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Od  2020  r.  �wiêto  Eucharystii  ma  inn¹
formê. 12 czerwca w bazylice archikatedral
nej odprawiona zosta³a uroczysta Msza �wiê
ta pod przewodnictwem Ks. Abp. Grzegorz
Rysia.  Eucharystiê  koncelebrowali  biskupi
³ódzcy: Ks. Abp Senior W³adys³aw Zió³ek,
Ks.  Bp  Ireneusz  Pêkalski,  Ks.  Bp Marek
Marczak. We Mszy uczestniczy³y delegacje
ze wszystkich parafii oraz ko�cio³ów rekto
ralnych. Podczas uroczysto�ci ka¿da parafia
otrzyma³a okoliczno�ciow¹ lampkê oliwn¹.
O  godz.  21  rozpoczê³a  siê  doba  euchary
styczna,  w  czasie  której  przez  24  godziny

adorowano w ka¿dym ko�ciele Naj�wiêtszy
Sakrament.

� Spotkaj siê z Jezusem na adoracji i odejd�
st¹d z zadaniem, odejd� st¹d z przekonaniem,
¿e masz co� do zrobienia, choæby nawet tyle �
znajd� po sobie Elizeusza �mówi³ w homilii
Metropolita £ódzki. � Jeste� wierz¹cy znajd�
swojego ucznia. Mo¿e  to  jest  twoje dziecko.
Mo¿e to jest twój wnuk. Mo¿e to jest ministrant
w grupie,  któr¹ prowadzisz.  Znajd�  ucznia!
Kto po tobie zostanie w tym Ko�ciele? Znajd�
Elizeusza po sobie. To jest to, co Eucharystia
wam powie w te 24 godziny �wiêta Eucharystii.

  Abp Ry� mówi³ o sensie doby eucharys
tycznej, nawi¹zuj¹c do Papieskiej wizyty
w £odzi: dajemy sobie 24 godziny, ¿eby ta
Eucharystia nas poprowadzi³a do tego czasu,
co do którego jeste�my pewni, ¿e Bóg w nim
siê objawi³, i ¿e znalaz³ te¿ ludzk¹ odpowied�.
Mamy tak¹ mo¿liwo�æ jak Eliasz, by wróciæ
do tego momentu, do tego zbawczego czasu
i siê z nim zmierzyæ s³uchaj¹c tego, co Bóg
do mnie szemrze. Bardzo potrzebujemy tego
momentu w czasie tych 24 godzin, by daæ Bo
gu szansê byæ z Nim sam na sam, by daæ Mu
szansê takiej rozmowy, której nikt nie pods³u
cha. On chce wypowiedzieæ do nas osobi�cie
to s³owo, tê ³aski, które wtedy siê objawi³y.
On chce nam powiedzieæ je osobi�cie. Niech
ka¿dy osobi�cie zmierzy siê z tre�ci¹, któr¹
by³o te 8 godzin: spotkanie Chrystusa i ro
dziny, spotkanie Chrystusa i pracy, spotkanie
Chrystusa i nauki, spotkanie Chrystusa i tego
Ko�cio³a, którego znakiem jest ta katedra �
nasza Matka.

Jak podkre�li³,wtedy, kiedy widzimy swo
je niedomagania, swoje s³abo�ci, swoje grze
chy, swoje kryzysy, to Pan nam daje �wiêto
Eucharystii.  Eucharystii,  która  mo¿e  nas

przenie�æ do takiego momentu, którym by³o
8 najwa¿niejszych godzin w 100 letniej histo
rii tego Ko�cio³a. To by³ czas, kiedy wszyscy
byli  razem, wszyscy  byli  w  jedno�ci,  gdzie
wszyscy byli pewni Boga, który siê objawia.
  Po  uroczysto�ci  przedstawiciele  ka¿dej
parafii  otrzymali  lampki  oliwne  z  herbem
Jana Paw³a  II oraz Archidiecezji £ódzkiej.
Lampki te mia³y zap³on¹æ w ka¿dym ko�ciele
podczas ca³ej dobry eucharystycznej.
  13 czerwca w sobotê w ka¿dej �wi¹tyni
odprawiono Mszê �wiêt¹ dziêkczynn¹ za pon
tyfikat  Jana  Paw³a  II  i  nawiedzenie  przez
Niego Ko�cio³a ³ódzkiego w 1987 r. O godz.
21.37 � godzinie �mierci Papie¿a zakoñczy³a
siê doba eucharystyczna.
  Mszy �wiêtej w pi¹tek 12 czerwca w ³ódz

kiej archikatedrze przewodniczy³ proboszcz
ks. pra³at Ireneusz Kulesza, który stwierdzi³,
¿e doba eucharystyczna to znakomita okazja
do spotkania z Chrystusem i osobistej modlit
wy. Ks. Kulesza podkre�li³, ¿e Jan Pawe³ II
prowadzi³  nas  do  Eucharystii  i  pokazywa³
nam, jak i�æ za Chrystusem. Jan Pawe³ II ca³e
swoje ¿ycie zwi¹za³ z Chrystusem i chcia³,
by ka¿dy by³ z Chrystusem. Warto dodaæ, ¿e
monstrancja w ³ódzkiej katedrze jest darem
Ojca �wiêtego dla Ko�cio³a ³ódzkiego.
  Po Mszy  �wiêtej  z³o¿ono kwiaty  przed
pomnikiem Jana Paw³a II na Placu Katedral
nym.

£ódzcy biskupi podczas doby euchary

stycznej. W parafii pw. Dobrego Pasterza
w  £odzi Mszy  �wiêtej  dziêkczynnej  prze
wodniczy³ Ks. Bp Ireneusz Pêkalski, który
uczestniczy³ równie¿ w nabo¿eñstwie ró¿añ
cowym,  procesji  fatimskiej  oraz  w Apelu
Jasnogórskim. W ko�ciele rektoralnym Sióstr
Bernardynek pw. Matki Boskiej Ostrobrams
kiej na Rudzie Mszy �wiêtej przewodniczy³
Ks.  Abp  Senior W³adys³aw  Zió³ek,  który
wspomina³ wizytê Ojca �wiêtego Jana Paw³a
II.  Przypomnijmy,  ¿e  ks.  Abp  Zió³ek  by³
wówczas  ordynariuszem  diecezji  ³ódzkiej.
Na zakoñczenie uroczysto�ci uczestnicy ot
rzymali  b³ogos³awieñstwo  relikwiami  Jana
Paw³a II.

IWONA KLIMCZAK

Przed Naj�wiêtszym Sakramentem
Na pami¹tkê wizyty Ojca  �wiêtego  Jana Paw³a  II w £odzi Ordynariusz  £ódzki Ks. Bp
W³adys³aw Zió³ek ustanowi³ Archidiecezjalne �wiêto Eucharystii, którego centraln¹ czê�ci¹
by³a Procesja Eucharystyczna z ko�cio³a pw. Matki Boskiej Zwyciêskiej do ³ódzkiej katedry
pw. �w. Stanis³awa. Tu na Placu Katedralnym odprawiana by³a uroczysta Msza �wiêta.
W uroczysto�ci uczestniczy³y co roku tysi¹ce mieszkañców diecezji, a pó�niej archidiecezji.
Pierwsze �wiêto Eucharystii odby³o siê 11 czerwca 1989 r.

Fo
to

: A
rc

hid
iec

ez
ja 

£ó
dz

ka

Fo
to

: A
rc

hid
iec

ez
ja 

£ó
dz

ka
Fo

to
: A

rc
hid

iec
ez

ja 
£ó

dz
ka

Fo
to

: M
ar

cin
 K

ola
siñ

sk
i

 Monstrancja w ³ódzkiej katedrze

 Mszy �wiêtej w ³ódzkiej katedrze przewodniczy³ Ks. Abp Grzegorz Ry�

Ks. Abp Senior W³adys³aw Zió³ek podczas Mszy �wiêtej w ko�ciele na Rudzie

 Doba eucharystyczna w parafii pw. Matki Boskiej Czêstochowskiej w Ksawerowie
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Modlitwa za Papie¿a Franciszka
Wszechmog¹cy, mi³osierny Bo¿e, otaczaj swoj¹  ³ask¹ Ojca �wiêtego Franciszka, którego
ustanowi³e� g³ow¹ Ko�cio³a �wiêtego. Daj mu �wiat³o Ducha �wiêtego, aby zawsze prowadzi³
Twoj¹ owczarniê drogami, które Tobie siê podobaj¹, a �wiêt¹ ³ód� Ko�cio³a kierowa³ zawsze
tam, gdzie Ty wska¿esz. Daj mu dobre zdrowie i wytrwa³o�æ, aby w Imiê Twoje roztacza³ opiekê
nad ca³ym ludem Bo¿ym prowadz¹c go ku jedno�ci Ko�cio³a Chrystusowego.
Matko Ko�cio³a, Królowo Pokoju, prosimy Ciê, upro� te ³aski u Syna Twego, a Pana naszego
Jezusa Chrystusa, Który ¿yje i króluje, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

l
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Modlimy siê wspólnie o cud i rych³¹ beatyfikacjê

Czcigodnej S³ugi Bo¿ej,

Wandy Malczewskiej
w Parafii

Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa
w Parznie

w niedzielê 5 lipca 2020 r.,
o godz. 16:00.

Sfinansowano przez Narodowy
Instytut Wolno�ci  Centrum
Rozwoju Spo³eczeñstwa

Obywatelskiego ze �rodków
Programu Fundusz Inicjatyw

Obywatelskich na lata 2014 2020

W miejscowo�ci Malenie w powiecie pod
dêbickim,  na  drodze  prowadz¹cej  do wsi,
znajduje siê bogato przystrojona przydro¿na
kapliczka.

W murowanej kapliczce, na dwóch po
ziomach umieszczono wizerunki Matki i Je
zusa Mi³osiernego.  Ogrodzona  zadbanym
p³otkiem, z ro�linnymi nasadzeniami, przy
brana kwiatami, jest ¿ywym �wiadectwem
wiary mieszkañców tej wsi w parafii Ba³
drzychów w powiecie poddêbickim.

Nasze kapliczki

Ku czci Matki Bo¿ej i Pana Jezusa

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

REDAKCJA

To, ¿e podczas mszy �wiêtych powinna roz
brzmiewaæ muzyka liturgiczna, a nie �wiec
ka, wydaje siê spraw¹ oczywist¹. Wydane za
rz¹dzenie  jest  po  prostu  przypomnieniem
zapisów ju¿ obowi¹zuj¹cych, lecz niejednok
rotnie omijanych w praktyce. Osobi�cie postu
lowa³bym  tylko,  aby  podczas  nabo¿eñstw
pie�ni  religijne  �piewali w miarê mo¿no�ci
wszyscy, bo dziwne rozleniwienie wiernych
powoduje, ¿e nieraz �piewa tylko organista,
sam sobie akompaniuj¹c (a pamiêtam czasy,
gdy by³o inaczej). Powracaj¹c jednak do zasu
gerowanego  wcze�niej  problemu  �  czy  na
organizowanych w ko�cio³ach koncertach do
puszczalna jest ca³kowita dowolno�æ repertua
rowa?
  Koncertów w �wi¹tyniach jest coraz wiê
cej, niektóre odbywaj¹ siê w ramach ró¿nego
rodzaju festiwali. Typowe sta³y siê imprezy

cykliczne  po�wiêcone muzyce  organowej,
lub � jak choæby w archikatedrze ³ódzkiej �
organowej i kameralnej. I wówczas muzyka
religijna  (rozumiana  szerzej,  ani¿eli  litur
giczna) dominuje, a stanowi¹ce dope³nienie
kompozycje �wieckie utrzymane s¹ w odpo
wiednim dla tego miejsca charakterze.
  Jednak bywaj¹ i inne imprezy. Na przyk
³ad w pod³ódzkich Grotnikach, w ko�ciele pw.
Niepokalanego Poczêcia Naj�wiêtszej Marii
Panny do ubieg³ego sezonu w³¹cznie odby³o
siê 25 edycji �Lata z muzyk¹�. Przewa¿a³a w
programie muzyka � ma³o tego, ¿e �wiecka,
to jeszcze maj¹ca wyra�ne cechy rozrywkowe.
W zesz³ym roku pojawili siê m.in. wykonaw
cy piosenek musicalowych traktuj¹cych o mi
³o�ci (niekoniecznie tej duchowej), innego po
po³udnia rozbrzmiewa³y piosenki ¿ydowskie
i rosyjskie (Kalinka itp.), jeszcze kiedy indziej

utwory instrumentalne rodem z dancingu. Kla
szcz¹cy g³o�no  i  rytmicznie  s³uchacze spra
wiali, ¿e nieraz osoby przechodz¹ce ko³o ko�
cio³a przybiega³y sprawdziæ, co te¿ takiego siê
w �wi¹tyni dzieje. Wspomnê, ¿e we wcze�
niejszych latach nie zabrak³o gry na pile, fol
kloru muzycznego z Po³udniowej Ameryki,
a nawet tañca � popisywa³a siê tancerka fla
menco. Dzia³o siê to wszystko przed o³tarzem,

które to miejsce pani zapowiadaj¹ca koncerty
nazywa³a estrad¹.
  A wiec czy ko�ció³ rzeczywi�cie jest zara
zem estrad¹, bêd¹cej miejscem dla (komer
cyjnej) rozrywki, jak to niejednokrotnie ob
serwujemy? Rzecz do przemy�lenia i wyci¹g
niêcia stosownych wniosków.

JANUSZ JANYST

Jeszcze o muzyce w ko�ciele
Zamieszczony  w  poprzednim  �Aspekcie  Polskim�  tekst  Paw³a  Jaszczaka,  streszczaj¹cy
zarz¹dzenie Ks. Bp.  Stanis³awa Budzika w  sprawie muzyki wykonywanej  podczas mszy
�wiêtych,  prowokuje  do  dodatkowej  refleksji,  dotycz¹cej  muzyki  obecnej  w  ko�cio³ach
niezale¿nie od liturgii, a wiêc na ró¿nego typu koncertach.

Pan Dominik z R¹bienia Pan Zenon z Kêblin
Pan Stanis³aw z Poddêbic Pani Ma³gorzata z An-
drespola Pan Tadeusz z Andrespola Pani Te-
resa z £odzi Pan Jerzy ze Zgierza Pan Ja-
kub z £odzi Pani Jadwiga z Poddêbic Pan
Jerzy z £odzi Pani Maria z Opola Pani Ed-
warda z £odzi Pan Jerzy z £odzi Pani Justy-
na Pani Barbara z £odzi.

BÓG ZAP£AÆ!

Dobroczyñcy �Aspektu Polskiego�

Flamenco w grotnickim ko�ciele  Fo
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Ro�nie chaos na �wiecie. Widz¹c p³on¹ce miasta i zrujnowane pañstwa, trudno nie odwo³aæ
siê do s³ów Apokalipsy �w. Jana o upadku Babilonu: �Biada, biada! Wielka ta stolica, której
skarbami wzbogacili siê wszyscy w³a�ciciele morskich okrêtów, opustosza³a w jednej godzinie�.
To, co sta³o siê z kiedy� bogat¹ Libi¹, jak najbardziej pasuje do tych ewangelicznych s³ów.

Libia � pañstwo zdemolowane

W po³owie maja  tego roku, na  terenie Libii
mia³a miejsce wojskowa ofensywa pomiêdzy
dwoma stronami tocz¹cej siê tam od dziewiê
ciu lat wojny domowej. O tym co dzieje siê
w Libii, nie dowiemy siê z telewizyjnych ek
ranów. Pokazywane tam krótkie migawki ze
�wiata,  nie  powiedz¹  nam  nic  o  z³o¿onych
problemach geopolitycznych �wiata. ¯e geo
polityka ma wp³yw na nasze lokalne politycz
nogospodarcze podwórko, ka¿dy m¹dry wie.
Pozostali,  te¿  siê  dowiedz¹,  tylko  ¿e  trochê
pó�niej, gdy poczuj¹ ucisk na w³asnej skórze.

Przed 2011 r. Libia by³a bogatym pañst
wem korzystaj¹cym  z  zasobnych  z³ó¿  ropy
naftowej i gazu ziemnego. Od 1969 r. rz¹dzi³
krajem pu³kownik Muammar Kaddafi, nazy
wany przez �cywilizowany� Zachód krwio
¿erczym dyktatorem. Dyktator ów tak uciska³
swoich obywateli, ¿e ci chcieli siê go pozbyæ.
Wtedy Zachód przyszed³ im z pomoc¹ wojs
kow¹ i uwolni³ Libijczyków od ciemiê¿yciela.
Jakich  to  ucisków  do�wiadczali  Libijczycy,
zanim nie pojawili  siê wybawiciele? Ka¿da
libijska para nowo¿eñców otrzymywa³a na za
kup mieszkania 64 tysi¹ce dolarów. Przy zak
³adaniu  dzia³alno�ci  gospodarczej  na  starcie
otrzymywano 20  tysiêcy dolarów. Nie by³o
op³at za czynsz i energiê elektryczn¹. Po¿yczki
na zakup samochodu czy mieszkania nie by³y
obci¹¿one odsetkami. Bezrobotny otrzymywa³
miesiêcznie  730  dolarów.  Szkolnictwo  na
wszystkich szczeblach i opieka medyczna by
³y bezp³atne. Zyski ze sprzeda¿y ropy naftowej
by³y wydawane na podnoszenie standardu ¿y
cia Libijczyków. W ci¹gu 42 lat rz¹dów Kad
dafiego, ludno�æ Libii wzros³a trzykrotnie,
a d³ugo�æ ¿ycia wzros³a z 51,5 do 74,5 lat. Kto
by nie chcia³ mieszkaæ w kraju, gdzie wszyscy
maj¹ zagwarantowane utrzymanie. Ekolodzy
rozdzieraj¹cy dzisiaj szaty nad pustynnieniem
ziemi, powinni siê przyjrzeæ metodom, jakimi
Kaddafi u¿y�nia³ swój pustynny kraj. Realizo
wa³ projekt, którego celem by³o rozwi¹zanie
problemów ¿ywno�ciowych Libii. W tym celu
wydawa³ du¿e sumy na irygacjê ziemi z wy
korzystaniem wód licznych dop³ywów Nilu.
Wodê uzyskiwano z magazynowania jej z ok
resowych  rzek oraz  z odsalania wody mor
skiej. Efekty realizacji tego ambitnego projek
tu by³y tak dobre, ¿e nazwano go �ósmym cu
dem �wiata�, �zielon¹ rewolucj¹�.

Ale tego kraju ju¿ nie ma. Przysz³a �arabs
ka wiosna� i niemal ca³y Maghreb (pañstwa
pó³nocnej Afryki) pogr¹¿y³ siê w chaosie. Ma
sowe protesty w krajach arabskich najpierw
doprowadzi³y do obalenia czterech przywód
ców � Tunezji, Egiptu, Jemenu i Libii, a potem
do wybuchu kilku wojen. Istotna jest ró¿nica
pomiêdzy  tymi  pañstwami. W  pierwszych
trzech pañstwach panowa³a ogromna bieda
i ró¿nice w poziomie ¿ycia. Inaczej by³o w Li
bii, gdzie problem biedy raczej nie wystêpo
wa³. Komu przeszkadza³ Kaddafi, ¿e rozwa
lono  jego kraj a  jego samego potraktowano
bez lito�ci? Kaddafiego zamordowano 20 pa�
dziernika 2011 r. Jego �mieræ by³a okrutn¹ eg
zekucj¹  sfilmowan¹  przez  jej  uczestników.
Kaddafi zosta³ schwytany w wyniku operacji
wojsk NATO pod kryptonimem ��wit Ody
sei�, a potem przekazany bandom rywalizuj¹
cym o prawo do jego zabójstwa. Zamordowa

no go w sposób barbarzyñski przez rozszarpy
wanie cia³a. Po z³apaniu libijskiego przywód
cy, zamiast oddaæ go pod s¹d jak zrobiono to
z  przywódc¹  Egiptu Hosnim Mubarakiem,
dopuszczono do poni¿aj¹cej �mierci. Kaddafi
widaæ nie zas³ugiwa³ na s¹d, bo zbytnio narazi³
siê mo¿nym tego �wiata. Jego win¹ by³o to, ¿e
stworzy³  kraj  silny  i  suwerenny.  Zachodnia
propaganda widzia³a sprawy w Libii inaczej.
Zafa³szowa³a  rzeczywisto�æ  demonizuj¹c
Muammara Kaddafiego jako patologicznego
tyrana  i  nieprzejednanego wroga  demokra
tycznych aspiracji Libijczyków.

Za  rz¹dów  Kaddafiego  prawo  w  Libii
opiera³o siê na islamie i �Zielonej ksi¹¿ce� �
swego rodzaju konstytucji, w której zapisany
by³ ustrój pañstwa. Konflikty plemienne by³y
pod kontrol¹, bo porz¹dku pilnowa³a lokalna
w³adza reprezentowana przez starszyznê ple
mienn¹.  Pañstwo  by³o  podzielone  na wiele
wspólnot, w których rz¹dzi³y komitety i kong
resy ludowe. Libia rozwija³a siê dziêki mocnej
w³adzy i wielkim pieni¹dzom p³yn¹cym z ro

py naftowej. Wp³ywy z ropy stanowi³y 95 pro
cent dochodów z eksportu. Dziêki tym pieni¹
dzom pañstwo realizowa³o ambitny program
zabezpieczenia socjalnego. Mia³o równie¿ pla
ny, ¿eby konkurowaæ z najlepszymi na �wiecie
w takich dziedzinach jak kosmos czy teleko
munikacja.  Libia Kaddafiego mia³a  na  tym
polu sukcesy � odegra³a wiod¹c¹ rolê w po³¹
czeniu ca³ego afrykañskiego kontynentu sieci¹
telefoniczn¹, telewizyjn¹, radiow¹ oraz nowo
czesnymi technologiami z dziedziny teleme
dycyny i nauczania na odleg³o�æ. Ale o tym
siê  nie wspomina,  bo w  pamiêci  zbiorowej
mamy zapamiêtaæ, ¿e w Libii panowa³ �nie
ludzki re¿im Kaddafiego�.

Przyczyny, dla których Zachód, na czele
ze Stanami Zjednoczonymi d¹¿y³ do wyelimi
nowania  Kaddafiego,  by³y  natury  przede
wszystkim gospodarczej. Kaddafi zawar³ du¿e
kontrakty handlowe i inwestycyjne z krajami
BRIC  (Brazylia, Rosja,  Indie  i Chiny)  oraz
odmówi³ przy³¹czenia siê do amerykañskiej
organizacji Africa Command,  której  celem
by³o zarz¹dzanie zasobami i rynkami Afryki
z naciskiem na ograniczenie ekspansji gospo
darczej Chin w Afryce. Libia Kaddafiego nie

chcia³a siê podporz¹dkowaæ warunkom �wia
towej finansjery. Nie zgadza³a siê na powi¹za
nie  swego  systemu  finansowego z globaln¹
sieci¹ karteli bankowych. Chcia³a wprowadze
nia strefy bezdolarowej opartej na z³otym di
narze i d¹¿y³a do ustanowienia Afrykañskiego
Funduszu Walutowego, Afrykañskiego Banku
Centralnego oraz Afrykañskiego Banku Inwe
stycyjnego. To nie mog³o siê podobaæ Stanom
Zjednoczonym. Równie¿ nie mog³o siê podo
baæ to, ¿e nie chcia³ przy³¹czyæ siê do amery
kañskich  sojuszy  wojskowych  w  regionie.
Jedynie Libia i Syria nie podporz¹dkowa³y siê
projektom USA i NATO kontroli Basenu Mo
rza �ródziemnomorskiego i Bliskiego Wscho
du. Zemsta Zachodu wobec obu tych krn¹br
nych pañstw by³a krwawa; a skutki widzimy.

Zaczê³o siê w po³owie stycznia 2011 r. Tu¿
po rozpêtaniu �arabskiej wiosny� w Tunezji,
pojawi³y siê w Libii pierwsze ruchy antyrz¹
dowe, które nie mia³y nic wspólnego ze spon
taniczno�ci¹. �Niewidzialna rêka� za pomoc¹
Facebooka wezwa³a ludzi do protestu w okre�
lonym miejscu i czasie. Pierwsze zgromadze
nia odby³y siê w Bengazi (drugim co do wiel
ko�ci mie�cie na wschodzie Libii), potem w in
nych du¿ych miastach � w Trypolisie, Bajdzie,
Tobruku.  I  tak  rozlewa³a  siê  fala  protestów
wspierana  przez  zachodnie media,  a  potem

przez zachodnie si³y wojskowe. Interwencja
militarna si³ koalicji zachodniej w Libii, popar
ta  rezolucj¹ ONZ,  rozpoczê³a  siê  19 marca
2011 r. Na udzia³ w niej nie zgodzi³y siê ani
Niemcy, ani Polska. Z tego mo¿emy dzisiaj
byæ dumni. Najbardziej aktywne w obaleniu
�re¿imu  Kaddafiego�  by³y  Stany  Zjedno
czone, Francja, Wielka Brytania, W³ochy. To
im najbardziej zale¿a³o na robieniu intere
sów  w  tym  kraju.  Ok.  180  mld  dolarów
nale¿¹ce do Kaddafiego, by³o zainwestowa
nych w papiery warto�ciowe w Europie Za
chodniej i w USA, ale ju¿ w drugim miesi¹cu
zamieszek w Libii,  pieni¹dze  te  oraz  liczne
nieruchomo�ci zosta³y skonfiskowane. Zade
cydowa³a o tym stosowna rezolucja Rady Bez
pieczeñstwa ONZ z 21 lutego 2011 r.

Od tamtej pory minê³o dziewiêæ lat. Dyk
tatura Kaddafiego upad³a, ale w jej miejsce nie
powsta³o nic lepszego. Libia dot¹d nie mo¿e
siê podnie�æ z upadku. Kraj ca³y czas jest are
n¹ wojny domowej, a rz¹d kilkakrotnie zmie
nia³ swoich szefów. Od 2014 r. dzia³aj¹ w Li
bii dwa zwalczaj¹ce siê bloki wojskowopoli
tyczne. Jedn¹ ze stron jest Libijska Armia Na
rodowa  (LNA),  na  czele  której  stoi  genera³

Chalifa Haftar. Drug¹ stron¹ jest Rz¹d Poro
zumienia Narodowego (GNA) z premierem
Fayezem alSarrajem. Stronê pierwsz¹ wspie
raj¹ pañstwa arabskie i Rosja, a stronê drug¹
wspiera Turcja, USA, Katar. LNA panuje na
wschodzie  i  po³udniu  kraju,  a GNA  rz¹dzi
przy wsparciu ONZ i UE na zachodzie Libii,
ze stolic¹ Trypolisie. W lutym 2014 r. Chalifa
Haftar wyst¹pi³ w telewizji og³aszaj¹c, ¿e wys
têpuje w imieniu armii i ma plan zapanowania
nad chaosem w Libii. Od tego czasu minê³o
sporo lat, a chaos nadal trwa.

Na pytanie, co bêdzie dalej z Libi¹ i s¹sied
nimi pañstwami, mo¿e odpowiedzieliby  za
chodni �stratedzy�, którzy podpalili Maghreb
i Bliski Wschód. To oni zarazili m³odych Ara
bów wizj¹ nowej ery opartej na prawach cz³o
wieka i demokracji w stylu zachodnim. Zastê
puj¹c stare porz¹dki religi¹ o nazwie �demok
racja�, rebelianci uwierzyli ¿e rewolucja arabs
ka przyniesie im wolno�æ i dobrobyt. Rezultat
jest ¿aden � od 2011 r. nie ma tam ani silnych
pañstw ani mitycznej demokracji. W wyniku
�arabskiej wiosny� Libia utraci³a jedno�æ, po
rz¹dek i stabilizacjê. Pozbawiona silnych auto
rytarnych  rz¹dów Kaddafiego,  cofnê³a  siê
w rozwoju o lata �wietlne. Niegdy� 6milio
nowe bogate pañstwo, zamieni³o siê w szaber
plac, na którym grasuj¹ przeró¿ni wata¿kowie.
Pañstwowe zak³ady i instytuty uleg³y ruinie.
Wydobycie ropy naftowej spad³o wielokrot
nie.  Destabilizacja  politycznogospodarcza
sprawi³a, ¿e w Libii ulokowali siê radykalni
islami�ci z AlKaid¹ na czele. W konsekwen
cji wielu mieszkañców Libii musia³o szukaæ
azylu w Europie. W wiêkszo�ci udali siê do
tych pañstw, które w przesz³o�ci �skorzysta³y�
na Libii. Do 1943 r. Libia by³a koloni¹ w³osk¹.
W czasie II wojny �wiatowej wojska francus
kie  i  angielskie wypar³y  armiê w³osk¹  i  po
wojnie oba  te pañstwa podzieli³y  siê Libi¹.
Pó³nocne prowincje � Cyrenajka i Trypoli
tania znalaz³y siê pod administracj¹ angielsk¹,
a po³udniowa prowincja Fezzan � pod zarz¹
dem  francuskim. Kuratela  tych  obu  pañstw
trwa³a do 1951 r., kiedy Libia zosta³a og³o
szona niezale¿nym krajem. Polska nie ma na
swoim koncie ciemnych kart w relacjach z Li
bi¹. Nasz kraj cieszy siê w Libii dobr¹ repu
tacj¹  wywodz¹c¹  siê  z  czasów  II  wojny
�wiatowej. W 1941 r. ¿o³nierze Samodzielnej
Brygady Strzelców Karpackich wykazali siê
wyj¹tkow¹ odwag¹ i zaciêto�ci¹ w walce z ar
mi¹ niemieck¹. �lady polskie s¹ nadal obecne
w Libii. Na cmentarzu wojennym pod Tobru
kiem znajduj¹ siê groby 133 polskich ¿o³nie
rzy, którzy zginêli broni¹c twierdzy Tobruk.

W  2011  r.  bomby  sojuszniczej  koalicji
NATO, w imiê �humanitarnej troski�, spad³y
na Libiê. Inne pañstwa, w których przetacza³a
siê rewolucja arabska nie wymaga³y �wojsko
wej pomocy� NATO, bo by³y s³abe i spolegli
we. Tylko Kaddafi broni³ zaciekle niezale¿no
�ci swojego kraju. Dziêki niemu Libia mia³a
najwy¿szy  standard  ¿ycia w Afryce. Komu
przeszkadza³a  dostatnia  i  niezale¿na  Libia?
Dlaczego  nie  pozwolono  Libijczykom  rz¹
dziæ siê wed³ug w³asnych praw i tradycji obo
wi¹zuj¹cej na tym terenie od setek lat? Je�li
�dyktatura� w Libii umia³a zapewniæ darmo
w¹ opiekê zdrowotn¹, darmow¹ szko³ê i wiele
us³ug za grosze, nie nale¿a³o tego zniszczyæ.
Nie nale¿a³o te¿ destabilizowaæ Egiptu, Iraku,
Syrii. Konsekwencj¹ tego jest cofniêcie tych
pañstw w rozwoju i wypêdzenie z ich terenu
wielu ludzi, w tym wiêkszo�ci zamieszkuj¹
cych  tam  chrze�cijan.  �Cywilizowany�  Za
chód  podpali³  ten  arabski  kawa³ek  �wiata.
Nam Polakom pozostaje siê uczyæ i wyci¹gaæ
wnioski z  tej  tragedii, bo podobny  los mo¿e
spotkaæ te¿ nasz zak¹tek �wiata.

MARCIN KELLER

Libijscy uchod�cy w Tunezji w 2011 r.  Fo
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14  czerwca 1940  r. mia³ miejsce pierwszy
transport wiê�niów do niemieckiego obozu
koncentracyjnego Auschwitz. To tu Niemcy
pope³nili  najstraszliwsze  zbrodnie.  Data  ta
jest uznawana za pocz¹tek dzia³alno�ci tego
�piek³a na ziemi�.

Okupuj¹cy  Polskê  Niemcy  podjêli  de
cyzjê o utworzeniu obozu koncentracyjnego
w pobli¿u O�wiêcimia w zwi¹zku z powiêk
szaj¹c¹ siê liczb¹ aresztowanych przez nie
mieck¹  policjê  Polaków  i  zwi¹zane  z  tym
przepe³nienie  wiêzieñ.  Pocz¹tkowo  obóz
mia³ mieæ charakter typowego obozu koncen
tracyjnego,  jakie  Niemcy  tworzyli  od  lat
trzydziestych. Dopiero z czasem sta³ siê miej
scem masowej zag³ady ¯ydów.

Obóz rozpocz¹³ dzia³alno�æ w 1940 r.
14 czerwca 1940 r. mia³ miejsce pierwszy ma
sowy transport wiê�niów do obozu. 728 oby
wateli polskich, niemal wy³¹cznie Polaków,
przewieziono z Tarnowa. Byli to w wiêk
szo�ci ludzie m³odzi, wy³¹cznie mê¿czy�
ni:  18  i  20letni  gimnazjali�ci  i  studenci
aresztowani jesieni¹ 1939 r. oraz zim¹ i wios
n¹ 1940 r. w ró¿nych miejscowo�ciach Polski
po³udniowej:  Nowym  Targu,  Zakopanem,
Nowym S¹czu, Krynicy i Sanoku. Wiêkszo�æ
z nich próbowa³a przedostaæ siê na Wêgry

z zamiarem dotarcia do Armii Polskiej we
Francji. W�ród nich byli: Jerzy Bielecki, Ka
zimierz Albin, zmar³y w ubieg³ym roku jako
ostatni  z  wiê�niów  pierwszego  transportu
oraz jego starszy brat Mieczys³aw. Obok tych
�turystów�  aresztowano  te¿  organizatorów
przerzutu na Wêgry � narciarzy i przewodni
ków górskich, w�ród nich Bronis³awa Cze
cha,  znakomitego  narciarza  i  trzykrotnego
uczestnika zimowych olimpiad.

W�ród wiê�niów tego pierwszego trans
portu  byli  te¿  za³o¿yciele  konspiracyjnego
Zwi¹zku Walki Zbrojnej, poprzednika Armii
Krajowej, oraz m³odzie¿, nauczyciele, praw
nicy i urzêdnicy aresztowani w ramach akcji
AB wymierzonej w polsk¹ inteligencjê. Do
Auschwitz przewieziono te¿ osoby areszto
wane w czasie ³apanek w Krakowie.
  Punktem zbornym dla ca³ego transportu

by³o wiêzienie w Tarnowie,  jedno z g³ów
nych  wiêzieñ  dystryktu  krakowskiego.  13
czerwca  wieczorem  opró¿niono  wszystkie
cele, wiê�niom zwrócono ich rzeczy, a nastêp
nie poprowadzono do  ³a�ni miejskiej, gdzie
ca³¹ grupê poddano k¹pieli, a rzeczy dezyn
fekcji. Tam wszyscy spêdzili noc, a wczes
nym rankiem, pustymi ulicami, przeszli na
dworzec kolejowy, st¹d, osobowymi wago
nami, st³oczeni w przedzia³ach odjechali do
Auschwitz.
  Po drodze, na dworcu w Krakowie, us³y
szeli  informacjê nadawan¹ przez g³o�nik,
o zdobyciu Pary¿a przez Wehrmacht, co wy
wo³a³o ogólne przygnêbienie.
  Po kilku godzinach jazdy dotarli na miejs
ce. Zostali skierowani do budynków Mono
polu Tytoniowego, usytuowanego w pobli¿u
przedwojennych  koszar Wojska  Polskiego.
Przy wrzaskach esesmanów wypêdzono wiê�
niów z poci¹gu i przegnano na podwórze. Po
skrupulatnym  sprawdzeniu  listy  obecno�ci
zapêdzono wszystkich do piwnicy, gdzie od
by³y siê strzy¿enie  i dezynfekcja. Nastêpnie
przeprowadzono rejestracjê przyby³ych o oz
naczenie ich numerami obozowymi od 31 do
758. Co ciekawe, numer 758 otrzyma³ Ignacy
P³achta z £odzi. Numery od 1 do 30 mieli kry

minalni wiê�niowie niemieccy przywiezieni
do obozu 20 maja  z KL Sachsenchausen �
pe³nili oni funkcjê kapo. Co ciekawe polscy
wiê�niowie, w zwi¹zku z ich strojami wziêli
ich pocz¹tkowo za niemieckich marynarzy.
  Po  zakoñczeniu  formalno�ci  podzielono
wiê�niów na mniejsze grupy i umieszczono
na nocleg w kilku salach na pod³ogach wys³a
nych cienk¹ warstw¹ s³omy w �cisku i zaduchu.
Nazajutrz rozpocz¹³ siê �kwarantanna�, która
mia³  doprowadziæ wiê�niów  z³amania  psy
chicznego  i  fizycznego oporu  i ca³kowitego
podporz¹dkowania panom ich ¿ycia i �mier
ci. Ka¿dego dnia esesmani katowali wiê�niów
wielogodzinnymi, bezsensownymi i wyczer
puj¹cymi  æwiczeniami  fizycznymi.  Prowa
dzili je Ludwik Plagge i Franz Meier lub po
strach wiê�niów Gerhard Palitzsch. Zajêcia
te nazywano �sportem�, a w jego sk³ad wcho

dzi³y skoki w przysiadzie z wyci¹gniêtymi
do przodu rêkami lub turlanie siê po ¿wiro
wej nawierzchni. Miêdzy æwiczeniami nie
mieccy kapo uczyli wiê�niów meldowania
siê oraz �piewu niemieckich piosenek.
  � Dopiero  teraz  dowiedzieli�my  siê  �
wspomina Kazimierz Albin � ¿e istnieje Kon
centrationslager  Auschwitz.  Nikt  nie  mia³
dot¹d pojêcia o jego istnieniu. Obóz nie by³
jeszcze gotowy i oko³o dwóch tygodni byli�my
na  kwarantannie.  Przed  po³udniem  sze�æ
godzin  i  po  godzinnej  przerwie  obiadowej
nastêpne sze�æ godzin w straszliwym upale
ganiali nas po polu apelowym.(...) By³y pier
wsze ofiary. Padali ci starsi, wycieñczeni wie
lomiesiêcznym siedzeniem wiêzieniu. Byli wy
g³odniali, tu te¿ dostawali niewiele wiêcej ka
lorii. Je¿eli kto� upad³, by³ bity knyplami lub
pejczami przez kapów. Je¿eli siê nie podniós³,
odnoszono go. Krematorium ju¿ pracowa³o.
  Czê�æ wiê�niów skierowano do pracy przy
budowie w³a�ciwego obozu, pracy w kuchni
lub prac pielêgniarskich w utworzonej izbie
chorych. Na pocz¹tku lipca 1940 r. wiê�niów
pierwszego transportu wraz z trzystoma oso
bami przywiezionymi do Auschwitz 20 czer
wca z wiêzieñ w Nowym Wi�niczu i Krako
wie, przeniesiono na teren w³a�ciwego obozu
do pokoszarowych bloków 13. Ju¿ w �powi
talnym� przemówieniu Karl Fritsch, zastêpca
Rudolfa Hoessa, komendanta obozu, okre�li³,
¿e ¯ydzi (by³o ich kilku w transporcie) maj¹
prawo ¿yæ w obozie 2 tygodnie, ksiê¿a i za
konnicy � miesi¹c, a pozostali 3 miesi¹ce.
  Mê¿czy�ni przywiezieni pierwszym tran
sportem z Tarnowa byli w wiêkszo�ci m³ody
mi, zdrowymi lud�mi, mimo to pobyt w obo
zie prze¿y³o � wed³ug ró¿nych badañ � od
137 do 200 z nich. Wed³ug ustaleñ IPN, woj
nê prze¿y³o 325 osób, a los 111 jest nieznany.
Ostatnim  ¿yj¹cym  by³  Kazimierz  Albin,
który zmar³ 22 lipca 2019 r.
  W�ród ocala³ych by³ Wies³aw Kilar, po
wojnie operator filmowy i autor wspomnieñ
o�wiêcimskich pt. Anus Mundi. Losy ocala
³ych wiê�niów przedstawi³ w  filmie  doku
mentalnym pt. �Koledzy. Portrety z pamiêci�
z 2013 r.
  Co najmniej 266 wiê�niów przeniesiono
do innych obozów koncentracyjnych, gdzie
61  zginê³o,  w  tym  kilkudziesiêciu  3 maja
1945 r. w Zatoce Lubeckiej w czasie ewaku
acji obozu Neuengamme na statkach zbom
bardowanych przez lotnictwo alianckie.

  Warto pamiêtaæ, ¿e do 1942 r. wiê�niami
Auschwitz  byli  przede  wszystkim  Polacy.
Trafi³o ich tu ok. 150 tysiêcy. Blisko po³owê
z nich zamordowano. Od 1941 r. zaczêto
w obozie osadzaæ tak¿e osoby innych naro
dowo�ci  z  okupowanych  przez  Niemcy
pañstw: Czesi, Jugos³owianie, Francuzi, Aus
triacy  oraz  Rosjanie.  Dopiero  po  podjêciu
przez Niemców decyzji o �ostatecznym roz
wi¹zaniu  kwestii  ¿ydowskiej�,  Auschwitz
sta³  siê  miejscem  masowej  eksterminacji
¯ydów oraz Romów, ale Polaków przewo
¿ono do obozu do koñca wojny.
  W  1941  r.  przyst¹piono  do  rozbudowy
obozu. W po³o¿onej 3 km od obozu Ausch
witz  Brzezince  zbudowano  obóz  Ausch
witz IIBirkenau. Tam powsta³y komory ga
zowe i tam dokonywano masowej ekstermi
nacji  wiê�niów. W  1942  r.  powsta³  trzeci
obóz � Buna, a pó�niej Auschwitz III � Mo
nowitz. W pobli¿u znajdowa³y  siê zak³ady
niemieckiego koncernu IG Farbenindustrie.
KL Auschwitz mia³ te¿ 40 podobozów przy
niemieckich  zak³adach  przemys³owych  na
�l¹sku  oraz  przy  gospodarstwach  rolnych.
Obóz by³ �wietnie zorganizowan¹ machin¹
gospodarcz¹ pracuj¹c¹ na potrzeby Niemiec.
Niemcy  nie  gardzili  rzeczami  swoich  ofiar,
wykorzystywano  nawet  z³ote  zêby  i w³osy.
Transporty zrabowanych towarów i pieniêdzy
do Rzeszy przybra³y ogromne rozmiary.
  O warunkach panuj¹cych w obozie napi
sano wiele. Szczególnie cenna jest relacja rot
mistrza Witolda  Pileckiego,  dobrowolnego
wiê�nia Auschwitz, który po ucieczce napisa³
wstrz¹saj¹ce  raporty  z  obozu. Wiê�niowie
nie mieli prawa prze¿yæ obozu � g³ód, cho
roby,  wyniszczaj¹ca  praca,  okrucieñstwo
esesmanów, okrutne eksperymenty medycz
ne �  to  tylko formy powolnego zabijania
w piekle na ziemi. Egzekucji dokonywano
pomiêdzy blokami 10 i 11. �ciana tu siê znaj
duj¹ca otrzyma³a miano �ciany �mierci.
  Niemcy pocz¹tkowo skrupulatnie rejes
trowali i fotografowali wiê�niów. Zarejestro
wano ich ok. 400 tys. Ale procedura ta nie
obejmowa³a tych, których kierowano prosto
na �mieræ.
  8 czerwca 2006 r. Sejm RP uchwali³ na
dzieñ 14 czerwca Narodowy Dzieñ Pamiêci
Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów
Koncentracyjnych.

JACEK KLIMCZAK

Piek³o na ziemi. W 80. rocznicê pierwszego transportu
Obchodzimy w³a�nie 80. rocznicê tego pierwszego transportu. Obchody mia³y w godny
sposób  upamiêtniæ  zamordowanych  tam  Polaków.  Niestety,  tak  nie  by³o.  Mimo  ¿e
odbywaj¹ siê wielotysiêczne wiece wyborcze, uroczysto�æ mia³a skromny i zamkniêty
charakter.

 Brama g³ówna, z os³awionym napisem Arbeit macht frei (praca czyni wolnym). Zdjêcie z 1945 r.

Najstarsza czê�æ obozu � Auschwitz I. Zdjêcie z 1945 r.
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Wydarzenie, które niedawno mia³o miejsce
w Minneapolis w  stanie Minnesota,  dziêki
mediom i wyj¹tkowemu nag³o�nieniu sta³o
siê zarzewiem masowych protestów. Demon
stracje  pod  has³em walki  z  rasizmem  naj
pierw  objê³y  amerykañskie  miasta,  w  tym
Nowy Jork, Waszyngton, Atlantê. Potem po
jawi³y  siê  w  dziesi¹tkach miast  na  ca³ym
�wiecie, nie omijaj¹c Polski. Co Polska ma
wspólnego z rasizmem i dyskryminacj¹ czar
noskórych,  tego  nie  wiemy.  Pewnie  znów
chodzi o jak¹� miêdzynarodow¹ solidarno�æ.
Szczegó³y nie s¹ istotne. Warto jednak przyj
rzeæ siê kulisom tych zdarzeñ.

25 maja br. jeden ze sklepów powiadomi³
policjê  o  kliencie  sprawiaj¹cym  wra¿enie
pijanego, który dopu�ci³ siê oszustwa. Naj
pierw przyjecha³ jeden patrol i wsadzi³ schwy
tanego  Georga  Floyda  do  radiowozu.  Za
miast zawie�æ go na posterunek, kazano mu
wysi¹�æ i za³o¿ono kajdanki. Wtedy 46letni
czarnoskóry cz³owiek osun¹³ siê na ziemiê.
Wed³ug relacji �wiadków mia³ powiedzieæ,
¿e  nie wsi¹dzie  ponownie  do  auta,  bo ma
klaustrofobiê. Wówczas  do  akcji wkroczy³
funkcjonariusz Derek Chauvin, który przyby³
z drugim patrolem w ramach wsparcia. Po
tem nast¹pi³y te tragiczne 8 minuty, gdy po
licjant przygniata³ kolanem kark le¿¹cego na
ziemi Floyda.  Scena  ta,  skrupulatnie  przez
kogo� nagrana, obieg³a ca³y �wiat. Na filmie
s³ychaæ jak Georg Floyd wielokrotnie mówi,
¿e  nie  mo¿e  oddychaæ.  S³ychaæ,  jak  prosi
policjanta,  ¿eby  zdj¹³  kolano,  a  na  koñcu
wzywa  mamê.  Interwencja  policji  zakoñ
czy³a siê �mierci¹ Floyda.

Mno¿¹ siê pytania: dlaczego w akcji tej
uczestniczy³y a¿ dwa patrole policji (czterech
funkcjonariuszy). Dlaczego od razu nie za
wieziono  Floyda  na  komisariat?  Dlaczego
biernie przygl¹dali siê pozostali policjanci?
Zrozumia³e jest oburzenie stoj¹cych gapiów
(co widaæ w filmie), ale nie zrozumia³a jest
skala protestów obwiniaj¹cych Amerykanów
o dyskryminacjê mniejszo�ci czarnoskórych
obywateli. Zarzuty o dyskryminacjê tej grupy
ludzi s¹ o tyle nieuzasadnione, gdy¿ to w³a�
nie Afroamerykanie maj¹ nadzwyczajne przy
wileje w USA, których nie posiadaj¹ w tym
kraju ani Meksykanie, ani Hindusi, Chiñczy
cy czy inne mniejszo�ci narodowe.

Ca³y �wiat �ledzi z przera¿eniem rozlewa
j¹c¹ siê falê protestów nie tylko w USA, ale
te¿ w wielkich miastach �wiata pod has³em
�Black Lives Matter� (Czarne ¿ycie ma zna
czenie).  Do  protestów  pokojowych  pod³¹
czy³y siê te¿ inne grupy. W�ród nich s¹ sfrus
trowani ludzie, którzy niedawno stracili pracê
z powodu koronawirusa oraz zorganizowane
lewackie bojówki, na czele z os³awion¹ �Anti
f¹�. Jest to niebezpieczna, dobrze zorganizo
wana  organizacja  �antyfaszystów�,  aktyw
nych w du¿ych miastach. Jej dzia³alno�æ po
lega na  robieniu  i prowokowaniu ulicznych
awantur. Cz³onkowie  tej  organizacji  podda
wani s¹ szkoleniom, na których ucz¹ siê tech
nik nêkania policji i niszczenia mienia publicz
nego. Bojówki �Antify� s¹ �wietnie wyposa

¿one w urz¹dzenia elektroniczne i narzêdzia
do bicia i niszczenia � czyli kije, ³omy, kule,
koktajle Mo³otowa. Wykorzystuj¹c media spo
³eczno�ciowe zwo³uj¹ swoich �wyznawców�
do akcji. Co ciekawe, wezwania te, pe³ne ag
resji i pogró¿ek, nie s¹ blokowane przez admi
nistratorów sieci. Cz³onkowie �Antify� s¹ za
maskowani � ubieraj¹ siê na czarno i zakrywa
j¹ twarz; zapewne nie z powodu koronawirusa.
Przed ka¿d¹ akcj¹ maj¹ przygotowan¹ broñ �
stosy  kamieni,  cegie³,  urz¹dzeñ  do  palenia
samochodów i demolowania budynków.

Na protestach powtarza siê ci¹gle ten sam

scenariusz. Zaczyna siê od demonstracji z ja
kiegokolwiek powodu, a koñczy siê na chu
ligañskich, bandyckich ekscesach. P³on¹ sa
mochody, pl¹drowane s¹ sklepy, drogie bu
tiki, sklepy jubilerskie i salony samochodo
we. Ulice miast zamieniaj¹ siê w pole walki,
podczas których hordy chuliganów z kijami,
butelkami z benzyn¹ �cieraj¹ siê z si³ami po
licji. Dochodzi do regularnych bitew. Bandy
dzikusówterrorystów wskakuj¹ na policyjne
samochody, wybijaj¹ szyby, podpalaj¹ przy
stanki, rozbijaj¹ witryny sklepowe, dewastuj¹
pomniki i ko�cio³y. A wszystko to jest rejes
trowane  i  przychylnie  komentowane  przez
lewicowoliberalne media. W internecie mo¿
na  znale�æ  setki  nagrañ,  na  których widaæ
masowy szaber. Rozjuszeni ludzie wynosz¹
kartony  pe³ne  towarów. W  kierunku  prze
chodniów krytykuj¹cych demonstrantów lec¹
kamienie. Dzieje siê to w tzw. cywilizowanym
�wiecie, do którego Polska tak lgnie. W Euro
pie  najwiêksze manifestacje  solidaryzuj¹ce
siê z �antyrasistami� mia³y miejsce w Lon
dynie, Goeteborgu, Brukseli, w Pary¿u.

Wydawa³o siê, ¿e po pogrzebie Floyda,
który odby³ siê 9 czerwca w Huston na Flo
rydzie, protesty uliczne ustan¹. Nic podob
nego siê nie sta³o. Manifestacje antyrasistow
skie  dalej  trwaj¹. W  ostatnich  dniach  za
atakowano pomniki. Demonstrantom widaæ
uwiera³a  zwi¹zana  z  pomnikami  historia,
miêdzy  innymi  zniszczono  pomnik  prezy
denta  Jeffersona,  pomnik  Krzysztofa  Ko

lumba. Orgia  destrukcji  trwa. W wydarze
niach tych uwidacznia siê analogia do rewo
lucji kulturowej z 1968 roku. Wtedy chodzi³o
o niszczenie tradycyjnych warto�ci i wbicie
klina miêdzy  pokolenie  rodziców  i  dzieci.
Ponoæ walczono o  pokój  i wolno�æ. Teraz
walczy siê z rasizmem, który sta³ siê propa
gandowym sloganem �rodowisk lewicowych
i pretekstem do siania anarchii.

Czy w USA rzeczywi�cie biali Ameryka
nie �le obchodz¹ siê z czarnoskórymi wspó³
mieszkañcami? W wielonarodowym spo³e
czeñstwie Stanów Zjednoczonych Afroame
rykanie  stanowi¹cy  13procentow¹ mniej
szo�æ, maj¹ uprzywilejowan¹ pozycjê. Od lat
60.  prowadzona  jest  polityka  afirmatywna
(wyrównawcza), czyli system prawny u³at
wiaj¹cy czarnoskórym dostêp do studiów
i pracy poprzez zasi³ki i parytety. Efekty tej
polityki  s¹  tragiczne.  Statystyki  podaj¹,  ¿e
oko³o 80 procent spo³eczno�ci Afroameryka

nów nie pracuje! W wielu rodzinach nikt nie
pracowa³  od  kilku  pokoleñ.  Bezczynno�æ
powoduje demoralizacjê i patologie sprzyja
j¹ce  przestêpczo�ci.  A¿  85  procent  przes
têpstw w USA dotycz¹ osób ciemnoskórych.
W spo³eczno�ci czarnych a¿ 75 procent dzie
ci wychowywanych jest bez ojców. To efekt
wprowadzenia w 1965 roku zasi³ku dla czar
noskórych samotnych matek.

Na uwagê zas³uguje kilka szczegó³ów do
tycz¹cych osoby zaduszonego Georga Floy
da oraz policjanta, który by³ sprawc¹ �mierci.
Okazuje siê, ¿e obaj siê znali. Pracowali kie
dy� jako bramkarze w tym samym lokalu la
tynoskim. W  ci¹gu  19  lat  s³u¿by  policjant
Derek Chauvin dorobi³ siê 18 skarg. Teraz
ci¹¿y na nim zarzut  zabójstwa  i  nieumy�l
nego  spowodowania  �mierci. Ciekawy  jest
te¿ ¿yciorys ofiary. Czarnoskóry Georg Floyd
by³ narkomanem i aktorem filmów pornogra
ficznych. Na swoim koncie ma te¿ odsiadkê
piêciu lat wiêzienia za napad z broni¹ w rêku.
Media wybielaj¹ Georga Floyda pomijaj¹c
ciemne strony jego ¿ycia. Pisze siê o nim, ¿e
�by³ ³agodnym olbrzymem� i chwali siê go
za to, ¿e by³ dobrym ojcem i odnosi³ sukcesy
w sporcie. Dociekliwi internauci zauwa¿yli,
¿e nagle ze wszystkich portali zniknê³y filmi
ki pornograficzne z udzia³em Floyda.
  Ciekawa jest sprawa funkcjonowania ame
rykañskiej policji i metod jakimi siê pos³u
guje. Derek Chauvin zastosowa³ chwyt pole
gaj¹cy na klêczeniu na karku zatrzymanego

delikwenta. Okazuje  siê,  ¿e  taki  chwyt  jest
technik¹ obezw³adniania u¿ywan¹ przez izra
elskich antyterrorystów. W mediach pojawi³a
siê informacja, ¿e co najmniej stu funkcjona
riuszy  z Minnesoty  by³o  szkolonych  przez
izraelskie s³u¿by. Nie wiadomo, czy Chauvin
do nich nale¿a³, ale wiadomo ¿e od kilkunastu
lat  policja  amerykañska  szkolona  jest  przez
izraelskie s³u¿by. Takie treningi przechodzili
funkcjonariusze miêdzy  innymi  z Nowego
Jorku, Georgii, Florydy New Jersey, Kalifor
nii. Celem szkoleñ, które czêsto odbywa³y siê
w Izraelu, by³o przygotowanie policjantów do
walki na terenach miejskich. Mo¿e to nie na
temat, ale niedawno w internecie ukaza³a siê
informacja,  ¿e  w Warszawie  �¯ydowskie
Muzeum Polin szkoli policjantów�.

Co s¹dzi prezydent Donald Trump o wy
darzeniach targaj¹cych jego krajem? Wydaje
siê byæ spokojny, poza jednym momentem,
kiedy ukry³ najbli¿sz¹ rodzinê w schronie, bo
zamieszki  niebezpiecznie  zbli¿y³y  siê  do
Bia³ego  Domu.  Wkrótce  jednak  uspokoi³
Amerykanów pisz¹c na Twitterze, ¿e �spra
wiedliwo�ci stanie siê zado�æ�. Mimo, ¿e zwa
li³o siê na jego g³owê wiele nowych proble
mów � koronawirus, bezrobocie i uliczne re
wolty, Trump kontynuuje kampaniê wybor
cz¹  przekonany  o  swojej  reelekcji. W�ród
Amerykanów ro�nie psychoza strachu obja
wiaj¹ca siê masowym wykupem broni i amu
nicji. S³ychaæ opinie, ¿e Amerykanie przera
¿eni skal¹ bandytyzmu ulicznego przypisy
wanemu  �rodowiskom  lewicowym,  bêd¹
chcieli  poprzeæ  �prawicowego�  Trumpa.
W listopadzie przekonamy siê, czy Amery
kanie  rzeczywi�cie  dadz¹  odpór  lewactwu
kojarzonemu z parti¹ Demokratów.

To, co siê wydarzy³o po 25 maja w USA,
byæ mo¿e jest pocz¹tkiem wojny domowej,
która zainicjowa³a szereg nowych rytua³ów.
Do rytua³ów tych nale¿y klêkanie i ca³owanie
butów osób ciemnoskórych przez osoby bia
³ej rasy. Widzimy to na licznych filmikach
kr¹¿¹cych w sieci. Na jednym z filmów grupa
policjantów klêczy przed czarnoskórymi lud�
mi. Na innym nagraniu, burmistrz Minneapo
lis  Jacob Frey d³ugo klêczy  i  p³acze przed
trumn¹ z cia³em Floyda. Na kolana pada te¿
premier Kanady Justin Trudeau i jego ekipa;
ci klêcz¹ przepraszaj¹c � poniek¹d s³usznie
�  Indian, bo kanadyjskim odpowiednikiem
Afroamerykanów (murzynów) s¹ Indianie �
�ofiary rasizmu i wyzysku bia³ych�.

Rewolta na Zachodzie trwa w najlepsze;
podtrzymywana  przez  lewicowoliberaln¹
prasê i �organizacje pozarz¹dowe�. Tê nie
konwencjonaln¹ wojnê prowadz¹ ci, którzy
maj¹ pieni¹dze, powody i okazje do manipu
lowania opini¹ spo³eczn¹. Za pomoc¹ k³amst
wa,  bêd¹cego  elementem  sztuki  wojennej
oraz poprawno�ci  politycznej,  kreuj¹  quasi
religijne kulty, które infekuj¹ zbiorow¹ men
talno�æ.  Efekty  s¹  przera¿aj¹ce.  Jeste�my
�wiadkami nienaturalnych, wrêcz patologicz
nych egzaltacji polegaj¹cych na padaniu na
kolana w ge�cie przepraszania za historyczny
wyzysk bia³ych wobec innych ras. Wgrywa
siê do naszych g³ów wspó³czesne mantry �
genderyzm,  ekologizm, walkê  z  globalnym
ociepleniem  i  �mieciami.  Pod  sztandarem
sprawiedliwo�ci dziejowej i wolno�ci, urucho
miane  s¹  rewolucyjne  si³y. Wystarczy  byle
pretekst, by miasta stawa³y siê aren¹ wandaliz
mu, przemocy i zdziczenia. Tak dokonuje siê
destrukcja najbogatszych krajów �wiata i upa
dek cywilizacji opartej na warto�ciach chrze�
cijañskich. Projekt multikulturowo�ci okaza³
siê mira¿em. Nam Polakom, którzy pok³adaj¹
ufno�æ w Bogu, pozostaje mieæ nadziejê, ¿e
omin¹ nas rewolty uliczne; i przetrwamy!

MIROS£AW ORZECHOWSKI

Rewolta w USA � p³on¹ miasta
�wiat skoncentrowany przez ostatnie pó³ roku na �koronawirusie� i jego skutkach, nagle
zosta³ poruszony wydarzeniem ze Stanów Zjednoczonych � brutaln¹ interwencj¹ policjanta
wobec oszusta, który chcia³ zap³aciæ w sklepie fa³szywym banknotem. Interwencja ta skoñ
czy³a siê �mierci¹ zatrzymanego. Nie by³oby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, ¿e po
licjant by³ bia³y, a ofiar¹ policyjnej interwencji by³ Afroamerykanin, tzn. czarny cz³owiek.

  Zamieszki w Pitzburgu Fo
to:
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Rotmistrz Witold Pilecki to jeden z najwiêk
szych polskich bohaterów. Przez brytyjskiego
historyka zosta³ uznany za jednego z najod
wa¿niejszych postaci ruchu oporu podczas
II wojny �wiatowej.

Jeszcze w 1939 r. rozpocz¹³ pracê konspira
cyjn¹. W 1940 r. podj¹³ siê heroicznego za
dania dostania do utworzonego w³a�nie obo
zu w Auschwitz. Da³ siê aresztowaæ, pos³u
guj¹c siê fa³szywymi dokumentami. Celem
tego zadania by³o uzyskanie wiedzy, czym
jest obóz, jakie warunki w nim panuj¹ oraz
zorganizowaæ  tam  ruch  oporu. Mog³o  do
niego nale¿eæ ok. 1000 wiê�niów. Jego Ra
porty napisane po ucieczce w 1943 r., rela
cjonuj¹ce rzeczowo i drobiazgowo ¿ycie obo
zowe s¹ wstrz¹saj¹c¹ lektur¹ i dzi�. Dziêki nie
mu �wiat dowiedzia³ siê o warunkach ¿ycia
i mordach w Auschwitz, choæ z t¹ wiedz¹ nic
nie zrobiono.

Przeszed³  szlak  bojowy  z  II Korpusem
Polskim, pó�niej przedosta³ siê do Polski, by
tworzyæ konspiracjê. Aresztowany w 1947 r.,
zosta³ zamordowany 25 maja 1948 r. O bes
tialskich torturach, którym go poddano po
wiedzia³, ¿e O�wiêcim by³ przy tym igraszk¹.

D³uga by³a batalia o rehabilitacjê Rotmi
strza. W 1989 r. Naczelna Prokuratura Woj
skowa odmówi³a jego rehabilitacji, uznaj¹c
go za... ofiarê naszej skomplikowanej historii.

Rok pó�niej S¹d Najwy¿szy dokona³ jego re
habilitacji. Do dzi� nie  znamy miejsca po
chówku Rotmistrza. Prawdopodobnie zosta³
pochowany na Pow¹zkach, na tzw. �£¹czce�.

W 2006 r. zosta³ po�miertnie odznaczony
Orderem Or³a Bia³ego i awansowany do stop
nia pu³kownika.

Stara³em siê ¿yæ tak � powiedzia³ Pilecki
po  odczytaniu wyroku  �  abym w  godzinie
�mierci móg³ siê raczej cieszyæ ni¿ lêkaæ.

IKA

Pomnik �w odstawce�

Warto  przypomnieæ,  ¿e  urodzony  w  1947
roku Andrzej  Pityñski  po  ukoñczeniu  kra
kowskiej ASP im. Jana Matejki zamieszka³
w USA,  gdzie wkrótce  �  ju¿  jako  uznany
artysta  o  s³awie miêdzynarodowej  �  zosta³
profesorem rze�by i kierownikiem pracowni
w Seward Johnson Atelier w Hamilton w sta
nie New Jersey. Twórczo�æ  jego w du¿ym
stopniu zwi¹zana jest z polsk¹ histori¹. Zaj
muje siê medalierstwem, projektuje popiersia
wielkich Polaków, ma w dorobku szereg pom
ników, w tym np. Pomnik Tadeusza Ko�ciusz
ki (Floryda),  Katyñ 1940 (Jersey City), Par
tyzanci (Boston). W 2017 roku uhonorowany
zosta³ Orderem Or³a Bia³ego,  otrzyma³  te¿
wiele innych odznaczeñ, a tak¿e liczne na
grody  artystyczne,  po�wiêcono mu  szereg
publikacji  albumowych.  Czê�æ  jego  prac
znajduje siê w Polsce, np. Pomnik ̄ o³nierzy
Wyklêtych (Jas³o), Pomnik W Ho³dzie Ofia
rom Ob³awy Augustowskiej (Suwa³ki), Pom
nik �B³êkitnej Armii� (Warszawa).

Pityñski uwa¿a, ¿e w sztuce najwa¿niejsze
s¹ wolno�æ i prawda, te kategorie stanowi¹ dla
niego punkt wyj�cia. Rze� Wo³yñska to jedna
z najnowszych jego realizacji. Jak wiadomo
(choæ do niedawna wielu rodaków nie wie
dzia³o), w 1943 roku w wyniku ludobójstwa
nacjonalistów  ukraiñskich    �mieræ  ponios³y
dziesi¹tki tysiêcy zamieszkuj¹cych Wo³yñ Po
laków (apogeum masakry nast¹pi³o w lipcu),

wg niektórych szacunków ofiar by³o nawet sto
tysiêcy. Osobn¹ kwesti¹ jest tu zarazem eks
tremalne, wynaturzone w swym sadyzmie be
stialstwo zbrodni dokonanych na bezbronnej
ludno�ci, w tym kobietach i dzieciach. Upa
miêtniaj¹cy zamordowanych pomnik, sfinan
sowany  przez  Stowarzyszenie  Weteranów
Armii Polskiej w Ameryce, Okrêg Nr 2 w No
wym Jorku,  a przygotowany z my�l¹ o 75.
rocznicy tragicznych wydarzeñ na Wo³yniu,
od dwóch lat  znajduje siê w odlewni w Gli
wicach, nie mog¹c doczekaæ siê lokalizacji.

Praca jest wyrazista i silna w wymowie.
G³ównymi motywami monumentu s¹, poza
potê¿nym or³em w koronie i wpisanym weñ
krzy¿em, zamordowane dzieci (w tym jedno
nadziane na tryzub). A to siê niektórym nie
podoba. Ustawienie pomnika w przestrzeni
publicznej wzbudzi³o sprzeciw lobby ukraiñ
skiego w Polsce � Ukraina nadal manipuluje
prawd¹ historyczn¹ dotycz¹c¹ zbrodni wo
³yñskiej. Jak siê okazuje, sprawa jest te¿ nie
wygodna i nie znajduje wsparcia poprawnych
politycznie decydentów na szczeblu central
nym i samorz¹dowym naszego kraju. Bêd¹cy
�w odstawce�  pomnik wci¹¿  zatem  czeka,
czekaj¹ te¿ Polacy. Jak d³ugo jeszcze monu
ment  znajdowaæ  siê  bêdzie  nie  tam,  gdzie
powinien?

JANUSZ JANYST

Od dwóch lat czeka na ustawienie w stosownym miejscu odlany w br¹zie przez Gliwickie
Zak³ady Urz¹dzeñ Technicznych 15metrowy pomnik Rze� Wo³yñska autorstwa wybitnego
polskiego rze�biarza mieszkaj¹cego na sta³e w USA � Andrzeja Pityñskiego. W³adze ¿adnego
krajowego województwa nie s¹ �tematem� zainteresowane.

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

wyk³ad wyg³osi

dr Anna Mandrela
2 lipca o godz. 17.30

Szko³a Jêzykowa Lloyd Woodley  £ód�, ul. Narutowicza 86

Przypominamy, ¿e podczas spotkania uczestnicy maj¹ obowi¹zek zakrywania
ust  i  nosa  oraz  zachowania  bezpiecznej  odleg³o�ci  od  innych  osób  prze
bywaj¹cych na sali.

Zapraszamy!
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolno�ci  Centrum

Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego ze �rodków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 2020

Rotmistrz Pilecki
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Rola pañstwa
  Wielki kryzys w 1929 r. utorowa³ Hitle
rowi drogê do w³adzy i po�rednio przyczyni³
siê do wybuchu II wojny �wiatowej. Nato
miast kryzys finansowy z 2008 r. wywróci³
politykê stóp procentowych do góry nogami;
�wiat  jest  odt¹d  zalany  tanimi  pieniêdzmi.
Równie¿ Covid19 zmieni oblicze �wiata �
nie wiadomo jeszcze w jakim wymiarze, ale
mo¿na ju¿ prognozowaæ, w których dziedzi
nach  ¿ycia  to  nast¹pi.  Aktualna  depresja
spolecznoekonomiczna ma to do siebie, ¿e
nie jest to (jeszcze) kryzys finansowy,
lecz  przede  wszystkim  po  pytowo
poda¿owy i  tu  le¿y  jego negatywny
fenomen � z jego wszystkimi konse
kwencjami.

Ci¹gle  jeszcze  wiêkszo�æ  czo³o
wych polityków zak³ada, ¿e epidemia
w Europie  i Stanach Zjednoczonych
przyjmie  podobny  przebieg  jak  w
Chinach, tj. ¿e po gwa³townym wzro
�cie  nast¹pi  stosunkowo  szybkie
sp³aszczenie  krzywej  dla  nowych
infekcji.
  Trzeba siê jednak liczyæ z tym, ¿e
je�li  epidemia potrwa d³u¿ej,  ni¿  siê
spodziewano, aktualna akceptacja dla
polityków  i  kryzysowych mened¿e
rów  szybko  ust¹pi  miejsca  gorzkiej
krytyce. W  takim  przypadku  nale¿y
pamiêtaæ,  ¿e  pandemia  by³a  pocz¹t
kowo  kontrolowana  raczej  powoli.
Granice  pozostawa³y  otwarte  przez
d³ugi czas, podob nie jak szko³y, kina,
o�rodki  sportowe  i  restauracje.  Je�li
liczba przypadków bêdzie nadal ros³a,
nastrój mo¿e siê zmieniæ, a poparcie
spo³eczeñstwa dla zarz¹dzania kryzy
sowego mo¿e przerodziæ siê w gniew.
Wielu politycznych analityków nadal
uwa¿a,  ¿e  w  czasach  kryzysu  nadchodzi
godzina w³adzy wykonawczej, dlatego rola
populistów tendencyjnie zmniejsza siê. Mo¿e
byæ  jednak od wrotnie. Je�li  rz¹dy ponios¹
pora¿kê w obliczu pandemii, poparcie zyskaj¹
partie antyestablishmentowe. Na razie jednak
to w³a�nie w³adza wykonawcza przejê³a ster
w dzia³aniach an tykryzysowych. W zwi¹zku
z tym mo¿e doj�æ i dochodzi ju¿ do wykorzy
stania aktualnego kryzysu do przejêcia abso
lutnej  w³adzy  przez  przedstawicieli  tej¿e
w³adzy z tendencjami dyktatorskimi (przyk³ad
Wêgier). W zale¿no� ci od tego, jak pañstwo
opanuje  sytuacjê  kry  zysow¹,  rz¹dz¹cy
zyskaj¹ na tym albo strac¹. Niemniej jednak,
je�li  liczba  nowych  infekcji  gwa³townie
spadnie i programy wspieraj¹ce gospodarkê
zaczn¹ siê sprawdzaæ w prakty ce, wówczas
si³a  pañstwa  niebezpiecznie  wzro�nie.
Rozbudowany  etatyzm  kryzysowy  mo¿e
prze¿yæ  kryzys  i  funkcjonowaæ  dalej,  co
bêdzie  oznaczaæ  cios  dla  liberalnych  spo
³eczeñstw. Pañstwo przejmie na d³ugi czas
funkcjê  kontrolnorozdawcz¹.  Przyk³adem
bêd¹ masowe programy inwestycji publicz
nych, finansowanych i rozdzielanych przez
pañstwo w stylu keynesowskim.

  Aktualnie  polityczni  decydenci wszyst
kich zagro¿onych pandemi¹ pañstw obiecuj¹,
¿e z kasy pañstwa wp³ynie na rynek wystar
czaj¹ca ilo�æ pieniêdzy, aby ¿adna firma nie
zbankrutowa³a i ¿aden pracownik nie straci³
pracy. Obiecuj¹  to w  interesie  spo³ecznym,
ekonomicznym,  ale  przede  wszystkim we
w³asnym. Ale co stanie siê po kryzysie, jak
spo³eczeñstwa zaczn¹ interpretowaæ tê sytu
acjê wyj¹tkow¹ jako now¹ zasadê na pokry
zysowe ¿ycie? Lewicowcy ju¿ teraz doma
gaj¹ siê, aby zasady funkcjonowania pañstwa

w stylu opiekuñczym uznaæ za  trwale  rów
nie¿ po kryzysie. Z uwagi na niepewn¹ przysz
³o�æ, obecnie nie tylko ma³e i �rednie przed
siêbiorstwa �ogl¹daj¹ siê� na instytucje pañ
stwowe i pomoc ze strony podatników � czy
ni¹ to równie¿ wielkie firmy w silnych bran
¿ach,  maj¹cych  charakter  systemowy  lub
uwa¿aj¹cych siê za wa¿ne dla systemu. Na
pomoc pañstwa czekaj¹ firmy, które wcze�
niej  odmawia³y  jakiejkolwiek  interwencji
pañstwowej. Niektórzy politycy tylko na to
czekaj¹  i  ju¿  teraz  ³¹cz¹  przysz³¹  politykê
pañstwa z superetatyzmem.
  Socjaldemokraci nie ukrywaj¹ swojej sa
tysfakcji, ¿e niepopularny hamulec zad³u¿e
nia pañstw europejskich nale¿y od paru dni
do  historii.  Bezhamulcowe  zad³u¿anie  siê
pañstw w  dzisiejszej  nietypowej  sytuacji
jest dopuszczalne, bo nie ma innego wyj�cia
w krótkim okresie czasu. Nie mo¿e jednak
staæ siê to regu³¹ na przysz³o�æ. Na d³ugo za
nim wszyscy zrozumieli�my niebezpieczeñ
stwa  czaj¹ce  siê  na  chiñskich  rynkach,  od
lewej do prawej strony g³oszono, ¿e libera
lizm sta³ siê przestarza³y. Tzw. prorocy od
dawna  twierdzili,  ¿e  era  deregulacji  i wol
nego handlu, funkcjonuj¹ca z powodzeniem

od lat 80tych XX wieku wzbogaci³a tylko
bogatych, uczyni³a biednych biedniejszymi
i pogr¹¿y³a zachodni¹ demokracjê w �kryzy
sie  moralnym�.  Covid19  jest  szans¹  dla
wielu polityków i ugrupowañ politycznych
do postulowania hase³ na rzecz ponownego
odrodzenia siê suwerennych i samodzielnych
pañstw,  z  ograniczeniem  globalistycznych
zapêdów.

Rozpad Unii Europejskiej?
  Umocnienie  siê  etatyzmu  doprowadzi
pokryzysowo do wzmocnienia roli suweren
nych  pañstw. Granice  nie  zostan¹  od  razu
otwarte, kryzys nauczy³ nas ju¿ teraz, ¿e uza
le¿nienie  produkcyjnohandlowe  od  zagra
nicy nie jest dobre. Kryzys pokaza³ równie¿,
¿e szybki ratunek dla spo³eczeñstwa i gospo
darki  oczekiwany  jest w  pierwszej  linii  ze
strony pañstwa, a nie od ociê¿alej i zbiuro

kratyzowanej  Unii  Europejskiej. Wreszcie
COVID19 pokaza³, ¿e odradza siê �wiado
mo�æ narodowa w Europie. Najlepszym przy
k³adem s¹ powroty do domów ludzi miesz
kaj¹cych i pracuj¹cych poza granicami ojczy
stego kraju.
  Pandemia  na  nowo  definiuje  zwi¹zek
miêdzy  wolno�ci¹  i  kontrol¹,  miêdzy  jed
nostk¹ a  spo³eczno�ci¹,  ale  równie¿  stawia
pod znakiem zapytania obywatelstwo euro
pejskie.
  UE przestaje byæ ponadnarodowym pañs
twem europejskim, jej ponadnarodowy me
chanizm funkcjonowania oddala siê � w mia
rê postêpu pandemii � zarówno od obywateli,
jak i pañstw narodowych. Jeszcze niedawno
stawiano w mediach pytanie: który exit bê
dzie nastêpny po Brexicie? Teraz wydaje siê,
¿e mamy do czynienia z euroxitem � to UE
jako  organizacja  parasolowa  opuszcza  de
facto suwerenne pañstwa europejskie.
  Tak wiec wirus doprowadza do zmian na
wszystkich poziomach i prowadzi do nowych
relacji � nie tylko w pañstwie i spo³eczeñst
wie,  ale  tak¿e na arenie miêdzynarodowej.
W ci¹gu ostatnich kilku tygodni UE zareago
wa³a jedynie sporadycznie i przede wszyst

kim nieskutecznie na now¹ sytuacjê na Sta
rym Kontynencie.  Ka¿de  pañstwo  kroczy
swoj¹ �cie¿k¹ i ka¿de szuka w³asnych roz
wi¹zañ,  nie  tylko  na  dzisiaj,  ale  tak¿e  na
przysz³o�æ.  Stagnacja  Unii  Europejskiej
prawdopodobnie pog³êbi siê i ta organizacja
bêdzie pokryzysowo istnieæ tylko nieaktyw
nie na papierze.
  Trudna sytuacja gospodarcza najbardziej
dotknie te pañstwa UE, które nie zmniejszy³y
zad³u¿enia  po  kryzysie  euro.  Szczególnie
dotyczy to W³och, których sytuacja finanso
wa dramatycznie siê pogarsza. Ju¿ teraz mo¿
na  powiedzieæ,  ¿e W³ochom  grozi  realne
bankructwo, a to bêdzie mia³o nieprzyjemne
konsekwencje dla ca³ej strefy euro.
  Jaka jest wiêc przysz³o�æ wspólnej waluty
europejskiej? Na razie trudno jest jasno od
powiedzieæ na  to pytanie. Niemniej  jednak
na horyzoncie polityki monetarnej w strefie
euro zarysowuj¹ siê dwie tendencje.
  Wed³ug pierwszej, wydaje siê do�æ praw
dopodobne, ¿e s³abe gospodarczo i zad³u¿one
po  uszy  pañstwa,  wstrz¹�niête  kryzysem
wirusowym, d³ugo nie podnios¹ siê z kolan.
Nie widaæ te¿ mo¿liwo�ci i �rodków, które
mia³yby  ich  gospodar  ki  ratowaæ. W  tej

sytuacji takie kraje, jak W³ochy, Hisz
pania czy Grecja zacz n¹ spekulowaæ
na temat wyj�cia ze strefy euro. Nie
bêd¹ po prostu w stanie sprostaæ eko
nomicznym wymogom, koniecznym
do pozostania w tej strefie.
   Druga tendencja polega na mobiliza
cji  silniejszych  pañstw  unijnych  w
celu  ratowania  pañstw  s³abszych  i
utrzymanie euro, nawet kosztem du¿ej
inflacji.  Szczególnie  Niemcy  bêd¹
zainteresowane, we w³asnym  intere
sie, utrzymaniem wspólnej waluty �
tylko czy kraj  ten podo³a  finansowo
temu  zadaniu?  Czy  Berlin  bêdzie
chcia³ nadal �niemieckiej Europy� za
wszelk¹ cenê?

Pró¿nia po pandemii
W Europie zaczyna siê tworzyæ

pró¿nia  w  sensie  ekonomicznym,
czyli  oczekiwanie  na  recesjê.  Na
horyzoncie pojawia siê coraz wyra�
niej pró¿nia moralnopolityczna. Kto
skorzysta  z  tych  pró¿ni?  Rosja  na
pewno nie, bowiem za 23  tygodnie
sama bê dzie konfrontowana z pro
blemami,  które  w  tym  pañstwie
dopiero  maj¹  swój  pocz¹tek.  Nie

trudno siê domy�liæ, ¿e zwyciêsko z kryzysu
wychodz¹ Chiny jako nowe supermocarstwo,
które bêdzie d¹¿yæ do sprawowania global
nego przywództwa.

Dobiega koñca pewna epoka � liberaliz
mu, pe³nej globalizacji i demokracji parlamen
tarnych. Koñczy  siê  epoka,  której  pocz¹tek
mia³ miejsce po upadku muru berliñskiego.
Byæ mo¿e nadchodzi czas, aby przemy�leæ
i  przewarto�ciowaæ  koncepcje  liberalnych
demokracji parlamentarnych w Europie i na
�wiecie? Byæ mo¿e nadszed³ czas, aby dopu
�ciæ wreszcie obywateli do w³adzy i unikn¹æ
w ten sposób nadmiernej i despotycznej roli
pañstwa w niedalekiej przysz³o�ci? Bo w suk
ces struktur ponadnarodowych w stylu Unii
Europejskiej chyba ju¿ nikt tak naprawdê nie
wierzy.

PROF. MIROS£AW MATYJA

Europa po pandemii
Globalna pandemia COVID19 jeszcze nie wygas³a, mimo to nadchodzi czas, aby zacz¹æ
my�leæ o �wiecie po koronawirusie. Aktualny kryzys spo³ecznoekonomiczny jest niew¹tpliwie
najgorszym i najbardziej nieobliczalnym kryzysem XXI wieku. Nietrudno przewidzieæ, ¿e
�wiat po pandemii w 2020 roku zmieni siê, bowiem wielkie kryzysy zawsze wywiera³y wp³yw
na przebieg historii i generowa³y zmiany w skali miêdzynarodowej.

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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Znalaz³a siê pani, du¿a starsza od nas, i powie
dzia³a:  �ja  z wami  pojadê�. Otrzyma³y�my
zgodê od rodziców, a ja od swojej mamy.
W poniedzia³ek, wczesnym rankiem, wyru
szy³y�my do stacji kolejowej, jad¹c do Che³
ma, a potem do Lublina.

W poci¹gach mówi³o siê tylko o cudzie.
Kolejarze udzielali informacji, jak dojechaæ.
Na miejscu by³y�my oko³o po³udnia, stanê³y�
my w kolejce, bardzo d³ugiej, bo a¿ ko³o zam
ku. Na �cianach widnia³y napisy: �strze¿ siê
z³odziei�. Dopiero po po³udniu dosta³y�my siê
do �wi¹tyni, bocznymi drzwiami, bo wej�cie
g³ówne by³o dla wychodz¹cych.

Nikt siê nie zatrzymywa³ przed obrazem,
bo napór ludzi by³ wielki. Tylko mo¿na by³o
przej�æ i wyj�æ z katedry. Bêd¹c ju¿  w �wi¹
tyni, powoli przesuwa³y�my siê i zbli¿ali�my
do Bo¿ej Matki z g³o�n¹ modlitw¹.

Przed Obrazem przyci�niêto mnie do sto
j¹cego naprzeciw filaru i by³am szczê�liwa, bo
d³u¿ej mog³am patrzeæ na Matkê Bo¿¹. Wi
dzia³am krwawe ³zy, wyp³ywaj¹ce z prawego

oka i które zatrzymywa³y siê obok blizny na
policzku. �wi¹tynia by³a pe³na ludzi. S³ysza
³am tylko krzyki i p³acz i g³o�ny krzyk, ¿e kto�
odzyska³ wzrok.
  Musia³y�my  szybko wychodziæ. Do do
mu  przyjecha³y�my  pó�n¹  noc¹.  By³y�my
¿ywymi  �wiadkami  tego  cudu,  wszystkim
osobom napotkanym, mówi³y�my o tym cu
dzie  i ¿e za ma³o siê modlimy.  Inni, którzy
chcieli jechaæ, ju¿ nie zd¹¿yli, bo nie sprzeda
wano biletów kolejowych do Lublina. Innej
komunikacji  wtedy  nie  by³o.  Dochodzi³y
wie�ci, ¿e by³o du¿o cudów, ale i aresztowañ.
¯e by³ aresztowany ksi¹dz proboszcz, nawet
ko�cielni i wiele osób tam bêd¹cych.

Od 1952 roku by³am ju¿ w £odzi, tu mie
szka³am. Gdy by³am w sanatorium w Na³êczo
wie, to marzy³am, ¿ebym mog³a pojechaæ do
Lublina do katedry. I sta³o siê. Kierownik kul
turalnoo�wiatowy  zapowiedzia³ wycieczkê
do Lublina, to ja spyta³am, czy pojedziemy do
katedry,  a  pan  powiedzia³:  �tak,  bêdziemy
zwiedzaæ katedrê�. Zaraz siê zapisa³am.

Jedni  zwiedzali katedrê  a  ja  zaraz posz
³am do Maki Bo¿ej. By³am tak szczê�liwa, ¿e
po 49 latach dane mi by³o odwiedziæ Matkê
Bo¿¹ i spokojnie siê pomodliæ. Dla mnie by³a
wspania³a wycieczka. Tylko ubolewam nad

tym, ¿e o tym cudzie i jakie by³y trudno�ci
i prze¿ycia, niewiele kto wie.

JANINA PACHOLEWICZ
parafia Zmartwychwstania Pañskiego w £odzi

O Matce Bo¿ej P³acz¹cej � �wiadek tamtych dni
Jak siêgnê pamiêci¹, by³o to 3 lipca 1949 roku. Mieszka³am wtedy w województwie lubelskim
(dopiero od dwóch lat), 100 km za Lublinem. By³a to niedziela po po³udniu, kiedy dosz³a do
nas wie�æ, ¿e w katedrze lubelskiej Matka Bo¿a p³acze. Dla nas 16latków by³ to szok! Matka
Bo¿a p³acze? Cud! Zaraz zmówi³y�my siê z kole¿ankami, ¿e pojedziemy do Lublina. Ale pytanie:
czy rodzice puszcz¹ nas same?

O tych wydarzeniach powszechnie mówi siê
�cud lubelski�, choæ oficjalnie samego zjawis
ka  ³ez,  jakie  pojawi³y  siê  na  obrazie Matki
Bo¿ej Ko�ció³ za cudowne nie uzna³. Jednak
w specjalnym li�cie z lipca 1949 roku biskupi
zaznaczaj¹, ¿e liczne pielgrzymki, nawróce
nia, spowiedzi i uzdrowienia z pewno�ci¹ s¹
cudownym  znakiem  dzia³ania  Bo¿ej  ³aski.
Kolejne  lata  potwierdzi³y  wagê  lipcowych
wydarzeñ. W 1988 roku obraz Matki Bo¿ej
P³acz¹cej, jak zaczêto go nazywaæ, zosta³ uko
ronowany papieskimi koronami, a sam papie¿
Jan Pawe³ II, nie tylko modli³ siê przed nim,
ale i przy ró¿nych okazjach przywo³ywa³ wy
darzenia z Lublina. Po dzi� dzieñ przed ob
razem Matki Bo¿ej gromadz¹ siê wierni wy
praszaj¹c ci¹gle nowe ³aski.

Zap³aka³a
3 lipca 1949 roku to by³a niedziela. Diecez

jê obejmowa³ w³a�nie nowy biskup Piotr K³a
wa. Po po³udniu oko³o godziny 16 przed ob
razem jak zwykle modlili siê ludzie. Wtedy to
siostra zakonna Barbara Sadowska zauwa¿y³a
zmiany na twarzy Matki Bo¿ej. Pod prawym
okiem Maryi widoczna by³a ³za. Zawiadomi³a
o tym ko�cielnego Józefa Wójtowicza, który
wspomina  �My�la³em  sobie,  ¿e  siê  babom
przewidzia³o i poszed³em sam. Zobaczy³em,
¿e tak jest. Wróci³em do zakrystii i powiedzia
³em o wszystkim ks. Malcowi�. Inne osoby
w katedrze tak¿e zauwa¿y³y zjawisko. Zaczêto
siê g³o�no modliæ. Wie�æ o ³zach na obrazie

lotem b³yskawicy rozesz³a siê po mie�cie. Ze
wszystkich  stron  nadci¹gali  ludzie,  tak,  ¿e
wieczorem nie mo¿na by³o zamkn¹æ ko�cio³a
ze wzglêdu na nap³ywaj¹cy t³um.

Badanie
Poinformowane o wszystkim w³adze ko�

cielne przypuszcza³y, ¿e to naciek wilgoci usa
dowi³ siê akurat w tym miejscu. Katedra by³a
bardzo zniszczona podczas wojny i  trwa³
w niej remont. Wilgoæ wydawa³a siê wiêc na
turalnym wyt³umaczeniem. Jednak kiedy zdjê
to obraz ze �ciany okaza³o siê, ¿e od spodu jest
suchy i o wilgoci nie mo¿e byæ mowy. Powo
³ano  specjaln¹  komisjê  do  zbadania  cieczy.
Jednak ówczesne metody badawcze nie po
zwoli³y jednoznacznie okre�liæ co to jest, gdy¿
substancja na obrazie nie reagowa³a z ¿adnym
zastosowanym  odczynnikiem  chemicznym.
Stwierdzono  tylko z ca³¹ pewno�ci¹,  ¿e nie
jest to krew ani ³zy, ale z du¿ym prawdopodo
bieñstwem mówiono o p³ynie limfatycznym
czyli substancji ¿ywego organizmu.

Reakcja w³adz
Wierni jednak nie potrzebowali badañ. Na

w³asne oczy widzieli zjawisko, do�wiadczali
wielkiej blisko�ci Boga, nawracali siê, czêsto
spowiadali po wielu latach. Ówczesne w³adze
absolutnie nie mog³y sobie pozwoliæ na uz
nanie jakich� nadprzyrodzonych zdarzeñ w ka
tedrze. Oskar¿y³y Ko�ció³ o mistyfikacjê a pra
sa pisa³a o ciemnogrodzie i zacofaniu ludzi,

którzy wierz¹ w takie cuda. Urz¹dzano w zak
³adach pracy specjalne masówki, na których
przekonywano, ¿e cud zosta³  sfabrykowany
przez ksiê¿y. Ludzie jednak wiedzieli swoje.
Do katedry zaczê³y nap³ywaæ pielgrzymki
z ca³ego miasta, a wkrótce i z ca³ej Polski.
W zwi¹zku z tym Lublin odciêto od �wiata.
Nie sprzedawano biletów, zatrzymywano po
ci¹gi, a na rogatkach miasta ustawiono stra¿e.
Kiedy i to nie pomog³o zaczê³y siê aresztowa
nia.

£apanka
Do najpowa¿niejszego starcia dosz³o 17

lipca, gdy na placu Litewskim zorganizowano
wiec rz¹dowy. W tym samym czasie w ko�
ciele kapucynów trwa³a Msza �wiêta. Teksty
liturgii splata³y siê z przemówieniami partyj
nymi. Zaczê³y siê przepychani. Katolicy �pie
wali �My chcemy Boga�, a przez megafony
skandowano has³a �precz z klerem�. Po�ród
ludzi kr¹¿yli tajniacy UB znacz¹c kred¹ ub
rania najbardziej aktywnych katolików. Kiedy
ludzie siê zorientowali zaczêli uciekaæ, jednak
milicja zamknê³a centrum tak, ¿e trudno by³o
siê wydostaæ. W  bocznych  uliczkach  sta³y
ciê¿arówki na które ³adowano zatrzymanych.
Sceny z 17  lipca w Lublinie nie ró¿ni³y siê
niemal od hitlerowskich ³apanek.

Pokazowe procesy
Aresztowanych  rozwo¿ono  po  ró¿nych

komisariatach. Cele by³y niewielkie ciemne
i  wilgotne  zupe³nie  nieprzystosowane  do
przetrzymywania tam ludzi. Czêsto wcze�niej
trzymano tam wêgiel. W ma³ych pomieszcze
niach by³o kilka desek, �szczê�liwcy� mogli

liczyæ na dwie prycze na kilkana�cie osób. Po
kilku dniach wiêkszo�æ zatrzymanych prze
wo¿ono  do wiêzienia  na  lubelskim  zamku.
Jednak i  tu by³o niewiele lepiej. Zasadnicze
odbywanie  kary  zaczyna³o  siê  po  procesie
s¹dowym. Te jednak nie do�æ ¿e odbywa³y siê
nieuczciwie to jeszcze nie dano oskar¿onym
mo¿liwo�ci kontaktu z adwokatem. Pierwszy
proces  �cudaków�  jak  nazywano  zatrzyma
nych w zwi¹zku  z  cudem, mia³ miejsce 20
sierpnia 1949 roku. Wybrano 15 osób spo�ród
aresztowanych. Sprawa odbywa³a siê w S¹
dzie Grodzkim. Zatrzymani oskar¿eni zostali
o udzia³ w zbiegowisku publicznym i czyny
chuligañskie  wobec  funkcjonariuszy  MO.
Zarzuty nie wydawa³y siê gro�ne. Wszystkich
oskar¿a³ prokurator Ryszard Nafalski, który
ku zaskoczeniu wszystkich domaga³ siê naj
wy¿szego wymiaru kary ku przestrodze dla
innych.  Jednym  z  dowodów  na wyj¹tkow¹
brutalno�æ zatrzymanych by³ milicjant z rêka
na temblaku w gipsie, który twierdzi³, ¿e pod
czas aresztowania jedna z osób tak dotkliwie
go pogryz³a. Wszystkie osoby bior¹ce udzia³
w tym procesie otrzyma³y od 10 miesiêcy do
2 lat pozbawienia wolno�ci. Bardzo wysok¹
cenê przysz³o zap³aciæ tym, którzy przyzna
wali  siê  do wiary.  Pomimo  represji  ludzie
przychodzili do katedry modliæ siê przed ob
razem Matki Bo¿ej. Przychodz¹ tam do dzi�.
To miejsce szczególne, gdzie wci¹¿ wierni
wypraszaj¹ nowe ³aski i dziêkuj¹ za otrzymane.

AGNIESZKA GIEROBA

Tekst zamieszczony na  stronie archikatedry lubelskiej.

NMP P³acz¹ca. Cuda wci¹¿ siê zdarzaj¹
Naocznych �wiadków coraz mniej, ale pamiêæ o tym co wydarzy³o siê w lubelskiej katedrze w
lipcu 1949 r. trwa. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, 3 lipca do katedry przyjd¹
t³umy, by czciæ Matkê Bo¿¹, która tutaj p³aka³a.

Wspólna modlitwa przed obrazem NMP P³acz¹cej
na pami¹tkê cudu ³ez odbywa siê ka¿dego trzecie
go dnia miesi¹ca. Prowadz¹ je pielgrzymi z ró¿nych
parafii. Modlitwa rozpoczyna siê o godz. 19:00 od
Mszy �wiêtej a koñczy Apelem Jasnogórskim i in
dywidualnym kap³añskim b³ogos³awieñstwem. n
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Choæ wizyta trwa³a tylko 8 godzin, to zapisa
³a siê na trwale w ¿yciu Ko�cio³a i miasta. Jan
Pawe³ II o wizycie w £odzi mówi³ w ³ódzkiej
katedrze: Niech Bóg wynagrodzi  temu,  kto
wymy�li³ w czasie tej podró¿y Papie¿a dzieñ
³ódzki.

Wizyta Ojca �wiêtego w Polsce w 1987 r.
by³a trzeci¹ pielgrzymk¹ Papie¿aPolaka do
Ojczyzny. Od 8 do 14 czerwca 1987 r. Ojciec
�wiêty odwiedzi³ 8 miast. G³ównym celem
wizyty by³ odbywaj¹cy siê w tamtym roku II
Krajowy Kongres Eucharystyczny. £ód� by
³a jedn¹ ze stacji Kongresu.
  Komunistyczne w³adze z wielkim nieza
dowoleniem przyjê³y wizytê Papie¿a w ro
botniczej £odzi, bo mog³a zburzyæ mit �czer
wonego� miasta i przyczyniæ siê do pog³êbie
nia wiary ³odzian. Obawiano siê te¿, ¿e ujaw
ni¹ siê bol¹czki zwyk³ego ¿ycia, których wów
czas nie brakowa³o. Papieska wizyta mog³a
wzmocniæ Ko�ció³ i zwiêkszyæ naciski na bu
dowê nowych ko�cio³ów, których w naszym
mie�cie tak bardzo brakowa³o. W 900tysiêcz
nym wówczas mie�cie by³o 39 ko�cio³ów,
a w³adze nie zezwala³y na budowê nowych.
Wszystkie te obawy te okaza³y siê s³uszne �
³odzianie t³umnie wylegli spotkaæ siê z Oj
cem �wiêtym, a Ko�ció³ i miasto po jego wi
zycie nie by³o ju¿ takie samo.
  W noc poprzedzaj¹c¹ przybycie Jana Paw
³a II otwarte by³y wszystkie ko�cio³y i odby
wa³y siê w nich modlitewne czuwania, a o pó³
nocy odprawiono msze �wiête. Papie¿ przy
lecia³ na ³ódzkie lotnisko o 9.45 helikopterem
z Czêstochowy. Na lotnisku Ojca �wiêtego
przywita³ ówczesny ordynariusz ³ódzki Ks.
Bp W³adys³aw Zió³ek, obecnie Arcybiskup
Senior. Witaj¹c Ojca �wiêtego na  lotnisku
opisa³ nasze miasto i  tê szczególn¹ wizytê:
Niech mi wolno bêdzie wyraziæ Waszej �wi¹
tobliwo�ci  nasz¹  g³êbok¹  wdziêczno�æ  za
umieszczenie na swoim pielgrzymim szlaku
naszego  w³ókniarskiego  i  akademickiego
miasta,  które  od  dzi�  bêdzie  mia³o  dumn¹
odwagê  uwa¿aæ  siê  za  �£ód�  Piotrow¹�,
wszak nastêpca �wiêtego Piotra przewodni
czy  ³ódzkiej stacji Kongresu, sprawuje Naj
�wiêtsz¹  Eucharystiê,  b³ogos³awi  zgroma
dzonym masom, nakarmi Chlebem ¿ycia ma
³e dzieci, spotka siê z przedstawicielami wspól
noty  diecezjalnej  w  katedrze  i  w  zak³adzie
pracy.

Cz³owiek potrzebuje Eucharystii
  �Dzieñ ³ódzki� rozpocz¹³ siê Msz¹ �wiê
t¹ na Lublinku. To by³o najwiêksze w £odzi
spotkanie z Ojcem �wiêtym � w Eucharystii
uczestniczy³o ok. miliona wiernych. Pewnie
wielu z naszych Czytelników w  tej  liturgii
bra³o  udzia³. To podczas  tej Mszy �wiêtej
mia³o miejsce bezprecedensowe wydarzenie
� do  I Komunii �wiêtej  przyst¹pi³o  ponad
1500 dzieci z naszej diecezji, urodzonych
w wiêkszo�ci w 1978 r., w�ród których by³y
tak¿e dzieci urodzone w dzieñ wyboru Ka
rola Wojty³y na Papie¿a � 16 pa�dziernika
1978 r. Setka dzieci dost¹pi³a szczególnej ³as
ki  �  przyjêcia  Pana  Jezusa  z  r¹k  Papie¿a.
  Podczas  homilii  Ojciec  �wiêty  zwróci³

siê do ³ódzkich rodzin:Nasze dzisiejsze spot
kanie � mówi³ � zwi¹zane z I Komuni¹ �wiêt¹
Waszych dzieci jest wielkim �wiêtem chrze�
cijañskich rodzin. Zawsze tak by³o w naszej
polskiej tradycji, która od tysi¹ca lat ukszta³
towa³a siê na tej ziemi jako tradycja chrze
�cijañska. Rodzina zawsze by³a i nadal pozo
staje tym ludzkim �rodowiskiem, pierwszym
i podstawowym, do którego Bóg przychodzi
przez wielkie sakramenty naszej wiary, po
czynaj¹c od chrztu �wiêtego. Ma³¿onkowie,
którzy daj¹ ludzkie ¿ycie swoim dzieciom tu
na  ziemi,  zapraszaj¹  do  ich  serc,  do  ca³ej
swojej wspólnoty, Dawcê ¿ycia wiecznego.

  Dzieciom Ojciec �wiêty mówi³ o znacze
niu Komunii �wiêtej: Sprawuj¹c Eucharystiê
sprawiamy wielk¹ tajemnicê wiary. I oto wy,
mali  chrze�cijanie,  dojrzeli�cie  ju¿  do  tego,
aby w tej tajemnicy uczestniczyæ w pe³ni. Ko
munia to w³a�nie pe³ne uczestniczenie w Eu
charystii, w Ofierze Chrystusa i Ko�cio³a. (...)
Cz³owiek potrzebuje pokarmu i napoju, aby
móg³ ¿yæ. Potrzebuje pokarmu i napoju ludz
kie cia³o, aby mog³o ¿yæ, rosn¹æ, rozwijaæ siê,
pracowaæ. Jest to pokarm ¿ycia doczesnego,
przemijaj¹cego, które koñczy siê �mierci¹.
  Potrzebuje te¿ pokarmu i napoju ludzka
dusza, aby mog³a wytrwaæ w wêdrówce do
¿ycia wiecznego. Cz³owiek potrzebuje Eucha
rystii, aby móg³ ¿yæ na wieki tym ¿yciem, któ
re jest z Boga samego.
  Podczas Mszy �wiêtej wspomnia³ te¿ Jan
Pawe³  II  o  osobach  zwi¹zanych  z  Ziemi¹
£ódzk¹, wielkich wzorach do na�ladowania:
�w. Maksymilianie Kolbe, B³. Urszuli Ledó
chowskiej, S³udze Bo¿ej Wandzie Malczew
skiej,  a  tak¿e  po�wiêci³  te¿  40  kamieni
wêgielnych pod budowê nowych ko�cio³ów,
tak bardzo £odzi potrzebnych.
  Na zakoñczenie uroczysto�ci Ojciec �wiê
ty poprosi³ o zrobienie wspólnej fotografii
z dzieæmi pierwszokomunijnymi, czym za
skoczy³ organizatorów. � Pod koniec uroczy
sto�ci �wspomina Ks. Pra³at Józef Fija³kow
ski, odpowiedzialny wówczas za organizacjê
I Komunii �wiêtej ³ódzkich dzieci � Ojciec
�wiêty  sprawi³ wielk¹  rado�æ dzieciom, bo

tak  jak  ka¿dy  proboszcz,  tak  i  on  zaprosi³
dzieci  do  wspólnej  fotografii.  Nie  by³o  to
przewidziane, nie by³o organizacyjnie prze
my�lane. Dzieci  zaproszone  na  stopnie  o³
tarza wykaza³y wyj¹tkow¹ �dojrza³o�æ�. Tak
sprawnie i w skupieniu ustawia³y siê na d³u
go�ci stopni o³tarza, ¿e sam nie mog³em w tym
momencie wyj�æ z podziwu, ¿e mog³o siê to
fotografowanie tak bez problemu odbyæ.
  � Chcê Ci powiedzieæ, miasto, które no
sisz imiê £ód� � mówi³ po Mszy �wiêtej Oj
ciec �wiêty � ¿e wielk¹ sprawi³o� rado�æ na
stêpcy Piotra � Rybaka i Aposto³a przez to
dzisiejsze spotkanie. Wszystko siê tak piêknie
u³o¿y³o.  (�)  Ogromn¹  rado�æ  sprawi³o�
miasto,  które nosisz nazwê £ód�  i  ko�ciele
³ódzki ogromn¹ rado�æ sprawi³o� Nastêpcy
�wiêtego Piotra, który jest waszym rodakiem.
(...) A przede wszystkim te dzieci. Te czyste
dzieci, a w�ród nich jedno, a mo¿e i wiêcej
takich, co maj¹ tyle samo lat, co i Papie¿, to

bardzo, bardzo wielka ³aska, bo i Papie¿ po
czu³ siê dzieckiem.

Spotkanie �wiata kultury i �wiata pracy
  Ojciec �wiêty w ³ódzkiej katedrze spotka³
siê ze �wiatem nauki i kultury. Jan Pawe³ II
podarowa³ ³ódzkiej katedrze monstrancjê, za�
w krótkim, wcze�niejszym nieplanowanym
wyst¹pieniu,  ¿yczy³,  by inteligenci  ³ódzcy
reprezentowali to wszystko, co w naszej kul
turze autentyczne, humanistyczne, chrze�ci
jañskie. I ¿eby to wszystko reprezentowali
w  tym  specyficznym  kontek�cie,  jakim  jest
£ód�, przecie¿ wszyscy wiemy: przemys³owa
£ód�,  robotnicza  £ód�.  W³a�nie  tutaj,  to
szczególne  spotkanie  �wiata kultury,  inteli
gencji i �wiata pracy jest najbardziej wyrazi
ste, najbardziej wymowne. Papie¿ doda³ te¿:
Czuje wasz¹  obecno�æ w  spo³eczeñstwie,
w kulturze polskim, w Ko�ciele polskim. Jes
tem za to bardzo wdziêczny inteligencji ³ódz
kiej. To tu pad³y te¿ tak czêsto przytaczane
s³owa: Niech  Bóg  wynagrodzi  temu,  który
wymy�li³  w  czasie  tej  podró¿y  Papie¿a  do
Polski dzieñ ³ódzki.

Z wizyt¹ u w³ókniarek
  Niezwykle  wa¿nym  wydarzeniem  by³a
wi zyta Ojca �wiêtego w ³ódzkim Unionte
xie. Po raz pierwszy Papie¿ mia³ odwiedziæ
fabrykê, w której w zdecydowanej wiêkszo�
ci pracowa³y kobiety. Ta wizyta wywo³ywa³a
szczególne zaniepokojenie w³adz: uzgodnie

nia dotyczy³y wszystkich szczegó³ów. W³a
dze stara³y siê do minimum ograniczyæ kon
takt Ojca �wiêtego z robotnicami, nie zezwo
lono na udzia³ w spotkaniu reprezentacji in
nych zak³adów pracy. T³umy ³odzian chc¹
cych s³uchaæ s³ów Papie¿a, zgromadzi³y siê
wiêc na ulicach, a okolica mia³a zostaæ na
g³o�niona.  Przygotowane  nag³o�nienie  jed
nak wy³¹czono. Ks. Bp Adam Lepa wspomi
na³, ¿e wówczas sytuacjê w sposób nieprze
widziany dla organizatorów uratowali miesz
kañcy domu familijnego przy ul. Kiliñskiego
190. Poustawiali prawie we wszystkich ok
nach radioodbiorniki, dziêki czemu kilka ty
siêcy ludzi mog³o us³yszeæ g³os przemawia
j¹cego Papie¿a.
  Ojciec  �wiêty  mówi³  o  pracy: Praca
ludzka s³u¿y celom doczesnym. Cz³owiek pra
cuje na chleb powszedni. Chrystus � Odku
piciel �wiata � uczyni³ ten chleb równocze�
nie znakiem widzialnym, czyli sakramentem
¿ycia wiecznego. I przez ten sakrament Chrys
tus sta³ siê dla nas w sposób szczególny �chle
bem, prawd¹ i ¿yciem�. Pracujemy wiêc na
chleb powszedni, a równocze�nie nie tracimy
z oczu tego co jest ostatecznym przeznacze
niem ka¿dego cz³owieka, mê¿czyzny i kobie
ty. �Có¿ pomo¿e cz³owiekowi choæby �wiat
ca³y pozyska³, a na duszy swej szkodê poniós³?

Papie¿ mówi³  te¿ o powo³aniu kobiety:
Kobieta bowiem, jak uczy do�wiadczenie, jest
nade wszystko sercem wspólnoty rodzinnej.
Ona daje ¿ycie � i ona te¿ pierwsza wycho
wuje. Podkre�la³, ¿e powo³anie to � istotnie
zwi¹zane z Bo¿ym darem macierzyñstwa �
wyra¿a siê tak¿e w pos³annictwie ¿ony i matki
poprzez przekazywanie prawd wiary i zasad
etycznych. S³usznie mówi siê, ¿e kobieta stoi
na  stra¿y  ogniska  domowego,  ¿e  jest  jego
opiekunk¹. Jest ona przede wszystkim rodzi
cielk¹. Daj¹c  ¿ycie  dziecku,  kobietamatka
uczestniczy w tajemnicy ¿ycia. St¹d te¿ dziec
ko ¿yj¹ce w ³onie swej matki � ¿yje równocze
�nie w Bogu. U Boga znajduje matka ³askê
mi³o�ci  i  duchow¹  si³ê  do  macierzyñskiej
ochrony ¿ycia poczêtego i ¿ycia rozwijaj¹ce
go siê. S¹ to prawdy odwieczne, a zarazem
wci¹¿ nowe, wci¹¿ te¿ wystawiane na ciê¿k¹
próbê. Jak¿e i dzi� aktualne s¹ te s³owa...
I jeszcze te: To naturalne pos³annictwo ko
bietymatki � mówi³ Ojciec �wiêty � bywa
czêsto poddawane w w¹tpliwo�æ z pozycji ak
centuj¹cych przede wszystkim uprawnienia
spo³eczne  kobiety. Niekiedy patrzy siê na jej
pracê zawodow¹ jako na awans spo³eczny,
a oddanie siê bez reszty sprawom rodziny
i wychowania dzieci bywa uwa¿ane ze rezyg
nacjê  z  rozwoju  w³asnej  osobowo�ci.  Za
jakie�  zacofanie.  (...)  Jednak¿e  prawdziwy
awans kobiety domaga siê od spo³eczeñstwa
szczególnego uznania zadañ macierzyñskich
i rodzinnych, poniewa¿ s¹ one warto�ci¹ nad
rzêdn¹ wobec wszystkich innych zadañ i za
wodów publicznych. I znów s³owa aktualne
dzi�, tak jak wtedy. Ojciec �wiêty pob³ogo
s³awi³ robotnice ³ódzkiej fabryki, pob³ogos³a
wi³ ca³e powo³anie, na które sk³ada siê dom,
rodzina, ma³¿eñstwo, dzieci i praca.
  Po wizycie Ojca �wiêtego £ód� nie by³a
ju¿ taka sama. Papie¿Polak zostawi³ trwa³e
�lady swej obecno�ci. To przy Jego pomniku
gromadzili�my siê w trudnych chwilach Jego
odchodzenia do Pana Boga, to na pami¹tkê
tego wydarzenia co roku szli�my w Procesji
Eucharystycznej.

£ód� i Polska zmieniaj¹ nie do poznania,
zmieniamy siê i my, doros³y ju¿ dawno dzieci
pierwszokomunijne z Lublinka, nie ma ju¿
Uniontexu, ale s³owa Ojca �wiêtego s¹ wci¹¿
aktualne i ¿ywe. Bo dotyczy spraw niezmien
nych i wiecznych.

IWONA KLIMCZAK

Niezapomniana wizyta
13 czerwca 1987 r. mia³a miejsce w £odzi wizyta Ojca �wiêtego Jana Paw³a II. To jedno
z najwa¿niejszych wydarzeñ w historii naszego miasta. By³a  to  te¿ wizyta niezwyk³a, bo
nigdzie wcze�niej Papie¿ nie przewodniczy³ uroczysto�ci I Komunii �wiêtej tysi¹cu piêciuset
dzieci ani nie spotka³ siê z robotnicami w ich zak³adzie pracy czy pracownikami �wiata
kultury w mie�cie uwa¿anym za robotnicze.
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Pod koniec czerwca (dok³adnie 23 czerwca,
we wtorek) przypada Dzieñ Ojca. O ojcu pra
wie nic w mediach nie s³ychaæ. Je�li ju¿ ma
to miejsce, to aby podaæ do wiadomo�ci og
romne  kwoty  niezap³aconych  alimentów
(dziwne, ¿e pañstwo mieni¹ce siê �pañstwem
prawa� nie mo¿e siê z tym problemem upo
raæ;  podobnie  zreszt¹  jak  z  plag¹  pijanych
kierowców). Na szczê�cie s¹  tak¿e dobrzy,
szlachetni ojcowie i o tych nale¿y pisaæ. Tym
czasem stale w mediach zachwycaj¹ siê i opi
suj¹  (g³ównie  gazety  niskiego  lotu) wielo
krotne zwi¹zki pewnych panów (tak¿e pañ),
najczê�ciej aktorów, którzy mog¹ siê �posz
czyciæ� posiadaniem do�æ licznego potomst
wa z ró¿nych zwi¹zków, o którego dziejach
jako� nic bli¿ej nie wiemy.
  Zdarza siê (znam to niestety tak¿e ja sam),
¿e pewien pan nie ma ochoty (tak to delikatnie
nazwijmy) nawet poznaæ swojego dziecka,
które o tym fakcie z wielkim bólem wspo
mina.
  O znaczeniu  ojcostwa pisa³em ju¿ do�æ
dawno temu. Nie mogê w ca³ej rozci¹g³o�ci
przytaczaæ tamtego tekstu. Przypomnê tylko
w du¿ym skrócie, ¿e ojcostwo to przede wszys
tkim wziêty na siebie obowi¹zek, ale wynika
j¹cy z tego tak¿e  zaszczyt.
  Z wielkim  bólem  patrzê,  jak  niszczeje,
jest zatracane, dobro stworzone kiedy� przez
pracowitych ojców. S³absi ich nastêpcy, sy
nowie lub wnuki nie widz¹ mo¿liwo�ci ut
rzymania ojcowizny i wyprzedaj¹ nowobo
gackim, nie bior¹c pod uwagê, ¿e to dobro
powsta³o kiedy� wielkim trudem starego po

kolenia. Brak jest wsparcia i zrozumienia
u m³odego pokolenia. Trudno mi jednak po
j¹æ, dlaczego po �mierci rodziców niszczy siê
nawet pami¹tki rodzinne, co ju¿ jest � moim
zdaniem  � moralnym  przestêpstwem. Nie
stety zdarza siê, ¿e nie ma kto na to zwróciæ
uwagê.
  Je�li nie czuje siê wiêzi z rodzicami, ro
dzin¹, to do�æ ³atwo zatraca siê poczucie przy
wi¹zania do ojczyzny,  jako ojca ojców, do
spo³eczno�ci, w której siê wzrasta³o, zdoby
wa³o wykszta³cenie i zawód. Jak wiadomo,
ponad 2 miliony Polaków opu�ci³o swój kraj
ojczysty (wielu by³o niestety kiedy� do tego
zmuszonym), ale wiêkszo�æ uczyni³a to z po
wodu  braku  (ich  zdaniem)  odpowiednich
�rodków do ¿ycia. Niektórzy, na szczê�cie,
wracaj¹, ale wiêkszo�æ pozostaje jako emig
ranci poza ojczyzn¹ i ulega z konieczno�ci
wynarodowieniu, asymilacji ze �rodowiskiem,
w którym obecnie  siê znajduje. Ojczyzna �
Polska traci w ten sposób ca³e szeregi nowego
pokolenia urodzonego i wychowanego za gra
nic¹. Przebywaj¹cy na sta³e za granic¹ trac¹
bardzo czêsto znajomo�æ jêzyka ojczystego.
Mo¿na  temu  po  czê�ci  przeciwdzia³aæ. Na
przyk³ad Niemcy  przysy³aj¹  przez  Internet
nowinki jêzykowe, zwroty (idiomy). I u nas
powinno  siê  co�  takiego wprowadziæ. Pot
rzebna  jest jednak wola i decyzja odpowied
nich organów. Naprawy tej sprawy nie za³at
wi siê indywidualnie. Trudno siê nawet cza
sami dziwiæ temu stanowi rzeczy, bo zbyt du
¿e s¹ u nas wp³ywy ekonomiczne z zagra
nicy  w  spo³eczeñstwie.  Negatywny,  spory

wp³yw maj¹ tu tak¿e media, które forsuj¹ w
spo³eczeñstwie walor obcego s³ownictwa, co
widoczne jest nawet w zwyk³ych gazetach.
Wielu publicystów sili siê na wprowadzanie
obcej  terminologii.  Trudno  obecnie  czytaæ
jaki� tekst nie zagl¹daj¹c do s³ownika wyra
zów obcych  lub nawet do s³ownika  jêzyka
obcego, np. angielskiego. Nikt nie odpowiada
za wprowadzanie do obiegu jêzykowego ob
cych nazw i okre�leñ (np. koronawirus). Przed
laty  powsta³a  nawet  odpowiednia Komisja
Jêzyka Polskiego, maj¹ca czuwaæ nad prze
strzeganiem czysto�ci naszego jêzyka. Nic
o  niej  obecnie  nie  s³ychaæ. Widocznie  nie
mia³a odpowiednich �rodków nacisku i za
przesta³a zapewne swojej dzia³alno�ci. Gdy
zwracam siê do redakcji lub autora publikacji
z uwag¹ ¿e stosowana jest niezrozumia³a ter
minologia, to � z regu³y � nie otrzymujê wy
ja�nienia, odpowiedzi.
  Nale¿y pamiêtaæ, ¿e s³owo ma du¿¹ moc
oddzia³ywania. Je�li zaniedbamy dba³o�ci
o czysto�æ i piêkno naszego jêzyka, to ZA
P£ACZE OJCZYZNA.
  P.S. Dodam jeszcze ciekawostkê jêzyko
w¹.
  W jêzyku francuskim ojczyzna jest nazy

wana jako la patrie (la patri z akcentem na
tri), tj. s³owo to ma wyra�nie pochodzenie ³a
ciñskie, bowiem tam jest patria. W obu przy
padkach rzeczownik jest rodzaju ¿eñskiego,
ale s³owo pochodzi od pater, czyli ojciec. Dla
okre�lenia ojczyzny Niemcy maj¹ das Vater
land, tj. dos³ownie bior¹c kraj ojczysty. S³o
wo jest rodzaju nijakiego (das Land), ale jest
tu tzw. zrost  ze s³owem der Vater � ojciec
(rodzaj mêski). W jêzyku angielskim mamy
kilka okre�leñ dla okre�lenia ojczyzny: my
country,  the  native  land  (kraj  urodzenia),
homeland (kraj rodzinny; choæ z dos³ownym
t³umaczeniem mo¿e byæ sporo k³opotu, bo
s³owo home ma parê znaczeñ, np. miejsce za
mieszkania), motherland  (kraj  matczyny),
fatherland (kraj ojczysty). Ten ostatni termin
jest chyba najbardziej bliski do naszego s³o
wa ojczyzna, które ma zwi¹zek z ojcem, ale
jest rodzaju ¿eñskiego, co nadaje temu s³owu
akcent pewnej tkliwo�ci. W jêzyku rosyjs
kim mamy dla s³owa ojczyzna dwa terminy:
родйна (rodina; nam się kojarzy z rodziną)
i отечество (otiecziestwo). Kto zna jeszcze
inne jêzyki, to mo¿e dopisaæ.

TADEUSZ GERSTENKORN

Ojciec � Ojcostwo � Ojcowizna

Ojczyzna
W maju mieli�my Dzieñ Matki. Wirus  ju¿ nieco ust¹pi³,  restrykcje zwi¹zane z epidemi¹
zel¿a³y, a mimo tego jako� o matkach by³o ma³o w mediach. Zdarza³y  siê jednak piêkne
wypowiedzi w Internecie. Ja wspominam rozczulaj¹ce  pie�ni w wykonaniu ksiêdza (niestety
zapomnia³em Jego nazwisko; proszê mi przypomnieæ) i  bardzo znanego (tak¿e po wojnie)
piosenkarza (dzisiaj siê mówi wokalisty) o urzekaj¹cym g³osie Mieczys³awa Fogga (prze
wa¿nie te pie�ni mo¿na by³o us³yszeæ w Radiu Maryja, np. w koncercie ¿yczeñ). £za siê
w oku krêci, gdy siê s³yszy te piêkne pie�ni, melodie i s³owa.

Jak  poinformowa³a Kongregacja  ds. Kultu
Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów pierwsze
wezwanie zostanie umieszczone po �Mater
Ecclesiae�, drugie po �Mater divinae gratiae�,
a trzecie po �Refugium peccatorum�.
  � Ko�ció³, który pielgrzymuje do Niebie
skiego Jeruzalem, aby radowaæ siê nieroz
³¹czn¹ komuni¹ z Chrystusem, swoim Oblu
bieñcem i Zbawicielem, kroczy po �cie¿kach
historii polecaj¹c siê Tej, która uwierzy³a
w s³owa Pañskie. Wiemy z Ewangelii, ¿e ucz
niowie  Jezusa  nauczyli  siê  od  samego  po
cz¹tku  wychwalaæ  �b³ogos³awion¹  miêdzy
niewiastami� i liczyæ na Jej matczyne po�red
nictwo.  � czytamy w Komunikacie Komisji
ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów

Konferencji Episkopatu Polski. � Niezliczone
s¹ tytu³y i wezwania, które pobo¿no�æ chrze�
cijañska w ci¹gu dziejów zastrzeg³a dla Dzie
wicy Maryi, która jest uprzywilejowan¹ i pew
n¹ drog¹ do spotkania z Chrystusem. Rów
nie¿ w  dzisiejszych  czasach,  naznaczonych
niepewno�ci¹  i  zagubieniem,  lud Bo¿y wy
czuwa potrzebê pobo¿nego, pe³nego mi³o�ci
i nadziei zwrócenia siê ku Niej.
  Jak podkre�la ks. Adam Ba³abuch Prze
wodnicz¹cy Komisji ds. Kultu Bo¿ego i Dys
cypliny Sakramentów KEP, wezwanie �Ma
ter misericordiae� jest ju¿ u¿ywane w pols
kiej wersji Litanii Loretañskiej jako �Matko
mi³osierdzia�, natomiast dwa pozosta³e wez
wania �Mater spei� i �Solacium migrantium�,

powinny w jêzyku polskim zostaæ zatwier
dzone przez Konferencjê Episkopatu Polski
zgodnie  z  prawem  ko�cielnym w  ramach
kompetencji biskupów diecezjalnych.
  Komisja ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny
Sakramentów KEP zwraca uwagê, ¿e w przy
padku  wezwania  �Solacium Migrantium�
s³owo �solacium� mo¿na t³umaczyæ na wiele
sposobów � jako �pociecha, ulga, pomoc, ra
tunek,  ucieczka�,  ale  ze wzglêdu na  to,  ¿e
wezwanie ma siê znale�æ miêdzy ju¿ istniej¹
cymi  �Ucieczko  grzesznych�  a  �Pocieszy
cielko strapionych�, wyra¿enie  to powinno
zostaæ przet³umaczone  jako �Pomocy mig
rantów� czy �Ulgo migrantów�. Co do wyra
¿enia �migrantes� to,  jak wskazuj¹ autorzy
listu, posiada ono zasadniczo trzy znaczenia:
1) ci, którzy wêdruj¹ (tak¿e w poszukiwaniu
lepszego losu, a wiêc migranci we wspó³cze
snym rozumieniu), 2) ci, którzy siê wypro
wadzaj¹, 3) przesiedleni. Zdaniem Komisji
KEP, z tych trzech znaczeñ najlepiej w ca³o�æ
komponuje siê to pierwsze.

  Komisja KEP informuje te¿, ¿e do czasu
zatwierdzenia oficjalnych tytu³ów w jêzyku
polskim  nie  powinny  one  byæ  publicznie
odmawiane, natomiast dla celów informacyj
nych mo¿na tymczasowo u¿ywaæ wstêpnie
przyjêtego projektu t³umaczenia.

TERESA SZEMERLUK

Nowe wezwania Litanii Loretañskiej
Kongregacja ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów poinformowa³a dzisiaj specjal
nym listem skierowanym do przewodnicz¹cych Konferencji Episkopatów na ca³ym �wiecie,
¿e Papie¿ Franciszek postanowi³ wprowadziæ do Litanii Loretañskiej ku czci Naj�wiêtszej
Maryi Panny nowe wezwania: �Mater misericordiae� (�Matko mi³osierdzia�,), �Mater spei�
(�Matko nadziei�)i �Solacium migrantium� (�Pocieszycielko migrantów�).
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Antypolska propaganda prominentnych przed
stawicieli rosyjskiego establishmentu u schy³
ku  2019  roku  przybra³a wyj¹tkowo brutaln¹
skalê. Paradoksalnie wyhamowa³a na czas epi
demii koronawirusa, co okazuje siê jedynym
korzystnym skutkiem zarazy; Rosja jest nazbyt
zajêta reagowaniem na jej gwa³towne ataki. Ale
nie ³ud�my siê, Wkrótce zapewne us³yszymy
kolejne k³amstwa historyczne. To ciekawe, dla
czego maj¹ one miejsce akurat teraz, i dlaczego
z  tak¹  gwa³towno�ci¹.  Rosja  coraz  bardziej
odczuwa skutki sankcji po aneksji Krymu i jej
kontynuacji na wschodzie Ukrainy, które przy
nios³y jej stagnacjê ekonomiczn¹, teraz wyj¹t
kowo  spotêgowane  epidemi¹  oraz  ogromne
straty wizerunkowe. Rosja w wybijaj¹cej siê od
5 lat na suwerenno�æ militarn¹ i gospodarcz¹
Polsce upatruje g³ównego wroga swoich impe
rialnych ambicji. A one przecie¿ wyznaczaj¹
racjê stanu Rosji. Historycznie zarówno w³adze
jak i lud rosyjski ¿ywi¹ odwieczn¹ niechêæ do
Polski. Graj¹c t¹ kart¹ w³adze licz¹ na podnie
sienie swojej popularno�ci w�ród ludu rosyj
skiego. Kluczowy jest jednak aspekt miêdzy
narodowy:  �ledz¹c w�ciek³e  ataki  przypusz
czane na Polskê zewsz¹d na Zachodzie � przez
KE, Europarlament, Radê Europy, TSUE, Ko
misjê Weneck¹, media, niechêtne Polsce ko³a
establishmentu USA i Izraela, Rosja dostrzega,
¿e nadarza siê idealna okazja, aby skutecznie
zohydziæ nasz kraj w oczach Zachodu, licz¹c
na os³abienie naszej pozycji oraz sprowokowa
nie sankcji politycznych i finansowych.

Niewybaczalnym b³êdem by³oby  zlekce
wa¿enie takiej strategii i �siedzenie cicho�,
w my�l ulubionej przez sowieto i rusologów
dewizy,  aby  �nie  dra¿niæ  nied�wiedzia�.
Wprawdzie nasze w³adze nie pozostaj¹ bierne
i stawiaj¹ temu czo³a, ale konieczne jest wspar
cie wszystkich si³ patriotycznych. Temu celo
wi ma s³u¿yæ niniejszy tekst.

Wydaje siê, ¿e da³o siê w oparciu o znane
fakty, odeprzeæ w spo³eczno�ci miêdzynarodo
wej zarzut o przyczynienie siê Polski do wy
wo³ania wojny, czego jednak nie mo¿na byæ do
koñca  pewnym. Najgro�niejsze  s¹  jednak  �
wci¹¿ ponawiane � oskar¿enia o odwieczny an
tysemityzm i wspó³sprawstwo w Zag³adzie ̄ y
dów. Istniej¹ca na Zachodzie powszechna nie
chêæ do Polski, zbudowania w trakcie wykre
owanej przez ró¿ne o�rodki fa³szywej polityki
historycznej, w po³¹czeniu z ignorancj¹ i lenist
wem intelektualnym, tworz¹ odpowiedni kli
mat dla �kupienia� takich zarzutów. My wie
my, ¿e na gruncie rzetelnej wiedzy historycznej
s¹ one absurdalne, ale mo¿na w¹tpiæ, czy Za
chód podziela nasze przekonanie. A do�wiad
czenia historyczne ucz¹, ¿e sytuacja mo¿e staæ
siê naprawdê gro�na. Najpierw infamia, pó�niej
mog¹ nas czekaæ ¿¹dania gigantycznych od
szkodowañ, albo jeszcze co� gorszego. Musimy
sobie z tego zdawaæ sprawê i m¹drze siê broniæ.

Poka¿emy najpierw � oczywi�cie niepe³ny
� obraz dzia³añ podziemnych i emigracyjnych
w³adz oraz zwyk³ych Polaków w dziele pomo
cy ̄ ydom w czasie wojny. W drugim rozdziale
przyjrzymy siê jak Sowieci traktowali ¯ydów,
przed, w czasie i po wojnie. By³ to agresywny
antysemityzm na wielk¹ skalê. Ostatni rozdzia³
mo¿e wprawiæ czytelnika w stan os³upienia, po
kazuj¹c  jak bezczelnie, metodami pozapraw
nymi, niemaj¹cymi poparcia w faktach, wp³y

wowe �rodowiska ¿ydowskie, g³ównie amery
kañskie, nie bez udzia³u prominentnych przed
stawicieli  w³adz  amerykañskich,  wy³udza³y
odszkodowania dla ¿ydowskich ofiar Zag³ady.
Ca³o�æ zostanie przedstawiona w trzech odcin
kach.

I. Polska wobec Zag³ady
To tytu³ piêknie wydanej ksi¹¿ki prof. Jana

¯aryna  (2019),  w  której  autor  przedstawia
wielk¹ skalê pomocy udzielanej ̄ ydom w Pol
sce podczas wojny, dezawuuj¹c liczne publika
cje  autorów w  rodzaju  Jerzego Kosiñskiego,
Jana Tomasza Grossa, Jana Grabowskiego i im
podobnych,  którzy prze�cigaj¹  siê w k³amli
wym ukazywaniu Polski  i  Polaków.  Jakkol
wiek trzeba mieæ �wiadomo�æ, ¿e Zachód ich
k³amstwa traktuje jak prawdê objawion¹.

W lutym 1942 r. Polskie Pañstwo Podziem
ne  (PPP)  utworzy³o  Armiê  Krajow¹  (AK),
która  w  szczytowym momencie  w  1944  r.
liczy³a blisko 400 tys. ¿o³nierzy i oficerów. Do
zadañ PPP nale¿a³a ochrona osób zagro¿onych
aresztowaniami, ale tak¿e pomoc kierowana do
rodzin polskiej inteligencji dotkniêtych brakiem
pracy  i  tragiczn¹  sytuacj¹  ¿ywno�ciow¹. Od
1942  r.  wa¿nym  celem  PPP  by³a  ochrona
zagro¿onych ca³kowit¹ zag³ad¹ ̄ ydów.

Szczególnym miejscem konspiracji  by³y
areszty, wiêzienia i obozy koncentracyjne. Or
ganizacje konspiracyjne nios³y pomoc najbar
dziej  potrzebuj¹cym, w  tym wspó³wiê�niom
¯ydom. Pod koniec wrze�nia 1940 r. Witold
Pilecki,  dobrowolny wiêzieñ KL Auschwitz,
za³o¿y³ tam konspiracyjny Zwi¹zek Organizacji
Wojskowej. Ju¿ miesi¹c pó�niej Pilecki przes³a³
pierwszy  raport  do  dowództwa  krajowego
dotycz¹cy warunków panuj¹cych w obozie; za�
po ucieczce z kwietnia 1943 r. z³o¿y³ obszerny
raport, m.in.  nawo³uj¹c  do  zbombardowania
przez  si³y  alianckie  komór  gazowych.  Przez
ponad 50 lat jego czyn i raporty by³y nieznane.
Jednym z cz³onków konspiracji obozowej by³
Jan Mosdorf, wspó³za³o¿yciel przedwojennego
ONR,  rozstrzelany  za  pomoc  okazywan¹
wspó³wiê�niom ¯ydom w 1943 r. Stanis³awa
Leszczyñska, wiê�niarkapo³o¿na w KL Au
schwitz przyjê³a ok. 3 tys. porodów, ratuj¹c od
�mierci dzieci polskie i ¿ydowskie.

Istnieje wiele relacji ̄ ydów, w tym ucieki
nierów z obozów koncentracyjnych, �wiadcz¹
cych o pomocy, któr¹ uzyskiwali od Polaków.
Odbywa³o siê to na zasadzie fenomenu prze
chodzenia osoby potrzebuj¹cej pomocy �z r¹k
do r¹k�. Warunki, w tym ekonomiczne, stwo
rzone przez Niemców, sprawia³y, ¿e wiêkszo�ci
spo�ród 230300 tys. ¯ydów, próbuj¹cych
w latach 19421943 (po likwidacji gett) prze
trwaæ po tzw. aryjskiej stronie, nie mo¿na by³o
uratowaæ. Nie tylko strach przed donosem i rep
resj¹, ale te¿ bieda negatywnie oddzia³ywa³a na
�wiadczenie pomocy osobom nienale¿¹cym do
rodziny.
  W odró¿nieniu od wszystkich (oprócz Wiel
kiej Brytanii)  krajów  europejskich w Polsce
nigdy  nie  powsta³a  ¿adna  polska  formacja
zbrojna, która podjê³a jawn¹ wspó³pracê z III
Rzesz¹, a wszelkie indywidualne akty kolabo
racji z formacjami niemieckimi, w tym anty¿y

dowskie, by³y potêpiane przez oficjalne czyn
niki polskie, tak na emigracji, jak i w podzie
miu.

Kolaboranci,  szmalcownicy,  donosiciele
jak równie¿ ci, którzy rabowali mienie pozosta
wione przez wysiedlonych ¯ydów, stanowili
margines  spo³eczeñstwa,  ale  niestety  na  tyle
du¿y (300 tys.), ¿e mogli ich u¿yæ jako pretek
stu dla swojej k³amliwej �twórczo�ci� wy¿ej
wymienieni autorzy, szkaluj¹c ca³y naród, przy
ca³kowitym pominiêciu panuj¹cych okoliczno
�ci okupacyjnych. Byli oni tropieni przez aparat
PPP i niema³o ich rozstrzelano. Postawy takie
by³y têpione przez prawo podziemne.

W pa�dzierniku  1941  r. Niemcy wydali
rozporz¹dzenie ustanawiaj¹ce karê �mierci za
niesienie jakiejkolwiek pomocy ¯ydom, przez
któr¹  nale¿a³o  rozumieæ  �udzielanie ¯ydom
noclegu, utrzymywanie ich, przewo¿enie, ku
powanie  od nich  towarów,  sprzedawanie  im
czegokolwiek� itp., a zatem tak¿e podanie kro
mki chleba. Nigdzie indziej, jeszcze tylko na
Ukrainie, takich sankcji Niemcy nie stosowali.

Pomoc  udzielana  represjonowanym  ¯y
dom przez Polaków zaczê³a siê na d³ugo przed
II wojn¹ �wiatow¹. Ju¿ w koñcu pa�dziernika
1938 r. w³adze III Rzeszy odstawi³y na granicê
z Polsk¹ ok. 17 tys. ¯ydów � obywateli pols
kich od wielu lat ¿yj¹cych w Niemczech. Dziê
ki szybkiej akcji spo³ecznej znaleziono zakwa
terowanie w zabudowaniach miejskich, a tak¿e
dla ok. 700 osób w mieszkaniach prywatnych.
Pomoc ¯ydom nie�li  te¿  polscy  dyplomaci.
Stefan J. Bratkowski, konsul RP we Wroc³awiu
uratowa³ co najmniej 150 rodzin ¿ydowskich.
Ju¿ po wybuchu wojny Rz¹d RP we Francji,
a nastêpnie w Anglii nawi¹za³ sta³e kontakty
z najwa¿niejszymi organizacjami ¿ydowskimi,
ze �wiatowym Kongresem ̄ ydowskim (WJC)
na czele. Polski ambasador w Szwajcarii Alek
sander £ado� (wraz z grup¹ konsulów), zorga
nizowa³ za wiedz¹ Rz¹du RP w Londynie akcjê
wystawiania ¯ydom paszportów po³udniowo
amerykañskich, która, jak siê szacuje uratowa³a
co najmniej 2,5 tys. ludzi. Henryk S³awik, pre
zes Polskiego Komitetu Obywatelskiego w Bu
dapeszcie, dziêki Jozsefowi Antallowi z wêgier
skiego MSW � roztoczy³ opiekê nad uchod�
cami (30 tys.), w tym polskimi ̄ ydami (5 tys.).
¯ydom wystawia³  aryjskie  papiery,  zak³ada³
szko³y  i  sierociñce,  umieszczaj¹c  w  nich  �
wbrew prawu faszystowskich Wêgier � tak¿e
dzieci  i m³odzie¿  ¿ydowsk¹,  obywateli  RP.
Henryk S³awik zgin¹³ w obozie koncentracyj
nym w MauthausenGusen w sierpniu 1944 r.
  Na emigracji pracowa³a Rada Narodowa �

reprezentacja  parlamentarna  narodu,  której
cz³onkami  byli  tak¿e  ¯ydzi  Ignacy  Izaak
Schwartzbart oraz Szmul Zygielbojm.

Jan Karski, kurier pomiêdzy PPP i Rz¹dem
RP,  dostarczy³  na Zachód, w  tym osobi�cie
prezydentowi USA Franklinowi Delano Roo
seveltowi informacje o rozmiarach Holocaustu,
które  zosta³y  jednak  zlekcewa¿one. By móc
zdaæ relacjê, wcze�niej Karski wszed³ do war
szawskiego getta, a tak¿e w przebraniu stra¿
nika do jednego z obozów �mierci. Oprócz Jana
Karskiego,  tak¿e  inny  polski  dyplomata Ta
deusz Chciuk, przywozi³ wstrz¹saj¹ce relacje
na temat losu ̄ ydów.

¯aden  przywódca  aliancki  nie mo¿e  po
wiedzieæ, ¿e nie wiedzia³ o Zag³adzie. Cz³onek
emigracyjnej Rady Narodowej Szmul Zygiel
bojm  przekazywa³  otrzyman¹  od  polskiego
podziemia wiedzê do WJC, pisa³ listy do pre
zydenta USA, przemawia³ na antenie BBC. Po
upadku powstania w getcie pope³ni³ samobój
stwo na znak protestu wobec bierno�ci aliantów.

W pomoc na rzecz ¯ydów zaanga¿owa³y
siê nie tylko s³u¿by dyplomatyczne Rz¹du RP,
ale  od  1942  r.  tak¿e  pozosta³e ministerstwa,
Rada Narodowa oraz gazety i radio, pozosta
j¹ce w gestii polskich czynników rz¹dowych.
Na rzecz pomocy ¯ydom przesy³ano do kraju
pieni¹dze. Dzia³o siê to poprzez polsk¹ siatkê
kuriersk¹.

Krajowe struktury podziemia, wojskowe
i cywilne, wspiera³y akcjê pomocy ¯ydom na
ró¿ne sposoby. W obci¹¿onej sk¹din¹d z³¹ s³a
w¹ granatowej policji, pamiêtajmy, ¿e utworzo
nej przez Niemców w grudniu 1939 r. i bêd¹cej
pod ich wy³¹cznymi rozkazami, by³o wielu za
konspirowanych ¿o³nierzy AK. Granatowi po
licjanci równie¿ brali udzia³ w udzielaniu po
mocy  ¯ydom.  Od  pocz¹tku  wojny  pomoc
wszystkim mieszkañcom nie�li urzêdnicy mias
ta Warszawy. Szczególnie zas³u¿y³ siê miejski
Wydzia³ Opieki Spo³ecznej kierowany przez
znanego pisarza katolickiego i dzia³acza Stron
nictwa  Narodowego  Jana  Dobraczyñskiego
(przed wojn¹ oskar¿anego o antysemityzm),
w którym pracowa³a m.in. Irena Sendlerowa.
Tak ona, jak i jej wspó³pracownice by³y rów
nie¿ dzia³aczkami podziemia, a maj¹c przepust
ki do getta mog³y ratowaæ ¿ydowskie dzieci.
Polscy pracownicy wydzia³ów ewidencji lud
no�ci fa³szowali i zabezpieczali dokumentacjê.
Istnieje wiele �wiadectw wydania fa³szywych
kenkart, które ratowa³y ¿ycie.

Tragiczne dylematy prze¿ywali so³tysi, któ
rzy musieli wykonywaæ  niemieckie  rozkazy
zobowi¹zuj¹ce ich pod gro�b¹ �mierci, spalenia
wsi i wywózki mieszkañców do obozów, do
wy³apywania ̄ ydów ukrywaj¹cych siê w pob
liskich lasach.

Komenda G³ówna AK podjê³a decyzjê
o  dostarczeniu  broni  ¿ydowskiemu  ruchowi
oporu jeszcze przed i w czasie powstania w get
cie warszawskim w kwietniu 1943  r. Dziêki
pomocy ¿o³nierzy AK i GL czê�æ ¿ydowskich
bojowników,  co najmniej  kilkadziesi¹t  osób,
zosta³a wyprowadzona poza getto. Powstañcy
z kompanii �Rudy� batalionu �Zo�ka� uwolnili
w sierpniu 1944 r. 350 ¿ydowskich wiê�niów
z obozu koncentracyjnego �Gêsiówka�.

Pomoc wojskowa AK nie ogranicza³a siê
tylko do okresu powstania w getcie warszaws
kim. AK wyda³a rozkazy, aby ̄ ydom szukaj¹
cym schronienia po ucieczkach z likwidowa
nych w 1943 r. we wszystkich miastach i mias
teczkach gett wydawaæ lewe papiery oraz wy
p³acaæ ze specjalnego funduszu po 500 z³ za
si³ku miesiêcznie. Brygada �wiêtokrzyska NSZ
w  ostatnich  dniach wojny wyzwoli³a  oko³o
tysi¹ca wiê�niarek obozu koncentracyjnego w
Holeszowie w Czechach, w�ród nich kilkaset
¯ydówek.
koniec czê�ci pierwszej

JERZY NAGÓRSKI

Polska � Rosja � antysemityzm (cz. 1)

Termin �antysemityzm� s³u¿y do metafizycznej degradacji. Zwalnia z obowi¹zku podjêcia
dyskusji z osob¹, któr¹ tym mianem okre�lono. Je¿eli uzna siê, ¿e kto� jest diab³em wcielonym
to przecie¿ nie mo¿na z nim dyskutowaæ. Prof. Jacek Bartyzel
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Przypomnê, ¿e reforma polega³a na prawie
trzykrotnym zwiêkszeniu liczby województw,
bo z 17 do 49 oraz na likwidacji powiatów.
Stosunek spo³eczeñstwa do pierwszego wy
ra¿a³ siê w licznych dowcipach, a do drugie
go znakomicie odmalowany zosta³ w Gruzo
wym Czterdziestolatku, gdzie swoje oburze
nie  na  zniesienie  powiatów wyrazi³  ojciec
Madzi.  ¯artowano,  ¿e  województw mia³o
byæ tyle, ile stanów w USA, ale bano siê Rus
kich... itp. Reforma z po³owy lat 70tych da³a
bardzo z³e zarz¹dzanie krajem i po prze³omie
okr¹g³osto³owym spo³eczeñstwo oczekiwa³o
powrotu do normalno�ci, czyli do dawnego
podzia³u kraju. Guzdrano siê z tym, a¿ wresz
cie w 1999 r. Buzek przepchn¹³ reformê sa
morz¹dow¹.

W tym miejscu czas na sekwencjê histo
ryczn¹.  Ju¿  z  powy¿szego  wynika  jedno
znacznie, ¿e to nie Buzek wymy�li³ powiaty,
lecz przywróci³ je po tym, jak pezetpeeria
w czasach PRLu je zlikwidowa³a. Powiaty
s¹ bardzo stare, bo pojawi³y siê w II po³owie
XIV w. w miejsce kasztelanii. Nazwê wziê³y
od �wiecu�, czyli by³y miejscem, gdzie od
bywa³y siê lokalne zgromadzenia obywateli.
Zatem, nie Buzek wymy�li³ powiaty, lecz Ka
zimierz Wielki. S¹ one naturaln¹, historycz
nie uzasadnion¹ jednostk¹ terytorialn¹ pañ
stwa. Zatem, czym� nienaturalnym jest  ich
brak. Widaæ to by³o za PRLu, kiedy w miej
sce zlikwidowanych powiatów w³adza zmu
szona by³a cichcem i bez rozg³osu utworzyæ
rejony. Natura bowiem pustki nie znosi.

Czego brakuje w powiatach to starostów,
jako  przedstawicieli  rz¹du,  bo  takimi  byli
zawsze starostowie. Obecnie nazwê tê skra
dziono na rzecz organu wykonawczego sa
morz¹du powiatu, a przecie¿ móg³by siê na
zywaæ naczelnikiem powiatu.
  Trójszczeblowy podzia³ terytorialny kraju

�gmina � powiat � województwo� jest typo
wo polski, bo w z dawien dawna wojewodo
wie dowodzili wojskiem zebranym z przypi
sanej im ziemi. Z czasem ziemie te sta³y siê
województwami. Gminy maj¹ swój rodowód

w  kolonizacji  magdeburskiej.  Pocz¹tkowo
istnia³y miejskie, z czasem, w miarê potrzeb,
pojawi³y siê gminy wiejskie.

Co  do  województw,  to  wspó³cze�nie
rzecz jasna utraci³y one funkcje militarne. Po
winny  byæ  jedynie  jednostk¹  terytorialn¹
administracji  pañstwowej.  Lecz  z  powodu
cz³onkostwa w Eurounii utworzono równie¿
samorz¹d  województwa,  by  ten  rozdziela³
�rodki unijne. Zatem, typowo polskim zjawi
skiem by³o województwo s³u¿¹ce do admi
nistrowania krajem, natomiast  europejskim
wymogiem jest istnienie województwa samo

rz¹dowego. St¹d, gdyby nast¹pi³ Polexit sa
morz¹dy województw okaza³yby siê zbêdne.
Województwa w obecnej liczbie i kszta³cie
terytorialnym równie¿ s¹ wymogiem Euro
unii. Przypomnê, ¿e kiedy Buzek przygoto
wywa³ reformê mia³o ich byæ 12, czyli pra
wie  tyle,  ile  obecnie  jest  okrêgów wybor
czych do Europarlamentu.

Inn¹ spraw¹ jest to, ¿e ta liczba i kszta³t te
rytorialny województw nie s³u¿y dobrze admi
nistrowaniem krajem. Tu koronnym przyk³a
dem jest olbrzymie województwo mazowiec
kie, którym z racji na obszar bardzo trudno

administrowaæ. Exemplum, sytuacja powo
dziowa na Wi�le sprzed kilku laty, kiedy to
jeden wojewoda mia³ pieczê nad nadwi�lañ
skim brzegiem od Solca po P³ock.

Nie  twierdzê,  liczba  województw  jest
w³a�ciwa.  Powinno  ich  byæ  oko³o  25,  by
sprawne zarz¹dzanie krajem by³o mo¿liwe.
I tak Mazowsze podzieli³bym na trzy, wyod
rêbniaj¹c województwo sto³eczne oraz pó³
nocnomazowieckie z siedzib¹ w P³ocku i po
³udniowomazowieckie  z  siedzib¹ w Rado
miu. �Klin siedlecki� wraz reszt¹ po³udnio
wego Podlasia utworzy³by województwo po

³udniowopodlaskie. Mazury, po oddzieleniu
od Warmii, pocz¹wszy od tzw. wielkich je
zior po Augustów (które dawno temu by³o
stolic¹ województwa) i Suwa³ki mog³y by byæ
nowym województwem z siedzib¹ w E³ku.
Koszalin móg³by byæ stolic¹ województwa
�rodkowopomorskiego, które obejmowa³oby
tak¿e S³upsk, co by³oby mo¿liwe po przyjê
ciu rozwi¹zania podobnego jak w kujawsko
pomorskim. Wschodnia Wielkopolska z Ko
ninem,  Kaliszem  i Wieruszowem  to  teren
pod nowe województwo. S³yn¹cej z aspiracji
wojewódzkich Czêstochowie przypomnê, ¿e
onegdaj nale¿a³a do województwa kieleckie
go. Mo¿e do tego wariantu warto by powró
ciæ. Korzy�ci by³yby wiêksze, ni¿ z przyna
le¿no�ci  do  �l¹ska.  Z  obszaru  sudeckiego
mo¿na by utworzyæ województwo z siedzib¹
w Wa³brzychu lub �widnicy. W Ma³opolsce
na stolicê województwa z pewno�ci¹ zas³u
guje Tarnów.

Zupe³nie odrêbnym jest sposób wy³ania
nia organów samorz¹du terytorialnego. Uwa
¿am, ¿e wybory bezpo�rednie nale¿y zacho
waæ  jedynie do rad gmin. Wad¹ rad gmin,
np. Rady Miejskiej £odzi  jest ma³a  liczeb
no�æ. Miasto £ód� ma po³owê radnych mniej
ni¿  przed  II  wojn¹  i  w  latach  19901999.
Obecna rada, to ¿adna rada. Odchudzenie rad
miejskich du¿ych miast to najwiêksza wada
Buzkowej reformy samorz¹dowej.

B³êdem  s¹  te¿  wybory  bezpo�rednie
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
zw³aszcza, ¿e nadal s¹ oni organami wyko
nawczymi rady gminy, czy miasta i musz¹
im  sk³adaæ  raporty  ze  swojej  dzia³alno�ci.
Organ  o  takim  statusie  mog³aby  wybieraæ
rada gminna lub miejska.

Co do rad powiatowych i sejmików, zga
dzam siê, ¿e te wybory s¹ bardzo kosztowne
i powoduj¹, ¿e wybory samorz¹dowe w Pol
sce nale¿¹ do bardzo skomplikowanych i trud
nych do przeprowadzenia. Tu jest mo¿liwo�æ
zrezygnowania  z  wyborów  bezpo�rednich.
Radnych  powiatowych mog³yby  wybieraæ
rady gmin,  za�  radnych  sejmikowych  rady
powiatów, lecz na to ostatnie nie wyrazi zgo
dy Eurounia. Lecz ju¿ samo zniesienie wybo
rów bezpo�rednich do rad powiatów da³oby
du¿o, je�li chodzi o racjonalizacjê wyborów
samorz¹dowych.

Natomiast ca³a struktura trójszczeblowa
musi pozostaæ bez zmian, jak równie¿ kom
petencje poszczególnych szczebli samorz¹
dowych.

JACEK KÊDZIERSKI

Nie Buzek wymy�li³ powiaty
W jednym w czasopism opublikowano artyku³ na temat reformy samorz¹dowej. Widz¹c go
poczu³em siê, jakby mi kto� serce miodem smarowa³, lecz, niestety, w miarê czytania czu³em
siê jakby nie miód mi aplikowano, lecz ocet. Autor uwa¿a bowiem, ¿e b³êdem Buzkowej
reformy samorz¹dowej by³o zmniejszenie liczby województw z 49 do 16 oraz przywrócenie
powiatów. �Co za bzdury on wypisuje?!� krzykn¹³em sobie w my�lach.

W³a�ciwe imiê Piotra to Szymon (Symeon).
Pan Jezus zmieni³ mu imiê na Piotr przy pier
wszym spotkaniu, gdy¿ mia³o ono symbolizo
waæ jego przysz³e powo³anie. Pochodzi³ z Bet
saidy nad Jeziorem Genezaret by³ rybakiem.
Kiedy Piotr przyst¹pi³ do grona uczniów Pana
Jezusa, by³ ju¿ cz³owiekiem ¿onatym i miesz
ka³ w Kafarnaum u te�ciowej, któr¹ Pan Jezus
uzdrowi³.
  Pan Jezus nama�ci³ Piotra na swego nas
têpcê, mówi¹c: �Ty jeste� Piotr (czyli ska³a),
i na tej Skale zbudujê Ko�ció³ mój, a bramy
piekielne go nie przemog¹. I tobie dam klucze
królestwa niebieskiego; cokolwiek zwi¹¿esz

na ziemi, bêdzie zwi¹zane w niebie, a co roz
wi¹¿esz na ziemi, bêdzie rozwi¹zane w nie
bie�, mimo ¿e ten zapar³ siê Go trzykrotnie.
  Piotr za³o¿y³ pierwsz¹ gminê chrze�cijañs
k¹ w Jerozolimie i sprawowa³ w³adzê nad
ni¹, a tak¿e naucza³. Pod koniec ¿ycia osiad³
w Rzymie i tu poniós³ �mieræ mêczeñsk¹ na
krzy¿u, jak mu to Chrystus przepowiedzia³.
  �w. Piotr poniós³ �mieræ mêczeñsk¹ wed
³ug podania na wzgórzu watykañskim. Mia³
byæ ukrzy¿owany wed³ug �wiadectwa Oryge
nesa g³ow¹ na dó³ na w³asn¹ pro�bê, gdy¿ czu³
siê niegodnym umieraæ na krzy¿u jak Chrys
tus. Cesarz Konstantyn Wielki wystawi³ ku

czci �w. Piotra bazylikê. Obecna Bazylika �w.
Piotra  w  Rzymie  pochodzi  z  wieku  XVI
XVII, budowana zosta³a w latach 15061629.

�w. Piotr jest patronem wielu diecezji
i miast, a tak¿e blacharzy, budowniczych mos
tów, kowali, kamieniarzy, marynarzy,  ryba
ków, zegarmistrzów. Wzywany jako orêdow
nik  podczas  epilepsji,  gor¹czki,  febry,  uk¹
szenia wê¿a.
  Szawe³, czyli pó�niejszy Pawe³ z Tarsu
w Cylicji urodzi³ siê jako obywatel rzymski
w ok. 8 roku po narodzeniu Chrystusa. Rodzi
na Szaw³a nale¿a³a do faryzeuszów. Otrzyma³
staranne wykszta³cenie, a w wieku ok. 20 lat
uda³ siê do Jerozolimy, by tu pog³êbiaæ wiedzê.
  Nienawidzi³ chrze�cijan i asystowa³ przy
mêczeñskiej �mierci �w. Szczepana. Gdy by³
w drodze do Damaszku, spotka³ Pana Jezusa,
który o�lepi³ go. Wówczas nawróci³ siê i przy

j¹³ wiarê chrze�cijañsk¹. Odt¹d by³ g³osicie
lem  nauki  Chrystusa.  Dzia³a³  w Antiochii,
gdzie razem z Barnab¹ przyczynili siê do wiel
kiego rozwoju tamtejszej gminy chrze�cijañs
kiej. Wêdrowa³ po Syrii, Ma³ej Azji, Grecji,
Macedonii, Italii i prawdopodobnie Hiszpanii,
zak³adaj¹c wszêdzie gminy chrze�cijañskie.
W 67 r. poniós³ �mieræ mêczeñsk¹. Wed³ug
bardzo staro¿ytnego podania �w. Pawe³ mia³
ponie�æ �mieræ od miecza na Aquae Salviae
za Bram¹ Ostyjsk¹ w Rzymie.
  Cia³o Mêczennika z³o¿ono najpierw w po
siad³o�ci �w. Lucyny przy drodze Ostyjskiej.
Po  edykcie  cesarza Konstantyna Wielkiego
(313) cia³o �w. Piotra przeniesiono do Waty
kanu, a cia³o �w. Paw³a na miejsce jego mê
czeñstwa, gdzie cesarz wystawi³ ku jego czci
bazylikê pod wezwaniem �w. Paw³a.
  Pawe³  jest  autorem  13  listów  do  gmin
chrze�cijañskich, w³¹czonych  do  ksi¹g No
wego Testamentu. Jest patronem licznych za
konów, miast oraz marynarzy, powro�ników,
tkaczy.

AP

29 czerwca � �wiêtych Piotra i Paw³a
29 czerwca Ko�ció³ katolicki obchodzi uroczysto�æ �wiêtych Piotra I Paw³a. Ko�ció³ umieszcza
ich �wiêto w jednym dniu, aby podkre�liæ, ¿e obaj Aposto³owie byli wspó³za³o¿ycielami gminy
chrze�cijañskiej w Rzymie, ¿e obaj w tym mie�cie oddali dla Chrystusa swoje ¿ycie.
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Co ma ekonomia wspólnego z zaufaniem?

Wzrost gospodarczy ma swój pocz¹tek w g³o
wach konsumentów. Jak wiêc obecnie zmoty
wowaæ ludzi do pozytywnego my�lenia, gdy
¿ycie publiczne praktycznie stanê³o w miej
scu? Jest to zadanie o wiele trudniejsze, ni¿
masowe pompowanie setek miliardów dola
rów w gospodarki pañstwowe.

W ci¹gu ostatnich kilku tygodni na ca³ym
�wiecie pojawi³y siê zaciête dyskusje doty
cz¹ce �w³a�ciwej� polityki odmra¿ania gos
podarek. Które sektory i sklepy nale¿y ponow
nie otworzyæ? Jakie zasady nale¿y wprowa
dziæ,  aby  osi¹gn¹æ  optymaln¹  równowagê
miêdzy kontrolowaniem pandemii a uwolnie
niem gospodarki? Pomys³ów nie brakowa³o
i nadal nie brakuje, przy czym politycy w ró¿
nych  pañstwach  na�laduj¹  siê  nawzajem
bezmy�lnie. Niektórzy z nich zapomnieli na
wet o pandemii i odmra¿aj¹ swoje gospodar
ki, poniewa¿ ...inne pañstwa robi¹ to samo.
Zapomina siê jednak o tym, ¿e to nie polityka
rz¹du uruchamia gospodarkê, ale zachowanie
konsumentów. Widaæ to wyra�nie na przy
k³adzie  Szwecji,  gdzie  rz¹d  od  pocz¹tku
postanowi³  przyj¹æ  podej�cie  stosunkowo
liberalne do panosz¹cego siê koronawirusa.
Obywatele mieli du¿o swobody, a instytucje
publiczne funkcjonowa³y w normalnym try
bie. Niemniej jednak wska�niki gospodarcze
gwa³townie spad³y, podobnie jak w pozosta
³ej czê�ci Europy. Dlaczego? Bowiem oby
watele Szwecji ograniczyli swoj¹ aktywno�æ
publiczn¹ i wydatki dobrowolnie, a nie z po
wodu  ograniczeñ  pañstwowych.  Przyk³ad
szwedzki pokazuje, ¿e ekonomia to równie¿,
a mo¿e przede wszystkim, psychologia. Suk
ces odbicia gospodarki nie  zale¿y od  tego,
które bran¿e s¹ odmra¿ane i w jakiej kolejno
�ci. Wa¿niejsze jest to, jak szybko mo¿na od
zyskaæ zaufanie obywateli, którzy jednocze�

nie s¹ konsumentami, a wiec motorem gospo
darki. Decyzje polityczne niekoniecznie id¹
w parze z rozlu�nieniem popytu konsumenc
kiego i inwestycyjnego. Sprawa jest bardziej
z³o¿ona. Ekonomia nie  jest mechanicznym
ko³em zêbatym, którym mo¿na sterowaæ za
pomoc¹  kilku  �rub  regulacyjnych.  Wrêcz
przeciwnie � uk³ady ekonomiczne opieraj¹
siê na niezliczonych indywidualnych decy
zjach i oczekiwaniach, które nale¿y interpre
towaæ w aspekcie psychologii. Mam  tu na
my�li strach, nadziejê, panikê, euforiê i prze
de wszystkim zaufanie. Nie bez powodu naj
gorsza mo¿liwa forma spowolnienia gospo
darczego � depresja � opisuje tak¿e chorobê
psychiczn¹ u ludzi.
  Pe³ne  o¿ywienie  gospodarki  zawsze
zwi¹zane  jest  z  pe³nym  zaufaniem  konsu

mentów � zaufaniem do systemu polityczno
ekonomicznego, do banków, do polityki rz¹
du i do funkcjonalno�ci instytucji ponadna
rodowych. A co dzieje siê obecnie? Ludzie
zaczynaj¹  oszczêdzaæ,  odk³adaæ  na  czarn¹,
albo jeszcze czarniejsz¹ ni¿ obecna, godzinê.
Czê�ciowo mo¿na to zjawisko wyja�niæ blo
kad¹ gospodarcz¹, poniewa¿ niektórych to
warów lub us³ug po prostu nie mo¿na kupiæ.
Jednak obecne pasywne zachowanie  ludzi
w  ramach konsumpcji  trzeba wyt³umaczyæ
przede wszystkim panuj¹cym strachem, nie
pewno�ci¹ jutra, w¹tpliwo�ciami i spadkiem
zaufania  do  instytucji. Ludzie  dostosowuj¹
siê automatycznie do sytuacji politycznoryn
kowej i przechodz¹ na tryb przetrwania i prze
czekania. Unikaj¹ ryzyka, zabezpieczaj¹ siê,
gromadz¹ zapasy, nie podejmuj¹ d³ugoter
minowych decyzji, koncentruj¹ siê na �dzi�
i teraz�. A takie zachowanie nie mo¿e wró¿yæ
dobrze rozwojowi koniunktury gospodarczej.
Firmy unikaj¹ fuzji, ograniczaj¹ inwestycje i
nie zatrudniaj¹ nowych pracowników. Bo i po

co? Wiele z tych reakcji nie ma racjonalnych
podstaw, g³ównie dlatego, ¿e pandemia nie
bêdzie trwa³a wiecznie. Ale ekonomia nie jest
zdalnie sterowaln¹ maszyn¹, a cz³owiek nie
jest obiektywnym kalkulatorem homo oeco
nomicus. Nie tylko gie³dy funkcjonuj¹ irra
cjonalnie, cala ekonomia kieruje siê irracjo
nalnymi prawami � przynajmniej w krótkim
okresie czasu.

Tu oczywi�cie rodzi siê klasyczne pyta
nie: w jaki sposób przezwyciê¿yæ ten parali
¿uj¹cy  strach?  Jak  odzyskaæ  zaufanie  oby
wateli,  którzy  s¹  jednocze�nie  konsumen
tami? Wa¿na  jest  wiarygodna  informacja.
Dok³adne i rzetelne dane dotycz¹ce rozprze
strzeniania siê wirusa generuj¹ wiarygodn¹
ocen¹ rzeczywistego niebezpieczeñstwa. Czy
li nale¿y skierowaæ strach i niepewno�æ tam,
gdzie s¹ one obiektywnie uzasadnione. Mo¿
na wiec za³o¿yæ, ¿e transparencja i obiektyw
no�æ informacji wzmacniaj¹ zaufanie ludzi.
Optymi�ci uwa¿aj¹, ¿e naj³atwiej znormali
zowaæ pandemiczn¹ sytuacjê za pomoc¹ sku
tecznej  szczepionki przeciwko panuj¹cemu
wirusowi. Ale czy ludzie zaufaj¹ szczepion
ce?  Czy  zechc¹  siê  szczepiæ  i  czy  szcze
pionka nie bêdzie mia³a skutków ubocznych?
A zmuszaæ do szczepienia nie wolno nikogo
� takie zjawisko by³oby drastycznym naru
szeniem praw cz³owieka i obywatela.

Wzrost gospodarczy zaczyna siê w g³o
wach obywateli/konsumentów, którzy musz¹
odzyskaæ zaufanie do otaczaj¹cego ich �wia
ta. To zaufanie musi byæ szerokok¹tne i sta
bilne, a nie wycinkowe i oparte  jedynie na
odmra¿aniu kolejnej bran¿y. Wiele pañstw
(i  wielu  polityków)  oferuje  obecnie  coraz
wiêcej gigantycznych programów �ratowania
gospodarki� i przez to wpadaj¹ w pu³apkê.
Obywatele jednak nie s¹ g³upi i wiedz¹, ¿e
pieni¹dze nie rosn¹ na drzewach. Maj¹ �wia
domo�æ, ¿e dzisiejszy d³ug publiczny to jut
rzejsze podwy¿ki podatków. Te próby budo
wy zaufania w spo³eczeñstwach pañstw dot
kniêtych koronawirusem (a wiêc praktycznie
we wszystkich pañstwach �wiata) dzia³a na
zasadzie  sprzê¿enia  zwrotnego. A  tymcza
sem zaufania obywateli nie da siê kupiæ, bo
wiem jest to bezcenny atrybut.

PROF. MIROS£AW MATYJA

�Dzisiaj zarabianie pieniêdzy jest bardzo proste. Ale zarabianie pieniêdzy, bêd¹c odpowie
dzialnym wobec spo³eczeñstwa i próbuj¹c ulepszaæ �wiat, jest bardzo trudne�.
Jack Ma, za³o¿yciel Alibaba Group

Bardziej potrzeba kap³anów ni¿ psychologów

Pisze o tym ks. kard. Robert Sarah na ³amach
francuskiego  dziennika  Le  Figaro.  Prefekt
watykañskiej Kongregacji ds. Kultu Bo¿ego
odnosi siê do tego, co dzia³o siê w ostatnich
tygodniach, kiedy to �wiat stan¹³ bezbronny
wobec grozy �mierci, a domy starców sta³y
aren¹  dramatycznych  wydarzeñ.  Zarówno
bowiem we Francji, jak i we W³oszech ma
sowo  i w osamotnieniu umierali  ich podo
pieczni. Zamiast przygotowaæ ich na praw
dopodobn¹ �mieræ, z godno�ci¹ i w nadziei
na ¿ycie wieczne, odmówiono im kontaktu
z kap³anem i krewnymi, aby za wszelk¹ cenê
chroniæ ich doczesne istnienie.

Zdaniem ks. kard. Sarah pokaza³o to, ¿e
zarówno pañstwo, które w przeciwieñstwie
do  poprzednich  epidemii, w  pe³ni  przejê³o
pieczê o chorych i umieraj¹cych, jak i nowo

czesne spo³eczeñstwo nie  radz¹ sobie z  ta
jemnic¹ �mierci. Wspó³czesny cz³owiek stara
siê od niej uciec,  ignoruje  j¹, a  tymczasem
podczas tej epidemii stanê³a ona przed nim
w pe³nej grozie. Kard. Sarah przypomina, ¿e
w obliczu �mierci wszystkie  ludzkie s³owa
okazuj¹ siê bezradne. Pomóc mo¿e jedynie
nadzieja na ¿ycie wieczne. Któ¿ jednak z lu
dzi odwa¿y siê j¹ g³osiæ? Tylko s³owa obja
wione nam przez Boga pozwalaj¹ wierzyæ
w ¿ycie bez koñca i na ich g³oszeniu polega
dzi�  g³ówne  zadanie Ko�cio³a  �  pisze  szef
watykañskiej dykasterii.

Zauwa¿a zarazem, ¿e Ko�ció³ powinien
siê zmieniæ, aby móg³ pe³niæ to zadanie. Nie
mo¿e siê baæ szokowaæ i i�æ pod pr¹d. Musi
pamiêtaæ, ¿e jego jedyn¹ racj¹ bytu jest g³o
szenie zwyciêstwa Chrystusa nad �mierci¹.

Ks. kard. Sarah przewiduje, ¿e wspó³czesny
cz³owiek wyjdzie poraniony z tej epidemii.
Bêdzie szuka³ pomocy u psychologów, aby
poradziæ sobie ze �wiadomo�ci¹, ¿e pozwoli³
swym najbli¿szym umieraæ w osamotnieniu.
Ale  jeszcze  bardziej  bêdzie  potrzebowa³
kap³anów, aby go nauczyli modlitwy  i na
dziei. Kryzys ten pokaza³ bowiem, ¿e nasze
spo³eczeñstwa,  czêsto  nie  wiedz¹c  o  tym,
doznaj¹ g³êbokich cierpieñ natury duchowej.
Nie  potrafi¹  nadaæ  sensu  cierpieniu,  swej
skoñczono�ci i �mierci.

Epidemia nie jest w dziejach cz³owieka
czym� nowym i nieznanym. Zawsze jednak
ludzkie zmaganie z tajemnic¹ zarazy, która
wystawia  na  próbê  cz³owieczeñstwo,  by³o
drog¹ umocnienia w wierze. Pandemia koro
nawirusa wywo³a³a ograniczenie praktyk re
ligijnych; pañstwo za¿¹da³o od wiernych, aby
porzucili swoje przyzwyczajenia i spojrzeli
na ko�ció³ � miejsce umocnienia duchowego
� jako na miejsce, gdzie mog¹ zostaæ zara¿e

ni. To mo¿e byæ �ród³em kryzysu. Na nowo
weryfikowany  bêdzie  duch  kap³añstwa,  po
bo¿no�æ i religijno�æ. Misja Ko�cio³a w dniach
zarazy bêdzie szans¹ na powrót Europy do
chrze�cijañstwa. Czy narody Starego Konty
nentu wykorzystaj¹ tê szansê?

ZA: VATICANNEWS

Epidemia koronawirusa przypomnia³a Ko�cio³owi o jego podstawowym zadaniu, jakim jest
g³oszenie wiary, s³ów ¿ycia wiecznego, które jako jedyne mog¹ pomóc �wiatu zmierzyæ siê
z rzeczywisto�ci¹ �mierci.
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Podczas  trwaj¹cych  w  wielu  pañstwach  �wiata  ulicznych  burd  pod  has³em  protestów
przeciwko upamiêtnianiu �kontrowersyjnych postaci historycznych� w niemieckim mie�cie
Gelsenkirchen postawiono pomnik �Lenina, jednego z najwiêkszych w historii zbrodniarzy.
Warto dodaæ, ¿e w kwietniu minê³a 150. rocznica urodzin Lenina.

A¿ siê nie chce wierzyæ, ¿e po kilkudziesiêciu
latach komunizmu, który dotkn¹³ tak¿e prze
cie¿ wschodnie Niemcy kto� móg³ wpa�æ na
pomys³  postawienia  pomnika  przywódcy
Rosji sowieckiej.
  Autorem  inicjatywy  jest  niszowa  nie
miecka MarksistowskoLeninowska  partia
Niemiec (MLPD), ale dzia³aj¹ca legalnie (!),
któa postawi³a pomnik przed swoj¹ siedzib¹.
  Pomnik ma ponad dwa metry i wyprodu
kowano go w Czechos³owacji w 1957 r.,
a w³a�ciciele kupili go ponoæ na eBay. Uro
czysto�ci ods³oniêcia pomnika towarzyszy³y
przemówienia, a uczestnicy przynie�li czer
wone sztandary.

Czas na pomniki rasistów, antysemitów,
faszystów, antykomunistów i innych reliktów
przesz³o�ci min¹³ wyra�nie � powiedzia³a
w o�wiadczeniu przewodnicz¹ca MLPD Ga
bi Fechtner.
  Wed³ug  tej pani, Lenin by³ my�licielem
wyprzedzaj¹cym  swoje  czasy  o  �wiatowym
znaczeniu historycznym, wczesnym bojowni
kiem o wolno�æ i demokracjê.
  Gelsenkirchen to centrum wielkiego ok
rêgu przemys³owego w Zag³êbiu Ruhry, os
tatnio pozbawianego znaczenia wskutek za
mykania kopalñ. Miasto liczy ok. 260 tysiêcy
mieszkañców.
  Batalia o postawienie pomnika  trwa od
jakiego�  czasu.  Sprzeciwili  siê  temu  radni

rady GelsenkirchenWest w rezolucji podjê
tej  na  pocz¹tku marca. Lenin  odpowiada
za przemoc, represje, terror i przera¿aj¹ce

ludzkie cierpienia. Dlatego nie pasuje do
demokratycznego, konstytucyjnego porz¹dku
w  Niemczech  �  czytamy w  o�wiadczeniu.
Rada zaznaczy³a, ¿e nie bêdzie tolerowaæ ta
kiego antydemokratycznego symbolu w swoim

okrêgu  oraz,  ¿e  podejmie wszelkie  legalne
�rodki, aby nie dopu�ciæ do ustawienia pom
nika.
  Sprawa skoñczy³a siê w s¹dzie w Müster,
który odrzuci³ sprzeciw radnych. Uzna³ bo
wiem, ¿e pluralizm pogl¹dów obejmuje rów
nie¿ uznanie dla rosyjskich rewolucjonistów
(!). S¹d podkre�la³, ¿e Gelsenkirchen to mias
to o robotniczej historii, a tak¿e ¿e Lenin jest

w  pewien  sposób  powi¹zany  z  Niemcami,
gdy¿ przed rewolucj¹ pa�dziernikow¹, miesz
kaj¹c  jeszcze  w  Szwajcarii,  odwiedza³
swoich towarzyszy z Prus. Zwi¹zkom Lenina
z Niemcami rzeczywi�cie trudno zaprzeczyæ.

To za niemieckie pieni¹dze prowadzi³ dzia
³alno�æ i pod ochron¹ Niemiec, w specjalnym
poci¹gu zosta³ przewieziony do Rosji, by tam
rozpocz¹æ przewrót.
  W czasie, gdy Niemcy stawiaj¹ pomnik
Leninowi,  obalaj¹  te¿  pomniki Ottona von
Bismarcka, pierwszego kanclerza Niemiec
i twórcy potêgi Niemiec w XIX w. Pomnik
w Hamburgu zosta³ oblany czerwon¹ farb¹.

W³odzimierz  Ilicz  Lenin  po  rewolucji
lutowej i abdykacji cara doprowadzi³ do oba
lenia mieñszewików, którzy sprawowali w³a
dzê i na fali pogarszaj¹cej siê sytuacji w kraju
wyniszczanego I wojn¹ �wiatow¹, przej¹³ w³a
dzê. Rewolucja pa�dziernikowa rozpoczê³a
najczarniejszy okres w historii Rosji � czas
komunizmu. W kraju zapanowa³ czerwony
terror. Lenin by³ twórc¹ os³awionej CzeKa �
Wszechrosyjskiej  Komisji  Nadzwyczajnej
do Walki z Kontrrewolucj¹ i Sabota¿em, na
czele  której  sta³ Feliks Dzier¿yñski  i  która
sta³a siê bezwzglêdnym narzêdzem represji
wobec  narodów  Rosji.  Utworzono  szereg
obozów dla przeciwników politycznych oraz
wysiedlanych. Opór wobec  rewolucji mia³
byæ ³amany z najwiêksz¹ bezwzglêdno�ci¹,
bo rewolucja  bez  plutonów  egzekucyjnych
jest pozbawiona sensu. W latach 194122
w Rosji  panowa³ wielki  g³ód,  podobny do
tego s³ynnego z lat 30, który mia³ zwi¹zek
z kolektywizacj¹. Zmar³o wówczas 5 mln lu
dzi.  Prowadzi³  aktywn¹  politykê  antyko�
cieln¹. Nie mo¿na zapominaæ o zamordowa
niu  rodziny  carskiej.  Marzy³  o  �wiatowej
rewolucji:W rewolucji rzecz wcale nie idzie
o  Rosjê  �  plujê  na  Rosjê.  Rosja  jest  tylko
stadium w drodze do rewolucji �wiatowej, do
�wiatowej w³adzy � powiedzia³.

Zmar³ w 1924 r. Po jego �mierci rozgo
rza³a walka o w³adzê, któr¹ wygra³ inny zbro
dniarz: Stalin. Przez ca³y okres komunizmu
kolejni  rz¹dz¹cy  odwo³ywali  siê  do  �dzie
dzictwa� Lenina.

PAWE£ JASZCZAK

Lenin wiecznie ¿ywy?

W Hongkongu kult nauki jest powszechny. Rodzice pilnuj¹, by ich dzieci mia³y zapewnion¹
edukacjê na najwy¿szym poziomie. Planuj¹ j¹ z du¿ym wyprzedzeniem. Dzieci �od ma³ego�
poznaj¹ trzy jêzyki. Jako pierwszy � jêzyk rodziców, kantoñski, angielski jako podstawê, która
gwarantuje pomy�lno�æ w ¿yciu spo³ecznym i zawodowym oraz mandaryñski, który równie¿
potrzebny jest w biznesie. Ju¿ trzylatki ledwo wypowiadaj¹ce sylaby, a nawet m³odsze dzieci
ucz¹ siê jêzyków.

Dzieci  po  lekcjach w  szkole, maj¹  zajêcia
dodatkowe, jak: kursy jêzykowe, muzyczne,
korepetycje � nawet gdy osi¹gaj¹ dobre wy
niki. Tak przygotowani m³odzi Hongkoñczy
cy czêsto decyduj¹ siê kontynuowaæ eduka
cjê na najlepszych uniwersytetach zagranicz
nych � tam czêsto pozostawiaj¹ w tyle swoich
rówie�ników z Zachodu. Hongkoñskie uni
wersytety i szko³y wy¿sze s³yn¹ z wysokiego
poziomu.  Do Hongkongu  przybywa wielu
studentów z innych krajów azjatyckich, m.in.
z Korei Po³udniowej, Japonii, Chin, a tak¿e
z krajów Europy Zachodniej oraz ze Stanów
Zjednoczonych. Wyk³ady i zajêcia w szko
³ach wy¿szych odbywaj¹  siê  po  angielsku.
Programy nauczania  czêsto  opieraj¹  siê  na
tych stosowanych w najlepszych amerykañs
kich uczelniach.
  Hongkoñczycy i mieszkañcy Makau to tak
naprawdê w du¿ej mierze spo³eczno�ci niere

ligijne. Jednak wielu mieszkañców odczuwa
zwi¹zek duchowy z religi¹ buddyjsk¹ i wie
rzeniami taistycznymi. Choæ na co dzieñ nie
praktykuj¹  ¿adnej  religii,  to  ponad milion
mieszkañców deklaruje siê jako wyznawcy
buddyzmu. Urodziny Buddy s¹ w Hongkon
gu �wiêtem pañstwowym. Podej�cie do reli
gii jest bardzo liberalne i tolerancyjne. Pañst
wo gwarantuje wolno�æ religijn¹, dlatego te¿
w Hongkongu pojawili siê reprezentanci gru
py religijnej Fa Lun Gong, której zakazano
dzia³alno�ci w Chinach kontynentalnych.
  M¹dre i systematyczne formowanie m³o
dego pokolenia jest bardzo wa¿ne dla ka¿de
go, przede wszystkim dla rodziców i wycho
wawców. Muszê przyznaæ, ¿e sama postawi
³am sobie zadanie edukowania mojego 5let
niego syna Jacka w latach siedemdziesi¹tych
XX w. Postanowi³am przez wiele lat czuwaæ
i  prowadziæ  prywatnie  dwóch  Jacków  do

nauczycieli  jêzyka  angielskiego.  Nie  by³o
³atwo. Lekcje by³y kosztowne. Dzieci ró¿nie
reagowa³y.  Nauczyciel  trochê  nas  bawi³.
Dzieci powtarza³y zwroty, zdania, proste po
jêcia  jêzyka  angielskiego.  By³am  krytyko

wana. Jak to? Dzieci jeszcze nie znaj¹ jêzyka
ojczystego, a ju¿ jêzyk obcy? To by³ mój wiel
ki wysi³ek fizyczny i umys³owy. Chodzi³am
z Jackiem Królikiewiczem i moim Jackiem
przez 12 lat do domów nauczycieli i naszych
domów, gdzie odbywa³y siê  lekcje. By³am
wy�miewana przez wielu ludzi. Teraz muszê
przyznaæ, ¿e ten wysi³ek nie poszed³ na mar
ne.  Szko³a  podstawowa,  �rednia  �  liceum,
studia, ugruntowa³y wiedzê, a nastêpnie wy
jazd do USA i praca w Stanach sprawi³y, ¿e
jêzyk przez nasze dzieci zosta³ przyswojony.
Teraz jestem zadowolona i zaskoczona pozy
tywnie tym, ¿e tak daleko od mojego kraju
s¹ ludzie, którzy my�l¹ podobnie.
  Ale  oprócz  rygorów  nauki  s¹  równie¿
�rygory�wiary. Oczywi�cie wiara jest ³ask¹.
A co maj¹ zrobiæ ci, którzy tej ³aski nie do
st¹pili? Trzeba o ni¹ zabiegaæ, prosiæ, b³agaæ,
ko³ataæ.  Trzeba  poszukiwaæ  Stwórcy,  który
wychodzi do nas ze swoim piêknem, dobrem
i z mi³o�ci¹. Trzeba dostrzec w �wiecie porz¹
dek, który pochodzi od Boga i �wiat³o, które
pozwala zrozumieæ i poznaæ prawdê. Zastana
wia mnie, ¿e ludzie chc¹ sami sobie organizo
waæ ¿ycie, b³¹dz¹c, nie licz¹c siê z wol¹ Bo¿¹!
  Bóg nas stworzy³ i najlepiej wie, czego
nam potrzeba, a poza tym cieszy siê z ka¿de
go powo³ania. Dlatego trudno mi zrozumieæ
ludzi, którzy odchodz¹ od Boga lub nie widz¹
w �wiecie Jego dzia³ania! Bóg jest sprawc¹
Wszystkiego  we Wszystkim.  Jest  �ród³em
mocy, która zbawia, która daje ¿ycie wieczne!

IZABELA MARIA TRELIÑSKA

Hongkong � porz¹dek nauki i wiary
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Strze¿cie siê tego grzechu
Wybory prezydenta zbli¿aj¹ siê po raz wtóry w tym roku. Jak bie¿¹cy numer �Aspektu Pols
kiego�  trafi do  r¹k Czytelników,  to  ju¿ byæ mo¿e bêdzie po wyborach. Ucichn¹ polityczne
wrzaski, zacznie siê czas niepamiêci o z³o¿onych obietnicach. Chocia¿ tzw. �wolnych wybo
rów� by³o ju¿ wiele po transformacji ustrojowej AD 1989 i wiele zmieni³o siê w naturze wybor
ców, to jedna rzecz niezmienna jest: k³amstwo wyborcze, obietnica, której z³o¿enie nikogo nic
nie kosztuje, a realizacji której ma³o kto po wyborach wygl¹da. I jako� wszyscy zgadzaj¹ siê, ¿e
k³amstwo jest chyba naturalnym i nieod³¹cznym elementem porz¹dku demokratycznego.

Jednak  tegoroczne  wybory maja  jak¹�  od
rêbn¹ cechê. Do g³osu doszli sodomici. Ma³o
tego, ¿e doszli, stawiaj¹ pod prêgierzem zac
nych polityków, którzy na zadane im pytanie
o  legalizacjê  tzw.  zwi¹zków  partnerskich,
czyli zrównanie ma³¿eñstwa kobiety i mê¿
czyzny z grzesznym zwi¹zkiem dwóch face
tów, albo dwu kobiet � wij¹ siê jak w ukropie,
¿eby czasem nie powiedzieæ tej ohydzie: nig
dy nie przy³o¿ê rêki do legalizacji zwi¹zków
homoseksualnych.

Jestem starym cz³owiekiem i moim ¿yciu
widzia³em wiele dziwactw i niecodziennych
wydarzeñ. Ale nigdy dot¹d diabe³ nie mia³ siê
tak dobrze w Polsce,  jak dzisiaj. Ów diabe³
rzuca nam kolejne ¿¹danie: aby pañstwo zale
galizowa³o  jeden  z  grzechów wo³aj¹cych
w pomstê do nieba. Jak pisa³ ks. Józef Stagra
czyñski,  �Grzech  jak uzale¿nienie ma  to do
siebie, ¿e nigdy nie mówi: »Dosyæ! � poprzes
tañ«; lecz ci¹gnie, niejako gwa³tem porywa za
sob¹ cz³owieka i w coraz wiêksze wtr¹ca nie
prawo�ci�.

S¹ cztery grzechy wo³aj¹ce o pomstê do
nieba: 1. Umy�lne zabójstwo; 2. Grzech so
domski, czyli nieczysto�æ przeciw przyrodze
niu; 3. Uci�nienie ubogich, wdów i sierot; 4.
Zatrzymanie  zap³aty  robotnikom  i  najemni
kom.

I jeszcze cytat z ks. Józefa Stagraczyñs
kiego: �Aposto³ Pawe³ �w. upomina, ¿eby po
miêdzy chrze�cijanami o jakim b¹d� grzechu
nieczysto�ci ani mowy nie by³o; có¿ dopiero
o tym grzechu sodomskim, wo³aj¹cym o pom
stê do Nieba! A jednak niepodobna milczeæ

zupe³nie; trzeba z tego miejsca �wiêtego mó
wiæ o nim, bo kto to wie, azali i tutaj nie ma
takich, co tego grzechu s¹ winni, a nie wiedz¹
o jego spro�no�ci, a mo¿e wcale za grzech
go  sobie  nie  maj¹,  albo  te¿  [za]  zwyk³y
grzech cielesno�ci uwa¿aj¹.

Grzech ten zowie siê a) sodomskim dla

tego, ¿e go siê dopuszczano w mie�cie So
domie i Gomorze i w innych miastach oko
licznych. Grzech ten rozszerzy³ siê z czasem

i miêdzy pogañstwem, o czym daje �wiadec
two �w. Pawe³ Aposto³ (Rom. 1, 2627).

Zowie siê tak¿e b) niemym, dla tego, ¿e
tak  jest  szkaradny,  tak  obrzydliwy,  ¿e  bez
wa¿nej przyczyny nie wolno o nim mówiæ,
ani go  jasno opisywaæ. Niemym zowie siê
jeszcze i dla tego, ¿e ludziom zamyka usta
przy spowiedzi, i¿ ani s³ówkiem o nim nie
wspomn¹  dla  wstydu;  a  tak  nieraz  latami
ca³ymi �wiêtokradzko siê spowiadaj¹.

Grzech ten dzieje siê wtenczas, gdy siê czy
ni jakie b¹d� grzechy cielesne z osobami tej
samej p³ci; albo te¿ i z osobami drugiej p³ci,
lecz w sposób przeciwny naturze, przyrodze
niu, w taki, w jaki nawet bydlêta nie czyni¹.
St¹d i w ma³¿eñstwie prawowitym mo¿e siê
ten grzech znachodziæ, a to wtenczas, gdy po
winno�ci ma³¿eñskie spe³niaj¹ siê nie w sposób

wskazywany przez naturê, przyrodzenie. Lecz
do�æ tego opisania. Kto ma w¹tpliwo�ci jakie
lub niepokój czuje w sumieniu, niech siê pyta

na  spowiedzi. Tam mu powiedz¹,  czy  jest
grzech i jaki.

Przy wyk³adzie szóstego Przykazania Bo
¿ego s³yszeli�cie ju¿, ¿e ka¿dy grzech ciele
sny jest obrzydliwo�ci¹ w oczach Boskich,
albowiem grzech ten niweczy obraz Boski
w cz³owieku, sromoci cia³o Jezusowe, które
go my cz³onkami jeste�my, i psuje mieszka
nie w nas, ko�ció³ Ducha �wiêtego. Daleko
obrzydliwszym  za�  jest  grzech  sodomski,
albowiem ludzie tacy nie zachowuj¹ nawet
przyrodzonego porz¹dku; bo szkaradne chu
cie swoje zaspokajaj¹ w sposób nienaturalny,
przeciwny naturze. St¹d grzech ten wo³a
o pomstê do Nieba: �Rzek³ tedy Pan: Krzyk
Sodomy i Gomorry rozmno¿y³ siê, i grzech
ich zbytnio ociê¿a³� (Gen. 18, 20). Jak strasz
na kara Boska spad³a na te miasta, opowiada
Pismo �wiête: �Tedy Pan d¿d¿y³ na Sodomê
i Gomorrchê siark¹ i ogniem od Pana z nieba.
I wywróci³ miasta te, i wszystk¹ wokó³ krai
nê, wszystkie obywatele miast i wszystko, co
siê zieleni na ziemi� (Gen. 19, 2425). Zatra
ci³ tedy Bóg one miasta i mieszkañców ich,
a wszystk¹  krainê  doko³a  urodzajn¹,  prze
�liczn¹, rajsk¹, zamieni³ w brzydkie jezioro
siarki i smo³y w Morze martwe, umar³e. Wo
da tego morza tak cuchn¹ca, ¿e ¿adna ryba
w niej ¿yæ nie mo¿e. Dla dymów wznosz¹
cych siê nad nim, ani jedna trawka na trzy
mile woko³o nie ro�nie, ani jeden ptak siê do
tej wody nie przybli¿y. (Nowsi podró¿nicy
zaprzeczaj¹ temu). Do dzi� dnia na tej krainie
ci¹¿y kl¹twa Bo¿a za tak wielkie grzechy.

Strze¿cie siê, och, strze¿cie siê tego grze
chu, a chocia¿by pomsta Bo¿a nie dosiêg³a
ju¿ tu na ziemi spro�nika, tym ciê¿sza kara
czeka go na drugim �wiecie. �w. [Jan] Chry
zostom zadaje sobie pytanie: �Czemu¿ to
i teraz nie po¿era ogieñ z nieba miast i oko
lic? Czemu¿ ziemi  tym grzechem sodoms
kim zmazanej nie karze Bóg deszczem siar
ki?�. I odpowiada: �Dlatego, ¿e winowajców
cze ka ogieñ nierównie sro¿szy i czeka kara
nie równie ciê¿sza w wieczno�ci�.

Na  czyim  sumieniu  grzech  ten  ciê¿y,
niech go siê spowiada co prêdzej, niech go
siê spowiada, choæby mia³ spowiednika szu
kaæ sobie za morzami na krañcu �wiata. Kto
ma uszy ku s³uchaniu, niech s³ucha! Amen.

MIROS£AW ORZECHOWSKI

Operator poci¹gów Eurostar poinformowa³,
¿e zamierza wykorzystaæ technologiê rozpo
znawania twarzy w systemie weryfikacji pa
sa¿erów. Mia³oby to u³atwiæ proces wchodze
nia na pok³ad poprzez zmniejszenie ob³o¿enia
stanowiska kontroli paszportów i dokumen
tów podró¿y.
  System ma sfinansowaæ brytyjskie minis
terstwo transportu w ramach funduszu przez
naczonego na modernizacjê kolei. Pracuje nad
nim firma iProov we wspó³pracy z Eurostarem
oraz  kanadyjskim  przedsiêbiorstwem Worl
dReach Software specjalizuj¹cym siê w obs³u
dze sektora turystycznego i transportowego.
  Na londyñskim dworcu St. Pancras Inter
national,  który  obok Brukseli  i  Pary¿a  jest

jedn¹  ze  stacji  koñcowych  dla  poci¹gów
Eurostar, system ma wej�æ do u¿ycia do koñ
ca marca 2021 r.
  Jak  donosi  �Financial Times� wszelkie
szczegó³y to kwestia decyzji, które dopiero
bêd¹ podejmowane. Obecnie rozmowy tocz¹
siê np. na temat mo¿liwo�ci wys³ania foto
grafii twarzy do firmy Eurostar przez pasa
¿erów, którzy swoje bilety na przejazd kupu
j¹ w internecie, razem ze zdjêciem paszportu
i �selfie� z telefonu do weryfikacji to¿samo
�ci w oparciu o dane biometryczne.
  Pasa¿erowie, którzy wybior¹ taki rodzaj
odprawy,  bêd¹ musieli  przej�æ  specjalnym
�korytarzem biometrycznym�, w którym bê
d¹ znajdowa³y siê specjalne kamery.

  Biometryczne uwierzytelnianie to¿samo
�ci funkcjonuje ju¿ na lotniskach w Wielkiej
Brytanii, USA, Chinach i Australii.
  Badacze z Instytutu Ady Lovelace uwa
¿aj¹, ¿e wykorzystanie technologii rozpozna
wania  twarzy w  poci¹gach  Eurostar  budzi
iele pytañ o bezpieczeñstwo danych podró¿
nych, np. w kwestii tego, jak bêd¹ one prze
chowywane i w jaki sposób Eurostar planuje
rozwiaæ obawy pasa¿erów dotycz¹ce nadzo
ru elektronicznego.
  Tak¿e organizacja pozarz¹dowa Privacy
International wyrazi³a obawy dotycz¹ce wy
korzystania  systemu przez Eurostar. Praw
niczka Ilia Siatitsa wskaza³a, ¿e pasa¿erowie
mog¹ czuæ presjê na poddanie siê weryfikacji
biometrycznej ze wzglêdu na chêæ unikniêcia
kolejek do odprawy paszportowej. Kwesti¹
do wyja�nienia pozostaj¹  tak¿e ewentualne
umowy Eurostaru z organami �cigania doty
cz¹ce dostêpu do danych.

  Wed³ug fitmy iProov korzystanie z syste
mu ma byæ dobrowolne, a jego dzia³anie bê
dzie opiera³o  siê na porównywaniu  twarzy
osób wchodz¹cych na pok³ad poci¹gów z prze
s³anymi wcze�niej zdjêciami, nie na rozpo
znawaniu to¿samo�ci podró¿nych w oparciu
o bazê danych zawieraj¹c¹ gromadzone ma
sowo informacje.

l

Ju¿ nied³ugo w poci¹gach Eurostar mo¿liwe bêdzie wykorzystywanie systemu rozpoznawania
twarzy jako narzêdzie biometrycznej weryfikacji to¿samo�ci pasa¿erów. Plany te budz¹ liczne
w¹tpliwo�ci, mocno ingeruj¹ bowiem w prywatno�æ pasa¿erów.

Poci¹g ciê rozpozna
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WHO zachêca to dystrybucji poprzez tele
medycynê  �rodków doprowadzaj¹cych  do
aborcji, aby �sprostaæ oczekiwanemu wzro
stowi zapotrzebowania�. Wytyczne pocho
dz¹  z  1  czerwca  (Dzieñ Dziecka!),  aktua
lizuj¹  i  rozszerzaj¹ poprzedni¹ wersjê z 25
marca, w której by³a mowa o �us³ugach zwi¹
zanych ze zdrowiem reprodukcyjnym, w tym
opiece podczas ci¹¿y i porodu� jako obszarze
�o wysokim priorytecie�.
   Nowe  wytyczne  oddzielaj¹  opiekê  nad
nad matk¹  i  dzieckiem  od  �us³ug  zdrowia
seksualnego i reprodukcyjnego�, które maj¹
obejmowaæ aborcjê, antykoncepcjê i terapiê
hormonaln¹ dla �opieki potwierdzaj¹cej p³eæ�.
  WHO  zastrzega wprawdzie,  ¿e  aborcje
powinny byæ udostêpniane �w ramach pra
wa�, ale wzywa równie¿ kraje do �rozwa¿e
nia ograniczenia barier, które mog³yby opó�
niæ opiekê�.
  W Wielkiej  Brytanii  na  czas  pandemii
koronawirusa brytyjski rz¹d zatwierdzi³ mo¿
liwo�æ dokonania aborcji we w³asnym domu
za pomoc¹ silnych �rodków farmakologicz
nych, bez konieczno�ci wizyty w szpitalu czy
klinice aborcyjnej.
  Po  rozmowie  telefonicznej  lub  video
konsultacji z lekarzem, kobieta, lecz tak¿e
osoba niepe³noletnia, bêdzie mog³a otrzymaæ
�rodki, które pozwol¹ jej na zabicie poczê
tego dziecka do 10. tygodnia jego ¿ycia.
  Rzecznik Episkopatu Anglii  i Walii ds.
ochrony ¿ycia biskup John Sherrington uzna³
tê decyzjê za �szokuj¹c¹�. Jest to krok, który
�nie bierze pod uwagê niebezpieczeñstw na
tury fizycznej i psychicznej zwi¹zanych z po
dawaniem tych �rodków w domu� � podkre�
la biskup Sherrington. Mówi ponadto o �za
sadniczej zmianie dostêpu do aborcji w Ang
lii i Walii, w daj¹cej siê przewidzieæ przysz
³o�ci�. Jak dodaje brytyjski hierarcha: teleme
dycyna  i aborcja bez nadzoru medycznego

s³u¿y �zmniejszaniu powagi,  z  jak¹ nale¿y
podejmowaæ tak¹ decyzjê�. Biskup pomoc
niczy Westminsteru wezwa³ urzêdników do
opublikowania limitu czasowego, okre�laj¹

cego dostêpno�æ tych �rodków, tak jak mia³o
to miejsce w  przypadku  innych  przepisów
nadzwyczajnych.
  Prawnicy miêdzynarodowej chrze�cijañs
kiej organizacji ADF (Alliance Defense Fund)
mówi¹ o wystawianiu na ryzyko osób najbar
dziej nara¿onych na krzywdê oraz o najwa¿
niejszej zmianie w prawie aborcyjnym Anglii
od czasu legalizacji tej praktyki w 1967 roku.
�Je�li zwolennicy aborcji uwa¿ali, ¿e prawo
wymaga zmiany, istniej¹ odpowiednie i de
mokratyczne  sposoby  podej�cia  do  tego
problemu� � komentuje.
  W  tej  sytuacji  Stowarzyszenie  Obrony
Dzieci Nienarodzonych (SPUC) apeluje o na

silenie miêdzynarodowej kampanii na rzecz
walki z aborcj¹ w³a�nie w kontek�cie i w ob
liczu  choroby,  która  dotknê³a  ca³y  �wiat.
SPUC analizuje mo¿liwo�æ podjêcia kroków
prawnych wobec decyzji brytyjskiego rz¹du.
  To walki o �prawa reprodukcyjne� do³¹
cza  siê  te¿ ONZ.  Jak  podkre�la Katarzyna
Paw³owska  z  Ordo  Iuris,  �nie  sposób  nie
odnie�æ wra¿enia, ¿e pandemia jest swoistym
pretekstem dla promowania aborcji na sze
rok¹ skalê. Szczególne znaczenie dla planów
ONZ w tym zakresie byæ upowszechnienie
aborcji farmakologicznej, do której przepro

wadzania na w³asn¹ rêkê zachêcane s¹ ko
biety na ca³ym �wiecie�.
  Jak stwierdza Katarzyna Paw³owska, �wy
dawane przez WHO i inne agendy zalecenia
ju¿ przynosz¹ swoje skutki, szczególnie w sto
sunku do pañstw, w których aborcja co do
zasady jest zakazana i podlega karze. Przyk
³adem tego jest Polska, gdzie grupy proabor
cyjne w zwi¹zku z pandemi¹ koronawirusa
jeszcze silniej zaktywizowa³y siê wokó³ tego
tematu, wydaj¹c liczne �poradniki� czy orga
nizuj¹c �webinary� po�wiêcone mo¿liwo�ci
wykonania  aborcji w domu.  (�) Niestety,
przeprowadzana przez WHO i UNFPA kam
pania stanowi punkt podparcia dla organiza

cji proaborcyjnych i wprost doprowadza do
erozji obowi¹zuj¹cego w Polsce prawa. Ko
biety s¹ otwarcie zachêcane przez aborcyjne
aktywistki  do  aborcji,  szczególnie  aborcji
farmakologicznej, i przekonywane, ¿e jest to
zabieg bezpieczny i nienios¹cy za sob¹ ¿ad
nych negatywnych konsekwencji.
  W  internecie  bez  trudu  znale�æ mo¿na
znale�æ instrukcjê, jak w czasach ogranicze
nia podró¿owania zapewniæ aborcjê zagrani
c¹. Autorem poradnika jest organizacja Abor
cja bez granic.  Autorzy tej publikacji zachê
caj¹  do  korzystania  w  domu  z  �rodków
wczesnoporonnych, przekonuj¹c, ¿e mo¿na
to zrobiæ �bezpiecznie bez konieczno�ci wi
zyty w placówce ochrony zdrowia�. �rodki
te, nazywane �lekami� mo¿na zamówiæ przez
internet.
  Na  stronie  Krytyki  Politycznej  mo¿na
znale�æ wywiad z przedstawicielk¹ Aborcji
bez  Granic,  w  której  o  aborcji  w  drugim
trymestrze ci¹¿y mówi tak: �Na pewno nie
mo¿emy obarczaæ jej wiêkszym piêtnem ni¿
tej w pierwszym trymestrze, a tak siê niestety
czêsto dzieje. To do kobiet nale¿y decyzja
o przerwaniu ci¹¿y i nie mo¿na ich straszyæ
terminami.  Osoby,  które  przeprowadzaj¹
aborcjê w pó�niejszym terminie, zwykle nie
maj¹ po prostu innego wyj�cia � bo tabletki
przysz³y za pó�no, bo wcze�niej lekarz od
mówi³ legalnego zabiegu i wszystko przeci¹
gnê³o siê w czasie, bo musia³y uzbieraæ pie
ni¹dze, bo siê ba³y. Tych powodów jest wie
le. Chcê jednak podkre�liæ, ¿e w drugim try
mestrze mo¿na przyj¹æ tabletki bez obaw
o swoje bezpieczeñstwo. Oczywi�cie trzeba
pamiêtaæ, ¿e kobiety powy¿ej 12.  tygodnia
ci¹¿y maj¹ ju¿ wytworzone ³o¿ysko, które
w trakcie poronienia mo¿e siê nie odkleiæ
w ca³o�ci i wtedy dochodzi do bardzo silnego
krwawienia. Dlatego tak wa¿ne jest, by dob
rze siê do tego przygotowaæ.
  Co na to rz¹dz¹cy?

SABINA WITKOWSKA

Jak zabiæ dziecko nienarodzone bez wychodzenia z domu?
Pod pretekstem trwaj¹cej epidemii koronawirusa �wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO)
zaktualizowa³a swoje wytyczne dotycz¹ce podstawowych us³ug medycznych. Jedn¹ z takich
�us³ug� dozwolonych przez prawo i dostêpnych w postaci teleporady medycznej ma byæ
zabicie dziecka nienarodzonego. Nie musimy odwiedzaæ  lekarzy, okazuje  siê,  ¿e niemal
wszystko mo¿na za³atwiæ w domu, przez telefon lub internet. Tak¿e �pozbyæ siê niechcianej
ci¹¿y�.

Napisz do nas, podziel siê swoim zdaniem!
Czekamy na Twoj¹ opiniê!
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