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Te wybory przejd¹ do historii
Chyba ¿adne wybory w Polsce nie wywo³a³y podobnych emocji, jak czerwcowolipcowe

³ek Sejmu El¿bieta Witek zarz¹dzi³a wybory
na dzieñ 28 czerwca 2020 r.
Do zmagañ przyst¹pi³o 11 kandydatów:
Robert Biedroñ, Krzysztof Bosak, Andrzej
Duda, Szymon Ho³ownia, Marek Jakubiak,
W³adys³aw KosiniakKamysz, Miros³aw Piot

wych dla tych wyborów przepisów kodeksu
wyborczego. Chodzi o zawieszenie przepi
sów dotycz¹cych:
 podawania przez wójtów w formie ob
wieszczenia informacji o numerach i grani
cach obwodów do g³osowania, siedzibach
komisji wyborczych, lokalach wyborczych
dostosowanych do osób niepe³nosprawnych
oraz mo¿liwoci g³osowania koresponden
cyjnego i przez pe³nomocnika,
 wydawania zawiadczeñ o prawie do
g³osowania,
 przekazywania wyborcom informacji
przez komisarza wyborczego o terminie wy
borów i godzinach g³osowania oraz o tym jak
g³osowaæ, by g³os by³ wa¿ny,

rowski, Pawe³ Tanajno, Rafa³ Trzaskowski,
Waldemar Witkowski i Stanis³aw ¯ó³tek.
Mimo usilnych nacisków, premier Mora
wiecki nie wprowadzi³ w Polsce stanu wyj¹t
kowego  ze wzglêdu na epidemiê  który po
zwoli³by na przesuniêcie terminu wyborów,
np. na jesieñ. Wtedy jednak szanse Andrzeja
Dudy bardzo by zmala³y. Wszyscy pamiêta
my nerwowy przebieg wyborów, blama¿ z bez
podstawnym drukowaniem kart do g³osowa
nia korespondencyjnego za 70 mln z³ czy od
suniêcie od wyborów Pañstwowej Komisji
Wyborczej! Wszystko za spraw¹ wrzutki
do drugiej tarczy antykryzysowej. Sejm j¹ os
tatecznie uchwali³ w czwartek 16 kwietnia,
przed pó³noc¹. Pañstwowej Komisji Wybor
czej dotyczy art. 100. Nie by³o go w projekcie
rz¹dowym, dodano go dopiero jak projekt tra
fi³ do Sejmu.
Przepis mówi, ¿e w okresie obowi¹zywa
nia stanu zagro¿enia epidemicznego albo sta
nu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów
na prezydenta nie stosuje siê kilku kluczo

 g³osowania korespondencyjnego dla
osób niepe³nosprawnych, na kwarantannie
i powy¿ej 60 roku ¿ycia,
 g³osowania przez pe³nomocnika,
 ustalania przez PKW wzoru karty do
g³osowania i zarz¹dzania jej druku.
Ten przepis pozbawia te¿ czêci upraw
nieñ samorz¹dy, bo wed³ug kodeksu wybor
czego to urzêdy gminy wydaj¹ zawiadcze
nia o prawie do g³osownia (art. 32 par. 1 i 2).
Chaos goni³ chaos. Nie pamiêtam podobnego
zamieszania politycznego w Polsce. Czy by³a
to tylko niekompetencja?
Ale wybory siê odby³y. Do drugiej rundy
weszli: Andrzej Duda  43,50% g³osów i Ra
fa³ Trzaskowski  30,46% g³osów. W drugiej
turze, rówienicy (obaj maj¹ 48 lat) uzyskali:
Andrzej Duda  51,03% g³osów i Rafa³ Trzas
kowski  48,97% g³osów. O wa¿noci wybo
rów prezydenta, do Sejmu, Senatu i do Parla
mentu Europejskiego, a tak¿e o wa¿noci re
ferendum ogólnokrajowego rozstrzygaæ bê
dzie ca³y sk³ad w³aciwej izby S¹du Naj

wybory prezydenta. Do S¹du Najwy¿szego trafi³o oko³o 6 tysiêcy protestów wyborczych. Dla
porównania: po wyborach prezydenckich z maja 2015 roku  w których II turze Andrzej
Duda pokona³ Bronis³awa Komorowskiego  do S¹du Najwy¿szego wp³ynê³o 58 protestów.
Prawo wniesienia protestu przys³ugiwa³o przewodnicz¹cemu w³aciwej komisji wyborczej,
pe³nomocnikowi wyborczemu oraz wyborcy, którego nazwisko w dniu wyborów by³o
umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów g³osowania.
Na ocenê tych kilku tysiêcy protestów i wy
danie uchwa³y w sprawie wa¿noci wyboru
prezydenta S¹d Najwy¿szy ma czas do 3 sier
pnia. Tylko od tej decyzji S¹du Najwy¿sze
go, b¹d jej braku, zale¿y, czy by³a to ju¿ os
tatnia ods³ona wyborcza w tym roku.
Andrzej Duda odebra³ ju¿ uch
wa³ê Pañstwowej Komisji Wybor
czej o wyborze go na prezydenta.
Ale nie pi wci¹¿ spokojnie. Jego
obecna kadencja trwa konstytu
cyjnie do 6 sierpnia. Wtedy, jeli
wczeniej S¹d Najwy¿szy nie og
³osi niewa¿noci wyborów, z³o¿y
przed Zgromadzeniem Narodo
wym w Sejmie przysiêgê i obejmie
urz¹d prezydenta RP na drug¹ ka
dencjê.
Te wybory przejd¹ do historii
z wielu powodów. Ich pierwotnym
terminem by³ 10 maja 2020 r. Jed
nak z powodu trwania epidemii
COVID19 og³oszono, ¿e wybory
prezydenckie w Polsce przeprowa
dzone bêd¹ 28 czerwca 2020 r.
Rozpocz¹³ siê kolejny spektakl na
ginania konstytucji i balansowania
na granicy prawa. Pañstwowa Ko
misja Wyborcza wyda³a uchwa³ê,
w której dokona³a interpretacji, ¿e
10 maja zaistnia³ brak mo¿liwoci
g³osowania na kandydatów, co by
³o równoznaczne z sytuacj¹ bra
ku kandydatów! Z tego faktu wyci¹gniêto
wniosek, ¿e prawo startu w ponownych wy
borach bez zbierania wymaganych kodeksem
wyborczym 100 tysiêcy podpisów poparcia
uzyskali kandydaci, którzy byli zarejestrowani
w wyborach zarz¹dzonych na 10 maja. Cho
cia¿ nowy termin oznacza³ nowe wybory!
Zgodnie z art. 128 Konstytucji RP, wy
bory prezydenckie musz¹ odbyæ siê w dzieñ
wolny od pracy przypadaj¹cy miêdzy 75.
a 100. dniem przed koñcem kadencji urzêdu
j¹cego prezydenta (chyba ¿e zostanie wprowa
dzony stan wojenny, wyj¹tkowy albo klêski
¿ywio³owej, odpowiednio przed³u¿aj¹cy ka
dencjê). Poniewa¿ piêcioletnia kadencja And
rzeja Dudy koñczy siê 6 sierpnia 2020 r., I tura
w zwyk³ym terminie mog³a zostaæ zarz¹dzona
na dzieñ wolny miêdzy 27 kwietnia a 22 maja
2020 r. W pierwotnie zarz¹dzonym terminie
wyborów (10 maja) nie by³o mo¿liwoci g³o
sowania, za 22 maja min¹³ zgodny z Konsty
tucj¹ czas na przeprowadzenie wyborów. Os
tatecznie dopiero 3 czerwca 2020 r. marsza

im. w. Wojciecha
wy¿szego  przewiduje nowelizacja Kodeksu
wyborczego.
Przed wejciem w ¿ycie obecnej ustawy
o S¹dzie Najwy¿szym potwierdzaniem wa¿
noci wyborów i protestami z zakresu prawa
wyborczego zajmowa³a siê Izba Pracy, Ubez
pieczeñ Spo³ecznych i Spraw Publicznych.
Potem i do chwili obecnej robi³ to zwyk³y
trzyosobowy sk³ad Izby Kontroli Nadzwy
czajnej i Spraw Publicznych. Rozwi¹zanie to
by³o krytykowane, poniewa¿ mo¿liwe jest
zakwestionowanie legalnoci tej izby przez
Trybuna³ Sprawiedliwoci Unii Europejskiej,
gdzie toczy siê postêpowanie dotycz¹ce wy
dania orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Po
nadto sêdziowie S¹du Najwy¿szego 7 czer
wca przes³ali do Trybuna³u Konstytucyjnego
pytanie dotycz¹ce zgodnoci z konstytucj¹
powo³ania i dopuszczaj¹cych wnioski o wy
³¹czenie sêdziów wy³onionych w postêpowa
niu przez Krajow¹ Radê S¹downictwa.
Mo¿e siê wiêc okazaæ, ¿e to nie koniec
emocji wyborczych. Teraz S¹d Najwy¿szy jest
zasypany protestami, g³ównie z za
granicy. Jak siê okaza³o, sztab wy
borczy Rafa³a Trzaskowskiego z³o
¿y³ protest do S¹du Najwy¿szego,
w którym znalaz³o siê ¿¹danie po
wtórzenia wyborów prezydenckich
 informuje Onet. Chodzi m.in.
o dopisywanie krzy¿yków na kar
tach wyborczych, a tak¿e finanso
wanie przez TVP kampanii Dudy.
 Maj¹c na uwadze, rozmiar
i iloæ naruszeñ, które wyst¹pi³y
na nieznan¹ dot¹d skalê i tym sa
mym niew¹tpliwie mia³y istotne
znaczenie i wp³yw na wynik wybo
rów, szczególnie bior¹c pod uwa
gê niewielk¹ ró¿nicê uzyskanych
przez kandydatów g³osów, wnoszê
o podjêcie przez S¹d Najwy¿szy
uchwa³y stwierdzaj¹cej niewa¿
noæ dokonanego 12 lipca 2020
roku wyboru Prezydenta Rzeczy
pospolitej  takie stwierdzenie
mia³o siê znaleæ w protecie.
Z informacji portalu onet.pl
wynika, ¿e g³ówne zarzuty tego
protestu wyborczego, to:
 niekonstytucyjny termin wyborów 28
czerwca,
 przygotowywanie oraz finansowanie ze
rodków publicznych Telewizji Polskiej S.A.
materia³ów wyborczych kandydata Andrzeja
Dudy,
 agitacja premiera Mateusza Morawiec
kiego w ca³ym kraju za kandydatem Dud¹,
 k³opoty z dopisaniem siê do spisu wy
borców oraz niedorêczenie pakietu wyborcze
go tym wyborcom, którzy zg³osili chêæ g³oso
wania korespondencyjnego, tak¿e zagranic¹,
 rzekome przerabianie kart wyborczych
przez cz³onka komisji wyborczej w Bytomiu
polegaj¹ce na dopisaniu podczas liczenia
oddanych g³osów, na kartach do g³osowania
dodatkowego znaku X na szkodê kandydata
na prezydenta Roberta Trzaskowskiego (tak
w oryginale  red.), skutkuj¹ce uniewa¿nie
niem g³osów oddanych na tego kandydata.
Czekamy wiêc na fina³.

W£ADYS£AW ROMIN
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Pod opiek¹ w. Micha³a Archanio³a
Przy parafii p.w. Zmartwychwstania Pañskiego w £odzi przy ul. Rolniczej 19 dzia³a Ruch
Apostolski Rycerze w. Micha³a Archanio³a, czyli Zastêp Rycerski. Do jego zadañ nale¿y
ci¹g³y wysi³ek wzrastania w wierze, nadziei i mi³oci, czyli w wiêtoci. Ka¿dy ruch apostolski
posiada specyficzny charyzmat, dziêki któremu we w³aciwy sposób s³u¿y ludowi Bo¿emu.
Specyficzny charyzmat Rycerstwa to odpê
dzanie z³ych duchów prze codzienne odma
wianie egzorcyzmu prostego, czyli modlitw,
w których moc¹ Jezusa Chrystusa odpêdza siê
z³e duchy od siebie i innych ludzi: zniewolo
nych narkotykami, alkoholem, tytoniem, po¿¹
dliwoci¹ cia³a, itp.
Przy naszej parafii ruch ten istnieje od
stycznia 1998 r. Pismem z 30 czerwca 1998 r.
Arcybiskup £ódzki Ks. W³adys³aw Zió³ek
wyda³ pozwolenie na statutow¹ dzia³alnoæ
tego ruchu. Osobom realizuj¹cym to dzie³o
udzieli³ pasterskiego b³ogos³awieñstwa.
Cz³onkami Rycerstwa s¹ ludzie, którzy
otwieraj¹ siê na dzia³anie Ducha wiêtego,

chc¹ coraz bardziej jednoczyæ siê z Chrystu
sem i modlitwami wspieraæ Koció³, Jego
mistyczne Cia³o.
Centrala tego ruchu mieci siê przy Domu
Generalnym Zgromadzenia w. Micha³a Ar
chanio³a przy ul. Pi³sudskiego 250 w Mar
kachStrudze, k/Warszawy. Animatorem Cen
tralnym Rycerstwa jest ks. Piotr Prusakiewicz,
a w naszym Zastêpie  Jadwiga Wierucka.
Nasza animatorka udostêpnia nam swój tele
fon 508798210, maj¹c problemy, mo¿na do
niej dzwoniæ i prosiæ o wsparcie. Rozprowa
dzamy dwumiesiêcznik Któ¿ jak Bóg,
mo¿na go u nas nabyæ. S¹ w nim wspania³e
artyku³y, z których mo¿na siê wiele dowie

dzieæ i nauczyæ. Nasze spotkania, oprócz wa
kacji odbywaj¹ siê w ka¿d¹ drug¹ sobotê mie
si¹ca, po porannej Mszy w. o godz. 7. Mo¿na
te¿ dowiedzieæ siê, co nosimy w uszach, na
szyi, czy to zgodne z wyznaniem naszej wiary.
Warto wiedzieæ.
Ws³uchuj¹c siê w g³os Papie¿a, biskupów
i kap³anów, modl¹c siê we wspólnotach 
umacniamy siebie i ludzi w wierze, odzyskuje
my oderwanych od Boga, ¿yj¹cych w królest
wie ciemnoci i przywracamy ich Chrystu
sowi.
Dla nas wzorem jest Jezus, Maryja, anio
³owie i wszyscy wiêci. Oni przychodz¹ nam
z pomoc¹ i dusze w czyæcu cierpi¹ce. Wiel
ka pomoc¹ jest dzia³anie Ducha wiêtego,
który przemienia nasze serca, rozjania umys³
i wzmacnia nasz¹ wolê w drodze do Chrystusa.

JANINA PACHOLEWICZ
RYCERKA W. MICHA£A ARCHANIO£A

Szymon Uszakow, Archanio³ Micha³ depcz¹cy
szatana pod stopami, 1676, Galeria Tretiakowska

Nasze kapliczki

Dobroczyñcy
Aspektu Polskiego

Studzienka z cudownym ród³em
Tu¿ przy Bramie Grudzi¹dzkiej w Che³mnie
mo¿na znaleæ niezwyk³¹ kapliczkê. £atwo
j¹ przegapiæ, bo stoi przy skwerze spacero
wym wród drzew i kwiatów. Jej historia
siêga po³owy XVII w. i wi¹¿e siê z cudow
nym ród³em o uzdrawiaj¹cej mocy, dziêki
któremu wzrok odzyska³ ch³opiec w ubogiej
rodzinie Sto³owskich. Rodzice modlili siê
o uzdrowienie syna przed obrazem Matki Bo
¿ej, który wisia³ w ich chacie, a niewidomemu
ch³opcu Matka Boska objawi³a we nie, ¿eby
szuka³ ród³a z cudown¹ wod¹. Ch³opiec je
odnalaz³, gdy pas³ kozy i odzyska³ wzrok.
Rodzice przenieli obraz w pobli¿e ród³a,
a wieæ o cudzie szybko siê rozesz³a. Z cza
sem wzniesiono tu kapliczkê nazywano Stu
dzienk¹. Wed³ug relacji z koñca XIX w.
kapliczka jest niewielka, na kszta³t Bo¿ej mê
ki z ceg³y murowana; we framudze za krata
mi znajduje siê obraz Matki Bo¿ej Bolesnej.
Na dole s¹ drzwiczki ma³e, za którymi ze ró
de³ka czerpi¹ wodê. Woda ze studzienki jest
bardzo czysta, mi³a do picia, w zimie nie za

marza, a latem doæ ch³odna. Poniewa¿ now
szymi czasy dzikie parowy i góry zamieniono
w przeliczne spacerniki (stare promenady),
studzienka Matki Boskiej stoi teraz w cieniu
drzew gêstych; tak¿e i droga do studzienki jest
gêsto drzewami obsadzona.
Podczas II wojny wiatowej kapliczka
zosta³a zniszczona przez Niemców. Odbudo
wano j¹ tu¿ po wojnie, w 1945 r. Inicjatorem
odbudowy by³ Jan Kawecki, który w ten spo
sób chcia³ podziêkowaæ za ³aski doznane
w czasie wojny.
D³ug¹ tradycjê maj¹ procesje eucharys
tyczne z miejscowego kocio³a farnego w wi
giliê Nawiedzenia Najwiêtszej Maryi Panny
(1 lipca). Procesjê prowadzi ksi¹dz biskup,
który udziela wiernym b³ogos³awieñstwa.
2 lipca o poranku jest celebrowana w kap
licy Msza. Od po³owy lat 90tych olbrzymi¹
popularnoci¹ wród mieszkañców Che³mna
ciesz¹ siê odprawiane tu nabo¿eñstwa majo
we, prowadzone przez ksiê¿y pallotynów.
n

Modlitwa za Papie¿a Franciszka
Wszechmog¹cy, mi³osierny Bo¿e, otaczaj swoj¹ ³ask¹ Ojca wiêtego Franciszka, którego
ustanowi³e g³ow¹ Kocio³a wiêtego. Daj mu wiat³o Ducha wiêtego, aby zawsze prowadzi³
Twoj¹ owczarniê drogami, które Tobie siê podobaj¹, a wiêt¹ ³ód Kocio³a kierowa³ zawsze
tam, gdzie Ty wska¿esz. Daj mu dobre zdrowie i wytrwa³oæ, aby w Imiê Twoje roztacza³ opiekê
nad ca³ym ludem Bo¿ym prowadz¹c go ku jednoci Kocio³a Chrystusowego.
Matko Kocio³a, Królowo Pokoju, prosimy Ciê, upro te ³aski u Syna Twego, a Pana naszego
Jezusa Chrystusa, Który ¿yje i króluje, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
l
Modlimy siê wspólnie o cud i rych³¹ beatyfikacjê
Czcigodnej S³ugi Bo¿ej,
Wandy Malczewskiej
w Parafii
Najwiêtszego Serca Pana Jezusa
w Parznie
w niedzielê 2 sierpnia 2020 r.,
o godz. 16:00.

Pani Stefania z £odzi
Pan Tadeusz z Warszawy
Pani Barbara z £odzi
Pan Jerzy ze Zgierza
Pani Helena z £odzi
Przysy³ajcie nam zdjêcia i krótkie opisy kapliczek,
przydro¿nych krzy¿y i wi¹tków. Bêdziemy je
publikowaæ, ¿eby uwieczniæ ich obecnoæ wród
nas: email: redakcja@ aspektpolski.pl lub
adres: 90955 £ód 8, skr. poczt. 22.
REDAKCJA

Pani Maria z £odzi
BÓG ZAP£AÆ!
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Problem z polsk¹ wod¹
Od 1 lipca ruszy³ w Polsce program rz¹dowy pod nazw¹ Moja woda. Celem tego programu

W Polsce jest oko³o 5 mln takich domków, za
tem dotacja trafi do jednego domu na 250. Czy
przedsiêwziêcie to jest warte zachodu, zw³asz
cza dzisiaj gdy boimy siê o nasz¹ przysz³oæ
w zwi¹zku z koronowirusowym zahamowa
niem gospodarki i bezrobociem? Od wielu lat
dzia³ania rz¹du polskiego nie maj¹ charakteru
rozwa¿nego namys³u, lecz akcji dyktowanej
chwil¹ i naciskami p³yn¹cymi z zachodniego
wiata. Dotyczy to zarówno gospodarowania
odpadami, jak i energetyki, ekologii i jeszcze
paru innych dziedzin. Polska stale cierpi z po
wodu braku dalekosiê¿nego, samodzielnego
mylenia, planowania i realizowania zadañ
korzystnych dla Polski, w perspektywie wielo
letniej. Nikt nie twierdzi, ¿e oszczêdzanie wo
dy i zatrzymywanie wody na terenie posesji,

rynnê. Wracamy do m¹droci naszych dziad
ków, z t¹ ró¿nic¹ ¿e do dawnej gospodarskiej
praktyki dodaje siê dzisiaj ideologie z roz
budowan¹ biurokracj¹, sztabem urzêdników
i bankierów.
W urbanistyce sta³o siê ostatnio modne po
jêcie efektu g¹bki ze wzglêdu w³aciwoci
g¹bki, która najpierw wch³ania wodê, a potem
powoli j¹ oddaje otoczeniu. Podobnie funkcjo
nuj¹ mokrad³a  naturalne regulatory zasobów
wodnych, które utrzymuj¹ wodê w terenie,
oczyszczaj¹ j¹ i powoli oddaj¹ ziemi i powie
trzu. Ostatnio w polskich miastach pojawi³y
siê zrewitalizowane place i parkingi z zastoso
waniem metody na g¹bkê. Specjalnie rozsz
czelniono betonow¹ powierzchniê, by woda
mog³a wsi¹kaæ w pod³o¿e. Uruchomienie
programu Moja woda jest zbyt nik³¹ odpo
wiedzi¹ na wieloletnie zaniechania w gospo
darowaniu wod¹ w naszym pañstwie. Obecnie
w Polsce retencji podlega zaledwie 6 proc.
wód, podczas gdy w Hiszpanii retencjonuje
siê ponad 60 proc. Zaniechania w tej dziedzi

aby zbyt szybko nie sp³ywa³a na ulice, place,
do rzek i kanalizacji miejskiej, jest czym z³ym.
Niestety, obecny rz¹dowy program ma³ej re
tencji jest tylko kropl¹ w morzu potrzeb. Jest
raczej pozorowaniem dzia³añ, któremu towa
rzyszy ha³aliwe nag³onienie. Autorzy prog
ramu Moja woda oczekuj¹, ¿e dziêki niemu
zaoszczêdzi siê oko³o mln metrów3 wody.
Analizuj¹c problem wodny w skali kraju
wiemy, ¿e nie mamy wielkiego wp³ywu na
klimat; na to, czy bêdzie susza czy ulewny
deszcz. Instytucje pañstwowe powinny jednak
tak dzia³aæ, by minimalizowaæ skutki ekstre
malnych zjawisk atmosferycznych. W przy
padku wody, musz¹ tak zarz¹dzaæ makro
przestrzeni¹, by spowalniaæ sp³yw wody  po
przez magazynowanie wody w sztucznych
zbiornikach retencyjnych, przetrzymywanie
jej w górnych odcinkach rzek (zbiorniki zapo
rowe). W przesz³oci funkcje retencyjne pe³ni
³y liczne m³yny wodne ze zbiornikami oraz
ma³e elektrownie spiêtrzaj¹ce wody rzek.
Przed II wojn¹ wiatow¹ na terenie obecnej
Polski istnia³o ponad 8 tys. m³ynów i ma³ych
si³owni wodnych. Do lat 80tych przetrwa³o
ich oko³o 2 tys., z czego dzia³a³o oko³o 300
obiektów. Póniej nikt o to nie dba³ i nasze
ma³e retencje zamieni³y siê w ruinê. Dzi
powraca siê do lokalnych spiêtrzeñ rzek, do
m³ynów oraz do beczek podstawianych pod

nie s¹ gigantyczne. Od lat nie odszlamia siê
dostatecznie polskich rzek, nie czyci siê pro
filaktycznie kanalizacji miejskiej (kanalizacji
sanitarnej, ogólnosp³awnej, deszczowej). Nie
dba siê o stan rowów melioracyjnych. Za cza
sów PRL gospodarowanie wodami by³o spraw
niejsze. Prowadzi³y je samorz¹dowe i woje
wódzkie spó³ki wodnokanalizacyjne i melio
racyjne. Dzisiaj stale siê tylko dostosowuje
my do unijnych przepisów; i w rezultacie ma
my chaos.
Coraz g³oniej siê mówi o tym, ¿e woda
w Polsce bêdzie dro¿eæ. Wiemy ju¿, ¿e pr¹d
dro¿eje bo trzeba walczyæ z dwutlenkiem
wêgla. mieci te¿ ju¿ zdro¿a³y z powodów
ekologicznych. Teraz przyszed³ czas na wodê.
Woda ma zdro¿eæ z powodów nie tylko jej
niedoborów, ale równie¿ z powodów zdrowot
nych. Wielcy aran¿erzy zachodniego wiata
mówi¹, ¿e chc¹ chroniæ ludzkie zdrowie i za
pobiegaæ zanieczyszczeniom. Dlatego powsta
³a nowa dyrektywa unijna, która uaktualnia
(czyli zaostrza) normy jakoci wody pitnej,
normy dotycz¹ce materia³ów, z których wyko
nano rury oraz wprowadza bardziej dok³adne
monitorowanie jakoci wody. Aby sprostaæ
tym wymaganiom, przedsiêbiorstwa wodoci¹
gowe bêd¹ musia³y ponieæ wydatki inwesty
cyjne, co prze³o¿y siê na podwy¿kê cen wody.
Wzrost ceny os³odzi nam wiadomoæ, ¿e pi

jest zwiêkszenie retencji wodnej, czyli zwiêkszenie zatrzymywania wód opadowych i roztopo
wych na terenie prywatnych posesji domków jednorodzinnych. Program ten wpisuje siê w tezê,
¿e Polsce zagra¿a deficyt wody i istnieje pilna koniecznoæ zapobie¿enia temu nieszczêciu.
Od kilku lat w przestrzeni publicznej s³yszymy,
¿e Polska w porównaniu do innych krajów
Europy ma niewielkie zasoby wodne; mniej
sze ni¿ s³oneczna Hiszpania. Zasobnoæ wody
podaje siê za pomoc¹ wskanika, który okrela
iloæ wody odp³ywaj¹cej rzekami z obszaru
ca³ego kraju do morza w ci¹gu roku, przypa
daj¹cy na jednego mieszkañca. Dla Polski
w ostatnich latach wskanik ten waha siê miê
dzy 1600 a 1800 m3. W mediach g³ównego
nurtu panuje poprawnoæ polityczna, która po
lega na tym, ¿e pewnych tematów nie poddaje
siê pod dyskusjê. Naukowcy zwi¹zani z bran
¿¹ nie wychylaj¹ siê, bo strac¹ pracê, a nam
podaje siê ró¿ne prawdy jednomylnie do
wierzenia. Do takich zagadnieñ nale¿y m.in.
tematyka globalnego ocieplenia klimatu i w³a
nie problem deficytu wody w Polsce.
Programem Moja woda zarz¹dza Minis
terstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Och
rony rodowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOiGW). Dotacja p³yn¹ca w ramach tego
programu ma pokryæ do 80 proc. kosztów
kwalifikowanych instalacji s³u¿¹cej przydo
mowej retencji wodnej. Kwota ta nie mo¿e
przekroczyæ 5 tys. z³. Finansowaniu bêd¹ pod
legaæ przewody odprowadzaj¹ce wodê z ry
nien (ale ju¿ nie same rynny), instalacje rozs¹
czaj¹ce, zbiorniki i urz¹dzenia pomocnicze do
magazynowania i wykorzystania wody. Po
jemnoæ zbiornika objêtego programem przy
domowej retencji nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
2 m3. Program Moja woda bêdzie realizo
wany przez cztery lata, do 30 czerwca 2024 r.
Ka¿dy chêtny do wziêcia udzia³u w programie
wy³apywania deszczówki bêdzie musia³
wype³niæ stosowne wnioski  elektronicznie
i papierowo. Trzeba bêdzie za³¹czyæ szereg
papierów, w tym dokument potwierdzaj¹cy
tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci,
faktury za materia³y i us³ugi itp. Nasta³y czasy,
¿e bez elektroniki siê nie obêdzie. Zatem ka¿
dy wnioskodawca bêdzie musia³ wygenero
waæ wniosek na stronie internetowej w³aci
wego wojewódzkiego oddzia³u NFOiGW
oraz za³o¿yæ tam swoje konto. Ka¿dy wniosek
bêdzie opatrzony kodem kreskowym. Dla jed
nych bêdzie to proste zadanie, ale dla wielu
w³acicieli domków jednorodzinnych bêdzie
to droga nie do przebycia. Jak zwykle, poradz¹
sobie ci co w tym siedz¹, czyli osoby bliskie
urzêdnikom i instalatorom zajmuj¹cym siê
tym zagadnieniem. Poza tym kwota, któr¹ ofe
ruje pañstwo w ramach dotacji jest bardzo nis
ka (5 tys. z³). Inwestycja ma³ej retencji przy
domowej to koszt wynosz¹cy od kilku do kil
kunastu tysiêcy z³otych. Z pobie¿nej analizy
cen na rynku, sam zbiornik na deszczówkê
z filtrem i pomp¹ kosztuje oko³o 3 tys. z³. Do
tego dochodzi koszt pracy instalatorów i adap
tacja ogródka. Niewielu w³acicieli posesji bê
dzie staæ na taki wydatek. Biedni nie maj¹ nad
wy¿ek finansowych, by wy³o¿yæ 20 proc. wk³a
du w³asnego, a bogaci maj¹cy wypielêgno
wane ogródki nie bêd¹ chcieli ich niszczyæ.
Przewidzia³o to chyba Ministerstwo Kli
matu, bo na czteroletni program ma³ej retencji
przeznaczy³o zaledwie 100 mln z³. Z prostego
wyliczenia wynika, ¿e 5 tys. z³ starczy zaled
wie dla 20 tys. domków jednorodzinnych.

jemy zdrow¹ wodê prosto z kranu. Takie picie
jest ostatnio bardzo polecane i modne.
Od czasu do czasu dowiadujemy siê, ¿e
w jakim zak¹tku Polski brakuje wody w kra
nie. Dzieje siê to najczêciej w pobli¿u kopalni
odkrywkowych, bo zanim dotrze siê do z³ó¿,
trzeba odpompowaæ wodê. W efekcie tworzy
siê zjawisko leja depresyjnego, który obni¿a
poziom wody nie tylko w miejscu, z którego
siê j¹ odsysa, ale równie¿ w okolicy odkrywki.
W ten sposób nastêpuje degradacja gleby i jej
pustynnienie. Gdy sporadycznie zdarza siê
reglamentacja wody w jakiej miejscowoci,
media natychmiast to nag³aniaj¹. W czerw
cu 2019 r. podczas fali upa³ów g³ono by³o
o Skierniewicach. Przez ponad dwie doby
mieszkañcy tego niemal 50tysiêcznego mias
ta nie mieli wody w kranach. Problem z dos
têpnoci¹ wody by³ wtedy skutkiem dwukrot
nie wiêkszego zu¿ycia wody przez mieszkañ
ców podczas 30stopniowego upa³u. Wbrew
przekazom medialnym mówi¹cym, ¿e w Pols
ce zasoby wody s¹ deficytowe, w naszym kra
ju nie brakuje wody dla potrzeb ludnoci. Naj
czêciej brak wody jest spowodowany nie jej
niedoborem, lecz awari¹ sieci wodnokanali
zacyjnej oraz zaniedbaniami samorz¹dów lo
kalnych.
Woda staje siê w Polsce coraz bardziej war
tociowym towarem. Biznes zwi¹zany z wod¹
jest coraz bardziej dochodowy. Mówi siê, ¿e
woda to ropa naftowa XXI wieku. Bez ropy
naftowej i bez wêgla mo¿na ¿yæ, ale bez wody
nie da siê ¿yæ. Nale¿y siê wiêc przygl¹daæ, kto
krêci siê ko³o naszej polskiej wody. W 2012 r.
izraelska korporacja Tahal otworzy³a swoj¹
siedzibê w Warszawie. Portal samorz¹dowy
obwieci³ wtedy s³owa reprezentanta tej firmy,
który powiedzia³ ¿e prywatyzacja sieci wodo
ci¹gowych w Polsce jest nieuchronna. Zapo
wied ta zabrzmia³a gronie. W Polsce bran¿a
wodnokanalizacyjna znajduje siê g³ównie
w rêkach ma³ych przedsiêbiorstw komunal
nych. Poniewa¿ wiêkszoæ samorz¹dów bory
ka siê z problemami finansowymi, nie jest
trudno przej¹æ je w posiadanie. Oby nie sta³o
siê podobnie jak w Boliwii, gdzie z powodu
drastycznych podwy¿ek wody wybuch³y
uliczne zamieszki. W 1997 r. Bank wiatowy
uzale¿ni³ po¿yczki dla Boliwii od sprywatyzo
wania wodoci¹gów. Gdy amerykañskie kon
sorcjum Bechtel przejê³o wody boliwijskie,
wzros³y rachunki nie tylko za wodê do picia,
ale równie¿ za deszczówkê. Wojna o wodê,
któr¹ podjêli Boliwijczycy okaza³a siê sku
teczna. Konsorcjum siê wycofa³o z tego kraju.
W Polsce rocznie zu¿ywa siê ponad 9 km3
wody. Najwiêcej wody po¿era przemys³, w tym
energetyka  oko³o 70 proc. zasobów wody
(g³ównie do ch³odzenia). Domy zu¿ywaj¹ ok.
12 proc., a dla potrzeb rolnictwa wykorzystuje
siê zaledwie 11 proc. ogólnego zu¿ycia wody.
Je¿eli w Polsce istnieje problem wody, to nie
dotyczy on zaopatrzenia ludnoci lecz w³anie
rolnictwa. To tam straty wynikaj¹ce z niedo
boru lub nadmiaru wody s¹ nieodwracalne.
Powinnimy braæ przyk³ad z krajów ródziem
nomorskich, gdzie rozpowszechnione s¹ sys
temy deszczowni. Systemy te nawadniaj¹ ol
brzymie obszary wodne wykorzystuj¹c wody
podziemne. W krajach tych zu¿ycie wody na
cele rolnicze siêga 60 proc. ca³kowitego rocz
nego zu¿ycia wody. I tu jest pole do dzia³ania
dla pañstwa, by rolnik nie zostawa³ sam gdy
dotknie go susza lub powó. By nie zad³u¿a³
siê, gdy nie z jego winy straci plony. Potrzebny
jest wieloletni program wsparcia dla rolnictwa.
Niestety, pomoc pañstwa przy tworzeniu ma
³ej retencji przydomowej i oczek wodnych w
ogródkach, nie za wiele pomo¿e ani mieszkañ
com wsi i miast, ani polskiemu rolnictwu.

MARCIN KELLER

Aspekt

Rola Chin we wspó³czesnym wiecie
polityczne tego gigantycznego imperium na arenie miêdzynarodowej. W szczególnoci
zjawisko to obserwujemy dobitnie od czasu objêcia urzêdu przez prezydenta Xi Jinpinga
w 2013 r. Has³em kierownictwa Pekinu sta³o siê stwierdzenie, ¿e Chiny w XXI wieku, które
wkrótce zapewne stan¹ siê najwiêksz¹ gospodark¹ wiata, musz¹ przej¹æ równie¿ wiatow¹
dominacjê dyplomatyczn¹ i wojskow¹.
Bazy wojskowe, takie jak ta w D¿ibuti, nowy
jedwabny szlak z gigantycznymi projektami
infrastrukturalnymi na ca³ym wiecie lub fakt,
¿e to Chiny, a nie Stany Zjednoczone, s¹ pañs
twem z najwiêksz¹ liczb¹ misji zagranicznych,
s¹ wyrazem tej nowej polityki. Chiñski prezy
dent Xi nazwa³ tê walkê o dominacjê w wie
cie wielk¹ odnow¹ narodu chiñskiego.
Pañstwa zachodnie, a szczególnie USA,
s¹ zaniepokojone i poirytowane coraz bardziej
agresywnymi i g³onymi wyst¹pieniami chiñs
kich polityków i dyplomatów na arenie miê
dzynarodowej. Wynika to z nacjonalizmu
podsycanego przez Xi, ale równie¿ po prostu
z braku dowiadczenia chiñskich przywódców
w ramach miêdzynarodowej dyplomacji. Nie
mniej niepokoj¹ce jest zachowanie niektórych
pañstw europejskich, które w wprost zaczyna
j¹ jeæ z chiñskiej rêki. Uzale¿nienie gospo
darcze i handlowe Europy od Chin sta³o siê
jaskrawo widoczne w okresie aktualnie panu
j¹cej pandemii Covid19. Nale¿y mieæ tylko
nadziejê, ¿e Europa, zapatrzona lepo w wiel
kiego chiñskiego brata, przemyli jeszcze raz
swoj¹ chêæ udzia³u w projekcie nowego szlaku
jedwabnego. Przynajmniej W³osi powoli za
czynaj¹ krytycznie oceniaæ ich pochopny
zachwyt wschodnim partnerem.
Chiny nadal szukaj¹ swojej roli na wiato
wej scenie politycznej. Po ponad czterech de
kadach od rewolucji kulturalnej, Pekin stop
niowo zaczyna przejmowaæ coraz wiêksz¹ od
powiedzialnoæ na dyplomatycznej arenie
miêdzynarodowej. Przyk³adem jest zaanga¿o
wanie Pañstwa rodka w miêdzynarodowych
misjach pokojowych ONZ (oko³o 2500 ¿o³
nierzy). Oprócz tego Pekin jest drugim co do
wielkoci p³atnikiem netto Organizacji Na
rodów Zjednoczonych. Wa¿ny jest te¿ fakt, ¿e

Chiny, w przeciwieñstwie do innych pañstw,
nie by³y zaanga¿owane w ¿aden konflikt
zbrojny poza swoimi granicami od 1988 roku.
W latach 20002018 Pekin popar³ równie¿ 182
ze 190 rezolucji ONZ, które sankcjonowa³y
pañstwa naruszaj¹ce miêdzynarodowe zasady
i standardy. Poza tym, dzi Chiñczycy znajdu
j¹ siê w czo³ówce czterech organizacji poza
rz¹dowych ONZ. S¹ to poczynania godne

Szanghaj, Chiny

miêdzynarodowej uwagi. Pekin d¹¿y powoli,
ale stanowczo do wyznaczonego sobie celu 
wiatowej dominacji, nie tylko w sferze gos
podarki.
Nie jest tajemnic¹, ¿e Zachód szuka ci¹g
le strategii wspó³pracy z Chinami. Uzale¿nie
nie ekonomiczne USA i Europy od Chin nie
podlega najmniejszej w¹tpliwoci. Waszyng

Grali dla Paw³a
8. czerwca, w pierwsz¹ rocznicê mierci ³ódzkiego poety, gitarzysty, wokalisty i kompozytora,
Paw³a Ciesielskiego, Fundacja im. Stanis³awa PomianSrzednickiego  mimo ograniczeñ
zwi¹zanych z pandemi¹ koronawirusa  zaprosi³a do swej siedziby grono przyjació³ zmar³ego
artysty na wieczór pt. Zagraj dla Paw³a.
W spotkaniu wziê³o udzia³ oko³o dwadzie
ciorga reprezentantów rodowisk artystycz
nych i literackich  piosenkarzy, instrumenta
listów, aktorów, poetów. Ca³oæ transmitowa
na by³a przez internet.
 Pawe³ mimo wszystko wci¹¿ jest z nami,
czujemy jego obecnoæ  stwierdzi³a prowa
dz¹ca spotkanie Agnieszka Battelli, piosen
karka i poetka, która z Paw³em Ciesielskim
niejednokrotnie wspólnie wystêpowa³a. Wspo
mina³a, jak do tej wspó³pracy dosz³o i jak po
tem ona przebiega³a. Zarówno w jej wspom
nieniu, jak i w doæ licznych opowieciach in

nych osób nakrelana zosta³a sylwetka artysty
w kontekcie pracy, a tak¿e bardziej prywat
nych, ¿yciowych sytuacji. Wypowiadano nie
jednokrotnie takie, charakteryzuj¹ce go, okre
lenia, jak skromny, przyjacielski, zdolny, per
fekcyjny w dzia³aniu.
Wybrane wiersze Ciesielskiego (m.in.
z almanachów grupy poetyckiej Motyl) czy
tali Katarzyna Maj, Gra¿yna niadkiewicz
i Jerzy Hojnowski. Z bardzo daleka idê/ i no
gi ju¿ tak schodzi³em/ z niejednej ju¿ rzeki
pi³em/ a dok¹d doszed³em?  pisa³ Ciesielski
w wierszu Droga. Stwierdziæ dzi mo¿na,

ton i niektóre europejskie stolice niechêtnie
jednak obserwuj¹ wzrastaj¹ce naruszenie ba
lansu gospodarczego, co obecna pandemia
ujawni³a albo potwierdzi³a w sposób dobit
ny. Wspó³praca z Pekinem jest wa¿na, co nie
oznacza, ¿e nale¿y odst¹piæ od krytyki Chin
w przypadku oczywistych naruszeñ miêdzy
narodowych zasad i konwencji. Niepokoj¹ce
doniesienia o naruszeniach praw cz³owieka
w regionie SinciangUjgur nie mog¹ byæ
pozostawione bez krytyki zagranicy.
Niemniej jednak Chiny, które s¹ wyj¹tko
wo wra¿liwe w odniesieniu do w³asnej historii
i które widzia³yby siebie najchêtniej w otocze
niu wrogów, by³yby niebezpieczne, gdyby po
czu³y siê dyskryminowane i odtr¹cone na sce
nie globalnej. Chiñska frakcja hardlinerów,
która od dawna d¹¿y do wiêkszej izolacji kra

Foto: Wikipedia

Wraz z rozwojem gospodarczym Chin w ostatnich kilkudziesiêciu latach, ros³y tak¿e wp³ywy

ju, tylko czeka na zachodni bojkot Pañstwa
rodka. Radzenie sobie z Chi nami w zró¿ni
cowany sposób, zachêcanie do integracji i za
akceptowanie ich miêdzynarodowej wspó³od
powiedzialnoci jest z pewnoci¹ trudne i wy
magaj¹ce szerokok¹tnego dzia³ania, ale wiat
zachodni nie dysponuje lepsz¹ opcj¹.
Z pewnoci¹ nie nale¿y stwarzaæ polityki
¿e swym ¿yciowym traktem zaszed³ daleko,
o czym wiadczy jego poetycki i muzyczny
dorobek, choæ czasu na wiele rzeczy zapewne
nie starczy³o, by nawi¹zaæ do tytu³u innego
z wierszy a zarazem tytu³u drugiej p³yty z je
go tekstami i muzyk¹, nagranej z zespo³em
Hernest (Tak ma³o czasu...). Odnosz¹ce siê
do ró¿nych aspektów egzystencji poetyckie
teksty Paw³a cechuje naturalnoæ u¿ytych
rodków, wyczuwalne s¹ zarazem rytmika
i melodyjnoæ. Utrzymane w ró¿nych nastro
jach piosenki odznaczaj¹ siê z kolei niebanal
nymi rozwi¹zaniami melodycznymi i harmo
nicznymi. Autor piewa³ je w bezpretensjonal
ny, mi³y dla ucha, sposób (dobrze, ¿e pozo
sta³y nagrania). Niektórzy podczas spotkania
zadedykowali wspominanemu przyjacielowi
w³asne utwory literackie i muzyczne (np. Ma³
gorzata SkwarekGa³êska, Ryszard Krauze),
natomiast wielce interesuj¹cy okaza³ siê m.in.
wystêp cenionego duetu wokalistki Katarzyny
W³astowskiej i jej mê¿a, gitarzysty, Ryszarda,
którzy dokonali pomiertnego prawykonania
refleksyjnej piosenki Ciesielskiego Na przy
stanku.
Pisz¹cy te s³owa stosunkowo krótko zna³

, lipiec 2020 roku, nr 268

strachu przed Chinami, poniewa¿ kraj ten jest
s³abszy i bardziej wra¿liwy, ni¿ sugeruje to
pekiñska propaganda. Koronawirus pogr¹¿y³
Chiny w kryzysie gospodarczym o nieprzewi
dzianych konsekwencjach. Do tego dochodzi
ogromne zad³u¿enie i problemy strukturalne,
takie jak starzenie siê spo³eczeñstwa, a tak¿e
ekstensywnoæ chiñskiej gospodarki. Takie
inicjatywy jak BeltandRoad lub plan Made
in China 2025, które maj¹ przekszta³ciæ
Chiny w pañstwo o wysokich standardach
technologicznych, funkcjonuj¹ gorzej ni¿ jest
to powszechnie g³oszone na Zachodzie. Rów
nie¿ nie wszystkie przejêcia firm zachodnich
zakoñczy³y siê sukcesem dla chiñskich przed
siêbiorstw.
Fakt, ¿e w ci¹gu ostatnich siedmiu lat
zwiêkszy³a siê liczba wrogów politycznych
prezydenta Xi w ³onie chiñskiej partii komu
nistycznej, stanowi powa¿ne niebezpieczeñ
stwo dla wewnêtrznej równowagi w Pañstwie
rodka. Powa¿ny kryzys gospodarczy z ma
sowymi zwolnieniami i utrat¹ dochodów mo
¿e prowadziæ do niepokojów spo³ecznych,
a w konsekwencji do przetasowañ w najwy¿
szych gremiach partyjnopañstwowych. Wy
nikaj¹cy z tego kryzys polityczny i niestabil
noæ mog¹ cofn¹æ Chiny na wiele lat  z po
wa¿nymi konsekwencjami równie¿ dla gos
podarek na Zachodzie.
Jest oczywiste, ¿e pomagaj¹c wielu krajom
w okresie pandemii (dostawy masek i odzie¿y
ochronnej), Chiny chc¹ pochwaliæ siê rzeko
m¹ wy¿szoci¹ swojego autorytarnego sys
temu politycznego. Ale w ramach tej akcji nie
chodzi tylko o propagandê. Pekin chce rów
nie¿ pokazaæ, ¿e jest gotów odegraæ wa¿niej
sz¹ rolê w kryzysach miêdzynarodowych.
Pomimo konkurencji systemowej, ekono
micznej i w przysz³oci wojskowej, spo³ecz
noæ miêdzynarodowa powinna byæ zaintere
sowana wspó³prac¹ z przewidywalnymi i od
powiedzialnymi Chinami. Izolowane i s³abe
Pañstwo rodka by³oby z pewnoci¹ wiêk
szym zagro¿eniem dla zachodniego wiata.
Wzajemne zaufanie u³atwia wspó³pracê,
zw³aszcza w czasach kryzysu, ale inicjatywa
kooperacji powinna wyp³ywaæ z obu stron.
Dlatego te¿ a¿ siê prosi, aby Chiñczycy w³a
nie teraz dopucili miêdzynarodowych eksper
tów do przeprowadzenia kontroli w instytucie
wirologii w Wuhanie.

PROF. MIROS£AW MATYJA

Pawe³ Ciesielski
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osobicie przedwczenie zmar³ego artystê,
choæ przed zawarciem bezporedniej znajo
moci by³a niejednokrotnie okazja do pos³u
chania jego wystêpów w ró¿nych placów
kach kulturalnych, jak i kocio³ach. Ta znajo
moæ okaza³a siê wszak¿e bardzo inspiruj¹ca.

JANUSZ JANYST

SPOJRZENIA
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Czy Bia³orusi te¿ ka¿¹ siê burzyæ?
nieprzerwanie od 1994 r. stoi Aleksander £ukaszenka. Kolejne wybory prezydenckie, które
odbêd¹ siê 9 sierpnia, zapewne nie zrzuc¹ £ukaszenki z fotela prezydenckiego, ale to dobra
okazja, aby zobaczyæ siê co dzieje siê u naszego wschodniego s¹siada. Od lat uczono bowiem
Polaków patrzyæ na Bia³oru krytycznym, pogardliwym, a nawet potêpieñczym wzrokiem.
Komentatorzy wiêkszoci opcji politycznych
straszyli Polaków Bia³orusi¹ i przecigali siê
w wymylaniu negatywnych okreleñ na urzê
duj¹cego prezydenta £ukaszenkê. Do tego
arsena³u nale¿¹ s³owa: satrapa, dyktator, baæ
ka (ojczulek), zwapnia³y ko³chonik, itd.
Efekt propagandy p³yn¹cej z mediów i salo
nów politycznych w Polsce jest taki, ¿e mó
wienie dobrze o £ukaszence i jego polityce,
podobnie jak mówienie dobrze o Rosji i Puti
nie, bywa skutecznym sposobem na wyklu
czenie siê z towarzystwa.
14 lipca up³yn¹³ ostatni dzieñ rejestracji
kandydatów na urz¹d prezydenta Bia³orusi.
Do zarejestrowania kandydata w wyborach
konieczne jest zebranie 100 tysiêcy podpisów.
Centralna Komisja Wyborcza Bia³orusi zare
jestrowa³a piêciu kandydatów, a dwóch odrzu
ci³a. Ochotê na kandydowanie mia³o wiêcej
ni¿ siedem osób, ale jeszcze przed rejestracj¹
zostali wykluczeni z ró¿nych powodów; m.in.
za z³amanie bia³oruskiego prawa. Do aresztu
trafi³o a¿ piêciu opozycyjnych kandydatów.
Problemy z rejestracj¹ kontrkandydatów £u
kaszenki uruchomi³y bia³orusk¹ ulicê. Protesty
uliczne zwi¹zane z tegorocznymi wyborami
mo¿na podzieliæ na trzy czêci. Najpierw pro
testowano w pobli¿u stolików, przy których
zbierano podpisy poparcia na listach opozy
cyjnych kandydatów. Przeciwnicy £ukaszenki
ustawiali siê w tzw. ³añcuchy solidarnoci
wzd³u¿ g³ównych ulic najwiêkszych miast.
Potem protestowano przeciw aresztowaniom
niedosz³ych kandydatów i odrzuceniu kilku
pretendentów do urzêdu prezydenckiego. Na
koñcu pojawi³y siê protesty zwi¹zane z d³ugi
mi kolejkami osób chc¹cych z³o¿yæ przed
Centraln¹ Komisj¹ Wyborcz¹ w Miñsku pi
semny protest wyborczy. We wszystkich trzech
przypadkach dosz³o do przepychanek i aresz
towañ. Uliczne manifestacje mia³y miejsce nie
tylko w du¿ych miastach Bia³orusi  w Miñs
ku, Homlu, Grodnie, ale równie¿ w miastecz
kach na prowincji. Media zachodnie sprzyja
j¹ce opozycjonistom, bia³oruskie wydarzenia
oko³owyborcze skwitowa³y s³owami  Bia
³oruski gniew, Bia³oru siê burzy.
Warto zwróciæ uwagê na dwóch opozycjo
nistów, których nie zarejestrowa³a Centralna
Komisja Wyborcza. S¹ to Wiktor Babaryka
i Walerij Cepka³a. Ten pierwszy by³ g³ównym
oponentem £ukaszenki. Pod swoj¹ kandyda
tur¹ uda³o mu siê zebraæ ponad 400 tysiêcy
podpisów. 18 czerwca milicja finansowa zat
rzyma³a Babarykê za nadu¿ycia finansowe.
Ten niedosz³y kandydat na prezydenta Bia³o
rusi pozostawa³ kiedy w dobrych stosunkach
z £ukaszenk¹. Przez 20 lat by³ prezesem wa¿
nej instytucji finansowej Bia³orusi  Bie³gaz
prombanku. Drugi niedosz³y kandydat  Wa
lerij Cepka³a równie¿ w przesz³oci wspó³pra
cowa³ z £ukaszenk¹. By³ ambasadorem Bia
³orusi w USA. W jego karierze zawodowej
du¿o miejsca zajmowa³y najnowsze technolo
gie bran¿y IT. Oficjalnym powodem niezare
jestrowania tego kandydata by³o niedozwolo
ne finansowanie jego kampanii z zagranicy.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje blogerakty
wista Siergiej Ciechanowski, którego w ogóle

nie dopuszczono do kandydowania. Pod ko
niec maja tego roku trafi³ do aresztu oskar¿ony
o atak na milicjanta. To on nazwa³ urzêduj¹
cego prezydenta Bia³orusi karaluchem. Po
równa³ £ukaszenkê do karalucha z powodu
charakterystycznych w¹sów prezydenta. Cie
chanowski pojawi³ siê w przestrzeni publicz
nej zaledwie kilkanacie miesiêcy temu. Ju¿
na wczesnym etapie kampanii wyborczej
zawojowa³ internet swoimi klipami filmowy
mi. Zanim zosta³ wideoblogerem, zajmowa³
siê ró¿nymi biznesami  m.in. prowadzi³ salon
z telefonami komórkowymi. Popularnoæ zdo
by³ nakrêcaj¹c filmiki krytykuj¹ce obecn¹
w³adzê. Zacz¹³ od nagrania ukazuj¹cego wzrost
cen podstawowych produktów w ci¹gu ostat
nich kilkunastu lat. Potem filmiki stawa³y siê
coraz ostrzejsze. Odwiedza³ ma³e miejscowo
ci i rozpytywa³ ludzi, jak im siê ¿yje. Wszystko
umieszcza³ na kanale YouTube o nazwie
Kraj dla ¿ycia. W nagraniach pos³ugiwa³ siê

skiej, w sierpniowych wyborach wystartuje
jeszcze trzech niczym siê nie wyró¿niaj¹cych
kontrkandydatów. Wród nich jest Sergiej
Czereczeñ, przedstawiciel ma³ej partyjki opo
zycyjnej Gromada. Jest te¿ Hanna Kono
packa, by³a opozycyjna deputowana bia³o
ruskiego sejmu oraz Andriej Dmitriejew, rep
rezentant ruchu spo³ecznego Mów prawdê.
Przeciêtny Polak prawie nic nie wie o Bia
³orusi, chyba ¿e mieszka w przygranicznym
terenie lub ma tam rodzinê. Na has³o  Bia³o
ru, pojawiaj¹ siê natychmiastowo s³owa 
re¿im £ukaszenki. Wielka szkoda, bo jest
wiele rzeczy, które ³¹cz¹ Polskê z naszym
wschodnim s¹siadem. £¹czy nas 400kilome
trowa granica. £¹cz¹ nas korzenie s³owiañs
kie, wspólna historia, ziemia, na której miesz
ka³ Mickiewicz, Orzeszkowa, Radziwi³³owie.
Niewielu Polaków wie, ¿e ten dziki £uka
szenka mia³ swój wk³ad w podniesieniu z rui
ny pa³acu Radziwi³³ów w Niewie¿u. By³a to
inwestycja wielomiliardowa, porównywalna
do odbudowy Zamku Królewskiego w War
szawie. Polskie media jednak nie pokaza³y
uroczystego oddania do u¿ytku dla zwiedza
j¹cych tego zespo³u pa³acowego, nad którego
odbudow¹ mia³ bezporedni¹ pieczê w³anie
prezydent £ukaszenka. Polacy w wiêkszoci

Aleksander £ukaszenka na marszu patriotycznym Bia³oru pamiêta, 3 lipca 2020 r.

jêzykiem rosyjskim  u¿ywanym przez zde
cydowan¹ wiêkszoæ Bia³orusinów. Gdy zbli
¿a³y siê wybory, Ciechanowski zacz¹³ nawo
³ywaæ internautów do wyjcia na ulice z bro
ni¹ na karaluchy, co oznacza³o ¿e trzeba za
braæ ze sob¹ kapcie. Na pocz¹tku maja og³osi³,
¿e chce zostaæ prezydentem Bia³orusi. Nieca³y
miesi¹c póniej trafi³ do aresztu; dlatego nie
móg³ siê zarejestrowaæ. W zastêpstwie i w po
piechu zrobi³a to jego ¿ona Swiet³ana Ciecha
nowska  osoba niepubliczna, od lat niepracu
j¹ca, z wykszta³cenia nauczycielka jêzyka nie
mieckiego i angielskiego. Szybko zebra³a wy
magane podpisy i obecnie jest jedn¹ z piêciu
kandydatów na prezydenta. Podczas kampanii
zbierania podpisów poparcia za jej kandyda
tur¹, na ulicach Miñska i Grodna gromadzi³y
siê tysi¹ce ludzi. Sprawa zastêpstwa w kandy
dowaniu na urz¹d prezydenta kraju nie wyg
l¹da jednak powa¿nie  m¹¿ chce zostaæ pre
zydentem, bardzo siê stara nim zostaæ, ale sko
ro nie mo¿e, w kandydowaniu zastêpuje go
¿ona  osoba dot¹d niezajmuj¹ca siê polityk¹.
Ciekawe, kto pisze takie scenariusze? Czy to
ten sam autor, który wymyli³ start aktora ko
mediowego na prezydenta Ukrainy? Wród
piêciu aktualnych kandydatów na prezydenta
Bia³orusi, obok £ukaszenki i pani Ciechanow

Foto: president.gov.by

Bia³oru, podobnie jak Stany Zjednoczone, jest republik¹ prezydenck¹, na czele której

nie interesuj¹ siê sytuacj¹ spo³eczn¹ i gospo
darcz¹ Bia³orusi, traktuj¹c ten kraj jako rosyj
sk¹ prowincjê. Dziêki mediom Polacy maj¹
zafa³szowany obraz rzeczywistoci. Bia³oru
jawi siê jako komunistyczny kraj posowiecki
sterroryzowany przez satrapê £ukaszenkê. To
prawda, ¿e Bia³oru jest mocno obci¹¿ona
sowieckim dziedzictwem, jednak w tej bied
nej Bia³orusi jest wiele dobrych rzeczy.
Bia³oru ma w³asne zak³ady motoryzacyjne
(w ¯odzinie), ma dwie nowoczesne rafinerie,
jest jednym z najwiêkszych na wiecie produ
centów specjalistycznych pojazdów dla gór
nictwa i budownictwa. I co najwa¿niejsze 
zarówno fabryki, jak i media nale¿¹, w wiêk
szoci, nie do zagranicznego kapita³u, tylko do
Bia³orusinów. Ci, którzy mimo nachalnej pro
pagandy docieraj¹ do prawdy o wiecie widz¹,
¿e w dobie gdy wiat zachodni ulega destruk
cji cywilizacyjnej i pogr¹¿a siê w kryzysie,
Bia³oru dzielnie walczy o przetrwanie.
Do 2015 r. Bia³oru ¿y³a w pe³nej symbio
zie z Rosj¹. By³o im bezpiecznie, ale biednie.
W zamian za to Bia³orusini przez lata mieli
pe³ne zatrudnienie, niskie op³aty, czyste i bez
pieczne ulice. Zmiany nast¹pi³y po ukraiñskim
Majdanie i przejêciu przez Rosjê Krymu, po
którym zachodni wiat otoczy³ j¹ ostracy

zmem. Sankcje na³o¿one wtedy na Rosjê oraz
gwa³towny spadek cen ropy naftowej zmusi³
ten kraj do zaciniêcia pasa. Rykoszetem ober
wa³o siê Bia³orusi. Rosja postanowi³a urynko
wiæ ceny za gaz i ropê w rozliczeniach z Bia
³orusi¹, wskutek tego ceny poszybowa³y w gó
rê. Zyskowne funkcjonowanie rodzimych ra
finerii by³o mo¿liwe dziêki taniej rosyjskiej
ropie. £ukaszenka chcia³ siê dogadaæ z Rosj¹,
ale Putin postawi³ warunek  obni¿y cenê ro
py, jeli nast¹pi pog³êbienie integracji po
miêdzy obu pañstwami. £ukaszenka nie przy
j¹³ tego warunku. Dlatego sytuacja na Bia³o
rusi staje siê coraz trudniejsza. Rosja nie jest
zadowolona z tego, ¿e od kilku lat £ukaszenka
stara siê ociepliæ stosunki Bia³orusi z Zacho
dem. Dzisiaj £ukaszenka balansuje pomiêdzy
Wschodem, Zachodem oraz Chinami. Musi
tak robiæ, bo Bia³oru jest ma³ym 9,5miliono
wym pañstwem, bez surowców naturalnych,
bez dostêpu do morza i bez w³asnego kapita³u.
Poniewa¿ mieszkañcy Bia³orusi coraz bardziej
odczuwaj¹ kryzys gospodarczy spotêgowany
skutkami koronawirusa, nietrudno jest wywo
³aæ niezadowolenie spo³eczne. Kolorowe re
wolucje, które wybucha³y w przeci¹gu ostat
nich kilkunastu latach w ró¿nych zak¹tkach
wiata, pokaza³y, ¿e s¹ pieni¹dze i sposoby,
by rozbudziæ emocje, wywo³aæ gniew ludu
i uliczne protesty. Za tymi pieniêdzmi stoj¹
konkretni ludzie realizuj¹cy sobie znane cele.
Wród nich szczególnie aktywny jest pan
Georg Soros finansuj¹cy liczne fundacje pod
has³em demokratyzacji spo³eczeñstw. Dla
tego nie nale¿y siê dziwiæ, ¿e przy okazji wy
borów prezydenckich na bia³oruskie ulice
wysz³o tak wielu niezadowolonych. W wiêk
szoci byli to m³odzi, 2030latkowie. Dawniej
grupy protestuj¹ce na Bia³orusi liczy³y do 100
osób. Teraz wysz³y ich tysi¹ce. Mamy do czy
nienia z pokoleniem m³odych ludzi porusza
j¹cych siê w innej przestrzeni medialnej ni¿
ich rodzice i dziadkowie. Pokolenie to w wiêk
szoci nie korzysta z telewizji i gazet tylko
z sieci, na której maj¹ swoje grupy spo³eczno
ciowe. Wyranie widaæ podobieñstwo prote
stów m³odych Bia³orusinów z niedawnymi
protestami na ukraiñskim Majdanie lub na
ulicach Hongkongu. Kto jest inspiratorem tych
protestów? wiatowe media, zw³aszcza te
dzia³aj¹ce w Polsce, wmawiaj¹ nam, ¿e inspi
ratorem protestów jest Rosja. Czy¿by?
Polska ma swój szczególny udzia³ w de
mokratyzowaniu swoich wschodnich s¹sia
dów. W tym celu w 2007 r. zosta³a powo³ana
w Polsce telewizja Bie³sat nadaj¹ca w jêzyku
bia³oruskim. Oficjalnie celem tej telewizji jest
zapewnienie dostêpu Bia³orusinów do nieza
le¿nej informacji. Jej przekaz opiera siê na
krytyce rz¹dów £ukaszenki, dlatego do tej po
ry Bia³oru oficjalnie nie uzna³a tej stacji.
Politolodzy sprzyjaj¹cy opozycjonistom mó
wi¹ dzisiaj o przebudzeniu siê Bia³orusinów.
Nie ma na to ¿adnego potwierdzenia, bo na
Bia³orusi nie dzia³aj¹ orodki badania opinii
spo³ecznej. Obecnie obserwowana aktywiza
cja ulicy oraz ukazuj¹ce siê w internecie
sonda¿e nie powiedz¹, co myli przeciêtny
Bia³orusin. Na pewno chce spokoju i wola³by
skromnie ¿yæ, ale u siebie  bez dyktanda
zachodnich przyjació³. miem tak twierdziæ,
bo znam opiniê kilku Bia³orusinów polskiego
pochodzenia, którzy ciesz¹ siê, ¿e na czele ich
pañstwa stoi silny przywódca. Aleksander
£ukaszenka nie k³ania siê wielkim tego wiata,
nawet Putinowi. A to ¿e balansuje pomiêdzy
Zachodem i Wschodem, tylko dobrze o nim
wiadczy. M¹dra dyplomacja wymaga, by
rozwa¿aæ wiele kierunków miêdzynarodowej
wspó³pracy i polityki; bez palenia mostów.
Polscy przywódcy chyba o tym zapomnieli.

MIROS£AW ORZECHOWSKI
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z najwybitniejszych postaci Kocio³a katolickiego, bliski wspó³pracownik Ojca wiêtego
Jana Paw³a II.
Kardyna³ Grocholewski niespe³na rok temu
w Kalwarii Zebrzydowskiej mówi³ podczas
uroczystoci Wniebowziêcia Najwiêtszej
Maryi Panny:  Nie mo¿emy daæ siê zastra
szyæ ( ) Musimy broniæ prawdy nawet,
gdybymy byli za to obrzucani kamieniami.
Trzeba wzi¹æ na siebie swój krzy¿. Kto go nie
bierze i nie idzie za Chrystusem, nie jest
godzien swojego Pana! Nie mo¿emy baæ siê
krzy¿a, trudnoci, bycia obra¿onym, zlekce
wa¿onym. To nas nie powinno przera¿aæ,
a staæ siê powodem wzmocnienia  mamy
pomagaæ ludziom nie tylko s³owem, ale te¿
modlitw¹, ofiar¹, krzy¿em. Mamy budowaæ
Koció³ wszystkimi sposobami. Te s³owa
mo¿na uznaæ za motto ¿yciowe Kardyna³a.
18 lipca w rzymskiej Bazylice w. Piotra,
pod przewodnictwem kardyna³a Leonardo
Sandriego, wicedziekana Kolegium Kardy
nalskiego odby³a siê Msza w. pogrzebowa
za duszê p. Kardyna³a Zenona Grocholews
kiego. W Eucharystii uczestniczy³ równie¿
Ks. Abp Stanis³aw G¹decki, przewodnicz¹cy
Konferencji Episkopatu Polski.
W homilii, Kardyna³ Sandri zwróci³ uwa
gê na bogat¹ osobowoæ Zmar³ego, który ca³
kowicie powiêci³ siê kap³añskiemu powo³a
niu. Zaznaczy³, ¿e przyjaciele p. Kardyna³a
Grocholewskiego wielokrotnie podkrelali,
¿e ¿y³ on Bogiem, ³¹cz¹c siê z Nim na mod
litwie i w codziennej Eucharystii. Doda³, ¿e
by³ on zawsze umiechniêty i otwarty.
 Jego ¿ycie by³o drog¹ wiary i s³u¿by. By³
pielgrzymem, który widzia³ ziarna wiêtoci
w dziejach Kocio³a  mówi³ Kardyna³ Sandri
i przedstawi³ ¿yciorys Zmar³ego, podkrelaj¹c
jego s³u¿bê w Kociele i watykañskich insty
tucjach. Na zakoñczenie, zacytowa³ fragment
jego duchowego testamentu, który koñczy³ siê
s³owami: Niech Pan ma litoæ dla mnie,
grzesznika. Wszystkich proszê, by modlili siê
za mnie. Do zobaczenia w domu Ojca.
Obrzêdy ostatniego po¿egnania poprowa
dzi³ Papie¿ Franciszek. Ojciec wiêty w tele
gramie kondolencyjnym zaznaczy³, ¿e Kar
dyna³ Zenon Grocholewski da³ wielkie wia
dectwo gorliwoci kap³añskiej, wiernoci
Ewangelii i troski o budowanie wspólnoty
Kocio³a.
W najbli¿szych dniach trumna z cia³em
p. Kardyna³a zostanie przewieziona do Poz
nania, a uroczystoci pogrzebowe odbêd¹ siê
w katedrze poznañskiej.
W zwi¹zku ze mierci¹ Kardyna³a Gro
cholewskiego w imieniu Konferencji Episko
patu Polski wyrazy wspó³czucia rodzinie,
bliskim i wszystkim tym, których poruszy³a
Jego mieræ z³o¿y³ Ks. Abp Stanis³aw G¹
decki, przewodnicz¹cy KEP. Z wielkim smut
kiem przyj¹³em informacjê o nag³ej mierci
ksiêdza kardyna³a Zenona Grocholewskiego
 czytamy.  Zmar³ cz³owiek wybitny i jedno
czenie wybitnie skromny. Przez wiele lat by³
jedn¹ z wa¿niejszych postaci w Watykanie
i Kociele Powszechnym, jako prefekt Kon
gregacji Wychowania Katolickiego, wcze
niej kanclerz, sekretarz i prefekt Najwy¿szego
Trybuna³u Sygnatury Apostolskiej, najbli¿szy
wspó³pracownik trzech papie¿y. ( ) Cz³o
wiek zupe³nie nieprzeciêtny, który w nieprze
ciêtny sposób ¿y³ i myla³  jako wybitny

intelektualista, kap³an, profesor i kardyna³.
Cz³owiek zupe³nie nieprzeciêtny, który rów
nie¿ w nieprzeciêtny sposób umi³owa³ Chrys
tusa i jego Koció³, którym powiêci³ ca³e
swoje ¿ycie.
Pociechy p³yn¹cej z wiary szukamy dzi
w S³owie Bo¿ym powtarzaj¹c Chrystusowe
s³owa, zapisane w Ewangelii wg. w. Jana:
Ja jestem zmartwychwstaniem i ¿yciem. Kto
we Mnie wierzy, choæby i umar³, ¿yæ bêdzie.
Ka¿dy, kto ¿yje i wierzy we Mnie, nie umrze
na wieki (J, 11,25).
Odpoczywaj w pokoju!
p. Kardyna³a Grocholewskiego wspo
mina³ Ks. Abp Marek Jêdraszewski, Metro
polita Krakowski: Cz³owiek wielkiej dobroci,
wielkiego serca, wielki patriota ( ). Z per
spektywy Rzymu, patrzy³ z wielk¹ nadziej¹ na
przemiany, zw³aszcza te, które zapocz¹tkowa³
w. Jan Pawe³ II Wielki, gdy chodzi o odnowê
¿ycia religijnego i politycznego w naszej Oj
czynie, ale i w tej czêci Europy rodkowo

stoty w obejciu z najbli¿szymi, tak¿e wspó³
pracownikami, i dobroci.
Zenon Grocholewski urodzi³ siê 11 pa
dziernika 1939 r. w Bródkach, w województ
wie poznañskim. wiêcenia kap³añskie przy
j¹³ w 1963 r. w Poznaniu, po czym przez 3 lata
pracowa³ w poznañskiej parafii Chrystusa
Króla. Ukoñczy³ studia filozoficznoteologicz
ne w Arcybiskupim Seminarium Duchownym
w Poznaniu oraz studia prawa kanonicznego
na Papieskim Uniwersytecie Gregoriañskim
w Rzymie, gdzie zrobi³ doktorat. Pracê dok
torsk¹ nagrodzono z³otym medalem Ojca
wiêtego Paw³a VI.
Ks. Kardyna³ zosta³ skierowany do pracy
w Najwy¿szym Trybunale Sygnatury Apo
stolskiej. Po kilku latach zosta³ kanclerzem,
a póniej sekretarzem i na koniec prefektem
Sygnatury Apostolskiej. 22 grudnia 1982 r.
Ojciec wiêty Jan Pawe³ II wyniós³ Go do
godnoci biskupa. Od 1991 r., jako arcybi
skup, by³ cz³onkiem komisji studiuj¹cej wraz
z Ojcem wiêtym projekt reformy Kurii
Rzymskiej, cz³onkiem Komisji Dyscyplinar
nej Kurii Rzymskiej, konsultorem, a nastêp
nie cz³onkiem Papieskiej Rady ds. Tekstów
Prawnych, przewodnicz¹cym Komisji ds.

Papie¿ Franciszek przy trumnie p. Ks. Kard. Zenon Grocholewskiego

Wschodniej. Patrzy³ z wielkimi nadziejami,
ale tak¿e z niepokojem na to, co dzia³o siê
w Polsce po 89. roku i zawsze siê cieszy³, kiedy
widzia³, ¿e sprawy polskiej tradycji chrzeci
jañskiej w naszej Ojczynie, wiernoci pew
nym wartociom i idea³om, mimo trudnoci,
zwyciê¿aj¹, ¿e Polska zmierza do lepszego
jutra  podkreli³ Metropolita Krakowski.
Ks. Abp Jêdraszewski podkreli³, ¿e
patrz¹c na ¿ycie ks. kardyna³a, to jak postê
powa³ w godnociach i urzêdach watykañs
kich, staj¹c siê najpierw Prefektem Sygnatury
Apostolskiej, a wiêc Najwy¿szego S¹du Ko
cielnego, a potem Prefektem Kongregacji
Wychowania Katolickiego, jednej z najbar
dziej wp³ywowych i wa¿nych instytucji waty
kañskich, to jednoczenie by³o widaæ jak on
dba³ nie o siebie, nie wywy¿sza³ siê, ale by³
zatroskany przede wszystkim, aby Chrystus
wzrasta³ w Kociele i w wiecie, tak¿e w jego
¿yciu osobistym. Tym entuzjazmem apostols
kim promieniowa³ na wszystkich  by³ zawsze
pe³en zapa³u i ¿aru apostolskiego, a jedno
czenie cz³owiekiem wielkiej skromnoci, pro

Foto: ks. Grzegorz Lenart, Archidiecezja Krakowska

17 lipca 2020 r., w wieku 80 lat, zmar³ w Rzymie Ks. Kardyna³ Zenon Grocholewski, jedna

Adwokatów Stolicy Apostolskiej i przy Kurii
Rzymskiej, cz³onkiem Papieskiego Komitetu
Miêdzynarodowych Kongresów Euchary
stycznych, prezesem S¹du Kasacyjnego Pañ
stwa Watykañskiego, cz³onkiem komisji
prawnej utworzonej do przestudiowania no
wego Prawa Fundamentalnego Pañstwa Wa
tykañskiego. W 1999 r. zosta³ mianowany
prefektem Kongregacji Wychowania Kato
lickiego, a 21 lutego 2001 r. Ojciec wiêty
Jan Pawe³ II wyniós³ go do godnoci kardy
na³a diakona.  Dla mnie by³ to papie¿, który
odegra³ wielk¹ rolê w wiecie  mówi³ o Ja
nie Pawle II.  Szkoda tylko, ¿e jego doktryna
wci¹¿ jest tak ma³o znana. ( ) A niesie po
tê¿ny potencja³ wiêtoci, wiedzy, nauki dla
ca³ego wiata. Ja bardzo chêtnie wracam do
jego tekstów i czasem jestem naprawdê zach
wycony, bo odkrywam na nowo jego myl 
mówi³ Kardyna³ Grocholewski.
By³ te¿ cz³onkiem Kongregacji ds. Bisku
pów, prezesem: Papieskiego Dzie³a Powo³añ
Kap³añskich oraz Parlamentarnej Komisji
Interdykastrialnej do Odpowiedniej Dystry

p. Ks. Kard. Zenon Grocholewski
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Cz³owiek wybitny i wybitnie skromny

bucji Ksiê¿y w wiecie, cz³onkiem Kongre
gacji Doktryny Wiary, cz³onkiem Rady Spec
jalnej dla Oceanii Sekretariatu Generalnego
Synodu Biskupów. Ponadto by³ Wielkim
Kanclerzem Papieskiego Uniwersytetu Gre
goriañskiego, Wielkim Kanclerzem Papies
kiego Instytutu Archeologii Chrzecijañskiej,
Wielkim Kanclerzem Papieskiego Instytutu
Studiów Arabskich i Islamistyki oraz patro
nem Papieskiego Wy¿szego Instytutu £aciny.
By³ cz³onkiem honorowym Papieskiej Akade
mii w. Tomasza z Akwinu, honorowym
cz³onkiem stowarzyszeñ: Kanonistów S³owa
cji, Kanonistów W³oskich i Kanonistów Pols
kich, honorowym obywatelem dwóch miast
w Stanach Zjednoczonych: Trenton i Pince
ton, Agropoli we W³oszech i Levocy na S³o
wacji. Odznaczony Medalem Honorowym
Polonia Semper Fidelis za zas³ugi dla biogra
fistyki polonijnej, Wielkim Medalem w. Go
razda, bêd¹cym najwy¿szym odznaczeniem
Ministerstwa Edukacji w S³owacji za zas³ugi
w dziedzinie rozpowszechniania wiedzy na
S³owacji i o S³owacji oraz Wielkim Krzy¿em
Orderu Zas³u¿onych dla Chile. By³ ponadto
doktorem honorowym kilku uczelni: Akade
mii Teologii Katolickiej w Warszawie, Kato
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwer
sytetu w Passau, Uniwersytetu w Glasgow,
Uniwersytetu Komeñskiego w Bratys³awie, Pa
pieskiego Uniwersytetu Katolickiego w Bue
nos Aires, Uniwersytetu im. Adama Mickie
wicza w Poznaniu, Uniwersytetu Fu Jen
w Taipei na Tajwanie, Uniwersytetu l¹skiego
w Katowicach, Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu i Uniwersytetu Papieskiego Jana
Paw³a II w Krakowie.
Liczne funkcje i urzêdy nie przeszkadza³y
Ksiêdzu Kardyna³owi w pracy naukowej. Na
szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ publikacje doty
cz¹ce prawa ma³¿eñskiego i edukacji. Jako
biskup, arcybiskup i kardyna³ Zenon Grocho
lewski bra³ udzia³ w wielu wa¿nych wyda
rzeniach kocielnych z Synodami Biskupów
na czele oraz reprezentowa³ Ojca wiêtego
Jana Paw³a II na lokalnych uroczystociach
rocznicowych w ponad 20 krajach. Kard.
Grocholewski czêsto mówi³ o wielkim wp³y
wie, jaki mia³ na niego Jan Pawe³ II. Podkre
la³, ¿e ród³em wielkoci Papie¿a Polaka by³o
¿ycie duchowe. Wspomnia³ pierwszy, spon
taniczny wyjazd papie¿a na Mentorellê. Pa
pie¿ powiedzia³ tam dwie fundamentalne rze
czy: pierwszym zadaniem papie¿a jest modlit
wa, nie nauczanie, organizowanie, reformo
wanie, oraz, ¿e to jest ona nieod³¹cznym
warunkiem skutecznoci jego pracy.  Jego
piêkna osobowoæ znajduje swoje korzenie
w jego ³¹cznoci z Panem Bogiem. Nikt nie
mo¿e w Kociele wiele zrobiæ, je¿eli nie jest
z³¹czony z Panem Bogiem. Pan Jezus mówi³
jasno beze mnie nic uczyniæ nie mo¿ecie.

OPRAC. IWONA KLIMCZAK
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Zanim nast¹pi³ cud nad Wis³¹
Na pocz¹tku lipca 1920 roku naród polski wiedzia³ jedno. G³upia polityka ukraiñska
Naczelnika Józefa Pi³sudskiego jeszcze nie sprowadzi³a odrodzonego pañstwa polskiego
w czerwon¹ otch³añ, ale znalaz³o siê ono nad krawêdzi¹ przepaci. Naród zmuszony
zosta³ podj¹æ ogromny wysi³ek, by w tê przepaæ nie run¹æ.
Pakt wojskowy z atamanem Petlur¹, czyli
z Ukraiñsk¹ Republik¹ Ludow¹, podpisany
w kwietniu 1920 r., okaza³ siê bezwartocio
wy. Dlaczego? Po pierwsze, Bogiem a praw
d¹, Petlura by³ na Ukrainie nikim, tzn. jego
mandat do sprawowania w³adzy w Kijowie
by³ s³abiutki. Po drugie, jego armia by³a mikra
liczebnie; by³o to zaledwie ok. 4 tys. oficerów
i kilkanacie tysiêcy szeregowego ¿o³nierza,
czyli prawie nic.
Ale, niestety, sojusz z Petlur¹, do niedaw
na wrogiem Polski, zosta³ zawarty. Jakie by³y
pozycje Polski na Wschodzie? Z koñcem 1919
roku wojsko polskie osi¹gnê³o liniê rzeki Be
rezyny. Na pó³nocy dotar³o do Dwiny i os
wobodzi³o po³o¿one na jej prawym brzegu
Inflanty Polskie. Tej rubie¿y nale¿a³o siê trzy
maæ. Od ujcia Berezyny do Dniepru wojsko
polskie osi¹gnê³o liniê biegn¹c¹ skosem do
górnego Zbrucza, który od wieków stanowi³
wschodni¹ granicê Ma³opolski. To by³o w pol
skich rêkach, ten stan polskiego posiadania
akceptowaliby bolszewicy. Niestety, Pi³sudski
nie z nimi zawar³ pokój, lecz wszed³ w sojusz
z Petlur¹, stawiaj¹c tym samym na bardzo nie
pewn¹ kartê.
Nie mia³ w tym zakresie dobrych suflerów.
Prawica, tak¿e narodowa, czuj¹c wstrêt do
bolszewizmu, g³osi³a has³a typu nigdy z nimi
nie uk³adaæ siê, bo nas oszukaj¹. Lewica po
stulowa³a zagwarantowanie prawa narodów
Litwy, Bia³orusi i Ukrainy z prawem do nie
podleg³oci w³¹cznie.
Przywo³ujê tu tezê Stanis³awa CataMac
kiewicza, wed³ug której z tych ziem Ukraina
dla bolszewików by³a najcenniejsza i z jej
posiadania zrezygnowaæ nie mogli, natomiast
Bia³oru przedstawia³a i przedstawia wartoæ
znacznie mniejsz¹ i tak jest chyba do dzi.
G³osi³ on te¿ inny pogl¹d. Otó¿, wród bolsze
wików by³y dwa kierunki polityczne. Jeden,
którego rzecznikiem by³ np. Trocki, g³osi³ po
trzebê parcia na Zachód, by ca³¹ Europê do
prowadziæ do stanu, w jakim by³a Rosja. Dru
gi kierunek od¿egnywa³ siê od eksportu rewo
lucji na Zachód, by skoncentrowaæ siê na po
lityce wewnêtrznej, tj. na budowaniu socjaliz
mu w jednym kraju, w Rosji, na jej unowocze
nianiu, industrializacji i elektryfikacji. Oczy

wicie przy u¿yciu ukraiñskiego wêgla i stali.
Ten drugi pogl¹d reprezentowa³ Stalin. Lenin
waha³ siê pomiêdzy jednym a drugim. Wszyst
ko to jest nie bez znaczenia dla cudu nad Wis
³¹, do którego dosz³o w sierpniu 1920 r. Ale
póki co, w lipcu 1920 r. postanowili zaatako
waæ Polskê. I parli na Zachód.
Tymczasem spo³eczeñstwo Polski zaczê
³o trzewieæ z euforii po wjedzie wojsk pols
kich do Kijowa, a nawet, co znacznie groniej

miê, która powinna nale¿eæ do pañstwa pols
kiego i do której nie wolno wpuciæ bolszewi
zmu. Kiedy za ruszylimy na Kijów, rozpro
szylimy pu³ki nasze na olbrzymie przestrzenie,
które ogarn¹æ w prawid³owy w wojennym
rzemiole sposób, dostatecznie obsadziæ od
czo³a, zabezpieczyæ na skrzyd³ach wród lud
noci obcej i niepewnej by³o zupe³nym niepo
dobieñstwem. Skorzystali z tego znakomicie
bolszewicy. Ustêpuj¹c nam pola bez bitew, bez
strat, wci¹gnêli nas na te wielkie przestrzenie
starym obyczajem wojennym rosyjskim, który
ju¿ dzieciom w szkole po winien byæ znany.
Zarazem za przedstawiaj¹c nasz pochód na
Kijów jako chêæ rozbicia Rosji, wykrzesali
has³o wojny narodowej i pozyskali dla hord

Rz¹d Obrony Narodowej Wincentego Witosa, 1920 r.

sze, wpadaæ w stan apatii, a niekiedy nawet
i paniki. W ówczesnej prasie doæ szybko po
jawi³a siê trzewa ocena przyczyn zaistnia³ej
sytuacji. Ocena ta by³a jednoznaczna: winien
wszystkiemu by³ Pi³sudski. Rzeczpospolita
w artykule Ojczyzna w niebezpieczeñstwie
pyta³a: Jak to siê sta³o, ¿e bolszewickie wojsko
rosyjskie uzyska³o przewagê nad naszym?
Odpowied by³a prosta: Sta³o siê to nie z wew
nêtrznej si³y bolszewizmu, bo tej on nie ma,
a w wojsku mniej ni¿ gdziekolwiek, lecz raczej
z powodu naszych b³êdów. Zwrot wywo³a³a
nieszczêsna, zupe³nie niepotrzebna i na wskro
lekkomylna kampania kijowska. Przedtem
stalimy mocno na linii (Berezyny) pracowicie
wywalczonej i ulepszanej, a twardo trzymanej
przez ¿o³nierza, wiadomego, ¿e os³ania zie

czerwonej armii to, czego jej najbardziej nie
dostawa³o, mianowicie wspó³udzia³u dawnych
oficerów carskich i umiejêtne kierownictwo,
uosobione w okrytej s³aw¹ i skupiaj¹cej roz
bie¿ne dot¹d si³y rosyjskie, postaci Brusi³owa.
Ju¿ od koñca kwietnia, gdy nasz pochód
na Ukrainê odbywa³ siê po prostu bez oporu
przeciwnika, by³ powód do niepokoju. Ju¿
w po³owie maja, gdy przysz³o tak silne uderze
nie bolszewickie na pó³nocy jakiego dot¹d nie
by³o, zarysowa³a siê pewnoæ, ¿e nieprzyjaciel
nie tylko nie jest rozbity i zgnêbiony, ale
wzmocniony. A gdy przed po³ow¹ czerwca za
cz¹³ siê odwrót spod Kijowa, by³ ju¿ najwy¿szy
czas na otwarte ostrze¿enie i nawo³ywania do
obrony przed wielkim niebezpieczeñstwem,
czego i wtedy jeszcze niektórzy nie rozumieli

21 czerwca br. w kociele pw. w. Katarzyny
Aleksandryjskiej Ks. Abp Grzegorz Ry cele
browa³ Mszê wiêt¹ w intencji przedsiêbior
ców.
Uroczystoæ wi¹za³a siê z Dniem Przedsiê
biorcy ustanowionym przez Sejm w 2016 r.
Metropolita £ódzki w homilii przypomnia³
s³owa Ojca wiêtego Jana Paw³a II z encykliki
Laborem exencens: Praca ma to do siebie,
¿e ³¹czy ludzi.
Ks. Abp Ry mówi³ te¿ o solidarnoci,
która jest jednym z wymiarów pracy: Jestemy
do siebie wzajemnie odniesieni na wiele spo

sobów, ale praca i przedsiêbiorczoæ to jeden
z tych wymiarów rzeczywistoci, w której
ludzie s¹ zapraszani do jednoci. Solidarnoæ
jest s³owem, które jest w absolutnej opozycji
do tego obrazu pracy, która jest miejscem
konfliktu.
Jak podkrela³ Metropolita £ódzki, ekono
mia nie jest stosunkiem do pieni¹dza, ale jest
stosunkiem do ludzi, bo kluczem jest cz³owiek
i wzajemne relacje, za prawem jest dobro
ludzi. Nale¿y wiêc troszczyæ siê o ludzi, a nie
tylko o to, ¿eby siê zgadza³ porz¹dek w kasie.
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Praca jednoczy ludzi

i na co sarkali.
Dzisiaj mówi¹ codzienne sprawozdania
wojenne naszego dowództwa wojskowego.
Mówi¹ nam one od kilku dni, ¿e nieprzyjaciel,
korzystaj¹c z naszego cienkiego rozlania siê
po ogromnej przestrzeni ukraiñskiej, wpako
wa³ nam na ty³y jazdê Budionnego i zmusi³ do
odwrotu znad Dniepru. Mówi¹ nam od wczo
raj, ¿e jazda jakiego innego Budionnego
dosta³a siê na ty³y nasze na Wo³yniu i zmusza
do odwrotu znad S³uczy. Mówi¹ nam dzisiaj,
¿e cofamy siê na Polesiu od Mozyrza i Kalen
kowicz i ¿e gotuje siê tak¿e na pó³nocy natar
cie nieprzyjaciela ko³o Bobrujska. Jednym
s³owem Brusi³ow, korzystaj¹c z rozprzestrze
niania naszych si³, zachwia³ cianê wojska
naszego, a raz zachwiawszy, uderza w ró¿nych
stronach i pcha nasz odwrót. To jest stan
rzeczy na obszarze wojny wschodniej: nieprzy
jaciel ma w tej chwili przewagê.
Tak pisa³a Rzeczpospolita na pocz¹tku
lipca 100 lat temu. Wyra¿ono tu gorzk¹ praw
dê, która by³a taka: dzieci w szkole na temat
prowadzenia wojny wiedzia³y wiêcej ni¿ Pi³
sudski. Dlatego niepodleg³oæ odrodzonej po
123 latach niewoli Polski oparta by³a na bar
dzo kruchych podstawach, a¿ wreszcie za
wis³a na cienkim w³osku.
S³abemu dowództwu wojskowemu towa
rzyszy³ s³aby rz¹d. Co miesi¹c niemal¿e do
chodzi³o do przesilenia gabinetowego. Lewi
ca utworzenie Rady Obrony Pañstwa uzale¿
nia³a od utworzenia rz¹du lewicowego, robot
niczoch³opskiego. Tak wiêc Polsce dwuto
rowo zagra¿a³a bolszewizacja: przez najazd
z zewn¹trz oraz przez wewnêtrzn¹ bolszewi
zacjê. Daszyñski mówi³: my z bolszewikami
dogadamy siê, gdy sami utworzymy rz¹d nie
panów, lecz robotniczow³ociañski.
Na marginesie, za dostrzeganie i ostrzega
nie przed zagro¿eniem wewnêtrzn¹ bolszewi
zacj¹ kraju w lipcu 1920 r. ³ódzki dziennik
Rozwój zap³aci³ zawieszeniem edycji gazety.
Tymczasem bolszewicy w pochodzie na
Zachód forsowali kolejne przeszkody: rzeki,
wzniesienia, miasta, fortece; s³owem wszyst
ko to, co ¿o³nierz Polski w ciê¿kiej walce
osi¹gn¹³ przez minione pó³tora roku.
Lipiec koñczy³ siê pod has³em mê¿nie
zajrzeæ prawdzie w oczy. W tym czasie front
zatrzyma³ siê na linii GrajewoOssowiecKa
mieniecKobryñ. By³a Kongresówka zosta³a
ju¿ przez bolszewików napoczêta. Tu i ów
dzie da³o siê zauwa¿yæ objawy histerycznego
rozstroju, niepokoju i niewiary we w³asne si³y.
Lecz ogólna sytuacja nie dawa³a powodu do
takich objawów. Na dziej¹ by³a armia ochot
nicza, formowana przez gen. Józefa Hallera.
S³owa Roty Hallerowskiej s¹ dzi ma³o znane.
Warto je przypomnieæ:
Osta³ nam jeszcze w piersi gniew/ i kosa
w krzepkiej d³oni./ Za orê¿ chwyæcie! Krew za
krew/  Do broni! Czas do broni!/ Któ¿ by nam
doma zostaæ móg³?/ Tak nam dopomó¿ Bóg.../
Powstañcie wszyscy! Nadszed³ czas!/Do
broni! Haller wzywa  / Któ¿ jak nie on po
wiedzie nas/ Pêkniête skuæ ogniwa?/ Nie
shañbi ziemi naszej wróg!/ Tak nam dopomó¿
Bóg.../ W tysi¹ce koni bêdziem gnaæ/ Jak
piorun i jak burza / Gdy przysz³a pora praæ
 to praæ/ Wróg we krwi niech siê nurza/ Nie
damy ziemi, sk¹d nasz ród/ Tak nam dopomó¿
Bóg.../ Có¿ st¹d, ¿e wokó³ chytry wróg/ Jak
paj¹k sieæ rozsnuwa / Pójdziemy w mg³ê
poleskich dróg/ Nad nami Haller czuwa,/
Któ¿by z nas doma ostaæ móg³!/ Tak nam
dopomó¿ Bóg.../ Po ca³ej Polsce grzmi jak
dzwon/ Nambój i na zwyciêstwo!/ I p³ynie
piew przed Bo¿y Tron/ Racz nam daæ hart
i mêstwo / Nie damy ziemi sk¹d nasz ród/
Tak nam dopomó¿ Bóg...
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Junipero Serra, Aposto³ Kalifornii (cz. 1)
Szaleñstwo niszczenia pomników ogarnê³o wiele miast amerykañskich. Obalono ich wiele,
a wród nich pomnik Junipero Serry. Czym narazi³ siê lewackim aktywistom aposto³
Kalifornii, czy¿by tym, ¿e by³ bia³ym cz³owiekiem? Tak czy inaczej sta³ siê ofiar¹ nowej
odmiany rasizmu, rasizmu czarnego.

Apostolskie Kolegium do Propagowania Wia
ry. Tam sposobi³ siê do pracy misyjnej, po
znaj¹c równie¿ mowê swoich przysz³ych
parafian. U³o¿ywszy dla nich w ich jêzyku
prosty katechizm i zbiór podstawowych mod
litw, wyruszy³ w towarzystwie Francisco
Palou przez dzikie góry Sierra Gorda. Po wie
lu dniach wêdrówki dotar³ w odciête od wia
ta doliny, gdzie móg³ odnaleæ lady pracy
swych poprzedników sprzed dwóch stuleci,
zamordowanych braci z zakonu w. Augusty
na. Dzia³alnoæ wród Indian w Sierra Gorda
polega³a w pierwszej kolejnoci na zorgani
zowaniu osad misyjnych. By takie mog³y
powstaæ, nale¿a³o zachêciæ i sk³oniæ Indian
do zejcia z gór i osiedlenia siê w dolinach,
gdzie mo¿na by³o uprawiaæ ziemiê i hodo

Zatoka Monterey uchodzi za najpiêkniejsz¹ tedrê filozofii. Przez piêtnacie lat zakonnik
na Wybrze¿u Kalifornijskim, bo czêciowo ten wyk³ada³ doktrynê Tomasza z Akwinu,
zachowa³a jeszcze sw¹ naturaln¹ dzikoæ, nie Dunsa Szkota i innych mylicieli rednio
tak jak Zatoka San Francisco opasana ró¿no wiecznych. Czu³, ¿e nauczanie nie by³o jego
rodnym budownictwem ogromnego miasta. powo³aniem. Nie widzia³ siê uczonym. Ma
Tu, na wydmach, jak przed wiekami szumi¹ rzy³ o dalekich ludach, jeszcze nieochrzczo
jeszcze aromatyczne sosny pochylone wiat nych. Chcia³ byæ, jak patron uniwersytetu 
rem od oceanu. W scenerii jak z bajki stoi mi misjonarzem. Wysi³ki czynione w tym kie
syjny koció³ San Carlos Borromeo de Carme runku od d³u¿szego czasu zosta³y wreszcie
lo, nale¿¹cy do misji za³o¿onej na wybrze¿u uwieñczone powodzeniem. Od w³adz zakon
w 1770 roku. Prosta fasada z czworok¹tn¹ nych otrzyma³ zgodê na wyjazd do Meksyku.
rozet¹ nad portalem, typowo meksykañs
ka, fasada spiêta po bokach niesymetrycz
nie krêpymi wie¿yczkami, raczej sygnatur
kami, oto ca³e dostojeñstwo dwigniêtego
z ruin kocio³a. Niewielki plac, zacieniony
rozros³ymi drzewami, tonie w kwiatach
i ozdobnych powojach: franciszkañska
bliskoæ ze wiatem przyrody, tak jak
umiar i ubóstwo, które rz¹dz¹ wystrojem
prostej nawy. W bocznej kaplicy ustawio
no na rodku sarkofag z odlan¹ w br¹zie
postaci¹ le¿¹cego na wieku zakonnika,
któremu towarzysz¹ wspó³bracia w pozyc
ji klêcz¹cej i w gecie modlitwy za duszê
umieraj¹cego. Spoczywaj¹ w nim szcz¹t
ki Junipero Serry, aposto³a Kalifornii.
Obok, w przeszklonym relikwiarzu, widaæ
za kryszta³ow¹ szybk¹ deszczu³ki z trum
ny, w której by³ pochowany w 1784 roku.
W osobie Junipero Serry zbiegaj¹ siê
w¹tki ¿ycia niezliczonej liczby misjona
rzy, którzy od XVI wieku przybywali do
Ameryki z ró¿nych zak¹tków Europy, nie
tylko z Hiszpanii, by niekiedy z nara¿e
niem ¿ycia nieæ wiat³o wiary ludom ¿y
j¹cym jeszcze w okowach pogañstwa.
O Indianach kalifornijskich powiadano O. Serra odprawia Mszê w. w Monterey, obraz Léona Trousseta, 1877
w XVIII w., ¿e nie znaj¹ ¿adnych praw,
¿adnej kultury, ¿adnego Boga. A pomimo to Mia³ trzydzieci szeæ lat, gdy po wyj¹tkowo waæ byd³o, jako koczownikom i myliwym
dostrze¿ono w nich istoty w pe³ni ludzkie, d³ugiej, trzymiesiêcznej, morderczej podró¿y dóbr do tej pory im nieznanych. Systema
godne niewyobra¿alnego wysi³ku ze strony dotar³ w koñcu do Veracruz w towarzystwie tyczna, cierpliwa i ciê¿ka praca przynios³a
franciszkañskich ³owców dusz, by wydwig wspó³brata zakonnego, swego by³ego stu rezultaty. Uda³o siê zorganizowaæ a¿ piêæ
n¹æ ich na wy¿szy poziom egzystencji, tak denta, Palou  jak siê okaza³o  dozgonnego misji, które z czasem, w latach 17501753,
duchowej, jak i materialnej. Junipero Serra przyjaciela, a póniej jego biografa.
da³y pocz¹tek indiañskim osadom: Jalpan,
przyszed³ na wiat w 1713 roku w miejsco
Po zakotwiczeniu w porcie, bez oci¹gania Landa, Tilaco, Tancoyol i Conca.
woci Petra na Majorce, na wyspie w archi siê, Junipero ruszy³ natychmiast do miasta
Przebrniêcie z powodzeniem przez pio
pelagu Balearów na Morzu ródziemnym. Meksyku przynaglany gorliwoci¹ nawraca nierski okres organizowania misji w tak trud
Od m³odoci zwi¹za³ siê z tamtejsz¹ stolic¹, nia Indian. W drodze zdarzy³ siê nieszczê nym rejonie, jakim by³y góry i rodowisko
Palm¹, gdzie ten ch³opski syn uczêszcza³ na liwy wypadek, którego skutki zaci¹¿y³y nad Sierra Gorda, kaza³o w³adzom zakonnym
nauki do zakonnych szkó³. To tam dano mu ca³ym jego ¿yciem. Podczas jednego z posto odwo³aæ Junipero Serrê do miasta Meksyku
na chrzcie imiê Miguel José, które zmieni³ jów zosta³ uk¹szony przez jadowitego wê¿a z myl¹ przygotowania go do pracy na jesz
w czasie profesji na zakonne imiê Junipero, tak niebezpiecznie, i¿ ledwie unikn¹³ mierci. cze trudniejszy front i wys³ania do ¿yj¹cych
byæ mo¿e w nawi¹zaniu do nazwy wysokie Nigdy nie wyleczona rana sprawi³a, ¿e Juni na pó³nocy wojowniczych Apaczów, którzy
go ja³owca, krzewu prawie niezniszczalnego, pero okula³, i to na trwa³e, co w przysz³oci w³anie w okrutny sposób zabili kilku ¿o³nie
mog¹cego rosn¹æ wszêdzie, nawet na pus mia³o bardzo ograniczaæ jego ruchliwoæ rzy i dwóch misjonarzy. Zatrzymawszy siê
tyni, a symbolicznie sugeruj¹cego niez³om podczas dalekich, pieszych podró¿y. Z dru w San Fernando, miast na kilka miesiêcy,
noæ w dzia³aniu tego twardego cz³owieka. giej strony jego dzielnoæ w znoszeniu bólu spêdzi³ w kolegium a¿ siedem lat. Gwardian
W wieku piêtnastu lat zosta³ przyjêty na zyskiwa³a mu podziw i sympatiê Indian. Po kolegium zmieni³ bowiem zdanie, widz¹c
sto³eczny uniwersytet nazwany imieniem krótkiej aklimatyzacji we franciszkañskim w nim nie tylko dowiadczonego misjonarza,
Rajmunda Lullyego (zm. 1315 r.), barwnej, kolegium misyjnym San Fernando w³adze ale przede wszystkim zdolnego wyk³adowcê
redniowiecznej postaci, kochanka o z³ama zakonne wyznaczy³y go prawie natychmiast i chêtnie s³uchanego kaznodziejê, tudzie¿
nym sercu, ma³¿onka, uczonego, ekscen do pracy wród jeszcze nienawróconych In wizytatora rozproszonych na ogromnym ob
trycznego myliciela, poety, wagabundy, któ dian z plemienia Pame, nale¿¹cej do wielkiej szarze Meksyku osad misyjnych i francisz
ry przemierza³ znaczne obszary Europy, rodziny Chichimeków.
kañskich domów zakonnych. Pomimo kalect
wreszcie pustelnika, a na koniec mêczennika
Uda³ siê zatem Junipero Serra do Quere wa i trudnoci w poruszaniu siê, przemierzy³
ukamienowanego przez Arabów w Afryce taro, do franciszkañskiego klasztoru Santa tysi¹ce kilometrów pieszo, konno, na wozie
za próbê nawracania ich na chrzecijañstwo. Cruz, przy którym ju¿ w 1683 roku, naladu i ³odziami. Dociera³ w najdalsze okolice, po
Po studiach, które ukoñczy³ z najwy¿szymi j¹c przyk³ad z Rzymu, zosta³o za³o¿one pier konywa³ d¿unglê na po³udniu, pragn¹³ byæ
wyró¿nieniami, m³ody Serra otrzyma³ ka wsze w Meksyku, ale i w ca³ej Ameryce, obecny wszêdzie, a ju¿ najchêtniej poród

, lipiec 2020 roku, nr 268

swych ukochanych Indian. Ci za, sami za
prawieni do znoszenia wyszukanych katuszy
w rytualnych inicjacjach, najbardziej podzi
wiali w nim dzielnoæ w znoszeniu cierpienia
z powodu ropiej¹cej rany po uk¹szeniu wê¿a.
Tak przeto nie w stolicy, która gorszy³a go
swym bogactwem i pró¿n¹ ostentacj¹, lecz po
ród najbiedniejszych Indian odnalaz³ swoje
powo³anie. Zwi¹zany jednak lubem zakon
nego pos³uszeñstwa, pobyt w miecie znosi³
z cierpliwoci¹ jako dopust Bo¿y. Niespe³nio
ne pragnienie dotarcia do Apaczów i nawra
cania tych dzikich ludów na dalekiej Pó³nocy
rekompensowa³ skrajn¹ ascez¹ i umartwie
niami, w czym doszukiwa³ siê skutecznych
rodków ekspiacji za grzeszne ¿ycie Hiszpa
nów.
I oto w latach szeædziesi¹tych XVIII wie
ku miasto Meksyk ogarnê³a gor¹czka i pod
niecenie. Odkryta jeszcze w XVI stuleciu
przez Hiszpanów Kalifornia, ziemia do tej
pory zaniedbywana przez króla Hiszpanii ja
ko peryferia ogromnego imperium, znalaz³a
siê w samym centrum zainteresowania wiel
kich mocarstw europejskich, Anglii i Ros
ji, z których ka¿de na w³asn¹ rêkê wysy
³a³o ekspedycje badawcze i kupieckie do
zajêcia obiecuj¹cych w bogactwa wybrze
¿y Pacyfiku na odcinku kalifornijskim. Na
to Hiszpania nie mog³a pozwoliæ. Wice
król w Meksyku otrzyma³ z Madrytu roz
kazy, by jak najszybciej wys³aæ w zagro
¿ony rejon posterunki wojska i misjona
rzy. Przed Junipero Serr¹ otwiera³a siê
wymarzona okazja powrotu do misyjne
go dzie³a. Tym razem tê jego gorliwoæ
zaakceptowali prze³o¿eni. Dziêki do
wiadczeniom, jakie wyniós³ z Sierra Gor
da, utwierdzali siê w przekonaniu, ¿e ten
kulej¹cy, s³aby, ale gorliwy zakonnik,
wówczas zbli¿aj¹cy siê do szeædziesi¹t
ki, powinien poradziæ sobie w tym arcy
trudnym przedsiêwziêciu.
I do³¹czyli go do ekspedycji gubernato
ra Gaspara de Portoli wys³anego w 1767 r.
na Pó³wysep Kalifornijski, czyli do Dolnej
Kalifornii  Baja California  z rozkazem
przejêcia w imieniu franciszkanów znaj
duj¹cych siê tam misji jezuickich, pozo
stawionych bezpañsko po wydalonych
z zamorskich dominiów Hiszpanii zakon
ników Towarzystwa Jezusowego. Po wy
konaniu zadania Gaspar de Portola otrzyma³
rozkaz kontynuowania ekspedycji dalej na
pó³noc, a¿ do Górnej Kalifornii  Alta Cali
fornia  jak podówczas nazywano obszar dzi
siejszego amerykañskiego stanu Kalifornia.
Ekspedycja podzieli³a siê na dwie grupy,
morsk¹ i l¹dow¹. Morzem p³ynê³y trzy statki,
San Carlos, San Antonio i San José. Junipero
Serra, pomimo swego kalectwa, szed³ na pó³
noc l¹dem. Towarzyszyli mu trzej wspó³bra
cia: nieod³¹czny Francisco Palou, niestrudzo
ny kronikarz wyprawy Juan Crespi i Fermín
Lasuén. Do osobistych pos³ug, jako kalece,
przydzielono mu piêtnastoletniego ch³opca in
diañskiego. Grupa zakonników i ¿o³nierzy
dotar³a w okolice dzisiejszego miasta San
Diego na granicy USA z Meksykiem w lipcu
1769 r. Tam dowiedzieli siê o straszliwym
losie ekspedycji morskiej, któr¹ rozproszy³
szalej¹cy sztorm, a wiêkszoæ za³ogi powali³
szkorbut i inne choroby.
Junipero Serra przyst¹pi³ natychmiast do
dzie³a. Zakonnicy potrzebowali kilku godzin,
by za³o¿yæ misjê w. Jakuba  San Diego de
Alcala  i odprawiæ pierwsz¹ mszê na ziemi
kalifornijskiej. Tak rozpoczê³o siê wielkie
dzie³o zak³adania franciszkañskich misji ka
lifornijskich.

JAN GAÆ
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Wielkie zwyciêstwo pod Grunwaldem
15 lipca 1410 r. pod niewielk¹ wsi¹ Grunwald star³y siê potê¿ne armie: polskolitewska
i krzy¿acka, wspierana przez europejskie rycerstwo. By³a to najwiêksza bitwa w ówczesnej
Europie. Zakoñczy³a siê wspania³ym zwyciêstwem wojsk polskich pod dowództwem króla
W³adys³awa Jagie³³y. Zwyciêstwo z³ama³o krzy¿ack¹ potêgê, ale niestety nie zosta³o do koñca
wykorzystane i zagro¿enie ze strony Zakonu pozosta³o, z czasem przekszta³caj¹c siê w prusk¹
potêgê. Mija 610 lat od tego zwyciêstwa.
I nie tylko przeniewierczy Zakon krzy¿acki 
czytamy w niemiertelnych Krzy¿akach
Henryka Sienkiewicza  le¿a³ oto pokotem
u stóp króla, ale ca³a potêga niemiecka zale
waj¹ca dotychczas jak fala nieszczêsne krainy
s³owiañskie rozbi³a siê w tym dniu odkupienia
o piersi polskie.

Pe³na nazwa zakonu brzmia³a: Zakon
Szpitala Najwiêtszej Marii Panny Domu Nie
mieckiego. W Polsce cz³onkowie tego zakonu
okrelani byli mianem Krzy¿aków ze wzglêdu
na noszony na zakonnym bia³ym p³aszczu
czarnym krzy¿u. Zakon powsta³ w 1190 r.
w Ziemi wiêtej, szybko przekszta³caj¹c siê
w zakon rycerski, którego celem by³a walka
o szerzenie chrzecijañstwa. Gdy
utworzone przez krzy¿owców
w Ziemi wiêtej Królestwo Jero
zolimskie przegrywa³o walkê
z muzu³manami, Zakon przeniós³
siê do Europy centralnej.
Zaprosi³ ich Polski w 1226 r.
ksi¹¿ê mazowiecki Konrad. Pols
ka by³a rozbitym na dzielnice
pañstwem, a w³adcy Mazowsza
od pó³nocy zagra¿ali pogañscy
Prusowie. Krzy¿acy mieli schry
stianizowaæ Prusy i tym samym
zlikwidowaæ zagro¿enie z ich stro
ny. Konrad nada³ Zakonowi we
w³adanie Ziemiê Che³miñsk¹.
Krzy¿acy szybko pokonali Pru
sów, a nastêpnie za pomoc¹ fa³
szerstwa przypisali sobie w³as
noæ odebranych Prusom ziem.

Krzy¿acy sprawnie zorganizowali pañst
wo, oparte na sieci ufortyfikowanych zam
ków, które mo¿emy podziwiaæ do dzi na
Ziemi Che³miñskiej i Powilu. Stale te¿ po
wiêkszali obszar pañstwa oraz napadali i gra
bili. Po wymordowaniu Prusów siêgnêli po
ziemie polskie oraz ¯mud i Litwê. Wszystko
odbywa³o siê oczywicie pod has³em chrystia
nizacji.
W 1308 r. Krzy¿acy zajêli Pomorze Gdañs
kie, mimo protestów ksiêcia W³adys³awa £o
kietka, który w³anie jednoczy³ rozbit¹ na
dzielnicê Polskê. Paradoksalnie wspólne za
gro¿enie krzy¿ackie w tym pomog³o. Zajêcie
Pomorza Gdañskiego by³o ciosem politycznym
i gospodarczym. Polska straci³a w I po³owie
XIII w. kolejne ziemie: Kujawy i Ziemiê Dob
rzyñsk¹. Niestety, nasz kraj by³ jeszcze zbyt
s³aby, by zatrzymaæ skutecznie ekspansjê
krzy¿ack¹. Zakon móg³ liczyæ te¿ na popar
cie papie¿a i innych europejskich w³adców.
Kazimierz Wielki, zajêty umacnianiem
pañstwa polskiego i odbudowywaniem jego
si³y, zawar³ z Krzy¿akami wieczysty pokój.
Odzyska³ wprawdzie Ziemiê Dobrzyñsk¹
i Kujawy, ale we w³adaniu Krzy¿aków po
zosta³o Pomorze Gdañskie i Ziemia Che³
miñska.

Koniec XIV w. to wielkie zmiany w rod
kowej Europie. Na Kazimierzu Wielkim skoñ
czy³a siê dynastia Piastów, a w³adzê przejê³a
królowa Jadwiga z dynastii Andegawenów.
Polska i Litwa zawar³y uniê w Krewie, a li
tewski w³adca Jagie³³o przyj¹³ chrzest i zasiad³
 jako W³adys³aw  na tronie polskim. Chrys
tianizacja Litwy mia³a pozbawiæ Krzy¿aków
pretekstu do wojny z pogañsk¹ Litw¹. Ale Za
kon by³ ju¿ wówczas na tyle potê¿ny, ¿e nie
przejmowano siê takimi drobiazgami. No
wy w³adca obieca³ wszelkie ziemie zagrabione
i straty Królestwa Polskiego oderwane przez
czyje rêce i zajête odzyskaæ. Warto pamiêtaæ,
¿e formalnie królem Polski by³a Jadwiga,
a W³adys³aw jedynie królewskim ma³¿onkiem.

Unia w Krewie zapocz¹tkowa³a rz¹dy dy
nastii Jagiellonów  okres najwiêkszej wiet
noci Rzeczypospolitej. Swoistym wstêpem
do zbudowania potêgi pañstwa Jagiellonów
by³o pokonanie Krzy¿aków.

W 1409 r. na zajêtej przez Krzy¿aków
¯mudzi wybuch³o antykrzy¿ackie powstanie,
Gdy Krzy¿acy szykowali siê do odwetowego
najazdu na Litwê, Polska zagrozi³a wojn¹. Tak
zaczyna³a siê Wielka Wojna. Oprócz przygo
towañ aprowizacyjnych i zbrojnych, Krzy¿acy
poprowadzili te¿ wielk¹ kampaniê propagan
dow¹, oskar¿aj¹c Jagie³³ê o tylko pozorne na
wrócenie na chrzecijañstwo.
Wojna rozpoczê³a siê w czerwcu 1410 r.
Król W³adys³aw Jagie³³o skoncentrowa³ pols
kie si³y, wspierane przez Litwinów, Mo³da
wian i Tatarów, nad Wis³¹ pod Czerwiñskiem,
co da³o Polsce efekt zaskoczenia, Krzy¿acy
spodziewali siê bowiem uderzenia w okoli
cach wiecia. Warto dodaæ, ¿e wojska Jagie³³y
przekroczy³y Wis³ê w nowatorski sposób 
przez most na ³odziach, który dzi nazwie
my pontonowym. Po przekroczeniu Wis³y
armia zmierza³a na Malbork.
Naprzeciw wojsk polskich stanê³a armia
krzy¿acka wspierana przez wietne rycerstwo

zachodniej Europy. Wielka bitwa rozegra³a siê
w okolicach wsi Stêbark i Grunwald.
By³a to najwiêksza bitwa w ówczesnej
Europie. Przebieg bitwy utrwali³ siê nam dzi
g³ównie dziêki powieci Sienkiewicza oraz
ekranizacji Aleksandra Forda.
Bitwa mia³a miejsce 15 lipca 1410 roku,
w rodku upalnego lata. Wszyscy pamiêtamy
pewnie ten opis. Król polski ustawi³ swoje
wojsko na skraju pola, w cieniu i  jak przeka
zuj¹ kronikarze  nie spieszy³ siê z rozpoczê
ciem walki: wys³ucha³ mszy, pasowa³ rycerzy.
Tymczasem przeciwnicy stali w ciê¿kich zbro
jach w pe³nym s³oñcu. S³ynna scena z dwoma
mieczami przes³anymi przez wielkiego mist
rza Ulricha von Jungingena wydarzy³a siê
naprawdê, jeli wierzyæ D³ugoszowi: Do króla
przybyli bowiem heroldowie, mówi¹c: Najja
niejszy królu! Wielki mistrz pruski Ulryk
posy³a tobie i twojemu bratu ( ) przez nas tu
obecnych pos³ów dwa miecze ku pomocy, by
wespó³ z nim i jego wojskami nie oci¹ga³ siê
i z wiêksz¹, ni¿ to okazujesz, odwag¹ przyst¹
pi³ do boju, a tak¿e ¿eby siê nie kry³ nadal
w lasach i gajach i nie odwleka³ walki  re
lacjonuje D³ugosz. Sienkiewicz dodaje kró

lewsk¹ odpowied: Mieczów ci u nas dostatek,
ale i te przyjmujê jako wró¿bê zwyciêstwa,
któr¹ mi sam Bóg przez wasze rêce zsy³a.
A pole bitwy On tak¿e wyznaczy. Do którego
sprawiedliwoci ninie siê odwo³ujê, skargê na
moj¹ krzywdê i wasz¹ nieprawoæ a pychê za
nosz¹c  amen.
Bitwa rozpoczê³a od szar¿y polskich
wojsk, które do boju ruszy³y z Bogurodzic¹
na ustach. Ze zmiennym powodzeniem wal
czono do wieczora i w miarê up³ywu czasu
przewaga wojsk polskich stawa³a siê coraz
wyraniejsza a¿ zostali wyciêci w pieñ i niemal
wszyscy walcz¹cy pod 16 chor¹gwiami zginêli
lub popadli w niewolê. W taborach krzy¿ac
kich znaleziono kilka wozów wy³adowanych
pêtami i kajdanami, które Krzy¿acy przy
wieli do wi¹zania jeñców polskich.
W bitwie polegli najwa¿niejsi przywódcy
Zakonu, w tym wielki mistrz Ulrich von Jun
gingen. ¯ycie straci³o ok. 8 tys. Krzy¿aków
i ich zwolenników, ok. 15 tys. dosta³o siê do
niewoli.

Po bitwie wojska polskie ruszy³y w kie
runku zamku na Malborku, g³ównej siedziby
pañstwa krzy¿ackiego. Zbudowany w XIV w.,
znakomicie po³o¿ony i ufortyfikowany za

mek, by³ jedn¹ z najpotê¿niejszych twierdz ów
czesnej Europie, twierdz¹ niemal nie do zdo
bycia. Wojska polskie nie by³o odpowiednio
przygotowane do oblê¿enia, nie posiada³o ma
chin oblê¿niczych, a na wziêcie g³odem  po
pularn¹ metodê zdobywania zamków  nie
by³o szans.
Obie strony rozpoczê³y siê rokowania po
kojowe. Pokój nale¿y uznaæ jednak za niezbyt
korzystny dla Polski, bior¹c pod uwagê wiel
kie zwyciêstwo pod Grunwaldem. Na mocy
pokoju w Toruniu, który zawarto w 1411 r.,
do Królestwa Polskiego wraca³a Ziemia Dob
rzyñska i ¯mud. Reszta zagrabionych ziem
pozostawa³a w rêkach krzy¿ackich, a ich los
mia³ rozstrzygn¹æ arbitra¿.
Pañstwo krzy¿ackie wychodzi³o z wojny
os³abione, traci³o siln¹ pozycjê w tej czêci
Europy, na polach Grunwaldu zgin¹³ te¿ mit
o walce w obronie wiary, ale nadal by³o gro
nym przeciwnikiem Polski, co by³o brzemien
ne w kolejnych wiekach, gdy po likwidacji
Zakonu i przekszta³cenie po w pañstwo prus
kie zagro¿enie ros³o w kolejnych wiekach.
Jagielle do koñca ¿ycia nie uda³o siê odzy
skaæ wszystkich zagrabionych Polsce ziem.
Jego dzie³o kontynuowa³ syn Kazimierz Ja
gielloñczyk. Po wojnie trzynastoletniej, zakoñ
czonej drugim pokoju toruñskim w 1466 r.,
do Polski wróci³o Pomorze Gdañskie z Gdañ
skiem, Ziemia Che³miñska, a tak¿e Malbork
i Elbl¹g. Ten fakt mia³ fundamentalne znacze
nie dla rozwijania gospodarczej potêgi Polski
i dla dalszych dziejów Zakonu
Krzy¿ackiego.
Historia pañstwa krzy¿ac
kiego zakoñczy³a siê kilkadzie
si¹t lat póniej, gdy syn Kazi
mierza, a wnuk W³adys³awa Ja
gie³³y  Zygmunt Stary przyj¹³
ho³d lenny od wielkiego mistrza
Zakonu Albrechta Hohenzol
lerna, który przeszed³ na lutera
nizm i stan¹³ na czele wieckie
go pañstwa  Prus Ksi¹¿êcych.
To by³ pocz¹tek nowych k³opo
tów, bo z Hohenzollernów wy
ronie silne pañstwo pruskie,
które przez wieki w ró¿nych for
mach bêdzie zagra¿a³o Polsce,
a¿ dokona rozbioru Polski.
Zakon Krzy¿acki istnia³ na
dal w Niemczech i w monarchii
Habsburgów. Istnieje zreszt¹ do
dzi i zajmuje siê g³ównie dzia³alnoci¹ dusz
pastersk¹, medyczn¹ i charytatywn¹. Nie jest
ju¿ od dawna zakonem rycerskim.
15 lipca 1410 r. starta zosta³a potê¿na
krzy¿acka armia. Grunwaldzkie zwyciêstwo,
choæ nie do koñca wykorzystane politycznie
sta³o siê wa¿nym elementem budowy potêgi
Polski, jej znaczenia politycznego i militar
nego, choæ nie sta³o siê pocz¹tkiem trwa³ego
ukierunkowania polityki Jagiellonów na za
chód i pó³noc. Zwyciêstwo, które przynios³o
w ówczesnej Europie niezwyk³¹ s³awê pols
kim rycerzom z³ama³o gron¹ potêgê Zakonu
Krzy¿ackiego. Sta³o siê te¿ wspania³ym ele
mentem budowania narodowej to¿samoci,
obecnym w literaturze, filmie, opowieciach
i legendach, a przede wszystkim w wiadomo
ci wszystkich chyba Polaków. Któ¿ z nas nie
widzia³ Bitwy pod Grunwaldem Jana Ma
tejki, kto nie zna Krzy¿aków Henryka Sien
kiewicza lub filmowej adaptacji powieci?
Warto by Polacy hucznie i radonie wiêto
wali tê rocznicê wielkiego zwyciêstwa, tym
bardziej ¿e radosnych rocznic do wiêtowania
w historii Polski nie mamy zbyt wielu.

IWONA KLIMCZAK
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Szacunek
Szacunek to uznanie wartoci czego lub kogo. Jest jeszcze inne, pozamoralne opisanie
tego pojêcia: oszacowanie, wycena. Tym nie bêdê siê tu zajmowa³.
Do napisania tego artyku³u sk³oni³a mnie
wypowied pewnego mê¿czyzny (lat czter
dzieci kilka) zamieszczona i omawiana w nie
mieckim czasopimie o nazwie Mitteilungen
(Doniesienia), poruszaj¹cego problemy osób
z trizomi¹ (zespo³em Downa). Cz³owiek ten
uskar¿a³ siê, ¿e wiele osób zwraca siê do
niego per Ty i to tylko dlatego, ¿e zauwa¿a
w nim cechy zespo³u Downa. Wa¿ne jest, ¿e
problem ten zosta³ opisany przez niemieck¹
socjolo¿kê z koñcowym wnioskiem, ¿e mówi
siê do kogo ty, tylko wtedy, gdy siê go
szczególnie lubi i to nale¿y wiedzieæ. Mylê,
¿e to trochê za ma³o, ale dobre i to. Wa¿ne,
¿e u naszego s¹siada s¹ ludzie, którzy uznaj¹
pewne wartoci moralne i to nale¿y ceniæ.
By³ jeszcze inny powód do zajêcia siê ty
tu³owym tematem. Niedawno czyta³em w pra
sie, ¿e w niektórych szpitalach personel zwra
ca siê do osób starszych i niesprawnych przez
ty, bo widocznie traktuje siê te starsze osoby
jak ma³e dzieci. Osoby te, ze wzglêdu na
swój stan i sytuacjê, w której siê znalaz³y, nie
mog¹ w³aciwie zareagowaæ. I tu dochodzi
my do sedna sprawy, ¿e zanika u niektórych
cz³onków naszego spo³eczeñstwa poczucie
szacunku nale¿nego ka¿dej osobie bez wzglê
du na jej stan fizyczny lub maj¹tkowy. To
bardzo przykre, ¿e takie fakty maj¹ miejsce.
W doæ d³ugim okresie tak zwanego pe
erelu starano siê narzuciæ odgórnie mówienie
do obcej osoby per wy. Wziê³o siê to zapew

ne z upowszechnianej u nas wówczas znajo
moci jêzyka rosyjskiego i kultury sowieckiej
oraz obyczajów, gdzie przyjêty jest jêzykowo
ten sposób odnoszenia siê do innego cz³o
wieka. Pamiêtam, ¿e np. milicjanci obowi¹z
kowo zwracali siê w ten sposób do obywateli
i ten sposób by³ (nie doæ powszechnie) pro
pagowany przez ówczesne rodki przekazu.
Mimo tej akcji jako nie przyjê³o siê to w spo
³eczeñstwie. Z kolei, gdy zaistnia³a moda na
angielszczyznê, gdzie mówi siê per You (co
odpowiada Ty lub Wy), to np. w Danii ju¿
doæ dawno temu, zetkn¹³em siê z tym, ¿e
taki jest powszechny sposób odnoszenia siê.
U nas, w dawnej Polsce, by³ (wród szlachty)
acan lub waæpan/i). W miêdzywojennym
okresie w Polsce na listach doæ czêsto pisano
skrót JWP, co mia³o znaczyæ: Janie Wiel
mo¿ny Pan/i. Obecnie jest stosowana forma
Pan/i i to jako funkcjonuje. Ale nie wszê
dzie. Odnoszenie siê per wy jest i u nas obec
nie stosowane, niestety w debatach sejmo
wych, gdzie g³ono i dobitnie stosuje siê ten
sposób odnoszenia do pos³ów, zw³aszcza
przez tak zwan¹ opozycjê. Nie mo¿na tego
akceptowaæ. To nie powinno mieæ miejsca.
Dziwiê siê, ¿e zezwala na to Marsza³ek Sej
mu, bo uw³acza to przecie¿ godnoci urzêdu
i sprawuj¹cych sw¹ funkcjê pos³ów. Odno
szenie siê do drugiej osoby zale¿y wiêc od
okresu czasowego, stosunków spo³ecznych,
przyjêtych zwyczajów jêzykowych oraz kul

tury, ale zawsze powinno byæ wyrazem
szacunku dla rozmówcy, bowiem  jak napi
sa³em we wstêpie  szacunek to uznanie czy
jej wartoci. I nawet, je¿eli ten kto jest nie
do³ê¿ny, obarczony pewnymi wadami fizycz
nymi lub umys³owymi, to jednak jest osob¹
i przez to ju¿ ma wielk¹ wartoæ.
Odnoszenie siê z szacunkiem, a przynaj
mniej z odpowiedni¹ ³agodnoci¹ i przychyl
noci¹, rozszerza siê czêsto na zwierzêta lub
na wszystko co ¿yje, na ca³¹ przyrodê. Wydaje
mi siê (mo¿e siê mylê), ¿e co raz wiêcej osób
ma takie nastawienie. Przejawia siê to w oka
zywaniu opieki ró¿nym zwierzêtom (np. psom
lub kotom branym ze schroniska dla zwierz¹t;

dzia³a te¿ tzw. Animal Patrol, który uratowa³
ju¿ wiele zwierz¹t; donosi o tym prasa), a tak
¿e ca³ej ¿ywej przyrody, a wiêc tak¿e lasu,
parku, kwiatów. Oczywicie to nastawienie
nale¿y upowszechniaæ a wówczas ¿ycie z sza
cunkiem do wszystkiego, co ¿yje, stanie siê
pogodniejsze, szczêliwsze i ³atwiejsze.
Jako brak mi stale omawiania tego tema
tu w kazaniach (a przecie¿ wi¹¿e siê to z czwar
tym przykazaniem), we wszelkiego rodzaju
mediach, w rodzinnej rozmowie. Mo¿e jed
nak to nast¹pi. Nale¿y mieæ nadziejê.

PROF. TADEUSZ GERSTENKORN

Szwajcaria zostaje monarchi¹
W Szwajcarii brakuje stanowczo systemu monarchistycznego, z jego wszystkimi zaletami
i

wadami. Nie chodzi mi tu o aspekt komercyjny, lecz bardziej o powagê królewskiego

domu. Wszystkie kubki z motywem i inne pami¹tkowe przedmioty i tak pochodzi³yby z Azji

Ale mnie zupe³nie nie o to chodzi. Ja mam na
myli raczej jednocz¹c¹ funkcjê królewskiej
rodziny, bo to jest przecie¿ podstawowe zada
nie królów i prezydentów wszelkiej maci.
Zalety monarchii widoczne by³y w Wiel
kiej Brytanii w czasach wojny. Pojawienie
siê domu Windsor jednoczy³o Brytyjczyków
i wyzwoli³o wród brytyjskiego ludu energiê
patriotyzmu. Ale nawet w czasach pokoju
dom królewski mo¿e mieæ ogromne znacze
nie. Bez monarchii Belgia dawno rozpad³aby
siê z powodu konfliktu miêdzy Flandri¹ a Wa
lonami. A autonomia regionów hiszpañskich
by³aby z pewnoci¹ znacznie bardziej kon
fliktowa bez monarchii. Oczywicie nic z tych
zjawisk nie mo¿na zaobserwowaæ w Szwaj
carii, gdzie nigdy nie panowa³ król, a proci
ch³opi ju¿ od redniowiecza sami decyduj¹
o swoim losie. Szwajcarscy politycy to nie
znane nazwiska na scenie wiatowej. Nato
miast tradycyjna rotacja g³owy pañstwa przy
czynia siê dodatkowo do braku zainteresowa
nia za granic¹.
Trzeba jednak przyznaæ, ¿e znalezienie od
powiedniej postaci dla nowej dynastii szwaj
carskiej nie jest takie ³atwe, jakby siê niektó

rym mog³o wydawaæ. Obcy prawdopodobnie
sugerowaliby potomka Wilhelma Tella, jedy
nego Szwajcara znanego wiêkszoci obco
krajowców. Jednak zak³adaj¹c, ze Wilhelm
Tell w ogóle istnia³, trudno jest znaleæ dzi
siaj jego prawowitego potomka. Z pewnoci¹
król jest jednak potrzebny  taki który by jed
noczy³ kraj, podobnie jak w innych krajach,
np. w Polsce król Potocki.
Moim zdecydowanym kandydatem na
szwajcarskiego monarchê jest Roger Federer.
Jego kariera zawodowa dobiega powoli koñ
ca, wkrótce bêdzie mia³ du¿o czasu i bêdzie
musia³ szukaæ nowych obszarów dzia³alno
ci. Jest pokorny i ³askawy i niew¹tpliwie ma
wytrzyma³oæ, któr¹ g³owa pañstwa musi siê
dzisiaj wykazaæ. Mówi p³ynnie w kilku jêzy
kach, aha i umie graæ w tenisa. Fakt, ¿e robi
reklamê dla szwajcarskich firm, wiadczy
o jego umiejêtnociach integracyjnych. Fede
rer dokona³ ju¿ dwóch wa¿nych rzeczy, które
u³atwi¹ mu przejcie do nowej pracy monar
chistycznej. Poniewa¿ jego ¿ona pochodzi
z Europy Wschodniej, jego intronizacja po
mog³aby zintegrowaæ wszystkich imigran
tów, którzy wci¹¿ s¹ obcy spo³eczeñstwu

Roger Federer

szwajcarskiemu. Poza tym, druga para bli
niaków u Federerów to ch³opcy. Wiêc po ab
dykacji Rogera by³oby w Szwajcarii dwóch
królów i to by³by ewenement w skali wiata.
Nie zapominajmy te¿, ¿e Roger Federer zna
ny jest ju¿ teraz na ca³ej kuli ziemskiej pod
pseudonimem King Roger, a wiêc trzeba tyl
ko t¹ funkcjê zinstytucjonalizowaæ.
Mo¿e kto zapyta, co z demokracj¹ bez
poredni¹ w Szwajcarii w przypadku wyboru
Federera na króla? Co z referendum, wetem
i inicjatyw¹? Odpowiedz na to pytanie jest
banalnie prosta. Federerowi jest to obojêtne,

Foto: Wikipedia

 podobnie jak w Wielkiej Brytanii czy w innych monarchistycznych pañstwach.

on wyrós³ w tym systemie i przyzwyczai³ siê
do niego. A to, ¿e ch³opi i mieszczanie decy
duj¹ sami o sobie, wcale mu nie powinno
przeszkadzaæ. Wprost przeciwnie, król prze
cie¿ nie jest od rz¹dzenia. A podw³adny lud
i tak wie lepiej, czego potrzebuje  niech wiêc
sobie rz¹dzi. Poza tym Federer musi ufaæ
swoim poddanym, bo ze swojego sportowe
go dowiadczenia wie, ¿e z publicznoci¹ nie
ma ¿artów.

PROF. MIROS£AW MATYJA
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Polska  Rosja  antysemityzm (cz. 2)
W sierpniu 1942 r. podziemna organizacja katolicka Front Odrodzenia Polski, za³o¿ony przez
wybitn¹ pisarkê Zofiê KossakSzczuck¹ (przed wojn¹ oskar¿an¹ o antysemityzm), wyda³ apel
Protest, w którym m.in. czytamy: Kto milczy w obliczu mordu  staje siê wspólnikiem
mordercy Gin¹cy ¯ydzi otoczeni s¹ przez samych umywaj¹cych rêce Pi³atów. We wrzeniu
1942 r. powsta³a, równie¿ z jej inicjatywy, Komisja Pomocy Spo³ecznej dla Ludnoci ¯ydowskiej
im. Konrada ¯egoty.
W ci¹gu dwóch miesiêcy udzieli³a pomocy ok.
200 osobom, w tym 70% dzieci. W grudniu
1942 r. Komisja zosta³a przemianowana na
Radê Pomocy ¯ydom ¯egota, w której cz³on
kami zostali równie¿ przedstawiciele ¿ydows
kiego podziemia. By³a to jedyna organizacja
w skali ca³ego wiata, której wy³¹cznym celem
by³o ratowanie ¯ydów i Polaków pochodzenia
¿ydowskiego. Rada zosta³a afiliowana przy
PPP. W jej sk³ad wchodzi³ m.in. W³adys³aw
Bartoszewski. Rada otrzymywa³a pieni¹dze
z bud¿etu pañstwa podziemnego, a tak¿e od
miêdzynarodowych organizacji ¿ydowskich.
Dociera³y one do Kraju dziêki cichociem
nym i emisariuszom. ¯egota mia³a tak¿e
swoje Rady Okrêgowe: warszawsk¹, krakows
k¹ i lwowsk¹. Jej dzia³alnoæ rozszerza³a siê
w latach 19431944 z miesi¹ca na miesi¹c
wraz z rosn¹cymi potrzebami wynikaj¹cymi
z ucieczek ¯ydów z transportów, likwidowa
nych gett czy obozów. Referat dzieciêcy ¯e
goty, z Iren¹ Sendlerow¹ na czele, udzieli³ po
mocy oko³o 2,5 tys. ¿ydowskim dzieciom
z warszawskiego getta. 1,3 tys. znalaz³o pomoc
w polskich rodzinach, 500 w zak³adach prowa
dzonych przez ¿eñskie zgromadzenia zakonne,
kolejne 500 umieszczono w zak³adach Rady
G³ównej Opiekuñczej, 200 w Pogotowiu Opie
kuñczym Miejskim, a 100 nastolatków w wie
ku 1516 lat trafi³o do partyzantki. Praca ta wy
maga³a nie tylko szerokich kontaktów, lecz
tak¿e umiejêtnoci dotarcia do polskich do
mów czy zgromadzeñ zakonnych, a przede
wszystkim zimnej krwi i odwagi, zwa¿ywszy
na czasy terroru i zagro¿enia natychmiastow¹
mierci¹. Poza domami zakonnymi ratunkiem
stawa³y siê dwory ziemiañskie i polska wie.
¯egota powo³a³a w 1943 r. referat lekarski,
w którym dzia³ali zaufani lekarze, czêsto bez
interesownie. wiadczono równie¿ pomoc
w dostarczaniu leków.
Olbrzymim wsparciem dla ¯egoty i tych,
którzy zajmowali siê pomoc¹ ¯ydom, by³a
obecnoæ w terenie oddzia³ów AK, w tym
struktur wywiadowczych i kontrwywiadow
czych, dywersyjnych i likwidacyjnych, z wy
roku PPP likwiduj¹cej szmalcowników, dono
sicieli i agentów niemieckich. Wywiad dostar
cza³ informacji na temat kolaborantów pols
kich i ¿ydowskich, których nastêpnie likwido
wano.
Kierownictwo Walki Cywilnej, komunika
tem z 18 marca 1943 r., og³osi³o: Ka¿dy Po
lak, który wspó³dzia³a z ich [Niemców] mor
dercz¹ akcj¹ czy to szanta¿uj¹c, czy denuncju
j¹c ¯ydów, czy to wyzyskuj¹c ich okrutne po
³o¿enie lub uczestnicz¹c w grabie¿y, pope³nia
ciê¿k¹ zbrodniê wobec praw RP i bêdzie nie
zw³ocznie ukarany.
Bior¹c pod uwagê skalê pomocy udziela
nej ¯ydom przez PPP i Rz¹d RP mo¿na po
wiedzieæ, ¿e celem wojny prowadzonej przez
Polaków z Niemcami, szczególnie od jesieni
1942 r., sta³a siê tak¿e próba uratowania na
rodu ¿ydowskiego od Zag³ady. W dzie³o po
mocy zaanga¿owane zosta³y wszystkie struk
tury pañstwa, cywilne i wojskowe; krajowe
i emigracyjne: dyplomacja, finanse publiczne,
s³u¿by propagandowe, s¹downictwo i plutony

egzekucyjne. PPP nie by³o w stanie powstrzy
maæ okupantów niemieckich przed dokona
niem Zag³ady, ale nios³o pomoc ¯ydom wpi
suj¹c j¹ na listê priorytetowych zadañ pañstwa.

Mo¿liwoæ ratowania ¯ydów by³a ograni
czona wskutek faktu, ¿e niewielu ¯ydów (5%)
decydowa³o siê, tylko w warunkach skrajnego
zagro¿enia, na opuszczenie getta, co fizycznie
by³o niezwykle trudne, a stosunkowo niewielu
Polaków decydowa³o siê na udzielenie im
d³ugotrwa³ej pomocy. Czêstsz¹ form¹ by³a
pomoc dorana, jednorazowa, ale i taka
czêsto bezcenna. Wed³ug wiadectwa wie
lu uratowanych ¯ydów, by mogli oni prze
¿yæ, musieli znaleæ na swojej drodze od
kilkunastu do kilkudziesiêciu Polaków.
Stella Zilbersztajn (po wojnie siostra za
konna) policzy³a, ¿e ratowa³o j¹ i jej matkê
w sumie 65 Polaków katolików. Jan ¯aryn
szacuje liczbê Polaków czynnie ratuj¹cych
¯ydów na 1 milion.
Wed³ug wiadectwa przewodnicz¹
cego krakowskiego oddzia³u ¯egoty, licz
ba ¯ydów ratowanych przez Polaków
w latach 19421945 mog³a siêgaæ 300 tys.,
a wed³ug wyliczeñ wywiadu AK i Dele
gatury Rz¹du na Kraj wynika³o, ¿e jeszcze
w marcu 1944 r. ukrywa³o siê na ziemiach
okupowanych przez Niemców do 250 tys.
¯ydów. W Warszawie ukrywa³o siê wród
Polaków ok. 28 tys. ¯ydów.
Chlubn¹ rolê w niesieniu pomocy ¯y
dom odegrali ludzie Kocio³a katolickie
go, biskupi, duchowieñstwo, zgromadze
nia zakonne, szczególnie ¿eñskie. A trzeba
wiedzieæ, ¿e w czasie wojny zginê³o ponad
20% (2 tys. z 10 tys.) polskiego duchowieñ
stwa. Sporód 14 biskupów rzymskokatolic
kich pozostaj¹cych w kraju co najmniej 12 po
maga³o ¯ydom bezporednio, ukrywaj¹c ich
w swoich siedzibach. W ratowanie dzieci ¿y
dowskich zaanga¿owa³y siê 42 ¿eñskie zgro
madzenia zakonne, daj¹c im schronienie
w blisko 200 domach zakonnych; w samej
Warszawie ukrywano ¯ydów w 24 domach
zakonnych, we Lwowie w 11, w Krakowie
w 7. Najbardziej zas³u¿onym by³o Zgromadze
nie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, które
uratowa³y ponad 500 dzieci ¿ydowskich i po
nad 250 doros³ych ¯ydów. Zas³u¿y³y siê za
kony mêskie redemptorystów, albertynów i mi
chalitów. 100 ¯ydów uratowa³ w 1942 r. w Wil
nie b³. ks. Micha³ Sopoæko, spowiednik w.
s. Faustyny Kowalskiej, wystawiaj¹c im met
ryki chrztu. We wdziêcznej pamiêci ocalonych
¯ydów utrwali³ siê szczególnie proboszcz
kocio³a Wszystkich wiêtych na ul. Grzy
bowskiej w Warszawie (na terenie getta)  ks.
pra³at Marceli Godlewski. wiatowej s³awy
lekarz, odkrywca i badacz grup krwi, Polak po
chodzenia ¿ydowskiego, mieszkaj¹cy w getcie
warszawskim, prof. Ludwik Hirszfeld, tak
wspomina: Gdy wymieniam nazwisko pra³ata
Godlewskiego ogarnia mnie wzruszenie. Ko
chalimy go wszyscy, dzieci, starcy.
Za pomoc udzielan¹ ¯ydom zginê³o co
najmniej tysi¹c Polaków, w tym wielodzietne

rodziny, jak Kowalskich, Baranków, Kurów,
Ulmów, Skoczylasów, Kosiorów, Wolskich,
równie¿ ¯ydzi, których te rodziny ukrywa³y.
Setki kolejnych osób by³o wywiezionych do
obozów koncentracyjnych, czy na roboty przy
musowe. Za pomoc udzielon¹ ¯ydom Niemcy
palili ca³e wsie. W Ciepielowie w grudniu
1942 r. spalili ¿ywcem 33 osoby. Warto wspo
mnieæ, ¿e mimo pokazowej egzekucji rodziny
Ulmów, mieszkañcy Markowej nie ulêkli siê
i do koñca okupacji niemieckiej ukrywali 21
¯ydów.
Instytut Yad Vashem w Jerozolimie uho
norowa³ medalem Sprawiedliwy wród Na
rodów wiata oko³o 26 tys. osób, w tym ponad
6600 Polaków, ale trzeba wiedzieæ, ¿e s¹ to
tylko ci Polacy, którzy zostali wskazani przez
ocalonego ¯yda. Liczba wiadectw stale ronie.
Najg³êbszym powodem udzielania pomo
cy potrzebuj¹cym, w tym ¯ydom, by³a wiara

katolicka obecna w polskich domach, sumie
niach i sercach. Dziêki temu treæ apeli i ins
trukcji wydawanych przez podziemie oraz po
wstaj¹cych na emigracji dotycz¹cych ratowa
nia ¯ydów mog³a siêgaæ g³êboko w struktury
spo³eczeñstwa polskiego.
Historia PPP i Polaków ratuj¹cych ¯ydów
w czasie II wojny wiatowej jest ca³emu wiatu
nieznana. Zamiast faktów, dotycz¹cych warun
ków okupacji niemieckiej na ziemiach pols
kich dominuje domniemanie, fa³szywy obraz,
ignorancja i bezzasadne oskar¿enia Polaków
o wspó³udzia³ w Zag³adzie.
II. Antysemityzm w ZSRS
Antysemityzm w ZSRS przybra³ wielk¹
skalê, wobec której oskar¿anie Polski jest ko
losalnym nadu¿yciem. Antysemityzm w Rosji
nie jest zreszt¹ odkryciem sowieckim, bo da
tuje siê co najmniej od czasów carskich.

W latach 18801910 wyst¹pi³a eksplozja
pogromów anty¿ydowskich. W latach 1881
1884 dosz³o do ok. 250 pogromów i eksce
sów, za w okresie 19031906 pogromy ¯y
dów pope³niono w 64 miastach oraz 626 mias
teczkach i wsiach (Wikipedia). Najczêciej
odbywa³y siê z poduszczenia Ochrany. Skala
pogromów wywo³a³a panikê i masow¹ uciecz
kê kilkudziesiêciu tysiêcy ¯ydów do Palestyny.
Lenin zwalcza³ antysemityzm, uwa¿aj¹c,
¿e jest on prze¿ytkiem mylenia bur¿uazyj

nego i godzi w trwa³oæ jego re¿imu. Ale jego
nastêpca zaprowadzi³ antysemityzm pañstwo
wy. Stalin gra³ kart¹ antysemityzmu w wyrafi
nowany sposób. W 1928 r. w³adze sowieckie
postanowi³y zasiedliæ ziemie Birobid¿anu na
dalekim wschodzie ZSRS ludnoci¹ ¿ydows
k¹. W maju 1934 r. powo³ano tam do ¿ycia
¯ydowski Obwód Autonomiczny, dok¹d de
portowano wielu ¯ydów. Ju¿ ten fakt wskazuje
na hipokryzjê doniesieñ rosyjskich, wskazuj¹
cych na notatkê ambasadora Józefa Lipskiego,
w której mowa jest o, nigdy nierozpoczêtej,
akcji wys³ania ¯ydów na Madagaskar. A prze
cie¿ sam ¿ydowski ruch syjonistyczny od koñ
ca XIX w. jako g³ówny cel stawia³ powstanie
pañstwa Izrael i osiedlenie wszystkich ¯ydów.

Wasilij Grossman w powieci ¯ycie i los
odda³ duszn¹ atmosferê, jaka dla ¯ydów zapa
nowa³a w ZSRS ju¿ w czasie wojny. Obywa
teli sowieckich usuwano z pracy, mieszkañ
i ³amano im kariery wy³¹cznie dlatego, ¿e byli
¯ydami.
Najwiêksze w historii pogromy anty¿y
dowskie mia³y miejsce w 1942 r.: w Ros
towie n/Donem zamordowano 20 tys. ¯y
dów, a w Mineralnych Wodach 7 tys.
wiat nic nie wie o tych pogromach, bo
nigdy nie zosta³y upamiêtnione. Dopiero
niedawno poda³ tê informacjê do publicz
nej wiadomoci prof. Andrzej Nowak.
Pogromy te zosta³y zorganizowane
przez Niemców po odbiciu tych miast
z r¹k Armii Czerwonej w sierpniu i wrze
niu 1942 r. metod¹ znan¹ z Jedwabnego,
przez Einsatzkommando. Niemcy zapê
dzili do wymordowania ¯ydów miejscow¹
ludnoæ. I ci ochoczo im pomogli. Pora¿a
skala tych zbrodni pope³nionych masowo
przez Rosjan i Kozaków, bo inaczej trudno
sobie wyobraziæ, jak du¿e musia³yby byæ
jednostki Einsatzkommando, aby w tak
krótkim czasie zamordowaæ tak du¿o lu
dzi. Ukrywa siê nawet fakt, ¿e ofiar¹ maso
wych mordów padli ¯ydzi. Na pomniku
w Rostowie widnieje napis obywatele so
wieccy.
Stalin nie mia³ ¿adnych skrupu³ów, gdy
nakaza³ NKWD wymordowanie w Ka
tyniu i w Piatichetkach w kwietniu 1940 r.
m.in. 438 polskich oficerów pochodzenia ¿y
dowskiego. Wprawdzie trudno wprost przypi
saæ Stalinowi odpowiedzialnoæ za czyn o cha
rakterze antysemickim, ale warto zwróciæ uwa
gê na okolicznoæ, ¿e gdyby Rosjanie wyzwo
lili KL Auschwitz nie 19 stycznia 1945 r., lecz
co najmniej 810 dni wczeniej  tu¿ po
wyzwoleniu Krakowa, sk¹d do Owiêcimia
jest ok. 70 km (dwa dni marszu), to mogli ura
towaæ nie 7 tys., ale znacznie wiêcej ludzi, bo
wiem Niemcy nie zd¹¿yliby wyprowadziæ 56
tys. wiêniów w tzw. marszach mierci, pro
wadzonych od pocz¹tku stycznia. Id¹c tym
tokiem rozumowania: ile ¯ydów mo¿na by³o
uratowaæ, gdyby Stalin nie powstrzyma³ na pó³
roku ofensywy Armii Czerwonej pod Warsza
w¹ 1 sierpnia 1944 r. A wreszcie najdalej id¹ca
teza: gdyby nie wszechstronna wspó³praca So
wietów i Niemiec przed wojn¹, w szczególno
ci podpisanie tajnego aneksu do paktu Ribben
tropMo³otow z 23 sierpnia 1939 r., to do woj
ny prawdopodobnie by nie dosz³o, a tym sa
mym 6 mln ¯ydów zosta³oby przy ¿yciu.
Po wojnie wrogoæ Stalina do ¯ydów
wzrasta³a z czasem, gdy zda³ sobie sprawê
z fiaska polityki wspierania ruchu ¿ydowskie
go oraz nowo proklamowanego pañstwa izrael
skiego. Wykorzystywanie antysemityzmu sta
³o siê norm¹. Sowieckie ¿ycie publiczne
oczyszczano z elementu ¿ydowskiego.
koniec czêci drugiej

JERZY NAGÓRSKI
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Koció³ M¹droci Bo¿ej znów bêdzie meczetem!
Hagia Sophia, jeden z najpiêkniejszych kocio³ów na wiecie, wpisany na listê wiatowego
dziedzictwa UNESCO, zosta³ przekszta³cony, wbrew wczeniej istniej¹cym ustaleniom,
w meczet. Najwy¿szy s¹d administracyjny Turcji uniewa¿ni³ dekret rz¹dowy z 1934 roku
wydany przez Mustafê Kemala Atatürka, na mocy którego Hagia Sophia stawa³a siê mu
zeum, jako niezgodny z prawem. Po tej decyzji prezydent Turcji Tayyip Recep Erdogan
podpisa³ dekret przekszta³caj¹cy muzeum Hagia Sophia w meczet.
Najwy¿szy s¹d administracyjny Turcji orzek³,
¿e Hagia Sophia, czyli koció³ M¹droci
Bo¿ej (zwany te¿ Wielkim Kocio³em), by³a
prywatn¹ w³asnoci¹ su³tana Mehmeda Zdo
bywcy, w³adcy osmañskiego, który w 1453 r.
zdoby³ Konstantynopol (obecnie Stambu³)
i przekszta³ci³ koció³ w meczet.
Na mocy decyzji prezydenta Tayyipa Re
cepa Erdogana nadzór nad meczetem Ayaso
fya  bo tak brzmi jego turecka nazwa  prze
kazano Dyrektoriatowi ds. Religii. Prezydent
zapewni³ wprawdzie, ¿e wi¹tynia  wiête
miejsce dla chrzecijan i najwiêksza atrakcja
turystyczna Stambu³u  pozostanie nadal o
twarta zarówno dla odwiedzaj¹cych wszyst
kich wyznañ  muzu³manów i chrzecijan
oraz tych, dla których jest tylko obiektem do
zwiedzania, ale podkreli³, ¿e przekszta³cenie
wi¹tyni w meczet by³o suwerennym pra
wem Turcji, a ka¿da ka¿da krytyka tej decyzji
bêdzie traktowana jako atak na niepodleg³oæ
Turcji.
Mimo to decyzja tureckiego prezydenta
wywo³a³a miêdzynarodowy sprzeciw, choæ
trudno oczekiwaæ, ¿e bêdzie on skuteczny.
Papie¿ Franciszek stwierdzi³, ¿e jest bar
dzo zasmucony t¹ decyzj¹. Protestuje wia

towa Rada Kocio³ów, która skupia 350 ko
cio³ów chrzecijañskich oraz Konferencja
Biskupów Katolickich USA. W Atenach i Sa
lonikach wierni wyszli na ulice, by protesto
waæ przeciw tej decyzji, zwierzchnik Kocio
³a prawos³awnego w Grecji nazwa³ przek
szta³cenie Hagia Sophia w meczet bezbo¿
nym zbeszczeszczeniem. Protestuje te¿ pre
mier Grecji Kyriakos Mitsotakis, który naz
wa³ decyzjê Turcji obraz¹ dla cywilizacji
XXI wieku, natomiast kard. Charles Bo,
przewodnicz¹cy Federacji Episkopatów Azji
uzna³ dzia³ania Turków za niepotrzebny za
mach na wolnoæ religii i wyznania, który
otworzy dawne rany i pog³êbi podzia³y. Za
protestowa³o te¿ UNESCO, uznaj¹c, ¿e posu
niêcie Turcji godzi w... status listy wiato
wego Dziedzictwa UNESCO.
W pi¹tek 24 lipca odby³y siê pierwsze
muzu³mañskie mod³y w Hagia Sophia, które
zgromadzi³y kilka tysiêcy muzu³manów.
Wiêkszoæ modli³a siê na placu przed wi¹
tyni¹. Na ceremoniê inauguruj¹c¹ dzia³alnoæ
Hagia Sophia jako meczetu zosta³ zaproszo
ny... Papie¿ Franciszek.
Pocz¹tki budowy Hagia Sophia siêgaj¹
IV wieku i wi¹¿¹ siê z postaci¹ Konstantyna

Wielkiego. Drewniany koció³ M¹droci Bo
¿ej jednak zosta³ zniszczony, a na jego miej
scu wspania³¹ wi¹tyniê wzniós³ Justynian
Wielki. Wed³ug podania plany budowy ce
sarz otrzyma³ od anio³ów. Budowa zakoñ
czy³a siê w 537 r. Przez 900 lat Hagia Sophia
by³a najwiêkszym kocio³em na wiecie.
Zbudowana na planie bazyliki, bogato zdo
biona mozaikami, z ponad setk¹ marmuro
wych kolumn jest ¿yw¹ histori¹ chrzeci
jañstwa.
W 1453 r., po zdobyciu Konstantynopola
przez Turków, zosta³a przekszta³cona w me
czet. Dobudowano wówczas cztery minarety,

zas³oniêto, zamalowano lub usuniêto czêæ
chrzecijañskich mozaik i fresków. Powsta³a
te¿ przy wi¹tyni biblioteka, lo¿a su³tañska
i medresa (szko³a muzu³mañska.
W 1934 r. Hagia Sophia zosta³a przeksz
ta³cona w muzeum, podjêto te¿ starania o od
zyskanie wygl¹du wi¹tyni sprzed dzia³añ
muzu³manów. Jak bêdzie wygl¹daæ przysz
³oæ Hagia Sophia jako meczetu, nie wia
domo. Nie ma te¿ gwarancji, ¿e Turcja do
trzyma obietnicy dostêpnoci wi¹tyni dla
osób innych ni¿ islam wyznañ.

SABINA WITKOWSKA

Mylê, ¿e Bóg pomaga mi napisaæ dobr¹ kompozycjê
Jego muzykê filmow¹ zna chyba ka¿dy. cie¿ki dwiêkowe z Misji, Nietykalnych czy
Dawno temu w Ameryce zachwycaj¹ i zapadaj¹ w pamiêæ. 6 lipca 2020 r. w Rzymie
zmar³ w wieku 91 lat Enrio Morricone. Napisa³ ok. 500 cie¿ek dwiêkowych i ok. 100 ut
worów symfonicznych, 60 filmów z jego muzyk¹ otrzyma³o nagrody z bran¿y filmowej i mu
zycznej, sprzeda³ 70 mln p³yt.
Urodzi³ siê 10 listopada 1928 r. Jego ojciec
by³ muzykiem, a sam Enrio pocz¹tkowo ³¹
czy³ talent muzyczny ze sportem, pi³k¹ no¿
n¹. Do koñca ¿ycia pozosta³ zreszt¹ wiernym
kibicem Romy.
Skoñczy³ Konserwatorium wiêtej Ce
cylii w Rzymie. Muzykê filmow¹ pisa³ od
1955 r., a od 1958 r. wspó³pracowa³ z radiem
i telewizj¹ RAI jako asystent muzyczny.
S³awê przynios³a mu wspó³praca z Sergio
Leone i muzyka do spaghetii westernów,
jak Za garæ dolarów czy Pewnego razu
na Dzikim Zachodzie. Wspó³pracowa³ te¿
z Bernardem Bertoluccim, Brianem de Pal
m¹, Franco Zeffirellim czy znanym brytyjs
kim zespo³em muzycznym Pet Shop Boys.
Napisa³ muzykê do dwóch filmów o Janie
Pawle II, a tak¿e kantatê na czeæ Jana Paw³a
II Tra Cielo e Terra.
W 2007 r. dosta³ Oskara za ca³okszta³t
twórczoci, a w 2016 r. wrêczono mu Oskara
za muzykê do filmu Nienawistna ósemka
w re¿yserii Quentina Tarantino.
W 2009 r. wyst¹pi³ w Polsce na Festiwalu

Solidarnoci w Gdañsku, a w 2012 r. w Kiel
cach otrzyma³ z r¹k Ks. Abp. Gianfranco Ra
vasiego Medal Per Artem ad Deum (Przez
Sztukê do Boga), przyznawany przez Papie
sk¹ Radê Kultury.
By³ cz³owiekiem g³êbokiej wiary. W do
robku mia³ liczne utwory sakralne. Zabiega³
te¿ o przywrócenie w liturgii chora³u grego
riañskiego. Niezwykle ceni³ Papie¿a Bene
dykta XVI i popiera³ jego dzia³ania w spra
wach dotycz¹cych przywrócenia w³aciwego
brzmienia muzyki sakralnej.
 Jestem cz³owiekiem wiary, ale wiara nie
stanowi dla mnie inspiracji podczas tworzenia
muzyki  mówi³ Enrio Morricone w 2009 r.
Doda³ jednak:  Mylê, ¿e Bóg pomaga mi
napisaæ dobr¹ kompozycjê, ale to ju¿ zupe³
nie inna historia
 Bez w¹tpienia bardzo mu zale¿a³o na
komponowaniu równie¿ muzyki sakralnej,
religijnej.  mówi³ w rozmowie z Radiem
Watykañskim Ks. Kard. Gianfranco Ravasi,
przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Kultury.
 Mówi³ mi o tym wielokrotnie. Bo wymiar

Ennio Morricone odbiera medal

duchowy, wiara, by³y w nim bardzo ¿ywe 
powiedzia³.  Z drugiej strony przejawem te
go wymiaru duchowego by³a równie¿ muzyka
sama w sobie, tak jak on j¹ wyrazi³, w ogrom
nej ró¿norodnoci stylów, wrêcz niewyobra
¿alnej, jeli pomylimy o takich filmach jak
«Za garæ dolarów» Sergia Leone, potem
«Bitwê o Algier», «Ptaki i ptaszyska» Paso
liniego, «Dawno temu w Ameryce», filmy
Felliniego, a nawet Hitchcocka. A zatem

z r¹k Ks. Kardyna³a Gianfranco Ravasiego

ogromna panorama filmów, wielka ró¿no
rodnoæ twórczoci, ale jemu zawsze cho
dzi³o o wielk¹ muzykê. Bo wierzy³, ¿e wielka
muzyka jest sama w sobie, zgodnie z jej
wielk¹ tradycj¹, jêzykiem transcendencji. Jest
to jêzyk, w którym przejawia siê tajemnica,
równie¿ wtedy, gdy jest to muzyka wiecka.
Piêkno muzyki prowadzi nas stopniowo do
wiecznoci i nieskoñczonoci.
TERESA SZEMERLUK
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Ca³e ¿ycie dla Polski
2 lipca br. odby³o siê spotkanie otwarte Katolickiego Klubu im. w. Wojciecha. Bohaterem
spotkania by³ Rotmistrz Witold Pilecki, a wyk³ad wyg³osi³a dr Anna Mandrela, autorka
ksi¹¿ek powiêconych Rotmistrzowi. Spotkanie sfinansowane zosta³o przez Narodowy
Instytut Wolnoci  Centrum Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego ze rodków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 2020.

Dr Anna Mandrela

bardzo dba³a o katolickie wychowanie dzieci.
By wykszta³ciæ dzieci, rodzina przeprowadzi³a
siê do Wilna, gdzie Witold rozpocz¹³ naukê
i dzia³alnoæ w nielegalnym harcerstwie.
W 1920 r. bra³ udzia³ w walkach z bolsze
wikami. Przez kilka lat by³ nieszczêliwie
zakochany w Kazimierze Daczównie. Cho
cia¿ nie chcia³a wyjæ za niego za m¹¿, to jed
nak zachowa³a wszystkie jego listy. To bardzo
ciekawe ród³o, pokazuj¹ce jego duchowoæ
i g³êbok¹ religijnoæ, jak np. fragment o piel
grzymce:  Co do intencji, o któr¹ pytasz, to
nie uwa¿am za w³aciwe pertraktowaæ z P.
Bogiem w kupiecki sposób, to znaczy: «Ja dla
Ciebie Boziu pójdê do Kalwarii, a Ty mnie za
to daj to i tamto». Lecz wprost uwa¿am, ¿e
tych kilka dni i trochê zmêczenia przyniesio
nych w ofierze jest bardzo ma³¹ cz¹stk¹
wdziêcznoci za wszystko co od Boga mam.
Za s³oñce, kwiaty, lasy, za przyjemne i przykre,
które znosz¹c stajê siê lepszym i najwiêcej za
to zrozumienie w³anie tego, ¿e i przyjemnoæ
i zmartwienie w gruncie rzeczy jest dobre,
a nie tak, jak tylko niektórzy z musu powta
rzaj¹, ¿e «za wszystko trzeba dziêkowaæ Bo
gu», ja to robiê z przekonania.
Bardzo wa¿ny w jego ¿yciu by³ rodzinny
dwór w Sukurczach. By³ to dwór przekazany
przez Domeyków rodzinie Pileckiego. Gdy
rodzina mieszka³a na terenach rosyjskich, by³
oddany w dzier¿awê i podupada³. W zwi¹zku
z sytuacj¹ rodzinn¹ Witold Pilecki porzuci³
studia na ASP, by pomóc w odbudowie dwor
ku. W jednym z listów stwierdzi³, ¿e to te¿ pra
ca nad charakterem. Przywróci³ dwór do
wietnoci, czyni¹c go centrum lokalnej spo
³ecznoci.
W jego ¿yciu pojawi³a siê te¿ m³oda nau
czycielka Maria z Ostrowskich, z któr¹ wzi¹³

lub. Mieli dwoje dzieci, które ¿yj¹ do dzi:
Zofiê i Andrzeja. Jak wspominaj¹, wa¿na
w ich wychowywaniu by³a wiara, prawdo
mównoæ i samodzielnoæ. Pilecki jakby prze
czuwa³, ¿e wybuchnie wojna, chcia³, by dzieci
szybko siê usamodzielni³y. Nied³ugo byli ze

Foto: Jan Waliszewski

Witold Pilecki urodzi³ siê w 1901 r. w O³oñcu,
w Karelii, bardzo mronym miejscu, gdzie
podobno trzy pory roku to mrona zima. Dzia
dek Witolda Pileckiego zosta³ zes³any w g³¹b
Rosji po powstaniu styczniowym, a jego oj
ciec pracowa³ tu jako rewizor leny. Matka

sob¹ razem, bo w 1939 r. wojna rzeczywicie
wybuch³a.
Pilecki wzi¹³ udzia³ w wojnie obronnej,
a nastêpnie przedosta³ siê do Warszawy, by
budowaæ konspiracjê. Wraz z mjr. W³odarkie
wiczem za³o¿y³ Tajn¹ Armiê Polsk¹. By³a to
organizacja która mia³a walczyæ z niemieckim
okupantem, ale te¿ zbieraæ informacje o aktual
nej sytuacji. Tak narodzi³ siê te¿ pomys³ uda
nia siê do Auschwitz. Na uwagê zas³uguje
dzia³alnoæ wydawnicza TAP. Wydawano
czasopismo o nazwie Znak. Pismo przesi¹k
niête by³o duchem katolickim, autorzy teks
tów wskazywali ¿e chrzecijañstwo jest tym,
co mo¿e pomóc w okupacyjnej sytuacji, w któ
rej z jednej strony zagra¿a³ ateizm, a z dru
giej neopogañstwo.
Niedawno obchodzilimy 80. rocznicê
utworzenia KL Auschwitz, warto dodaæ, ¿e
w ostatnich latach coraz mniej siê mówi o pol
skich ofiarach i polskich wiêniach, mimo ¿e
14 czerwca zosta³ ustanowiony wiêtem pa
miêci ofiar niemieckich obozów. W ostatnich
latach wiêto by³o niemal przemilczane. W tym
roku powsta³ Komitet obchodów 14 czerwca,
po to, by przygotowaæ siê godnie na 80. rocz
nicê pierwszego transportu Polaków do KL
Auschwitz. Obostrzenia zwi¹zane ze stanem
epidemii to wszystko zaprzepaci³y i spowo
dowa³y, ¿e na teren obozu mog³y wejæ dele
gacje dwuosobowe i nadal nie mo¿na by³o
wejæ z polskimi flagami na drzewcach. ro
dowiska by³ych wiêniów co roku walcz¹
o godne obchody 14 czerwca. Pamiêtajmy, ¿e
obóz by³ zbudowany w³anie dla ekstermina
cji Polaków, polskiej inteligencji.
W tych pierwszych transportach by³o kil
ku cz³onków Tajnej Armii Polskiej. Latem
1940 r. kierownictwo TAP podjê³o decyzjê,

by kogo wys³aæ do obozu, by dowiedzieæ siê,
co dzieje siê w obozie. Wówczas zupe³nie nie
wiedziano, czym tak naprawdê by³ KL Ausch
witz. Pilecki, który przebywa³ w obozie pod
nazwiskiem Tomasz Serafiñski, za³o¿y³ w nim
Zwi¹zek Organizacji Wojskowej, oparty na
piêcioosobowych grupach; pierwsza powsta³a
ju¿ jesieni¹ 1940 r. Te pierwsze grupy sk³ada³y
siê z cz³onków TAP. Prowadzi³y dzia³alnoæ
pomocow¹ dla wiêniów, kontaktowa³y siê
te¿ z otoczeniem z zewn¹trz, w pewnym mo
mencie organizacja konspiracyjna mog³a
nawet opanowaæ obóz, ale pomocy z zewn¹trz
by³o to bezcelowe.
Ma³o znana historia z obozu dotyczy nie
mieckiego kapo w obozie, jednego z pierw
szych wiêniów. Kryminalista Johann Leche
nich, przyst¹pi³ do grupy Pileckiego i póniej
uciek³ z dwoma Polakami, przyst¹pi³ do Ar
mii Krajowej, walczy³ z Niemcami, dosta³
nawet order Virtuti Militari, zosta³ kurierem
Pileckiego we W³oszech.
Pilecki uciek³ w Wielkanoc 1943 r. Po
ucieczce nie pojecha³ do rodziny, ale przy³¹
czy³ siê do lokalnej AK, licz¹c, ¿e uda siê
odbiæ obóz. Przez pewien czas ukrywa³ siê
u prawdziwego Tomasza Serafiñskiego, któ
rego dokumentami siê pos³ugiwa³ w obozie,
myl¹c, ¿e to osoba, która nie ¿yje.
Bra³ udzia³ w powstaniu, relacja Pileckie
go z walk powstañczych dot¹d nie zosta³a
opublikowana. Warto dodaæ, ¿e Pilecki jako
cz³onek organizacji NIE, której celem by³a
organizacja konspiracji po zakoñczeniu woj
ny, podczas okupacji sowieckiej, wzi¹³ udzia³
w postaniu mimo zakazu, jaki obowi¹zywa³
cz³onków tej organizacji.
Po upadku powstaniu trafi³ do O¿arowa
i do Ramsdorf, nastêpnie znalaz³ siê w Mur
nau i we W³och, w II Korpusie Polskim gen.
Andersa. Tam, przy pomocy Marii Szel¹gow
skiej, sporz¹dzi³ najd³u¿szy opis swoich prze
¿yæ w Auschwitz, s³ynne Raporty. Pilecki od
pocz¹tku stara³ siê powróciæ do Polski. Móg³
postaraæ siê sprowadzenie ¿ony i dzieci zagra
nicê, ale chcia³ dalej dzia³aæ w Polsce. Wszyst
kie dokumenty, które sporz¹dzi³ przekaza³

denta Kaczyñskiego, ale w obiegowej wiedzy
zosta³ rotmistrzem.
Pilecki wróci³ do Polski pod koniec 1945 r.
Chcia³ utworzyæ organizacjê w oparciu o ko
legów z NIE, ale wielu ju¿ nie ¿y³o. Grupa,
któr¹ za³o¿y³ nie by³a sformalizowana, nie
mia³a nazwy, ¿eby utrudniæ jej namierzenie.
Witold Pilecki zbiera³ informacje o sytuacji
w kraju w ró¿nych dziedzinach ¿ycia.
Aresztowano go w maju 1947 r. w miesz
kaniu Makarego Sieradzkiego i jego ¿ony,
gdzie czêsto przebywa³. Najprawdopodobniej
trafi³ od razu Mokotowsk¹ do X Pawilonu i by³
brutalnie przes³uchiwany przez Ró¿añskiego
i £yszkowskiego. Na pocz¹tku rodzina nie
wiedzia³a o aresztowaniu, póniej odwiedza³a
go ¿ona, której powiedzia³ s³ynne s³owa, ¿e
Owiêcim to by³a igraszka. Jak podkrelaj¹
wiadkowie jego postawa w wiêzieniu pe³na
by³a g³êbokiej wiary. Czêsto modli³ siê nie
zwa¿aj¹c uwagi na otoczenie. Wiadomo, ¿e
pod wp³ywem tej postawy jeden z wiêniów
kryminalnych nawróci³ siê.
Czêæ grupy Witolda s¹dzona by³a w pro
cesie pokazowym, tak jak Sieradzcy i P³u¿añ
ski, czêæ na tajnych procesach, np. ¿ona P³u
¿añskiego.
Proces rozpocz¹³ siê w marcu 1948 r. 15
marca wydano wyrok mierci. Wiadomo, ¿e
by³ plan wykupienia Pileckiego z wiêzienia,
ale kurierka z pieniêdzmi dojecha³a za póno,
ju¿ po wykonaniu kary mierci. Z procesu
Pileckiego tylko on otrzyma³ karê mierci
któr¹ wykonano. Pozostali zostali skazani na

Cz³owiek w ostatnich chwilach swego ¿ycia, jeli siê zechcia³ zwierzyæ szczerze,
przyzna³ zawsze, ¿e tylko to po nim zosta³o na ziemi wartoci¹ trwa³¹ i pozytywn¹, co
daæ potrafi³ z siebie innym ludziom  w tej lub te¿ innej formie. A ilu¿ takich by³o, co
przed mierci¹ dopiero stwierdziæ zdolni byli, ¿e przez swe ca³e ¿ycie  wci¹¿
oszczêdzaj¹c serca innym  nie dali nikomu w³aciwie nic i teraz, odchodz¹c z ziemi
 za sob¹ zostawili pustkê, a serce, które siê wkrótce ju¿ tylko w bry³ê mia³o zmieniæ,
w rzeczywistoci nieczu³¹ bry³¹ przez ca³e ¿ycie by³o.
WITOLD PILECKI
gen. Pe³czyñskiemu i trafi³y na Zachód. Mó
wi³, ¿e Amerykanie oferowali mu du¿e pieni¹
dze za raport, ale chcia³, ¿eby pozosta³y w pol
skich rêkach.
Ciekawostk¹ jest sprawa stopni wojsko
wych Pileckiego. Okazuje siê, ¿e w czasie gdy
by³ gospodarzem w Sukurczach, dzia³a³ te¿
potajemnie w II Oddziale, tzw. Dwójce, czyli
wywiadzie. W 1938 r. otrzyma³ tam stopieñ
kapitana, ale te awanse by³y pod pseudoni
mem. Na wojnê w 1939 r. wyruszy³ wiêc jako
podporucznik. Za mierteln¹ misjê w obozie
otrzyma³ stopieñ kapitana, a wiêc stopieñ,
który ju¿ posiada³. Napisa³ nawet, ¿e wreszcie
sam siebie dopêdzi³. Pomiertnie zosta³ awan
sowany do stopnia pu³kownika przez prezy

karê mierci zamienion¹ na d³ugoletnie wy
roki lub na wyroki wiêzienia. W licie do Bie
ruta Witold Pilecki napisa³, ¿e ca³e ¿ycie pra
cowa³ dla Polski...
Wyrok wykonano 25 maja 1948 r. w wiê
zieniu przy Rakowieckiej w Warszawie. Za
mordowano go strza³em w ty³ g³owy. Do dzi
nie odnaleziono cia³a. Du¿e nadzieje wi¹zano
z pracami na tzw. £¹czce, ale tam badania siê
ju¿ skoñczy³y. Teraz trwaj¹ prace na Polu
Mokotowskim i na terenie samego wiêzienia.
Wszyscy wci¹¿ liczymy, ¿e uda siê odnaleæ
szcz¹tki jednego z tego wielkiego polskiego
bohatera i godnie go pochowaæ.

NOTOWA£A: IKA
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Hongkong i kultura
Wielu turystom jad¹cym do Hongkongu po raz pierwszy wydaje siê, ¿e w dziedzinie kultury
nie ma on wiele do powiedzenia. Jednak to b³êdne przekonanie. Potrafi on zachwyciæ
przybyszów ró¿norodnoci¹ i bogactwem ¿ycia kulturalnego.

W Hongkongu i Makau tradycyjn¹ form¹
muzyczn¹ jest opera kantoñska. Wywodzi siê
ona z pó³nocnej wersji opery pekiñskiej, któ
ra zyska³a popularnoæ na po³udniu w cza
sach cesarstwa chiñskiego i wzrasta³a wraz
ze zmian¹ panuj¹cych dynastii. Opera kan
toñska to po³¹czenie gry aktorskiej, specy
ficznego piewu w jêzyku chiñskim, bogato
zdobionych kostiumów, sztuk walki oraz ak
robatyki. Charakterystyczne jest noszenie
przez aktorów masek b¹d malowanie twarzy
kredowym bia³ym kolorem. Dzisiaj stopnio
wo traci popularnoæ. Jednak w³adze Hong
kongu dok³adaj¹ starañ, aby podtrzymaæ
tradycjê.

M³odzi ludzie zdecydowanie bardziej ni¿
oper¹ kantoñsk¹ interesuj¹ siê cantopopem 
gatunkiem muzyki pop. Cantopop to po³¹cze
nie angielskich cantonese i pop oznacza po
prostu pop w jêzyku kantoñskim. Wielu
artystów z Hongkongu zdoby³o s³awê w ca³ej
Azji. Ze wzglêdu na du¿¹ diasporê Chiñczy
ków z Hongkongu w Stanach Zjednoczonych
i Kanadzie ci artyci czêsto wystêpuj¹ w tych
krajach i nagrywaj¹ muzykê z amerykañski
mi gwiazdami popu.

Hongkoñskie kino zas³uguje na uwagê.
Oprócz bardzo popularnych w latach osiem
dziesi¹tych i póniej filmów o sztukach wal
ki z Brucem Lee, które w zachodnich me
diach os³abi³y stereotyp mê¿czyzny z kra
jów azjatyckich. Uznanie zdoby³y hongkoñs
kie dzie³a realizmu magicznego reprezento
wane m.in. przez obrazy re¿ysera Wong
KarWaia. Jego filmy wyró¿niaj¹ siê wizual
n¹ i emocjonaln¹ g³êbi¹, która zachwyca
krytyków na Zachodzie. Produkcja Sprag
nieni mi³oci  2000 r.  zas³ynê³a na ca
³ym wiecie i spopularyzowa³a inne prace
re¿ysera. Dziêki temu przeniós³ siê do Sta
nów Zjednoczonych. Hongkong odgrywa
bardzo wa¿n¹ rolê w jego filmach. Potrafi on
uchwyciæ i pokazaæ esencjê tego miejsca, uli
ce ze wietlnymi neonami, spo³eczne niuanse
i problemy codzienne wynikaj¹ce z ¿ycia
w tak t³umnym kosmopolitycznym, a zara
zem bardzo konserwatywnym miecie.
Upad³e Anio³y (1995 r.) to film, który
pozwala zanurzyæ siê w wiat rywalizuj¹cych
ze sob¹ chiñskich triad oraz poznaæ ukryt¹
przestêpczoæ Hongkongu. Z kolei Chung
king Express (1994 r.) umo¿liwia odkrycie
bogactwa kulturowospo³ecznego najbardziej
kosmopolitycznego miejsca na ziemi.

Hongkong to jedno z piêkniejszych
miejsc, jakie w ¿yciu widzia³am. Wspania³e
po³o¿enie, bogactwo rolin, gór i morza. Pañ
stwomiastowyspa. Ró¿norodnoæ odczuæ,
wielka pracowitoæ tu mieszkaj¹cych. Pre
cyzja i twórczoæ w eksponowaniu wspania
³ej porcelany. To cieszy. A jednoczenie
zastanawia. Poniewa¿ ludzie tu mieszkaj¹cy
s¹ areligijni. To z kolei smuci. Bo maj¹ przed
oczyma tyle wspania³ego piêkna. Papie¿ Jan

Pawe³ II bardzo ceni³ tê kulturê i czêsto siêga³
aby j¹ przywo³ywaæ. Szkoda, ¿e tu pieni¹dz
jest najwa¿niejszy, sukces finansowy  to
jednoczenie zastanawia i smuci, bo ludzie
tu mieszkaj¹cy s¹ obdarowani wspania³ymi
talentami i tu tak¿e wielka tajemnica Pana
Boga, który kocha ró¿norodnoæ i daje szansê
wszystkim narodom. To zaskakuje i zmusza
do mylenia.

IZABELA MARIA TRELIÑSKA

Szko³y katolickie dyskryminowane
Obostrzenia zwi¹zane z epidemi¹ koronowirusa wp³ywaj¹ realnie na ¿ycie ludzie na ca³ym
wiecie. W Stanach Zjednoczonych mog¹ dotkn¹æ funkcjonowania szkó³ katolickich. W nie
których pañstwach sytuacjê wykorzystuje siê te¿ do uderzenia w szko³y katolickie. To ma
miejsce w Hiszpanii.
W Stanach Zjednoczonych zagro¿onych jest
likwidacj¹ ok. stu szkó³ katolickich. Ze wzglê
du na recesjê gospodarcz¹ wielu osób, które
dotknê³y skutki ekonomiczne pandemii nie
staæ na szko³y katolickie, czyli prywatne i p³at
ne, i posy³aj¹ dzieci do darmowych szkó³
publicznych. Szkolnictwo prywatne nie jest
w USA subsydiowane.
W zwi¹zku z tym komisja ds. edukacji
katolickiej przy Episkopacie USA, wspólnie
z przedstawicielami innych wyznañ zaapelo
wa³a o pomoc federaln¹ dla rodziców, któ
rych dzieci ucz¹ siê w szko³ach prywatnych.
Jak twierdzi Bp Michael Barber SJ, przewod
nicz¹cy komisji, rodzice powinni mieæ wy
bór, do jakiej szko³y posy³aj¹ swoje dziecko.
Jak mówi bp Barber, jeli twoje dziecko
idzie do szko³y niepublicznej nie dostaniesz
dofinansowania na jego edukacjê. Tymcza
sem wielu rodziców przez pandemiê straci³o
pracê, a przecie¿ nadal musz¹ zarobiæ na je
dzenie, na lekarstwa, zap³aciæ wszystkie ra
chunki. To sprawia, ¿e nie staæ ich ju¿ na pry
watn¹ szko³ê dla dzieci. A ustawa ³agodz¹ca
skutki koronawirusa, która jest w USA dys
kutowana, wyklucza z dofinansowania ucz
niów szkó³ prywatnych, czyli a¿ 10 proc.

wszystkich uczniów w USA.  Uwa¿amy, ¿e
to niesprawiedliwe  twierdzi bp Barber  bo
ich rodziny zas³uguj¹ na pomoc, a szko³a
publiczna powinna mieæ konkurencjê, ¿eby
lepiej wykonywaæ swoj¹ pracê. Warto pamiê
taæ, ¿e same szko³y katolickie oszczêdzaj¹
podatnikom 20 miliardów dolarów rocznie.
Je¿eli uwzglêdnimy wszystkie szko³y prywat
ne, ta liczba bêdzie znacznie wy¿sza. Zazna
czam, ¿e rodzice dzieci uczêszczaj¹cych do
szkó³ katolickich równie¿ p³ac¹ podatki, a wiêc
wspieraj¹ szkolnictwo publiczne. I dlatego
uwa¿amy, ¿e wszyscy maj¹ prawo do wspar
cia na op³acenie czesnego.
W trudnej sytuacji s¹ te¿ szko³y katolickie
w Hiszpanii. Subsydiowane dot¹d szko³y nie
pañstwowe nie otrzymaj¹ ju¿ pomocy. Cho
dzi o 25 proc. szkó³ w Hiszpanii. Wiêkszoæ
takich szkó³ prowadzi w Hiszpanii Koció³
katolicki.  To decyzja ideologiczna i przejaw
wyranej dystryminacji  stwierdza bp Gil
Tamayo z Avilii.
 Nauczanie w szko³ach subsydiowanych
nie jest elitarne, jak niektórzy próbuj¹ to
wmówiæ spo³eczeñstwu  pisz¹ nauczyciele
w licie protestacyjnym  ale ma charakter
spo³eczny, który jest odbiciem pluralizmu ro

dzinnego, spo³ecznopracowniczego, gospo
darczego, ideologicznego, obywatelskiego,
kulturalnego i religijnego obecnego spo³e
czeñstwa hiszpañskiego. Dlatego wyklucze
nie go jest wyran¹ segregacj¹, niew³aciw¹
dla europejskich demokracji, które promuj¹
wolnoæ nauczania i j¹ finansuj¹, bez kom
pleksów wspieraj¹c wolnoæ realnego wybo
ru. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e wykorzystuje siê
s³aboæ partii socjalistów [PSOE], aby pop
rzeæ program skrajnej lewicy partii Podemos.
Bp Luis Arguello, rzecznik Episkopatu
Hiszpanii podkrela, ¿e szko³y katolickie za
oszczêdzaj¹ pañstwu miliony euro, poniewa¿

koszt nauczania jednego ucznia jest w nich
du¿o ni¿szy ni¿ w szkole pañstwowej (escuela
publica). Ucz¹ siê w nich dzieci z 25 narodo
woci, imigrantów, z rodzin z problemami
lub dysfunkcyjnych. Dlatego wszyscy maj¹
prawo do otrzymania pomocy.
Nale¿y siê obawiaæ, ¿e trudna sytuacja
gospodarcza bêdzie pretekstem do uderzenia
w szkolnictwo katolickie tak¿e w innych kra
jach, które na sztandary wziê³y sobie walkê
z religi¹ katolick¹.

PAWE£ JASZCZAK
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Franciszkanie pod opiek¹ Matki Bo¿ej
26 czerwca z klasztoru w Niepokalanowie karetka pogotowia zabra³a jednego z braci, który
kilka dni wczeniej wróci³ z urlopu. Wykryto u niego zaka¿enie korowawirusem. Jak siê
okaza³o, chory brat nie zarazi³ ¿adnego ze wspó³braci, mimo ¿e by³ zakonnym fryzjerem.
Urzêdniczka Sanepidu, który informowa³a braci o wynikach tekstu stwierdzi³a, ¿e to cud 
informuj¹ zakonnicy z Niepokalanowa.
Zaka¿ony brat po powrocie z urlopu mia³ blis
ki, bezporedni kontakt z ok. 30 braæmi, kilku
z nich ostrzyg³. Ca³a wspólnota spotyka³a siê
te¿ na posi³kach w refektarzu oraz kilka razy
dziennie na modlitwie.
Po tym, jak brat poczu³ siê gorzej przewie
ziono go do szpitala w Warszawie, zaka¿eni
zostali jego tak¿e 90letnia mama oraz brat
i bratowa. Klasztor zosta³ objêty kwarantann¹,
a bazylika zamkniêta dla wiernych.  Przesz
limy w internetowy re¿im nabo¿eñstw 
stwierdzaj¹ franciszkanie  Od wspó³braci
z innych klasztorów, parafian, sympatyków
naszego sanktuarium, naszych rodzin i znajo

mych otrzymalimy wiele wsparcia duchowe
go i materialnego, za co z serca wszystkim
dziêkujemy. Wielu zapewnia³o nas o modlitwie.
Wszyscy bracia zostali przebadani. W so
botê 4 lipca, pierwsz¹ sobotê miesi¹ca, przysz
³y wyniki badañ. Franciszkanie tak wspomi
naj¹ ten dzieñ: By³a to najspokojniejsza pierw
sza sobota od 4 lat. Nikt nie prosi³ o powiêce
nie dewocjonaliów, chwilê rozmowy, spo
wied. Tak cicho, jak nigdy. Spokojnie mo¿na
by³o zjeæ posi³ek, odpocz¹æ i dalej czekaæ na
»wyrok«.( ) Na Apel Maryjny wszed³ do kap
licy w. Maksymiliana Gwardian klasztoru
i og³asza przez mikrofon: »Wyniki na ko

ronowirusa wszystkich braci s¹ ujemne. Wed
³ug urzêdniczki SANEPIDu: to jest CUD!«
To zupe³nie wyj¹tkowy przypadek, bo
wiem nie zdarzy³o siê, by w tak du¿ej grupie
ludzi, w której dosz³o do zaka¿enia jednego
z jej cz³onków, nikt siê nie zarazi³. Jak twier
dz¹ bracia z Niepokalanowa: Niepokalana po
raz kolejny pokaza³a, ¿e troszczy siê o swój
Niepokalanów. Odbieramy tê ³askê jako znak,
¿e Matce Najwiêtszej podoba siê to, co od kil
ku lat robimy: pierwsze soboty z zawierze
niem, wspólny Ró¿aniec, nabo¿eñstwa pokut
ne i Msze wiête za grzechy aborcji, pielg
rzymki pokutne, czuwania nocne, Wielkie Za
wierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi (któ
rego ju¿ za miesi¹c odbêdzie siê czwarta edyc
ja), Sztafeta Ró¿añcowa i wiele innych.
Niech ta Bo¿a interwencja bêdzie iskr¹,
która rozpali nasz Naród now¹ mi³oci¹ do
Boga i ludzi, i wleje w nasze serca wiarê, ¿e
dla Boga nie ma rzeczy niemo¿liwych.
Tak jak 100 lat temu Maryja przysz³a z po

moc¹ naszym przodkom, ukazuj¹c siê bolsze
wikom i przepêdzaj¹c ich spod Warszawy, tak
niech w naszych czasach przyjdzie nam z po
moc¹ i zwyciê¿y naszych wrogów.
Dziêkujemy Wam, ¿e z nami bylicie. Pole
camy ka¿dego z Was Maryi i ¿yczymy, abycie
dowiadczali jak dobra i czu³a jest nasza
Niepokalana Matka.
SAWIT

Rwandyjczyk podpali³ katedrê w Nantes
W sobotê, 18 lipca br. rano, w katedrze w. Piotra i Paw³a w Nantes wybuch³ po¿ar. Ogieñ ca³
kowicie strawi³ barokowe organy z XVII w., które uniknê³y zniszczenia podczas rewolucji fran
cuskiej i po¿aru wi¹tyni w styczniu 1972 r. Prace rekonstrukcyjne po tamtym po¿arze trwa³y
13 lat.
Oprócz organów 18 lipca zniszczone zosta³y
równie¿ XVIwieczne witra¿e, stalle (³awki
ustawione w prezbiterium przy bocznych cia
nach) i obrazy. Szczêliwie nie ucierpia³y zlo
kalizowane w pobli¿u chóru nagrobki ksiêcia
Franciszka II i Ma³gorzaty de Foix, rodzi
ców ostatniej ksiê¿nej niezale¿nej Bretanii,
póniejszej królowej Francji, Anny Bretoñ
skiej.
Tydzieñ póniej schwytano podpalacza.
Okaza³ siê nim 39letni Rwandyjczyk, który
pracowa³ jako kocielny w katedrze w Nantes
 poinformowa³ prokurator Pierre Sennes.
 Pocz¹tkowo zaprzecza³ w swych zezna

niach, ¿e przyczyni³ siê do po¿aru, ostatecz
nie zezna³, ¿e pod³o¿y³ ogieñ w trzech
ró¿nych miejscach wi¹tyni.
Motywy dzia³ania  jak podkrela na swej
stronie internetowej dziennik Le Monde 
pozostaj¹ wci¹¿ niejasne. Gazeta przypomina,
¿e Rwandyjczyk, który otrzyma³ azyl w Fran
cji przed kilkoma laty, nie by³ nigdy karany.
Od 45 lat pracowa³ jako kocielny w nantejs
kiej katedrze, wykonuj¹c ró¿ne prace zlecane
mu przez archidiecezjê. Jak wyjani³ ks. Hu
bert Champenois rektor katedry wiêtych
Piotra i Paw³a w Nantes, do obowi¹zków
39latka nale¿a³o zamkniêcie katedry po

wieczornych nabo¿eñstwach w dniu 17 lip
ca.
Mê¿czyzna zosta³ zatrzymany i przes³u
chany przez policjê bezporednio po wybu
chu po¿aru w zwi¹zku z podejrzeniem, ¿e
móg³ go nieumylnie spowodowaæ. Prokura
turze uda³o siê go przes³uchaæ dopiero 19 lip
ca, konieczne okaza³o siê bowiem znalezienie
odpowiedniego t³umacza. Tego samego dnia
Rwandyjczyk zosta³ zwolniony. Prokuratura,
która doszuka³a siê w zeznaniach sk³adanych
na policji i w prokuraturze szeregu sprzeczno
ci, owiadczy³a wówczas, ¿e wszystkie nie
jasnoci uda³o siê usun¹æ i w rzeczywistoci
nie mo¿e byæ mowy o jego sprawstwie, gdy
chodzi o po¿ar.
To¿samoæ kocielnego z katedry w Nan
tes, która pad³a ju¿ ofiar¹ po¿aru w 1972 r.,
nie zosta³a ujawniona. Adwokat mê¿czyzny
mecenas Quentin Chabert powiedzia³, ¿e

W 10. rocznicê katastrofy polskiego samolotu rz¹dowego pod Smoleñskiem Stowarzyszenie
Solidarni 2010 wyda³o (dziêki finansowemu wk³adowi cz³onków Stowarzyszenia) Antologiê
Smoleñsk¹ II, na któr¹ z³o¿y³o siê 96 wierszy bêd¹cych form¹ ho³du dla Ofiar tragedii a za
razem wo³aniem o prawdê.

ciw wobec narzucanego odgórnie obowi¹zku
niepamiêci oraz wobec funkcjonowania Kai
nowej wersji wydarzeñ.
Przez teksty poetyckie  nierzadko silnie
poruszaj¹ce, ale zró¿nicowane, jeli chodzi
o ich rozmiar, styl wypowiedzi, u¿yte rodki
 kwestia pamiêci, jako kluczowa, przewija
siê. Jeli pozwolisz, zabior¹ ci pamiêæ/ Lecz
jeli nie pozwolisz  nie wezm¹ nic (Justyna
Ch³apNowakowa). Pamiêæ nie sprzyja zak
³amaniu, choæ nazbyt czêsto powietrze bywa

AP
Wojciech Banach  trzeba powiedzieæ prawdê.
Niektórzy autorzy bezporednio odnosz¹
siê do szczegó³ów tragedii smoleñskiej i do
tego, ¿e s¹ setki dowodów potwierdzonych
zdrowym rozs¹dkiem/ i analizami ekspertów
(Aleksander Rybczyñski). W wierszu Pamiê
ci Anny Walentynowicz ma³y ch³opiec pyta
taty, Dlaczego ma dwa pogrzeby?/ I co to
znaczy/ ¿e nosi³a w sobie nit z samolotu?
W omawianej antologii, starannie opra
cowanej pod wzglêdem edytorskim, wzboga
conej (jak poprzednio) interesuj¹cymi grafi
kami Wojciecha Przy³uskiego i zamkniêtej
pos³owiem Ewy Stankiewicz, która pisze
m.in. o d³ugim ramieniu Moskwy, pojawia
j¹ siê incydentalnie inne, poza smoleñsk¹ ka
tastrof¹, w¹tki tematyczne, w tym Katyñ, Wo
³yñ, Powstanie Warszawskie, Polacy w ³ag
rach, ¯o³nierze Wyklêci. I jest te¿ w wierszu
Marty Berowskiej sentencja maj¹ca chyba
wymiar ponadczasowy: kopi¹ Ciebie Polsko
kopi¹/ za to ¿e omielasz siê istnieæ.

Antologia Smoleñska II

Pierwszy, podobny zbiór, zawieraj¹cy 96
utworów poetyckich (liczba znamienna)
ukaza³ siê 5 lat temu. Po³owa sporód 44
autorów uwzglêdnionych w tegorocznym
wydawnictwie publikowa³a tak¿e wówczas
(m.in. Leszek D³ugosz, Leszek Elektorowicz,
Jan Pietrzak, Marcin Wolski). Przedmowê
i tym razem zamieci³ prof. Andrzej Nowak
podkrelaj¹c, ¿e mamy d³ug wobec tych, któ
rym jako wspólnota co zawdziêczamy. Ten
d³ug sp³acamy pamiêci¹, stanowi¹c¹ sprze

jego klient ubolewa na tym, co siê sta³o. Ma
ogromne wyrzuty sumienia, a skutki jego
dzia³añ zdecydowanie go przeros³y.

lepkie od k³amstwa, by u¿yæ okrelenia And
rzeja Ko³akowskiego. A  jak postuluje np.

JANUSZ JANYST
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Szczêliwe dzieci w trzewych rodzinach
Tegoroczny sierpieñ pragniemy prze¿yæ w duchu wdziêcznoci Bogu za setn¹ rocznicê Bitwy
Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wis³¹, dziêki której Polska zachowa³a niepodleg³oæ,
a jednoczenie uratowa³a Europê przed bolszewick¹ bezbo¿n¹ ideologi¹. Pamiêæ o zwy
ciêzcach z 1920 roku to nasz patriotyczny obowi¹zek, a tak¿e powód do dumy i do gorliwej
walki z wadami narodowymi i z tym wszystkim, co os³abia Polskê  czytamy w Apelu Zespo³u
Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzewoci i Osób Uzale¿nionych na sierpieñ
 miesi¹c abstynencji.
Jak podkrela Zespó³, trzewoæ jest warun
kiem rozwoju osoby, rodziny, Narodu i Ko
cio³a. Natomiast problem ten jest lekcewa
¿ony w przestrzeni publicznej, a alkohol jest
powszechnie uznawany za element dobrego
wiêtowania i udanej zabawy. A przecie¿
spo¿ywanie alkoholu os³abia znacz¹co kon
dycjê zdrowotn¹ Narodu. Jest ród³em wie
lu chorób, a nadmierne spo¿ywanie alkoholu
skraca ¿ycie rednio o 1620 lat. W ci¹gu ro
ku, przez legalnie sprzedawany alkohol,
umiera kilkanacie tysiêcy Polaków.
 Wielu naszych rodaków znajduje
siê na skraju ¿yciowej przepaci. Nie
wolno nam milczeæ, gdy blini, nadu¿y
waj¹c alkoholu, drêcz¹ siebie i bliskich,
grzesz¹ i nara¿aj¹ siê na wieczne potê
pienie  apeluje Zespó³ KEP.
W apelu na sierpieñ 2020 r. Zespó³
Konferencji Episkopatu Polski ds. Apo
stolstwa Trzewoci i Osób Uzale¿nio
nych w sposób szczególny zwraca uwa
gê na sytuacjê polskich dzieci, które
drastycznie cierpi¹ z powodu pijañstwa
i na³ogów rodziców, a tak¿e same s¹
bardziej nara¿one na uzale¿nienia.
St¹d te¿ tegoroczne has³o: Szczêli
we dzieci w trzewych rodzinach. Na
le¿y pamiêtaæ, ¿e w rodzinach z proble
mem alkoholowym cierpi¹ wszyscy 
i ci, którzy nadu¿ywaj¹ alkoholu, i ci,
którzy pozostaj¹ z nimi w bliskim kon
takcie. Tych zjawisk szczególnie bole
nie dowiadczalimy w sytuacji panuj¹
cej pandemii.
Pijany rodzic jest ród³em niewyob
ra¿alnego cierpienia i udrêki dla dzie
ci, przez co odbiera im wiarê w mi
³oæ, niszczy ich poczucie bezpieczeñ
stwa. Blokuje rozwój duchowy, moral
ny i spo³eczny. Sprawia, ¿e dzieci popa

daj¹ w biedê materialn¹, w spo³eczn¹ izolac
jê, w problemy psychiczne, moralne, ducho
we i religijne. W konsekwencji ich ¿ycie za
mienia siê w gehennê, a powsta³e w dzieciñ
stwie deficyty utrudniaj¹ doros³e ¿ycie.
Coraz wiêcej liczba nieletnich siêga te¿
po alkohol. G³ównym tego powodem s¹ trud
noci w radzeniu sobie z ¿yciem, sygnalizo
wane przez bolesne stany emocjonalne. Du¿e
znaczenie maj¹ te¿ zgubne obyczaje, wspie
raj¹ce pijañstwo, a tak¿e modelowanie za
chowañ przez z³y przyk³ad doros³ych i nega

tywny nacisk rówieniczy. Ta wczesna inicja
cja alkoholowa jest du¿o czêstsza tam, gdzie
w rodzinie wystêpuje uzale¿nienie do alko
holu.
Zespó³ Episkopatu ds. Apostolstwa Trze
woci i Osób Uzale¿nionych podkrela, ¿e
ma³¿eñstwo i rodzina to pierwsze i najwa¿
niejsze rodowisko troski o trzewoæ, jak
równie¿ to pierwsza i najwa¿niejsza szko³a
wychowania do trzewoci. Rodzinê, w kszta³
towaniu dojrza³ej osobowoci dzieci, powin
na wspieraæ szko³a. Dlatego priorytetem
odpowiedzialnych nauczycieli i wychowaw
ców jest wychowywanie dzieci i m³odzie¿y
w oparciu o wartoci chrzecijañskie. To nie
przekaz wiedzy, lecz tworzenie pozytywnych
wiêzi, ukazywanie konstruktywnych wzor
ców oraz norm postêpowania jest warunkiem
skutecznoci programów profilaktycznych 
czytamy w dokumencie.
Ta troska o dzieci winna byæ ju¿ obecna
przed poczêciem dziecka, a w szczególnoci

w ci¹¿y i podczas karmienia piersi¹. Picie
alkoholu w czasie ci¹¿y mo¿e spowodowaæ
poronienie lub uszkodziæ mózg dziecka, po
woduj¹c ciê¿kie i nieodwracalne schorzenia.
FAS, czyli Alkoholowy Zespó³ P³odowy. Jak
twierdz¹ twórcy Apelu, badania przeprowa
dzone w Polsce dowodz¹, ¿e jedna trzecia
kobiet w ci¹¿y spo¿ywa alkohol. Ka¿da daw
ka alkoholu dla nienarodzonego dziecka jest
szkodliwa. Zaburzenia zwi¹zane z P³odowym
Zespo³em Alkoholowym maj¹ charakter
trwa³y i towarzysz¹ dziecku do koñca ¿ycia.
Twórcy Apelu podkrelaj¹, ¿e niezmier
nie istotne jest stanowienie dobrego prawa
i skuteczne jego egzekwowanie. Prawo to
bezwzglêdnie musi chroniæ najm³odszych
obywateli przed uzale¿nieniami i demorali
zacj¹. Tymczasem wielkim zagro¿eniem dla
nich jest reklama alkoholu, która zniszczy³a
ju¿ niejedno pokolenie Polaków. Reklamo
dawcy pos³uguj¹ siê bowiem, zdaniem twór
ców Apelu, manipulacj¹ i k³amstwem.
Jak czytamy w Apelu dobrowolna
abstynencja od alkoholu, podjêta w sier
pniu przez doros³ych, jest wymownym
wiadectwem troski o trzewoæ pols
kiego narodu. To wiadectwo z pewno
ci¹ pomo¿e wielu osobom uwik³anym
w pijañstwo i alkoholizm wróciæ na dro
gê wolnoci. Jest to te¿ cenny przyk³ad
dawany dzieciom, pokazuj¹cy im, ¿e
mo¿na cieszyæ siê ¿yciem bez substancji,
które oszukuj¹ i zabijaj¹ na raty. ( )
Niech jak najwiêcej Polaków z odwag¹
powie: Nie pijê, bo kocham. Nie pijê, bo
chcê daæ przyk³ad trzewego, odpowie
dzialnego ¿ycia. Nie pijê, bo jestem pot
rzebny moim bliskim w ka¿dej chwili.
Nie pijê, bo pamiêtam s³owa b³. ks. Bro
nis³awa Markiewicza, ¿e ten, kto wycho
wuje dzieci i m³odzie¿, a siêga po alko
hol, kto rozpija dzieci i m³odzie¿, ten jest
zdrajc¹ naro du i wiary. Nie pijê, bo
wiem, ¿e alkohol mo¿e zniewoliæ ka¿
dego, bez wzglêdu na wiek, p³eæ, pozycjê
spo³eczn¹ czy wykonywany zawód. Nie
pijê, bo pragnê cieszyæ siê wolnoci¹,
której fundamentem jest cnota trzewoci.
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