie zachowa³y
siê informacje w innych ni¿ Ewangelia ró
d³ach.
Drugi w¹tek to ostatnie dni Jezusa. Jan
Ewangelista pisze, ¿e gdy nast¹pi³o aresztowa
nie Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, to by³ tam
rzymski trybun z ¿o³nierzami. Inni ewangelici
pisz¹ o aresztowaniu, ale nie wspominaj¹
o obecnoci ¿o³nierzy rzymskich. Jan pisa³
swoj¹ ewangeliê najpóniej i byæ mo¿e to jest
wyt³umaczenie. Przy aresztowaniu nie mog³o
byæ bowiem rzymskich ¿o³nierzy. To by³a
wewnêtrzna sprawa arcykap³anów i uczo
nych w Pimie. Po co ¿o³nierze mieliby
wspó³pracowaæ z ¯ydami, po co mieliby tam

byæ? Wiemy to od Józefa Flawiusza, który
opisa³ wojnê ¿ydowsk¹ i szczegó³owo przed
stawi³, jakie zachodzi³y stosunki pomiêdzy
¯ydami a w³adz¹ rzymsk¹. By³y to napiête
stosunki, w³anie za prokuratora Poncjusza
Pi³ata, czyli urzêdnika, który sprawowa³ w³a
dzê nad Jude¹. Aresztowanie Jezusa by³o de
cyzj¹ arcykap³anów. Na mieræ skaza³ Go
Sanhedryn za blunierstwo. Jak wiemy, gdy
spytano Go, czy ty jeste Mesjaszem, pot
wierdzi³. Ale wyrok trzeba by³o to zatwier

Zmar³ Antoni Gut
W Wielk¹ Sobotê 11 kwietnia AD 2020 zmar³
niespodziewanie w wieku 65 lat Antoni Gut, wybitny
Polak narodowiec, gorliwy katolik, dzia³acz UPR i LPR,
wspó³za³o¿yciel i b. przewodnicz¹cy Stowarzyszenia
Oburzeni, przedsiêbiorca warszawski, dzia³acz samorz¹
dowy b. wiceburmistrz Bielan, inicjator budowy pom
nika gen. Tadeusza Rozwadowskiego.
By³ bardzo uczciwym cz³owiekiem i wyj¹tkowo m¹drym, zaanga¿owanym w walkê
o dobro Polski. Wyrazy najg³êbszego wspó³czucia dla Rodziny p. Antoniego i wspó³pra
cowników.
Wieczny Odpoczynek racz Mu daæ Panie! Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux
perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.
n

dziæ u w³adz rzymskich, st¹d zaprowadzono
go do Pi³ata.
¯ydzi na pewno nie byli sk³onni do aresz
towania Jezusa przed Pasch¹. Aresztowanie
i skazanie Jezusa by³o ryzykowne, bo przyby
wa³o mnóstwo p¹tników, a Jezus mia³ du¿o
zwolenników, szczególnie w Galilei. W Judei
mniej, bo krytykowa³ faryzeuszów. Zatwier
dzenie wyroku przez Pi³ata sprawia³o te¿, ¿e
udzia³ w skazaniu Jezusa na mieræ mieli te¿
Rzymianie. Judasz zg³osi³ siê do arcykap³a
nów, ¿e wyda Jezusa. Przez to przyspieszono
aresztowanie.
Jak pamiêtamy, arcykap³ani domagaj¹ siê
od Pi³ata, ¿eby postawi³ stra¿ przy grobie, bo
ten oszust mia³ trzeciego dnia zmartwych
wstaæ i uczniowie mog¹ go wykraæ i to dru
gie oszustwo bêdzie wiêksze i wa¿niejsze.
Pi³at odmawia, mówi¹c, ¿e ¯ydzi maj¹ stra¿
wi¹tynn¹. ¯ydzi nie mogli mieæ bowiem

wojska w Judei, bo panowali tu Rzymianie,
ale mieli stra¿ wi¹tynn¹, która by³a rodzajem
milicji.
Rzymian nie by³o byæ wiêc przy grobie
Jezusa podczas zmartwychwstania, mimo, ¿e
malarze przedstawiali to na wielu obrazach.
Tam by³a ¿ydowska stra¿. Gdy okazuje siê
¿e grób jest pusty, arcykap³ani daj¹ tym
stra¿nikom pieni¹dze i ka¿¹ rozpowiadaæ, ¿e
uczniowie wykradli jego cia³o. Obiecuj¹, ¿e
jeli dojdzie to do uszu Pi³ata, za³atwi¹ spra
wê. Rzymianie nie byli wiêc w to zaanga¿o
wani.
Na kartach Ewangelii mamy siedmiu He
rodów. To popularne greckie imiê. Protopla
st¹ by³ Herod Wielki. By³ wielkim w³adc¹,
wielkim budowniczym i dyplomat¹, ale by³
to te¿ wielkim zbrodniarzem. Znamy jego
zbrodnie na synach, ¿onie, by³ niezwykle po
dejrzliwy i wszêdzie wietrzy³ spiski. Warto
dodaæ, ¿e to on zbudowa³ Cezareê nadmorsk¹
(by³a te¿ druga Cezarea Filipowa). Nazwa
miasta nadana zosta³a ku czci Juliusza Ceza
ra. Budowa zaczê³a siê w latach 20tych. By
³o to potê¿ne i bardzo nowoczesne miasto
i port. Zastosowano tu pod raz pierwszy be
ton, który tê¿a³ pod wod¹. To miasto by³o bar
dzo wa¿ne ze wzglêdów ekonomicznych, bo
dot¹d najwiêkszym portem by³a Aleksandria.
Od 6. roku by³a tam stolica Judei. To zas

O³tarz w Sanktuarium Nawiedzenia w En Kerem

³uga Heroda Wielkiego. On przebudowa³ te¿
wi¹tyniê Jerozolimsk¹. Znakomity histo
ryk Józef Flawiusz opisuje j¹ dok³adnie. He
rod Wielki mia³ z czterech ¿on kilku synów.
W 4 roku umar³ podzieli³ to pañstwo na ma³e
pañstewka  tetrarchariê. Judea przypad³a He
rodowi Archealosowi, Galilea i Perea Hero
dowi Antypasowi. Wspomniany jest te¿ He
rod Filip I i Herod Filip II, zwany Filipem
oraz Herod Agrypa I i Herod Agrypa II.
Cezarea by³a wa¿nym miastem w dzie
jach ewangelicznych. Cesarz August uczyni³
z Judei podprowincjê, któr¹ rz¹dzi³ prokura
tor mianowany na dwuletni¹ kadencj¹, któr¹
mo¿na przed³u¿yæ na kolejne. Prokuratorzy
niechêtnie przebywali w Jerozolimie, woleli
Cezareê. Pi³at przyby³ jednak do Jerozolimy
na Paschê ze wzglêdu na to, ¿e przybywa³o
tam wówczas bardzo wielu pielgrzymów i to
tam przyprowadzono do niego Jezusa.
Chrzecijañstwo jest religi¹ uniwersaln¹.
Cezarea w póniejszych latach by³a jednym
z wa¿niejszych orodków chrzecijañstwa,
póniej by³y tam du¿e przeladowania. By³a
tam wielka biblioteka. Stamt¹d pochodzi³
pierwszy historyk Kocio³a  Euzebiusz z Ce
zarei.
Jan chrzciciel zosta³ ciêty przez Heroda
Antypasa, to wiemy z Ewangelii. Na temat
Jana pisze sporo Józef Flawiusz. Jan ogrom
nie krytycznie siê ustosunkowa³ do Heroda
Antypasa, bo o¿eni³ siê z ¿on¹ swojego brata,
Herodiad¹, co by³o niezgodne z prawem ¿y
dowskim. Herod uwiêzi³ Jana na jej probê,
ale nie chcia³ siê zgodziæ na skazanie go na
mieræ, w obawie przed gniewem ludu, po
niewa¿ Jana uwa¿ano za proroka. Dopiero,
gdy zachwycony tañcem Salome, córki Hero
diady z pierwszego ma³¿eñstwa, obieca³ spe³
niæ ka¿de jej ¿yczenie, ta za podszeptem mat
ki poprosi³a o g³owê Jana Chrzciciela. Wów
czas Antypas go ci¹³. Warto dodaæ, ¿e rów
nie¿ pod wp³ywem ¿ony uda³ siê do Rzymu,
by prosiæ o koronê królewsk¹, któr¹ cesarz
Tyberiusz da³ Herodowi Agrypie, dla siebie.
Ale wówczas rz¹dzi³ ju¿ Kaligula i pozbawi³
go wszystkich w³oci i skaza³ na banicjê.
To tylko kilka obrazów z Ziemi wiêtej.
Ten kraj by³ wówczas bardzo skompliko
wany politycznie i obecnie te¿ jest.
Spotkanie zorganizowane zosta³o w ra
mach projektu Aspekt Polski finansowa
nego przez Narodowy Instytut Wolnoci 
Centrum Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatel
skiego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
na lata 20142020.
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Bibi, czyli jak utrzymaæ siê przy w³adzy
W³adys³aw Bartoszewski, towarzysz¹c polskiemu rz¹dowi w wyjazdowych obradach na te
rytorium Izraela w lutym 2011 r., w wywiadzie dla prasy opisa³ stosunki polskoizraelskie
s³owami: Polska to ewenement. Wszystkie licz¹ce siê si³y polityczne w naszym kraju s¹ ¿yczliwe
Izraelowi. Zarówno PO, jak i prawicowe PiS. Od wielu lat, od czasów transformacji, rz¹dz¹cy
Polsk¹ ka¿dej opcji, bardzo siê staraj¹ o wzglêdy tego ma³ego azjatyckiego pañstwa.
Objawia siê to na polu politycznym, historycz
nym, ekonomicznym, gospodarczym, nauko
wym, wojskowym, cybernetycznym i w kultu
rze. We wszystkich dziedzinach nasi rz¹dz¹cy
zacieniaj¹ kontakty miêdzy Polsk¹ i Izraelem
z gorliwoci¹ utrzymuj¹c, ¿e to fundament
polskiej racji stanu. Prezydent RP Lech Ka
czyñski przebywaj¹c z wizyt¹ w Izraelu 11
wrzenia 2006 r. z³o¿y³ tak¹ deklaracjê: I mogê
pañstwa zapewniæ, ¿e chocia¿ rz¹dy w Polsce
siê zmieniaj¹, jak w ka¿dym demokratycznym
pañstwie, to polityka wobec Izraela siê nie
zmieni. Wobec tych faktów przyda siê bli¿sze
poznanie zaprzyjanionego z nami kraju, ze
zwróceniem szczególnej uwagi na jego przy
wódcê  premiera Benjamina Netanjahu.
W tych dniach Netanjahu toczy walkê
o utrzymanie siê przy w³adzy. W poniedzia
³ek, 2 marca br. odby³y siê trzecie w ci¹gu os
tatnich 12 miesiêcy przedterminowe wybory
do izraelskiego parlamentu (Knesetu). Pop
rzednie dwa mia³y miejsce w kwietniu i wrze
niu 2019 r. Wyniki najnowszego g³osowania
s¹ ju¿ znane, ale dot¹d nie wiadomo, komu
uda siê sformowaæ wiêkszociow¹ koalicjê.
W 120osobowym Knesecie, do rz¹dzenia po
trzebna jest koalicja licz¹ca co najmniej 61
osób. Wybory wygra³a nacjonalistycznokon
serwatywna partia Likud, na której czele stoi
Benjamin Netanjahu, uzyskuj¹c 36 manda
tów. Na drugim miejscu z 33 mandatami upla
sowa³ siê centrolewicowy sojusz Niebiesko
Bia³ych, któremu przewodzi Benny Ganc, ge
nera³ i by³y szef sztabu armii izraelskiej. Ani
jedno, ani drugie ugrupowanie nie mo¿e samo
dzielnie rz¹dziæ. Trwaj¹ zatem rozmowy nad
stworzeniem koalicji. Izraelskie prawo daje na
to 28 dni. Jeli misja stworzenia wiêkszocio
wej koalicji siê nie powiedzie, prezydent
Izraela Reuwen Riwlin ma 21 dni na desygno
wanie kolejnego kandydata, którego poprze
61 deputowanych. Jeli i to siê nie uda, Izrael
czekaj¹ kolejne przedterminowe wybory.
Partia Likud mo¿e liczyæ na wsparcie
trzech partii religijnych i nacjonalistycznych,
które otrzyma³y ³¹cznie 22 mandaty. Taka
koalicja liczy³aby 58 osób, czyli do wiêkszoci
zabrak³oby trzech g³osów. Jêzyczkiem uwagi
jest partia radzieckich ¯ydów  Nasz Dom Iz
rael, która zdoby³a 7 mandatów. Partia ta mog
³aby rozwi¹zaæ problem Netanjahu, gdyby nie
to, ¿e jej przywódca Awigdor Lieberman, nie
gdy przyjaciel Benjamina Netanjahu, od roku
sta³ siê jego miertelnym wrogiem i nie wes
prze Bibiego swoimi 7 mandatami. Media po
daj¹, ¿e du¿¹ szansê na stworzenie koalicji rz¹
dz¹cej maj¹ NiebieskoBiali, którzy chc¹ ut
worzyæ rz¹d przy poparciu czterech partii
arabskich skupionych w Zjednoczonej Licie
Arabskiej, która uzyska³a a¿ 15 mandatów.
Gdyby weszli do koalicji rz¹dz¹cej, by³by to
precedens w historii parlamentaryzmu Izraela,
bo dot¹d przedstawiciele ponad dwumiliono
wej spo³ecznoci arabskiej zasiadali tylko w ³a
wach opozycji. Scenariusz, w którym g³ówny
rywal obecnego premiera utworzy rz¹d jest
mo¿liwy, bo wielu wybranych pos³ów do
Knesetu ³¹czy wspólny cel  pozbawienie w³a
dzy Benjamina Netanjahu, który sprawuje

Izrael postuluj¹c usuniêcie stamt¹d wszystkich
Arabów. ledz¹c karierê polityczn¹ Benjami
na Netanjahu, widaæ ¿e ca³kiem skutecznie re
alizuje polityczny testament swojego ojca.
Bibi jest zwolennikiem twardej postawy
wobec Autonomii Palestyñskiej. Obj¹³ funkcjê
premiera w marcu 2009 r., nied³ugo po 22
dniowej inwazji Izraela na Strefê Gazy, która
mia³a miejsce na prze³omie 2008 i 2009 r.
Armia izraelska w reakcji na prowokacje Pa
lestyñczyków dokona³a wtedy brutalnego ata
ku na centra ludnoci cywilnej. Rada Bezpie
czeñstwa przy ONZ, w reakcji na miêdzyna
rodow¹ krytykê tych wydarzeñ, przeprowa

urz¹d premiera Izraela ju¿ ponad 13 lat, czyli
najd³u¿ej od czasu utworzenia tego pañstwa.
Pierwsza kadencja jego premierowania
trwa³a od 1996 do 1999 r. Ponownie zosta³
premierem w 2009 r. i od tego czasu sprawuje
ten urz¹d nieprzerwanie ju¿ czwart¹ kadencjê.
Czy uda mu siê to po raz pi¹ty? Gdyby teraz
Netanjahu straci³ urz¹d premiera,
jego przysz³oæ mo¿e byæ smutna.
W listopadzie ubieg³ego roku, proku
rator generalny Izraela postawi³ pre
miera Netahjahu w stan oskar¿enia
w zwi¹zku z trzema zarzutami  za
korupcjê, za p³atn¹ protekcjê oraz za
nadu¿ycie w³adzy. Netanjahu jest
pierwszym izraelskim premierem po
stawionym w stan oskar¿enia pod
czas pe³nienia tego urzêdu. Grozi mu
do 10 lat wiêzienia. Pierwsza roz
prawa odbêdzie siê 17 marca 2020 r.,
czyli w trakcie formu³owania siê no
wego rz¹du. Jeli Netanjahu pozosta
nie nadal premierem, nic mu nie gro
zi, bo wed³ug izraelskiego prawa os
kar¿ony szef rz¹du nie musi podawaæ
siê do dymisji. Musia³by zrezygno
waæ jedynie wtedy, gdyby zosta³ ska
zany, a wyrok by³by podtrzymany
w procesie odwo³awczym. Taki pro
ces mo¿e siê jednak ci¹gn¹æ latami.
Panuje powszechna opinia o ¯y
dach, ¿e to naród sprytny i przebieg
³y. Benjamin Netanjahu jest wzorco
wym reprezentantem tego narodu, Benjamin Netanjahu, zwany Bibim
o czym mo¿na siê przekonaæ czytaj¹c
ksi¹¿kê o nim pt. Bibi: Burzliwe ¿ycie i czasy dzi³a analizê tej masakry. W wyniku tego po
Benjamina Netanjahu autorstwa Anshela wsta³ tzw. raport Richarda Goldstonea potê
Pfeffera (wydanie polskie  Sonia Draga piaj¹cy dzia³ania izraelskiego pañstwa wobec
2019 r.). O Bibim mówi siê, ¿e jest mistrzem Palestyñczyków. Benjamin Netanjahu kryty
politycznej manipulacji i public relation. Na kuj¹c ten raport oznajmi³, ¿e jest to s¹d kaptu
to, jakim jest dzisiaj cz³owiekiem wp³yw mia rowy wymierzony w Izrael i zaproponowa³
³y losy jego rodziny. Urodzi³ siê w 1949 r. wszczêcie kampanii miêdzynarodowej na
w Tel Awiwie. Jego dziadek Natan pochodzi³ rzecz korekty zasad wojny, tak by u³atwiæ
z terenów dzisiejszej Bia³orusi. Wywodzi³ siê przysz³e bitwy z terrorystami. W 2014 r. si³y
z ch³opskiej, ubogiej rodziny Milejkowskich Izraela ponownie dokona³y interwencji zbroj
zamieszka³ej w Krewie. Bêd¹c ch³opcem, nej w Strefie Gazy. I tak dzieje siê od lat. Dzia
zgodnie z prawem ¿ydowskiej religii uczêsz ³ania rz¹du izraelskiego kierowanego przez
cza³ do jesziwy  szko³y talmudycznej. By³ Netanjahu ³ami¹ bezkarnie postanowienia
bardzo uzdolniony i pracowity. Wst¹pi³ do Miêdzynarodowego Trybuna³u Sprawiedli
religijnego i narodowego ruchu Chowewej woci, które stwierdzi³o w 2004 r., ¿e ca³y Za
Syjon zbieraj¹cego datki na emigracjê do wy chodni Brzeg Jordanu, Strefa Gazy i Jerozo
marzonej Erec Israel (Ziemi Izraela). Gdy na lima Wschodnia stanowi¹ okupowane teryto
sili³y siê pogromy na terenie imperium rosyjs ria palestyñskie oraz ¿e kolonie ¿ydowskie na
kiego, dziadek Bibiego najpierw osiad³ w War tych terytoriach s¹ nielegalne.
szawie, a potem wyemigrowa³ do Palestyny.
Polityka Benjamina Netanjahu opiera siê
Jaki czas mieszka³ w USA agituj¹c diasporê na powiêkszeniu terytorium pañstwa ¿ydows
¿ydowsk¹ za powrotem do Ziemi Obieca kiego o dolinê Jordanu oraz w³¹czenie do Iz
nej. Umar³ w 1935 r., czyli zanim urodzi³ siê raela osiedli ¿ydowskich na ziemiach okupo
jego wnuk Bibi. Mieszkaj¹c w Warszawie Na wanych. W 2015 r. podczas kampanii wybor
tanowi urodzi³ siê syn  Bencjon, póniejszy czej zadeklarowa³, ¿e za jego kadencji nie mo
ojciec Bibiego. Bencjon nie poszed³ ladami ¿e byæ mowy o powstaniu pañstwa palestyñs
Natana. Zmieni³ nazwisko na Netanjahu,, co kiego. Dokona³ tym samym oficjalnego zer
po hebrajsku znaczy dany przez Boga, po wania z zapocz¹tkowanym w 1993 r. tzw. pro
rzuci³ religiê ¿ydowsk¹ i przysta³ do rewizjo cesem z Oslo. Podpisane wtedy przez rz¹d Ic
nistycznego skrzyd³a syjonistów za³o¿onego chaka Rabina porozumienie pokojowe z Orga
przez Zeewa ¯abotyñskiego. Po wyjedzie do nizacj¹ Wyzwolenia Palestyny przyjê³o zasadê
USA wyk³ada³ historiê na uczelniach oraz wspó³istnienia w przysz³oci dwu pañstw 
pisa³ ksi¹¿ki na temat hiszpañskich ¯ydów ¿ydowskiego i palestyñskiego. Netanjahu od
i inkwizycji. By³ ostrym krytykiem pañstwa pocz¹tku krytykowa³ to porozumienie. Póniej

bêd¹c premierem Izraela zrobi³ wszystko, by
nie dosz³o do powstania pañstwa palestyñs
kiego. W stosunku do Iranu wyg³asza³ takie
apele: Musimy powstrzymaæ irañski marsz
podboju, zniewolenia i terroru. Za prezyden
tury Obamy Netajahu nie mia³ ³atwo, bo pre
zydent USA d¹¿y³ do wznowienia negocjacji
palestyñskoizraelskich oraz normowa³ sto
sunki z Iranem. Wraz z nastaniem Donalda
Trumpa, postawa administracji USA sta³a siê
ca³kowicie pro¿ydowska. Stany Zjednoczone
przenios³y swoj¹ ambasadê z Tel Awiwu do
Jerozolimy, a zrywaj¹c stosunki z Iranem
wzmocni³y pozycjê Izraela w regionie. Maj¹c
poparcie tak wielkiego protektora, Kneset uch
wali³ w lipcu 2018 r. ustawê okrelaj¹c¹ Izrael
jako pañstwo narodu ¿ydowskiego. W no
wym prawie zapisano, ¿e rozwój osadnictwa
¿ydowskiego le¿y w interesie narodowym,
a ca³a zjednoczona Jerozolima jest stolic¹
pañstwa. Uszczêliwiony sukcesem premier
Netanjahu powiedzia³ wtedy: To de
cyduj¹cy moment w historii pañstwa
Izrael, który na wiecznoæ wpisuje
siê do prawa nasz jêzyk, nasz hymn
i nasz¹ flagê.
Bibi, podobnie jak jego dwaj bra
cia, by³ ¿o³nierzem izraelskiej elitar
nej jednostki Sajjeret Matkal i bra³
udzia³ w wielu tajnych akcjach. Do
14. roku ¿ycia mieszka³ w Izraelu.
Potem wraz z rodzicami pojecha³ do
USA. W 1967 r. wróci³ do kraju
i wst¹pi³ do izraelskiej armii. Wyje
cha³ ponownie do USA, by studio
waæ architekturê, a gdy wybuch³a
wojna Jom Kippur w 1973 r., wró
ci³ i wzi¹³ udzia³ w operacji specjal
nej na wzgórzach Golan. Opuci³
armiê w randze kapitana i znowu wy
jecha³ do USA. Tam uzyska³ licenc
jat z architektury i tytu³ magistra ad
ministracji biznesu. W 1977 r., po
mierci brata Joniego, Netanjahu po
wróci³ na sta³e do Izraela. Sta³ siê ak
tywnym dzia³aczem prawicy i izrael
skim dyplomat¹ w USA, a póniej
ambasadorem przy ONZ. Uwa¿ano
go wtedy za eksperta od terroryzmu
i Bliskiego Wschodu. W 1988 r. po raz pierw
szy zasiad³ w Knesecie jako reprezentant Li
kudu  bloku prawicowych partii izraelskich.
Piêæ lat póniej zosta³ liderem tej organizacji.
Sylwetka Netanjahu nie by³aby pe³na,
gdyby pomin¹æ jego burzliwe ¿ycie osobiste.
Obecna ¿ona jest ju¿ trzeci¹ wybrank¹ Benja
mina Netanjahu. Pierwsz¹ by³a Miki Weiz
mann, któr¹ zna³ od czasów liceum. Drug¹ ¿o
n¹ by³a Amerykanka  Fleur, kochanka z cza
sów ma³¿eñstwa z Miki. Fleur zgodzi³a siê dla
Bibiego przejæ na judaizm i pojecha³a z nim
do Izraela. Zwi¹zek ten rozpad³ siê w 1989 r.
Trzecie ma³¿eñstwo z Sar¹ trwa od 1991 r.,
choæ w 1993 r. prawie siê nie rozpad³o po
ujawnieniu romansu Bibiego z ¿on¹ partyjne
go kolegi. Od czasu tego romansu Sara nie
spuszcza go z oka. Jedzi niemal na wszystkie
spotkania swojego mê¿a. Ma dostêp do jego
terminarza i wp³yw na dobór doradców. Rów
nie¿ wobec niej prokuratura Izraela postawi³a
zarzuty dotycz¹ce wystawnego ¿ycia na koszt
podatnika. Jakie bêd¹ rozstrzygniêcia s¹du
w sprawie Sary i jej mê¿a Benjamina, czas po
ka¿e.
Izrael jest dziwnym i skomplikowanym
krajem. Liczy zaledwie dziewiêæ milionów lu
dzi, ale boi siê go ca³y wiat. Niektórzy mó
wi¹, ¿e wraz z diaspor¹ ¿ydowsk¹ rozproszon¹
po ca³ym wiecie, Izrael tworzy anonimowe
wiatowe mocarstwo. Pewnie tak jest.
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Fikcyjna d¿uma, prawdziwy wirus
Piêædziesi¹t lat temu pó³torej setki czytelników z ³ódzkich bibliotek zachêci³em do udzia³u

nie maleje rentownoæ oszczêdnoci banko
wych). Spekulanci i bankowcy, internetowi
sprzedawcy cudownych leków, nie boj¹ siê
zarazy, a kryminalici ¿ywi¹ nadziejê bezkar
noci. W czasach zarazy ludzie du¿o pij¹,
u nas znikaj¹ z pó³ek pó³litrówki, na kawiarni
w Oranie umieszczono wywieszkê Alkohol
zdrowiu sprzyja, bakcyla zabija.
Krytycy literaccy nazwali autora D¿umy
wielkim humanist¹, w istocie w tej opowieci
o mierci na ulicach, zaskakuj¹ce jest, ¿e

wolnej s³u¿bie. Dochodzi jednak do nas i inna
informacja o ucieczkach ze s³u¿by na lekarskie
zwolnienia, o opuszczeniu domu opieki przez
personel przeci¹¿ony obowi¹zkami.
Jednak¿e moje w³asne badanie sprzed pó³
wieku dotyczy³o socjologii literatury, tyczy³o
innych spraw. Bada³em, w jakim stopniu
czytelnicy zdolni s¹ odnaleæ w dziele literac
kim istotê jego perspektywy refleksyjnej, kie
dy s¹ zdolni poszukiwaæ tzw. wielkiej meta
fory dzie³a. S³owem, dla kogo D¿uma jest
po prostu opowieci¹ o zarazie, a dla kogo jest
równoczenie o czym wa¿niejszym, o losie
cz³owieka terroryzowanego tak¿e wszelkimi
innymi zagro¿eniami. Autor tej filozofuj¹cej
opowieci chce pomóc czytelnikowi. Ju¿ na
pocz¹tku podaje motto sugeruj¹ce, ¿e rzecz

wszystkie postaci, wszystkie pokazane charak
tery s¹ ludmi szlachetnymi i bohaterskimi:
i dr Rieux, i jezuita kaznodzieja, i dziennikarz,
i urzêdnik merostwa, i m³odzi organizuj¹cy
wolontariat, wszyscy oni, z wyj¹tkiem jedne
go przemytnika, s³u¿¹ sprawie, niektórzy nie
prze¿yli swej ofiarnoci. Mo¿e racjê ma Al
bert Camus, kiedy w miecie dotkniêtym zara
z¹ znajduje tylko heroicznych medyków, pie
lêgniarzy, grabarzy, jak i cywilnych ochotni
ków? A mo¿e to tylko marzenie wielkiego hu
manisty? Mamy pecha, ¿e przysz³o nam teraz
rozwa¿aæ tê kwestiê, podziwiamy lekarzy, pie
lêgniarki, wolontariuszy, zakonnice w dobro

mo¿e byæ o d¿umie, a równoczenie o czym
jeszcze wa¿niejszym: Jest rzecz¹ równie
rozs¹dn¹ ukazaæ jaki rodzaj uwiêzienia przez
inny, jak ukazaæ co, co istnieje rzeczywicie,
przez co innego, co nie istnieje. W tej rea
listycznej powieci, która zaczyna siê obraza
mi zdychaj¹cych na ulicy szczurów powoli
pojawiaj¹ siê skojarzenia znane w czasach
wojny ca³ej nieszczêliwej Europie, obozy
koncentracyjne dla zara¿onych, krematoria,
tramwaje pe³ne trupów, precyzyjny opis pro
cedury s¹dzenia i rozstrzeliwania ofiary. Ref
leksja wedle której historia nale¿y do tych,
którzy wiêcej morduj¹, bo wszyscy dzi ¿y

w eksperymencie, którego podstaw¹ by³a lektura D¿umy, powieci Alberta Camusa.
Dzisiaj, a wiêc pó³ wieku póniej biblioteki w naszym miecie zamkniêto. Teraz bakcyl w na
szym miecie to nie fikcja literacka, ale miertelne zagro¿enie.
W £odzi zamkniêto tak¿e szko³y, a mojej
wnuczce przez Internet nauczycielka nakaza³a
czytaæ D¿umê. Albert Camus z lektur zna³
z historii tragediê ludzi zagro¿onych bakcylem
d¿umy (Chiny, Japonia, Egipt, Pary¿) i wyko
rzysta³ tê wiedzê na u¿ytek powieci o tragedii
miasta Oran. S¹ podobieñstwa powieciowej
fikcji z nasz¹ dzisiejsz¹ rzeczywistoci¹, pisarz
zademonstrowa³ tu swe zdolnoci profetyczne.
I tam na wieæ o epidemii reaguje siê z niedo
wierzaniem. Szczury zdycha³y na ulicach,
a nikt nie wierzy³, ¿e zaraza dotknie tak¿e lu
dzi. To niemo¿liwe, wszyscy wiedz¹, ¿e zara
za znik³a z Zachodu. Wszyscy wiedz¹, ¿e dzi
siaj wojna nie ma ¿adnego sensu, ale mimo to
wojny wci¹¿ wybuchaj¹. Oran, jak wspó³czes
na Moskwa, sta³ siê miastem zamkniêtym.
W Oranie lat czterdziestych, a wiêc w czasach
przedtelewizyjnych, najwa¿niejsz¹ by³a co
dzienna statystyka zaka¿eñ i mierci, urzêdnik
Grand sporz¹dza codzienne raporty. Camus
ilustruje, w jaki sposób ludzie z wolna oswaja
j¹ siê z groz¹. Zaraza izoluje ludzi sobie blis
kich, zamkniête granice miasta pozostawiaj¹
mê¿ów bez ¿on, wielu jest samotnych, roz
dzielonych kochanków, matki rozdzielone
z dzieæmi, niekiedy to osamotnienie pozostaje
ju¿ na zawsze. Zmar³ych nikt nie odprowadza
na cmentarz, ludzie nie wiedz¹, co siê dzieje
z cia³ami najbli¿szych. I tam w Oranie, i tu
w £odzi sporna jest kwestia zamykania przes
trzeni spo³ecznych kontaktów, i tam i tu m³o
dzi, zadufani w sobie, chwilowo bezrobotni,
musieli byæ usuwani si³¹ ze zbiegowisk. Z up
³ywem czasu restryktywnoæ w³adzy i policji
wzrasta. Ale w Oranie nikt nie potrafi³ otamo
waæ ludzkiej potrzeby towarzyskoci, tam ka
wiarnie i bary by³y wype³nione póno w noc,
choæ kawy brak, przynie swój cukier.
Dopiero nasze czasy rozwinê³y skuteczne
praktyki zorganizowanej kwarantanny, bar
dziej stotalizowane spo³eczeñstwa wspó³czes
ne radz¹ sobie z kwarantann¹ w odosobnieniu
lub we w³asnym domu. My, dzisiejsi czytel
nicy, nie wiemy jeszcze czy rosn¹cej miertel
noci w miecie musi towarzyszyæ g³ód, ale
ju¿ zauwa¿ylimy, ¿e zaraza sprzyja spekulacji
(skacze cena wódki, maseczki, rêkawiczek,
p³ynu do mycia naczyñ, nawet ry¿u, gwa³tow

List do redakcji

Refleksje nt. Bezgotówkowej Polski
Przeciêtnego Polaka nikt nie pyta o to, czy
chcia³by w przysz³oci pozbyæ siê gotówki
i p³aciæ tylko kart¹ p³atnicz¹ lub przez internet.
Kartê p³atnicz¹ mogê zgubiæ, zawieruszyæ,
a internetu nie mam, bo nie staæ mnie na kupno
komputera.
Jestem osob¹ w starszym wieku i noszê oku
lary. Korzystanie z nowego typu komputera
by³oby dla mnie k³opotliwe. Taki prezent pana
Kociñskiego dla emerytów jest spraw¹ krzy
wdz¹c¹ (szczególnie dla osób samotnych).
Mam emeryturê w banku i w ka¿dy czas mogê
pobraæ potrzebn¹ mi gotówkê. W portmonetce
mam ci¹gle jak¹ sumkê pieniêdzy, aby w ra

zie potrzeby kupiæ artyku³y spo¿ywcze lub inne.
Zwyczajny pieni¹dz nie mo¿e byæ zlikwi
dowany Kto chce, niech korzysta z karty
p³atniczej. Wiêkszoæ narodu stanowi¹ lu
dzie, którzy bardzo ucierpi¹ z braku bankno
tów i bilonu. Jest to dla nich ogromne zagro
¿enie. To bêdzie niewolnicza dyktatura ban
ków i u wielu osób z powoduje psychiczny
udar lub zawa³ serca. Obymy nigdy nie byli
pozbawieni decydowania o w³asnej gotówce,
któr¹ mo¿emy mieæ w swoim portfelu.
¯ywa gotówka zapewnia mi prywatnoæ
i anonimowoæ wobec w³adzy lub otoczenia
i nie chcê byæ w tym ograniczana! Bo wol

noæ dro¿sza nad ¿ycie, wolnoæ wiêta rzecz
 jak g³osi pieñ partyzancka z okresu II wojny.
¯ywa gotówka daje mi poczucie posiada
nia normalnej w³asnoci i swobodê dyspono
wania moim pieni¹dzem, którego nigdy nie
mia³am zbyt wiele. Protestujê przeciwko znie
woleniu mojej osoby (jestem prawnuczk¹
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jemy w d¿umie. Camus pisze o doktorze
Rieux rozdzielonym z bêd¹c¹ poza murami
¿on¹, ale w tamtym czasie sam Camus by³ izo
lowany od ¿ony nie przez zarazê, ale przez
hitlerowski terror. Podobnych aluzji w tej po
wieci nie tylko o zarazie nie brakuje. Camus
zacz¹³ pisaæ powieæ w roku 1941, gdy emig
rowa³ spod okupacji niemieckiej, ale terror
mo¿e dla nas oznaczaæ tak¿e totalitaryzm ko
munistyczny. Ludzie zagro¿eni d¿um¹ ¿yj¹ w
miecie zamkniêtym, otoczeni przez stra¿e nie
maj¹ szansy ucieczki, kr¹¿¹ po urzêdach w po
szukiwaniu uwalniaj¹cego dokumentu. I my
¿ylimy w spo³eczeñstwie, gdzie trzeba by³o
zas³u¿yæ na paszport lub go skrycie kupiæ,
paszport s³u¿bowy nale¿a³o oddaæ w urzêdzie
w dwadziecia cztery godziny. Camus w m³o
doci komunizowa³, potem rozsta³ siê z fran
cuskimi komunistami. Jest wreszcie trzecia
perspektywa pokazania czego przy pomocy
czego innego. Pisarz ateista pokazuje piêkn¹
postaæ jezuity, który zrazu wyg³asza kazania
o karze boskiej, póniej inaczej zrozumie
naukê chrzecijañsk¹, potem dzia³a jako wo
lontariusz, by tu¿ przed otwarciem bram mias
ta umrzeæ pokornie s³u¿¹c zad¿umionym.
Okaza³o siê, ¿e dla czytelników o ni¿
szym wykszta³ceniu D¿uma jest powieci¹
po prostu o epidemii, o Oranie i wielkim
nieszczêciu. Niektórzy nawet wierz¹, ¿e jest
to reporta¿ o prawdziwej epidemii. Natomiast
dla czytelników z matur¹ lub wy¿ej ta przypo
wieæ o zarazie filozofuje tak¿e o wszelkich
innych uwiêzieniach cz³owieka, ogólniej mó
wi¹c, jest to powieæ o terrorze i ludziach
przeladowanych lub o upartej walce z tra
gicznym przeznaczeniem.
Zatem dopiero w szkole redniej zyskuje
my kompetencjê radzenia sobie z wielk¹ me
tafor¹ dzie³a literackiego. To dlatego pani od
polskiego przez Internet kaza³a czytaæ D¿u
mê mojej wnuczce. W badaniu zastosowano
jednak dodatkowy test, by wykryæ, w jakim
stopniu opisana dyspozycja ludzi wykszta³co
nych do odkrycia tzw. wielkiej metafory jest
istotn¹ kompetencj¹, a kiedy bywa ona tylko
stereotypem, nawykiem. W tecie zapropono
wano czytelnikom tak¹ oto ob³¹kan¹ interpre
tacjê, która z D¿um¹ ma tyle wspólnego co
z czymkolwiek innym: D¿uma wyra¿a znie
cierpliwienie cz³owieka teraniejszoci¹ i je
go nieprzeparte d¹¿enie ku przysz³oci. I na
tê zadziwiaj¹c¹ interpretacjê nabra³ siê co dzie
si¹ty inteligent.
O czym nam teraz filozofowaæ za rad¹ Ca
musa w chwili prawdziwej zarazy, w czasach
realnej grozy?

BOGUS£AW SU£KOWSKI
PS. Bogus³aw Su³kowski. Powieæ i czytelnicy
PWN, 1972
powstañca z 1863 roku i mam w genach opór
przeciwko narzucaniu mi wy¿ej wymienio
nego zniewolenia).
Konstytucja RP gwarantuje mi wolnoæ
osobist¹ i swobodê rozporz¹dzania moim pie
ni¹dzem. Nie godzê siê na wspó³czesne nie
wolnictwo i ca³kowit¹ kontrolê moich skrom
nych wydatków Niech pan minister Kociñski
nie zaprowadza u nas obcych porz¹dków (bo
takich by³o wiele w naszej trudnej historii)
i nie odbiera nam pieni¹dza fizycznego na
rzecz pieni¹dza wirtualnego, bo tu jest Polska
 moja ojczyzna, o któr¹ walczy³am  w miarê
swoich mo¿liwoci  w okresie okupacji so
wieckiej, zwanej socjalizmem.
Z wyrazami szacunku, serdecznoci i po
wa¿ania

PANI DANUTA
STA£A CZYTELNICZKA

WIÊCI
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Papie¿ emeryt o Janie Pawle II
Z okazji 100. rocznicy urodzin wiêtego Jana Paw³a II Papie¿ emeryt Benedykt XVI opubliko
wa³ list powiêcony Wielkiemu Polakowi. Publikujemy ten dokument.
18 maja up³ynie 100 lat od urodzin papie¿a
Jana Paw³a II w ma³ym polskim miecie Wa
dowice.
Polska, któr¹ trzy s¹siednie mocarstwa 
Prusy, Rosja i Austria  podzieli³y miêdzy sie
bie i okupowa³y przez ponad sto lat, po pierw
szej wojnie wiatowej odzyska³a niepodleg
³oæ. By³o to wydarzenie budz¹ce wielkie na
dzieje, ale domagaj¹ce siê tak¿e wielkich wy
si³ków, poniewa¿ organizuj¹ce siê na nowo
pañstwo ci¹gle odczuwa³o nacisk obydwu mo
carstw  Niemiec i Rosji. W tej sytuacji opresji,
ale przede wszystkim nadziei, wzrasta³ m³ody
Karol Wojty³a, który niestety bardzo wczenie
straci³ sw¹ matkê, brata, a na koniec tak¿e ojca,
któremu zawdziêcza³ swoj¹ g³êbok¹ i gor¹c¹
pobo¿noæ. M³odego Karola poci¹ga³y szcze
gólnie literatura i teatr, dlatego po uzyskaniu
matury zacz¹³ najpierw studiowaæ te dwa
przedmioty.
Aby uchroniæ siê przed wywózk¹ na przy
musowe roboty do Niemiec, jesieni¹ roku
1940 zacz¹³ pracê jako robotnik fizyczny w
kamienio³omie, zwi¹zanym z fabryk¹ che
miczn¹ Solvay (por. Jan Pawe³ II, Dar i ta
jemnica, s. 12). Jesieni¹ roku 1942 podj¹³
ostateczn¹ decyzjê wst¹pienia do krakows
kiego Seminarium Duchownego, które arcybi
skup Krakowa Sapieha potajemnie zorganizo
wa³ w swej rezydencji. Ju¿ jako fabryczny pra
cownik rozpocz¹³ z pomoc¹ starych ksi¹¿ek
studiowanie teologii, tak ¿e 1 listopada 1946
móg³ otrzymaæ wiêcenia kap³añskie (por.
tam ¿e, s. 15). Teologii uczy³ siê jednak nie
tylko z ksi¹¿ek, ale tak¿e poprzez dowiadcze
nie konkretnej ciê¿kiej sytuacji, w której znaj
dowa³ siê on sam i jego kraj.
Jest to poniek¹d charakterystyczne dla ca³
ego jego ¿ycia i dzia³alnoci. Studiuje ksi¹¿ki,
ale zawarte w nich pytania staj¹ siê treci¹,
któr¹ prze¿ywa i której dog³êbnie dowiadcza.
Tak te¿ dla niego jako m³odego biskupa  od
1958 roku biskupa pomocniczego, a od 1964
roku arcybiskupa Krakowa  Sobór Watykañ
ski II stanowi szko³ê ca³ego jego ¿ycia i pracy.
Pojawiaj¹ce siê donios³e pytania, przede
wszystkim wi¹¿¹ce siê z tak zwanym Schema
tem XIII  póniejsz¹ Konstytucj¹ Gaudium
et spes  by³y jego osobistymi pytaniami.
Wypracowane na soborze odpowiedzi wska
za³y mu drogê jego pracy jako biskupa, a pó
niej jako papie¿a.
Gdy kardyna³ Wojty³a 16 padziernika
1978 roku zosta³ obrany Nastêpc¹ wiêtego
Piotra, Koció³ znajdowa³ siê w sytuacji dra
matycznej. Obrady soborowe przedstawiano
na forum publicznym jako spieranie siê o sam¹
wiarê, która w ten sposób wydawa³a siê pozba
wiona swego charakteru nieomylnej i nienaru
szalnej pewnoci. Tak na przyk³ad pewien
bawarski proboszcz sytuacjê tê scharakteryzo
wa³ w nastêpuj¹cych s³owach: Na koniec
wpadlimy w b³êdn¹ wiarê. To poczucie, ¿e
nic ju¿ nie jest pewne, ¿e wszystko mo¿na
kwestionowaæ, podsyca³ jeszcze sposób prze
prowadzania reformy liturgii. Na koniec wyda
wa³o siê, ¿e tak¿e w liturgii mo¿na wszystko
tworzyæ samemu. Pawe³ VI energicznie i zde
cydowanie doprowadzi³ do koñca sobór, jed
nak po jego zakoñczeniu stawa³ przed coraz
trudniejszymi problemami, które na koniec
postawi³y pod znakiem zapytania sam Koció³.
Socjologowie porównywali w tamtym czasie
sytuacjê Kocio³a z sytuacj¹ Zwi¹zku Sowiec
kiego pod rz¹dami Gorbaczowa, w którym

w procesie poszukiwania niezbêdnych reform
rozpad³ siê na koniec ca³y potê¿ny wizerunek
pañstwa sowieckiego.
Tak wiêc na nowego papie¿a czeka³o w is
tocie zadanie po ludzku niemal niewykonalne.
Ju¿ na pierwszy rzut oka okaza³o siê jednak,
¿e Jan Pawe³ II budzi³ nowe zachwycenie siê
Chrystusem i Jego Kocio³em. Najpierw jego
s³owa na rozpoczêcie pontyfikatu, zawo³anie:
Nie lêkajcie siê! Otwórzcie, otwórzcie na
ocie¿ drzwi Chrystusowi!. Ten ton charakte
ryzowa³ zreszt¹ ca³y jego pontyfikat i uczyni³
go wyzwalaj¹cym odnowicielem Kocio³a. Sta
³o siê tak dlatego, ¿e nowy papie¿ pochodzi³
z kraju, w którym recepcja soboru by³a pozy
tywna. Decyduj¹ce by³o nie pow¹tpiewanie we
wszystko, lecz radosna odnowa wszystkiego.
W 104 wielkich podró¿ach duszpaster
skich papie¿ przemierzy³ ca³y wiat i wszêdzie
g³osi³ Ewangeliê jako radosn¹ nowinê, wyja
niaj¹c w ten sposób tak¿e swój obowi¹zek
opowiadania siê za dobrem, za Chrystusem.
W 14 encyklikach na nowy sposób ukazy
wa³ wiarê Kocio³a i jego ludzkie nauczanie.
Nieuniknione wiêc by³o to, ¿e wywo³a³ sprze
ciw w Kocio³ach Zachodu, które by³y prze
pe³nione w¹tpliwociami.
Dzisiaj istotne wydaje mi siê wskazywanie
na w³aciwe centrum, z perspektywy którego
nale¿y odczytywaæ przes³anie zawarte w jego
ró¿nych tekstach. Centrum to sugestywnie od
s³oni³a nam wszystkim godzina jego mierci.
Papie¿ Jan Pawe³ II zmar³ w pierwszych godzi
nach ustanowionego przez niego wiêta Mi³o
sierdzia Bo¿ego. Pozwólcie mi najpierw do³¹
czyæ tutaj ma³¹ osobist¹ uwagê, która ukazuje
nam co wa¿nego dla zrozumienia istoty i po
stêpowania tego papie¿a. Jan Pawe³ II by³ od
pocz¹tku pod du¿ym wra¿eniem orêdzia kra
kowskiej zakonnicy Faustyny Kowalskiej, któ
ra przedstawia³a mi³osierdzie Bo¿e jako istotne
centrum ca³ej chrzecijañskiej wiary i pragnê³a
ustanowienia jego wiêta. Po konsultacjach
papie¿ przewidzia³ na nie Bia³¹ Niedzielê.
W sprawie stosownoci tej daty, przed podjê
ciem ostatecznej decyzji, poprosi³ jednak o opi
niê Kongregacjê Nauki Wiary. Dalimy odpo
wied negatywn¹, poniewa¿ uwa¿alimy, ¿e
takiej wielkiej, starej i pe³nej treci daty jak
Bia³a Niedziela nie nale¿y obci¹¿aæ nowymi
ideami. Dla Ojca wiêtego przyjêcie naszego
nie z pewnoci¹ nie by³o ³atwe. On jednak
zrobi³ to z ca³¹ pokor¹ i przyj¹³ równie¿ nasze
drugie nie. Na koniec sformu³owa³ propozy
cjê, która Bia³ej Niedzieli pozostawia jej histo
ryczne znaczenie, ale w jej pierwotn¹ treæ
wprowadza mi³osierdzie Bo¿e. Czêsto zda
rza³y siê takie przypadki, w których wywiera³a
na mnie wra¿enie pokora wielkiego papie¿a,
rezygnuj¹cego ze swych ulubionych idei, gdy
nie by³o na nie zgody urzêdowych organów,
o któr¹ zgodnie z klasycznym porz¹dkiem
nale¿a³o je prosiæ.
Gdy Jan Pawe³ II wyda³ ostatnie tchnienie
na tym wiecie, by³o akurat po pierwszych
nieszporach wiêta Mi³osierdzia Bo¿ego. Roz
jani³o to godzinê jego mierci: wiat³o mi³o
sierdzia Bo¿ego rozb³ys³o nad jego konaniem
jako krzepi¹ce orêdzie. W swojej ostatniej
ksi¹¿ce Pamiêæ i to¿samoæ, która ukaza³a
siê prawie w przeddzieñ jego mierci, papie¿
raz jeszcze po krótce przedstawi³ orêdzie
Bo¿ego mi³osierdzia. Wskazuje w niej, ¿e sios
tra Faustyna zmar³a jeszcze przed okropieñst
wem drugiej wojny wiatowej, ale przekaza³a

ju¿ odpowied Pana na te potwornoci. Z³o
nie odnosi ostatecznego zwyciêstwa! Tajemni
ca paschalna potwierdza, ¿e ostatecznie zwy
ciêskie jest dobro; ¿e ¿ycie odnosi zwyciêstwo
nad mierci¹; ¿e nad nienawici¹ tryumfuje
mi³oæ (s. 62).
Papie¿owi przez ca³e ¿ycie chodzi³o o to,
aby obiektywne centrum wiary chrzecijañs
kiej  naukê o zbawieniu  subiektywnie przy
j¹æ za swoje i uzdalniaæ innych do jego przy
jêcia. Dziêki zmartwychwsta³emu Chrystu
sowi mi³osierdzie Bo¿e jest przeznaczone dla
ka¿dego. Mimo i¿ to centrum chrzecijañskiej
egzystencji jest nam darowane tylko w wierze,
ma ono jednoczenie znaczenie filozoficzne,
bo skoro mi³osierdzie Bo¿e nie jest faktem, to
musimy radziæ sobie z takim wiatem, w któ
rym ostateczna przeciwwaga dobra wobec z³a
nie jest rozpoznawalna. Ostatecznie poza tym
obiektywnym historycznym znaczeniem ka¿
dy musi wiedzieæ, ¿e mi³osierdzie Bo¿e oka¿e
siê na koniec silniejsze od naszej s³aboci.
W tym miejscu nale¿y odnajdywaæ wew
nêtrzn¹ jednoæ orêdzia Jana Paw³a II i zasad
nicze intencje papie¿a Franciszka: wbrew spo
tykanej niekiedy opinii Jan Pawe³ II nie jest
moralnym rygoryst¹. Ukazuj¹c istotne znacze
nie Bo¿ego mi³osierdzia, daje on nam mo¿noæ
przyjêcia stawianych ludziom moralnych wy
mogów, mimo i¿ cz³owiek nigdy nie zdo³a im
w pe³ni sprostaæ. Nasze moralne wysi³ki podej
mujemy w wietle Bo¿ego mi³osierdzia, które
dla naszej s³aboci okazuje siê uzdrawiaj¹c¹
moc¹.
Gdy papie¿ Jan Pawe³ II umiera³, plac w.
Piotra by³ pe³en ludzi, przede wszystkim m³o
dych, którzy chcieli po raz ostatni spotkaæ siê
ze swym papie¿em. Nigdy nie zapomnê chwi
li, w której arcybiskup Sandri poda³ wiado
moæ o odejciu papie¿a. Nie zapomnê przede
wszystkim chwili, w której wielki dzwon w.
Piotra og³osi³ tê wiadomoæ. W dniu pogrzebu
Ojca wiêtego mo¿na by³o zobaczyæ mnóstwo
plakatów z napisem Santo subito. By³o to
wo³anie, które p³ynê³o ze spotkania z Janem
Paw³em II ze wszystkich stron. I nie tylko na
placu w. Piotra, ale w ró¿nych krêgach inte
lektualistów dyskutowano nad nadaniem
Janowi Paw³owi II tytu³u Wielki.
S³owo wiêty wskazuje na sferê Bo¿¹,
a s³owo wielki na wymiar ludzki. Zgodnie
z zasadami Kocio³a wiêtoæ ocenia siê na
podstawie dwóch kryteriów: heroicznoci cnót
i cudu. Obydwa te kryteria s¹ cile ze sob¹
zwi¹zane. Bowiem pojêcie cnoty heroicznej
oznacza nie jaki sukces olimpijski, ale fakt,
¿e w danym cz³owieku i przez niego widoczne
jest to, co nie ma ród³a w nim samym, lecz
jest tym, co dzia³anie Boga ukazuje w nim
i przez niego. Chodzi tu nie o moralne wspó³
zawodnictwo, lecz o rezygnacjê z w³asnej
wielkoci. Chodzi o to, ¿e cz³owiek pozwala
Bogu dzia³aæ w sobie i w ten sposób uwidacz
niaæ przez siebie dzia³anie i moc Boga.
To samo odnosi siê do kryterium cudu.

Równie¿ tutaj nie chodzi o to, ¿e dzieje siê co
sensacyjnego, lecz o to, ¿e uzdrawiaj¹ca dob
roæ Boga staje siê widoczna w sposób przekra
czaj¹cy ludzkie mo¿liwoci. wiêty jest cz³o
wiekiem otwartym, którego przenika Bóg.
wiêty to kto otwarty na Boga, to cz³owiek
przenikniêty Bogiem. wiêtym jest ten, kto nie
koncentruje uwagi na sobie, ale sprawia, ¿e
widzimy i rozpoznajemy Boga. Celem proce
sów beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego jest
w³anie zbadanie tego zgodnie z normami
prawa. W odniesieniu do Jana Paw³a II obyd
wa te procesy zosta³y przeprowadzone cile
wed³ug obowi¹zuj¹cych regu³. Stoi on wiêc
teraz przed nami jako ojciec ukazuj¹cy nam
mi³osierdzie i dobroæ Boga.
Trudniejsze jest poprawne zdefiniowanie
pojêcia wielki. W ci¹gu prawie dwutysi¹c
letniej historii papiestwa tytu³ Wielki przyj¹³
siê tylko w odniesieniu do dwóch papie¿y: do
Leona I (440461) i do Grzegorza I (590604).
S³owo wielki ma u obydwu wydwiêk po
lityczny, ale w tym sensie, ¿e dziêki sukcesom
politycznym ukazuje siê co z tajemnicy sa
mego Boga. Leon Wielki w rozmowie z wo
dzem Hunów Attyl¹ przekona³ go do oszczê
dzenia Rzymu, miasta aposto³ów Piotra i Paw
³a. Bez broni, bez w³adzy wojskowej czy po
litycznej, moc¹ swego przekonania do wiary
zdo³a³ straszliwego tyrana namówiæ do oszczê
dzenia Rzymu. W walce ducha z w³adz¹, duch
okaza³ siê silniejszy.
Grzegorz I nie odniós³ ¿adnego podobnie
spektakularnego sukcesu, ale mimo to potrafi³
kilka razy ocaliæ Rzym przed Longobardami
 równie¿ on, przeciwstawiaj¹c w³adzy ducha,
odnosi³ zwyciêstwo ducha.
Gdy zestawiamy historiê tych dwóch pa
pie¿y z histori¹ Jana Paw³a II, podobieñstwo
jest niezaprzeczalne. Tak¿e Jan Pawe³ II nie
dysponowa³ ¿adn¹ si³¹ militarn¹ ani w³adz¹
polityczn¹. W lutym 1945 roku, przy naradza
niu siê nad przysz³ym kszta³tem Europy i Nie
miec, kto zwróci³ uwagê, ¿e trzeba te¿ uw
zglêdniæ opiniê papie¿a. Stalin zapyta³ wtedy:
Ile dywizji ma papie¿?. Oczywicie nie mia³
¿adnej. Ale moc wiary okaza³a siê si³¹, która
na koniec w roku 1989 wytr¹ci³a z równowagi
sowiecki system si³y i umo¿liwi³a nowy pocz¹
tek. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e wiara papie¿a
stanowi³a istotny element w prze³amaniu si³.
I z pewnoci¹ tak¿e tutaj widoczna jest owa
wielkoæ, która ujawni³a siê w przypadku Leo
na I i Grzegorza I.
Pytanie, czy w tym przypadku przydomek
wielki przyjmie siê czy nie, pozostawmy
otwarte. Prawd¹ jest, ¿e w Janie Pawle II uwi
doczni³y siê nam wszystkim moc i dobroæ Bo
ga. W czasie, kiedy Koció³ na nowo cierpi
z powodu naporu z³a, jest on dla nas oznak¹
nadziei i otuchy.
Drogi wiêty Janie Pawle II, módl siê za
nami!
Benedykt XVI, Watykan, 4 maja 2020 r.
l
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mieræ Jezusa w opinii Aposto³ów
Up³ynê³o niewiele czasu od krzy¿owej mierci Jezusa, a w Piotra jakby wst¹pi³ nowy duch,
duch odwagi. To ju¿ nie ten sam Piotr, który na dziedziñcu arcykap³ana ratowa³ swoj¹
skórê zaprzañstwem: Nie znam tego cz³owieka (£k 26,74). W dzieñ Piêædziesi¹tnicy, gdy
zgromadzi³ siê t³um ¯ydów wokó³ domu Wieczernika, zwabionych niezwyk³ym szumem,
który przeszed³ nad Jerozolim¹ na podobieñstwo gwa³townego wichru, z mow¹, o co
chodzi, wyst¹pi³ nie kto inny, ale w³anie Piotr.
Po raz pierwszy otwarcie, g³ono i publicznie
wobec zgromadzonych ¯ydów wyrazi³ swe
zdanie co do odpowiedzialnoci za mieræ Je
zusa: tego Mê¿a, który z woli, postanowienia
i przewidzenia Bo¿ego zosta³ wydany, przy
bilicie rêkami bezbo¿nych do krzy¿a i zabi
licie (Dz 2,23). I nieco dalej w tym samym
wywodzie: Niech wiêc ca³y dom Izraela wie
z niewzruszon¹ pewnoci¹, ¿e tego Jezusa,
którego wycie ukrzy¿owali, uczyni³ Bóg i Pa
nem, i Mesjaszem (Dz 2,36).
Po raz drugi Piotr wyst¹pi³ z mow¹ pub
liczn¹ do ¯ydów w kontekcie uzdrowienia
¿ebraka chromego od urodzenia, który od lat
zbiera³ datki przy Bramie Piêknej, prowadz¹
cej na plac wi¹tynny. Mowê mia³ pod wie
czór w kru¿gankach Salomona, a wiêc tu¿ pod
bokiem ¿ydowskiej elity wi¹tynnej. D³uga
i kompetentna mowa nie mog³a zakoñczyæ
siê inaczej, ani¿eli aresztowaniem Piotra i to
warzysz¹cego mu Jana. Ale zanim obaj trafili
do wiêzienia, zgromadzeni ¯ydzi mogli us³y
szeæ jak¿e mocne i gorzkie s³owa wyrzutu
odnonie sprawy Jezusa: wy jednak wydali
cie Go i zaparlicie siê Go przed Pi³atem, gdy
postanowi³ Go uwolniæ. Zaparlicie siê wiê
tego i sprawiedliwego, a wyprosilicie u³aska
wienia dla zabójcy. Zabilicie dawcê ¿ycia, ale
Bóg wskrzesi³ Go z martwych (Dz 3,1314).
Nastêpnego dnia z rana, kiedy zebrali siê
przedstawiciele ¿ydowskiego establishmentu
dla przes³uchania uwiêzionych, w³anie oni,
uczeni i starsi ludu, w tym wymienieni po
imieniu arcykap³ani: Annasz, Kajfasz, Jan
i Aleksander, mogli us³yszeæ oskar¿enie o spo
wodowanie mierci Jezusa. Cz³owiek chro
my od urodzenia zosta³ uzdrowiony moc¹
imienia Jezusa Chrystusa, którego wy ukrzy
¿owalicie, a którego Bóg wskrzesi³ z mart
wych (Dz 4, 10). Tym razem uda³o siê jeszcze
aposto³om wyjæ z wiêzienia bez szwanku.
Pogro¿ono im jedynie, by ju¿ wiêcej nie prze
mawiali do ludu i nie nauczali w imiê Jezusa.
Na odchodnym Piotr zd¹¿y³ jeszcze po¿eg
naæ siê z szacownym zgromadzeniem s³owa
mi: My nie mo¿emy nie mówiæ tego, co wi
dzielimy i co s³yszelimy (Dz 4,20).
Nie da³o siê ju¿ wyciszyæ sprawy Jezusa.
O tym, co zasz³o w ostatnich dniach odnonie
zabójstwa Nauczyciela z Nazaretu, ze zdu
mieniem i z lêkiem rozpowiada³a ca³a Jero

zolima. Wyg³aszane mowy aposto³ów ci¹
ga³y t³umy do kru¿ganków Salomona, gdzie
lud zwyk³ siê gromadziæ. Nauczaniu towa
rzyszy³y uzdrowienia nag³e i tak liczne, i¿
chorych znoszono z daleka, nawet spoza Je
rozolimy. Musieli na to zareagowaæ arcyka

ojców wskrzesi³ Jezusa, którego stracilicie,
przybiwszy do krzy¿a (Dz 5,30). Od gro¿¹cej
im mierci za s³owa prawdy uchroni³ ich
uczony faryzeusz, Gamaliel, który po d³u¿
szym wywodzie w ich obronie zauwa¿y³, ¿e
jeli g³oszona przez nich nauka rzeczywicie
od Boga pochodzi, nie potraficie ich znisz
czyæ i mo¿e siê czasem okazaæ, ¿e walczycie
z Bogiem (Dz 5, 39). Skoñczy³o siê na uwol
nieniu aposto³ów po uprzednim ich ubiczo
waniu i kategorycznym zakazie nauczania lu
du pod sankcj¹ najsurowszych kar.
Jak siê niebawem mia³o okazaæ, groby
nie by³y pustymi pogró¿kami. Dotknê³y jed
nego z pierwszych siedmiu diakonów, Szcze

Caravaggio, Pojmanie Chrystusa (1602)

p³ani. Stra¿y wi¹tynnej nakazali zrobiæ po
rz¹dek ze zwolennikami Jezusa, a aposto³ów
zamkn¹æ w wiêzieniu. Jakie¿ by³o zdumienie
¿ydowskiej starszyzny zgromadzonej w San
hedrynie dla przes³uchania aposto³ów, gdy
siê okaza³o, ¿e nie ma po nich ladu w wiê
zieniu, pomimo starannie zamkniêtych cel
i stoj¹cych przed drzwiami stra¿ników. Spro
wadzono ich przed oblicze Sanhedrynu wprost
ze wi¹tyni, gdzie aposto³owie z odwag¹
nauczali lud. Zakazalimy wam surowo  za
brali g³os arcykap³ani  abycie nie nauczali
w to imiê, a oto nape³nilicie Jerozolimê wa
sz¹ nauk¹ i chcecie ci¹gn¹æ na nas krew
tego cz³owieka (Dz 5,28). Czy¿by nie dosz³o
jeszcze do wiadomoci arcykap³anów, ¿e to
oni ponosz¹ odpowiedzialnoæ za mieræ Je
zusa? Skoro tak, zostali raz jeszcze pouczeni
w tej sprawie przez Piotra: Bóg naszych

pana. Równie¿ z jego ust wysz³o to samo, co
z ust Piotra i pozosta³ych aposto³ów  oskar
¿enie pod adresem arcykap³anów, uczo
nych i starszych, odwa¿nie wypowiedziane
przed zgromadzeniem Sanhedrynu: Jak ojco
wie wasi, tak i wy. Którego¿ z proroków nie
przeladowali wasi ojcowie? Pozabijali na
wet tych, którzy przepowiadali przyjcie
Sprawiedliwego. A wycie zdradzili Go teraz
i zamordowali (Dz 7,5152). Przyp³aci³
Szczepan odwagê mierci¹ przez ukamieno
wanie, gdy do powy¿szych konstatacji doda³
i tê, i¿ ujrza³ Jezusa w ob³okach niebiañskich
stoj¹cego po prawicy Boga.
Pawe³ Aposto³ nie mia³ w¹tpliwoci co
do bezporednich sprawców mierci Jezusa:
Mieszkañcy Jerozolimy i ich prze³o¿eni nie
uznali Go i potêpiaj¹c Go wype³nili g³osy
Proroków, odczytywane co szabat. Chocia¿

Bp Budzik o muzyce w kociele
Biskup Lubelski Ks. Stanis³aw Budzik wyda³
zarz¹dzenie w sprawie wykonywania muzyki
podczas celebracji mszy wiêtych.
Jest ono w zasadzie powtórzeniem zapisów
ju¿ obowi¹zuj¹cych, ale wydanie takiego do
kumentu jest zapewne odzwierciedleniem

istniej¹cego nadal problemu. Uczestnicz¹c
w ró¿nych uroczystociach religijnych tak¿e
w naszej Archidiecezji £ódzkiej spotykamy
siê równie¿ z kontrowersyjnym podejciem
do muzyki w kociele.
Jak stwierdza Ks. Bp Budzik, postêpuj¹ca
wspó³czenie sekularyzacja dotyka tak¿e litur

gii, a zw³aszcza muzyki wykonywanej w ko
cio³ach. W zwi¹zku z tym Ks. Bp Budzik
przypomina, ¿e kap³anom, muzykom kociel
nym oraz wszystkim zainteresowanym wier
nym, aby pilnie wystrzegaæ siê, by pod pozo
rem podnoszenia okaza³oci nie wprowadzaæ
do obrzêdów czego czysto wieckiego, albo
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nie znaleli w Nim ¿adnej winy zas³uguj¹cej
na mieræ, za¿¹dali od Pi³ata, aby Go straci³
(Dz 13, 2728). A w licie do mieszkañców
Tesalonik: ¯ydzi zabili Jezusa i proroków,
i nas tak¿e przeladowali (1 Tes 2,15). Jako
bezspornym faktem, Pawe³ tym zagadnieniem
siê g³êbiej nie zajmowa³, jeli do niego nawi¹
zywa³, czyni³ to na marginesie swojego prze
powiadania Dobrej Nowiny, koncentruj¹c siê
na zbawczym sensie mierci Jezusa: On to
zosta³ wydany za nasze grzechy i wskrzeszony
z martwych dla naszego usprawiedliwienia
(Rz 4,25). I dalej: Bóg za okazuje nam swoj¹
mi³oæ w³anie przez to, ¿e Chrystus umar³ za
nas, gdymy byli jeszcze grzesznikami (Rz 5,8).
A co na temat Jezusa ma do powiedzenia
sam Poncjusz Pi³at? Prowadz¹c przewód s¹
dowy, szybko siê móg³ przekonaæ, komu siê
Jezus narazi³: wiedzia³ bowiem, ¿e arcykap
³ani wydali Go przez zawiæ (Mk 15,10). I do
da³ sam od siebie: Nie jestem winny krwi tego
sprawiedliwego. To wasza rzecz (Mt 27,24).
Czy ¯ydzi, domagaj¹cy siê pod murami An
tonii wyroku skazuj¹cego, mieli wiadomoæ
wagi s³ów, jakie w tym momencie wypowie
dzieli? A ca³y lud zawo³a³: Krew jego na nas
i na dzieci nasze (Mk 27,25). Opiniê obu
ewangelistów, Mateusza i Marka, podziela
i trzeci, £ukasz, kiedy wk³ada w usta Pi³ata
wyznanie: przywiedlicie mi tego cz³owieka
pod zarzutem  zwróci³ siê do arcykap³anów
 ¿e podburza lud. Otó¿ ja przes³ucha³em go
wobec was i nie znalaz³em w nim ¿adnej winy
w sprawach, o które go oskar¿acie. Ani te¿
Herod  bo odes³a³ go do nas; a oto nie po
pe³ni³ on nic godnego mierci (£k 23,1415).
Je¿eli go uwolnisz, nie jeste przyjacielem
Cezara  wymogli ¯ydzi szanta¿em wyrok
skazuj¹cy Jezusa na mieræ (J 19,12).
Odwieczny dylemat: co zabija: miecz czy
rêka, która ten miecz dzier¿y? Kto ponosi
wiêksz¹ odpowiedzialnoæ za mieræ cz³o
wieka: ten, kto zadaje mieræ bezporednio,
czy mo¿e ten, kto zleca jej wykonanie? Aby
odpowiedzieæ sobie na to pytanie w kontek
cie mierci Jezusa, warto odwo³aæ siê do opi
sanego na kartach Starego Testamentu epi
zodu z ¿ycia króla Dawida. Oto król Dawid
uwiód³ m³od¹ i piêkn¹ ¿onê jednego z ofice
rów swojego wojska, Uriasza Chetyty, po
czym tak pokierowa³ sprawami, aby jej m¹¿
poleg³ w walce pod murami obleganego
przez Izraelitów miasta Ammonitów. Kto jest
sprawc¹ mierci Uriasza Chetyty: wojownicy
broni¹cy miasta Rabba, którzy miertelnie
ugodzili Uriasza czy król Dawid, który
wprawdzie nie opuszcza³ Jerozolimy, ale zle
ci³ ustawienie Uriasza pod murami miasta
w miejscu najbardziej nara¿onym na ataki
³uczników? Jeli król Dawid mia³ w tej spra
wie niezm¹cone sumienie, zak³óci³ mu je pro
rok Natan: Zabi³e mieczem Chetytê Uriasza,
a jego ¿onê wzi¹³e sobie za ma³¿onkê. Zamor
dowa³e go mieczem Ammonitów (II Sm 12,9).
JAN GAÆ

niezgodnego z kultem Bo¿ym (Musicam sac
ram, 43). Dlatego Ks. Bp Budzik zarz¹dzi³,
aby we wszystkich kocio³ach na terenie Ar
chidiecezji Lubelskiej wykonywaæ wy³¹cznie
utwory liturgiczne. Nie wolno wiêc wykony
waæ muzyki o charakterze wieckim, w tym
muzyki filmowej i rozrywkowej, a tak¿e wy
konywaæ utworów o treci religijnej, ale z wy
korzystaniem muzyki wieckiej. Ks. Bp
Budzik zaleca równie¿ wy³¹czenie z liturgii
piosenek religijnych, które ze swojej natury
maj¹ inne przeznaczenie w ¿yciu Kocio³a.

PAWE£ JASZCZAK
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U Wandy Malczewskiej w Parznie
widzieli Boga. Tak by³a przezroczysta Wanda, ¿e ludzie, którzy na ni¹ patrzyli nabierali
ufnoci do Boga  mówi³ o Czcigodnej S³udze Bo¿ej Wandzie Malczewskiej Ks. Arcybiskup
Grzegorz Ry podczas tegorocznej diecezjalnej pielgrzymki do jej grobu w Parznie. Co roku,
w drug¹ niedzielê maja, odbywa siê pielgrzymka wiernych archidiecezji ³ódzkiej do krypty
z jej doczesnymi szcz¹tkami.
dokonywa³ tych dzie³, których ja dokonujê, a
nawet wiêksze od tych uczyni, bo Ja idê do
Ojca. (J 14, 12), kaznodzieja pokazywa³, ¿e
te s³owa wype³ni³y siê w ¿yciu Wandy. Cho
cia¿ robi³a rzeczy zwyczajne i proste, jak
uczenie dzieci, zanoszenie lekarstw chorym,
bycie zakrystiank¹, to przez to, kim by³a na

diów pozwala przypuszczaæ, ¿e w duchowy
sposób w Parznie by³o obecnych kilkadzie
si¹t tysiêcy osób. Dziêki temu wieæ o ¿yciu
i dzie³ach Czcigodnej S³ugi Bo¿ej wysz³a
daleko poza granice naszej archidiecezji.
W czasie homilii Ksi¹dz Arcybiskup
znakomicie uchwyci³ istotê jej duchowoci.
Mówi³, i¿ Wanda nie jest wielka przez to, co
robi³a, ale przez to, kim by³a. W nawi¹zaniu
do Ewangelii czytanej tego dnia, w której
Jezus mówi: Zaprawdê, zaprawdê, powia
dam wam: kto we Mnie wierzy, bêdzie tak¿e

biera³y one nowego, wiêkszego znaczenia.
Ksi¹dz Arcybiskup mówi³ m.in.: Jestemy
w kociele, w którego krypcie jest pochowana
Wanda Malczewska i mamy ochotê zapytaæ,
jakie to s¹ te wielkie dzie³a, jakich dokonywa
³a w ¿yciu Wanda. Jakie to s¹ te wielkie dzie
³a? Tym bardziej, ¿e Koció³ potwierdzi³ wiel
koæ jej czynów, przez to, ¿e zosta³ wydany
dekret o heroicznoci jej cnót. Tzn., ¿e mo¿e
my o niej myleæ jako o duchowym herosie,
który pe³ni³ heroiczne czyny. Jakie s¹ te he
roiczne czyny Wandy Malczewskiej? By³a

Foto: Archidiecezja £ódzka

Foto: Archidiecezja £ódzka

W tym roku pielgrzymka wypad³a 10 maja
i mia³a inny charakter z racji na obowi¹zuj¹ce
ograniczenia zwi¹zane z epidemi¹. O godz.
9:00 Ksi¹dz Arcybiskup Grzegorz Ry Met
ropolita £ódzki celebrowa³ Eucharystiê, któ
ra by³a transmitowana przez TVP 3 £ód oraz
przez przekaz internetowy. Obecnoæ me

osob¹ wielkiej modlitwy, tak jak j¹ przedsta
wia ta ikona, która siê uwiêca przez sam
fakt, ¿e jest przyniesiona na Eucharystiê.
Pokazuje j¹ jako orantkê, która trzyma rêce
w takim gecie modlitewnym, w³aciwym
chrzecijanom od staro¿ytnoci. Tym gestem
orantki otacza krzy¿, bo jej pobo¿noæ by³a
pasyjna, otacza Eucharystiê, bo jej pobo¿
noæ by³a eucharystyczna. Heroiczna modlit
wa uznana za niebezpieczn¹ przez w³adze
carskie, modlitwa mistyczna. Nie bez powodu
jest zestawiana Wanda Malczewska z Ann¹
Katarzyn¹ Emmerich. Ale ta niesamowita
modlitwa na co dzieñ wypowiada³a siê w naj
prostszych gestach, w najprostszej s³u¿bie.
Jest niezwykle wiele takiej zwyczajnoci, w tym
co ona robi³a na co dzieñ, takiej zwyk³oci,
nawet bymy powiedzieli szaroci. Robi³a to,
co mog¹ robiæ wszyscy.
Jestemy obecnie w czasie epidemii i wi¹
¿e siê to z rozmaitymi ograniczeniami, rów
nie¿ jeli chodzi o uczestnictwo w Eucharys
tii. Ale tak¿e i w tej kwestii Wanda mo¿e byæ
dla nas wzorem i inspiracj¹. Ksi¹dz Arcybis
kup, odnosz¹c siê do obecnej sytuacji, przy
wo³a³ ciekawe wiadectwo o Czcigodnej
S³udze Bo¿ej, mówi³: Jest te¿ takie wiadect
wo Marianny Truszczyñskiej, której dzieci
umiera³y. Ona sama by³a chora, ale w takiej
desperacji po mierci dziecka, mimo swojej
choroby chcia³a iæ do kocio³a. Wanda j¹
zatrzyma³a si³¹ w domu, w niedzielê, wtedy,
kiedy w kociele by³a suma. I Marianna Trusz
czyñska po latach zezna³a, ¿e spêdzi³a z ni¹

Ikona zosta³a napisana przez malarkê pani¹
Annê KopeæGibas. Artystka, zafascynowana
postaci¹ Malczewskiej, ukaza³a j¹ ze wznie
sionymi w gecie modlitwy rêkami. W cent
rum znajduje siê Hostia i krzy¿. Te dwie rze
czywistoci  Eucharystia i Mêka Pana Jezu
sa  by³y dla Wandy ród³em, z którego czer
pa³a i w którym by³a zanurzona.
Zanim uroczystoæ dobieg³a koñca Ksi¹dz
Arcybiskup przekaza³ zabytkowy modlitew
nik do znajduj¹cego siê przy parafii w Parznie
Muzeum modlitewnika polskiego. Muzeum
jest wa¿nym elementem duchowego krajo
brazu Parzna i kultu Czcigodnej Wandy Mal
czewskiej. Jednoczenie Metropolita podzie
li³ siê przekonaniem, i¿ tutejsza parafia, z rac
ji na obecnoæ grobu Wandy, powinna byæ
miejscem szczególnej modlitwy za nasz¹ Oj
czyznê. Wszak S³ugi Bo¿ej nie da siê oddzie
liæ od kwestii patriotyzmu i mi³oci do Polski.
Dlatego w³anie st¹d i przez jej wstawiennic
two powinna p³yn¹æ ufna proba do Boga za
Ojczyznê, a szczególnie o jednoæ i zgodê

Foto: Barbra Grzegorczyk

Robi³a najprostsze rzeczy, ale zrodzone z wielkiej modlitwy. Przez te proste rzeczy ludzie

ca³¹ sumê. Zrezygnowa³a dla niej z pójcia
na Mszê, z pójcia do Komunii wiêtej. Mo
¿emy sobie tylko wyobra¿aæ, co to dla niej
znaczy³o zrezygnowaæ z Komunii wiêtej.
Wanda mia³a dowiadczenie Komunii, która
uzdrawia z choroby. Zrezygnowa³a. Ca³¹ tê
sumê u niej w domu siê przemodli³a. A potem,
kiedy wychodzi³a powiedzia³a, teraz twoje
dzieci bêd¹ ci siê ju¿ chowa³y i tak by³o. Zo
baczcie to, jest taka wielkoæ, która nie bierze
siê z tego, jakie s¹ czyny ale z tego kim jest
cz³owiek, który je spe³nia. Kim ona jest? To
siê liczy.
Wa¿nym elementem tegorocznej piel
grzymki by³a nowa ikona przedstawiaj¹ca
istotê duchowoci Wandy Malczewskiej.

pomiêdzy tymi, którzy j¹ tworz¹.
Po b³ogos³awieñstwie wszyscy udali siê
do krypty S³ugi Bo¿ej, aby przy jej grobie
jeszcze raz poleciæ siebie i swoje intencje
przez jej wstawiennictwo. Chocia¿ z powodu
epidemii pielgrzymka musia³a odbyæ siê przy
ograniczonym uczestnictwie wiernych, to
jednak nale¿y mieæ nadziejê, ¿e Pan Bóg
wykorzysta³ tê sytuacjê, aby poprzez media
dotrzeæ do bardzo szerokiego grona osób.
Oby modlitwa przez wstawiennictwo S³ugi
Bo¿ej przynios³a wszystkim obfitoæ darów
Mi³osiernego Boga.

KS. MARCIN MAJDA
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Otwarto proces beatyfikacyjny
rodziców Jana Paw³a II
Metropolita krakowski Ks. Abp Marek Jêdraszewski og³osi³ decyzjê o rozpoczêciu procesów
kanonizacyjnych S³u¿ebnicy Bo¿ej Emilii Wojty³y z d. Kaczorowskiej oraz S³ugi Bo¿ego
Karola Wojty³y  seniora, rodziców w. Jana Paw³a II.
Po pozytywnej opinii Konferencji Episko
patu Polski i otrzymaniu zgody Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie, decyzja
abp. Marka Jêdraszewskiego by³a kolejnym
prawnym wymogiem do rozpoczêciu pro
cesu kanonizacyjnego Emilii i Karola Woj
ty³ów  rodziców w. Jana Paw³a II.
Wierni zostan¹ poproszeni o przekazywa
nie do Kurii Metropolitalnej w Krakowie do
dnia 7 maja 2020 r. dokumentów, pism lub
wiadomoci dotycz¹cych S³ug Bo¿ych, za
równo pozytywnych, jak i negatywnych.
 Pamiêæ o rodzicach w. Jana Paw³a II,
zw³aszcza w rodowisko wadowickim i kra
kowskim, by³a ci¹gle ¿ywa. Od ich mierci
minê³o bardzo du¿o czasu, ale ¿yj¹ jeszcze
osoby, które osobicie zna³y rodziców Karola
Wojty³y. Bêdziemy starali siê do nich dotrzeæ
i poprosiæ, ¿eby z³o¿yli zeznania  mówi ks.
Andrzej Sc¹ber. Referent ds. kanonizacyj
nych w Archidiecezji Krakowskiej dodaje,
¿e ponadto przes³uchiwani bêd¹ wiadkowie
ze s³yszenia, czyli dzieci czy wnukowie
bezporednich wiadków ¿ycia S³ug Bo¿ych.
 Sam papie¿  w pewnym sensie  bêdzie
bezporednim wiadkiem wiêtoci swoich
rodziców. Jest wiele tekstów, które potwier
dzaj¹ to, ¿e byli to wyj¹tkowi ludzie  dodaje
ks. Sc¹ber podkrelaj¹c, ¿e Jan Pawe³ II czês
to wspomina³ swojego ojca, z którym ³¹czy³a
go wewnêtrzna przyjañ duchowa; mamê
pamiêta³ mniej, ale zawsze nosi³ j¹ w sercu
 a¿ do mierci.
Ks. Sc¹ber zwraca uwagê, ¿e formalnie
bêd¹ prowadzone dwa osobne procesy kano
nizacyjne, których zadaniem bêdzie wykaza

nie, ¿e Emilia i Karol Wojty³owie praktyko
wali cnoty w sposób heroiczny, ¿e ciesz¹ siê
opini¹ wiêtoci, a za ich wstawiennictwem
ludzie wypraszaj¹ ³aski u Boga.  Ten proces
nie bêdzie ³atwy ze wzglêdu na ma³¹ liczbê na
ocznych wiadków, ale ju¿ teraz mo¿emy po
wiedzieæ, ¿e dokumentacja, która zosta³a zgro
madzona  zw³aszcza dotycz¹ca Karola Woj
ty³y  jest bardzo obszerna i wynika z niej, ¿e
ten cz³owiek w kolejnych latach ¿ycia ewolu
owa³ w stronê Boga i tê przyjañ z Bogiem
przekaza³ swojemu synowi, przysz³emu pa
pie¿owi  wyjania ks. Sc¹ber.
U progu procesu beatyfikacyjnego mo¿na
powiedzieæ, ¿e Emilia i Karol Wojty³owie to
przyszli patronowie rodziny.  Dzi rodzina
prze¿ywa kryzys  mnóstwo rozwodów, zwi¹z
ków kohabituj¹cych, porzuconych dzieci. Ro
dzina Wojty³ów  jak mówi papie¿ Franciszek
 to wiêci z s¹siedztwa  normalni, zwyczaj
ni, którzy pokazuj¹ nam, ¿e w bardzo trudnej
sytuacji ekonomicznej, w czasie choroby,
mierci dwojga dzieci mo¿na zaufaæ i byæ
blisko Pana Boga  mówi ks. Sc¹ber.
Emilia Kaczorowska, wywodz¹ca siê z ro
dziny rzemielniczej, by³a córk¹ Feliksa Ka
czorowskiego i Marii Scholz. Mia³a omioro
rodzeñstwa. Urodzi³a siê 26 marca 1884 r.
w Krakowie i zosta³a ochrzczona w kociele
w. Miko³aja. W 1890 r. Emilia rozpoczê³a
edukacjê w szkole podstawowej. Prawdopo
dobnie uczêszcza³a do szko³y Córek Bo¿ej
Mi³oci, ale materia³y archiwalne szko³y z te
go czasu siê nie zachowa³y. Gdy mia³a zale
dwie 13 lat zmar³a jej matka.
Karol Wojty³a urodzi³ siê 18 lipca 1879 r.

w Lipniku k. Bia³ej. By³ synem Macieja Woj
ty³y i Anny Przeczek w rodzinie krawieckiej.
Ochrzczony zosta³ w kociele p.w. Opatrzno
ci Bo¿ej w Bia³ej. W drugim roku ¿ycia ut
raci³ matkê. W 1890 r. rozpocz¹³ naukê w
niemieckim gimnazjum w Bielsku.
W 1900 r. zosta³ powo³any do zasadni
czej s³u¿by wojskowej w Wadowicach. Skie
rowano go do Szko³y Kadetów Piechoty we
Lwowie. Zdecydowa³, ¿e pozostanie w wojsku
jako ¿o³nierz zawodowy i pe³ni³ s³u¿bê w Kra
kowie oraz w Wadowicach.
W 1906 r. Emilia i Karol Wojty³a wziêli
lub w kociele w. Piotra i Paw³a w Krako
wie. Mieli troje dzieci: Edmunda (ur. 1906),
Olgê, która zmar³a tu¿ po urodzeniu i Karola
(ur. 1920), póniejszego papie¿a.
W 1913 r. rodzina przeprowadzi³a siê do
Wadowic, gdzie Karol podj¹³ pracê w Pañst
wowej Komisji Uzupe³nieñ. 31 padziernika
1918 r. Karol zakoñczy³ s³u¿bê w wojsku
austriackim w stopniu podporucznika i naza
jutrz zg³osi³ siê do wojska polskiego, w któ
rym zosta³ naczelnikiem kancelarii Powiato
wej Komisji Uzupe³nieñ w Wadowicach.
Gdy jesieni¹ 1919 r. Emilia po raz trzeci
by³a w stanie b³ogos³awionym, lekarze uzna

li, ¿e ci¹¿a zagra¿a jej ¿yciu. Ona jednak nie
zawaha³a siê i postanowi³a urodziæ dziecko.
18 maja 1920 r. przyszed³ na wiat syn Karol.
By³ zdrowy, natomiast matka zgodnie z prog
nozami lekarzy nie podwignê³a siê po poro
dzie.
W maju 1929 r. Karol  junior mia³ przyst¹
piæ do I Komunii w. Stan zdrowia Emilii jed
nak znacznie siê pogorszy³ i zmar³a 13 kwiet
nia 1929 r. Msza w. pogrzebowa zosta³a od
prawiona 16 kwietnia w kociele w Wadowi
cach, a 17 kwietnia 1929 r. zosta³a pochowana
na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
W 1932 r. syn Edmund, lekarz medycyny,
zarazi³ siê od pacjentki i zmar³ na szkarlatynê.
Po maturze Karola juniora w 1938 r. oj
ciec przeprowadzi³ siê z nim do Krakowa.
Karol junior w 1940 r. podj¹³ pracê jako ro
botnik firmy Solvay w kamienio³omie na
Zakrzówku. Karol senior w zimie z 1940 na
1941 zacz¹³ powa¿nie chorowaæ. Zmar³ 18
lutego 1941 r. z powodu niewydolnoci ser
ca. Mia³ 63 lata. Jego cia³o spoczê³o 21 lutego
na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
obok cia³a ¿ony i syna.

czynaj¹c od wykonanego w 1892 r. rysunku
o³ówkiem Studium g³owy rzeby antycznej.
Wszystkie prace, ukazuj¹ce przede wszystkim
przyrodê, architekturê (na ogó³ zreszt¹ bez
wprowadzania sztafa¿u), charakteryzuj¹ siê
przemylan¹ kompozycj¹ i bogactwem efek
tów wietlnych (wspomnieæ tu trzeba koniecz
nie o znakomitych nokturnach!).
Wystawa cieszy³a siê du¿ym zaintereso
waniem mi³oników malarstwa. W obecnych
czasach, gdy piêkna w sztuce, owej funda

mentalnej wartoci estetycznej, d³ugo nieraz
trzeba szukaæ, ekspozycja ta, której kuratork¹
by³a Katarzyna £omnicka, daæ mog³a wiele
satysfakcji. Bo te¿ w Willi piêkno, bez szu
kania, by³o obecne dos³ownie na wyci¹gniê
cie rêki. Chwa³a zarazem Galerii za staranne
wydanie zawieraj¹cego 40 reprodukcji kata
logu zatytu³owanego, tak jak wystawa, Stu
diuj¹c naturê.

IKA

Piêkno obecne
W Galerii Willa przy ul. Wólczañskiej w £odzi mo¿na by³o obejrzeæ wystawê pt. Studiuj¹c
naturê, obejmuj¹c¹ ujmuj¹ce urod¹ obrazy olejne, akwarele, gwasze i akwaforty Sotera
JaxaMa³achowskiego, cenionego twórcy ¿yj¹cego w latach 18671952.
Soter JaxaMa³achowski urodzi³ siê w Wola
nowie ko³o Odessy. Kszta³ci³ siê w Odessie,
Krakowie i Monachium. Przez dwa lata miesz
ka³ w Zakopanem i wtedy malowa³ Tatry
(w tym wiele razy Czarny Staw). Na sta³e
osiad³ w Krakowie, gdzie tworzy³ widoki ar
chitektoniczne. Portretowa³ te¿ ¿onê Jadwigê
i najbli¿sz¹ rodzinê. Podró¿owa³ do W³och,
bywa³ w Wenecji, na Capri, co mia³o licz¹ce
siê konsekwencje dla wzbogacenia jego malar
skiego dorobku. Ju¿ w 1912 r. pisano o nim
w czasopimie wiat: zajmuje go natura we
wszelkiej postaci, w ca³ym bogactwie swych
ró¿norodnych zjawisk /.../ Jest typem wirtuoza
wra¿liwym na piêkno przyrody i opieraj¹cym
sw¹ sztukê na sumiennych studiach.
W okresie miêdzywojennym zaczê³a
w twórczoci JaxaMa³achowskiego domino
waæ tematyka morska i w³anie jako malarz
marynistyczny zdoby³ s³awê. Latem wyje¿
d¿a³ nad Ba³tyk (Morze Czarne malowa³ ju¿

wczeniej). W olejach, akwarelach, gwaszach,
do mistrzostwa doprowadzi³ ukazanie zmien
nego morskiego ¿ywio³u. Utrwala³ ponadto
pla¿e, ³odzie rybackie, do tematyki morskiej
powraca³ zreszt¹ i w ostatnich latach ¿ycia, po
wojnie, kiedy to, wierny realizmowi (wówczas
 mówi¹c delikatnie  ju¿ o wiele mniej mod
nemu) popada³ w zapomnienie. Rozumiej¹c
na swój sposób prawdê wypowiedzi arty
stycznej i koncentruj¹c siê na piêknie pejza¿u
pozostawa³ stylistycznie konsekwentny. Ob
ca mu by³a idea postêpu  czêsto sk¹din¹d
dla sztuki szkodliwa  i absolutyzowanie no
woci.
Okazjê do wnikniêcia w podkrelan¹ przez
krytyków warsztatow¹ sumiennoæ i wrêcz
techniczn¹ maestriê malarza da³a ³ódzka wys
tawa, obejmuj¹ca obrazy olejne, akwarele,
gwasze, a tak¿e kilka grafik ze zbiorów kolek
cjonera, Grzegorza Kudelskiego. Wyekspono
wane zosta³y dzie³a z ró¿nych okresów, po
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Amazonka i Ren wpadaj¹ do Tybru (cz. 3)
Przebieg i dokument koñcowy Synodu
a. Pogañskie obrzêdy
Dwa dni przed rozpoczêciem Synodu
Amazoñskiego w Ogrodach Watykañskich
mia³o miejsce zdumiewaj¹ce wydarzenie.
Kilkunastoosobowa grupa rdzennych miesz
kañców Amazonii, wród których znalaz³ siê
nawet zakonnik, odprawi³a mod³y z pok³ona
mi do dwóch drewnianych figur nagich ciê
¿arnych kobiet ustawionych na obrusie u³o
¿onym na ziemi, nazywanych przez jednych
bogini¹ p³odnoci, a przez innych Madonn¹
Amazoñsk¹, znan¹ w kulturze indiañskiej
jako Pachamama. W pierwszym dniu obrad
odby³a siê procesja z bazyliki w. Piotra do
auli Paw³a VI, gdzie odbywa³ siê Synod
Amazoñski, w której Indianie nieli na ³odzi
figurê Pachamamy, za na samej Mszy w.
pocz¹tkuj¹cej Synod grupa Indian urz¹dzi³a
manifestacjê, domagaj¹c siê respektowania
ich kultury i s³uchania przez Koció³ tego, co
mówi MatkaZiemia. Grupie tej przewodzi³a
siostra zakonna, bêd¹ca cz³onkiem rady przy
gotowuj¹cej Synod. Pierwszego dnia zawie
szono przed sto³em prezydialnym baner z du
¿ym zdjêciem nagiej kobiety tul¹cej do lewej
piersi niemowlê ludzkie, a z prawej piersi
karmi¹cej jakie ma³e zwierzê, na którym
widnia³ cytat z encykliki Laudato si Wszyst
ko jest ze sob¹ po³¹czone.
Potem figurê Pachamamy przeniesiono
w procesji do pobliskiego kocio³a Santa Ma
ria in Transportina i ustawiono na miejscu
wa¿nym liturgicznie. Codziennie mia³y tam
siê odbywaæ ryty tubylcze. Tak siê dzia³o do
dnia, kiedy m³ody Austriak wyniós³ j¹ i wrzu
ci³ do Tybru.
b. Dokument koñcowy
Ostateczny dokument sporz¹dzi³ w jêzyku
hiszpañskim zespó³ pod przewodnictwem
g³ównego relatora Synodu Amazoñskiego
ks. kard. Claudia Hummesa z Brazylii, pocho
dz¹cego z rodziny o niemieckich korzeniach.
Nie ma jeszcze oficjalnego t³umaczenia Doku
mentu, ale dwóch dziennikarzy LifeSite
News.com Martin Barillas i Matthew Hof
fman, dokona³o jego t³umaczenia na jêzyk
angielski i wstêpnej oceny. Warto j¹ odnieæ
do przedstawionych wy¿ej komentarzy doty
cz¹cych dokumentu przygotowawczego Ins
trumentum Laboris.
Istotne sk³adniki chrzecijañstwa, takie
jak ³aska nadprzyrodzona, prawda Bo¿ego
Objawienia, zakaz idolatrii i zabobonów, wa
ga tradycyjnych wartoci rodziny i moralno
ci seksualnej, zbawienie od grzechów oraz ¿y
cie wieczne z Bogiem, wymienione s¹ w tek
cie zdawkowo i przy okazji innych kwestii
albo wrêcz pominiête. Zosta³y w znacznym
stopniu zast¹pione agend¹ zgodn¹ z ideolo
giami ekosocjalizmu i multikulturalizmu.
S³owa Trójca wiêta, niebo i piek³o
nie pojawiaj¹ siê ani razu, a grzech owszem

kilka razy, jednak wy³¹cznie jako grzech
ekologiczny [82]. Zbawienie wymienione
jest cztery razy, lecz nigdy w odniesieniu do
grzechu.
Dokument wielokrotnie wychwala kultury
i tradycje tubylcze, charakteryzuj¹c je w pra
wie wy³¹cznie pozytywnym ujêciu, nie wspo
minaj¹c o tym, ¿e s¹ inspirowane pogañst
wem i panteistyczn¹ czci¹ dla natury. Ojco
wie synodalni wskazuj¹ na moralny upadek
regionu, jednak bez odniesienia do przyczyn
tkwi¹cych w tubylczych kulturach. Przeciw
nie, dokument obwinia kapitalistyczny roz
wój gospodarczy i urbanizacjê jako przyczy
nê z³a [10]. Zachêca równie¿ do wykreowa
nia nowych rytów religijnych inspirowanych
praktykami rytualnymi i wiatopogl¹dem lo
kalnych kultur [52, 116119], ignoruj¹c ich
pogañskie fundamenty, ledwie tylko wspomi
naj¹c, ¿e takie tradycje wymagaj¹ oczyszcze
nia [52]. Nie ma ¿adnej wzmianki o prakty

amazoñskich jako równych innym: Wszy
scy jestemy zaproszeni do zbli¿enia siê do
lu dów Amazonii jako równi z równymi.
Kolonializm jest narzucaniem sposobów
¿ycia danych ludów innym ludom, ekono
micznie, kulturalnie lub religijnie. Odrzu
camy ewangelizacjê w stylu kolonialnym
[55].
Natura jest traktowana jak osoba, przed
miot praw [74, 84], wielokrotnie wymienia
siê pojêcie MatkaZiemia [10, 25, 101],
zgodne z pogañskimi pojêciami Ziemi jako
matki bogini. Dziewica Maryja wymieniona
jest jedynie w inwokacji na koñcu dokumen
tu, ale zwana jest Matk¹ Amazonii [120].
Dokument wymienia istniej¹ce w tamtym
regionie sekty protestanckie zielonowi¹t
kowe i ewangelikalne i poddaje je nawet
krytyce jako nacechowane emocjonalizmem
i zamkniête, lecz pomija fakt, ¿e zast¹pi³y
one katolicyzm i stanowi¹ religiê wiêkszo

kach, które tradycyjnie by³y szeroko rozpo
wszechnione wród plemion tubylczych, ta
kich jak pedofilia, kazirodztwo, grzebanie ¿y
wych dzieci z wadami, ani o wybuja³ych for
mach zabobonów i ba³wochwalstwa, które
charakteryzuj¹ ich tradycyjne kultury.
Alarmuj¹cym dla obroñców ¿ycia i rodzi
ny jest neutralnie brzmi¹cy opis nowych
struktur rodziny, które pojawi³y siê na tam
tym obszarze: Tak wiêc widzimy nowe struk
tury rodziny: rodziny z jednym rodzicem,
wzrost rodzin w separacji, zwi¹zków partners
kich, spadek ma³¿eñstw instytucjonalnych
[34], lecz opis ten pozbawiony jest oznak
troski czy dezaprobaty.
Promuje siê relatywizm kulturowy zara
zem potêpiaj¹c próby narzucenia danego
sposobu ¿ycia czy jakiego rodzaju religii
zamiast innego, domagaj¹c siê uznania kultur

ciow¹ w Amazonii. Zachêca jednak do wspó³
pracy z takimi grupami [24]. S³owo ewange
lizacja wystêpuje wiele razy, zawsze w kon
tekcie agendy multikulturalizmu: Ewange
lizacja, któr¹ dzisiaj proponujemy dla Amazo
nii jest inkulturowym g³oszeniem, które uru
chamia procesy inkulturacji: procesy, które
promuj¹ ¿ycie Kocio³a z to¿samoci¹ i twarz¹
Amazonii [55].
Dokument obwinia rozwój gospodarczy
za istnienie z³ych cech regionu, przeciwsta
wiaj¹c je cnotliwym stylom ¿ycia ludów tu
bylczych w okresie przedcywilizacyjnym.
G³osi, ¿e region jest zagro¿ony przez wywo
³ane przez cz³owieka zmiany klimatyczne
[27, 67], lecz bez podania twardych dowo
dów, a jedynie powo³uj¹c siê na tzw. kon
sensus naukowców oparty na zmanipulowa
nych raportach IPCC. Takim dzia³aniom
nale¿y tam siê przeciwstawiæ alternatywnym,
przyjaznym cz³owiekowi, prymitywizmem
[71].
Prawo do ¿ycia od poczêcia do mierci
raz jest wymienione, ale ani razu aborcja,
eutanazja i inne charakterystyczne dla tam
tejszej tradycji ataki na prawo do ¿ycia. Prze
ciwnie, t³umaczone s¹ one jako prawo tubyl
ców do zachowania ich w³asnego i spokoj
nego ¿ycia, szanuj¹cego wartoci ich tradyc
ji [80].
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Tak, jak oczekiwano, Dokument wydaje
siê otwieraæ drogê do kap³añstwa ¿onatych
mê¿czyzn, dla diakonatu kobiet oraz zawiera
generalny atak na patriarchaln¹ strukturê Ko
cio³a, zachêcaj¹c kobiety do przyjmowania
przywódczych pozycji. W d³ugim rozdziale
zatytu³owanym Nowe drogi dla pos³ugi ko
cielnej [93133] znajduj¹ siê propozycje no
wych wieckich pos³ug [9396], oficjalnych
pos³ug dla kobiet [102], zachêtê do kontynu
owania pracy Komisji dla studiów nad
diakonatem dla kobiet [104] (wbrew temu,
co Jan Pawe³ II autorytatywnie odrzuci³ ju¿
w 1994 r.  przyp. JN) oraz przyjmowania na
kap³anów ¿onatych mê¿czyzn, ju¿ diakonów
[111]. Pada nawet w tym rozdziale zagad
kowe stwierdzenie: W odniesieniu do tego
niektórzy chcieliby, aby ta kwestia by³a ujêta
w bardziej uniwersalny sposób, najwidocz
niej wskazuj¹c na wywiêcanie ¿onatych
mê¿czyzn nie tylko w regionie Amazonii.
Dokument wskazuje na potrzebê misjo
narzy w regionie, lecz sugeruje ograniczenie
ich dzia³añ do spraw dotycz¹cych sprawied
liwoci spo³ecznej. Zachêca równie¿ misjo
narzy tubylczych, gdy pisze Amazonia musi
tak¿e byæ ewangelizowana przez Amazoñ
czyków [26], a wrêcz ustanawia preferen
cyjn¹ opcjê dla ludów tubylczych [27].
Ojcowie synodalni k³ad¹ wielki nacisk na
realizacjê agendy papie¿a Franciszka w od
niesieniu do zdecentralizowanego synodal
nego Kocio³a, który umo¿liwia³by ka¿de
mu regionowi ustanawianie w³asnych zasad,
a nawet doktryn. S³owa synodalny i syno
dalnoæ wystêpuj¹ a¿ 44 razy. S¹ tam rów
nie¿ propozycje synodalnej struktury dla
Amazonii [112115], które umo¿liwia³yby
wykreowanie w³asnej formu³y katolicyzmu
z w³¹czeniem rdzennych tradycji do praktyk
religijnych.
Proponuje siê definicjê grzechów ekolo
gicznych rozumianych jako dzia³ania albo za
niechania przeciwko Bogu, wspólnocie i ro
dowisku, jak równie¿ ustanowienie duchow
nych ekologów na poziomie parafii [82]. Na
wo³uje siê do utworzenia globalnego fundu
szu dla naprawy skutków d³ugu ekologicz
nego na rzecz Amazonii, na który sk³adaj¹
siê odpowiedzialne zwyczaje, które szanuj¹
i doceniaj¹ ludy Amazonii, ich tradycje i m¹d
roæ, chroni¹c zasoby ziemi i zmieniaj¹c na
sz¹ kulturê nadmiernej konsumpcji, produkc
ji odpadów, pobudzaj¹c ponowne u¿ycie i re
cykling jak równie¿ zmniejszaj¹c nasze uza
le¿nienie od paliw kopalnych, plastiku, miêsa
i ryb.
Synod zajmuje siê wielk¹ liczb¹ innych
spo³ecznych i ekonomicznych zagadnieñ
w regionie Amazonii, w³¹czaj¹c migracje,
bezrobocie i samobójstwa m³odych ludzi,
uzale¿nienie od narkotyków, a tak¿e handel
ludmi.
Co bêdzie dalej?
Bp FranzJoseph Overbeck z Essen, wi
ceprzewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu
Niemiec, jeden z g³ównych orêdowników
Synodu Amazoñskiego, na jednym ze spot
kañ z niemieckimi biskupami, jeszcze przed
Synodem powiedzia³, ¿e: Synod bêdzie sta
nowi³ zerwanie z dotychczasowym naucza
niem, ¿e nic ju¿ nie bêdzie takie jak przedtem
w odniesieniu do moralnoci seksualnej,
obowi¹zkowego celibatu, roli kobiet oraz
hierarchicznej struktury Kocio³a.
Trzy miesi¹ce przed Synodem Osserva
tore Romano opublikowa³o artyku³, który
nosi³ tytu³: Mówimy Amazonia, mylimy
ca³y Koció³ i Wszechwiat.
koniec
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Aptekarze  wrogowie dwóch re¿imów
Aptekarz w dawnej Polsce cieszy³ siê sporym autorytetem i wysok¹ pozycj¹ spo³eczn¹. To nie
by³ zwyk³y sprzedawca leków. Farmaceuci niejednokrotnie brali odpowiedzialnoæ za czêæ
problemów zdrowotnych danej spo³ecznoci. W tamtych czasach wizyta lekarska wi¹za³a
siê z du¿ymi kosztami, czêsto przekraczaj¹cymi mo¿liwoci finansowe zwyk³ych obywateli.
Dlatego to w³anie aptekarze zajmowali siê leczeniem ubo¿szych warstw spo³eczeñstwa. Wi¹za³o
siê to z dodatkowymi obowi¹zkami dla tej grupy zawodowej. Im mniejsza by³a lokalna
wspólnota, tym wiêksza by³a odpowiedzialnoæ, ale równie¿ presti¿ i szacunek.

Farmaceuci  spo³ecznicy czêsto wykraczali
poza sprawy zwi¹zane sensu stricto z zawo
dem. Wielu wybitnych aptekarzy walczy³o
o woln¹ i niepodleg³¹ Polskê, bêd¹c dzia³acza
mi konspiracyjnymi i politycznymi, na czele
z premierem II Rzeczypospolitej, prowizorem
farmacji  Leopoldem Skulskim.
Aptekarz jako przedstawiciel inteligencji
i w³asnoci prywatnej by³ najpierw wrogiem
nazistów, a potem w³adzy komunistycznej.
W czasie II wojny wiatowej farmaceuci two
rzyli ruch oporu. Podczas wojennej zawieru
chy wiedza farmaceutycznomedyczna by³a
bezcenna. Wiedzia³ o tym doskonale prof.
Jan Muszyñski  jeden z za³o¿ycieli ³ódzkiej
Akademii Medycznej. Udzielaj¹c siê w AK,
swym dowiadczeniem i fachowymi umiejêt
nociami i wykszta³ceniem, pomaga³ w budo
waniu podziemnych struktur opieki zdrowot
nej. Wielu aptekarzy ukrywa³o w swoich ap
tekach ludnoæ ¿ydowsk¹, tak jak mgr Tade
usz Pankiewicz z Krakowa  odznaczony me
dalem Sprawiedliwy Wród Narodów wia
ta. By³ jedynym Polakiem, niebêd¹cym ¯y
dem, który móg³ przebywaæ, a jednoczenie
prowadziæ aptekê w murach krakowskiego
getta. Pankiewicz wielokrotnie ryzykowa³
w³asne ¿ycie, przetrzymuj¹c ¯ydów w murach
swojej apteki. Udziela³ bezp³atnego zaopatrze
nia w lekarstwa, materia³y opatrunkowe, arty
ku³y higieniczne. Miejsce, w którym pracowa³
by³o jednoczenie placówk¹ ochrony zdrowia,
dyplomatyczn¹ i konspiracyjn¹. Farmaceuci
mieli wiadomoæ, ¿e walka z hitlerowskim
najedc¹ nie odbywa siê tylko na polu bitew
nym. £atwoæ, z jak¹ nawi¹zywali kontakty
i zaanga¿owanie w ruch oporu, by³o jedn¹
z przyczyn, dla których Niemcy chcieli, by
apteki by³y przejmowane przez niemieckich
farmaceutów. Wiedzieli, ¿e aptekarze nale¿eli
do elity spo³eczeñstwa i dlatego uwa¿ali ich
za szczególnie niebezpiecznych.
W styczniu 1945 r. wyzwoliciele spod
znaku czerwonego sztandaru wkroczyli do
Warszawy. Ich pierwsze kroki skierowane
by³y w³anie do aptek, gdzie znika³o wszystko,
co mia³o jak¹kolwiek zawartoæ alkoholu.
Farmaceuci opowiadali, ¿e wypijano nawet
flakoniki z perfumami (!). Reszta by³a konfis
kowana na potrzeby armii.
Do nowej rzeczywistoci PRLu apteka
rze, podobnie jak pozostali przedstawiciele in
teligencji, weszli zdziesi¹tkowani i pe³ni nie
pewnoci. Przemys³ farmaceutyczny praktycz
nie nie istnia³. Pierwsza penicylina polskiej
produkcji trafi³a do aptek dopiero w 1948 r.
To prawie dekada czasoch³onnej odbudowy
i tworzenia od podstaw zak³adów produkcji
farmaceutycznej. Wszystko, co by³o zwi¹zane
z szeroko pojêt¹ opiek¹ zdrowotn¹ trzeba by³o
stworzyæ na nowo. Liczy³ siê tak¿e czas. Scho
rowani, wyniszczeni ludzie potrzebowali
szybkiego, a jednoczenie taniego dostêpu do
lekarstw. Jedynie farmaceuta potrafi³ w zaci
szu laboratorium stworzyæ niezbêdne medyka
menty. Pocz¹tkowo komunistyczne w³adze
musia³y pogodziæ siê z odrodzeniem prywat

nych aptek. Podobnie jak hitlerowcy mieli
wiadomoæ elitarnego i ciesz¹cego siê auto
rytetem zawodu aptekarza. Podjêto decyzjê:
pozwalamy im dzia³aæ. Na razie! Ten b³ogo
stan nie trwa³ d³ugo. Farmaceuci byli nieufni.
Bali siê, ¿e podziel¹ los prywatnych przedsiê
biorców, handlarzy, rzemielników. Obserwo
wali to, co spotyka³o ich s¹siadów  w³acicie
li zak³adów rzemielniczych, handlarzy, prze
mys³owców. W rodowisku hucza³o o rych³ej
nacjonalizacji i upañstwowieniu aptek. Jed
nak¿e pog³oski dementowa³a ówczesna propa
ganda. Ówczesny minister przemys³u  Hilary
Minc w oficjalnych komunikatach zapewnia³,

go obywatela PRL. Tak byæ d³u¿ej nie mog³o.
W³adza ludowa zdawa³a sobie jednak sprawê,
¿e aptekarz to autorytet i presti¿. Nie mo¿na
by³o tak ³atwo i szybko st³amsiæ pozycji spo
³ecznej tego zawodu. Kto, kto posiada³ skom
plikowan¹  tajemn¹ wiedzê o dzia³aniu tych
wszystkich pigu³ek, maci i mikstur nie by³
³atwym celem przeznaczonym do likwida
cji. Dlatego poczêto wdra¿aæ nowe przepisy
stopniowo. Na pocz¹tku ustalono jednakow¹
taksê na wszystkie medykamenty. Aptekarz
nie móg³ odt¹d nak³adaæ samodzielnie jakiej
kolwiek mar¿y na sprzedawane lekarstwa 
wszystkie ceny by³y odgórnie regulowane
przez pañstwo. Jednoczenie powo³ano do ¿y
cia organ zwany Cefarm, czyli Przedsiê
biorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego, do
1975 r., zwane Central¹ Aptek Spo³ecznych.
Odt¹d apteka nie mog³a nosiæ nazwy w³asnej
 przesta³y istnieæ wielopokoleniowe nazew
nictwa takie jak np.: Apteka Pod Or³em,
Apteka Pod Z³otym Lwem. Od tego dnia
apteka sta³a siê formalnie placówk¹ s³u¿by
zdrowia i nie mog³a pozostawaæ w rêkach pry

Apteka Ksiê¿y Bonifratrów w £odzi

¿e przejêcie w³asnoci aptek przez pañstwo
nie le¿y ani w jego interesie ani w interesie
klasy pracuj¹cej. Ów minister, który ws³awi³
siê przeprowadzeniem bitwy i handel i wy
niszczeniem jakiejkolwiek prywatnej inicja
tywy, zapewnia³, ¿e aptekarze mog¹ czuæ siê
bezpieczni. Jednak¿e Minc nie zamierza³ d³u
go patrzeæ na prywatê farmaceutów. 8 stycznia
1951 r.  Sejm przyj¹³ uchwa³ê O przejêciu
aptek na w³asnoæ pañstwa. Jeszcze tego sa
mego dnia wys³ano pisma do Wojewódzkich
Rad Narodowych, w których Minister Zdro
wia nakazuje natychmiastowe przejêcie aptek.
Ruszono w bój  w³adza ludowa zarekwiro
wa³a farmaceutom niejednokrotnie dorobek
ca³ego ¿ycia  od leków i surowców farma
ceutycznym pocz¹wszy, a skoñczywszy na
pieni¹dzach z kas. Aptekarze zostali potrakto
wani jak przywi¹zani do ziemi pañszczyniani
ch³opi. Nie wolno im by³o zmieniæ zawodu,
ani miejsca zamieszkania. Ka¿de utrudnianie
przejmowania w³asnoci aptek prywatnych
przez Pañstwo by³o traktowane jako sabota¿
i surowo karane. Komunistyczna propaganda
przedstawi³a aptekarzy jako przedstawicieli
drapie¿nej bur¿uazji, ¿eruj¹cej na krzywdzie
i chorobie cz³owieka. W prasie mo¿na by³o
przeczytaæ m.in., ¿e farmaceuta zbija fortunê
na mar¿y lekarstw, które nastêpnie sprzedaje
pacjentowi za ustalon¹ przez siebie wygóro
wan¹ cenê, oczywicie z krzywd¹ dla ubogie

watnych. Ka¿dej aptece zosta³ nadany samo
dzielny numer. I tak Apteka Pod Or³em sta³a
siê Aptek¹ Nr 54076. W³adzy ludowej nie
podoba³y siê nawet rzebione, niejednokrotnie
bêd¹ce zabytkiem sztuki rzebiarskiej meble
apteczne. Szczególn¹ za uwagê w³adza skie
rowa³a na tabliczki porcelanowe, umieszczone
na szufladach tych¿e mebli. By³y one pisane
w jêzyku ³aciñskim, czêsto pismem gotyckim,
 co od razu nasuwa³o skojarzenia z Niem
cami. £acina  oficjalny jêzyk Kocio³a kato
lickiego równie¿ by³ sol¹ w oku dla utrwa
laczy w³adzy proletariatu. Nakazano natych
miastowe usuniêcie tabliczek z mebli. Argu
mentacja w³adz by³a równie lakoniczna, co
niedorzeczna  podkrelano, ¿e prosty, nie
wykszta³cony obywatel PRL, który przyszed³
po pomoc do apteki, mo¿e czuæ siê st³amszony
i poni¿ony wobec wy¿szoci nazw ³aciñskich.
Za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ historia jednej
z aptek w województwie dolnol¹skim.
W 1946 r., po wkroczeniu armii sowieckiej
do miasta, postanowiono zdemolowaæ i zró
wnaæ z ziemi¹ miejscow¹ aptekê. ¯o³nierze
radzieccy zrzucali z pierwszego piêtra na bruk,
zabytkowe szk³o, porcelanê, utensylia, meble,
a nawet marmurowe blaty. Winowajc¹ by³a
gotycka za czcionka nazw ³aciñskich
Komunici zaczêli powoli wprowadzaæ
ujednolicony wystrój aptek, gdzie nie by³o
miejsca dla bur¿uazyjnej wy¿szoci w pos
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taci zdobniczych mebli i indywidualnego wys
troju. Owe wyposa¿enie by³o czêsto rozkrada
ne i sprzedawane albo wrêcz niszczone. Meble
czêsto butwia³y i niszcza³y, schowane w wil
gotnych piwnicach albo przeznaczone na
sprzeda¿ do Niemiec Zachodnich. Jak dobrze,
¿e ówczesny przemys³ meblarski nie nad¹¿a³
z realizacj¹ zamówieñ
Farmaceuta sta³ siê oficjalnie wrogiem lu
du, ¿eruj¹cym na klasie pracuj¹cej, obwinia
nym o brak podstawowych rodków leczni
czych, dorabiaj¹cym siê na trudnej sytuacji lu
dzi chorych i biednych. W³adza koniecznoæ
nacjonalizacji aptek usprawiedliwia³a zabez
pieczeniem w rodki medyczne szerokiego in
teresu obywateli klasy pracuj¹cej  przywró
ceniem normalnych stosunków na odcinku ap
tecznym. Apteki przejête pod zarz¹d pañstwa
mia³y zapewniæ szeroki i ³atwy dostêp do le
ków oraz ich jednakow¹ i tañsz¹ polityk¹ ce
now¹. Socjalistyczny re¿im wch³on¹³ wreszcie
licz¹c¹ 1555 placówek handlowych sieæ. Tak
wiêc ju¿ ¿adne materia³y drogeryjne, ani to
wary kolonialne nie znajd¹ siê na aptecznych
pó³kach, które zalega³y tam zamiast leków
maj¹cych poprawiæ zdrowie ludzi pracy 
og³asza³o triumfalnie S³owo Ludu w stycz
niu 1951 r. To by³ rabunek w bia³y dzieñ  zas
koczeni farmaceuci zostali pozbawieni rod
ków do ¿ycia. Tego dnia wielu starszych wie
kiem farmaceutów na wieæ o nacjonalizacji
aptek zmar³o na zawa³ serca.
Jednak¿e wbrew pozorom, socjalistyczny
dobrobyt nie wiêci³ triumfów w upañstwo
wionej placówce s³u¿by zdrowia. Farmaceuta,
bêd¹c pracownikiem przedsiêbiorstwa pañst
wowego, nie móg³ tak jak wczenie zdobywaæ
materia³ów do apteki na w³asn¹ rêkê. Zak³ady
farmaceutyczne nie nad¹¿a³y za dystrybucj¹
i zaopatrzeniem aptek w potrzebne materia³y.
Socjalistyczna gospodarka i aparat urzêdniczy
PRLu spowodowa³y, ¿e zdobycie leku w la
tach 50tych by³o trudniejsze ni¿ przed wojn¹.
Chronicznie brakowa³o podstawowych sub
stancji do sporz¹dzania leków. Lek, jak ka¿de
dobro w PRLu, sta³ siê towarem deficytowym.
Odt¹d aptekarz jest tanim pracownikiem
najemnym, do tego marnie op³acanym. Jed
nym ze skutków przeprowadzonej w styczniu
1951 r. reformy by³ bezpowrotny upadek
etosu zawodu farmaceuty. Na kilkadziesi¹t lat
aptekarze zupe³nie wycofali siê z anga¿owania
w ¿ycie spo³eczne, którego sprawy by³y nie
jako wpisane w etos tego zawodu. Dotychcza
sowi w³aciciele aptek w najlepszym wypadku
stawali siê ich kierownikami  poddanymi
cile kontroli wydzia³ów Ministerstwa Zdro
wia i aparatów pañstwowej bezpieki. Potrzeba
bêdzie niemal pó³ wieku, aby powoli zejæ
z drogi pokolenia socjalistycznych demolu
dów. Niejako bieg wydarzeñ odwróc¹ dopiero
wydarzenia z czerwca 1989 r. oraz Ustawa
o Izbach Aptekarskich z dnia 19 kwietnia
1991 r. W 1990 r. aptekê stanowi¹c¹ niejed
nokrotnie dorobek ¿ycia farmaceuty, mo¿na
by³o odkupiæ od pañstwa za z³otówkê. Tak oto
imperium sowieckie sprzedawa³o aptekarskie
dziedzictwo za miskê soczewicy. Mo¿na by
rzec, ¿e podobnie jak biblijny Ezaw pozbywa
³o siê tego, co wartociowe za bezcen.
Jako autor tej pracy, chylê czo³a moim
mentorom farmaceutycznym i wychowaw
com  magistrom farmacji: Urszuli i Leonowi
Borowieckim, Jaros³awowi Dzikiemu, Jadwi
dze Krakowiak, Leszkowi Lipiñskiemu, Ja
ninie Hes, Miros³awie Kardas, Annie Wojt
czykPaszcie oraz wieloletniej ksiêgowej ap
tek be³chatowskich, która zgodzi³a siê, abym
przeprowadzi³ z ni¹ wywiad fonograficzny,
by to, co najcenniejsze nie posz³o w niepamiêæ
 szanownej pani Teresie Cielik.

MATEUSZ DANIELCZYK

WOKÓ£ NAS
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Miscellanea
Tytu³ jest zapewne niezbyt oryginalny, ale oddaj¹cy doæ wiernie treæ publikacji (artyku³u),
a mianowicie zapowiada (anonsuje), ¿e bêdzie mowa o zbiorze tematów ró¿nej treci, z ró¿nych
dziedzin. U¿yty tu termin pochodzi z ³aciny, gdzie miscellaneus znaczy mieszany, a misceo,
miscere, II deklinacja  mieszam, mieszaæ. Pamiêtam, ¿e w powojennym znanym miesiêczniku
popularnonaukowym by³ sta³y dzia³ nazywany miscellanea, w którym stale zamieszczano
ró¿notematyczne nowoci. Zdarza siê u¿ywanie w podanym celu tak¿e terminu silva rerum.

W ostatnich dniach, nawet godzinach, ma
my stale w uszach termin koronawirus w zwi¹z
ku z epidemi¹ szczególnej, bardzo gronego
typu, grypy czy te¿ zapalenia p³uc (?). Nie
wiem, kto wprowadzi³ do u¿ytku publicznego
ten niepolski termin, bêd¹cy zlepkiem dwóch
rzeczowników: korona i wirus. Ten sposób
³¹czenia dwóch (lub nawet wiêcej) rzeczowni
ków jest spotykany i typowy w niektórych jê
zykach zachodnich, na przyk³ad, w jêzyku nie
mieckim lub angielskim. T³umacz¹c tego typu
termin obcy (spotykany w jêzyku obcym) t³u
maczymy go zwykle (w jêzyku polskim) w ten
sposób, ¿e jeden z tych rzeczowników jest
przytaczany jako przymiotnik okrelaj¹cy
bli¿ej nastêpuj¹cy po nim rzeczownik, Rozpa
truj¹c wiêc termin koronawirus  coronavirus)
nale¿a³oby zatem powiedzieæ wirus ukorono
wany, co nie mia³oby wiêkszego sensu. Cho
dzi tu bowiem o koronê jako pewien szczyt
pewnej w³asnoci nastêpuj¹cego po tym okre
leniu rzeczownika. A jest nim groba, zagro
¿enie spowodowane tym zarazkiem. Omawia
ny wirus nale¿a³oby zatem nazwaæ raczej ter
minem grony, tak jak to kiedy okrelono
pewnego cara ze wschodu (Iwan Grony).
Innym sposobem do nazwania tego wirusa
by³by chyba lepszy termin chiñski, wzoruj¹c
siê na okreleniu u¿ytym niegdy hiszpanka
dla choroby grypowego typu, cinaj¹cej z tego
wiata tysi¹ce ludzi. Dla podkrelenia specyfi
ki u¿ytego znaczenia przymiotnika mo¿na go
nawet zapisywaæ z du¿ej litery, W ka¿dym ra
zie jest to zgodne z duchem i zwyczajem na

szego jêzyka. Niedawno zagro¿eniem epide
micznym by³ wirus afrykañski nazwany Ebo
l¹. Mam nadziejê, ¿e w tej sprawie zabior¹
g³os jêzykoznawcy lub polonici. Ja tylko
przedstawi³em swój punkt widzenia, bowiem
zaniepokojony jestem tym, ¿e z du¿¹ ³atwo
ci¹ ulegamy wp³ywom jêzyka obcego w za
le¿noci od sytuacji politycznej lub gospodar
czej. Swego czasu by³a moda na jêzyk rosyjski
i rusycyzmy uwa¿ano za co naturalnego dla
naszego jêzyka. lad tego mamy do dzi. Doæ
popularne jest u¿ywanie zwrotu: nie ma komu
tego zrobiæ (niet komu eto zdie³aæ) zamiast nie
ma kto tego zrobiæ. Ten rusycyzm spotyka siê
nawet w publicystyce (gazetach). Gdy zwró
ci³em na to uwagê redakcji, to oczywicie (?)
nie otrzyma³em ¿adnej odpowiedzi. Ulegali
my du¿ym wp³ywom jêzyka niemieckiego,
zw³aszcza w dziedzinie rzemios³a i techniki.
W pewnym okresie by³a moda na jêzyk fran
cuski (przynajmniej w pewnych rodowis
kach). W okresie wojen napoleoñskich by³
piewany tekst francuskopolski zaczynaj¹
cy siê od s³ów: Czy ty znasz, o ma chere (moja
droga) colonela (pu³kownika) postaæ? Ach
comme je voudrais (jak chcia³abym) jego ¿on¹
zostaæ. Wydaje siê, ¿e nawyk podziwu dla
silniejszego i us³u¿noæ wobec niego trudno
wypleniæ. A nale¿y bardzo ceniæ wartoæ pols
kiego jêzyka. Kiedy zapytali mnie niemieccy
studenci, w czym nale¿y widzieæ piêkno jê
zyka polskiego. Odpowiedzia³em prostym
przyk³adem: w jêzyku niemieckim s¹ tylko
dwa s³owa na okrelenie dziewczyny, tj. Mä
del i Mädchen. A w jêzyku polskim mo¿na

znaleæ takich s³ów kilkanacie. Dlatego, ¿e
ka¿dy termin oddaje trochê inne znaczenie
uczuciowe, czego w innym jêzyku nie ma. Po
winnimy byæ z tego dumni.

Zachodnie domy handlowe, zwane obec
nie marketami, przypominaj¹ naszemu spo³e
czeñstwu o tym, by pamiêtaæ o wprowadzo
nym swego czasu przez by³y system politycz
ny wiêcie zwanym Dniem Kobiet. Nie pa
miêtam, dlaczego zwyczajowo mia³o ono
przypadaæ 8 marca. Skoro wolno przypomi
naæ o pewnym zabytku socjalizmu i go nadal
mieæ na wzglêdzie, to i ja mogê chyba przy
pomnieæ, ¿e w 2016 r. opublikowa³em artyku³
pt. 8 Marca i Patriotyzm, w którym uzasadni
³em preferowanie dnia 8 marca jako Dnia Pat
riotyzmu. Niedawno, bo 1 marca obchodzili
my dzieñ pamiêci o ¿o³nierzach wyklêtych
(niez³omnych), wiêc chyba na czasie jest przy
pomnienie tak¿e o dokonanym w tym dniu
w 1945 r. niezwyk³ym wyczynie ma³ej grupki
harcerzy z Szarych Szeregów w £owiczu, któ
rzy oswobodzili z wiêzienia komunistycznego
(ludowego czy socjalistycznego jak kto woli)
swego ukochanego kolegê, a przy okazji tak¿e
du¿¹ grupê wiêniów  Polaków przetrzymy
wanych przez Polaków na rozkaz sowieckiego
oswobodziciela. Trudno mi przytaczaæ opis
tego wydarzenia zamieszczonego przeze mnie

w obszernej publikacji opartej na ksi¹¿ce pt.
Uwolniæ Cyfrê (wydawnictwo Szarych
Szeregów, wydanie 4, £ód 2005), wiêc bar
dzo skrótowo podam, ¿e w³anie w tym dniu
dokonano sprytnym podstêpem (jak mówi³
Onufry Zag³oba  fortelem) wejcia na teren
wiêzienia, sterroryzowano ówczesn¹ obs³ugê
i uwolniono kolegê, który by³ tu przetrzymy
wany za posiadanie i s³uchanie radia, co by³o
absolutnie zakazane przez niemieckiego oku
panta, ale jeszcze przez jaki czas stosowane
zaraz po wojnie (ostatniej). Wyczyn oswobo
dzenia wiêniów jest wart szczególnego odno
towania, bowiem w akcji bra³o udzia³ zaled
wie omiu (jeli dobrze pamiêtam) harcerzy,
nikt nie dozna³ uszczerbku na zdrowiu, a suk
ces by³ ca³kowity. G³ówny oswobodzony zdo
³a³ szczêliwie opuciæ teren, ale niestety nasi
niektórzy us³u¿ni wobec sowietów rodacy po
wy³apywali kilku uczestników akcji i skazali
ich na karê mierci, zamienion¹ póniej na
wiêzienie. Warto tu podkreliæ niezwyk³¹ soli
darnoæ ówczesnej m³odzie¿y harcerskiej,
zdolnoæ do ofiary ¿ycia i niewymuszony pat
riotyzm. Mia³em szczêcie poznaæ osobicie
jednego z uczestników wspomnianej akcji.
Niestety pozostaje tylko pamiêæ o szlachet
nym czynie i nadzieja, ¿e nie wszyscy o tym
zapomnimy.

PROF. TADEUSZ GERSTENKORN

U Srzednickiego
Mamy w £odzi nowy orodek kultury, mieszcz¹cy siê w siedzibie Fundacji im. Stanis³awa Po
mianSrzednickiego przy ul. Namiotowej. Mo¿na tam wys³uchaæ prelekcji, kameralnych koncer
tów, uczestniczyæ w spotkaniach dyskusyjnych o tematyce literackiej, historycznej i politycznej,
obejrzeæ wystawy plastyczne. Inicjatorami przedsiêwziêcia s¹ Agnieszka Battelli i Andrzej Ko

Stanis³aw PomianSrzednicki, dzia³aj¹cy w po
cz¹tkach II Rzeczpospolitej (zmar³ w roku
1925) jest legend¹ polskiego s¹downictwa. Jak
niejednokrotnie pisano, odbudowa³ je po la
tach niewoli, by³ te¿ pierwszym prezesem S¹
du Najwy¿szego.
Utworzona w styczniu 2016 r. fundacja je
go imienia postawi³a sobie za cel propagowa
nie to¿samoci obywatelskiej w nawi¹zaniu do
myli zawartych w jego pamiêtnikach (udos
têpnionych przez praprawnuczkê patrona,
Agnieszkê Battelli). Fundacja anga¿uje siê we
wspó³organizowanie w £odzi, i nie tylko, akcji
patriotycznych, np. z okazji Dnia Polonii i Po
laków za Granic¹ czy Narodowego Dnia Pa
miêci ¯o³nierzy Wyklêtych. Natomiast w o
rodku U Srzednickiego, który rozpocz¹³

dzia³alnoæ niespe³na rok temu i który dyspo
nuje dobrze wyposa¿on¹ salk¹ koncertowo
widowiskow¹, urz¹dzane s¹ imprezy dla
przyby³ych w to miejsce widzów i s³uchaczy.
Agnieszka Battelli mówi, ¿e realizuj¹c ów no
wy projekt wraz z mê¿em, Andrzejem Koryt
kowskim (prezesem Zarz¹du Fundacji), spe³
nia swoje marzenia.
Od czerwca ubieg³ego roku dzia³o siê przy
ul. Namiotowej niema³o. Otwierano m.in.
wystawy plastyczne Wies³awa Karolaka, Piot
ra Krauze, Zdzis³awa S³oniny, Zdzis³awa Mu
chowicza. Sw¹ poetyck¹ twórczoæ prezento
wali kolejno Daniela Zaj¹czkowska, Krzysz
tof Grzelak, Magdalena Cybulska. Recitale
piosenkarskie da³y Agnieszka Battelli (w ra
mach programu A to bal) oraz ostatnio 

W³ystêp Anny i Ryszarda Cymermanów

wykonuj¹ca piosenki Bu³ata Okud¿awy  An
na Cymerman, której akompaniowa³ m¹¿ Ry
szard. Dwa spektakle dla dzieci (Zaczarowana
³¹ka i Kto tu mieszka?) zaprezentowa³ Teat
rzyk Lalkowy Przed Kurtynk¹ Aleksandry Ga
³aj i Katarzyny Maj. Raz w miesi¹cu odbywaj¹
siê spotkania dyskusyjne. W jednym z nich
wzi¹³ nie tak dawno udzia³ Marek Ludwikie
wicz, opowiadaj¹cy o swych bezporednich

Foto: Janusz Janyst

rytkowski.

kontaktach w USA z Ryszardem Kukliñskim.
Plany na najbli¿sze miesi¹ce s¹ bogate, do
tycz¹ zreszt¹ równie¿ edukacji. Fundacja za
prasza dzieci, m³odzie¿ i doros³ych na maj¹ce
charakter warsztatowy zajêcia indywidualne
i grupowe z zakresu muzyki, teatru, estrady,
literatury (email:kontakt@srzednicki.org).

JANUSZ JANYST

WIADEK HISTORII
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Okupacja drugich bolszewików

szkó³ podstawowych i rednich. W sezonie
1940/41 zezwolono na dzia³alnoæ w Wilnie
czterech polskich teatrów: Teatru Dramatycz
nego, Operetki Lutnia oraz dwóch kabare
tów. W miecie nad Wili¹ po Wrzeniu zna
laz³o siê wielu znakomitych aktorów z Polski
centralnej, st¹d poziom spektakli teatralnych

organizacyjnych, niesienia pomocy material
nej potrzebuj¹cym oraz na produkowaniu fa³
szywych dokumentów. Ostatni¹ spraw¹ zajê³a
siê komórka legalizacji kierowana przez Sta
nis³awa Kia³kê ps. Boles³aw. W bardzo pry
mitywnych warunkach produkowano znako
mite falsyfikaty ró¿nych dokumentów, które
ratowa³y ¿ycie tysi¹com Polaków. Dzia³alnoæ
jej jeszcze trwa³a w 1945 r., tj. w okresie
trzeciej okupacji sowieckiej Wileñszczyzny.
W czerwcu 1940 r. na Litwê i Wileñszczy
znê wkroczy³a Armia Czerwona. W litews
kich obozach internowania przebywa³o od
wrzenia 1939 r. 5 tys. polskich ¿o³nierzy,
w tym 800 oficerów. Wszyscy oni zostali
przewiezieni do ³agrów w g³¹b ZSRR i nie

by³ wysoki i bardzo urozmaicony.
Jednoczenie nastêpowa³a ostra indoktry
nacja komunistyczna. Masówki i prasówki by
³y organizowane wszêdzie. Jednoczenie nas
t¹pi³a nacjonalizacja przemys³u i handlu. Re
gu³¹ by³o, ¿e kierownikami zostawali Litwini
i to oni w³anie gnêbili podw³adnych Polaków.
Oczom Wilnian ukaza³y siê masowe spêdy
w rocznicê rewolucji i na 1 maja.
Od pocz¹tku wojny duchowym przy
wódc¹ Wilnian, organizatorem pomocy cha
rytatywnej oraz inicjatorem wielu poczynañ
niepodleg³ociowych, by³ jezuita ks. dr Kazi
mierz Kucharski. Jesieni¹ 1939 r. przybyli do
Wilna p³k Nikodem Sulik i mjr Aleksander
Krzy¿anowski Wilk jako organizatorzy
ZWZ. Na obszarze województwa wileñskiego
zosta³ utworzony Orodek £¹cznoci ZWZ,
przekszta³cony w pocz¹tkach 1941 r. w Okrêg
Wileñski ZWZ.
W okresie okupacji litewskiej praca kon
spiracyjna skupia³a siê g³ównie na sprawach

mieli okazji walczyæ w szeregach ZWZAK.
Jednoczenie zacz¹³ siê terror NKWD, wspó³
pracuj¹cego cile z litewsk¹ Saugum¹. W pier
wszych tygodniach aresztowano w Wilnie
wielu polskich dzia³aczy politycznych, gospo
darczych, samorz¹dowych, kulturalnych. Naj
wiêksz¹ strat¹ by³o zes³anie do ³agrów Mi
cha³a hr. Tyszkiewicza, mê¿a Ordonki, bêd¹
cego utajnionym przedstawicielem Rz¹du
Emigracyjnego. NKWD szczególnie penetro
wa³o rodowiska uchodców z Polski central
nej, których znalaz³o siê w Wilnie prawie 40
tys. oraz elity przywódcze. Metodami szanta
¿u i zastraszenia usi³owano zmusiæ ich do pod
pisywania lojalek. Przez wiele miesiêcy
tworzono listy wrogów ludu, znalaz³o siê na
nich ok. 210 nazwisk. Byli przeznaczeni do
likwidacji. ¯ycie uratowa³ wybuch wojny nie
mieckosowieckiej.
W okresie drugich bolszewików dzia³al
noæ ZWZ ogranicza³a siê do spraw organiza
cyjnych, legalizacji, zbiórki broni, tworzeniu

W 1939 r. zosta³ zawarty pakt miêdzy III Rzesz¹ a ZSRR, okrelany jako IV rozbiór Polski.
Wileñszczyzna przypad³a Sowietom. Konsekwencj¹ uk³adu by³a umowa miêdzy Zwi¹zkiem
Radzieckim a Republik¹ Litewsk¹ z 10 padziernika 1939 r., na mocy której Zwi¹zek Ra
dziecki przekazywa³ Litwie zagarniête Wilno wraz z terenami przyleg³ymi o powierzchni 7 tys.
km2. Litwa wyrazi³a zgodê na instalacjê na swoim terenie wojskowych baz sowieckich.
Euforia Litwinów i bezwzglêdne niszczenie wszystkiego co polskie, nie trwa³a d³ugo.
14 czerwca 1940 r. ZSRR wystosowa³ do
Kowna notê o charakterze ultimatum. Mosk
wa domaga³a siê od Litwy utworzenia przyja
znego dla siebie rz¹du, który by przestrzega³
umowy z 1939 r. i nie przeszkadza³ we wkro
czeniu Armii Czerwonej na Litwê. Mia³o to
zapobiec dalszym prowokacjom w stosunku
do ¿o³nierzy radzieckich. Pretekstem bowiem
mia³o byæ rzekome zabicie dwóch krasnoar
miejców. Ju¿ nastêpnego dnia rz¹d Litwy przy
j¹³ ultimatum, a prezydent A. Smetona a uciek³
do Niemiec. Na Litwê, bez jednego wystrza³u,
wkroczy³a 400tysiêczna Armia Czerwona.
Zakoñczy³a siê okupacja litewska Wileñszczyz
ny trwaj¹ca od 27 padziernika 1939 r.
W dniach 1416 lipca 1940 r. w Republice
Litewskiej odby³y siê wybory do Sejmu wed
³ug stalinowskich metod. Zosta³ wybrany no
wy prosowiecki parlament, a w jego sk³ad
wesz³o trzech komunistów polskich z Jêdry
chowskim na czele. Sejm zebra³ siê 21 lipca,
dokona³ wyboru rz¹du z Paleckisem jako jego
szefem i zwróci³ siê do Rady Najwy¿szej
ZSRR o przyjêcie Litwy do Zwi¹zku Radziec
kiego. Kilka dni póniej zosta³a utworzona Li
tewska Socjalistyczna Republika Radziecka.
Polacy wrogo ustosunkowali siê do no
wych okupantów. Natomiast komunici pols
cy, tacy jak Jêdrychowski, Sztachelski, Dê
biñski, poeta Teodor Bujnicki i kilku innych
zdrajców, zaczê³o cile wspó³pracowaæ z bol
szewikami. znacz¹ca czêæ Litwinów zaakcep
towa³a nowy porz¹dek, natomiast ogromna
wiêkszoæ ¯ydów z entuzjazmem wita³a bol
szewików. Sauguma, tajna policja litewska,
wraz z ca³ymi zasobami archiwalnymi, odda³a
siê do dyspozycji NKWD. Moskwa niewielki
zakres decyzji pozostawi³a Litwinom, doty
czy³o to g³ównie spraw owiatowych, kultury
i policji kryminalnej, któr¹ zreszt¹ wykorzy
stywano skutecznie do niszczenia polskiego
oporu. Zaczêto wydawaæ propagandow¹
Prawdê Wileñsk¹. Dokonano równie¿
spektakularnych posuniêæ. W Kownie za
czêto odprawiaæ Mszê w jêzyku polskim.
W Wilnie zgodzono siê na plebiscyt, w jakim
jêzyku ma siê odbywaæ nauka w szko³ach.
69% respondentów odpowiedzia³a, ¿e w jê
zyku polskim, a zaledwie 3,5%, za litewskim.
W wyniku tego otworzono szereg polskich

Sukces ministrantów z Ksawerowa
15 lutego 2020 roku w kompleksie sporto
wym VeraSport w £odzi, odby³y siê fina
³owe rozgrywki XII Turnieju Liturgicznej
S³u¿by O³tarza Archidiecezji £ódzkiej w Pi³ce
No¿nej Halowej.
Rywalizacja odby³a siê w kilku kategoriach:
ministrant (rok ur. 20122008), lektor m³od
szy (20072004), lektor starszy (20031999).

Zawody poprzedzi³a modlitwa z prob¹ o bez
pieczn¹ i uczciw¹ rywalizacjê. W turnieju
bra³y udzia³ parafie, które zwyciê¿y³y we
wczeniejszych eliminacjach regionalnych.
W zawodach rywalizowa³o 18 dru¿yn i 133
zawodników wraz z opiekunami. Niestety nie
wszyscy wczeniej dojechali. Rozgrywki to
czy³y siê w duchu zasad fairplay wraz z nut
k¹ pazura zaciêtej rywalizacji. Zwyciêzcy

poszczególnych kategorii bêd¹ reprezento
waæ nasz¹ Archidiecezjê podczas majowych
fina³ów S³u¿by Liturgicznej O³tarza w El
bl¹gu. W kategorii ministrant zwyciê¿y³a
dru¿yna parafii Matki Boskiej Czêstochow
skiej w Ksawerowie.
W kategorii Lektor M³odszy zwyciê¿y
ła drużyna parafii św. Wojciecha w Łodzi,
a w kategorii Lektor Starszy zwyciê¿y³a pa

kadrowych jednostek wojskowych. Tych os
tatnich by³o ok. 15, skupiaj¹cych do 1.000 lu
dzi. Akcji bojowych by³o niewiele, choæ zda
rza³y siê. M³odzie¿ zorganizowa³a siê w Zwi¹z
ku Wolnych Polaków. W marcukwietniu
1940 r. nast¹pi³y liczne aresztowania. Areszto
wano Nikodema Sulika, ks. Kazimierza Ku
charskiego, cz³onków ZWZ i ZWP.Komendê
ZWZ przej¹³ po N. Suliku, Aleksander Krzy
¿anowski.
14 czerwca 1941 r. zaczê³y siê masowe
wywózki do Kazachstanu. Zabierano ca³e
rodziny wed³ug uprzednio sporz¹dzonych list,
dawano 1530 minut na spakowanie siê i ciê
¿arówkami, pod nadzorem enkawudystów,
przewo¿ono na dworzec, ³adowano do bydlê
cych wagonów i w potwornych warunkach
wysy³ano za Ural, a taka podró¿ czasami
trwa³a kilka tygodni. Z samego Wilna, w ci¹gu
niewielu dni, zes³ano na Sybir ok. 10 tys.
Polaków. NKWD nie oszczêdza³o równie¿
Litwinów, ¯ydów, Bia³orusinów.
Wczesnym rankiem 22 czerwca 1941 r.
wilnian obudzi³y potê¿ne detonacje. Rozpo
czê³a siê wojna niemieckoradziecka. Naloty
niemieckie trwa³y z niewielkimi przerwami.
Tymczasem transporty z zes³añcami dalej wy
sy³ano za Ural. Wiêniów z £ukiszek, Nowej
Wilejki i innych miejsc odosobnienia, tych,
których nie uda³o siê pomieciæ w kolejowych
transportach, gnano o piechot¹ setki kilome
trów. Niewielu z nich uratowa³o siê.
Litwini Niemców przyjmowali entuzja
stycznie organizuj¹c tu i ówdzie pogromy
¯ydów. Zakoñczy³ siê okres drugich bolsze
wików, rozpoczyna³a siê równie tragiczna
okupacja niemiecka.
Nim bladym witem ryk syren alarmo
wych i detonacje bomb wyrwa³y nas ze snu
i zagoni³y do piwnicy, obserwowa³em z bal
konu domu przy Wielkiej Pohulance ulicê. Co
jaki czas ZIZ 5 przeje¿d¿a³ ulic¹. Na skrzyni
ciê¿arówki skuleni ludzie z jakimi tobo³ami,
a na ka¿dej uzbrojony enkawudzista. Czy
nas te¿ czeka taka podró¿? Ludzie opowiada
li, ¿e do dalekiego mitycznego Kazachstanu
w pierwszej kolejnoci wywo¿¹ rodziny woj
skowych. Tata, porucznik rezerwy i by³y
wspó³pracownik premiera S³awojaSk³adkow
skiego by³ jeñcem Kozielska. W te czerwcowe
dni 1941 r. nic nie widzielimy o Katyniu.
Nie mielimy ¿adnej rodziny w pobli¿u
Wilna, nie by³o gdzie uciekaæ, pozosta³o...
czekanie, bo mielimy jechaæ na wie na wa
kacyjny wypoczynek. Kiedy przyjd¹ i po nas?
Stepy Kazachstanu by³y tu¿, tu¿!
Imponuj¹ca armia przewala³a siê ulicami
Wilna, pr¹c na wschód. Jaki bêdzie ten nowy
okupant? Te dwa dni bombardowañ miasta
i przera¿aj¹cy ryk Stukasów, oddali³ Kazach
stan na tysi¹ce kilometrów. Ulga i niepewnoæ
co bêdzie siê dzia³o z nami pod nowym oku
pantem.
ci¹g dalszy nast¹pi

W£ADYS£AW TRZASKAKOROWAJCZYK

Foto: facebook/ par. MBCz

15 czerwca 1940  24 czerwca 1941 r.
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rafia Matki Boskiej Ostrobramskiej £ód
Ruda, a najlepszym zawodnikiem Przemy
sław Piwowar z par. Niepokalanego Poczęcia
Najwiêtszej Marii Panny w Koluszkach.
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Koció³ opok¹ niepodleg³oci
Rok 1920 by³ w Polsce znamienny nie tylko wydarzeniami militarnymi i politycznymi, ale
tak¿e jak¿e znacz¹cymi wydarzeniami religijnymi. Koció katolicki w odrodzonej Polsce
rónie¿ odzyska³ wolnoæ i mó³ wreszcie prowadziæ niczym nieskrêpowan¹ pos³ugê duszpa
stersk¹. Ju¿ ¿aden car, czy cesarz tu nie decydowa³... Dla £odzi i jej katolickich mieszkañcó
rok ten mia³ olbrzymie znaczenie.
Ju¿ 25 kwietnia 1918 r. zosta³ mianowany
przez papie¿a Benedykta XV wizytatorem
apostolskim w Polsce i na Litwie ks Achilles
Ratti. Po odzyskaniu przez Polskê niepodle
g³oci w 1918 r. i po jej uznaniu przez Wa
tykan zosta³ on 3 czerwca 1919 r. mianowany
arcybiskupem tytularnym Nafpaktos, a trzy
dni póniej  nuncjuszem apostolskim w Pol
sce. Sakry biskupiej udzieli³ mu 28 padzier
nika 1919 r. w archikatedrze w. Jana Chrzci
ciela w Warszawie arcybiskup metropolita
warszawski Aleksander Kakowski. Zatem
znaczna czêæ ¿ycia kap³añskiego póniej
szego Piusa XI wiod³a przez Polskê, a jego
obecnoci¹ szczyci³a siê równie¿ £ód.

U progu niepodleg³oci, w sierpniu 1919 r.
obraduj¹cy w Gnienie Episkopat Polski wy
da³ jasn¹ i czyteln¹ deklaracjê: niepodleg³a
Polska ma byæ krajem chrzecijañskim.

Stolica Apostolska, która rok wczeniej
uzna³a niepodleg³e pañstwo polskie, postano
wi³a ten dziejowy akt szczególnie uwiêciæ.
Ju¿ pod koniec 1919 r. papie¿ Benedykt XV
og³osi³ nominacje kardynalskie. Uroczystoæ
wrêczenia nominatom biretów kardynalskich
i mozzett odby³a siê w Rzymie 17 grudnia
1919 r. W gronie nominatów znaleli siê
dwaj Polacy arcybiskupi: warszawski Alek
sander Kakowski i poznañskognienieñski
Edmund Dalbor. Zwracaj¹c siê do nich Oj
ciec wiêty Benedykt XV powiedzia³: Polska
zmartwychwsta³a! Polska powraca do no
wego ¿ycia  oto prawdziwy promieñ rado
ci, który wielk¹ dla nas jest pociech¹. Stolica
Apostolska nigdy nie w¹tpi³a, ¿e Polska kie

dy powstanie. Jasnowidzenie Piusa IX spe³
ni³o siê. Obaj kardyna³owie powrócili do
kraju ju¿ w nowym, 1920 roku. Przywitani
zostali przez wiernych entuzjastycznie.

Kiedy Warszawa i Gniezno z Pozna
niem wiwatowa³y na czeæ nowych pols
kich kardyna³ów, £ód wiêtowa³a 25
lecie kap³añstwa ks. pra³ata Wincentego
Tymienieckiego, od 10 lat proboszcza pa
rafii pw. w. Stanis³awa Kostki, a od 5 lat
³ódzkiego dziekana. Uroczystoci odby³y
siê w wiêto Objawienia Pañskiego, czyli
6 stycznia 1920 r. Dostojny jubilat otrzyma³
depeszê od ks. abp. Achillesa Ratti, nuncju
sza apostolskiego w Polsce (w trzy lata
póniej papie¿a Piusa XI). Jej treæ w pols
kim przek³adzie by³a nastêpuj¹ca: W dniu
6 stycznia, jako w uroczystoæ 25lecia
kap³añstwa i pracy ze wszech miar dobro
czynnej dla przezacnych mieszkañców £o
dzi, ³¹cz¹c siê z wiernymi radoci¹, z wdziê
cznoci¹ tê uroczystoæ obchodz¹cych,
udzielamy Ci apostolskiego b³ogos³awieñst
wa i lemy najlepsze ¿yczenia nagrody nie
bieskiej za wspania³e dokonane czyny i ³ask
Bo¿ych dla przysz³ej pracy.
Ks. Kard. Achille Ratti
Jedynym oficjalnym upamiêtnieniem
tego jubileuszu by³ adres, czyli swego
rodzaju album z okolicznociowymi wpisami
Te wiêta (wówczas dwudniowe) zapi
wszystkich ³ódzkich katolików. Treæ adresu sa³y siê w ³ódzkim Kociele w sposób szcze
by³a nastêpuj¹ca: Ksiêdzu Wincentemu Ty gólny. Sta³o siê tak za spraw¹ wizytacji dusz
mienieckiemu, pierwszemu proboszczowi pa pasterskiej, jakiej dokona³ w £odzi ks. kar
rafii w. Stanis³awa Kostki, Szambelanowi dyna³ Aleksander Kakowski. W wiêta te
Dworu Papie¿a Benedykta XV, dziekanowi zawita³ w miecie £odzi równie¿ ks. abp
miasta £odzi z okazji XXVlecia kap³añstwa Achilles Ratti, nuncjusz apostolski w Polsce.
i Xlecia pasterzowania, za niestrudzone za
Przebieg wizytacji ks. kard. Kakowskie
s³ugi przy budowie tej wi¹tyni, za gorliwoæ go zaplanowany by³ imponuj¹cy i musia³ ro
pastersk¹ i wielk¹ pracê obywatelsk¹ ten biæ na wiernych ogromne wra¿enie. Zaczê³o

Zmar³ p. W³adys³aw Gauza
Z przykroci¹ informujemy, ¿e 23 kwietnia
2020 r. zmar³ po ciê¿kiej chorobie W³adys³aw
Gauza, pochowany 6 maja 2020 r. w Kolbotn
w Norwegii. W³adys³aw Gauza to wybitny
publicysta i polski pisarz polityczny, dzia³acz
i wspó³pracownik opozycji antykomunistycz
nej i podziemia politycznego w Polsce.
W³adys³aw Gauza urodzi³ siê 20 maja 1946 r.
we Wroc³awiu. Studiowa³ historiê na Uniwer
sytecie we Wroc³awiu. W 1974 r. ucieka z Pol
ski do Norwegii, gdzie natychmiast rozpo
czyna dzia³alnoæ antykomunistyczn¹ tworz¹c
Biuro Informacyjne. Wspó³redaguje wydawa
ne w USA pismo Listy do Polaków. Pisze
do wiêkszoci polskiej prasy emigracyjnej.
Swoimi dzia³aniami doprowadza do skró
cenia wizyty premiera Jaroszewicza w Nor
wegii. Wspó³pracuje z ROPCiO, potem zosta
je zagranicznym przedstawicielem KPN.
Wspó³redaguje i wydaje w du¿ym nak³adzie

adres na wieczn¹ pamiêæ sk³adaj¹ £odzia
nie.
Po mszy w. w kociele pw. w Stanis
³awa Kostki, dalsz¹ czêæ uroczystoci prze
nios³a siê do sali Geyera, gdzie po pieniach
chóru do kap³ana skierowa³o ¿yczenia 20
przedstawicieli ró¿nych rodowisk miasta
£odzi. Jubilata odwiedzi³ osobicie premier
Leopold Skulski.
By³ to z pewnoci¹ znacz¹cy punkt na dro
dze do ustanowienia diecezji ³ódzkiej i udzie
lenia jubilatowi sakry biskupiej.

broszurê programow¹ KPN Rewolucja bez
rewolucji.
Jest pomys³odawc¹, inicjatorem i faktycz
nym za³o¿ycielem norweskiej organizacji
wspieraj¹cej Solidarnoæ Solidaritet Nor
ge Polen, bêd¹cej g³ównym finansuj¹cym
i sprzêtowym zapleczem Podziemia w Polsce.
Gauza pracuje jako mechanik, co umo¿li
wia mu serwisowanie wysy³anego do Polski
sprzêtu poligraficznego. Pracuje na jeden etat
zawodowo i potem drugi spo³ecznie. Codzien
nie, ofiarnie do 2022.
Re¿im komunistyczny docenia dzia³al
noæ Gauzy. O jego dzia³alnoci ukazuj¹ siê
artyku³y w ¯o³nierzu Wolnoæi. W ksi¹¿ce
KPNfakty, kulisy, dokumenty rozdzia³
powiêcony Gauzie nosi tytu³ Paj¹k spod
Oslo. Najciê¿sz¹ represj¹ jest blokada przy
jazdu ¿ony i córki. ¯ona przyje¿d¿a po 8 la
tach wezwana telegraficznie na pogrzeb mê¿a.
W roku 1985 wraz Andrzejem Jachowi

czem, Bogdanem Kulasem, Piotrem Rydlem
i Andrzejem Krysiakiem tworzy Orodkiem
Niezale¿nej Myli Politycznej, wydaj¹cy pis
mo Votum Separatum i tysi¹ce broszur, ma
j¹cych na celu odbudowê tradycyjnych partii
politycznych w Polsce. W 1986 r. wstêpuje do
Stronnictwa Narodowego na Przymusowym
Wychodstwie. W 1989 r. Gauza wystêpuje
bardzo radykalnie przeciwko uk³adaniu siê z
komunistami przy Okr¹g³ym Stole.
W³adys³aw Gauza jest autorem politycz
nych licznych broszur i ksi¹¿ek; Czwarte
Wyjcie dla Solidarnoci, Lewica laicka,
PZPR fakty, kulisy, dokumenty, Z kim
i o co walczymy, Faszyzm w Europie
Wschodniej, metody wyjcia, Czerwone
skunksy. Elity lll RP, Rodowody, Awan
tura Ukraiñska . Wiêcej mo¿na przeczytaæ
we Wspomnieniach autora Czarnej ksiêgi
cenzury: Tomasz Strzy¿ewski «Wspomnie
nia konfederatów» (http://www.earchiwum
kpn.pl/wspomnienia/strzyzewski.html)
Do koñca ¿ycia w³adze w Warszawie
przemilcza³y zas³ugi W³adys³awa Gauzy, tego
mo¿e najbardziej zas³u¿onego dla Niepodleg
³oci Polski dzia³acza antykomunistycznej
Polskiej Emigracji Politycznej.

siê w pod³ódzkiej Dobrej, sk¹d w godzinach
popo³udniowych wojewoda Kamieñski przy
wióz³ dostojnego gocia w granice miasta.
Towarzyszyli mu dowódca garnizonu ³óz
kiego gen. Olszewski, prezydent Miasta
R¿ewski i komisarz rz¹du I¿ycki. Od granic
£odzi, po powitaniu przez ks.pra³. W. Tymie
nieckiego kawalkada powozów w eskorcie
honorowej 30 oficerów na koniach prze
mieszcza³a siê ul. Piotrkowsk¹ a¿ do skrzy
¿owania z ul. Radwañsk¹. Tu, po powitaniu
przez delegacje spo³eczeñstwa katolickiej
£odzi, kardyna³ pieszo uda³ siê do kocio³a
pw. w. Stanis³awa Kostki. Przez dwa ko
lejne dni udziela³ sakramentu bierzmowania
dla wszystkich ³ódzkich parafii, a w godzi
nach popo³udniowych odwiedza³ szko³y
powszechne i rednie oraz budynek przezna
czony na pa³ac biskupi, co by³o oznak¹, ¿e
utworzenie biskupstwa ³ódzkiego jest ju¿
bliskie. Odjazd poci¹giem nast¹pi³ we
wtorek, a kolejnym miejscem wizytowa
nym by³a parafia w Ga³kówku.
Ca³y ten plan zosta³ nieco zaburzony,
jako ¿e chêæ przyjazdu do £odzi w ostat
niej chwili wyrazi³ równie¿ ks. abp. Achil
les Ratti. Jego rezydencj¹ by³ pa³ac scheib
lerowski przy ul. Piotrkowskiej. On te¿ by³
ostatecznie szafarzem sakramentu bierzmo
wania, a podczas spotkania w Resursie
Rzemielniczej przy ul. Kiliñskiego, której
gmach powiêci³, zapowiedzia³, ¿e wkrót
ce £ód zostanie stolic¹ biskupi¹. Nie by³
to jedyny gmach nawiedzony przez ks.
abp. Rattiego. W kolejnym dniu wizyty
spotka³ siê on tak¿e z ³odzianami w s³yn
nym Domu Ludowym Stowarzyszenia Ro
botników Chrzecijañskich przy ul. Prze
jazd. Nawiedzi³ równie¿ koció³ Naj
wiêtszej Marii Panny na Starym Miecie.

Wytrwa³a praca duszpasterska ks. Pra
³ata Wincentego Tymienieckiego przynios³a
oczekiwany efekt. 10 grudnia 1920 r. papie¿
Benedykt XV bull¹ Christi Domini powo³a³
do ¿ycia diecezjê ³ódzk¹, która liczy³a 5 de
kanatów, 67 parafii, 126 ksiê¿y i przesz³o
500 tys. wiernych. Ks. pra³at Wincenty Ty
mieniecki sakrê biskupi¹ otrzyma³ w czerwcu
1921 r. Do tego czasu zarz¹dza³ now¹ diecez
j¹ ³ódzk¹ jako wikariusz generalny.

JACEK KÊDZIERSKI

Wyrazy ¿alu i najg³êbszego wspó³czucia
dla Rodziny i Przyjació³ p. W³adys³awa.
W³adku, swoj¹ benedyktyñsk¹ Prac¹ dla
Polski zas³u¿y³e na Niebo. Pamiêtam, gdy
mówi³e, ¿e aby wierzyæ, trzeba dobrze
poznaæ Jezusa.
Wieczny Odpoczynek racz Mu daæ Panie!
Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux
perpetua luceat eis. Requiescant in pace.
Amen.

BOGDAN KULAS
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Lisków  najs³awniejsza wie w II Rzeczypospolitej
Lisków k/Kalisza to w II Rzeczypospolitej najs³awniejsza wie w Polsce i w Europie.
Wystarczy przywo³aæ wydarzenia zwi¹zane z wystaw¹ PRACA i KULTURA WSI, zorgani
zowan¹ w Liskowie w dniach od 8 czerwca do 4 lipca 1937 r. W jej otwarciu wziê³o udzia³
ponad 8 tys. osób, a wystawê zwiedzi³o ³¹cznie ponad 400 tys. osób. 13 czerwca 1937 r. na
wystawê przyby³ Prezydent RP Ignacy Mocicki.
Wita³ Prezydenta premier RP gen. F. S³awoj
Sk³adkowski oraz ówczeni ministrowie:
rolnictwa i reform rolnych, minister wyznañ
religijnych i Owiecenia publicznego; biskup
w³oc³awski K. Radoñski, wojewoda ³ódzki.
Przybyli wówczas tak¿e senatorowie, pos³o
wie, przedstawiciele w³adz wojskowych i sa
morz¹dowych ró¿nych szczebli.
Tê s³awê i rozwój gospodarczy Lisków
zawdziêcza³ zgodnej wspó³pracy kap³ana 
ks. Wac³awa Bliziñskiego (18701944), ów
czesnej inteligencji oraz mieszkañców wsi,
czemu dawano wyraz w przemówieniach naj
wy¿szych w³adz polskich. Bo geniusz polski
w tym siê wyra¿a i tym siê mierzy: wspó³pra
c¹ kap³ana, mieszkañców wsi i lokalnych elit.
A takiej wspó³pracy stale bali siê wrogowie
Polski i tak¹ wspó³pracê niszczyli wed³ug za
sady: dziel i rz¹d.
S³uga Bo¿y Kard. S. Wyszyñski w homi
lii wyg³oszonej w 1971 r. w Liskowie, powie
dzia³: ksi¹dz Bliziñski przyszed³ tutaj [ ] ja
ko kap³an Bo¿y, ¿yj¹cy duchem Ewangelii
Chrystusowej. [ ]. By³ duszpasterzem w ka¿
dym calu. Z zamys³u duszpasterskiego, wy
ros³a jego energia spo³eczna i talent ekono
miczny[ ]. W miarê jak rós³ chleb w dzie¿ach
liskowskich, [ ] rozumielicie lepiej, ¿e nie

samym chlebem ¿yje cz³owiek, ale wszelkim
s³owem, które pochodzi z ust Bo¿ych [ ].
Proboszcz [ ] ¿yciem swoim da³ przyk³ad
jak si³y materialne i doczesne maj¹ byæ z³¹
czone z si³ami ducha i z si³ami Bo¿ymi.
W obecnym roku przypada 150ta rocz

nica urodzin ks. Wac³awa Bliziñskiego. Gor¹
co zachêcam do lektury znakomitej pracy pt.
Dzie³o jednego ¿ycia. Ks. pra³at Wac³aw Bli
ziñski 18701944, autorstwa ks dra S³awomira
Kêszki. U autora, który jest zarazem probosz
czem parafii Dêbe k/Kalisza, mo¿na tê pracê
nabywaæ pisz¹c: Dêbe 21, 62 817 ¯elazków
k/Kalisza lub tel. 662229511, www.parafia
dêbe.pl, email: parafia@parafiadebe.pl W ko
ciele znajduje siê Cudowny Obraz Matki Bo
¿ej Dêbskiej  tzw. Madonna ze szczyg³em.
W roku tylu rocznic i wydarzeñ godzi siê
zwróciæ uwagê na geniusz polskiej wsi. I Lis
ków trzeba nam na nowo odkryæ  jako przyk

Prezydent Ignacy Mocicki z Ksiêdzem Bliziñskim. Wizyta w Liskowie w 1937 r.

Podró¿ jako dowiadczenie
Nastêpn¹ dalek¹ podró¿ d³ugo planow³am. Nie uk³ada³y siê terminy z Ew¹, która wybra³a
inn¹ wersjê, a ja uparcie czeka³am na termin i kraje, które by³y przed nami zakryte, nieznane.
Które wybraæ, zdecydowaæ? Co nas zainspirowa³o? Co przyci¹gnê³o uwagê i zachwyt?
S¹dzê, ¿e zdecydowa³o duchowe prze¿ycie.
Grupa pielgrzymów z Filipin piêknie piewa
³a pieni religijne w Ziemi wiêtej, a nasi piel
grzymi z Polski z zachwytu do³¹czyli do piel
grzymów. Filipiny  kraj katolicki. Wiêc
zdecydowa³am.
Jednak pojawi³y siê ró¿ne zawirowania.
Ewa w pierwszym terminie, w listopadzie, nie
potrafi³a siê zdecydowaæ. By³y problemy
zdrowotne. Zdecydowa³am wybraæ termin w
lutym 2020 r. , wp³acaj¹c spor¹ sumê rod
ków 20 grudnia 2019 r. Zaczê³y siê nieocze
kiwane problemy, zagro¿enia: pojawienie siê
wirusa, totalne zagro¿enie ¿ycia! Zacz¹³ siê
pop³och. Biuro podró¿y nie odwo³a³o wypra
wy. Czy s³usznie? Podró¿ by³a trudna. Zmie
niono bez naszej zgody kraje, które sami wy
bralimy z oczekiwaniem ich poznania. Jedy
nie tydzieñ spêdzilimy na zwiedzaniu i poz
naniu Hongkongu, a nastêpnie Tajwanu. Na
Filipiny planowe nas nie wpuszczono! Sie
dzielimy na lotnisku ca³y dzieñ. Lot do stoli
cy Malezji Kuala Lumpur by³ wyznaczony na
pierwsz¹ w nocy. Nocny lot do stolicy, w
której ju¿ by³am. I nikt mnie nie pyta³, czy
zgadzam siê na tak¹ wersjê zmiany podró¿y.
Czy wirus jest wa¿niejszy od nas? Podró¿ by
³a droga, a miejsce, które nam zaplanowano

(Malezja) ju¿ zwiedzi³am!
By³a to bardzo trudna wyprawa i biuro
powinno liczyæ siê z ludmi którzy planuj¹ i

wi¹tynia Wong Tai Sin w Hongkongu

którym siê zmienia totalnie pragnienia po
znania tych krajów, które chc¹ poznaæ! A nie
wêdrowaæ tam gdzie ju¿ by³am!
Hongkong i Makau  to dwa orodki
miejskie, które wymykaj¹ siê wszelkim defi
nicjom. Wyj¹tkowe ze wzglêdu na po³o¿enie,
historiê, kulturê oraz sytuacjê pañstwowoad
ministracyjn¹. To miasto, gdzie Wschód spo

Koció³ pw. Wszystkich wiêtych w Liskowie

³ad tego, ile daje po¿ytku Narodowi owocna
wspó³praca kap³ana, mieszkañców wsi i lokal
nych elit. Oby zatem ta publikacja trafi³a do
r¹k so³tysów, a jest ich w Polsce ok. 40 tys.
I gdyby w tych so³ectwach przynajmniej
po 10 osób zapozna³o siê z histori¹ Liskowa
i z sylwetk¹ ks. W. Bliziñskiego  to bêdzie to
tyle osób, ile zwiedzi³o s³ynn¹ wystawê w Lis
kowie w 1937 r. Powieje zatem znów silny
wiatr historii.
W okresie II RP do Liskowa przybywa³y
delegacje z ca³ej Polski i z Europy, aby z blis
ka zobaczyæ jak wgl¹da wioska kszta³towana
w oparciu o zasady katolickiej myli spo³ecz
nej. Jej historia to materia³ na znakomity film.
Je¿eli przywo³amy na nowo pamiêæ o Lisko
wie i ks. W. Bliziñskim to umocnimy nasz¹
nadziejê na to, ¿e mo¿emy tak wiele dokonaæ
na polskiej ziemi. A wspomniana ksi¹¿ka nie
chaj wêdruje z r¹k do r¹k  jak kiedy wêd
rowa³ liskowski chleb.
Z darem modlitwy
KS. KAZIMIERZ KUREK SDB
tyka siê z Zachodem. Gdzie mieszaj¹ siê kul
tury: europejska i azjatycka.
Hongkong i Makau administracyjnie na
le¿¹ do Chin. Chiñskiej Republiki Ludowej,
choæ wystarczy postawiæ krok poza ich grani
ce, by zrozumieæ odrêbnoæ kulturow¹ i spo
³eczn¹ od Chin. Oba te orodki s¹ dawnymi
koloniami. Do 1997 r. Hongkong nale¿a³ do
Wielkiej Brytanii. Makau, ku zdziwieniu wie
lu turystów z Europy, jest by³¹ koloni¹ portu
galsk¹, oddan¹ Chinom dwa lata po Hong
kongu. Wielka Brytania wynegocjowa³a dla
Hongkongu przejciowy okres 50 lat autono
mii. Po przy³¹czeniu do Chin w obu kolo
niach, zgodnie z doktryn¹, jeden kraj, dwa
systemy, zachowano strukturê polityczn¹,
przepisy wizowe, rz¹dy i przede wszystkim
system demokratyczny. Hongkong i Makau
funkcjonuj¹ jako odrêbne od Chin (za wyj¹t
kiem polityki zagranicznej) pañstwamiasta,
otwarte dla turystów i z wolnym handlem za
granicznym. Przysz³oæ Hongkongu i Makau,
po up³ywie przejciowego okresu, stoi jednak
pod znakiem zapytania. Podstawê systemu
prawnego i s¹downiczego w Hongkongu sta
nowi brytyjskie prawo. Nazwy ulic czêsto na
wi¹zuj¹ do historii Wielkiej Brytanii, a jêzyk
angielski nadal pozostaje jêzykiem urzêdo
wym i codziennym. W Makau dochodzi do
tego jeszcze jêzyk portugalski. Nazwy ulic
i informacje urzêdowe podawane s¹ w trzech
jêzykach: po chiñsku, angielsku i portugalsku.
By³a kolonia brytyjska to centrum finansowe
Azji, azjatycki Nowy Jork, pachn¹cy port Azji.
Hongkong stanowi mieszankê zachodniego
modernizmu architektonicznego z drapaczami
chmur, dynamik¹ nowoczesnego miasta.

IZABELA MARIA TRELIÑSKA
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Sto dziesiêæ lat widzewskiego TMRF

90tych XX w. ukaza³a siê ksi¹¿ka autorstwa
Andrzeja Gowarzewskiego (w serii: Kolek
cja klubów) Historia polskich klubów pi³
karskich, bardzo rzetelnie ukazuj¹ca historiê
RTS Widzew i innych widzewskich klubów
pi³karskich, dzia³aj¹cych przed II wojn¹ wia
tow¹, w której autor wykaza³, ¿e klub powsta³
w 1922 r. Natomiast wielkim nieporozumie
niem jest przesuwanie daty za³o¿enia RTS
Widzew na rok 1910. Z niewiadomych mi
powodów elektroniczne, internetowe ród³a

nia sportowe. W porze zimowej, a raczej od
jesieni do wiosny, æwiczono w budynku pod
s³ynnym adresem Kresowa 2 na Grembachu.
W historii adres ten przewija siê wielokrot
nie. Funkcjonowa³ tam sklep spó³dzielni Zo
rza, a w czasie wojny stacjonowa³y tam Le
giony. Spó³dzielniê tê utworzyli dzia³acze
Narodowego Zwi¹zku Robotniczego. By³a to
robotnicza partia antyrewolucyjna i zarazem
antysocjalistyczna, a tym bardziej antykomu
nistyczna. Jej przed³u¿eniem by³y Polskie
Zwi¹zki Zawodowe. Jest grub¹ przesad¹
twierdzenie, ¿e TMRF za³o¿yli jacy biurali
ci. Najprawdopodobniej byli to dzia³acze
zwi¹zkowi i NZRowcy. Poniewa¿ za komu
ny o innych zwi¹zkach ni¿ czerwone i o part
iach innych ni¿ socjalistyczne lub komunis

informacji uznaj¹ tê wartociow¹, aczkolwiek
niepozbawion¹ b³êdów za niepewne ród³o
Dlaczego? Tego nie wiem, lecz wydaje mi siê,
¿e autorzy takiej recenzji co najwy¿ej mog
liby za A. Gowarzewskim nosiæ d³ugopis z no
tatnikiem, ewentualnie laptop, o ile ten nie
obawia³by siê, ¿e co z³ego z nim zrobi¹.
O ile racjê ma A. Gowarzewski, uzna
j¹c, ¿e RTS Widzew zosta³ za³o¿ony od ze
ra w 1922 r. to jednak pope³ni³ kilka niecis
³oci na temat ideologicznego oblicza RTS
Widzew.
Zacznijmy jednak od TMRF Widzew
w £odzi, stowarzyszenia za³o¿onego w 1910
roku, w którym niektórzy postrzegaj¹ pierw
sz¹ wersjê RTS Widzew. Stowarzyszenie to
mia³o na celu krzewienie wród cz³onków
zami³owania do zdrowego sportu przez za
chêcenie do jazdy na rowerze, æwiczeñ pie
szych, gry w tenisa, pi³kê no¿n¹, krokieta, do
jazdy na ³y¿wach i æwiczeñ gimnastycznych.
Terenem dzia³alnoci Towarzystwa by³a £ód
i dawna wie Widzew, której czêæ zachodnia
zosta³a przy³¹czona do £odzi w 1906 r. TMRF
urz¹dza³o wycigi publiczne z nagrodami,
wycieczki zbiorowe, przeja¿d¿ki, posiada³o
w³asny lokal oraz w³asne lub wynajête place
do gier, jazdy na rowerze i innych æwiczeñ.
By³o to co w rodzaju wspó³czesnego domu
kultury z akcentem przesuniêtym na æwicze

tyczne w ogóle lub pozytywne mówiæ i pisaæ
nie mo¿na by³o, wymylono owych biurali
stów jako za³o¿ycieli TMRF. To bardzo is
totne, bo pomiêdzy PPSowcami i socjalde
mokratami a NZRowcami w tamtym czasie
antagonizm by³ tak g³êboki, ¿e sz³o na no¿e.
¯aden z tych pierwszych dwóch opcji poli
tycznych nie móg³ pojawiæ siê w lokalu
NZRu, a tym bardziej uprawiaæ sportu razem
z b³êkitnymi". Jest paradoksem, ¿e to komu
nici w PRLu wyci¹gnêli TMRF z niepa
miêci i uczynili z tego stowarzyszenia
pierwsz¹ ods³onê RTS Widzew. Po prostu
kradli, przyw³aszczali sobie, co siê da.
Z czasem na czo³o dyscyplin wysunê³y siê
zapasy i pi³ka no¿na. Ostatnim akcentem krót
kiej, bo zaledwie czteroletniej historii TMRF
by³a klubowa zabawa ogrodowa, zorganizo
wana 5 sierpnia 1914 r. przy ul. Rokiciñskiej
135 na letnim placu æwiczeñ (czy¿by tam,
gdzie dzi Lidl?). Wród atrakcji by³o strzela
nie z ³uku i liczne niespodzianki przeplatane
tañcami. Mo¿na tê datê uznaæ za ostatni fakt
w dzia³alnoci Towarzystwa przed nadchodz¹
cymi dzia³aniami wojennymi. Rzeczywistoæ
Wielkiej Wojny spowodowa³a, ¿e TMRF roz
sypa³o siê w niebyt. Brak nawet dokumentu,
czy przeprowadzona zosta³a procedura likwi
dacyjna, a zw³aszcza, czy rozdysponowano
maj¹tkiem, o ile taki pozosta³.

Nieczêsto zdarza siê, bym popad³ w zdumienie. Ostatnio w taki stan wprowadzili mnie kibice
Widzewa, ¿¹daj¹c stanowczo umo¿liwienia im zorganizowania jubileuszu 110lecia Towa
rzystwa Mi³oników Rozwoju Fizycznego. Feta ta mia³aby odbyæ siê w Atlas Arenie. Gruba
przesada.

Widzew, ach ten Widzew! Tak niegdy za
gai³ relacjê z Manchesteru s³ynny i zas³u¿ony
red. Wojciechowski. Historia klubu d³uga i us
³ana blaskami i cieniami. Lecz kiedy ona siê
zaczyna? Niestety, wielu ma z tym k³opoty.
Ja, bêd¹c kibicem Widzewa od przedszkola
takich k³opotów nie mam.
Dawne to czasy, kiedy o pocz¹tkach wi
dzewskiego klubu uwiadamia³ mnie pan
Marian, tato kumpla z podstawówki. Pan Ma
rian urodzi³ siê ciut wczeniej od mojego taty,
bo gdzie w koñcu lat dwudzies
tych. By³ kopalni¹ wiedzy na te
mat czasów przedwojennych. Czês
to opowiada³ o Widzewie przedwo
jennym, o tym, ¿e mieszka³ w dom
ku kunitzerowskim... Oj, nie na
rzekajcie ch³opaki, bo czasy teraz
o wiele lepsze ni¿ za sanacji by³o...
Kiedy nie by³o tak jak teraz 
mawia³ czêsto. Kiedy, gdy dru
¿yna widzewska by³a ju¿ mocna w
ekstraklasie, zorganizowa³ nam
widzewski wieczór wspomnieñ.
Opowiada³ o potyczkach Widzewa
w 1948 r. P³akaæ siê chcia³o,
kiedy tracili po 6 goli w meczu.
Wówczas, rozrzewniony, wyci¹
ga³ z bieliniarki sekretne pude³ko
wy³o¿one at³asem. By³y tam meta
lowe znaczki z dobrze znanym nam
herbem RTS Widzew. By³ tam
dobrze znany znaczek z 1910,
ale by³y te¿ i inne. Zwraca³ nam
uwagê na znaczek z cyframi 1922
1937. To bardzo wa¿ny znaczek
 oznajmia³ nam pan Marian  on
pokazuje prawid³owo rok utwo
rzenia klubu, tj. 1922. Wydano go
w 1937 r., czyli dwa lata przed
wojn¹ dla upamiêtnienia 15. rocznicy za³o¿e
nia RTS Widzew. To jak to?  zadawa³em
pytania  to klub nie powsta³ w 1910 r.? To
po co jest na herbie ten rok?
Ciii... Powiem wam, ale nie mówcie
o tym nikomu. To partyjni do³o¿yli to chyba
w 1960. Ale po co, skoro to nieprawda 
chcia³em dr¹¿yæ temat, bo mnie zaintrygowa
³o, kto i po co nakaza³ k³amaæ. Wiesz Jacu,
to partyjni towarzysze, bo to wybudowano
wtedy tê now¹ halê i przyjechali jacy tam
wa¿ni partyjni i ok³amano ich i wszystkich,
¿e RTS Widzew obchodzi ju¿ 50. rocznicê
za³o¿enia. Bo wiesz Jacu, komunici, to oni
lubi¹ k³amaæ. Tymczasem, prawdziwe 50le
cie przypad³o w 1972 r., co Widzew uczci³
awansem do IIligi. Ale nie mów o tym niko
mu. Ha! Zatem wiedzia³em ju¿ sporo o his
torii Widzewa. Nie wiedzia³em tylko, dlacze
go tej wiedzy nie nale¿y rozpowszechniaæ.
Minê³y lata, Widzew zdobywa³ mist
rzostwa i Puchar Polski, potrafi³ pokazaæ
siê w europejskich pucharach, b³ogos³awi³
mu Jan Pawe³ II, w dru¿ynie roi³o siê od
kadrowiczów, czego starzy widzewiacy nie
mieli nawet w snach.
Zmieni³ siê ustrój, pezetpeerowcy namo
wie TW odeszli na mietnik historii, a na
herbie klubu nadal widnieje rok 1910. Dla
czego? Dziwiê siê, zw³aszcza, ¿e w latach

Warunki do pomylenia o sporcie na Wi
dzewie pojawi³y siê dopiero 4 lata po zakoñ
czeniu wojny. W przeciwieñstwie do innych
³ódzkich klubów pi³karskich i sportowych
TMRF nie zosta³ reaktywowany. Wybrano
inn¹ drogê. Za³o¿ono, ca³kowicie od zera,
nowy klub sportowy Robotnicze Towarzyst
wo Sportowe Widzew £ód. Bynajmniej nie
uczynili tego ówczeni dzia³acze PPSu i ko
munici. Za tê robotê  zak³adania sporto
wego klubu na Widzewie  zabrali siê cz³on
kowie Zwi¹zku Legionistów, w którym do
minowali cz³onkowie Narodowej Partii Ro
botniczej, powsta³ej z NZR i poznañskiego
NSR. Jak wiadomo, czynnoci organizacyjne
dokonane zosta³y w lokalu przy ul. Rokiciñs
kiej 54, który by³ w dyspozycji zwi¹zku za
wodowego Praca oraz widzewskich struktur
NPR. W czasie wojny mieci³a siê tam ko
menda POW. Wystarczy wymieniæ tu braci
PobógMalinowskich, filarów widzewskiego
klubu w tamtym czasie.
W okresie PRLu lokal ten przypisywano
PPSowcom i ich uczyniono za³o¿ycielami
i dzia³aczami klubu, lecz napraw
dê by³o inaczej. Nie czerwoni,
czyli PPSowcy, lecz b³êkitni,
czyli narodowi robotnicy oraz byli
legionici utworzyli w 1922 r. Ro
botnicze Towarzystwo Sportowe
Widzew. Tu tkwi b³¹d A. Gowa
rzewskiego, który twierdzi³, ¿e
klub za³o¿yli czerwoni. Uspra
wiedliwia go to, ¿e wiedza na te
mat ruchu narodoworobotnicze
go by³a w Polsce do niedawna
jeszcze zerowa, a i dzi niewielu
co na ten temat wie. Nadmieniê
jedynie, ¿e PPS w tamtym czasie
w £odzi nie mia³a wiêkszego
znaczenia. W rodowiskach robot
niczych brylowa³a Narodowa Par
tia Robotnicza. Partia ta w wybo
rach parlamentarnych w 1922 r.
zdoby³a 2 mandaty, a PPSiacy
¿adnego. Rok póniej pokona³a
PPS w wyborach samorz¹dowych,
co zapewni³o jej wspó³rz¹dzenie
£odzi¹ wraz z Narodow¹ Demo
kracj¹. W ogóle pierwsza po³owa
lat dwudziestych to z³ote lata sa
morz¹du narodowego w £odzi,
który zapewni³ miastu powojenn¹
stabilizacjê i rozwój. Przerwa³ to zamach ma
jowy Pi³sudskiego.
RTS Widzew od momentu za³o¿enia sys
tematycznie rozwija³ siê, obchodz¹c w latach
trzydziestych jubileusz X i XVlecia za³o¿e
nia. Dopiero na rozkaz w³adz peerelowskich
w roku 1960 datê powstania klubu przesu
niêto z roku 1922 na 1910. Towarzysze:
Zawadzki, Moczar, LogaSowiñski, Majkow
skaTatarkówna, Kazimierczak czuli siê do
tego stopnia wszechw³adnymi, ¿e postanowi
li zmieniæ rok powstania klubu RTS Widzew.
Wspó³czenie wiele mówi siê i pisze o po
trzebie dekomunizacji. Czy¿ nie nale¿a³oby
w ramach tego procesu raz na zawsze og
³osiæ prawdê, ¿e RTS Widzew utworzono
w 1922 r., a nie, jak tego chcieli PZPRowcy
i ich spadkobiercy i postkomunici, w 1910 r.
A co do obchodów 110lecia TMRF Widzew
w Lodzi? No có¿, je¿eli kogo staæ na orga
nizowanie hucznego jubileuszu utworzenia
stowarzyszenia, które w zamierzch³ej przesz
³oci istnia³o przez cztery lata, to niech orga
nizuje. A Widzew? No có¿, mój kochany Wi
dzew powinien tymczasem zabraæ siê do so
lidnej pracy sportowej, by za dwa lata, w roku
2022 godnie uczciæ swoje autentyczne stule
cie istnienia.

JACEK KÊDZIERSKI
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Pieni¹dz suwerenny  szlachetna utopia
Ostatnio coraz wiêcej mówi i pisze siê w Polsce o wprowadzeniu tzw. pieni¹dza suweren
nego. Idea ta dotar³a równie¿ do polityków  nawet co drugi kandydat na prezydenta RP

jest wykorzystywany obecnie przez zwolen
ników powrotu do pieni¹dza suwerennego.
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ki funkcjonuj¹ inaczej. Wiadomo, ¿e system
tzw. rezerwy cz¹stkowej przynosi bankom
niesamowite zyski, a dla podmiotów gospo
darczych oznacza to tanie i dostêpne kredyty.
Banki mia³y w swoim rêku mocny argument
 ich role w krajowej i wiatowej gospodarce,
bowiem udzielanie po¿yczek i finansowanie
firm jest wa¿n¹ czêci¹ sprawnie dzia³aj¹
cego systemu finansowego Szwajcarii.

zawar³ w swoim programie wyborczym wprowadzenie tej ekonomicznej koncepcji.
O co tu w ogóle chodzi? Otó¿, idea pieni¹dza
suwerennego zasadza siê na pe³nej bankowej
rezerwie, oznaczaj¹cej zasadniczo rozdziele
nie procesu generowania nowego pieni¹dza
od procesu udzielania po¿yczek. Bank ko
mercyjny w tym systemie po¿ycza tylko te
rodki, którymi efektywnie dysponuje, przez
co w procesie po¿yczania, czyli generowania
kredytu nie powstawa³by nowy pieni¹dz i nie
zwiêksza³ w ¿adnej dziedzinie d³ugu. Pieni¹dz
bankowy, generowany przez banki komer
cyjne, zosta³by przez to zupe³nie wyelimino
wany. Kreacja pieni¹dza dokonywana by³aby
i kontrolowana wy³¹cznie przez bank cen
tralny.
Pokrycie pieni¹dza w z³ocie
Idea pieni¹dza suwerennego nawi¹zuje
do pieni¹dza fiducjarnego, emitowanego
przez bank centralny, maj¹cego pe³ne pokry
cie w z³ocie i wymienialnego na z³oto na ka¿
de ¿¹danie. Jak wiadomo, system waluty z³o
tej przetrwa³ do I wojny wiatowej. Próby po
wrotu do tego systemu, szczególnie w Wiel
kiej Brytanii, zosta³y zastopowane wybuchem
kryzysu gospodarczego w 1929 r., a nastêpnie
II wojn¹ wiatow¹.
Na konferencji w Bretton Woods w 1944
roku ustalono, ¿e kursy walut maj¹ byæ opar
te na parytecie z³ota. W rzeczywistoci, w wy
niku dominuj¹cej roli dolara w handlu miê
dzynarodowym, zosta³y one oparte na walucie
amerykañskiej, która sama by³a wymienialna
na z³oto. W 1971 r. USA zawiesi³y jednak
wymienialnoæ dolara na z³oto, a w 1973 r.
zdewaluowa³y go definitywnie i wprowadzi
³y kurs p³ynny.
W tym czasie zaczêto ju¿ stosowaæ sys
tem rezerwy cz¹stkowej, zgodnie z którym
banki przechowuj¹ w banku centralnym tyl
ko czêæ zebranych depozytów jako obowi¹z
kow¹ rezerwê, a resztê przeznaczaj¹ na dzia
lalnoæ kredytow¹. To oznacza, ¿e to banki
komercyjne, a nie bank centralny, kreuj¹ pie
ni¹dz. Kreuj¹ go praktycznie z niczego. I tu
rodz¹ siê watpliwoci, które generuj¹ idee

powrotu do koncepcji pieni¹dza suwerenne
go.
Odwieczna zasada g³osz¹ca, ¿e inwesto
wanie i rozwój musz¹ byæ poprzedzone osz
czêdzaniem, nie sprawdza siê we wspó³czes
nych czasach w ogóle. Kreacja pieni¹dza
przez banki komercyjne prowadzi do kryzy
sów, z których ostatni mia³ miejsce w latach

W Szwajcarii odby³o siê w 2018 r. refe
rendum, w którym glosowano za lub przeciw
wprowadzeniu pieni¹dza pe³nego, a wiêc
suwerennego (niem. Vollgeld).
Obywatele Szwajcarii odrzucili jednak
we wspomnianym referendum projekt pow
rotu do sytuacji, w której banki komercyjne
mog¹ udzielaæ kredytów tylko do wysokoci

20072008 w wyniku za³amania siê rynku
kredytów hipotecznych w USA. Niskie stopy
procentowe oraz agresywna i nieuczciwa po
lityka banków doprowadzi³y do sytuacji,
w której udzielano kredytów mieszkanio
wych osobom, które w konsekwencji nie
mog³y ich sp³aciæ. To w³anie ten argument

posiadanych depozytów (75 proc. g³osuj¹cych
by³o przeciw).
Dlaczego inicjatywa Vollgeld, przeg³oso
wana ostatecznie w referendum negatywnie,
nie mia³a w Szwajcarii szans powodzenia?
Z moralnego punktu widzenia inicjatywa
by³a jak najbardziej s³uszna. Ale potê¿ne ban

Idea pieni¹dza suwerennego to koncepcja
s³uszna i szlachetna, ale w dzisiejszych zglo
balizowanych czasach po prostu niewykonal
na w praktyce. Sektor finansowy nigdy nie
zgodzi siê na powrót do pieni¹dza suweren
nego nie tylko w Szwajcarii i w Polsce, ale
w ¿adnym innym kraju. Z pewnoci¹ polity
ka kredytowa banków komercyjnych zas³u
guje na krytykê, ludzie i firmy zad³u¿aj¹ siê,
spirala krêci siê w górê. Niemniej jednak sys
tem bankowej rezerwy cz¹stkowej jest roz
powszechniony na ca³ym wiecie. Wyobra
my sobie teoretyczn¹ sytuacjê, ¿e które pañst
wo, np. Polska wprowadza pieni¹dz suwe
renny. I co dalej? Takie pañstwo przesta³oby
byæ konkurencyjne ekonomicznie w stosun
ku do innych pañstw. Czasy gospodarczej
autarkii minê³y bowiem bezpowrotnie. To
przecie¿ iloæ pieniêdzy decyduje o rozwoju
gospodarczym danego pañstwa  bez wzglê
du na to, jak ten pieni¹dz jest kreowany. Te
zasady nie zmieni¹ siê szybko  a ju¿ na pew
no nie dojdzie do tak radykalnej zmiany w ta
kim kraju jak Polska.
Dlatego radzi³bym wszystkim politykom,
kandydatom na prezydenta Polski i innym
zwolennikom wprowadzenia suwerennego
pieni¹dza na zastanowienie siê nad mo¿liwo
ciami realizacji tej sk¹din¹d dobrej koncepcji.
Natomiast walkê z bankami zagraniczny
mi w Polsce skoncentrowa³bym raczej na
efektywnoci i przejrzystoci dzia³ania Ko
misji Nadzoru Finansowego w Polsce, która
udziela tym¿e bankom koncesji na ich dzia
³alnoæ w naszym kraju.
Natomiast pieni¹dz suwerenny to szlachet
na utopia, ale tylko utopia.
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