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Pielgrzymi w drodze na Jasn¹ Górê
21 sierpnia, jak co roku, wyruszy³a z £odzi piesza pielgrzymka na Jasn¹ Górê. Tegoroczna
95. £ódzka Piesza Pielgrzymka na Jasn¹ Górê, odbywaj¹ca siê pod has³em Jeden duch,
jedno serce ma jednak charakter, jakiego nie mia³a w ca³ej swojej blisko stuletniej historii.
chowi zostali zaopatrzeni w komplet mate
ria³ów pielgrzymkowych: plakietki piel
grzyma, materia³y do rozwa¿ania tegorocz
nego has³a pielgrzymek oraz ³¹cznoæ w for
mie online z tymi którzy w ograniczonych
grupach pójd¹ na Jasn¹ Górê.  Znakiem
Kocio³a w drodze bêdzie te¿  stwierdza Ks.
Abp Grzegorz Ry  tak jak to czynilimy co
roku, wzbudzanie w nas intencji, które przez
wstawiennictwo Maryi ofiarowaæ bêdziemy
Dobremu Bogu, nawet jeli bêdziemy musieli

Foto: Archidiecezja £ódzka

W tym roku nie mo¿na przejæ ca³ej trasy
z £odzi do Czêstochowy. Zgodnie z przyjê
tymi zasadami ka¿dego dnia mo¿e piegrzy
mowaæ grupa 100 osób oraz 50 osób zaplecza
organizacyjnego i zapisaæ mo¿na siê na wyb
rany dzieñ. W pielgrzymce mog¹ braæ udzia³
wy³¹cznie osoby, które ukoñczy³y 18 lat i nie
przekroczy³y 65. roku ¿ycia.
Ka¿dy mo¿e siê zapisaæ za to do grupy
duchowej i do tej formy pielgrzymowania za
chêca³ w tym roku Koció³. Pielgrzymi du

zostaæ w domu. Zachêt¹ dla wszystkich niech
stanie siê zaproszenie do rozwa¿ania mate
ria³ów synodalnych, ale te¿ duchowa ³¹cz
noæ z pielgrzymkami poprzez udzia³ w Euch
arystii i modlitwê w naszych lokalnych ko
cio³ach.
Pielgrzymka rozpoczê³a siê msz¹ wiêt¹
pod przewodnictwem Ks. Abp. Grzegorza
Rysia, Metropolity £ódzkiego w kociele pw.
Matki Boskiej Zwyciêskiej w £odzi. W ho
milii Ks. Abp Ry podkreli³, ¿e pielgrzymka
jest czasem, gdzie jest bardzo wiele okazji do
s³u¿enia sobie wzajemnie i do wiadczenia
sobie mi³oci. Pielgrzymka nie jest wyk³adem
 to s¹ æwiczenia. Æwiczenia z mi³oci.
Metropolita £ódzki podkrelaj¹c znacze
nie pielgrzymek, doda³, ¿e by³oby piêknie,
gdyby ¿ycie w parafii odwzorowywa³o w ja
kiej mierze to, co siê dzieje na pielgrzymce.
To jest ciekawe, bo zwykle siê wydaje, ¿e
pielgrzymka jest odskoczni¹ od takiego zwyk
³ego, szarego, ¿ycia parafialnego. (...) popat
rzcie na pielgrzymkê, popatrzcie na to, jak
Koció³ wygl¹da w pielgrzymowaniu, i spró
bujcie co z tego przenieæ w ¿ycie parafii.
Odnosz¹c siê do celu pielgrzymki pyta³:
 Po co ja idê na pielgrzymkê? Idê po to,
¿ebycie mogli podejæ, niekoniecznie prze
bijaj¹c siê przez drzwi kurii. Po co id¹ ksiê
¿a? Id¹ po to, ¿eby przestali wreszcie miesz
kaæ za krat¹, na której jest napisane  uwaga
z³y pies! Mo¿ecie podjeæ do ka¿dego ksiêdza
w ka¿dej chwili  dystans jest zupe³nie inny,
okazuje siê, ¿e nie tracimy autorytetu przez
to ¿e dystans jest skrócony. Pielgrzymka
pokazuje jakie mog¹ byæ relacje, ka¿dy zo
staje sob¹, ka¿dy zostaje w swojej funkcji, ale
nie jestemy ju¿ porozdzielani w jaki sposób.
A to, co jest najpiêkniejsze w pielgrzymce, to
liczba ludzi zaanga¿owanych, w³aciwie nie
ma ludzi zaanga¿owanych.
Metropolita £ódzki zachêca, by witaæ po

W polskich szko³ach brakuje katechetów
W polskich szko³ach brakuje katechetów  informuje dr Aneta RayzacherMajewska,
konsultor Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyk³adowca katechetyki UKSW. To staje
siê coraz bardziej pal¹cym problemem. Nauczanie religii w szkole bêdzie jednym z tematów
obrad Konferencji Episkopatu Polski w Czêstochowie w ostatnim tygodniu sierpnia.
W polskich szko³ach pracuje obecnie ok. 30
tysiêcy nauczycieli religii, z czego ok. 18 ty
siêcy to osoby wieckie, ponad 2 tys. sióstr
zakonnych oraz ok. 10 tys. ksiê¿y, zakonni
ków, diakonów i alumnów.
Wed³ug danych Instytutu Statystyki Ko
cio³a Katolickiego, w ubieg³ym roku szkol
nym na lekcje religii w Polsce uczêszcza³o
ogó³em 87,6 proc. uczniów. Odsetek ten, nies

tety, z roku na rok spada. Na lekcje religii cho
dzi ponad 90 proc. dzieci ze szkó³ podstawo
wych, w szko³ach ponadpodstawowych ten
odsetek siê zmniejsza. Wiêcej dzieci uczêsz
cza na katechezê w ma³ych miejscowociach,
znacznie gorzej jest w du¿ych miastach.
Mimo to nauczycieli religii zaczyna bra
kowaæ. Jak mówi dr RayzacherMajewska
z UKSW obecnie na emeryturê przechodz¹

lawinowo ci, którzy rozpoczêli pracê na po
cz¹tku lat 90tych, wraz z powrotem religii
do szkó³. Tych, którzy odchodz¹, nie udaje siê
natomiast na bie¿¹co zastêpowaæ nowymi.
Jest mniej powo³añ, mniej ksiê¿y, ale te¿ 
z uwagi na ni¿ demograficzny  ogólnie mniej
studentów, w tym studentów teologii. A nawet
ci, którzy koñcz¹ teologiê i maj¹ stosowne
kwalifikacje, czêsto wybieraj¹ inn¹ pracê.
Czuj¹ siê swobodniej (klimat wokó³ religii
w szkole nie zawsze jest najlepszy) i mog¹ wiê
cej zarobiæ. Zdaniem dr RayzacherMajews
kiej ta sytuacja bêdzie siê w kolejnych latach
pogarszaæ.
Przypomnijmy, ¿e katecheza wróci³a do

szczególne pielgrzymki u ich celu, na Jasnej
Górze. Tu, 24 i 25 sierpnia, odprawione bêd¹
uroczyste msze wiête). W chwili, gdy odda
jemy to wydanie do druku, pielgrzymi s¹ ju¿
w drodze. Pierwszy dzieñ pielgrzymki zakoñ
czy³ siê nabo¿eñstwem eucharystycznym,
któremu przewodniczy³ ks. Marcin Pietrzyk
z Wy¿szego Seminarium Duchownego w £o
dzi.
Autork¹ tegorocznej grafiki pielgrzymko
wej jest studentka Akademii Sztuk Piêknych
w £odzi.  Koció³ jest wspólnot¹ ludzi, któ
rych ³¹czy Duch wiêty  opisuj¹ grafikê
organizatorzy pielgrzymki.  Zatem kontur
kocio³a wype³niony jest witra¿em nawi¹zu
j¹cym do ognia, p³omieni, symbolizuj¹cych
Ducha wiêtego. Witra¿ sk³ada siê z pojedyn
czych szkie³ek, które mo¿na odnieæ do poje
dynczych ludzi. Ka¿dy z nich ma swoje miej
sce, tworz¹c jeden Koció³. Kontur zawiera
serce  otwarte jak Serce Jezusa na wszyst
kich na ludzi. Zatem Koció³ wype³nia Duch
wiêty i duch wiary, które ³¹cz¹ w jedno
wszystkich wierz¹cych.

IWONA KLIMCZAK

polskich szkó³ równo 30 lat temu, w 1990 r.
Katecheci, zarówno wieccy jak i duchowni,
s¹ zatrudniani na takich samych zasadach,
jak pozostali nauczyciele. Musz¹ mieæ wy¿
sze wykszta³cenie i przygotowanie pedago
giczne, a dodatkowo mog¹ uczyæ, jeli otrzy
maj¹ od biskupa diecezjalnego imienn¹ misjê
kanoniczn¹, któr¹ biskup mo¿e cofn¹æ, jeli
nauczyciel przekazuje treci niezgodne z dok
tryn¹ Kocio³a lub ¿yje w sposób sprzeczny
z zasadami wiary. Nauczyciele religii podle
gaj¹ podwójnemu nadzorowi. Ich pracê kon
troluje dyrektor szko³y, w której pracuj¹, a tak
¿e, pod wzglêdem treci nauczania i wycho
wania religijnego, biskup diecezjalny.
W 30. rocznicê powrotu katechezy do
szkó³ Konferencja Episkopatu Polski ma za
j¹æ siê obrazem katechezy i katechizowa
nych. Braki kadrowe bêd¹ zapewne jednym
z elementów tego obrazu.
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Katolicki Klub im. w. Wojciecha i redakcja Aspektu Polskiego
zapraszaj¹ na spotkanie na temat
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Jan Kowalewski
Jan Kowalewski to ma³o dzi znany bohater
wojny polskosowieckiej. O jego zas³ugach
przez lata nie mówi³o siê w ogóle. A to jeden
z ojców zwyciêstwa w bitwie warszawskiej.

wyk³ad wyg³osi

Wojciech Grott
pracownik Dzia³u Naukowego Muzeum II Wojny wiatowej w Gdañsku, doktorant historii
na Uniwersytecie Gdañskim. Zajmuje siê badaniem roli prasy w okresie miêdzywojen
nym i w trakcie II wojny wiatowej. Jest popularyzatorem wiedzy o pp³k. Janie Kowalews
kim, autorem ksi¹¿ki na jego temat.

10 wrzenia o godz. 17.30
Szko³a Jêzykowa Lloyd Woodley  £ód, ul. Narutowicza 86
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolnoci  Centrum
Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego ze rodków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 2020

Zapraszamy!

Dziêki niemu uda³o siê z³amaæ sowieckie szyf
ry, a wiedza o posuniêciach przeciwnika to
rzecz bezcenna dla ka¿dej armii. Ponoæ pracê
nad rosyjskimi depeszami zacz¹³... przez po
my³kê. By³ wspó³twórc¹ struktur kryptoraficz
nych odrodzonej Polski. Uczestniczy³ w III
powstaniu l¹skim, a w okresie miêdzywojen
nym pe³ni³ wiele funkcji w polskim wywia
dzie. Po II wojnie wiatowej pozosta³ na emig
racji w Londynie.
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustano
wienia 2020 r. Rokiem Jana Kowalewskiego.
Warto podkreliæ, ¿e urodzi³ siê w £odzi
i by³ absolwentem ³ódzkiej Szko³y Handlowej.

IKA

Nasze kapliczki

Matka Boska z Pyzdr
W Pyzdrach (woj. wielkopolskie, pow. wrze
siñski) znajduje siê franciszkañski zespó³
klasztorny. To jeden z trzech franciszkañs
kich redniowiecznych obiektów w Wielko
polsce. Obok klasztoru znajduje siê tu ko
ció³ pod rzadko spotykanym wezwaniem 
ciêcia G³owy w. Jana Chrzciciela.
Dzi w danych pomieszczeniach klasz
tornych znajduje siê Muzeum Ziemi Pyzdrs
kiej i biblioteka. Turyci zwiedzaj¹cy to
piêkne miejsce napotkaj¹ na zachowanym
wirydarzu, wród nieco zaniedbanej zieleni,
kapliczkê Matki Bo¿ej z wieñcem z gwiazd.
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.

Dobroczyñcy Aspektu Polskiego
Pani Teresa z £odzi

Pani Maria z Warszawy

Pan Marian z Be³chatowa

Pan Krzysztof

z Warszawy

Pani Stefania z £odzi

ze Zgierza

Pani Filomena z Poddêbic

Jakub z £odzi

Pani Jerzy
Pan

Pan Maciej z Dobieszkowa

ni Barbara z £odzi

Pan Zenon z Kêblin

PaPani

Stefania z £odzi.
BÓG ZAP£AÆ!

REDAKCJA

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 6 wrzenia 2020 r.,
o godz. 16:00.
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Fuzja Orlenu z Lotosem
m¹drego gospodarza. Komisja Europejska, po d³ugim namyle, zgodzi³a siê na fuzjê w polskiej
energetyce  przejêcie jednego polskiego koncernu energetycznego przez drugi polski koncern.
Niestety warunki, jakie zaproponowa³a s¹ dla nas upokarzaj¹ce.
Przedstawiciele Orlenu na wiosnê 2019 r. skie
rowali do KE list intencyjny w sprawie za
miaru przejêcia spó³ki Lotos przez PKN Orlen
i w lipcu 2019 r. z³o¿yli wniosek o zgodê na
koncentracjê obu spó³ek energetycznych. 14
lipca 2020 r. wiceprzewodnicz¹ca KE Margre
the Vestager odpowiedzialna za politykê kon
kurencji w UE og³osi³a, ¿e KE zgadza siê na
przejêcie Grupy Lotos przez Polski Koncern
Naftowy Orlen, ale po spe³nieniu kilku, za to
kuriozalnych warunków.
Po pierwsze, Lotos musi zbyæ 30 procent
swoich udzia³ów w rafinerii w Gdañsku wraz
z towarzysz¹cym pakietem praw zarz¹dczych.
Po drugie, Lotos musi zbyæ 9 sk³adów paliw
na rzecz niezale¿nego operatora logistyki oraz
musi wybudowaæ nowy terminal importowa
nego paliwa do silników odrzutowych w Szcze
cinie, który po wybudowaniu zosta³by przeka
zany nowemu operatorowi. Na tym nie koñczy
siê lista bulwersuj¹cych ¿¹dañ. Spó³ka Lotos,
posiadaj¹ca w Polsce 389 detalicznych stacji
paliw ma siê a¿ 80 proc. z nich (ponad 300).
Ponadto KE nakazuje Lotosowi sprzeda¿
swoich udzia³ów w spó³ce joint venture zajmu
j¹cej siê obrotem paliwa do silników odrzuto
wych z zastrze¿eniem, ¿e okrojony Lotos bê
dzie nadal prowadziæ dostawê paliw dla tej
spó³ki, umo¿liwiaj¹c jej dostêp do swoich ma
gazynów w dwóch portach lotniczych w Pol
sce. Kolejnym ¿¹daniem KE jest udostêpnienie
konkurentom z Czech dostêpu do paliwa do
silników odrzutowych w drodze otwartej pro
cedury przetargowej w iloci do 80 tys. ton
oraz ¿¹danie zbycia przez Lotos dwóch zak³a
dów produkuj¹cych bitum i dostarczanie no
wemu nabywcy rocznie do 500 tys. ton bitumu.
Kto bardzo skutecznie musia³ lobbowaæ
za otwarciem drzwi polskiego przemys³u pa
liwowoenergetycznego dla graczy z ca³ego
wiata. Znamienne jest zdanie wypowiedziane
przez pani¹ Vestager z KE: Mo¿emy zatwier
dziæ dzisiaj proponowane przejêcie Lotosu
przez PKN Orlen, gdy¿ wyczerpuj¹ca lista
zobowi¹zañ zaproponowanych przez Orlen
zapewnia, ¿e odpowiednie polskie rynki pozo
stan¹ otwarte i konkurencyjne. Skoro sam
Orlen wymyli³ otwarcie na obce rynki, pew
nie nie dowiemy siê, kto personalnie stoi za t¹
decyzj¹. Ta dobrze prosperuj¹ca polska firma
paliwowoenergetyczna zatrudnia 7 tys. pra
cowników. Transakcji tej nie powinno na
zywaæ siê fuzj¹, tylko prywatyzacj¹ aktywów
Lotosu. Komu zale¿a³o na tym, by dokona³a
siê szkodliwa dla Polski transakcja zniszczenie
jednej polskiej firmy przez druga poprzez
konsolidacjê. Zarówno Lotos, jak i Orlen s¹
spó³kami gie³dowymi. Lotos w 53,19 proc.
nale¿y do Skarbu Pañstwa, a Orlen zalewie
w 27,5 proc. Podmiot, w którym Polska ma
pakiet mniejszociowy chce przej¹æ firmê, w
której mamy wiêkszociowy udzia³. Z prostej
logiki wynika, ¿e poprzez wch³oniêcie przez
Orlen spó³ki Lotos, Polska straci nad ni¹ efek
tywn¹ kontrolê. Zatem, gdzie jest tu polski
interes? Osoby decyduj¹ce dzisiaj o przysz³o
ci polskiej energetyki mówi¹, ¿e wszystko jest
w porz¹dku. Padaj¹ z ich strony s³owa brzmi¹
ce jak mantra: fuzja wzmocni pozycjê Polski
w regionie, polskie rynki pozostan¹ otwarte
i konkurencyjne. Prezes Orlenu Daniel Obaj

tek wyra¿a tak¹ opiniê: Polska potrzebuje
jednego koncernu multienergetycznego. Nie
ma w Polsce miejsca dla dwóch takich koncer
nów, Lotos nie mia³ szansy bytu jako samo
dzielny podmiot, Dziêki po³¹czeniu si³ bê
dziemy mieli wiêcej pieniêdzy na inwestycje.
Premier RP Mateusz Morawiecki jest równie¿
zadowolony z fuzji Lotosu i komentuje to s³o
wami: To jedna z wa¿niejszych operacji pol
skiej gospodarki. I tu ma racjê, bo decyzja
o konsolidacji polskiej bran¿y paliwowoener
getycznych w jednym koncernie PKN
Orlen, w którym z racji pakietu mniej
szociowego nie mamy wiele do po
wiedzenia, bêdzie mia³a dalekosiê¿ne
konsekwencje dla Polski, w³¹cznie
z zachwianiem bezpieczeñstwa ener
getycznego naszego kraju.
Po spe³nieniu warunków KE, ak
cje Lotosu spadn¹, a wiêc zmniejsz¹
siê zyski z produkcji gdañskiej rafine
rii. Po sprzedaniu ponad 300 stacji
paliw Lotosowi pozostanie zaledwie
77 detalicznych stacji paliw. W ten
sposób wpucimy na polski rynek sil
nych konkurentów. Orlen przejmuj¹c
Lotos, pozbêdzie siê gotówki na za
kup resztek Lotosu zamiast inwesto
waæ na przyk³ad w wydobycie polskich z³ó¿
gazu i ropy oraz wdra¿anie nowych technologii
podziemnego zgazowania wêgla.
Warto przyjrzeæ siê, sk¹d siê wziê³y i czym
zajmuj¹ siê obie te firmy. Grupa Lotos S.A.
z siedzib¹ w Gdañsku jest koncernem nafto
wym zajmuj¹cym siê wydobyciem i przetwa
rzaniem ropy naftowej oraz sprzeda¿¹ produk
tów naftowych. Lotos jest w³acicielem gdañs
kiej rafinerii. Dysponuje strategiczn¹ infra
struktur¹ przesy³ow¹ i infrastruktur¹ do bez
piecznego bezbiornikowego magazynowania
paliw (w strukturach geologicznych). Grupa
Lotos powsta³a w 2002 r. z po³¹czenia spó³ek
Rafinerii Gdañskiej S.A i Nafty Polskiej S.A.
W 2005 r. Lotos zadebiutowa³ na warszawskiej
gie³dzie. W sk³ad Grupy Lotos wchodzi kilka
nacie spó³ek. Wró nich jest firma Lotos
Exploration and Production Norge zajmuj¹ca
siê poszukiwaniem i wydobyciem ropy i gazu
na norweskim obszarze Morza Pó³nocnego.
Posiada cenne aktywa zwi¹zane ze skrapla
niem gazu oraz mo¿liwoci morskiego trans
portu gazu. Jest w³acicielem mocno rozbudo
wanej sieci gazoci¹gów w Polsce. Od 2007 r.
Lotos mocno inwestowa³ w rozwój potencja³u
wydobywczego, a rafineria w Gdañsku wed³ug
rankingów wiatowych sta³a siê jedn¹ z najlep
szych na wiecie. Skoro potencja³ tej firmy jest
tak du¿y, dlaczego chce siê j¹ os³abiæ? Wyniki
finansowe Lotosu do 2017 r. ros³y osi¹gaj¹c
1,7 mld z³ zysku. Potem zysk mala³. Rok 2019
zamkn¹³ siê zyskiem 1,1 mld z³. Przy prywa
tyzacji polskich firm zawsze by³o tak, ¿e
przed sprzeda¿¹ firma intensywnie inwestowa
³a w swój maj¹tek, czêsto zad³u¿aj¹c siê. Zyski
mala³y, a firmê sprzedawano, gdy znajdowa³a
siê w gorszej kondycji finansowej. W styczniu
2020 r. powo³ano w Lotosie nowego prezesa
Paw³a Majewskiego. W okresie od 2016 do
2019 r., czyli w czasie rz¹dów PiS, Lotos zmie
ni³ swojego prezesa trzykrotnie. Pan Majewski
jest czwartym. Nowy prezes jest prawnikiem

z wykszta³cenia. Dowiadczenie owszem ma,
ale nie w bran¿y energetycznej, lecz w dziedzi
nie windykacji i restrukturyzacji. Zadaniem
pana Majewskiego jest pozbycie siê czêci ak
tywów Lotosu, zanim wch³onie j¹ PKN Orlen.
Parê lat temu polityka Lotosu by³a zupe³nie
inna. Uwa¿ano ¿e trzeba budowaæ jak najwiê
cej stacji paliw. W po³owie 2017 r. Lotos po
siada³ 485 stacji paliw i planowa³ zwiêkszyæ
ich liczbê do tysi¹ca. Dzisiaj strategia firmy
jest odwrotna i Lotos pozbywa siê stacji paliw.
PKN Orlen S.A. z siedzib¹ w P³ocku jest
najwiêkszym koncernem paliwowoenerge
tycznym w Polsce zatrudniaj¹cym 21 tysiêcy
pracowników. Koncern ten powsta³ w 1999 r.
w wyniku po³¹czenia Petrochemii P³ock oraz
Centrali Produktów Naftowych i zosta³ podda

Foto: Wikipedia

W po³owie lipca Polacy kolejny raz mogli siê przekonaæ, ¿e ¿yj¹ w pañstwie, w którym nie ma

wu bêdziemy mieli do czynienia ze scenariu
szem analogicznym do Lotosu i Energi. Firma
Orlen, w której Polska ma mniejszociowy
udzia³ wch³ania firmê, któr¹ zarz¹dza polski
Skarb Pañstwa pakietem wiêkszociowym.
Trudno siê dziwiæ, ¿e koncern PGNiG jest
smacznym k¹skiem. Firma ta dostarcza gaz
ziemny do ok. 7 mln klientów w Polsce. Kon
cern PGNiG prowadzi najszerzej sporód pols
kich firm paliwowoenergetycznych proces
dywersyfikacji dostaw gazu do Polski i jest od
powiedzialny za dostawê gazu z Ameryki.
W 2018 r. PGNiG zawar³ z amerykañskimi fir
mami wieloletnie umowy na dostawy LNG
(ciek³ego gazu) do gazoportu w winoujciu.
Gdy powstanie s³ynna rura Baltic Pipe, odbior
c¹ gazu z norweskich z³ó¿ bêdzie w³anie
PGNiG. Mo¿na zauwa¿yæ dziwn¹ korelacjê
miêdzy aktywnoci¹ miêdzynarodow¹ kon
cernu PGNiG, a roszadami personalnymi w tej
firmie. Do stycznia prezesem koncernu by³ do
wiadczony w dziedzinie geologii i energetyki
Piotr Woniak, ale w styczniu 2020 r. wymie
niono go na kogo bardziej przydatnego na czas
fuzji. Nowym prezesem PGNiG
zosta³ jest Jerzy Kwieciñski, zas³u
¿ony dzia³acz PiS, który wczeniej
piastowa³ urz¹d ministra inwestycji
i rozwoju, potem urz¹d ministra fi
nansów. By³ równie¿ doradc¹ przy
raportach Banku wiatowego.
W Polsce nie widaæ konsek
wentnej, m¹drej polityki surowco
wej. Szefowie wiod¹cych polskich
spó³ek s¹ tak dobierani, by realizo
waæ krótkowzroczne polityczne
plany kolejnych rz¹dów. Prezesa
mi s¹ albo zaufani dzia³acze partyj
ni albo m³odzi ludzie o wykszta³ce
niu bardziej menad¿erskim ni¿ ener
getycznym. Zarówno Daniel Obaj
tek, jak i Pawe³ Majewski s¹ osobami po
czterdziestce. Na naszych oczach dokonuje siê
ostatni akt pozbywania siê suwerennoci Pols
ki poprzez przejêcie polskich firm paliwowo
energetycznych. Od 30 lat jestemy wiad
kami grabie¿y maj¹tku narodowego. Efekt jest
taki, ¿e ubieg³y rok  2019 by³ rokiem najwiêk
szego importu energii elektrycznej w historii
Polski. I pomyleæ, ¿e w latach 70. Polska by³a
samowystarczalna energetycznie. Od pocz¹tku
transformacji, niezbêdne reformy dokony
wa³y siê w imiê przysz³ych ekonomicznych
korzyci dla Polski. Raz odbywa³o siê to po
przez dekoncentracjê i rozbijanie du¿ych firm
na mniejsze. Potem nastêpowa³ etap odwrotny,
czyli konsolidacja firm. Stosownie do etapu,
zmienia³a siê argumentacja. W ten sposób zres
trukturyzowano, czyli sprywatyzowano lub
rzucono na niepewne gie³dowe rynki wiêk
szoæ polskiego maj¹tku. Wszystkie rz¹dy za
nim dosz³y do w³adzy zapowiada³y, ¿e energe
tyka z racji tego ¿e jest strategiczn¹ dziedzin¹
gospodarki, pozostanie w polskich rêkach.
Wszystkie rz¹dy, krok po kroku wyprzedawa³y
strategiczne spó³ki energetyczne zagranicz
nym inwestorom. Dzisiaj niewiele ju¿ zosta³o
z polskiego tortu. Hojnie rozdalimy go wia
towym potêgom. Przeciêtny zjadacz chleba te
go nie widzi, bo w telewizji mamy albo propa
gandê sukcesu, albo pyskówki polityczne. Na
sta³y czasy, w których mimo dostêpu do wielu
mediów, coraz trudniej jest dotrzeæ do prawdy.
Zmanipulowani wierzymy w prawdomównoæ
tych którzy do nas mówi¹ z ekranów. Niestety,
jestemy ca³y czas okrutnie ok³amywani. Rów
no sto lat temu modlilimy siê do Matki Bo¿ej
o interwencjê wobec nawa³y bolszewików,
teraz musimy modliæ siê o prawdê, odwagê
i uczciwoæ tych którzy rz¹dz¹ Polsk¹, bo grozi
nam to, ¿e nied³ugo w Polsce nie pozostanie
nic polskiego.

ny prywatyzacji, w wyniku której trafi³ na
warszawsk¹ i londyñsk¹ gie³dê. Dzisiaj prawie
70 proc. akcji Orlenu nie nale¿y do Skarbu
Pañstwa tylko jest rozproszonych wród wielu
udzia³owców  w wiêkszoci zagranicznych.
Wród nich s¹ globalne firmy rynku finanso
wego  firmy bran¿y ubezpieczeniowej i fun
dusze inwestycyjne takie jak The Vanguard
Group, czy BlackRock Fund Advisors. Nie
by³oby w tym nic szczególnego, gdyby nie to,
¿e oba wymienione fundusze inwestycyjne s¹
mocnymi graczami na globalnym rynku paliw.
S¹ udzia³owcami takich wiatowych gigantów
jak Exxon Mobil, Chevron. W sk³ad PKN
Orlen wchodzi kilkadziesi¹t podmiotów. Orlen
jest w³acicielem piêciu rafinerii  w P³ocku,
Trzebini i Jedliczu), dwóch w Czechach oraz
jednej rafinerii na Litwie, w Mo¿ejkach. PKN
Orlen poszukuje i wydobywa ropê i gaz w Pol
sce, w Norwegii i w Kanadzie. Do 2018 r.
prezesem Orlenu by³ Wojciech Jasiñski. Potem
zast¹pi³ go Daniel Obajtek  osoba zas³uguj¹ca
na uwagê ze wzglêdu na jego du¿¹ aktywnoæ
w wch³anianiu przez Orlen innych podmiotów
polskiego sektora energetycznego. Za jego
prezesowania Orlen przej¹³ firmê Energa S.A.
 jedn¹ z trzech najwiêkszych w Polsce dos
tawców energii elektrycznej. Co ciekawe, pan
Obajtek zanim obj¹³ funkcjê prezesa Orlenu
by³ prezesem w³anie Grupy Energa S.A. Fuz
ja ta nast¹pi³a prawie niezauwa¿ona w kwiet
niu 2020 r., w czasie pandemii koronawirusa.
Skarb Pañstwa mia³ pakiet wiêkszociowy w
Grupie Energa S.A. Teraz jej aktywa wch³onie
wielki Orlen. Apetyt Orlenu nie skoñczy³ siê
na przejêciu Energi S.A. Po lipcowej decyzji
KE w sprawie przejêcia Lotosu, opinia pub
liczna dowiedzia³a siê o zamiarach Orlenu
przejêcia kontroli nad kolejn¹ wielk¹ polsk¹
firm¹ bran¿y energetycznej  PGNiG S.A.
Koncern zatrudnia ponad 25 tysiêcy pracow
ników, a Skarb Pañstwa ma w nim pakiet kon
trolny  70 proc. akcji. Niestety, wkrótce zno
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Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan odda³ Hagiê Sophiê muzu³manom. 10 lipca podpisa³
dekret informuj¹cy, ¿e od dnia 24 lipca 2020 r. miejsce zwane Hagi¹ Sophi¹ na nowo bêdzie
pe³ni³o funkcjê meczetu. Obie daty przypad³y w pi¹tek dla podkrelenia, ¿e w dniu tym ka¿dy
muzu³manin ma obowi¹zek uczestniczyæ we wspólnej modlitwie. Zanim Erdogan podpisa³
dekret formalnie przekszta³caj¹cy muzeum Hagia Sophia w meczet, wczeniej turecki s¹d mu
sia³ uniewa¿niæ decyzjê rz¹du tureckiego z 1934 r., na mocy której przekszta³cono znajduj¹cy
siê w budynku meczet w muzeum.
Wniosek o przywrócenie statusu islamskiej
wi¹tyni w Stambule z³o¿y³o stowarzyszenie
prawników. Argumentacja wnioskodawców
opiera³a siê na odwo³aniu siê do historii  do
1453 r., kiedy osmañski przywódca zdoby³
miasto znane wówczas jako Konstantynopol
i przekszta³ci³ bizantyjski koció³ w meczet.
Od dawna szereg tureckich ugrupowañ pro
wadzi³o kampaniê na rzecz przekszta³cenia
Hagii Sophii ponownie w meczet. ¯¹dania
uzasadniano tym, ¿e meczet lepiej odzwiercie
dli status Turcji jako kraju w zdecydowanej
wiêkszoci muzu³mañskiego.
Proces przywrócenia meczetu rozpocz¹³
siê w 2002 r., gdy w³adzê zdoby³o ugrupowa
nie narodowokonserwatywne odwo³uj¹ce siê
do islamu  AKP (Partia Sprawiedliwoci i Roz
woju). Na czele tej partii sta³ Recep Tayyip
Erdogan. Wtedy pojawi³y siê pierwsze g³osy
¿¹daj¹ce przywrócenia Hagii Sophii funkcji
meczetu. Przed muzeum Sophii zbiera³y siê
tysi¹ce ludzi skanduj¹c oddajcie nasz me
czet. Erdogan nie podj¹³ wtedy tematu, nie
chc¹c psuæ swoich relacji z Zachodem. Jednak
w 2013 r., gdy prounijna wiecka czêæ spo³e
czeñstwa tureckiego zaczê³a buntowaæ siê prze
ciwko w³adzy Erdogana, ten musia³ szukaæ po
parcia wród konserwatywnych muzu³manów.
Zacz¹³ coraz czêciej odwo³ywaæ siê do isla
mu i imperialnej przesz³oci Turcji. W 2016 r.
utworzono etat imama, który mia³ opiekowaæ
siê niewielk¹ sal¹ modlitewn¹ przylegaj¹c¹ do
Hagii Sophii. Wreszcie, w marcu 2020 r. Er
dogan podczas telewizyjnego wywiadu przy
zna³, ¿e przekszta³cenie meczetu w muzeum
przez prezydenta Atatürka w 1934 r. by³o
wielkim b³êdem. T¹ wypowiedzi¹ przygoto
wa³ wiatow¹ opiniê publiczn¹ przed wyda
rzeniami, które nast¹pi³y wkrótce.
29 maja 2020 r., zanim zapad³a decyzja
przywrócenia meczetu, Turcja wiêci³a obcho
dy 567. rocznicy osmañskiego podboju Kon
stantynopola. W budynku Hagii Sophii imam
odczyta³ s³owa Koranu  surê AlFath nazy
wan¹ sur¹ zwyciêstwa, które mia³o zostaæ ob
jawione Mahometowi w Medynie w szóstym
roku jego ucieczki. W uroczystociach, które
transmitowa³a turecka pañstwowa telewizja
TRT, wzi¹³ udzia³ prezydent Erdogan. Dziêki
transmisji na ¿ywo, ca³y wiat móg³ ogl¹daæ
zatopionego w modlitwie prezydenta Turcji.
Wydarzenie to wywo³a³o wielk¹ konsternacjê
w chrzecijañskiej wspólnocie w Turcji oraz
wród chrzecijan na wiecie. Fakt, ¿e uroczy
stoæ odby³a siê w³anie w Hagii Sophii, by³o
zapowiedzi¹ rych³ych zmian. Grecki rz¹d i in
ne rodowiska by³y oburzone t¹ demonstracj¹
religijn¹ w muzeum Hagii Sophii. Czêæ laic
kiej spo³ecznoci Turcji mia³a jednak nadziejê,
¿e muzeum rangi wiatowej przyci¹gaj¹ce rze
sze turystów z ca³ego wiata, nie zamieni siê
w meczet. Fakty okaza³y siê inne. Miesi¹c
póniej zapad³a decyzja o likwidacji muzeum.
Hagia Sophia (Koció³ M¹droci Bo¿ej) zo
sta³a zbudowana w VI wieku w Konstantyno

czonych u nasady kopu³y przedostaj¹ siê do
wnêtrza promienie s³oñca. Konstrukcjê wi¹
tyni podtrzymuj¹ cztery potê¿ne filary oraz
107 kolumn. Hagia Sophia nale¿y do Siedmiu
Cudów redniowiecznego wiata i jest na li
cie wiatowego dziedzictwa UNESCO.
Niemuzu³mañskiemu wiatu nie mog³a siê
spodobaæ zmiana statusu Hagii Sophii. wi¹
tynia ta przez stulecia by³a jedn¹ z najwa¿
niejszych miejsc kultu chrzecijan obrz¹dku
wschodniego, a potem muzeum, które móg³
podziwiaæ ca³y wiat. Zanim zapad³a decyzja
Erdogana, przeciwko pomys³om przekszta³ce
nia Hagii Sophii w meczet protestowa³y w³a
dze USA, Francji i Grecji, która czuje siê spad
kobierc¹ kultury bizantyjskiej. Sprzeciw wyra
zi³ metropolita Hilarion, odpowiedzialny za
kontakty rosyjskiej Cerkwi z innymi kocio
³ami prawos³awnymi oraz patriarcha Konstan
tynopola Bart³omiej I, duchowy zwierzchnik
oko³o 300 milionów prawos³awnych na wie

polu (dawna nazwa Stambu³u) na rozkaz ce
sarza Justyniana I Wielkiego, najwiêkszego
cesarza Cesarstwa Wschodniorzymskiego;
wówczas przekszta³conego w Cesarstwo Bi
zantyjskie. Podobno kiedy Justynian, po trwa
j¹cej piêæ lat budowie, po raz pierwszy wszed³
do Hagii Sophii, by³ pod takim wra¿eniem
swojego dzie³a, ¿e wykrzykn¹³ Salomonie!
Przecign¹³em Ciê! Hagia Sophia sta³a siê
najwa¿niejsz¹ wi¹tyni¹ w cesarstwie  wi¹
tyni¹ patriarchy i miejscem, w którym ko
ronowano cesarzy bizantyjskich. W red
niowieczu by³a najwspanialszym i najwiêk
szym kocio³em chrzecijañskim, a od
rozpadu chrzecijañstwa na katolicyzm
i prawos³awie, które nast¹pi³o w 1054 r.,
Hagia Sophia sta³a siê centrum prawo
s³awnego chrzecijañstwa. Tak by³o do
1453 r., czyli do zdobycia Konstantyno
pola przez wojska osmañskie pod wodz¹
su³tana Mehmeda II. Z jego rozkazu wi¹
tynia prawos³awna zosta³a przekszta³cona
w meczet. Dobudowano wtedy do niej
minarety, mihrab (wnêkê w cianie wska
zuj¹c¹ stronê wiata, gdzie znajduje siê
Mekka) i minbar (kazalnicê). Hagia Sop
hia pozostawa³a meczetem przez setki lat.
Kolejna zmiana nast¹pi³a po upadku Im
perium Osmañskiego, gdy Turcja sta³a siê
wieck¹ republik¹. W 1935 r. przywódca
laickiego pañstwa tureckiego Mustafa Ke
mal Atatürk poleci³ przekszta³ciæ wi¹ty
niê w muzeum. Jego decyzja wpisywa³a
siê w ideologiê panturañsk¹, wed³ug któ Hagia_Sophia, mihrab w miejscu dawnego o³tarza
rej islam przyczyni³ siê do zacofania Tur
cji. Atatürk wypowiedzia³ wojnê islamowi, cie. Hieronim II, zwierzchnik greckiego Ko
a zamieniaj¹c meczet Hagiê Sophiê w muze cio³a prawos³awnego, przejêcie Hagii Sophii
um, podkreli³ laicki charakter swoich reform. przez muzu³manów okreli³ mianem bezbo¿
Odt¹d Hagia Sophia jako muzeum mia³a s³u nego zbezczeszczenia. Powiedzia³: Hagia
¿yæ ca³emu spo³eczeñstwu. Zosta³a otwarta Sophia jest symbolem naszej wiary i material
dla wszystkich religii, z zastrze¿eniem  mod nym pomnikiem kultury Dzieñ dzisiejszy
litwy w muzeum, niezale¿nie od wyznania, jest dniem ¿a³oby dla ca³ego chrzecijañskiego
by³y zakazane.
wiata. Przeciwko zmianie statusu Hagii
Hagia Sophia by³a najczêciej odwiedza Sophii wyst¹pi³o kilkudziesiêciu naukowców
nym muzeum w Turcji i jedn¹ z najbardziej pisz¹c w licie otwartym do Erdogana, ¿e Ha
popularnych atrakcji turystycznych w tym gia Sophia jest zbyt piêknym i cennym zabyt
kraju. Rocznie muzeum w Stambule odwie kiem, by s³u¿yæ za pionek w politycznych roz
dza³o ponad 3,5 mln osób z ca³ego wiata. Tu grywkach. Ale prezydent Erdogan nie przej¹³
ryci chêtnie fotografowali m.in. Drzwi impe siê tymi protestami. W warstwie symbolicznej
rialne, które wed³ug legendy zosta³y wykona wydarzenie to odbierane jest jak drugi podbój
ne z drewna dêbowego pochodz¹cego wprost Konstantynopola. W ceremonii ponownego
z Arki Noego. W okresie bizantyjskim by³y przekszta³cenia wi¹tyni Hagia Sophia w me
przeznaczone wy³¹cznie dla cesarzy. Fundator czet 24 lipca udzia³ wziêli przedstawiciele
tej wi¹tyni ponoæ chcia³, by koció³ nosz¹cy w³adz tureckich i gocie. Wród nich byli przy
imiê M¹droci Bo¿ej przyæmi³ rozmiarem i s³a wódcy Azerbejd¿anu i Kataru, którzy s¹ obec
w¹ jerozolimsk¹ wi¹tyniê Salomona. Hagiê nie bliskimi sojusznikami Turcji. Zaproszony
Sophiê zaszczycili swoj¹ obecnoci¹ ostatni by³ równie¿ papie¿ Franciszek, ale odmówi³.
trzej papie¿e. Jan Pawe³ II odwiedzi³ to miejs
Turcja prowadzi coraz agresywniejsz¹ po
ce w 1979 r., Benedykt XVI w 2006 r., a Fran litykê zagraniczn¹. Odcina siê od wp³ywów
ciszek w 2014 r. Hagia Sophia jest per³¹ ar Zachodu i stara siê zwiêkszaæ swoj¹ pozycjê
chitektury sakralnej. Budowla ma kszta³t pro na Bliskim Wschodzie i w regionie Morza
stok¹tny i wymiary 77 m x 71 m. Wizualnym ródziemnego. Pogarszaj¹ siê stosunki Turcji
symbolem tego miejsca jest charakterystyczna z UE, któr¹ szanta¿uje uchodcami syryjs
kopu³a o rednicy ponad 30 m i wysokoci od kimi. Walczy z Kurdami i igra ze Stanami
posadzki ponad 55 m. Przez 40 okien umiesz Zjednoczonymi, z którymi ³¹czy j¹ wieloletni

sojusz. Nale¿y do NATO, a jednoczenie ku
puje broñ w Rosji, z któr¹ wspó³pracuje i na
bie¿¹co omawia sprawy regionu  Syrii czy
obecnie Libanu. Erdogan gra na wielu fron
tach i wszelkimi sposobami udowadnia swoj¹
si³ê. Do tego celu wykorzystuje pañstwow¹
telewizjê TRT oraz seriale. Szczególnie turec
kie seriale historyczne mocno oddzia³ywaj¹
na wiatow¹ opiniê publiczn¹. Przyk³adem
jest, ciesz¹cy siê w Polsce du¿¹ ogl¹dalnoci¹,
serial Wspaniale stulecie. Filmy tego typu,
ukazuj¹c obraz barwnej su³tañskiej Turcji,
promuj¹ imperium osmañskie i s¹ narzêdziem
umacniania potêgi Turcji.
Wed³ug najnowszych sonda¿y, poparcie
dla partii Erdogana AKP spad³o do 31 procent.
Jeszcze niedawno wynosi³o 50 procent. W wy
borach samorz¹dowych z 2019 r. partia Erdo
gana utraci³a swoje pozycje w najwiêkszych
miastach. Stanowisko burmistrzów Ankary
i Stambu³u otrzymali przeciwnicy polityczni
Erdogana. Do tego dochodzi coraz trudniejsza
sytuacja gospodarcza kraju, pog³êbiona koro
nawirusem oraz narastaj¹cy spór z Grecj¹ (cho
dzi o z³o¿a gazu na po³udniu od Krety i od
wierty prowadzone przez Turcjê u wybrze¿y
Cypru). Prezydent Erdogan za pomoc¹ Hagii
Sophii chce zjednaæ sobie jak najwiêcej wie
rz¹cych muzu³manów. Za przywróce
niem meczetu opowiedzia³o siê 15 mln
Turków podpisuj¹c odpowiedni¹ petycjê.
By umocniæ swoj¹ s³abn¹c¹ pozycjê i ut
rzymaæ w³adzê, Erdogan musi instrumen
talnie wykorzystywaæ religiê. Turcja od
10 lat prowadzi tzw. dyplomacjê mecze
tow¹. Realizuje j¹ poprzez finansowanie
szkó³ religijnych, renowacjê zabytków
z czasów otomañskich, budowê i odnawia
nie muzu³mañskich wi¹tyñ na ca³ym
wiecie. W okresie tym, Turcy ufundowa
li ³¹cznie ponad 2 tys. meczetów. Zda
niem ekspertów, Erdogan obawiaj¹c siê
utraty poparcia, rozpisze przyspieszone
wybory nie czekaj¹c a¿ 3 lat, jakie pozo
sta³y do nastêpnych wyborów samorz¹
dowych. Jak ka¿dy autorytarny przywód
ca jest przekonany, ¿e to co robi, s³u¿y
jego krajowi. Swoich opozycjonistów po
litycznych zamyka w wiêzieniu lub po
zbawia pracy ostrzegaj¹c, ¿e ka¿dy sprze
ciw bêdzie surowo karany. Tu¿ po swojej
decyzji w sprawie Hagii Sophii Erdogan
powiedzia³: ka¿da krytyka tej decyzji bê
dzie traktowana jako atak na niepodleg³oæ
Turcji.
W Europie p³on¹ per³y architektury ko
cielnej. Zniszczeniu i profanacji ulegaj¹ miej
sca kultu religijnego. Zlaicyzowana, s³aba du
chem, przesi¹kniêta lewack¹ ideologi¹, multi
kulturowa nowa Europa nie umie siê temu
przeciwstawiæ; tym bardziej nie umie broniæ
pami¹tek swojej chrzecijañskiej przesz³oci
w krajach Bliskiego Wschodu i w rejonie Mo
rza ródziemnego. Jednoczenie w Turcji na
rastaj¹ antychrzecijañskie nastroje. Dlatego
islamizacja wiekowej budowli  symbolu bi
zantyjskiego chrzecijañstwa nie napotyka na
wiêkszy sprzeciw. Hagia Sophia szybko traci
swój dawny blask i muzeum w popiechu
przekszta³ca siê w meczet. Wkrótce jedna
z najpiêkniejszych wi¹tyñ chrzecijañskiego
wiata stanie siê miejscem kultu religii islam
skiej. Meczet w Stambule pod tureck¹ nazw¹
Ayasofya bêdzie s³u¿yæ tylko muzu³manom.
Z wnêtrza dawnego kocio³a nie pop³yn¹ ju¿
chóralne pieni chrzecijañskie (Hagia Sophia
zaliczana jest w wiecie do najlepiej akustycz
nie skonstruowanych obiektów). Turyci bêd¹
musieli zadowoliæ siê podziwianiem tej wspa
nia³ej budowli z zewn¹trz albo obejrz¹ jej
przepiêkne wnêtrze w internecie.
Foto: Wikipedia

Nowa Europa nie umie broniæ pami¹tek swojej przesz³oci
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Co dzieñ to dymisja
W zimne marcowe dni s³uchalimy zapewnieñ, ¿e niech tylko lato przyjdzie, a po koronawi
rusie nie zostanie ladu. Utytu³owani znawcy z pewnoci¹ w g³osie przekonywali, ¿e wirus
jest s³aby pod wzglêdem temperatur i jak tylko wyjdzie s³oñce, a termometry poka¿¹
dwadziecia kilka stopni, to koronawirus umar³ w butach. Niestety, okaza³o siê inaczej.
coraz lepiej, tzn. dla ludzi  coraz gorzej.
Z PiSem nudziæ siê nie mo¿na. Kiedy ju¿
prze¿ylimy emocjonalne wybory prezydenta
RP, ze zdumieniem us³yszelimy, ¿e utytu³o
wany dzia³acz katolicki Jacek Kurski, po 24
latach ma³¿eñstwa z Monik¹ Kursk¹ i sp³o
dzeniu trójki dzieci otrzyma³ stwierdzenie
niewa¿noci sakramentu ma³¿eñstwa. Tak,
tak, nie przejêzyczy³em siê  juryci z w³aci
wego s¹du biskupiego orzekli, ¿e pan Jacek
jest znów kawalerem zdolnym do z³o¿enia
niez³omnej przysiêgi przed o³tarzem. I tak siê
sta³o. Jacek Kurski i nowo polubiona Joanna
Kurska powiedzieli sobie sakramentalne tak
przed o³tarzem w sanktuarium Bo¿ego Mi³o
sierdzia w krakowskich £agiewnikach. Na
ceremonii pojawili siê najwa¿niejsi politycy
PiS z panem prezesem na czele. Nie wiem,
czy gocie ¿yczyli m³odo¿eñcom obfitoci
szczêcia, bo du¿y limit wykorzystali oni ju¿
teraz. Otó¿ panna m³oda Joanna, stanê³a
przed o³tarzem te¿ po uzyskaniu stwierdzenia
niewa¿noci sakramentu swojego dotychcza
sowego ma³¿eñstwa Có¿ za ³askawy zbieg
okolicznoci! Taki dublet, kiedy pobieraj¹ siê
dwie osoby, które obie maj¹ stwierdzenie
niewa¿noci lubu kocielnego  to jest rzecz
niespotykana i niepokoj¹ca.
W rodku lata emocje nie gasn¹. W ostat
nich dniach bylimy wiadkami kilku istot
nych zmian w rz¹dzie Mateusza Morawiec
kiego. Wygl¹da na to, ¿e to dopiero pocz¹tek
przetasowañ. Nie ma na razie informacji co
do g³êbokiej rekonstrukcji rz¹du, o której
w³adze PiS mówi³y tu¿ po wyborach prezy
denckich.
Najpierw, 17 sierpnia, z Ministerstwa

Zdrowia odszed³ wiceminister Janusz Cie
szyñski, który podkrela³, ¿e to decyzja kilka
krotnie ju¿ odk³adana, ale dziêki temu te¿
dobrze przemylana. Jakie s¹ powody rezyg
nacji z urzêdu i dlaczego decyzja by³a prze
k³adana, nie wiadomo.
18 sierpnia, z rz¹du odesz³a wiceminister
cyfryzacji Wanda Buk. Pani Buk nie zniknie
z politycznego widnokrêgu. Od 1 wrzenia
ma zaj¹æ funkcjê wiceprezesa PGE ds. regu
lacji. Bêdzie po prostu wiêcej zarabiaæ.
Dwa dni po wiceministrze zdrowia dy
misjê z urzêdu ministra z³o¿y³ £ukasz Szu
mowski. Chocia¿ rezygnacja z pracy w³anie
tego ministra, za którym ci¹gn¹ siê niejasne
interesy maseczkoworespiratorowe by³a
przez wielu oczekiwana, to termin by³ zasko
czeniem, szczególnie w kontekcie planowa
nej podobno przebudowy rz¹du. Mamy prze
cie¿ rosn¹c¹ liczbê zachorowañ na koronawi
rusa, a rosn¹ca liczba zaka¿eñ mo¿e dowo
dziæ, ¿e s³u¿by pañstwowe nie panuj¹ nad epi
demi¹. Przypomnijmy te¿, ¿e Ministerstwo
Zdrowia zakupi³o od instruktora narciarskie
go i znajomego braci Szumowskich, 100 tys.
maseczek za ok. 5 mln z³, które, jak siê oka
za³o, mia³y sfa³szowane atesty. Szumowski,
t³umacz¹c siê z zakupu twierdzi³, ¿e w tam
tym momencie maseczki kupi³by nawet od
diab³a. Póniej wysz³y na jaw zakupy po
znacznie zawy¿onych cenach testów na koro
nawirusa. Za ministrem ci¹gnie siê te¿ niewy
janiona sprawa zakupu za niebotyczn¹ kwotê
ok. 200 mln z³, 1200 respiratorów, z których
do kraju dotar³o 200 od firmy wczeniej nie
zajmuj¹cej siê handlem sprzêtem medycz

£ukasz Szumowski i Mateusz Morawiecki

nym, za to znajduj¹cej siê na czarnej licie
ONZ firm handluj¹cych... broni¹. Pieni¹dze
za niewykonane zamówienie mia³y wróciæ
do Polski, ale z doniesieñ prasowych wynika,
¿e wróci³a tylko czêæ zap³aconej sumy.
Opozycja domaga siê komisji ledczej,
z³o¿y³a te¿ doniesienia do prokuratury w spra
wie dzia³añ w Ministerstwie Zdrowia.
Minister Szumowski odpowiada te¿ za
strategiê walki z koronawirusem, a w³aciwie
jej brak. Dzia³ania w tej sprawie budz¹ bo
wiem mnóstwo kontrowersji i pora¿aj¹ bra
kiem logiki  ca³kowite zamkniêcie gospodar
ki i ¿ycia spo³ecznego nie zahamowa³y roz
woju choroby, a jedynie sprowadzi³y na pols
kich przedsiêbiorców i pracowników zagro
¿enia utrat¹ rodków do ¿ycia. Przy rosn¹cej
liczbie zachorowañ gospodarkê otwarto. Od
wrzenia ma te¿ rozpocz¹æ siê nauka w szko
³ach. Osobn¹ spraw¹ jest trudne do zrozumie
nia sprowadzenie walki z koronawirusem do...
noszenia maseczek, mimo ¿e kilka miesiêcy
wczeniej minister ma³o elegancko wymie
wa³ siê z ludzi nosz¹cych maseczki.
20 sierpnia dymisjê z³o¿y³ minister spraw
zagranicznych Jacek Czaputowicz, jedna z
najbardziej bezbarwnych postaci rz¹du Mora
wieckiego. O jego dzia³aniach i samodziel
nych inicjatywach trudno w³aciwie cokol
wiek powiedzieæ.
Znamy ju¿ nastêpców na dwóch zwolnio
nych stanowiskach: nowymi ministrem zdro
wia zosta³ dotychczasowy szef Narodowego

Foto: Krystian Maj/ KPRM

W Ministerstwie Zdrowia nie ma niedawnych bohaterów walki z zaraz¹, a pandemia ma siê

Fundusz Zdrowia Adam Niedzielski, a minis
trem spraw zagranicznych Zbigniew Rau, pro
fesor prawa Uniwersytetu £ódzkiego, senator
i by³y wojewoda ³ódzki.
Niektórzy komentatorzy spekuluj¹, ¿e
zmiany w sk³adzie rz¹du mog¹ byæ prób¹
zdefiniowania politycznego profilu rz¹dów
Zjednoczonej Prawicy. A jeli tak, to zdumie
nie musi wywo³aæ g³os kuratora ³ódzkiego
z soboty 22 sierpnia br.: Szanowni Pañstwo!
Ogromnie dziêkujê za wsparcie. Potwierdzam,
¿e wczoraj otrzyma³em informacjê o odwo
³aniu mnie z funkcji kuratora owiaty. Wi
dzia³em siê z Ministrem Piontkowskim jesz
cze w rodê. Nic o tym nie wspomnia³.
Kilka dni wczeniej ³ódzkiego kurator
owiaty powiedzia³ w TV Trwam, ¿e obecnie
spo³ecznoæ LGBT obra³a sobie za cel m³o
dego cz³owieka.  Jestemy na etapie wiru
sa, ale mylê, ¿e ten wirus LGBT, wirus ideo
logii jest znacznie groniejszym, bo to jest wi
rus dehumanizacji spo³eczeñstwa, dehumani
zacji m³odych ludzi i odebrania im wartoci.
Jedyn¹ naczeln¹ wartoci¹ jest pokazanie, ¿e
nie ma ¿adnych zasad i wartoci, ¿e wszystko
wolno  mówi³ Wierzchowski i zap³aci³
g³ow¹ za kilka s³ów prawdy.
Szacunek, Panie Kuratorze. Widaæ, ¿e wi
rus LGBT, o którym Pan mówi³ zaatakowa³
ju¿ gabinety rz¹dowe.

SABINA WITKOWSKA

wiêto Matki Boskiej Czêstochowskiej
26 sierpnia Koció³ katolicki obchodzi wiêto Matki Boskiej Czêstochowskiej. W Polsce to
jedno z najwa¿niejszych wi¹t Maryjnych. Na ten dzieñ na Jasn¹ Górê, do Czarnej Madonny,
zmierzaj¹ pielgrzymi z ca³ej Polski, najczêciej w pieszych pielgrzymkach.
Obraz ma d³ug¹ i dramatyczn¹ historiê i jest
nieroz³¹cznie zwi¹zany z dziejami naszej
Ojczyzny. Wed³ug podania, obraz powsta³ na
desce ze sto³u, przy którym posi³ki jada³a
wiêta Rodzina. Obraz namalowano prawdo
podobnie miêdzy VII a XIII w. Przez niezna
nego malarza w³oskiego lub bizantyjskiego.
Do Polski przywióz³ wizerunek Madonny
ksi¹¿ê W³adys³aw Opolczyk. Jak mówi poda
nie, ksi¹¿ê W³adys³aw chcia³ przewieæ obraz
do Opola, ale gdy zatrzyma³ siê w Czêstocho
wie, konie nie chcia³y ruszyæ z miejsca. Uz
naj¹c to za znak Bo¿y, ksi¹¿ê zostawi³ ikonê
w klasztorze paulinów.
W 1430 r. sanktuarium zosta³o napadniête
przez grupê przestêpców dowodzonych przez
polsk¹ szlachtê. Wówczas  jak podaje D³u
gosz  obraz zosta³ zniszczony i sprofano

wany: Sam nawet obraz Najchwalebniejszej
Pani naszej odarli z z³ota i klejnotów, którymi
go ludzie pobo¿ni przyozdobili. Niezaspoko
jeni ³upem, oblicze obrazu mieczem na wylot
przebili, a deskê, do której wizerunek przyle
ga³, po³amali, tak i¿ zdawa³o siê, ¿e to nie
Polacy, ale Czesi kacerze dopucili siê czynów
tak srogich i bezbo¿nych.  pisze Jan D³u
gosz. Obraz zosta³ wówczas poddany renowa
cji przez króla W³adys³awa Jagie³³ê.
Wed³ug innych podañ, lady na twarzy
Madonny pochodz¹ z czasu, który obraz by³
na zamku Be³zie. Gdy zamek napadli Tatarzy,
jeden z nich przestrzeli³ obraz strza³¹ i do dzi
widaæ dwie rysy na twarzy Matki Bo¿ej.
Obraz od pocz¹tku pobytu na Jasnej Górze
otaczany by³ szczególn¹ czci¹, o czym wiad
cz¹ choæby liczne wota.

Wielk¹ s³awê i czeæ w ca³ej Polsce obraz
zyska³ po odparciu oblê¿enia Jasnej Góry
przez Szwedów w 1655 r. Obroñcy modlili siê
wówczas do Czarnej Madonny, a w 1656 r.
Jan Kazimierz lubowa³ we Lwowie Matce
Bo¿ej i og³osi³ j¹ Królow¹ Korony Polskiej.
Po odparciu najazdu szwedzkiego to Matce
Bo¿ej Jasnogórskiej sk³ada³ podziêkowania za
obronê Narodu Polskiego.
Po 1945 r. kult Matki Bo¿ej sta³ siê sym
bolem przywi¹zania Narodu Polskiego do
wiary i Kocio³a. W 1956 r., w 300lecie s³yn
nych lubów Jana Kazimierza, Ks. Prymas
Stefan Wyszyñski ponownie zawierzy³ Matce
Bo¿ej Naród Polski.
Podczas obchodów Tysi¹clecia Chrztu
Polski obraz, który peregrynowa³ wówczas
po kraju, zosta³ aresztowany przez w³adze
komunistyczne. Nie przeszkodzi³o to wier
nym, a podczas kolejnych nabo¿eñstw zosta
wiano dla Pani Jasnogórskiej pusty tron, na
którym umieszczano puste ramy. Przez 6 lat
obraz by³ uwiêziony na Jasnej Górze, mimo

¿e ca³y czas trwa³a peregrynacja. Dopiero
w 1972 r. w tajemnicy przewieziono Go do
diecezji sandomierskiej. Komunici nie odwa
¿yli siê wówczas ponownie Go aresztowaæ.
Na uroczystoæ Matki Bo¿ej Czêstochow
skiej z ca³ej Polski zmierza dzi tysi¹ce piel
grzymów Jej zawierzaj¹c swoje troski i dziê
kuj¹c za otrzymane od Niej ³aski.
IKA
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Demokracja szlachecka
Dla pokolenia Polaków, którzy swoje wykszta³cenie zdobyli w okresie re¿imu komunistycznego,
szlachta jest zdegenerowan¹ formacj¹ spo³eczn¹. To ta warstwa spo³eczeñstwa polskiego,
która przyczyni³a siê do wielokrotnego upadku Rzeczypospolitej i która charakteryzowa³a siê
g³upot¹, ³akomstwem, korupcj¹, uciskaniem ch³opów pañszczynianych i liberum weto. Nato
miast dla postkomunistycznej generacji Polaków szlachta jest albo nieznana, albo ³¹czona je
dynie z Panem Wo³odyjowskim i restauracjami, nazwanymi przez ich w³acicieli «szlacheckimi».
Krótko mówi¹c, Polacy z regu³y nie uznaj¹
szlachty, jej obyczajów i tradycji i odcinaj¹
siê od jej historii. Szkoda, bo szlachta to kilka
wieków historii Rzeczypospolitej.
Niepodwa¿alnym sukcesem polskiej
szlachty by³a likwidacja zakonu krzy¿ackiego
i przejêcie kontroli nad ich ziemiami przez
Polskê. Od koñca XIV wieku pozycja szlach
ty polskiej ros³a, co zwi¹zane by³o z przywile
jem koszyckim z 1374 roku, na mocy które
go szlachta zyskiwa³a wp³yw na wybór nas
têpcy tronu. W zamian w³adca zobowi¹zywa³
siê, poprzez nienadawanie ¿adnej z istotnych
godnoci i zaszczytów przybyszom i obcym,
lecz tylko mieszkañcom ziem królestwa, do
zagwarantowania niepodleg³oci i ca³oci kró
lestwa nie tylko samej szlachcie, ale równie¿
ca³emu narodowi polskiemu.
Bardzo istotny jest fakt, ¿e szlachta i arys
tokracja posiada³y monopol w³adzy ustawo
dawczej. Sejmiki szlacheckie wybiera³y pos
³ów do sejmu krajowego  tzw. izby posels
kiej, która obok senatu by³a g³ównym orod
kiem prawodawstwa Rzeczpospolitej. Zna
czenie obu izb zosta³o potwierdzone przez
konstytucjê Nihil novi z 1505 r. uznaj¹c¹, ¿e
nic nowego nie mo¿e byæ postanowionym bez
zgody sejmu i senatu. To w³anie ta zasada
zosta³a uznana za podstawê demokracji szla
checkiej. St¹d te¿ wywodzi siê s³ynne i po
pularne powiedzenie: nic o nas bez nas.
Niew¹tpliwie ustrój Rzeczpospolitej od
pocz¹tków XVI wieku mo¿e byæ okrelany
jako republika szlachecka, oparty na demo
kratycznych zasadach, które jak na ówczesne
czasy by³y bardziej ni¿ postêpowe.

Po dojciu do skutku unii polskolitews
kiej w 1569 r. ogólna liczba szlachty wynosi
³a oko³o pó³ miliona osób. By³o to ok. 7% ca
³ego spo³eczeñstwa polskiego i litewskiego.
Odsetek szlachty siêgn¹³ w XVIII wieku na
wet 10%, co by³o ewenementem w ówczes
nej Europie. Obiektywnie wydaje siê, ¿e to
niewielka liczba, niemniej jednak by³a ona
wystarczaj¹ca, aby powa¿nie ograniczyæ
w³adzê królewsk¹. St¹d te¿ znane jest kolejne
powiedzenie, okrelaj¹ce monarchê nie jako
kogo ponadziemskiego, lecz tylko pierw
szego miêdzy równymi.
Porównajmy sytuacjê Rzeczypospolitej
w XVI i XVII wieku z reszt¹ Europy tamtego
okresu. Otó¿, w innych pañstwach europejs
kich wykszta³ci³y siê w XVI i XVII wieku rz¹
dy monarchistycznoabsolutystyczne. Polska
jawi³a siê na tym tle jako sfera demokracji
i wolnoci. Demokracji, która w innych pañs
twach by³a wówczas zupe³nie nieznana.
Podstaw¹ demokracji szlacheckiej, któr¹
mo¿emy okreliæ jako bezporedni¹ i oddoln¹,
by³y sejmiki czyli organy samorz¹du szlachec
kiego w obrêbie danego województwa. Sej
mik by³ niczym innym jak zjazdem szlachty
w wa¿nych sprawach pañstwowych. Istnia³o
kilka rodzajów sejmików szlacheckich.
Sejmiki przedsejmowe zwo³ywane by³y
na nieca³e 2 miesi¹ce przed sejmem walnym
i wybierano na nich bezporedniodemokra
tycznie od 2 do 6 pos³ów na sejm i opraco
wywano instrukcje poselskie. Na sejmikach
relacyjnych wys³uchiwano sprawozdañ pos
³ów z obrad sejmu walnego i decydowano
o przy³¹czeniu siê do jego decyzji. Z kolei na

sejmikach deputackich wybierano deputa
tów/ przedstawicieli szlachty do Trybuna³u
Koronnego i Litewskiego. Kwestie podatko
we, ekonomiczne, ale nawet ustrojowe oma
wiane by³y na sejmikach gospodarczych.
Sejmik elekcyjny wybiera³ kandydatów na
wakuj¹ce urzêdy pañstwowe w Królestwie
Polskim i w Wielkim Ksiêstwie Litewskim.
I wreszcie sejmiki kapturowe, zwo³ywane od
1572 r., zawi¹zywa³y konfederacje i powo³y
wa³y s¹dy kapturowe podczas bezkrólewia.
Generalnie koniec wietnoci szlachty
przypada na XVIII wiek, a jej ostateczny upa
dek wi¹¿emy z konstytucj¹ marcow¹ z 1921
roku.
Szlachta wywar³a wiêc piêtno na rozwój
i tradycjê pañstwa polskiego  przez kilka
wieków by³a jego nonikiem i kszta³towa³a
system politycznospo³eczny i gospodarczy
Rzeczpospolitej. Pañstwa ocienne spogl¹
da³y z podziwem na kszta³t polskiego ustroju
politycznego. Jest prawdopodobne, ¿e pols
kie tradycje szlacheckie wp³ynê³y na wiato
pogl¹d polityczny szwajcarskiego filozofa
Jacquesa Rousseau  orêdownika polskich
zasad ustrojowych. Rousseau twierdzi³, ¿e
ustrój polityczny kszta³tuje cechy moralne

obywateli i w tym kontekcie wysoko ocenia³
charakter Polaków. Ten sam Rousseau przy
czyni³ siê do rozwoju demokracji bezpored
niej w Szwajcarii, przygl¹daj¹c siê miêdzy
innymi polskim dowiadczeniom w polskiej
demokracji szlacheckiej.
A co dzi pozosta³o po szlacheckiej for
macji spo³ecznej w Polsce? Co pozosta³o po
demokracji szlacheckiej? Co wiemy o trady
cjach demokratycznych polskiej szlachty?
Czy nawi¹zujemy, ³¹cznie z naszymi rz¹dz¹
cymi, do tych tradycji?
Ustrój demokracji szlacheckiej w Polsce
nie by³ z pewnoci¹ idealny, ale w ówczes
nych czasach na pewno wzorcowy w Europie.
Ciekawe, ¿e inne pañstwa w Europie
nawi¹zuj¹ konsekwentnie do swoich tradycji.
Austriacy têskni¹ za Habsburgami, Francuzi
i Hiszpanie kultywuj¹ tradycje dynastii Bour
bonów, W³osi s¹ dumni ze swoich tradycji
rzymskich, itd. A Polacy? No có¿, Stanis³aw
Jachowicz mia³ niestety racjê, pisz¹c: cudze
chwalicie, swego nie znacie  sami nie wie
cie, co posiadacie.

PROF. MIROS£AW MATYJA

22 sierpnia obchodzimy Miêdzynarodowy Dzieñ Pamiêci Ofiar Aktów Przemocy na tle
Religii lub Przekonañ. Dzieñ zosta³ ustanowiony w 2019 roku przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ. Wed³ug stowarzyszenia Pomoc Kocio³owi w Potrzebie, z ka¿dym rokiem wzrasta
miêdzynarodowy terroryzm na tle religijnym, niepokoj¹ca jest tak¿e tendencja do niszczenia
budynków i symboli religijnych w celu zwrócenia uwagi na inne tematy, zwi¹zane z prawem
spo³ecznym czy kwestiami niesprawiedliwoci.
Ka¿de nowe wiadomoci o aktach przemo
cy i szykanowania na tle religijnym w krajach
takich jak Pakistan, Nigeria czy Indie zawsze
budz¹ wielkie zaniepokojenie. Nie mo¿emy
przymykaæ oczu na tê rzeczywistoæ, chocia¿
czêsto czyny te motywowane s¹ spo³ecznie
czy etniczne  stwierdza Thomas Heine
Geldern, Prezydent Zarz¹dzaj¹cy stowarzy
szenia Pomoc Kocio³owi w Potrzebie.
Szczególnie zagro¿onym pod tym wzglê
dem obszarem jest Afryka, gdzie szybko ros
n¹ grupy islamskich terrorystów, w choæby
w Mozambiku. Dotychczas ponad 200 tysiê

cy ludzi musia³o uciekaæ ze swych domów.
Jak podkrela szef PKWP, skutki miêdzy
narodowego terroryzmu na tle religijnym s¹
druzgoc¹ce. Uniemo¿liwiaj¹ ofiarom korzy
stanie z podstawowych praw cz³owieka i na
ca³e pokolenia, a wiêc jeszcze d³ugo po tym,
jak bezporednie zagro¿enie minê³o, wp³y
waj¹ na ich stabilnoæ i bezpieczeñstwo. Wy
starczy spojrzeæ na chrzecijañskie i jazydz
kie grupy wyznaniowe w Iraku, na tych, któ
rzy w ostatnich latach byli ofiarami straszli
wych przeladowañ i których istnienie na tym
obszarze nadal jest zagro¿one. Przeladowa

nia samych irackich chrzecijan zdziesi¹tko
wa³y populacjê licz¹c¹ w 2003 r. 1,2 mln do
nieca³ych 100 tys. obecnie.
W wielu krajach obserwujemy narasta
j¹ce niszczenie budynków i symboli religij
nych. W Chile w 2019 r. spalono ponad 57
kocio³ów i miejsc kultu chrzecijañskiego,
a w Stanach Zjednoczonych zarejestrowano
ponad 60 ataków na kocio³y katolickie z po
wodu protestów przeciwko dyskryminacji
rasowej.
Miêdzynarodowy Dzieñ upamiêtniaj¹cy
ofiary aktów przemocy na tle religijnym jest
kamieniem milowym we w³aciwym kie
runku, ale musimy przyznaæ, ¿e sytuacja na
wiecie nie poprawia siê. Zachêcamy ONZ
do podjêcia dalszych kroków w celu zwal
czania przestêpstw motywowanych nienawi
ci¹ i aktów przemocy na tle religijnym.
Cieszylibymy siê, gdyby w przysz³ym roku
by³o mniej ofiar do upamiêtnienia ~ podsu
mowuje Prezydent Zarz¹dzaj¹cy PKWP.

Foto: PKWP

Dzieñ Pamiêci o Ofiarach Przeladowañ

Warto podkreliæ, ¿e w Polsce równie¿
w ostatnich latach obserwujemy ataki na
Koció³, wiarê i ludzi wierz¹cych. Jestemy
te¿ wiadkami atakowania symboli religij
nych. Agresja wobec Kocio³a i wierz¹cych
w internecie jest osobnym tematem.

TERESA SZEMERLUK
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Cztery cuda nad Wis³¹

Bitwa, która nie powinna zakoñczyæ siê zwyciêstwem
Chodzi o Bitwê Warszawsk¹ w sierpniu 1920 roku. W kontekcie tak zwanej logiki historycznej,
przy uwzglêdnieniu wszystkich ówczesnych okolicznoci, wewnêtrznych i zewnêtrznych,
uwarunkowañ politycznych, sytuacji miêdzynarodowej, aliansów zawartych przez rz¹d polski
z mocarstwami europejskimi, stosunku si³ wojskowych po stronie polskiej i bolszewickiej,
wreszcie sytuacji politycznej wewn¹trz kraju, jak¿e niestabilnej, bitwa o Warszawê nie mia³a
prawa zakoñczyæ siê zwyciêstwem, lecz klêsk¹ w starciu Wojska Polskiego z bolszewikami.

Jak to mo¿liwe, ¿eby nowe pañstwo pols
kie, prawie ¿e zmartwychwsta³e, jako tako
scalane wewnêtrznie po 123 latach niebytu
politycznego, na powrót przywo³ane do ist
nienia w ostatnich miesi¹cach 1918 roku,
potrafi³o wystawiæ armiê zdoln¹ do wyr¹by
wania swych wschodnich granic w konfron
tacji z Rosj¹ bolszewick¹? Prawid³owoci¹
historyczn¹ jest, ¿e ka¿de pañstwo uzysku
j¹ce swój byt pañstwowy, zanim przyst¹pi
do organizowania swego ¿ycia wewnêtrzne
go, w pierwszej kolejnoci musi zadbaæ o ok
relenie swego politycznego kszta³tu. Czyli
musi okreliæ swoje zaistnienie na mapie
wiata, wywalczyæ swoje granice, rzecz nie
wyobra¿alnie trudna w przypadku Polski,
której wschodnie granice by³y w tamtym cza
sie wiêcej ni¿ p³ynne. I to nowe pañstwo
polskie, przecie¿ raczkuj¹ce, nieco ponad
jednoroczne, przystêpuje w 1919 roku do
wojny o swój kszta³t, ale i o byt polityczny,
maj¹c za przeciwnika Rosjê, owszem, tar
gan¹ rewolucj¹, pogr¹¿on¹ w niewyobra¿al
nym chaosie, ale przecie¿ zdoln¹ do wysta
wienia wielomilionowej armii bolszewickiej,
kilkakrotnie przewy¿szaj¹cej liczebnoci¹
mobilizacyjne mo¿liwoci Polski.

Do wojny z bolszewikami stanê³o ca³e
spo³eczeñstwo polskie, mê¿czyni z poboru,
czyli regularne formacje, frontowi ¿o³nierze,
ale i woluntariusze, w tym studenci, nieletnia
nawet m³odzie¿, kobiety. Na g³êbsz¹ reflek
sjê zas³uguje postawa polskich robotników
i ch³opów, którzy tê wojnê z bolszewikami
uznali za swoj¹, wbrew oczekiwaniom na
jedców, którzy spodziewali siê przejcia
owych grup spo³ecznych, klas wed³ug termi
nologii rewolucyjnej, na stronê wyzwoleñ
czej armii bolszewickiej spod ucisku pols
kich panów. Patriotyczna postawa ch³opstwa
polskiego w tym starciu cywilizacji klasyfi
kuje siê do kategorii fenomenu. Kiedy w sierp
niu 1914 roku ¿o³nierze Pierwszej Kompanii
Kadrowej z zaboru austriackiego wtargnêli
w polskich mundurach na obszar zaboru ro
syjskiego do Królestwa, zdarza³o siê, ¿e ch³o
pi polscy, poddani cara, w przera¿eniu odma
wiali maszeruj¹cym wody ze swoich stu
dzien, postrzegaj¹c ich za buntowników. Wy
starczy³o piêæ lat samoformowania siê ich

postaw patriotycznych podczas Wielkiej Woj
ny, aby ch³opi polscy stanêli u boku ¿o³nierzy
w obronie ojczyzny. Przecie¿ polskie ch³op
stwo od piêciu pokoleñ ¿y³o pod trzema za
borcami o trzech ró¿nych wyznaniach: kato
lickim, prawos³awnym, luterañskim. W szós
tym pokoleniu chwycili za broñ do walki
z najedc¹, za wspóln¹ sprawê! Czyli polska
wiadomoæ narodowa, jakby przysypana
popio³em, roz¿arzy³a siê p³omieniem patrio
tycznego obowi¹zku. Bez uczestnictwa pol
skiego ch³opstwa w wojnie z bolszewikami

Jerzy Kossak,

nie mo¿na by by³o liczyæ na zwyciêstwo.

Jak to mo¿liwe, ¿eby tylko w Polsce spo
³eczeñstwo posiad³o wystarczaj¹c¹ wiedzê
co do natury komunizmu i bolszewizmu?
Chodzi o Polaków, jako ¿e w wielonarodo
wym pañstwie, jakim wtedy by³a Polska,
takiej wiedzy nie posiadali ani Bia³orusini,
ani Ukraiñcy, czêciowo nawet Litwini. Pols
cy ¯ydzi w absolutnej wiêkszoci widzieli
tak w komunizmie, jak i w bolszewizmie
emanacjê najlepszego z mo¿liwych ustrojów
spo³ecznych i politycznych. W myl tych
przekonañ gotowi byli kwiatami witaæ wkra
czaj¹ce do Polski wojska bolszewickie. Po
dobnie Zachód, trwa³ w zachwycie postêpem
komunizmu w Rosji po obaleniu caratu.
Polskê uznawa³ za pañstwo sprawiaj¹ce nie

Szwajcaria siê zbroi
27 wrzenia br. szwajcarski suweren decyduje
przy urnie o ewentualnym zakupie 32 nowych
samolotów wojskowych.
Referendum jest wa¿ne, bowiem chodzi o wy
datek 6 miliardów franków (ok. 25 miliardów
z³otych). Nie muszê dodawaæ, ¿e to pieni¹dze
podatników.

ustanne k³opoty w stosunkach miêdzynarodo
wych, pañstwo niepokorne, ci¹gle wierzgaj¹
ce, dopominaj¹ce siê apana¿y kosztem Rosji,
a Rosja  bia³a czy czerwona  to gwaranto
wany sojusznik pañstw zachodnich, g³ównie
Niemiec. Rewolucja bolszewicka wybuch³a
pod koniec 1917 roku. Dwa lata póniej spo
³eczeñstwo polskie posiad³o wiedzê co do
natury najbardziej zbrodniczego systemu,
jaki wieszczyli wiatu ideolodzy tej miary,
co Lenin, Trocki, Stalin i tabuny innych. Czy
dwa lata wojny domowej w Rosji to wystar
czaj¹cy czas, by poznaæ prawdziwe oblicze
proponowanego wiatu ustroju sprawiedli
woci, pokoju i szczêliwoci? Jak to siê sta
³o, ¿e niejako w mentalnoci polskiej, przy
najmniej tamtego czasu, komunizm i bolsze
wizm uchodzi³y za zmaterializowane i uzew
nêtrzniaj¹ce siê z³o? I dlaczego Zachód nigdy
nie zdo³a³ a¿ po dzi dzieñ, odkryæ prawdzi
wego oblicza tego ustroju? To w³anie polska

wiedza na temat komunizmu i bolszewizmu
pchnê³a ca³e polskie spo³eczeñstwo do obro
ny wykluwaj¹cej siê dopiero co ojczyzny. Od
wyniku tej wojny zale¿a³o byæ albo nie byæ
Polakiem, wolnym we w³asnym pañstwie lub
kolejny raz w swej poszarpanej historii ujarz
mionym przez obcych. Tê wiadomoæ pols
koci od tysi¹clecia kszta³towa³ katolicyzm
w duszy narodu, utwierdza³a j¹ duma z przy
nale¿noci do cywilizacji ³aciñskiej, cemen
towa³o przeczuwanie, ¿e naród stan¹³ do os
tatecznej konfrontacji z azjatyck¹ barbari¹.
By³ przekonany, ¿e nie mo¿e tej batalii prze
graæ. St¹d mobilizacja ca³ego spo³eczeñstwa.

Ten z dnia 15 sierpnia 1920 roku. Mo¿e
najbardziej spektakularny. Prze³amanie ofen
sywy bolszewickiej pod Warszaw¹. W kate

albo i nie

Szwajcarski departament ds. wojskowoci
usi³uje ju¿ od wielu lat przeforsowaæ zakup
nowych samolotów. 18 maja 2014 r. Szwajca
rzy odrzucili w referendum zakup 22 samolo
tów bojowych. Trzeba te¿ przyznaæ, ¿e obecna
flota powietrzna helweckiego pañstwa staje
siê przestarza³a. Tym razem szanse na przy
zwolenie suwerena s¹ du¿o wiêksze.

Co siê jednak stanie, gdy obywatele przy
urnie odrzuc¹ ponownie ten projekt? Jak
zwykle nic  przynajmniej do nastêpnego re
ferendum w tej kwestii. Rz¹d Szwajcarii ma
czas do wrzenia, aby przekonaæ spo³eczeñst
wo o potrzebie zakupienia nowych samolo
tów. Czy mu siê to uda? Zobaczymy.
Przyznam szczerze, ¿e sam jeszcze nie

goriach militarnych rzecz taka nie powinna
siê zdarzyæ. A jednak siê wydarzy³a. W ob
liczu niechybnej klêski Wojska Polskiego,
wobec bliskiego ju¿ zajêcia Warszawy przez
najedców ze wszystkimi tego konsekwen
cjami, kiedy bezbronne miasto wystawione
by by³o na ³askê i nie³askê rewolucyjnych
zapaleñców, musia³a nast¹piæ interwencja
z nieba. Pierzchaj¹cy w rozproszeniu spod
Warszawy bolszewiccy ¿o³nierze, z których
kilkadziesi¹t tysiêcy wziêto do niewoli, zgod
nie opowiadali o przera¿aj¹cej wizji. Nad
modl¹cym siê dzieñ i noc miastem, spowia
daj¹cym siê po kocio³ach, jak w niebezpie
czeñstwie mierci, ujrzeli postaæ niewiasty
w chmurach na niebie, niektórzy z nich roz
poznali w tej postaci Maryjê, przecie¿ te¿
czczon¹ w prawos³awiu, odrzucon¹ przez re
wolucyjnych agitatorów wraz ze wszelk¹
religi¹ jako opium dla ludu. Ta wizja Maryi
odebra³a bolszewikom ochotê do dalszej wal
ki, wytr¹ci³a im z r¹k bagnety. A byli ju¿ tak
blisko, na rogatkach Warszawy.
I ów genialny manewr opracowany przez
polskich sztabowców pod okiem Józefa Pi³
sudskiego, pozwalaj¹cy wyjæ Wojsku Pols
kiemu na ty³y wroga blokuj¹cego Warszawê.
Niewyobra¿alne zamieszanie, chaos i rozsyp
ka w bolszewickich szeregach, tych naciera
j¹cych na stolicê z pozycji pod Ossowem, Ra
dzyminem i Modlinem. Zauwa¿my, manewr
Pi³sudskiego by³ przeprowadzony 16 sierpnia,
natomiast dzieñ wczeniej, 15 sierpnia, czyli
w wiêto Wniebowziêcia NMP, bolszewicy
pierzchali ju¿ spod Warszawy. Drogê odw
rotu na wschód odciê³y im te oddzia³y Wojs
ka Polskiego, które z pozycji rzeki Wieprza
rozbi³y po³udniowe skrzyd³o Armii Czerwo
nej. Miêdzy innymi dlatego do niewoli pols
kiej dosta³o siê ponad szeædziesi¹t tysiêcy
bolszewickich rewolucjonistów.
Ostatecznie upad³ wizyjny plan Lenina
przemaszerowania przez zmia¿d¿on¹ Polskê
do Niemiec, by ju¿ wspólnymi si³ami, rewo
lucjonistów rosyjskich i niemieckich, bez
wiêkszego oporu ze strony zmêczonych pier
wsz¹ wojn¹ wiatow¹ zachodnich spo³e
czeñstw, pogalopowaæ na Pary¿, Madryt, Liz
bonê, a¿ po Atlantyk. Wizja europejskiego ra
ju pod czerwonymi sztandarami rozmy³a siê
jak z³owrogi sen. Ale ze snu przecie¿ siê wsta
je. Nastaje poranek, rodzi siê kolejny dzieñ.
Czy¿ nie warto podwign¹æ ów powalony,
ub³ocony, skompromitowany, zakrwawiony
niewyobra¿alnymi zbrodniami czerwony
sztandar i unieæ go wysoko, ponad g³owami
ubezw³asnowolnionych spo³eczeñstw, tym
razem sztandar przemalowany w barwach
têczy?
(pisane noc¹ 1415 sierpnia 2020 roku)

JAN GAÆ
wiem, jak bêdê g³osowaæ. Ale nie ukrywam,
¿e to przyjemne uczucie mieæ wiadomoæ
wspó³decydowania w sprawach wa¿nych, na
wet strategicznych dla pañstwa. Wierzê g³ê
boko, ¿e doczekamy siê równie¿ w Polsce ta
kiej sytuacji, w której obywatele bêd¹ mogli
decydowaæ o tym, w jakim celu i na co wydaje
siê ich pieni¹dze. To jest stosunkowo proste:
wystarczy zapytaæ spo³eczeñstwo o jego zda
nie. A ka¿dy obywatel, który bêdzie chcia³ od
powiedzieæ na postawione pytanie, zadecyduje

PROF. MIROS£AW MATYJA
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Junipero Serra, Aposto³ Kalifornii

(cz. 2)

Nieugiêty zakonnik ufundowa³ jeszcze dziewiêæ misji: San Carlos w 1770 roku, w nastêpnym
roku kolejne dwie, San Antonio i San Gabriel, San Luis Obispo za³o¿y³ w 1772 roku, po czym
nast¹pi³a czteroletnia przerwa i w 1776 roku w miesi¹cach jesiennych rozpoczê³y dzia³alnoæ
dwie kolejne misje, San Francisco i San Juan Capistrano.
Santa Clara powsta³a w 1777 roku, a ostatni¹
misj¹ za³o¿on¹ przez Junipero Serrê w 1782
roku by³a San Bonaventura po piêcioletniej
przerwie w fundacjach. W tym¿e roku wspó³
uczestniczy³ w zak³adaniu misji w Santa Bar
bara.
Owe d³u¿sze przerwy miêdzy fundacjami
spowodowane by³y wieloma czynnikami,
miêdzy innymi sporami miêdzy franciszka
nami a ówczesnym gubernatorem Kalifornii
Philipe de Neve oraz komendantem wojsko
wym Pedro Fagesem na tle lokacji misji, ich
zaopatrzenia i finansowania, ró¿nicy w trak
towaniu Indian, a nawet podwa¿anych przez
w³adzê wieck¹ duchowych kompetencji
Junipero Serry. Werdykty w owych sporach
zapada³y w miecie Meksyku na dworze
ówczenie urzêduj¹cego wicekróla, zawsze
z korzyci¹ dla stanowiska ojca Serry. Naj
bardziej dra¿liw¹ spraw¹ by³a ró¿nica w trak
towaniu Indian przez w³adzê cywiln¹ a du
chowieñstwo zakonne. Staj¹c murem w obro
nie Indian, nara¿ali siê franciszkanie w³adzy
cywilnej, która widzia³a w tubylcach przede
wszystkim si³ê robocz¹ do pracy w szybko
powstaj¹cych tam maj¹tkach ziemskich. Na
to Junipero Serra nie wyra¿a³ zgody, zysku
j¹c sobie zaszczytne miano nie tylko aposto³a
Kalifornii, ale i obroñcy Indian, ich ojca.
W przeciwieñstwie do Meksyku Centralne
go, gdzie system encomiendy oparty na pracy
Indian o wysokiej cywilizacji, jak Azteków,
wprowadzono tu¿ po konkwicie, czyli w pier
wszych dziesiêcioleciach XVI stulecia, w Ka
lifornii podobnej gospodarki nie mo¿na by³o
zastosowaæ. Kalifornijscy Indianie byli prze
cie¿ dzieæmi natury, a nie obywatelami wyso
ko rozwiniêtych systemów ekonomicznych
pañstwa Mexików o wielowiekowej tradycji
funkcjonowania. Pracuj¹c w ró¿nych rejo
nach Nowej Hiszpanii, Junipero Serra dosko
nale zdawa³ sobie sprawê z istnienia owej

ró¿nicy i dok³ada³ wszelkich starañ, by Indian
kalifornijskich niejako trzymaæ pod kloszem
nietykalnoci przed zaborczoci¹ posiadaczy
ziemskich.
Kiedy umiera³ 28 sierpnia 1784 roku ze
szli siê Indianie t³umnie do misji San Carlos
Borromeo, by okazaæ mu respekt i uszano
wanie. Stali dumnie, w milczeniu, pogr¹¿eni
w smutku, stali tu¿ obok ¿o³nierzy, marynarzy,
bia³ych osadników, hiszpañskich urzêdników,
gubernatora Kalifornii, którzy wszyscy na
wieæ o miertelnej chorobie aposto³a przyby
wali nawet z daleka. Ojciec Palou musia³
czuwaæ, by nie rozszarpano umieraj¹cego na
relikwie. Dopiero po jego mierci poci¹³ na
kawa³ki po³ê jedynego habitu, jaki posiada³
i porozdziela³ strzêpy zgromadzonym. Gdy
brak³o sukna, rozdzieli³ siwe kosmyki w³osów
cisn¹cym siê ludziom. Indianie otrzymali naj
wiêcej pami¹tek po zmar³ym, w tym medaliki,
zwyczajowo rozdawane neofitom. Palou za
trzyma³ dla siebie brewiarz misjonarza na pa
mi¹tkê dozgonnej przyjani. Znoszone sanda
³y zakonnika przypad³y komendantowi garni
zonu w Monterey na usiln¹ jego probê. Le
karz, który opatrywa³ ranê po uk¹szeniu wê¿a,
uprosi³ dla siebie chusteczkê zmar³ego, twier
dz¹c, ¿e bêdzie mia³a wiêkszy skutek w lecze
niu chorób ani¿eli jakikolwiek lek. Sam za
zmar³y otrzyma³ do trumny drewniany krzy¿,
ten sam, z którym przyby³ do Meksyku z Ma
jorki i z którym nie rozstawa³ siê przez ca³e
¿ycie. Przyjaciel i biograf zmar³ego, ojciec Pa
lou, zauwa¿y³, ¿e podczas pogrzebu trzeba by
³o okr¹¿yæ plac przed misj¹ a¿ dwa razy, by
daæ mo¿liwoæ chêtnym choæby przez chwilê
ponieæ trumnê zmar³ego do znajduj¹cego siê
tu¿ obok grobu. Dwa stoj¹ce na redzie statki
odpali³y z dzia³, jakby chowano genera³a. I nie
ustannie bi³y dzwony.
W 1884 roku, w setn¹ rocznicê mierci
aposto³a Kalifornii, amerykañskie w³adze sta

Pomnik O. Juniporo Serry w San Francisco, zniszczony podczas burd ulicznych w USA

nu przeg³osowa³y dzieñ jego mierci jako
wiêto stanowe. wiadectwem doceniania ro
li w dziele chrystianizacji Kalifornii przez tego
fizycznie s³abego i kalekiego zakonnika, s¹
mnogie pomniki ustawiane w wielu miejs
cach tego urokliwego, s³onecznego stanu. Jan
Pawe³ II odwiedzi³ grób Junipero Serry 17

Hostia wiêta to prawdziwy Pan Jezus
Prze¿ywamy uci¹¿liw¹ pandemiê, która trwale pozostanie w naszych umys³ach.
Nawiedzi³a ca³y wiat, zdezorganizowa³a nam ¿ycie spo³eczne, religijne. W ratowanie
¿ycia w³¹czy³o siê bardzo du¿o ludzi, lekarze i ca³a s³u¿ba zdrowia, policja, stra¿ i wiele,
wiele innych.
Zastosowano obostrzenia, rygory: siedzenie
w domu, dezynfekcja, maseczki, Msze w.
i nauczanie dzieci w telewizji, kocio³y puste.
Sparali¿owany ca³y wiat. Gdy rygory i obo
strzenia trochê zel¿a³y, mo¿na by³o iæ do
kocio³a. Wprowadzono w katolickim Ko
ciele przyjmowanie Pana Jezusa w Komunii
w. na rêkê. W naszych kocio³ach nigdy te
go nie by³o.
Hostia wiêta to nie symbol, to prawdzi
wy Pan, a ja mam Go przyj¹æ na rêkê i mieæ
Go w swoich niegodnych rêkach? Byæ mo¿e
jaka odrobina Eucharystii pozostanie na rê

kach, ja wytrê czy umyjê. Zdecydowa³am siê
z szacunkiem przyjmowaæ do ust i gdybym
mog³a  na klêcz¹co.
Jakim ogromnym szczêciem obdarzy³
nas Pan, daj¹c nam Siebie za pokarm w Hos
tii wiêtej. Najwiêksz¹ wartoci¹ w ¿yciu
cz³owieka jest Bóg i zbawienie duszy. Je¿eli
Bóg jest na pierwszym miejscu, wtedy wszyst
ko jest na w³aciwym.
A teraz przytoczê opowieæ us³yszan¹,
transmitowan¹ przez radio dawno temu. By³o
to w Afryce, polski kap³an sprawowa³ Mszê
w. i w czasie Komunii w. wszed³ mê¿czyz

na do kocio³a i przygotowa³ d³onie, aby
otrzymaæ Pana Jezusa. Gdy kap³an po³o¿y
Hostiê w. odwróci³ siê i wyszed³ z kocio³a.
Zobaczy³a to siostra zakonna i pospiesznie
wysz³a za nim. Sta³ za rogiem i wyci¹gn¹³
papier, aby Hostiê w. zapakowaæ. Siostra
zapyta³a: co pan robi? Odpowiedzia³: moja
mama jest ciê¿ko chora i zapragnê³a chocia¿
raz w ¿yciu przyj¹æ Pana Jezusa (bo w naszej
religii tego nie ma), a ja powiedzia³em: po
czekaj, to ci przyniosê. I w³anie to zrobi³.
I poszed³ z tym Wielkim Darem do mamy,
a siostra wróci³a do kocio³a.
Czy jest wirus, czy go nie ma, mamy wia
domoæ, ¿e Bóg jest z nami i nic nie mo¿e
nas zaskoczyæ.

JANINA PACHOLEWICZ

wrzenia 1987 roku, a rok póniej  25 wrze
nia 1988 r.  wyniós³ go do chwa³y o³tarzy ja
ko b³ogos³awionego. Papie¿ Franciszek og³o
si³ go wiêtym 23 wrzenia 2015 roku.

JAN GAÆ
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Pan Mieczys³aw pochodzi spod Elbl¹ga, ma prawie 70 lat i od 25 lat chodzi z krzy¿em po
Polsce jak i ca³ej Europie. Najdalej by³ w Pary¿u. Jak sam o sobie mówi:  Nawróci³em siê.
Chcê ludziom przybli¿yæ Jezusa, chcê im przekazaæ, ¿eby strzegli siê grzechu, ¿e cz³owiek,
który przesi¹knie grzechem jest stracony, ale mo¿e siê zawsze od niego uwolniæ  czytamy
w Dzienniku Elbl¹skim.
Pielgrzym, który wczeniej by³ rolnikiem,
chodzi ubrany w pokutn¹ szatê, na barkach
niesie drewniany krzy¿, a na plecach niewiel
kich rozmiarów plecak, w którym jak mówi
nosi ze sob¹ swój nocleg. Ma piwór, bieliz
nê, foliê przeciwdeszczow¹. Du¿¹ uwagê
przywi¹zuje do pism ewangelizacyjnych,
którymi mo¿e pomagaæ innym.
 Jezus daje mi znaki  mówi p. Mieczy
s³aw dla Dziennika Elbl¹skiego.  Czasem
w drodze dziej¹ siê cuda, to daje mi wiarê
w sens tej pielgrzymki.
Spotyka przyjació³ krzy¿a, ale s¹ te¿ i je
go wrogowie, którzy krzycz¹ do tartaku
idziesz z tym drzewem?  I takich trzeba
wys³uchaæ  podsumowuje z umiechem pan
Mieczys³aw.
Pan Mieczys³aw swoje pielgrzymowanie
finansuje z w³asnej emerytury, czasem dosta
je od ludzi tak¿e drobne datki i wsparcie.
 Moje cia³o jest niczym, a ja tylko imie
niem  bez Boga nie by³oby mnie, to niesa
mowite, jak wype³nia moje cia³o i pozwala
mu ¿yæ  mówi pokutnik.  Nawróci³em siê.
Chcê ludziom przybli¿yæ Jezusa, chcê im
przekazaæ, ¿eby strzegli siê grzechu, ¿e cz³o
wiek, który przesi¹knie grzechem jest stra
cony, ale mo¿e siê zawsze od niego uwolniæ.
 Pi³em, ¿y³em w grzechu. By³o le. Wtedy
przyszed³ do mnie Pan Jezus i zrozumia³em,
¿e tak dalej byæ nie mo¿e. Bóg mnie uzdrowi³

i poczu³em siê zobowi¹zany, by g³osiæ lu
dziom Jego imiê  czytamy w Dzienniku El
bl¹skim.
 Pana Mieczys³awa z krzy¿em i ró¿añ
cem w rêku, ubranego niczym ksi¹dz Robak,
zauwa¿y³em na ulicy 31 Stycznia. Szed³ od
skrzy¿owania w stronê starostwa. Zanim za
wróci³em i zostawi³em samochód na par
kingu zd¹¿y³ wejæ do sklepu spo¿ywczego.
Jednak wiedzia³em, gdzie jest. Pod sklepem
zostawi³ oparty o cianê du¿y drewniany
krzy¿.  Dzieñ dobry  powiedzia³em, gdy wy
szed³ z drobnymi zakupami spo¿ywczymi 
czytamy na portalu chojnice.com opis jed
nego ze spotykaj¹cych go ludzi.
Dok¹d zmierza? Kogo spotyka?  Nie
wiem, dok¹d idê, o tym czasami decyduje u³a
mek chwili, jaka rozmowa  mówi pan Mie
czys³aw. Uwa¿a, ¿e w ¿yciu nie ma nic bez
sensu, ¿e wszystko dzieje siê po co. Ludzie,
których niby przypadkiem spotyka i którym
pomaga, s¹ mu przeznaczeni. Chocia¿by
jeden z rozmówców, który pomyli³ wagony
i zamiast do 12 przyszed³ do 15. I ju¿ zosta³,
bo wci¹gn¹³ siê w rozmowê z panem Mieczy
s³awem i poczu³ ulgê, gdy wydusi³ z siebie
swoje problemy.
Pan Mieczys³aw w miejscowociach, któ
re odwiedza szuka kocio³ów, w których mo
¿e siê pomodliæ. Nie narzuca siê przechod
niom, nie wciska nic na si³ê. Czeka a¿ kto

sam podejdzie, zacznie rozmowê. Dzieli siê
swoim wiadectwem wiary, przekazuje to,
co ma najcenniejsze.  Wiele razy poczu³em,
¿e to co robiê ma sens, bo ludzie nawracali
siê, wracali do Kocio³a po wielu latach
roz³¹ki z Bogiem  wyznaje p. Mieczys³aw.
W ostatnich dniach pan Mieczys³aw spot
ka³ siê z Micha³em, który w te wakacje prze
mierza Polskê z 3metrowym krzy¿em na
plecach. Micha³ Ulewiñski ma 27 lat. Od
miesi¹ca przemierza Polskê z 15kilogramo
wym krzy¿em na plecach i modli siê o na
wrócenie narodu. W lipcu by³ na Giewoncie.
 Na ten krzy¿ z³o¿y³em wszystkie grzechy
narodu polskiego i z³¹czy³em je z ofiar¹ na
krzy¿u naszego Pana Jezusa Chrystusa, ofia
ruj¹c to wszystko kochanemu Ojcu  mówi³
Micha³ w pierwszych dniach pielgrzymki na
kanale na YouTube Pañstwo Bo¿e. Swoj¹
wêdrówkê rozpocz¹³ w miejscowoci Ró¿a
niec w woj. warmiñskomazurskim. Obecnie
pod¹¿a na po³udnie, z zamiarem zdobycia
Giewontu. Nastêpnie przejdzie do Gniezna a
stamt¹d do Sokó³ki  Uczyniê na Polsce znak
krzy¿a. Wierzê, ¿e wtedy Pan Bóg pob³ogo
s³awi naszej Ojczynie  wyznaje Micha³
w jednym ze swoich filmów.
Inspiracj¹ do wyruszenia w drogê by³y
s³owa Apokalipsy w. Jana oraz Dziennicz
ka w. Siostry Faustyny.  Przypomina³y mi
siê s³owa do Siostry Faustyny dla ciebie
b³ogos³awiê ca³emu krajowi. Dlatego idê po
b³ogos³awieñstwo dla naszego narodu  mó
wi Micha³.
Na swojej drodze pielgrzym dowiadcza
niezwyk³ej troski ze strony napotkanych lu
dzi. Niektórzy pomagaj¹ nieæ krzy¿, inni pro
ponuj¹ nocleg i ciep³y posi³ek. Noce spêdza
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w domach gocinnych katolików oraz na ple
baniach. Jak dodaje z umiechem, najwiêcej
jedzenia otrzymuje w rody i w pi¹tki, ale wte
dy odmawia, bo w te dni poci o chlebie i wo
dzie. Tê praktykê podj¹³ nied³ugo po swoim
nawróceniu, którego dowiadczy³ w 2016 r.
 Nie mo¿emy byæ obojêtni na to, jak wygl¹da
dzisiejszy wiat. Pan k³adzie przed nami ¿ycie
i mieræ. Musimy wybraæ: czy odwrócimy siê
od Boga i zostaniemy ukarani jak inne na
rody, czy zaufamy Panu.  mówi i zachêca
do podejmowania czynów pokutnych za grze
chy swoje i najbli¿szych.
Dowiadujemy siê, ¿e opisane wy¿ej dwa
przyk³ady pielgrzymowania z ciê¿kim krzy
¿em nie s¹ odosobnione. W ciê¿kich czasach
profanacji wiêtoci, walki z Kocio³em i pro
mocji z³a, znajduj¹ siê Polacy, którzy w³as
nym codziennym trudem chc¹ wynagrodziæ
Bogu niegodziwoci. Modl¹ siê za nas i staj¹
siê przyk³adem nawrócenia.
l

Hongkong z bliska
Strzeliste, szklane wie¿owce i dowiadczana na ka¿dym kroku nowoczesnoæ wielkiej
metropolii, jak¹ jest Hongkong, robi¹ du¿e wra¿enie. Ma³o kto wie, ¿e Hongkong i Makau

Ponad jedn¹ trzeci¹ terenu Hongkongu zaj
muj¹ parki krajobrazowe. Obszar obu regio
nów jest górzysty. Mo¿na podziwiaæ prze
piêkne wybrze¿e  widaæ je z wielu miejsc.
Bardzo popularn¹ form¹ aktywnego spêdza
nia czasu jest wspinaczka.
Hongkong i Makau le¿¹ w strefie klimatu
subtropikalnego, w którym na pogodê du¿y
wp³yw maj¹ sezonowe monsuny  powoduj¹
ce cykliczne wiatry i deszcze. Przez wiêkszoæ
roku temperatury osi¹gaj¹ ponad 26 stopni C.
W okresie letnim oba regiony nawiedzaj¹
tropikalne tajfuny. Miasta stosuj¹ system alar
mów pogodowych, dziêki któremu mieszkañ
cy zawsze zd¹¿¹ znaleæ schronienie.
T³um, t³um, t³um  morze ludzi  mniej
wiêcej tak przeciêtny turysta postrzega Hong
kong i Makau. W naszej podró¿y ta definicja
nie sprawdzi³a siê . Ulice by³y puste, równie¿
metro! Tak by³o w czasie ca³ej naszej wypra
wy do Azji  dziêki koronawirusowi. Wirus
ten spowodowa³ strach i panikê. Ludzie po
stanowili przebywaæ w domach. Ulice, ku na
szemu zdziwieniu, by³y puste, a ci, którzy siê
poruszali chodzili w maskach.
Strategiczna lokalizacja  na po³udnio

wym wybrze¿u Chin w delcie Rzeki Per³owej
nad Morzem Po³udniowochiñskim, sprawi³a
¿e Hongkongiem na przestrzeni wieków in
teresowa³y siê okoliczne potêgi polityczne
oraz kolonizatorzy. Miasto korzysta³o na po
³o¿eniu, obfitoci zasobów i konfliktach poli
tycznych.
Obecnie Hongkong to wysoko rozwiniête
kosmopolityczne miasto. Jego pocz¹tki ok.
700 r. p.n.e. wi¹¿¹ siê z rybo³ówstwem i ma
³ymi mobilnymi spo³ecznociami rybaków.
Chiny przejê³y ten region dopiero 200 lat pó
niej. Hongkong w obecnej postaci wy³oni³ siê
po pierwszej wojnie opiumowej w 1842 r.,
kiedy to chiñska dynastia Qing zosta³a poko
nana przez Brytyjczyków i zmuszona do prze
kazania tego terytorium w rêce zwyciêzców.
Bardzo szybko wioska rybacka przekszta³ci³a
siê w centrum handlu miêdzynarodowego, do
którego nap³ywali imigranci z Chin kontynen
talnych. Ten proces imigracyjny trwa do dzi
siaj, gdy¿ Hongkong nadal cieszy siê du¿ym
zainteresowaniem Chiñczyków, dziêki temu
ci¹gle ma dodatni przyrost naturalny.
1 lipca 1997 r. Chiñska Republika Ludo
wa odzyska³a Hongkong. Zgodnie z doktry
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zachwycaj¹ tak¿e przepiêkn¹ przyrod¹ egzotyczn¹.

n¹: jeden kraj, dwa systemy, powsta³ spec
jalny region administracyjny Chin  Hong
kong, z w³asnym rz¹dem, mechanizmami de
mokratycznymi, polityk¹ gospodarcz¹ i spra
wami wewnêtrznymi. Funkcjonuje jako sate
lita Chin  odrêbne pañstwomiasto. Doktry
na jeden kraj, dwa systemy objê³a równie¿
Makau, które Chiñczycy odzyskali od Portu
galii dwa lata po przejêciu Hongkongu. Ten
uk³ad politycznoprawny ma jednak limit
czasowy okrelony na 50 lat. Nie wiadomo,
jak po 2047 r. potoczy siê historia. Im bli¿ej
tej daty, tym wiêcej politycznych napiêæ.

W 2014 r. w Hongkongu wybuch³a tzw.
parasolkowa rewolucja. Ten du¿y protest pseu
dodemokratyczny zapocz¹tkowali licealici
i studenci sprzeciwiaj¹cy siê wprowadzeniu
edukacji patriotycznej do programów naucza
nia, co proponowa³a Chiñska Republika Ldo
wa. Ca³y wiat wstrzyma³ oddech w obawie
przed reakcj¹ Chin. Ostatecznie parasolkowa
rewolucja zakoñczy³a siê fiaskiem: zanim pro
testuj¹cy zorganizowali siê w polityczn¹ si³ê,
policja bez u¿ycia si³y usunê³a ich z ulic!

IZABELA MARIA TRELIÑSKA
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Na Zachodzie s¹ ju¿ pewne zmiany
Tytu³ artyku³u to taka kontrparafraza znanego tytu³u ksi¹¿ki Ericha Marii Remarquea pt.
Na Zachodzie bez zmian, napisanej i wydanej w jêzyku niemieckim w styczniu 1929 r.
Zd¹¿ylimy siê ju¿ do tego przyzwyczaiæ, ¿e jeli jest jaka wiadomoæ z Zachodu, to jest to
krytyka poczynañ reformatorskich naszego rz¹du albo nachalne wt³aczanie w nasz¹ wia
domoæ ideologii gender lub LGBT. Wydaje mi siê, ¿e zaczyna siê w tym przedmiocie co
zmieniaæ.
Z niemieckiego czasopisma staraj¹cego siê re
prezentowaæ interesy i potrzeby osób z triso
mi¹ 21 (zespo³em Downa) dowiedzia³em siê,
¿e coraz wiêcej niemieckich par decyduje siê
na urodzenie i wychowanie niesprawnego
dziecka. Poza tym jeden z czytelników wys
t¹pi³ z apelem o nierefundowanie badañ pre
natalnych, poniewa¿ nie s¹ one badaniami
zwi¹zanymi z chorob¹.
Niedawno zacz¹³em otrzymywaæ
drog¹ elektroniczn¹ (tj. na tzw. pocztê
komputerow¹) ciekawe informacje, da
j¹ce siê pogodziæ z naszymi pogl¹dami.
I które napawaj¹ nadziej¹, ¿e na Zacho
dzie te¿ s¹ nawet instytucje, które potra
fi¹ poprawnie relacjonowaæ (takie mam
wra¿enie) zachodz¹ce u nas i naszych
s¹siadów lub w innych pañstwach zmia
ny lub istniej¹ce pogl¹dy. Nie wiem, sk¹d
Europejski Orodek dla Prawa i Spra
wiedliwoci (European Centre for Law
and Justice) wzi¹³ mój adres interneto
wy (elektroniczny) i zacz¹³ mi przysy
³aæ (w jêzyku angielskim) opinie tego
Orodka na temat zachodz¹cych pew
nych wydarzeñ w naszym kraju lub
w krajach z nami siê kontaktuj¹cych.
Pierwszy artyku³, który niedawno
otrzyma³em nosi³ tytu³: Dlaczego Ko
misja Unii Europejskiej jest w stanie
wojny z Polsk¹ (Why is the EU Com
mission at war with Poland?). Podano,
¿e przedmiotem sporu jest praworz¹d
noæ (the Rule of Law) i od razu wyja
nia siê, ¿e jest to pojêcie prawne, które
znaczy, ¿e ka¿da osoba lub instytucja
jest podmiotem prawa i to prawo musi
byæ przez nie respektowane; ale prawo
tak¿e musi respektowaæ podstawowe
zasady wy¿szego rzêdu, tj. konstytucjê
i umowy miêdzynarodowe. Aby to mog
³o mieæ miejsce, to prawo stanowione
jest poddawane sprawdzeniu (przez sê
dziów) jego zgodnoci z Konstytucj¹
oraz czy jest zgodne z zasadniczymi
(fundamentalnymi) zasadami, które s¹
uwa¿ane jako najwa¿niejsze. Taki tok
postêpowania ma pozwala unikn¹æ przyjêcia
i zastosowania prawa niezgodnego z wymie
nionymi zasadami. Jest tu jednak pewne ale;
to sêdziowie akceptuj¹ przeg³osowane przez
parlament prawo, a oni s¹ te¿ omylni, tym
bardziej, ¿e te fundamentalne wartoci s¹
czêsto nieprecyzyjnie sformu³owane.
Unia Europejska nie tylko promuje pew
ne prawa, lecz tak¿e te tak zwane fundamen
talne wartoci. I tu s¹ korzenie sporu miêdzy
Polsk¹ a Uni¹ Europejsk¹ (EU). Komisja
Europejska zarzuca Polsce pomniejszanie
praworz¹dnoci oraz fundamentalnych war
toci Unii Europejskiej; przejawiaæ siê to ma
w dokonywanych reformach prawa zatwier
dzonych przez polski parlament. Co to s¹ za
reformy? Jakie to wartoci uwa¿a UE jako
zasadnicze? Jest tu ideologiczny konflikt
miêdzy obiema stronami. Czy rzeczywicie

jest przez te reformy naruszenie podstawo
wych praw obywateli, co usprawiedliwia³oby
prawne dzia³ania ze strony UE? Niestety
Orodek Europejski nie daje odpowiedzi na
te wa¿ne pytania, lecz odsy³a do trzech opra
cowañ pana Marka Regalskiego, uwa¿anego
za eksperta w tych dziedzinach. Tytu³y arty
ku³ów s¹ nastêpuj¹ce (podajê w t³umaczeniu

na jêzyk polski): Atak Komisji Europejskiej
na reformê s¹downictwa w Polsce, Refor
ma Polskiej Rady S¹downiczej i niezale¿noæ
sêdziowska, Polska: ideologiczny szanta¿
ze strony Komisji Europejskiej.
¯yczê owocnej lektury.

Termin surogacja jest zasadniczo termi
nem prawniczym i znaczy tyle co nabycie
prawa wierzyciela przez osobê, która sp³aci³a
cudzy d³ug. Pojêcie to jest bliskie s³owu sub
stytucja, gdzie chodzi o zastêpstwo adwokata
lub radcy prawnego na rozprawie s¹dowej,
na której wymieniony wy¿ej zobowi¹zany
by³ byæ, ale np. zbie¿noæ terminów rozpraw
to uniemo¿liwia i deleguje on wówczas zas
têpcê na rozprawê. Termin surogacja wzi¹³ siê
z ³aciny, w której subrogo (od rogo, rogare

I dekl.) znaczy wybraæ na czyje miejsce. St¹d
mo¿na spotkaæ termin subrogacja, a obecnie
czêsto (dla uproszczenia) surogacja; poza
tym termin ten trochê siê upowszechni³, ale
w zupe³nie innym, szczególnym znaczeniu,
to jest znaczy
O co
tu chodzi?
Zdarza siê (podobno wcale nierzadko), ¿e
jaka para (niekoniecznie ma³¿eñstwo) stara
siê mieæ dziecko, ale w sposób naturalny, tj.
w rezultacie tak zwanego aktu ma³¿eñskiego
nie mo¿e tego uzyskaæ. Pragnienie dziecka
jest jednak tak silne, ¿e dana para chwyta siê
jednej z dwóch obecnie spotykanych mo¿li
woci. Pierwsza mo¿liwoæ to skorzystanie
z tak zwanego in vitro, to jest zap³odnienia
i uzyskanie zarodka na szkle, tj. na p³ytce
laboratoryjnej i nastêpnie wszczepienie tego

zarodka do macicy kobiety i w konsekwencji
(jeli wszystko przebiegnie pomylnie) uro
dzenie dziecka, a wiêc ponoszenie pewnego
trudu, obawy i nawet czasami pewnego cier
pienia zwi¹zanego z porodem. W³anie ten
ostatni czynnik jest mocno brany pod uwagê
przez kobietê i szuka siê rozwi¹zania prob
lemu w postaci tak zwanego macierzyñstwa
zastêpczego. W tym przypadku zarodek jest
wszczepiany do macicy kobiety (s¹ te¿ inne
warianty; nie bêdê ich tutaj oma wia³), która
godzi siê byæ matk¹ zastêpcz¹ tzw. surogat
k¹, urodziæ dziecko i przekazaæ je parze,
która j¹ wynajê³a (nie s³ysza³em, by to by³o
bezp³atnie).
Obie procedury s¹ uwa¿ane za moralnie
niew³aciwe, ale ostatnio daje siê zauwa¿yæ
pewn¹ tolerancjê spo³eczn¹ na procedurê in
vitro. Niektóre polskie samorz¹dy (opano
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wane przez lewicê lub libera³ów) przezna
cza³y nawet doæ znaczne kwoty (nie wiem,
jak to jest obecnie) na sfinansowanie tej pro
cedury, która dla wielu par by³a (i jest) zbyt
droga, aby siê na ni¹ zdecydowaæ. O ile o pro
cedurze in vitro media rozpisuj¹ siê od czasu
do czasu, to o surogacji jako u nas prawie
nie s³ychaæ. Procedura ta jest jednak na tak
zwanym Zachodzie doæ praktykowana i nie
wszystkie pañstwa prawnie siê na ten temat
wypowiedzia³y.
Z Europejskiego Orodka dla Prawa i Spra
wiedliwoci otrzyma³em ostatnio (pod koniec
lipca) informacjê, jak ta sprawa wygl¹da na
Litwie i (trochê) we Francji. Francuskie Zgro
madzenie Narodowe (odpowiednik naszego
parlamentu) rozszerzy³o ostatnio sw¹ sesjê,
aby dok³adnie zbadaæ promowany nowy pro
jekt bioetyczny. Z przekazanego mi pisma do
wiedzia³em siê, ¿e projekt ustawy bioetycz
nej zawiera pewn¹ liczbê propozycji, które
otwieraj¹ drogê do surogacji i ponadto pro
muj¹ badania prowadzone na ludzkim zarod
ku. Podobno we Francji s¹ osoby zaintereso
wane akceptacj¹ surogacji, a bierze siê tu pod
uwagê, ¿e s¹dy francuskie czêsto uz
naj¹ tak zwane fakty dokonane, gdy ta
kie zdarzenia s¹ akceptowane za gra
nic¹. Jak to bêdzie ostatecznie wygl¹
da³o, tego jeszcze nie wiem, natomiast
podam, jak ta sprawa przedstawia siê
u naszego pó³nocnowschodniego s¹
siada, tj. na Litwie.
Otó¿ parlament litewski wyrazi³
stanowczy przeciw praktykowaniu su
rogacji jako procederu uw³aczaj¹cemu
godnoci kobiety i interesowi dziecka.
Wychodzi siê z za³o¿enia, ¿e surogacja
jest sprzeczna z traktatami miêdzynaro
dowymi, które maj¹ na celu zapobiega
nie sprzeda¿y dzieci. Brano te¿ pod
uwagê to, ¿e nale¿y siê sprzeciwiæ wy
korzystaniu kobiecych organów rozrod
czych. Sejm litewski 25czerwca br.
(2020) przyj¹³ ustawê g³osami 54 za,
4 przeciw i 3 wstrzymuj¹cych siê, wyra
¿aj¹c¹ niezgodê na surogacjê. G³osy
przeciwne pochodzi³y ze strony tzw.
Zielonych i socjaldemokratów. Poza
tym wystosowano pismo do Sekretarza
Generalnego Unii Europejskiej z ¿¹da
niem odpowiednich uzupe³nieñ w obec
nych traktatach, a chodzi tu g³ównie
o tzw. Protokó³ dotycz¹cy sprzeda¿y
dzieci (Optional Protocol on the Sale of
Children, Child Prostitution and Child
Pornography), w którym powinno siê
znaleæ stwierdzenie, ¿e surogacja jest
w³aciwie handlem dzieæmi. Podobne
prawne sformu³owania powinny siê te¿
znaleæ w tak zwanej Konwencji doty
cz¹cej eliminacji wszystkich form dys
kryminacji kobiet, co ma skutkowaæ
zobowi¹zaniem siê pañstw do u¿ycia
wszystkich rodków dla zapobie¿enia tej
praktyce (Convention on the Elimination of
All Forms of Discrimination against Wo
men). Ponadto pos³owie zwrócili siê do Rady
Europejskiej o zbadanie ewentualnych naru
szeñ (pogwa³ceñ) przez Pañstwa Cz³onkows
kie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Europejskiej
Konwencji Prawnego Statusu Dzieci urodzo
nych poza Ma³¿eñstwem (European Conven
tion on the Legal Status of Children born out
of Wedlock).
Jak powy¿sza sprawa bêdzie potrakto
wana przez nasz polski parlament, tego jesz
cze nie wiem. Mam jednak nadziejê, ¿e zaj
mie on podobne stanowisko jak parlament
litewski.
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Polska  Rosja  antysemityzm (cz. 3)
To brzmi jak anegdota, ale jest faktem, ¿e Stalin rozkaza³ Wiaczes³awowi Mo³otowowi,
o¿enionemu z ¯ydówk¹, rozwieæ siê z ¿on¹, po czym, pod absurdalnymi zarzutami, zes³a³
j¹ na ciê¿kie roboty.
W czasie wojny Stalin stworzy³ ¯ydowski
Komitet Antyfaszystowski, który mia³ zajmo
waæ siê propagowaniem pozytywnego obrazu
ZSRS na Zachodzie. Po powstaniu pañstwa
Izrael, w 1948 r. wielu cz³onków Komitetu
zosta³o aresztowanych, a w 1952 r. Czterna
cioro z nich rozstrzelano pod zarzutem szpie
gostwa na rzecz USA. Prasa sowiecka piêtno
wa³a osoby pochodzenia ¿ydowskiego. W ok
resie lat 19481953 w wyniku ró¿nych represji
zginê³o co najmniej 248 pisarzy pisz¹cych
w jêzyku jidysz, 106 aktorów, 87 malarzy
i rzebiarzy pochodzenia ¿ydowskiego. W lis
topadzie 1948 r. rozpoczê³y siê pogromy we
wszystkich dziedzinach ¿ydowskiego ¿ycia
narodowego. Zlikwidowano organizacje lite
rackie, zamkniêto wydawnictwa wydaj¹ce
w jêzyku jidysz, ksi¹¿ki aresztowanych pisa
rzy wycofywano z ksiêgarñ i bibliotek. Zamk
niêto teatry ¿ydowskie i 50 synagog. Repres
jom poddano w³adze ¯ydowskiej Autono
micznej SRS w Birobid¿anie.
Rozpoczêto czystkê, której podstaw¹
prawn¹ by³a uchwa³a politbiura z 12 czerwca
1950 r. w sprawie likwidacji niedoci¹gniêæ
w dziedzinie doboru i wychowania kadr pod
oskar¿eniem, ¿e w kilku ministerstwach
oraz akademii nauk kadry kompletowane s¹
w wiêkszoci sporód osób jednej [¿ydows
kiej] narodowoci, co wypacza zasady so
wieckiej polityki narodowociowej. W kate
gorii kadry kierownicze ministerstw i urzê
dów centralnych liczba ¯ydów zmniejszy³a
siê z 516 (12,9% ogó³u) do 190 (3,9%); wród
zastêpców ministrów i szefów urzêdów cen
tralnych ZSRS i Rosyjskiej FSRS  z 46
(8,7%) do 14 (1,8%). Równolegle prowadzo
no operacjê wypleniania kosmopolityzmu.
¯ydzi stanowili 71% osób uznanych za kos
mopolitów. Najczêciej stosowan¹ szykan¹
wobec nich by³o zwolnienie z pracy. Zdaniem
znawcy problemu Giennadija Kostyrczenki
dla Stalina przestêpstwo kosmopolitów
sprowadza³o siê do tego, ¿e p³aszczeniem siê
przed Zachodem wspierali propagandê impe
rialistyczn¹ w jej zamiarach przeprowadzenia
globalnej amerykanizacji ludzkoci. Bur¿u
azyjni nacjonalici mieli byæ potencjalnymi
lub faktycznymi agentami s³u¿b zachodnich.
St¹d niejako automatycznie zaliczano ich do
kategorii zdrajców podlegaj¹cych surowym
karom w³¹cznie z fizyczn¹ likwidacj¹.
Za ¿ydowskich nacjonalistów uznano wie
lu medyków. Represje zaczê³y siê od zwol
nieñ z pracy w Moskiewskim Instytucie Me
dycznym, w którym pracowa³o kilku lekarzy
zatrudnionych w klinice kremlowskiej. Cen
traln¹ postaci¹ rzekomego spisku uczyniono
prof. Jakowa Etingera, jako winnego mierci
g³ównych ideologów partii komunistycznej
Aleksandra Szczerbakowa i Andrieja ¯dano
wa. Temu drugiemu, po pierwszym zawale
rzekomo pozwolono wstawaæ z ³ó¿ka i przez
to dosta³ kolejnego, tym razem miertelnego
zawa³u. Stalin nakaza³ aresztowanie g³ównych
podejrzanych i wyda³ zgodê na zastosowanie
tortur. W sprawie lekarzy aresztowano 37
osób, w tym 28 lekarzy. ledztwo i towarzy
sz¹ca mu intensywna kampania propagando
wa mia³y wyrany charakter antysemicki.
¯ydowscy bur¿uazyjni nacjonalici w och
ronie zdrowia mieli rzekomo dysponowaæ roz

winiêt¹ sieci¹ agentów w licznych szpitalach,
klinikach i na uczelniach. Mieli byæ tak¿e
amerykañskimi szpiegami.
Wielu autorów pisz¹cych na temat antyse
mityzmu Stalina i sprawy lekarzy twierdzi,
¿e fina³em jego dzia³añ mia³a byæ masowa de
portacja ¯ydów na sowiecki Daleki Wschód.
Na pocz¹tku 1953 r. antysemityzm osi¹gn¹³
poziom maksymalny, jakkolwiek Stalin unika³
prowadzenia otwartej kampanii antysemickiej.
Obawia³ siê, ¿e zbyt przypomina³aby praktyki
nazistów, co mog³oby wywo³aæ zdecydowany
sprzeciw Zachodu. Zarz¹dzone przez Stalina
masowe mordowanie w³asnych obywateli
mia³ prze¿yæ ten, kto zosta³ uznany za odpo
wiedni materia³ do budowy wspólnoty nowe
go typu: wieloetnicznego narodu sowieckie
go. Przeladowanie ¯ydów odbywa³o siê

odszkodowañ. To w³anie spotka³o Szwajca
riê, mimo ¿e kaliber zbrodni jej bankierów
by³, jeli w ogóle, znikomy.
Przyjrzyjmy siê kwestii reparacji, bowiem
daje ona szczegó³owy wgl¹d w mechanizm
tego procederu. wiatowy Kongres ¯ydows
ki (WJC) przypisuj¹c sobie samozwañczo pra
wo do reprezentowania ¯ydów z ca³ego wia
ta, zarówno ¿ywych, jak i martwych, zg³osi³
roszczenia do maj¹tków ¿ydowskich z czasów
Holokaustu w ca³ej Europie.
Szwajcarskim bankierom uda³o siê ziden
tyfikowaæ jedynie 775 upionych rachun
ków, których w³acicieli, ¯ydów, nie uda³o siê
odnaleæ, wartych ³¹cznie 32 mln dolarów
(wartoæ z 1939 r.). W interesie WJC amery
kañski establishment polityczny zacz¹³ otwar
cie piêtnowaæ perfidnych Szwajcarów.
Dziêki pomocy uleg³ej i ³atwowiernej prasy
kampania oszczerstw okaza³a siê niemo¿liwa
do zatrzymania. Rozpowszechniano dezinfor
macjê stosuj¹c broñ zastraszania przez za
wstydzanie: Bêdziemy to robiæ, a¿ banki

¯ydzi w Birobid¿anie

zgodnie z ow¹ postêpow¹ logik¹.
Tu¿ przed mierci¹ Stalin d¹¿y³ do wyha
mowania antysemickiej fali. £awrientij Be
ria, który po jego mierci przej¹³ stery w³a
dzy, powstrzyma³ ostry kurs na antysemityzm.
Ale po jego b³yskawicznym usuniêciu ten¿e
powróci³ do sowieckiej praktyki rz¹dzenia.
By³ obecny w³aciwie do koñca ZSRS ze
szczególnym nasileniem w latach 196768.
Wykorzystywanie i wspieranie antysemityz
mu sta³o siê norm¹.
III. Roszczenia odszkodowawcze dla ¿ydows
kich ofiar Zag³ady
Przedsiêbiorstwo Holokaust Normana
Finkelsteina to wyj¹tkowa ksi¹¿ka, zawieraj¹
ca ogrom informacji, pokazuj¹ca jak, wbrew
prawu i faktom, mo¿na czerpaæ nieuprawnio
ne korzyci z tak potwornego zdarzenia, jakim
by³a Zag³ada. Zaskakuje, ¿e autor jest Amery
kaninem ¿ydowskiego pochodzenia (z polski
mi korzeniami, jego matka prze¿y³a Holokaust
w Polsce), profesorem politologii wyk³adaj¹
cym na uczelniach amerykañskich. Po wyda
niu tej ksi¹¿ki zosta³ pozbawiony pracy i naz
naczony piêtnem zdrajcy narodu ¿ydowskiego.
Nawi¹zujê do niej, aby przestrzec, ¿e Pols
ka, jeli przylgnie do niej hañbi¹ca plama kraju
antysemickiego, mo¿e staæ siê ofiar¹ tytu³o
wego przedsiêbiorstwa, czyli systematycz
nych dzia³añ wycelowanych w wy³udzanie

powiedz¹: Dosyæ. Chcemy pójæ na kompro
mis. Szwajcarom zarzucano zamykanie ¿y
dowskich uchodców w niewolniczych obo
zach pracy. Szkalowano ich jako chciwych
i czerpi¹cych korzyci ze splamionych krwi¹
pieniêdzy oraz z kolaboracji z nazistami. WJC
poda³ wziête z sufitu kwoty 7 do 20 mld do
larów rzekomo znajduj¹cych siê na upio
nych rachunkach, do których Szwajcarzy
jakoby utrudniali dostêp. Bankierom zarzuca
no podkradanie depozytów ofiar Holokaustu
i metodyczne niszczenie dokumentacji banko
wej dla zatarcia ladów kradzie¿y.
Szwajcaria zgodzi³a siê na ustanowienie
komisji ledczej oraz na przestrzeganie jej
ustaleñ. Sk³ada³a siê z 6 cz³onków, po trzech
ze wiatowej Organizacji ¯ydowskich Repa
racji oraz Stowarzyszenia Szwajcarskich Ban
kierów, na czele której stan¹³ Paul Volcker,
by³y prezes amerykañskiego FED. Rz¹d
Szwajcarii powo³a³ odrêbn¹, niezale¿n¹ ko
misjê ekspertów pod przewodnictwem prof.
JeanFrançois Bergiera.
Ale jeszcze zanim te komisje rozpoczê³y
prace, WJC naciska³ na bezzw³oczne finan
sowe rozliczenie. Pojawi³y siê pozwy zbioro
we oraz groby bojkotu gospodarczego, je¿e
li Szwajcaria nie ulegnie ¿¹daniom. W rezul
tacie tak negocjowanej ugody Szwajcaria
zgodzi³a siê zap³aciæ 1,25 mld dolarów. Jak
siê okaza³o, z tej kwoty jedynie 200 mln dola

rów trafi³o do faktycznych ofiar. Reszta posz
³a w rêce godnych organizacji ¿ydowskich.
Po 3 latach pracy komisja Volckera opu
blikowa³a raport, w którym stwierdzono, ¿e
po przebadaniu 256 banków nie ma dowodów
na systematyczn¹ dezinformacjê, na utrudnia
nie dostêpu, na zabór mienia czy naruszenie
wymogów archiwizacji dokumentów przewi
dzianych prawem szwajcarskim. Raport wy
kaza³ równie¿ aktywnoæ wielu banków w po
szukiwaniu w³acicieli upionych kont nale
¿¹cych do ¯ydów. Wartoæ rodków zdepo
nowanych na 10 tys. rachunków, o których
by³y dostêpne informacje, obliczono na 170
do 260 mln dolarów (dzisiejsza wartoæ), co
nie przekracza³o kwoty podanej przez banki.
Po ugodzie ze Szwajcari¹ z sierpnia
1998 r., ju¿ miesi¹c póniej rozpoczêto tê
sam¹ zwyciêsk¹ strategiê wobec Niemiec.
¯¹dano odszkodowañ w kwocie 20 mld dola
rów. Tu równie¿ gro¿ono bojkotem ekono
micznym wobec firm, które prowadzi³y dzia
³alnoæ na terenie USA. Firmê farmaceutycz
n¹ Bayer oskar¿ono o kierowanie ekspery
mentami Josepha Mengele, na co nie znale
ziono jednak dowodów. Równie¿ Niemcy,
kieruj¹c siê zreszt¹ poczuciem w³asnej winy,
uzna³y, ¿e niszczycielska si³a tych zabiegów
jest nie do odparcia i ust¹pili. Szermowano
przy tym argumentem, jakoby byli wiênio
wie obozów koncentracyjnych nie otrzymali
¿adnych odszkodowañ, co nie by³o zgodne
z prawd¹, bowiem rz¹d Niemiec wyp³aci³ im
odszkodowania za pozbawienie wolnoci,
uszczerbek na zdrowiu i zagro¿enie ¿ycia.
Tym, którzy doznali powa¿nego uszczerbku
na zdrowiu wyp³acano do¿ywotnie renty. Na
tomiast Konferencji ds. Roszczeñ wyp³acono
1 mld dolarów, z których tylko niewielka
czêæ trafi³a na rzecz by³ych wiêniów. Resztê
Konferencja przeznaczy³a na w³asne potrze
by.
Przetrz¹sanie kieszeni Szwajcarów i Niem
ców by³o jednak tylko wstêpem do wielkiego
fina³u, jakim jest ograbienie Europy Wschod
niej. WJC wezwa³ pañstwa by³ego bloku so
wieckiego do zwrotu ca³ego przedwojennego
maj¹tku ¯ydów lub wyp³acenia rekompensaty
finansowej.
Przykrêcaj¹c rubê Polsce adwokaci wia
towego Kongresu ¯ydów z³o¿yli pozew zbio
rowy. Powojenne polskie rz¹dy oskar¿ono
o prowadzenie w ci¹gu ostatnich 54 lat wo
bec ¯ydów ludobójczej (sic!) polityki wypê
dzania i wymierania, a 57 cz³onków Kongre
su USA skierowa³o do Sejmu pismo, w któ
rym domagali siê wszechstronnego ustawo
dawstwa, które skutkowa³oby zwrotem 100%
ca³ego maj¹tku i aktywów przejêtych podczas
Holokaustu.
Temu samemu celowi s³u¿y³y podjête ju¿
znacznie póniej dzia³ania, takie jak Deklara
cja tereziñska z 2009 r., któr¹ Polska nieopat
rznie podpisa³a, oraz zwi¹zana z ni¹ ustawa
447 Kongresu USA z 2018 r. Obie wprawdzie
nie rodz¹ skutków formalnoprawnych, ale
przez wzgl¹d na opisane wy¿ej dowiadczenia
Szwajcarii i Niemiec, wbrew stanowczym za
pewnieniom polskich w³adz o nieugiêtoci,
odradza³bym ich lekcewa¿enie. Warto rów
nie¿ zwróciæ uwagê na inne potencjalne zagro
¿enie: w wietle nowej doktryny militarnej
Rosji, zwanej eskalacja celem deeskalacji
dopuszczaj¹cej wyprzedzaj¹ce u¿ycie broni
j¹drowej o niewielkiej mocy, na przyk³ad
w Polsce, wobec rzekomego zagro¿enia pañ
stwa rosyjskiego. Czy mo¿na mieæ pewnoæ,
¿e Zachód, po skutecznym zohydzeniu Polski,
zechce nam przyjæ z pomoc¹ na podstawie
art. 5 traktatu NATO?
koniec

JERZY NAGÓRSKI

SPOJRZENIA

Aspekt

Konkury

Matrymonialne obyczaje w XXI wieku
W ostatnich kilku pokoleniach tradycyjna, chrzecijañska etykieta kszta³towania relacji
damskomêskich uleg³a szybkiemu zanikowi. Zast¹pi³o j¹ spontaniczne poznawanie siê par,
przy którym brakuje klarownych norm. Nowoczesne randkowanie rozpoczynane jest
czêstokroæ bez wsparcia i aprobaty rodziców, pod wp³ywem silnych emocji.
Kiedy roztropne obyczaje nawi¹zywania re
lacji zanikaj¹ w spo³eczeñstwie, m³ode ge
neracje pozbawiane s¹ fundamentalnej czê
ci ¿yciowej m¹droci. Stanowi to powa¿n¹
przyczynê nasilaj¹cej siê fali krótkotrwa³ych
zwi¹zków, spadku liczby zawieranych lu
bów kocielnych, przek³ada siê te¿ na wiêk
sze przyzwolenie dla rozwodów.
Niniejszy artyku³ otwiera krótki cykl po
wiêcony konkurom. S³owo konkury, ra
czej przykurzone we wspó³czesnej polsz
czynie, oznacza staranie siê o rêkê panny.
Celem tekstów jest spopularyzowanie matry
monialnej etykiety w XXI wie ku, znaczenia
jej poszczególnych etapów.
Zaprezentowan¹ przy konwe
nansach konkurów wiedzê spo
³eczn¹ skierowano w szczególny
sposób do pokolenia rodziców,
dziadków. W trosce o los Ko
cio³a, ³ad spo³eczny oraz dobro
swojej rodzinnej wspólnoty, ge
neracje starszych i m³odszych
musz¹ na nowo podj¹æ wysi³ek
upowszechniania rozwa¿nych
obyczajów prowadz¹cych do
sakramentalnego ma³¿eñstwa.

Zwyczaje ubiegania siê o rê
kê podlega³y przez wieki zmia
nom. Ich forma zale¿a³a od re
gionalnej kultury, miejsca za
mieszkania (miasto, wie), stanu
pochodzenia, majêtnoci czy
charakteru epoki. Zasady doty
czy³y wszystkich stron  panny
na wydaniu, kawalera, rodzin
obojga m³odych.
Katolickie obyczaje wytwo
rzy³y siê w oparciu o naukê Ko
cio³a, w tym konkretn¹ wizjê
cz³owieka, którego celem wiecz
nym jest zbawienie. Matrymo
nialna perspektywa uwzglêd
nia³a równie¿ doczesn¹ stabil
noæ i si³ê wiêzów w familii. Wa¿ne znacze
nie przyk³adano przeto do troski o material
ne podstawy.
Konkurent to mê¿czyzna, który nie otrzy
ma³ jeszcze aprobaty ze strony panny i jej
rodziny. W nastêpstwie finalnej zgody stawa³
siê narzeczonym, b¹d wczenie dawano mu
znaæ, ¿e powinien zaniechaæ swoich starañ.
Odwiedziny kawalera w domu panny na wy
daniu, w odpowiednim czasie i kontekcie,
traktowano jako przyjcie czy uderzenie w
konkury. St¹d pochodzi u¿ywany dzisiaj
zwrot: uderzaæ do dziewczyny.
Mo¿na wyró¿niæ trzy podstawowe fazy re
lacji damskomêskiej przed ma³¿eñstwem,
wspólne dla polskiej, tradycyjnej kultury. Bê
d¹ to: zapoznanie pary, intensyfikacja znajo
moci za przyzwoleniem rodziców oraz zarê
czyny. Formy zwyczajów z nimi zwi¹zanych
pozostan¹ bogatym dziedzictwem ró¿nych re
gionów i warstw spo³ecznych. Natomiast prze
s³anie ka¿dego z trzech etapów bêdzie omó
wione w dalszym artykule z serii o konkurach.

W etykiecie matrymonialnej niezbêdnym
krokiem jest okrelenie czy potwierdzenie
intencji do budowania wspólnoty z drug¹
osob¹. We wspó³czesnej kulturze g³ównego
nurtu przystêpowanie do relacji damskomês
kiej zatraci³o jednak swój jasny zamys³.
Dla nowych pokoleñ przyczyn¹ do wejcia
w zwi¹zek bywa: chêæ spêdzania wspólnie
czasu, subiektywnie rozumiana mi³oæ, flirt,
owczy pêd wród nastolatków czy, coraz
czêciej, zaspokojenie cielesnych ¿¹dz. Cel
nawi¹zania relacji jest wreszcie okrelany
jako próba. Wydaje siê to na pozór neutralne

podejcie, otwarte na rozwój zdarzeñ. Za s³o
wem próba stoj¹ jednak jakie bardziej kon
kretne oczekiwania. Te mog¹ byæ przeró¿ne
i wzajemnie wykluczaj¹ce siê dla osób two
rz¹cych zwi¹zek, np.: postawa s³u¿by drugiej
po³ówce czy stawianie siebie w centrum
relacji; uwzglêdnianie wymiaru religijnego
w budowanej wspólnocie, b¹d tego unika
nie; zamiar posiadania dzieci w przysz³oci,
czy wyrana ku temu niechêæ. St¹d intencje
wnoszone do relacji  jawne, ukryte, obecne
w g³êbi serca, nie s¹ neutralne. Wp³ywaj¹ one
zawsze na jednoæ zwi¹zku i mog¹ prowa
dziæ nawet do silnych konfliktów.
Z perspektywy wiary katolickiej, która
nie rozmija siê z natur¹ cz³owieka, a j¹ do
pe³nia, rozumnym jest za³o¿enie, ¿e zwi¹zek
powinno siê rozpoczynaæ wy³¹cznie, kiedy
zamiary obu stron wygl¹daj¹ na uporz¹dko
wane oraz aby stopniowo prowadzi³ on do
ma³¿eñstwa. Poprzez poznanie siê, nawi¹za
n¹ przyjañ, póniejsze narzeczeñstwo, para
powinna d¹¿yæ, ¿eby za³o¿yæ trwa³¹ rodzinê.

wiadomoæ tego celu nastawia relacjê na
odpowiedzialny kierunek.
Dodatkowo obok samych intencji i prag
nieñ istnieje realna mo¿liwoæ ich spe³nienia.
Panna czy kawaler, tak¿e na skutek wzajem
nego zauroczenia, mo¿e w z³udny sposób po
strzegaæ rozpoczêt¹ znajomoæ. Dlatego tak
wa¿ne jest doradztwo bliskich, osi¹gniêcie
dojrza³oci psychicznej, podstawowa forma
cja intelektualna i religijna przed przyst¹pie
niem do zwi¹zku.
Wspó³czenie ca³kiem liczna grupa m³o
dzie¿y zalicza do okresu pe³noletnoci kil
ka, a w skrajniejszych przypadkach kilkana
cie relacji z przeciwn¹ p³ci¹, o ró¿nym stopniu
za¿y³oci. Odbywa siê czêstokroæ bez s³owa
komentarza ze strony katolickich rodziców.
Dla porównania: pomys³ przyjêcia 14letniego
ch³opca do seminarium by³by powszechnie
uznany za nieporozumienie w realizacji kap
³añskiego powo³ania. Tymczasem wchodze
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¿eñstwa, którym jest zrodzenie potomstwa.
M¹¿ i ¿ona s¹ komplementarni wobec siebie
oraz przy spe³nianiu obowi¹zków rodziciel
skich. Ma³¿eñstwo mo¿e byæ postrzegane
koncentruj¹c siê wy³¹cznie na wymiarze na
tury: troski o zwi¹zek, o ¿ycie poczête (je
¿eli ma³¿onkowie zostan¹ nim obdarowani),
o zdobycie rodków na funkcjonowanie ro
dziny. W duszy ka¿dego cz³owieka zapisane
jest bowiem tzw. prawo naturalne. Nakazuje
ono czynienie dobra i unikanie z³a. Dopiero
powa¿na deformacja grzechem sumienia (któ
re stosuje prawo naturalne do konkretnych sy
tuacji) jest w stanie spowodowaæ, ¿e osoba
zacznie trwale wyrzekaæ siê odpowiedzialno
ci za innych.
Nauka Kocio³a rozró¿nia porz¹dek natu
ry oraz porz¹dek ³aski. Oba s¹ fundamentalnie
wa¿ne w ¿yciu ka¿dej osoby, tak¿e pragn¹c
za³o¿yæ szczêliwe, nierozerwalne ma³¿eñst
wo  ustanowione przez Boga, a podniesione
przez Chrystusa do godnoci sakramentu.
Cz³owiek rozumiej¹c, ¿e nie spe³ni siê
kompletnie w sobie, w obrêbie ludzkiej natury,
zwraca siê w akcie wiary do Boga. Otrzymy
wana ³aska stanowi najpierw i przede wszyst
kim dar Ducha, który usprawiedliwia i u
wiêca wiernego. Obejmuje ona poszczególne
³aski sakramentalne. Zawi¹zuj¹c
w Kociele wêze³ ma³¿eñski,
m¹¿ i ¿ona uzyskuj¹ specjaln¹
³askê dope³niaj¹c¹ porz¹dek na
tury. Poprzez ni¹ s¹ uzdalniani do
do¿ywotniego wytrwania z sob¹,
do przezwyciê¿enia pojawiaj¹
cych siê problemów, wewnêtrz
nych rozdaræ, do ¿ycia ofiarn¹
mi³oci¹.
Dla m³odzie¿y czy narzeczo
nych ¿ycie sakramentalne przy
czynia siê do zachowania czys
toci. Sakramenty rekompensuj¹
wielkie obci¹¿enia jakimi targana
jest ludzka natura, p³ciowoæ na
skutek wspó³czesnej nawa³y oby
czajowej. Dzia³anie ³aski Bo¿ej w
cz³owieku nie bêdzie jednak mo¿
liwe, je¿eli nie wyrazi on woli jej
przyjêcia. Uwzglêdnia to odciêcie
siê od grzechu, pojednanie z Bo
giem i blinim. Wreszcie ³aska,
jak g³osi Koció³, jest koniecznie
potrzebna w najwa¿niejszej per
spektywie  zbawienia.

nie dziewczyny, ch³opca w podobnym wieku
w doæ intymne relacje bywa przez wielu lek
cewa¿one albo t³umaczy siê to jako rzekome
zdobywanie dowiadczenia w sferze osobis
tej. W praktyce nastoletnie zwi¹zki mog¹ wy
wo³aæ pewne zaburzenie w rozwoju m³odzie
¿y, zachwiaæ ich sfer¹ duchow¹.
Konsekwentne przestrzeganie celu relacji
nie koliduje, aby osoby przed osi¹gniêciem
wskazanej do ma³¿eñstwa dojrza³oci zdoby
wa³y pierwsze obycie w kontaktach damsko
mêskich. Uczestniczenie w imprezach towa
rzyskich na odpowiednim poziomie, konsul
tacja swoich pragnieñ z rodzicami, prze¿ycie
m³odzieñczego zauroczenia, to wa¿ne ele
menty dorastania. Ten rozwój winien byæ
jednak cierpliwy, tonowany poprzez roztrop
ne obyczaje, zalecenia Kocio³a, wsparcie
rodziny.

W jêzyku polskim nie ma
obecnie w powszechnym obiegu
s³owa, które obejmowa³oby ety
kietê zawierania relacji  od nawi¹zania
znajomoci  do zarêczyn. Takie przes³anie
mog³yby spe³niaæ konkury. Poprzez kon
kretne s³owanoniki mo¿na skuteczniej do
cieraæ do innych. Wobec wyzwañ wspó³czes
noci istnieje potrzeba okrelenia w odno
wiony sposób oraz publicznej promocji roz
tropnych zasad kszta³towania zwi¹zków.
Wa¿ne jest, aby proponowanej, konser
watywnej etykiety nie traktowaæ jako jakiej
mody, atrakcyjnych zwyczajów, pozbawio
nych korzenia. Tym ród³em dla tradycyjnych
obyczajów w krajach katolickich by³ przez
wieki chrzecijañski Duch: pokory, umiarko
wania, troski o innych i przede wszystkim
mi³oci, szacunku do Stwórcy. Piêkna, dobra
etykieta matrymonialna u³atwia oczyszczenie
umys³u, a przez to dostrze¿enie, jak wielki
dar stanowi sakrament ma³¿eñstwa.

Koció³ przez wieki uwypukla³ cel ma³

JAN WUDKOWSKI
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Rodzinne odniesienia 1920 roku
Kalwaria Zebrzydowska, ulubione miejsce rodzinnego pielgrzymowania m³odego Karola
Wojty³y, wpisa³a siê doæ przypadkowo w rodzinne opowieci.
Druga faza wojny 1920 roku, gdy wojska
polskie cofa³y siê na wszystkich liniach
obrony, ma swoje odniesienia do rodzinnej
historii, g³ównie ze strony mojej matki, ale
po czêci te¿ mego ojca. Babka Rozalia za
bra³a dla bezpieczeñstwa m³odsze dzieci 
Janinê, W³adziê i Miecia ze Lwowa. By³a to
ju¿ druga ewakuacja. Tym razem prywatna.
Pierwsza, ta z 1914 roku, organizowana by³a
przez pañstwo austrowêgierskie. Dziadek
Jan Grendziak, pracownik kolejowy, zosta³
zmobilizowany. Reszta rodziny  babka i piê
cioro dzieci, ewakuowana by³a drog¹ kolejo
w¹ na koszt pañstwa. Poci¹g sk³adaj¹cy siê
z dwu lokomotyw i kilkudziesiêciu wagonów
pod¹¿a³ na zachód, by póniej zmieniæ swój
kierunek i poprzez Budapeszt i Wiedeñ do
trzeæ do Salzburga, gdzie w okolicach tego
miasta rozlokowano wszystkich ewakuowa
nych. Rzecz ciekawa, ¿e wkrótce w Salzbur
gu otworzono polskie gimnazjum, w którym
profesorami byli m.in. nauczyciele z ¿eñs
kiego Gimnazjum Królowej Jadwigi we
Lwowie. Marysia, starsza siostra mej matki,
kontynuowa³a wiêc setki kilometrów od
Lwowa swoj¹ edukacjê. W 1915 roku, gdy
si³y austriackoniemieckie wyrzuci³y Rosjan
z Galicji, pañstwo zorganizowa³o powrót
wszystkich chêtnych do Lwowa. Ta pierwsza
ewakuacja trwa³a ³¹cznie 15 miesiêcy. Potem
by³ listopad 1918 roku, który zaskoczy³
wszystkich Polaków we Lwowie. Maryka,
maj¹ca wtedy 18 lat, zatrudni³a siê jako te
legrafistka przy polskich ochotnikach na to
warowym Dworcu Czerniowieckim, wokó³
którego toczy³y siê krwawe walki i dochodzi
³o do eksplozji materia³ów w sk³adach wojs
kowych. Józek, dwa lata m³odszy, otar³ siê
o Lwowskie Orlêta. W³adzia i Mietek byli
z babk¹ w Sichowie, który wspó³czenie jest
w granicach Lwowa. Gdy latem w 1920 roku
nadesz³y niepewne dla Lwowa dni, dosz³o
do wczeniej wspomnianej prywatnej ewa
kuacji. Niewiele wiem o tym rodzinnym po
bycie w niewielkiej miejscowoci, jak¹ jest
powszechnie znana w Polsce Kalwaria Zeb

duszê poszukiwacza przygód, wyjecha³ do
Francji. Po pewnym czasie  podobnie jak
emigranci polscy po powstaniu 1831 roku 
zaci¹gn¹³ siê do Legii Cudzoziemskiej i w ra
mach kontraktu przez pewien czas przebywa³
w enklawach francuskich w Indiach, a pó

rzydowska. W rodzinnych opowieciach mo
jej matki przechowa³o siê to, ¿e w pewnym
momencie babka Rozalia pozostawi³a pod
opiek¹ mej matki Janiny dwójkê naj
m³odszych dzieci i pojecha³a w oko
lice Gorlic, by na tamtejszych cmenta
rzach wojskowych odszukaæ ewentu
alnie miejsce pochowania swojego
mê¿a Jana Grendziaka, który utraci³
¿ycie w listopadzie 1914 roku. Po dwu
tygodniach okaza³o siê, ¿e te poszuki
wania nie da³y jednak¿e ¿adnego re
zultatu. Gdy sytuacja wojskowa siê us
pokoi³a wszyscy wrócili do Lwowa,
a moja matka siedem lat póniej zda³a
maturê i jako absolwentka Pañstwo
wych Kursów Nauczycielskich wyje
cha³a na posadê na Wileñszczyznê.
Rodzinna historia rodziny mego
ojca Alojzego zwi¹zana by³a z niepraw
dopodobnym upadkiem ekonomicz
nym £odzi w latach 19141915. Dziad
kowie przenieli siê wówczas do Turku,
gdzie mieli oparcie u zamo¿nych krew
nych, m.in. w rodzinie Milewskich. Naj
starszy brat mego ojca Leonard, który
profesjê odziedziczy³ po dziadku, i tak
jak on by³ mistrzem piekarniczym, jesz
cze w czasie wojny, bodaj¿e w 1916 ro
ku, wyjecha³ do Berlina, gdzie bez tru
du znalaz³ pracê, a wszystkie niewyda
ne pieni¹dze lokowa³ m¹drze w zakup
z³otej bi¿uterii co wkrótce  wobec in
flacji w Niemczech i w Polsce  oka Stefan Sza³owski, 1925 r.
za³o siê najtrafniejsz¹ lokat¹. Póniej
w £odzi by³ wspó³udzia³owcem spó³ki piekar niej w Maroku, gdzie w czasie walk w górach
skocukierniczej Roeder i Spó³ka, która uleg³ powa¿nej kontuzji i przele¿a³ ponad pó³
mieci³a siê na G³ównej w pobli¿u Piotrkows roku w szpitalu we Francji.
kiej. Drugi ze starszych braci, Stefan, zaci¹
W Turku w czerwcu 1920 roku przysz³a
gn¹³ siê do wojska polskiego i zim¹ w 1919 na wiat Maria, siostrzenica mego ojca, za
roku w czasie walk z Ukraiñcami dosta³ siê do dwa lata póniej jej siostra, Irena. Obie w ok
niewoli. Zamkniêci we trzech w jakiej sto resie II wojny wiatowej (gdy szeæ osób z ro
dole, zdo³ali zrobiæ w nocy podkop i wydo dziny mego ojca: trzy siostry, m¹¿ najstarszej
stali siê z tej matni. Po zakoñczeniu wojny i ich dwie wspomniane córki zosta³o deporto
1920 roku w ramach demobilizacji zosta³ wanych z £odzi na teren ziemi radomszczañ
zwolniony z wojska, a ¿e mia³ niespokojn¹ skiej), zaprzysiê¿one zosta³y w Narodowych

Si³ach Zbrojnych, co mo¿na uznaæ za pewien
paradoks, gdy¿ nasz dziadek, Jan Sza³owski,
by³ dzia³aczem PPSu i za dzia³alnoæ zosta³
w 1905 roku zes³any na Syberiê, za ojciec
kuzynek by³ cz³onkiem Polskiej Organizacji
Wojskowej.
Wojna 1920 roku zakoñczy³a siê zgni³ym
kompromisem, w ramach którego oddalimy
bolszewikom, bez ¿adnej realnej potrzeby,
100 tys. km2 ziem Pierwszej Rzeczypospo
litej, a trzeba pamiêtaæ, ¿e to w³anie na tych
oddanych ziemiach w latach 19371938 bol
szewicy dokonali wielkiej czystki w ramach
Operacji polskiej.
Cofaj¹c siê nieco, polska operacja
niemeñska z koñca wrzenia 1920
roku wyrzuci³a bolszewików a¿ za
Miñsk, ale w jej ramach musielimy
tak¿e ponownie zaj¹æ Wilno, które
przez szereg tygodni wojny 1920
roku kontrolowane by³o przez Litwi
nów. Z zachodniej czêci Wileñsz
czyzny powsta³ nienaturalny twór,
w¹ski pas ziemi, o nazwie Litwa
rodkowa, wkrótce z w³asnym parla
mentem, który wiosn¹ 1922 roku
zg³osi³ akces do Drugiej Rzeczypo
spolitej. W operacji odzyskania Wi
leñszczyzny w 1920 roku. uczestni
czy³ jeden z przyjació³ mojego ojca,
który tak siê zachwyci³ piêknem tej
krai ny i rozleg³ymi lasami, ¿e w
listach do ojca namawia³ go do przy
jazdu. Latem 1922 roku Alojzy przy
j¹³ zaproszenie i tak¿e siê zachwyci³.
W padzierniku 1922 roku przyjecha³
ponownie, ale tym razem, by podj¹æ
siê pracy nauczyciela na tej ziemi,
która od niemal stu lat nie posiada³a
polskich szkó³. To dziêki niepowta
rzalnemu piêknu tej krainy kilka lat
póniej, w okolicach jeziora Narocz,
poznali siê Alojzy i Janina. Prawie
æwieræ wieku póniej na wiat przy
szed³ autor tych wspomnieñ, dziedzic
tradycji uroczego polskiego Lwowa i prze
mys³owej szarej £odzi, ale tak¿e wielbiciel
ziem polskich, tak¿e tych potocznie okrela
nych, jako kresowe. A w tym roku w ra
mach obchodów stulecia Bitwy Warszaws
kiej i Operacji Niemeñskiej warto pojechaæ
do Grodna i Lidy, co we wrzeniu oferuje
jedna z ³ódzkich agencji turystycznych.

JAN SZA£OWSKI

Wiersze broni¹ce wartoci
£ódzkie Wydawnictwo Primum Verbum opublikowa³o ostatnio tomik poetycki Aliny Makow
skiej pt. Od(blaski) i od(cienie). Wyboru wierszy i opracowania ca³oci dokona³a 
wspó³pracuj¹ca z Aspektem Polskim Emilia ZimnicaKuzio³a.

ZimnicaKuzio³a reprezentuje Katedrê Socjo
logii Sztuki i Edukacji Uniwersytetu £ódzkie
go, ma na swym koncie prace naukowe z za
kresu socjologii teatru oraz socjologii religii,
w publicystyce zajmuje siê ró¿nymi nurtami
kultury. W³¹czenie siê w promocjê  na pozio
mie wydawniczym  dorobku Aliny Makows
kiej wydaje siê uzasadnione.
O poetce tej czytelnik dowiaduje siê z kró
ciutkiej notki, ¿e bêd¹c filologiem pracuje za
wodowo jako pedagog. W omawianym tomi
ku znalaz³o siê ponad 40 utworów, a mo¿e
raczej utworków. W jednej czwartej ca³ego

zestawu rozpoznaæ mo¿na rygorystycznie po
traktowane  bior¹c pod uwagê 17sylabowy
rozmiar i uk³ad wersów 5+7+5  haiku, np.
doba za krótka/ spieszymy siê do szczêcia/
¿ycie za krótkie. Wyró¿niaj¹cy siê d³ugoci¹
wiersz Eros i Psyche ma 36 wersów. W ka¿
dym wypadku dopracowana zosta³a forma
wypowiedzi, a stosowane rymy dalekie s¹ od
banalnoci.
Autorkê interesuje szeroko pojmowana
problematyka egzystencjalna. Jako swoisty
manifest broni¹cy wartoci, wiary religijnej,
a wiec w istocie cz³owieczeñstwa, mo¿na po

traktowaæ umieszczony na pocz¹tku wiersz
Wolê byæ (wolê byæ bytem nieziemskim/ ni¿
tylko gatunkiem i ssakiem). Makowska zaleca
¿ycie niespieszne, w którym mi³oæ buduje
najtrwalej. Mêskodamska mi³oæ bliska jest
autorce w stylu retro, bo w niej jest miejsce
i na listy  papierowe ptaki. Mi³oæ w ró¿nych
odcieniach pozwala przezwyciê¿yæ tragizm
i nêdzê wiata, a w efekcie skupiæ siê na as
pektach pozytywnych.
Czytelnik znajdzie w tomiku odwo³ania
do tradycji literackiej, do muzyki, rzeby, ale
te¿ do przyrody. Interesuj¹ce kompozycje gra
ficzne z pogranicza abstrakcji pojawiaj¹ siê w
postaci kilkunastu reprodukcji prac Andrzeja
Widelskiego. Jedna z nich umieszczona zo
sta³a na ok³adce, pozbawionej wszelako jakie
gokolwiek napisu (?)  choæby tylko tytu³u

książeczki. À propos – czy ów tytuł bardziej
przekonuj¹cy nie by³by w zapisie: (Od)blaski
i (od)cienie?
JANUSZ JANYST

WOKÓ£ NAS
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Kampania reklamuj¹ca eutanazjê
Pandemia koronawirusa wywo³uje przeró¿ne reakcje Europejczyków. Holenderskie Stowa
rzyszenie na rzecz Wolnej Eutanazji przeprowadzi³o ostatnio szokuj¹c¹ kampaniê reklamu
j¹c¹ dobr¹ mieræ. Ogólnokrajowa telewizja Niderlandów (tak siê teraz nazywa Holandia)
emitowa³a proeutanazyjne spoty w najlepszym wieczornym pamie. Trafi³y te¿ do mediów
prywatnych i na portale spo³ecznociowe.

Nie jest to niestety dzia³alnoæ odosobniona
albo niszowa. Ostatnio w holenderskim par
lamencie z³o¿ono projekt prawa, które roz
szerza mo¿liwoæ korzystania z eutanazji dla
ka¿dego, kto skoñczy³ 75 lat bez wzglêdu na
stan zdrowia. Uzasadnieniem tej ustawy jest
twierdzenie pomys³odawców, ¿e w tym wie
ku ¿ycie mo¿na ju¿ uznaæ za spe³nione. Mo¿
na powiedzieæ, ¿e obecna inicjatywa ustawo
dawcza jest tylko krokiem naprzód, bowiem
wczeniej Holendrzy powiedzieli ju¿ tak
eutanazji osób z demencj¹. Obecna kampania
reklamowa, to kolejny niechlubny krok na
szlaku, jaki ten kraj wytacza w promowaniu
kultury mierci. Has³em kampanii s¹ s³owa
nawi¹zuj¹ce do zakoñczenia lockdownu:
No wa normalnoæ to mo¿liwoæ powrotu
do powszechnej dyskusji o koñcu.
W niedawno jeszcze katolickiej Holandii,
Stowarzyszenie na rzecz Wolnej Eutanazji li
czy obecnie 172 tys. cz³onków. Na pocz¹tek
dzia³acze zaproponowali trzy reklamy. W pier
wszym spocie pojawia siê elegancka kobieta
bior¹ca udzia³ w sesji fotograficznej, po któ
rej zaprasza ogl¹daj¹cych, by zwrócili siê
do stowarzyszenia, jeli szukaj¹ kogo, kto

mo¿e wesprzeæ i zaspokoiæ ich pragnienie
mierci. Kolejny prezentuje m³odsz¹ kobie
tê, obok której stoi krzes³o re¿ysera, by daæ
do zrozumienia, ¿e to ka¿dy z nas musi byæ
re¿yserem swojego ¿ycia. W sieci kr¹¿¹ te¿
du¿o bardziej bezwzglêdne posty. Jeden z nich
posuwa siê wrêcz do zaproponowania euta
nazji przez uduszenie poduszk¹.
Obroñcy ¿ycia w Holandii przestrzegaj¹,
¿e poprzez tê przera¿aj¹c¹ kampaniê zwolen
nicy eutanazji próbuj¹ wybadaæ grunt, by zo
baczyæ jak daleko mog¹ siê jeszcze posun¹æ.
Smutne w ca³ej historii jest to, ¿e akcji rekla
mowej nie potêpi³ holenderski Koció³ kato
licki, który od d³ugiego czasu zupe³nie nie
wypowiada siê w kwestii ochrony ¿ycia.
Uczmy siê na przyk³adach innych. Obec
nie obserwujemy w Polsce walkê zboczeñ
ców o legalizacjê wszelkich form ich nienor
malnoci, ale tu¿ za rogiem wspó³czesnoci
czai siê propozycja mierci ze wzglêdu na
wiek; zaraz za ni¹ stoi oferta mierci z okazji
przeludnienia. Nie s¹ to wyimaginowane s³o
wa. Skoro drug¹ kadencjê w parlamencie
sprawuje w³adzê partia rozwodnikówkatoli
ków, a mordowane s¹ najbardziej bezbronne

dzieci nienarodzone, to z pewnoci¹ mniej
szym problemem bêdzie zabijanie starców 
przynajmniej w ZUSie zapanuje wtedy sta
bilizacja bud¿etowa.
***
W upadaj¹cej moralnie Europie dobry g³os
wyrazi³ Episkopat Anglii i Walii. W tych
dniach og³oszono dokument, w którym Epis
kopat zaj¹³ stanowisko wobec moralnych as
pektów procesu tworzenia i stosowania szcze
pionek. Biskupi przypomnieli oficjalne na
uczanie Kocio³a i po³o¿yli szczególny nacisk
na koniecznoæ ochrony ¿ycia najs³abszych
i najbardziej zagro¿onych, w kontekcie prac
nad powstaniem szczepionki przeciw wiruso
wi COVID19. Brytyjscy hierarchowie wyra
zili nadziejê, ¿e mo¿liwe jest uzyskanie w spo
sób etyczny szczepionki, zapobiegaj¹cej za
ra¿eniu siê koronawirusem. Podkrelili rów
nie¿, ¿e Koció³ zdecydowanie rozró¿nia
nieetyczne pozyskiwanie szczepionek w dzi
siejszych czasach, a stosowanie historycznych
linii komórkowych, pochodz¹cych z aborto
wanych p³odów w latach 70.
Episkopat Anglii i Walii przywo³uje sta
nowisko Kocio³a, który nieprzerwanie sprze
ciwia siê produkcji szczepionek z wykorzy
staniem takich tkanek i zarazem uznaje cier
pienie, którego dowiadcza wielu katolików,
gdy staj¹ przed wyborem nieszczepienia w³as
nego dziecka, gdy¿ w swoim odczuciu mog
liby staæ siê wspó³winnymi aborcji. Jak przy
pominaj¹ w licie, Koció³ naucza i¿: ogrom
ne znaczenie zdrowia dziecka i innych osób,

szczególnie nara¿onych, mo¿e pozwoliæ ro
dzicom na u¿ycie szczepionki, która w przesz
³oci zosta³a opracowana przy u¿yciu diplo
idalnych linii komórkowych.
Dokument episkopatu nawi¹zuje równie¿
do notatki opublikowanej przez Papiesk¹ Aka
demiê ¯ycia w 2017 r., w której stwierdzono,
¿e wszystkie zalecane klinicznie szczepionki
mog¹ byæ przyjmowane z czystym sumie
niem, a ich stosowanie nie oznacza jakiego
kolwiek wspó³udzia³u w aborcji na ¿yczenie.
Jeszcze w lipcu 2019 roku ks. biskup
John Sherrington stoj¹cy na czele komisji ds.
obrony ¿ycia episkopatu Anglii i Walii we
zwa³ rz¹d Wielkiej Brytanii do promowania
przysz³ej produkcji szczepionek z materia³ów
pochodz¹cych z komórek innych ni¿ ludzkie
lub pozyskiwanych w sposób etyczny.

PAWE£ JASZCZAK

W³odzimierz So³owjow: Tajemnica postêpu
W g³uchym lesie zgubi³ siê myliwy; zmêczony, usiad³ na kamieniu nad szerokim rw¹cym
potokiem. Siedzi i patrzy w ciemn¹ g³êbiê, i s³ucha stuku dziêcio³a, który wci¹¿ bije i bije w ko
rê drzewa. I ciê¿ej siê zrobi³o w duszy myliwemu.

I w ¿yciu samotny jestem, jak w lesie, 
myli,  i ju¿ dawno b³¹dzê po cie¿kach, i nie
ma koñca tym wêdrówkom. Samotnoæ,
zmêczenie i zguba! Po co siê urodzi³em, po
co wszed³em do tego lasu? Jaki mam po¿ytek
z tych wszystkich zwierz¹t, które zabi³em?
W tym momencie kto dotkn¹³ jego ramienia.
Obraca siê: stoi zgarbiona staruszka, jakie siê
w podobnych przypadkach pojawiaj¹,  chu
dziutka, koloru zgni³ego str¹ka grochu albo
nieczyszczonej cholewy. Oczy ponure, na roz
dwojonym podbródku wystaj¹ dwie kêpki
siwych w³osów, a ubrana jest w kosztown¹
sukniê, tylko ca³¹ wytart¹  niby ³achmany.
Hej, dobry cz³owieku, jest po drugiej stronie
miejsce  najprawdziwszy raj! Trafisz tam 
zapomnisz o wszystkim smutku. Nikt nigdy
tej drogi nie odnajdzie, ale ja zaprowadzê
prosto tam  sama stamt¹d jestem. Tylko
przenie mnie na drugi brzeg, bo gdzie¿ mi
tam ustaæ w nurcie, i tak ju¿ ledwo nogami ru
szam, stojê nad grobem, a umieraæ siê ho, ho!
jak nie chce!  By³ myliwy prostym, o dob
rym sercu, cz³owiekiem. Choæ s³owom sta
ruszki o rajskim miejscu zupe³nie nie uwie
rzy³, a iæ w bród przez wzburzony strumieñ
nie jawi³o siê przyjemnoci¹, a i sam¹ sta
ruszkê nieæ siê nie umiecha³o, ale spojrza³

na ni¹  zanios³a siê kaszlem, ca³a siê trzês¹c.
Nie godzi siê przecie¿ porzuciæ starego
cz³owieka  pomyla³.  Pewnie ju¿ setkê bê
dzie mia³a, ile¿ znios³a w swoim ¿yciu! Trze
ba i dla niej siê trochê potrudziæ No, bab
ciu, w³a na plecy, tylko nogi podci¹gnij co
wy¿ej, bo siê jeszcze rozsypiesz  w wodzie
nie pozbieram. Wspiê³a siê wiêc babka na
plecy myliwego i poczu³ on tak ogromny
ciê¿ar, jakby ca³¹ trumnê z umar³ym dwig
n¹³,  ledwo móg³ st¹paæ. Có¿,  myli, 
teraz siê wycofaæ wstyd! Wszed³ do wody
i od razu jakby l¿ej, i tak samo z ka¿dym kro
kiem. I zdaje mu siê, ¿e to jakie cuda. Idzie
prosto, patrzy przed siebie. A kiedy ju¿, wy
chodz¹c na brzeg, siê obejrza³: zamiast sta
ruszki obejmowa³a go nieopisana piêknoæ,
dziewczyna  prawdziwa carewna. I zapro
wadzi³a go ona do swej ojczyzny, i ju¿ nigdy
wiêcej nie narzeka³ na samotnoæ, nie rani³
¿adnych zwierz¹t i nie szuka³ dróg w lesie.
W tym czy innym brzmieniu ka¿dy zna
tê bajkê, zna³em j¹ i ja jeszcze z dzieciñstwa,
ale dopiero dzisiaj zauwa¿y³em w niej zupe³
nie nie bajkowy sens. Cz³owiek wspó³czesny
w pogoni za ulotnymi, chwilowymi przyjem
nociami i lataj¹cymi fantazjami zgubi³ pra
w¹ cie¿kê ¿ycia. Przed nim znajduje siê ciem

ny i niepowstrzymany potok istnienia. Czas,
jak dziêcio³, bezlitonie odlicza utracone
chwile. Smutek i samotnoæ, a przed nim 
mrok i zguba. Lecz za plecami stoi wiêta
tradycja  ach! w jak nieatrakcyjnej formie 
ale co z tego? Niech¿e tylko cz³owiek
pomyli o tym, czym jest jej zobowi¹zany;
niech¿e wewnêtrznym drgniêciem serca
schyli g³owê przed jej siwizn¹, niech po¿a³uje
jej s³aboci, niech powstydzi siê odrzuciæ j¹
z powodu tego wygl¹du. Zamiast pró¿no
wypatrywaæ wró¿ek za ob³okami, niech zada
sobie trud, by przenieæ ten wiêty ciê¿ar
przesz³oci przez wspó³czesny potok historii.
Wszak to jedyne wyjcie z jego b³¹dzeñ, 
jedyne, poniewa¿ ka¿de inne by³oby niewy
starczaj¹ce, nieprawe, niegodziwe: nie godzi
siê przecie¿ porzuciæ starego cz³owieka!
Wspó³czesny cz³owiek nie wierzy w baj
kê, nie wierzy, ¿e zgrzybia³a staruszka prze
mieni siê w przepiêkn¹ dziewczynê. Nie wie
rzy  tym lepiej! Po có¿ wiara w przysz³¹ na
grodê, gdy nale¿y na ni¹ zas³u¿yæ prawdzi
wym wysi³kiem i bezinteresownym czynem?
Ka¿dy, kto nie wierzy w przysz³oæ starej
wiêtoci, winien mimo wszystko pamiêtaæ
o jej przesz³oci. Dlaczegó¿ nie mia³by jej
ponieæ z szacunku dla jej sêdziwoci, z li
toci dla jej upadku, ze strachu przed wsty
dem bycia niewdziêcznym? B³ogos³awieni
wierz¹cy: jeszcze stoj¹c na tym brzegu, ju¿
widz¹ przez zmarszczki niedo³êstwa blask
nieskoñczonego piêkna. Lecz i ci, którzy nie

wierz¹ w przysz³¹ przemianê maj¹ wielk¹ po
ciechê  niespodziewan¹ radoæ. I dla jed
nych, i dla drugich jeden cel: iæ naprzód,
dwign¹wszy ciê¿ar wieków.
Jeli chcesz byæ cz³owiekiem przysz³oci,
cz³owieku wspó³czesny, nie zapominaj w dy
mi¹cych ruinach o ojcu Anchizesie i o rodzi
mych bogach. Potrzebowali oni pobo¿nego
bohatera, który by ich przeniós³ do Italii, lecz
tylko oni mogli daæ jemu i jego rodzinie i Ita
liê, i panowanie nad wiatem. A nasza wiê
toæ jest potê¿niejsza od trojañskiej i popro
wadzi nas dalej nili do Italii i dalej ni¿ na
ca³y ziemski wiat. Ratuj¹cy siê uratuje. Oto
tajemnica postêpu  innej nie ma i nie bêdzie.
Po raz pierwszy opublikowano w gazecie Ru
(wyd. 2. 1895 r., 5 stycznia).
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Cud nad Wis³¹ i po cudzie...
W po³owie sierpnia 1920 r. cofaj¹ce siê nieustannie od miesi¹ca, skoncentrowane wojsko
polskie powstrzyma³o na przedpolach Warszawy wojska bolszewickie i zdo³a³o je zaatakowaæ
ofensyw¹ znad Wieprza. Nie tylko narodowy demokrata Marian Seyda, ale i socjalista
Daszyñski nazwali to odparcie bolszewików cudem nad Wis³¹. Czy s³usznie?
Ustalmy jedno: armia pr¹ca na przód nie
posuwa siê ruchem opónionym. Jej si³a bojo
wa w ci¹gu trwaj¹cej ofensywy nie wzrasta,
lecz przeciwnie, s³abnie. Inaczej jest z si³ami
dokonuj¹cymi uporz¹dkowany odwrót. Mate
ria³ ludzki mêczy siê, ale si³a ogniowa (mate
ria) nie maleje... W pewnym momencie docho
dzi do skoncentrowania tych wycofuj¹cych siê
si³, które wtedy osi¹gaj¹ du¿¹ si³ê, gotow¹ do
obrony, a nawet do przeciwnatarcia. Mo¿e byæ
ono skuteczne, zw³aszcza kiedy nadejdzie nie
oczekiwana przez wroga pomoc z flanki. Tak
te¿ i by³o z cudem nad Wis³¹.
Wylano na jego temat jeziora atramentu...
Pisano artyku³y, opas³e ksi¹¿ki, krêcono filmy.
A jak to by³o z tym cudem naprawdê? Chyba
najwierniejszy jest opis bitwy na przedpolach
Warszawy i ofensywy znad Wieprza dostar
czony ju¿ w pierwszych dniach wrzenia 1920 r.
przez p³k. Tadeusza Piskora.
W momencie, kiedy z pocz¹tkiem sierpnia
wojska bolszewickie napoczê³y pó³nocno
wschodnie ziemie Kongresówki i par³y ku
linii WarszawaM³awa, Sztab Generalny roz
wa¿a³ dwie mo¿liwoci: albo broniæ linii Bu
gu, albo wycofaæ siê a przedpola Warszawê.
Tê drug¹ mo¿liwoæ forsowa³ francuski gen.
Weygand, optuj¹c, by sprowadziæ pod stolicê
wszystkie si³y, tak¿e te z Lubelszczyzny i z Ma
³opolski. Oznacza³oby to oddanie na pastwê
bolszewików i Lwowa i Lublina. Pi³sudski na
to ostatnie nie wyrazi³ zgody.
Ostatecznie w nocy z 6 na 7 sierpnia podjê
to ostateczn¹ decyzjê o odwrocie znad Bugu
i skierowania wojsk polskich pod Warszawê,
przy czym czêæ wojsk skierowano na Modlin,
czêæ na Dêblin. Stolicy broni³y ochotnicze
oddzia³y gen. Hallera, tylko w niewielkim
stopniu wzmocnione ¿o³nierzem spod Brze
cia. Tu przemieszczenie wojska mia³o jedynie
za cel zasugerowanie bolszewikom, ¿e ca³oæ
zosta³a przemieszczona pod Warszawê. Tym
czasem w rejonie Chelmna i Dêblina utwo
rzone zosta³y bazy koncentracji armii polskich
pod dowództwem gen. Skierskiego i Rydza
mig³ego. Sugestywne przemieszczanie wojsk
polskich okaza³o siê niezmiernie owocne. Bol
szewicy mieli zaatakowaæ Warszawê od stro
ny Pragi, a czêæ ich si³ mia³a okr¹¿aæ stolicê
od pó³nocy. Od po³udnia nie spodziewali siê
¿adnego ataku. Nieprzyjaciel wchodzi³ w im
prezê, która mia³a staæ siê miejscem jego klês
ki i rozbicia. Weygand ¿¹da³ natychmiastowe
go ataku znad Wieprza, Pi³sudski zwleka³.
Zw³oka wynios³a ok. 10 dni, w ci¹gu których
wszystkie si³y bolszewickie nadci¹gnê³y na
przedpola Warszawy. W tym czasie III i IV
Armie odpoczê³y, zregenerowa³y siê i ran
kiem 16 sierpnia na rozkaz Pi³sudskiego ru
szy³y na pó³noc, ku Warszawie. Poszczególne
pó³ki dziennie pokonywa³y ok. 40 km pieszo,
w lichym obuwiu, a nawet i na bosaka...
Wkrótce armie te znalaz³y siê pod bokiem
bolszewików, odcinaj¹c forpoczty czerwonych
od zaplecza, od sztabów. Wtedy równie¿ gen.
Haller zaatakowa³ w kierunku pó³nocnym ar
miami gen. Sikorskiego i Latinnika. Wojska
polskie osi¹gnê³y liniê Bugu i opanowa³y dro
gê na Brzeæ. Z ok. 30 dywizji bolszewicy stra
cili po³owê. Warszawa by³a ju¿ niezagro¿ona.
Tak to by³o z owym cudem nad Wis³¹.

Manewrem militarnym bardzo prostym i sta
rym jak nasza Polska. Ju¿ bowiem pod Cedy
ni¹, walcz¹c z innym Polski wrogiem, Miesz
ko I i jego woje zastosowali ten sam manewr.
Pocz¹tkowo ulegaj¹c Hodonowi, stale cofaj¹c
siê przed nim, sprowadzili go w pu³apkê. Ho
don zosta³ pokonany nie czo³owym atakiem
Mieszkowych wojów, lecz bocznym, z ukrycia.
Trwaj¹ od dziesi¹tków lat dywagacje, kto
to wymyli³, kto by³ autorem planu ofensywy
znad Wieprza. Otó¿, plan ten by³ tak prosty, ¿e
jego autorem móg³ byæ ka¿dy, nawet po
cz¹tkuj¹cy sztabowiec. Jego zrealizowanie po
wiod³o siê wobec niezaatakowania polskich
armii na Lubelszczynie. Mia³ to uczyniæ Bu
dionny, lecz Stalin, który by³ jego partyjnym
nadzorc¹ zbojkotowa³ polecenie partyjne, by
Budionny poniecha³ oblegania Lwowa i skie
rowa³ swoj¹ konnicê w³anie na Lubelszczyz
nê. Panuje taka moda, ¿e o Stalinie to albo le,
albo wcale. Ja za oddam mu sprawiedliwoæ,
pisz¹c, ¿e wtedy, w sierpniu 1920 r. swoj¹ de
cyzj¹ uratowa³ Polskê, jeli nie przed utrat¹

niepodleg³oci, to przed znacznie d³u¿ej trwa
j¹c¹ wojn¹ z bolszewickim najedc¹. I jesz
cze jedna dygresja, dla Stalina wojna 1920 r.
by³a poligonem dowiadczalnym. Planuj¹c
prawie æwieræ wieku póniej ofensywê fron
tu bia³oruskiego, ograniczy³ j¹ dojciem do
Wis³y. Wiedzia³ bowiem, ¿e rozpoczynaj¹c
ofensywê z wrót smoleñskich, Warszawy, jed
nym poci¹gniêciem zdobyæ nie zdo³a.
Do cudu dosz³o, tak¿e i z tego powodu,
¿e Wis³a dla s³abn¹cych wojsk bolszewickich
okaza³a siê barier¹ nie do pokonania. Nic
dziwnego. Kiedy wojska bolszewickie dotar³y
pod P³ock i Wyszogród na Wile czeka³y na
nich polskie statki: Moniuszko, Batory
i Wawel. Wyrazy uznania ich za³ogom prze
kaza³ gen. Haller w rozkazie z 9 wrzenia
1920 r. Sforsowanie tam Wis³y przez bolsze
wików by³oby wielce szkodliwe.

Po cudzie nad Wis³¹ armia polska poko
nywa³a tê sam¹ trasê, co przed nim, tylko ¿e w
odwrotnym kierunku, zdobywaj¹c kolejne
wsie i miasteczka utracone przez ostatnie dwa
miesi¹ce, jak Wyszków, £om¿a, Augustów,
Bia³ystok, Grodno (wziête 27 wrzenia), Brzeæ,

Baranowicze, Nowogródek, Piñsk, Kowel. Ta
k¹ niezwykle cenn¹ wiosk¹ by³a np. ¯abianka;
cenna, bo znajdowa³a siê tam wêz³owa stacja
kolejowa. Równie¿ £uniniec by³ wa¿ny, bo le
¿a³ na linii kolejowej LidaBaranowiczeSar
nyRówne. Na Polesiu s³ynn¹ sta³a siê rzeka
Szczara, do której wojsko polskie dotar³o pod
koniec wrzenia. Na pocz¹tku padziernika po
jawi³a siê informacja o zamiarze wycofania siê
bolszewików za Berezynê i rodkowy Dniepr,
czyli na pozycje, które zajmowali przed inwaz
j¹ na Polskê. 9 padziernika ¯eligowski sa
morzutnie" zaj¹³ Wilno. I tak to trwa³o a¿ do
zawieszenia broni. 11 padziernika 1920 r. sta
n¹³ rozejm i rozpoczê³y siê przygotowania do
rokowañ pokojowych z bolszewikami w Rydze.

Gdyby nie zawadiacki alians Pi³sudskiego
z Petlur¹, Lenin nie zdo³a³by wznieciæ nacjo
nalizmu rosyjskiego, który spowodowa³, ¿e
nawet dotychczas biali wojskowi rzucili mu
siê w objêcia. Zamiast tego nale¿a³o zawrzeæ
pokój z bolszewikami, nie patrz¹c, ¿e to bol
szewicy. Niestety, Polacy byli do tego stopnia
zmanierowani, ¿e mówili: z bolszewikami
nigdy, jakby nie znali zasady, ¿e polityk nigdy
nie mówi nigdy. A by³a szansa na to, by gra
nicê polskobolszewick¹ oprzeæ na jeli nie na

rodkowym Dnieprze, to na Berezynie. Szan
sy tej postanowiono nie wykorzystaæ. Gdyby
wykorzystano, inne by³yby dzieje Europy, inna
by³aby te¿ dzi Bia³oru...

Z pól bitew dochodzi³y, tak¿e do £odzi,
meldunki o poleg³ych, poleg³ych, by sta³ siê
ten cud... Pod Radzyminem poleg³ ks. Ignacy
Skorupka, kap³an pracuj¹cy tak¿e w £odzi.
Poleg³ kapitan Pogonowski i ju¿ we wrzeniu
powsta³ projekt wystawienia mu pomnika.
Poleg³ ppor. P¹czkowski. Poleg³ osiemnasto
letni Kazio £aszkiewicz i jego rówienik ppor.
Józef Sobolewski, Adam Galewski  27letni
ochotnik, cz³onek chóru mariañskiego. Jesieni¹
dotar³a smutna wiadomoæ, ¿e w sierpniu jed
nak poleg³ pose³ Napiórkowski. W kocio³ach
odbywa³y siê nabo¿eñstwa ¿a³obne za spokój
dusz .p. u³anów 9 pu³ku ochotników miasta
£odzi poleg³ych w walkach o kresy wschodnie
z dzikim, barbarzyñskim najedc¹.
Ale prócz tych chwa³¹ okrytych poleg³ych,
mieræ dosiêg³a tak¿e innych, tych, którzy ok
ryli siê nies³aw¹ poprzez dezercjê, poprzez ra
bunek wojenny. By³o ich wielu; ch³opców nie
malowanych, dla których wojenka nie by³a pa

ni¹. Za dezercjê s¹dy dorane orzeka³y karê
mierci. Dopiero pod koniec wrzenia Naczel
nik Pi³sudski og³osi³ amnestiê wobec tych, któ
rzy dobrowolnie powróc¹ do wojska do 4 pa
dziernika. Ogromne zjawisko dezercji poka
za³o, ¿e nie wszyscy w narodzie byli do wo
jenki entuzjastycznie nastawieni.

Okres ten obfitowa³ w poezjê patriotyczn¹
i wojenn¹. Powsta³a Rota Hallera, OrOt na
pisa³ Marsz Hallera (na melodiê Warszawian
ki), a Ludomir Rubach 22 padziernika 1920 r.
rymowany opis bitwy warszawskiej, zatytu³o
wany Bój o Warszawê":
Opowiedz bracie bój ten krwawy/ co wam
przysporzy³ ran i s³awy. Co to ochroni³ lud
Warszawy i uratowa³ kraj. / Hej! by³ to dzieñ
jak rzadko który, Tytanem ¿o³nierz by³ i góry
zdruzgota³by, jak wrogów chmury, co nios³y
krasnyj" raj. / O nim powiadaæ bêd¹ dzieje,
on w sercach Polan zajanieje i prêdzej grób
nasz spopieleje, nim cichnie o nim pieñ. /
Zygmunta gród ju¿ s³ysza³ strza³y, armatni ryk,
a trupów wa³y wilane brzegi hen zas³a³y czer
wona mierci pieñ. / I bieg³a wieæ, ¿e dzikie
hordy, co nios¹ pêta, ogieñ, mordy, niczym ta
tarskie nowe ordy, ju¿ Polskê maj¹ zgnieæ. /
I ju¿ Europa proroczy, ¿e Polska znów zamknie
oczy, ¿e znów siê w przepaæ czarn¹ stoczy, by
w pêtach ¿ycie wieæ./ Lecz omylili siê prorocy,
bo nie widzieli boskiej mocy, jak Polak patrzy³
mierci w oczy i ujrza³ cud nasz wiek! / Bo oto
blisko od stolicy, od serca kraju i renicy hu
ragan jaki w polach ryczy, w wilany bije
brzeg. / Hej! Có¿ to? Bój, bój o Ojczyznê,
O wiêt¹ Kazimierza spuciznê, o Lechii pola
¿yzne, o Europê to bój! / Zerwa³y siê z gniazd
ptaki bia³e: sêdziwe ojce, dziatki ma³e, by swej
Ojczynie wróciæ chwa³ê, by kraj ratowaæ
swój. / Mi³oæ Ojczyzny, mi³oæ Boga wstrzy
ma³a dziki rozpêd wroga u warszawskiego gro
du proga, ... I wielki tryumf by³. / Z³amane, zbi
te pu³ki wra¿e, co na kultury sz³y o³tarze, wród
orgii walk i w armat gwarze, zmyka³y z wszyst
kich si³. / Dzi po tym boju jeno znaki: gruzy,
popio³y, smêtne szlaki, boleci rozg³os wielora
ki. Zosta³a grobów pieñ. / Lecz o nim mówiæ
bêd¹ dzieje, on glori¹ s³awy zajanieje. I prêdzej
ziemia spopieleje, nim cichnie o nim pieñ.

Po skoñczonej wojnie Ojciec wiêty Bene
dykt XV tymi s³owami posumowa³ wojnê
polskobolszewick¹: Zawsze nam na sercu le
¿a³y i by³y przedmiotem ¿ywej troski sprawy
Polski, tote¿ chêtniej i radonie przyjêlimy
wiadomoæ o zasz³ych tam wydarzeniach, dziê
ki którym koleje waszej Ojczyzny od razu siê
poprawi³y, a tem ¿ywiej cieszymy siê, ¿e podzi
wiaj¹c najwidoczniejsz¹ w tym bezporedni¹
pomoc Bo¿¹, pomylny ten obrót przypisujemy
zaleconym przez Nas po ca³ym katolickim
wiecie mod³om publicznym za Polskê. Nigdy
bowiem nie w¹tpilimy, ¿e Bóg bêdzie przy
waszym narodzie./.../ To za dobrodziejstwo
BogaWspomo¿yciela dziwnie na dobre wysz³o
nie tylko narodowi waszemu, lecz i innym lu
dom. Komu¿ bowiem nie jest wiadome, ¿e sza
lony napór wroga to mia³ na celu, aby znisz
czyæ Polskê, owo przedmurze Europy, a nas
têpnie podkopaæ i zburzyæ ca³e chrzecijañstwo
i opart¹ na nim kulturê, pos³uguj¹c siê do tego
krzewieniem szalonej i chorobliwej doktryny.
Niech przeto lud Polski, nieustaj¹ce sk³adaj¹c
Bogu dziêki, to przede wszystkim lubuje i przy
rzeka, ¿e nadal te¿ broniæ bêdzie pod kierun
kiem swych Biskupów wiary katolickiej, tak jak
Ojczynie swej wolnoæ wywalczy³: nie ma
bowiem obawy dla ludu chrzecijañskiego,
gdy¿, jeli Bóg z nami, któ¿ przeciw nam?.

JACEK KÊDZIERSKI

LUDZIE
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Wyjæ z poezj¹ do ludzi
Z Witoldem Smêtkiewiczem, poet¹ i animatorem kultury, rozmawia Janusz Janyst

 Niew¹tpliwie, od samego pocz¹tku mo
jej dzia³alnoci poetyckiej najwa¿niejsza jest
dla mnie tematyka religijna, tematyka zwi¹
zana z nasz¹ wiar¹. Do moich najwczeniej
szych utworów nale¿¹ takie wiersze, jak Znak
krzy¿a krel¹c, W Ojca imiê, czy zadedyko
wana mojej Mamie Pieñ Maryjna. Te wier
sze by³y na tyle przemylane, ¿e dzi, po po
nad 50 latach, nic bym w nich nie zmieni³.
Pieñ Maryjn¹ zacz¹³em pisaæ, gdy mia³em
20, mo¿e 21 lat  by³em wiêc m³ody i nie
dowiadczony, ale potrafi³em ju¿ wczuæ siê
w ten temat. Potem powstawa³y inne wiersze
religijne i teksty pieni kocielnych. Do
wszystkich przyk³ada³em zawsze du¿¹ wagê.

 cile od 51 lat. Mariusz dokompono
wuje muzykê do moich wierszy, przede
wszystkim w³anie religijnych, choæ nie tyl
ko. Jednym z pierwszych utworów by³a wspo
minana Pieñ Maryjna. Póniej przysz³a
kolej na kolêdy i piosenki Bo¿onarodzeniowe,
pieni pasyjne, a tak¿e Drogê Krzy¿ow¹.
Wspó³praca z kompozytorem stwarza auto
rowi tekstów koniecznoæ narzucenia sobie
szczególnych rygorów formalnych, dotycz¹
cych metrum, d³ugoci wersu, itd. Wspomnê,
¿e na temat naszych pieni pasyjnych pow
sta³a niedawno w poznañskiej Akademii Mu
zycznej praca magisterska.

 Mi³o mi s³yszeæ, ¿e te fraszki s¹ w taki
sposób odbierane. Ogólnie powiem, ¿e frasz
ka jako forma poetycka powinna dotykaæ is
toty rzeczy, odnosiæ siê do g³ównego sensu
jakiego zagadnienia, nieæ z sob¹ nawet sens

podwójny. Mo¿e, oczywicie, wpisywaæ siê
w jaki szerszy temat, jednak tu nie ma miejs
ca na rozpisywanie siê. A w realizacji nie zaw
sze jest to ³atwe. We fraszkach religijnych
jest to tym trudniejsze, ¿e tematyka jest bar
dzo powa¿na, donios³a. Ja jednak tak¿e w tym
wypadku staram siê, by fraszki by³y wyrazis
te w wymowie i komunikatywne, by od razu
trafia³y do wiadomoci i wyobrani od
biorcy.

Gzell¹ kompozycjê tego¿ pianisty do mojego
wiersza Nie pragnê od ciebie mi³oci.

Jest istotny, dlatego te¿ uczestniczê
w ró¿nych imprezach. Organizujê nieraz
koncerty w kocio³ach  w trakcie takich kon
certów recytujê swoje wiersze religijne (kon
certy takie odbywa³y siê w kocio³ach £odzi,
Aleksandrowa £ódzkiego, Uniejowa). Ale
czêsto biorê równie¿ udzia³ w wieczorach

 Drukowane w Dzienniku minia
turki mówi³y o ¿yciu codziennym £odzi,
o tym, co siê wa¿nego w miecie wyda
rzy³o  miêdzy innymi przy g³ównej
ulicy  i co warte jest zapamiêtania. Ale
dotyczy³y tak¿e historii £odzi czy zabyt
ków. Notabene w przewodniku Joanny
Orzechowskiej Podwórka Piotrkowskiej
mottem poszczególnych rozdzia³ów sta
³y siê moje fraszki.

 Rzeczywicie, na przyk³ad przez 5
lat, a mo¿e i wiêcej, by³o tak na koncer
tach w ra mach cyklu Muzyka na Poli
technice, zainic jowanego przez rektora
uczelni, prof. Jana Krysiñskiego, a pro
wadzonego przez prelegentkê Gra¿ynê
Sikorsk¹. Sta³o siê tam swego rodzaju
tradycj¹, ¿e wystêpy instrumentalistów
i piewaków z Akademii Muzycznej,
teatrów muzycznych czy filharmonii podsu
mowywa³em na zakoñczenie fraszka mi
tworzonymi w trakcie danego wieczoru.
Artyci otrzymywali je w formie bilecików
na pami¹tkê, co by³o ¿yczliwie traktowane.
Zdarzy³ siê piêkny rewan¿: piewaczka Olga
Maroszek wykona³a wraz z pianist¹ Rafa³em

poetyckich w bibliotekach  s¹ to zarówno
wieczory autorskie, jak i spotkania z udzia
³em kilkorga autorów, ¿e wymieniê na przyk
³ad Urszulê Kowalsk¹ i Jerzego Warszews
kiego. Dominuje wówczas fraszka satyrycz
na, a wiêc lekka, ³atwa i przyjemna, na ogó³
o tematyce mi³osnej.

 Wynika z potrzeby wychodzenia z poez
j¹ do ludzi. Wybór Aleksandrii podyk
towany zosta³ tym, ¿e od 10 lat mieszkam na
sta³e w Sobieniu, gdzie zbudowa³em dom,
a z Sobienia do Aleksandrowa bli¿ej, ni¿ do
£odzi. Generalnie zale¿y mi, by przedstawiaæ
nie tylko swoj¹ poezjê, ale tak¿e promowaæ
poezjê innych twórców. Spotkania s¹ tema
tyczne, za ka¿dym razem sugerujê jaki
temat przewodni. Jeli kto nie ma ut
worów dotycz¹cych danej kwestii, pisze
co specjalnie na dan¹ okazjê. W ka¿dym
spotkaniu bior¹ tak¿e udzia³ muzycy, s¹
to zatem wieczory poetyckomuzyczne.
A zarazem dyskusyjne, gdy¿ znajdujemy
czas, by porozmawiaæ o przedstawio
nych wierszach i w ogóle o problemach
warsztatowych.

 Przyroda, która mnie otacza, któr¹
kocham tak samo jak moja ¿ona i córki
(wspólnie prowadzilimy zreszt¹ przez
jaki czas warsztaty ekologiczne dla
m³odzie¿y szkolnej) daje swobodê, spo
kój, ciszê, mo¿liwoæ skupienia siê, sta
nowi zarazem inspiracjê. Nieraz inspira
cja jest jak najbardziej konkretna. Jesz
cze nie tak dawno rós³ przed wjazdem
do Sobienia potê¿ny, licz¹cy ponad 400
lat d¹b. By³ pomnikiem przyrody, lecz
w³acicielowi terenu w czym przeszka
dza³. Uda³o mu siê uzyskaæ zgodê na
ciêcie. mieræ tego drzewa mocno
prze¿y³em, wszystko opisa³em w rocz
niku Aleksandrów Wczoraj i Dzi,
z którym wspó³pracujê, powiêci³em te¿
dêbowi wiersz. Gdy mieszka³em w £o
dzi, koncentrowa³em siê na jej sprawach, te
raz si³¹ rzeczy przenios³em uwagê na Alek
sandrów i Sobieñ, co nie znaczy, ¿e o £odzi
zapomnia³em. Chcê byæ w miarê mo¿noci
obecny w ka¿dym aspekcie codziennego
¿ycia.
l
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