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Og³oszenie programu duszpasterskiego o Eu
charystii  jest  nie  tylko  spe³nieniem  zadañ
duszpasterskich  Ko�cio³a,  ale  te¿  efektem
�wiadomo�ci,  jak wielkie  i dramatyczne s¹
oczekiwania wiernych,  aby przetrwa³ duch
wiary  katolickiej,  której  Przenaj�wiêtszym
centrum jest Cia³o i Krew Zbawiciela. Cen¹
tych zmagañ jest ocalenie jedynego i praw
dziwego Ko�cio³a Chrystusowego,  którego
centrum jest Eucharystia.

Nie jest ¿adnym odkryciem fakt, ¿e reli
gijno�æ,  a  tak¿e  wiara  Polaków  prze¿ywa
obecnie powa¿ny kryzys. Jest to, byæ mo¿e,
najwiêkszy kryzys Ko�cio³a w jego dziejach.
Dawne, fizyczne prze�ladowania chrze�cijan
owocowa³y umocnieniem wiary; mêczennicy
stawali siê owym zasiewem chrze�cijañstwa.
Dzisiaj kwestionowane s¹ podstawowe praw
dy naszej wiary,  rozpêtywane s¹ kampanie
przeciw ksiê¿om i mno¿¹ siê drwiny z Ko�
cio³a i Eucharystii. Nie bez znaczenia jest te¿
panuj¹ca pandemia, w wyniku której pusto

szej¹ ko�cio³y,  ludzie  �piewaj¹ w maskach
na twarzy, a Komunia �wiêta przyjmowana
jest do brudnych r¹k. To pog³êbia ze�wiec
czenie wiary i odarcie Eucharystii z wymiaru
sakralnego.

W Katechizmie Ko�cio³a  Katolickiego,
czytamy: �Przed przyj�ciem Chrystusa Ko�
ció³ ma przej�æ przez koñcow¹ próbê, która
zachwieje wiar¹ wielu wierz¹cych. Prze�la
dowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce
przez ziemiê, ods³oni tajemnicê bezbo¿no�ci
pod postaci¹ oszukañczej religii, daj¹cej lu
dziom pozorne rozwi¹zanie ich problemów
za cenê odstêpstwa od prawdy. Najwiêkszym
oszustwem  religijnym  jest  oszustwo Anty
chrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu,
w którym cz³owiek uwielbia samego siebie
zamiast Boga  i  Jego Mesjasza, który przy
szed³ w ciele� (KKK 675).
  Czy¿  nie  obserwujemy  spe³nienia  tych
s³ów? Zmar³y w 1979 roku, Czcigodny S³uga
Bo¿y  ks.  Abp  Fulton  J.  Sheen  upatrywa³

�róde³ kryzysu w³a�nie w oszustwie pseudo
mesjanizmu, pisz¹c:Fa³szywy Ko�ció³ bêdzie
ko�cio³em doczesnym, ekumenicznym, global
nym. Bêdzie lu�na federacj¹ ko�cio³ów i re
ligii, tworz¹cych swoisty rodzaj �wiatowego
stowarzyszenia, �wiatowego parlamentu ko�
cio³ów. Zostanie wyzuty z wszelkiej Boskiej
zawarto�ci, bêdzie mistycznym cia³em anty
chrysta.  Mistyczne  Cia³o  za  ziemi  bêdzie
mia³o swojego Judasza Iskariotê i bêdzie on
fa³szywym  prorokiem.  Szatan  zwerbuje  go
spo�ród naszych biskupów.

Wskutek kryzysu wiary, modlitwy i po
bo¿no�ci w ogóle, z powodu spadku wiedzy
religijnej a przez to otwarcia na protestanckie
b³êdy uderzaj¹ce w prawdy wiary i �wiêto�æ
Eucharystii, zanika sacrum wiary.

W historii Ko�cio³a nie by³o przypadków
tak wielkich i alarmuj¹cych nadu¿yæ wobec
Eucharystii. Od chwili zatwierdzenia przez
Papie¿a praktyki przyjmowania Eucharystii
na rêkê w 1969 roku, nadu¿ycia te s¹ gwa³
townie potêgowane. Ma to miejsce w ca³ej
Europie. Równolegle zauwa¿amy, ¿e zanied
bywany jest a czêsto wrêcz porzucany obo
wi¹zek przystêpowania do Komunii �wiêtej
w  stanie  ³aski  u�wiêcaj¹cej. W  ko�cio³ach
Europy Zachodniej codzienno�ci¹ jest przyj

mowanie Eucharystii przez wiernych, którzy
przez wiele lat nie przystêpowali do sakra
mentu  pokuty.  Szczytem  tych  praktyk  jest
udzielanie Naj�wiêtszego  Sakramentu  oso
bom rozwiedzionym, a zwi¹zanym z innym
partnerem, bêd¹c publicznie w stanie nieusta
j¹cego cudzo³óstwa. Dotyczy to osób, które
naruszy³y nierozerwalny sakrament ma³¿eñ
stwa, ale te¿ tych osób, które zwi¹za³y siê
z kobiet¹ czy mê¿czyzn¹ bez �lubu ko�ciel
nego. W niektórych regionach taka praktyka
jest codzienno�ci¹. A przecie¿ ksi¹dz, je�li
o tym wie, powinien odmówiæ �wiêtokrad
czego udzielania Komunii �wiêtej.
  Do tych nadu¿yæ nale¿y te¿ dopuszczanie
do Komunii  �wiêtej ma³¿onka  innowiercy,
¿yj¹cego w ma³¿eñstwach mieszanych. Twier
dzenie, jakoby Pan Jezus nie cierpia³ wskutek
zniewag wyrz¹dzanych Mu przez udzielanie
Eucharystii osobom bêd¹cym w grzechu pro
wadziæ mo¿e do umniejszania wagi pope³nia
nych blu�nierstw i sprowadzanie ich do prak
tyki  akceptowanej przez Ko�ció³. Tymcza
sem, nadu¿ycia i zniewagi przeciw Jego Bos
kiemu majestatowi  i  Jego mi³o�ci  w  Naj
�wiêtszym Sakramencie, dotykaj¹ Jego Prze
naj�wiêtszego Serca.
  Pan Jezus jasno wyra¿a³ swoje skargi z po
wodu  nadu¿yæ  wobec  Eucharystii  osobom
�wiêtym � �w. Augustynowi, �w. Janowi Ma
rii  Vianney,  �w. Alfonsowi Marii  Liguori,
�w. Faustynie czy Czcigodnej S³udze Bo¿ej
Wandzie Malczewskiej.
  Jezus Chrystus w  sposób  ukryty,  przez
tajemnicê Naj�wiêtszego Sakramentu trwa
w agonii Ogrójca, gdzie zosta³ opuszczony
przez uczniów. Eucharystia, w której Chry
stus obecny jest cia³em i dusz¹, przez to widzi
serca i my�li wszystkich ludzi, zna ich cnoty,
grzechy i zamiary. Zna zdrajców i uczniów
Judasza,  znosi  blu�nierstwa  i  upokorzenia
wiêksze, ni¿ w godzinach Mêki na krzy¿u.
Chce nas kochaæ bardziej, ni¿ sam by³ ko
chany. Przez swoja ¿yw¹ obecno�æ, Zbawi
ciel umo¿liwia nam zjednoczenie z Nim w
mêce konania. Jest dla nas szans¹, zbawczym
ratunkiem dla nas, grzesznych, aby�my wyt
rwali  przy Nauczycielu w Ogrodzie Oliw
nym, który jest obecny w Ko�ciele, a¿ do os
tatecznego przyj�cia. Nie opuszczajmy Pana
Jezusa, bo  jest  osamotniony  i  smutny.  Jest
bezbronnym  i  mi³osiernym  pokarmem  dla
ca³ego Ko�cio³a.
  �wiêty Tomasz z Akwinu pisa³, ¿e Ten
sam skutek, jaki mêka Chrystusa wywo³a³a
w �wiecie, Eucharystia wywo³uje w ka¿dym
cz³owieku.  �w.  Jan Pawe³  II  ujmuje  istotê
Eucharystii najpiêkniej: W tym Sakramencie
Eucharystii zawiera siê ca³a tajemnica nasze
go zbawienia.

Niech bêdzie chwa³a, cze�æ i uwielbienie
Sercu Jezusa ¿yj¹cemu w Naj�wiêtszym Sak
ramencie!

MIROS£AW ORZECHOWSKI

Tajemnica naszego zbawienia
W I niedzielê Adwentu 2019 r. rozpoczêli�my realizacjê roku programu duszpasterskiego
dla  Ko�cio³a  w  Polsce  pt.  �Wielka  tajemnica  wiary�.  Jest  to  pierwszy  rok  realizacji
trzyletniego programu duszpasterskiego pt. �Eucharystia daje ¿ycie� (2019/2022).
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Modlitwa za Papie¿a Franciszka
Wszechmog¹cy, mi³osierny Bo¿e, otaczaj swoj¹  ³ask¹ Ojca �wiêtego Franciszka, którego
ustanowi³e� g³ow¹ Ko�cio³a �wiêtego. Daj mu �wiat³o Ducha �wiêtego, aby zawsze prowadzi³
Twoj¹ owczarniê drogami, które Tobie siê podobaj¹, a �wiêt¹ ³ód� Ko�cio³a kierowa³ zawsze
tam, gdzie Ty wska¿esz. Daj mu dobre zdrowie i wytrwa³o�æ, aby w Imiê Twoje roztacza³ opiekê
nad ca³ym ludem Bo¿ym prowadz¹c go ku jedno�ci Ko�cio³a Chrystusowego.
Matko Ko�cio³a, Królowo Pokoju, prosimy Ciê, upro� te ³aski u Syna Twego, a Pana naszego
Jezusa Chrystusa, Który ¿yje i króluje, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

l
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Modlimy siê wspólnie o cud i rych³¹ beatyfikacjê

Czcigodnej S³ugi Bo¿ej,

Wandy Malczewskiej
w Parafii

Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa
w Parznie

w niedzielê 4 pa�dziernika 2020 r.,
o godz. 16:00.

Sfinansowano przez Narodowy
Instytut Wolno�ci  Centrum
Rozwoju Spo³eczeñstwa

Obywatelskiego ze �rodków
Programu Fundusz Inicjatyw

Obywatelskich na lata 2014 2020

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

REDAKCJA

Na wysokim bia³ym postumencie  znajduje
siê,  w�ród  kwiatów,  figurka Matki  Bo¿ej.
Kapliczka  stoi  przy  ruchliwej  trasie  Ozor
kówUniejów na terenie bêd¹cym w³asno�ci¹
brata Pani Kazimiery.

Antoni Graczyk w 1940 r. zosta³ oskar
¿ony przez 18letniego Polaka, Feliksa Mi
siaka, ¿e we wrze�niu 1939 r., w czasie walk
nad Bzur¹, zabi³ rannego ¿o³nierza niemiec
kiego. Aresztowany przez gestapo siedzia³
6 miesiêcy w wiêzieniu w £odzi:  na Ster
linga, na Kopernika i na Radogoszczu. By³

ju¿  wówczas  ojcem  o�miorga  dzieci.  Jak
mówi Pani Kazimiera po rozprawie, z powo
du krêtactw oskar¿enia i niezgodnych zeznañ
zosta³ zwolniony. ̄ ona Antoniego Graczyka
obieca³a, ¿e je�li m¹¿ szczê�liwie wyjdzie
z wiêzienia, postawi kapliczkê. Gdy umiera³a
w 1986 r. prosi³a córkê, ¿eby zrealizowa³a tê
obietnicê.

Antoni Graczyk jako 18latek walczy³
w wojnie polskobolszewickiej. Jako kawa
lerzysta bra³ udzia³ w bitwie pod Radzymi
nem w szar¿y na bagnety.

  Jego córka, Kazimiera Szperling, jest ofiar
n¹ parafiank¹ parafii  �w. Jana Ewangelisty
na Olechowie. Uszy³a bezinteresownie 8 or
natów, ufundowa³a 2 haftowane chor¹gwie,
przekazuje ofiary na �wi¹tyniê Opatrzno�ci
Bo¿ej.

Jad¹c tamt¹ drog¹ warto zwróciæ uwagê
na tê kapliczkê o niezwyk³ej historii.

t

Nasze kapliczki

Podziêkowanie za ocalone ¿ycie
W Powodowie Trzecim, który znajduje siê w parafii Le�nica Wielka (pow. zgierski) Pani
Kazimiera Szperlin ufundowa³a w 1987 r. kapliczkê z wizerunkiem Maryi. Kapliczka jest
podziêkowaniem za cudowne ocalenie ¿ycia Jej ojca, Antoniego Graczyka.

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

wyk³ad wyg³osi

Prof. Jan ¯aryn
6 pa�dziernika o godz. 17.30

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

Zapraszamy!Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolno�ci  Centrum
Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego ze �rodków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 2020

Gdy  bêdê  w  wiêzieniu,  a  powiedz¹  Wam,  ¿e  Prymas
zdradzi³ sprawy Bo¿e � nie wierzcie. Gdyby mówili, ¿e
Prymas ma nieczyste rêce � nie wierzcie. Gdyby mówili,
¿e Prymas stchórzy³ � nie wierzcie. Gdy bêd¹ mówili, ¿e
Prymas dzia³a przeciwko Narodowi i w³asnej Ojczy�nie
� nie wierzcie. Kocham Ojczyznê wiêcej ni¿ w³asne serce
i wszystko, co czyniê dla Ko�cio³a, czyniê dla niej.

***
I biskup katolicki, i kap³an katolicki, i ka¿dy katolik w Pol
sce te¿ jest Polakiem i te¿ stanowi naród. My ludzie och
rzczeni, weszli�my  ca³¹  si³¹  naszego  chrze�cijañskiego
ducha w ¿ycie narodu i temu narodowi ani krzywdy, ani
ujmy  nie  przynie�li�my.  Dlatego  nie  pozwolimy  sobie
zatkaæ ust przekupn¹ d³oni¹.

***
Z przesz³o�ci naszej mo¿emy czerpaæ ostrze¿enie na przysz³o�æ. Ziemi ojczystej trzeba zawsze
broniæ, a broniæ jej mo¿na wtedy, gdy tkwimy w niej korzeniami jak drzewa. O wiele trudniej
jest broniæ ojczyzny z miast, o ile¿ ³atwiej j¹ wówczas zniszczyæ! Trudniej wrogom dotrzeæ
do ka¿dej wsi, do ka¿dego zagonu, do ka¿dej chaty, gdzie mieszkaj¹ ludzie zwi¹zani g³êbokim
uczuciem umi³owania ziemi. Ca³e pokolenia, ujarzmione przez obce ludy, walczy³y o prawo
do w³asnej ziemi st¹d szczególny charakter obronno�ci ziemi. Nie tylko armia broni terenów
ojczystych, ale i ludzie, którzy na niej ¿yj¹ � jak trawy w�ród ja³owców i gêstych lasów �
broni¹ jej nienaruszalno�ci.

KS. KARD. PRYMAS STEFAN WYSZYÑSKI

Kocham Ojczyznê wiêcej ni¿ w³asne serce�
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5 wrze�nia 2020 r. premier polskiego rz¹du powo³a³ pe³nomocnika ds. transformacji spó³ek
energetycznych i górnictwa wêglowego. Zosta³ nim pose³ PiS � Artur Soboñ, sekretarz stanu
w Ministerstwie Aktywów Pañstwowych. Celem utworzenia nowego zespo³u jest koordynowanie
wygaszania polskiego górnictwa. Powo³anie nowej struktury jest reakcj¹ na nieudane rozmowy
górniczych zwi¹zkowców z wicepremierem Jackiem Sasinem na pocz¹tku sierpnia.

Górnictwo w Polsce � ci¹g³a transformacja

Spotkanie w siedzibie Polskiej Grupy Górni
czej ( PGG ) w Katowicach w zasadzie siê nie
odby³o. Zwi¹zkowcy oburzyli siê, gdy z prze
cieków dowiedzieli siê ¿e wicepremier Jacek
Sasin chce im zaproponowaæ plan zamkniêcia
dwóch kopalni zatrudniaj¹cych ³¹cznie 7,7 tys.
osób.  Zapowiedzieli,  ¿e  je�li  rz¹d  chce  za
mykaæ kopalnie, bêd¹ strajkowaæ. Sasin wy
cofa³ siê wtedy z przedstawienia planów res
trukturyzacji górnictwa i ustalono, ¿e do koñca
wrze�nia  br.  zarz¹dy  PGG  i  innych  spó³ek
wêglowych oraz zwi¹zkowcy i przedstawiciele
rz¹du, wspólnie wypracuj¹ program napraw
czy dla ca³ej bran¿y.
  Zwi¹zkowcy górnictwa oczekuj¹ od rz¹du
konkretnych planów, a nie nowych struktur or
ganizacyjnych. W  kampanii wyborczej  pre
mier Mateusz Morawicki zapewnia³, ¿e wkrót
ce przedstawi kompleksowy plan dla górnict
wa.  Premier  spotka³  siê  ze  zwi¹zkowcami
górniczej Solidarno�ci, gdy z powodu koro
nawirusa  wstrzymano  prace  w  wiêkszo�ci
polskich kopalñ. Przemawia³ piêknie mówi¹c,
jak bardzo ceni sobie trud i ciê¿k¹ pracê pols
kiego górnika. Braæ górnicza podniesiona na
duchu posz³a na wybory prezydenckie. Kogo
poparli, nie wiadomo, ale wiadomo ¿e zaraz
po wyborach przedstawiciel rz¹du Morawiec
kiego, minister aktywów pañstwowych Jacek
Sasin przyjecha³ do nich z planem zamkniêcia
kopalñ. I znowu górnicy zawiedli siê na rz¹
dz¹cych, którzy miotaj¹ siê, bo UE naciska.
Przewodnicz¹ca KE Ursula von der Leyen 16
wrze�nia w orêdziu o stanie UE, zapowiedzia³a
przyspieszenie redukcji gazów cieplarnianych.
Obecny cel redukcji CO2 do 2030 r. zak³ada³
40 proc. redukcjê tego gazu. Pani przewodni
cz¹ca  chce  zwiêkszenia  do  co najmniej  55
proc. Nietrudno  zauwa¿yæ,  ¿e  podbijanie  li
mitów s³u¿y wykoszeniu konkurencji. Mantra
wzywaj¹ca do redukcji gazów cieplarnianych
jest instrumentem ograniczaj¹cym konkuren
cyjno�æ takich pañstw jak Polska.
  Dla Polski ca³kowita likwidacja kopalñ jest
nierealnym ¿¹daniem. Nasza energetyka  jest
nadal zale¿na od wêgla w ponad 70 proc. Trzy
lata temu polski rz¹d mówi³, ¿e wêgiel ma byæ
gwarantem niezale¿no�ci energetycznej Polski,
a dzisiaj � w pierwszych dniach wrze�nia rz¹d
zapowiada strategiê mówi¹c¹, ¿e do 2040 r.
Polska obni¿y udzia³ wêgla w polskiej energe
tyce do 11 proc. Cel absolutnie nie do osi¹gniê
cia. Dlatego górnicy ¿¹daj¹, aby rz¹d w koñcu
siê okre�li³ i stan¹³ w obronie polskich intere
sów. W odpowiedzi na dokument o nowej stra
tegii dla energetyki, przewodnicz¹cy �l¹sko
d¹browskiej  Solidarno�ci  Dominik  Kolorz
w imieniu górniczych zwi¹zków zawodowych
14  wrze�nia  og³osi³  pogotowie  strajkowe.
Zwi¹zkowcy oflagowali kopalnie i czekaj¹ na
reakcjê rz¹du do 21 wrze�nia.
  Problemy w górnictwie w Polsce maj¹ cha
rakter strukturalny i ci¹gn¹ siê od pocz¹tku pol
skiej transformacji. Kolejne rz¹dy g³osi³y pog
l¹d, ¿e wydobycie wêgla w Polsce jest nieop³a
calne  i  zgodzi³y  siê  jeszcze  przed wej�ciem
Polski do UE na likwidacjê kilkudziesiêciu ko
palñ wêgla kamiennego. W ostatnich kilkunas
tu latach UE sypnê³a miliardami z³otych w za
mian  za  likwidacjê  wielu  polskich  kopalñ.

Efekt jest przygnêbiaj¹cy. W 1990 r. w górnict
wie zatrudnionych by³o oko³o 450 tys. pracow
ników  i  oko³o  1,5 mln  na  zapleczu. Dzisiaj
bran¿a górnicza zatrudnia mniej ni¿ pó³ milio
na pracowników. W wydobyciu pracuje ok. 60
tys. pracowników i oko³o 300 tys. pracuje na
zapleczu. W 1990 r. wydobywali�my 200 mln
ton wêgla, z czego na eksport sz³o 35 mln ton.
W 2000 r. wydobyli�my 103 mln wêgla ka
miennego, a dzisiaj wydobywamy ju¿ tylko 65
mln ton rocznie. Eksportujemy ok. 6 mln i im
portujemy ok. 20 mln � g³ównie z Rosji (2/3
importu). Sprowadzamy te¿ wêgiel z Australii,
Kolumbii, a nawet z USA. Za chwilê i ta os
tatnia  resztka  kopalñ  w  Polsce  pójdzie  do
likwidacji, a górników poprosi siê, aby zapo
mnieli ¿e byli kiedy� górnikami. Oto efekt zak
³amanej polityki gospodarczej. Dodatkowym
dowodem na to zak³amanie jest zielone �wiat³o
dla  niemieckiego  koncernu HMS Bergbau.
Nale¿¹ca do tego koncernu firma Silesian Coal
17 wrze�nia 2020 r. otrzyma³a pozytywn¹ de
cyzjê �rodowiskow¹, która otworzy³a im drogê
do budowy kopalni w Orzeszu � historycznym
regionie Górnego �l¹ska obejmuj¹cym 20 km
kw.  powierzchni. Badania geologiczne wyka
zuj¹, ¿e teren który otrzymali do dyspozycji,
posiada olbrzymie zasoby wêgla kamiennego
� 2,2 mld ton. Nam siê nie op³aca³o, ale Niem
com siê op³aci korzystanie z polskiego wêgla.
  Po doj�ciu PiS do w³adzy w 2015 r., naj
pierw dokonano po³¹czenia spó³ek wêglowych
ze  spó³kami  energetycznymi.  Pó�niej  zajêto
siê  reorganizacj¹  istniej¹cych  spó³ek wêglo
wych. W tej chwili na terenie Polski dzia³a piêæ
pañstwowych firm zajmuj¹cych siê wydoby
ciem wêgla kamiennego. S¹  to: PGG, JSW,
Katowicki Wêglokoks, Lubelski Wêgiel Bog
danka i Tauron Wydobycie. Oprócz polskich
firm wydobywczych, na terenie Polski w Cze
chowicachDziedzicach  dzia³a  czeska  firma
PG Silesia  nale¿¹ca  do  czeskiego  holdingu
EPH. Najwiêksz¹ polsk¹ firm¹ górnicz¹  jest
Polska Grupa Górnicza ( PGG ) powsta³a w
2016  r.  na  bazie Kompanii Wêglowej.  Rok
pó�niej  do³¹czy³  do niej Katowicki Holding
Wêglowy.  Obecnie  PGG  zatrudnia  43  tys.
pracowników. Obecnie do PGG nale¿y kilka
na�cie kopalñ zgrupowanych w sze�ciu kopa
niach zespolonych oraz w dwóch kopalniach
samodzielnych. Kolejn¹  du¿¹  polsk¹  spó³k¹
wêglow¹  notowan¹  na  polskiej  gie³dzie  jest
Jastrzêbska  Spó³ka  Wêglowa  (JSW),  która
wydobywa wêgiel  koksowy w  kilku  kopal
niach ulokowanych w Górno�l¹skim Zag³êbiu
Wêglowym. W lubelskim regionie górniczym
dzia³a Lubelski Wêgiel Bogdanka, Wydoby
ciem wêgla kamiennego zajmuje siê  jeszcze
firma  Tauron Wydobycie  posiadaj¹ca  dwa
zak³ady górnicze w Ma³opolsce oraz Wêglo
koks prowadz¹ca wydobycie w Bytomiu.
  Z roku na rok spada wydobycie wêgla
w polskich kopalniach. Nowych nie buduje
my, a koszty wydobycia w istniej¹cych kopal
niach rosn¹ ze wzglêdu na antywêglow¹ poli
tykê UE i konieczno�æ kopania g³êbiej, z u¿y
ciem nowych technologii. Kopalnie zakwalifi
kowane do �trwale nierentownych� przekazy
wane s¹ do pañstwowej Spó³ki Restruktury
zacji Kopalñ (SRK). Swego czasu g³o�na by³a

sprawa  z  2017  r.,  kiedy  Jastrzêbska  Spó³ka
Wêglowa przeznaczy³a kopalniê Krupiñski do
likwidacji przekazuj¹c j¹ do SRK. Przeciwnicy
tej decyzji udowadniali, ¿e na wiêkszych g³ê
boko�ciach znajduj¹ siê z³o¿a wêgla o warto�ci
szacowanej na 40 mld z³. Eksploatacja  tych
z³ó¿ nie jest mo¿liwa tradycyjn¹ technologi¹,
ale jest mo¿liwa za pomoc¹ technologii pod
ziemnego  zgazowania wêgla. W  ten  sposób
mo¿na wykorzystaæ energiê zawart¹ w wêglu,
który  wtedy  jest  postrzegany  jako  �paliwo
czyste�. Polskie w³adze zignorowa³y te protes

ty i bogata w z³o¿a wêgla koksowego kopalnia
Krupiñski zosta³a zlikwidowana. Ciekawy jest
w¹tek  zwi¹zany  z  dzia³aniami niemieckiego
koncernu HMS Bergbau, który chcia³ przej¹æ
infrastrukturê po kopalni Krupiñski. Teraz ma
na to szansê w zwi¹zku z pozytywn¹ decyzj¹
�rodowiskow¹,  któr¹  otrzyma³a  firma  tego
koncernu � Silesian Coal. Obszar dzia³ania Si
lesian Coal dotyczy terenu w Orzeszu. Zlikwi
dowana kopalnia Krupiñski posiada³a z³o¿a
w Suszcu, ¯orach i w³a�nie w Orzeszu.
  Polskie w³adze najpierw ³¹czy³y kopalnie
w  grupy,  a  potem  je  likwidowa³y. By³y  te¿
wyj¹tki, gdy dziêki determinacji za³ogi urato
wano likwidowan¹ kopalniê. Tak by³o w przy
padku kopalni Silesia w CzechowicachDzie
dzicach. Najpierw za³oga zawi¹za³a spó³kê,
a  nastêpnie  pozyska³a  inwestora  strategicz
nego. Zosta³ nim czeski miliarder Daniel Kre
tinsky, który w 2010 r. wykupi³ kopalniê. Jego
firma by³a czê�ci¹ czeskiego koncernu EPH.
Nowy w³a�ciciel w ci¹gu 10 lat wyda³ na mo
dernizacjê kopalni 1,5 mld z³ i podwoi³ za³ogê.
Dziêki  inwestycjom  i  sprawnej  organizacji
pracy, kopalnia Silesia radzi³a sobie bez wiêk
szych strat. Celem w³a�ciciela by³o przekszta³
cenie kopalni Silesia w dochodow¹ i korzysta
j¹c¹ z nowoczesnych technologii firmê. Nieste
ty czynniki zewnêtrzne zburzy³y te plany. Sy
tuacja w kopalni pogorszy³a siê z powodu spad
ku ceny wêgla na rynkach �wiatowych, pande
mii koronowirusa, zmniejszenia popytu oraz
szybuj¹cych  cen  uprawnieñ  do  emisji CO2.
Czeski w³a�ciciel my�li obecnie o zamkniêciu
kopalni Silesia. Na tym przyk³adzie widaæ, ¿e
decyduj¹cy wp³yw maj¹ ceny wêgla na �wia
towych gie³dach. Skoki tych cen s¹ nieprzewi
dywalne. Rynkowa cena wêgla notowana jest
wed³ug wska�nika ARA � trzech najwiêkszych
gie³d wêglowych (w Amsterdamie, Rotterda
mie i Antwerpii). W 2000 r. referencyjna cena
wêgla energetycznego wynosi³a 36 dolarów za
tonê. Potem ros³a osi¹gaj¹c w 2004 r. 82 dola
rów. Rekordowa cena 123 dolary za tonê wyst¹

pi³a w 2011 r. W kolejnych latach ceny spada
³y a¿ do 45 dolarów na prze³omie 2015/2016 r.
W latach 2017 i 2018 ceny utrzymywa³y siê
na wysokim poziomie ponad 80 dolarów za to
nê. Polskie kopalnie wtedy od¿y³y, ale ju¿ w ko
lejnym roku ceny spad³y dwukrotnie do 46 do
larów i dzisiaj we wrze�niu 2020 r. osi¹gaj¹
warto�æ 55 dolarów za tonê. Przy takich waha
niach cen na rynku wêglowym, nie jest ³atwo
opracowywaæ plany rozwojowe kopalni.
  Gdy �wiatowe ceny czarnego z³ota spada
³y, polskie spó³ki wydobywcze musia³y dras
tycznie �cinaæ wydatki na inwestycje. Efektem
tego  jest  brak wystarczaj¹cej  ilo�ci  frontów
wydobywczych w polskich kopalniach. Obec
ny rz¹d przespa³ okres dobrej koniunktury na
rynku wêglowym w latach 20172018 zwi¹za
nej z dobrymi cenami wêgla. Zdecydowa³ siê
na  konsumpcjê  (�czternastki�,  premie),  za
miast przeznaczyæ finansowe nadwy¿ki na in
westycje � na nowe �ciany wydobywcze, nowe
technologie (wytwarzania wodoru z wêgla, na
podziemne zgazowanie wêgla). Dzisiaj mo¿e
siê okazaæ, ¿e jest ju¿ za pó�no na ratowanie
polskiego górnictwa. Machina unijnych klima
tycznych restrykcji mia¿d¿¹c przez lata polskie
górnictwo,  zaprowadzi³a  nas  pod mur. Naj
nowsza polityka energetyczna UE eksponuje
rolê wodoru jako paliwa przysz³o�ci. Unijne
�rodki maj¹ pop³yn¹æ w kierunku przemys³o
wego pozyskiwania wodoru. Id¹c naprzeciw
nowym trendom 7 lipca 2020 r. polski rz¹d wy
kona³ krok ku nowoczesno�ci. Ministerstwo
Klimatu podpisa³o list intencyjny z 17 czo³o
wymi  spó³kami  energetycznymi  pod  ambit
nym tytu³em: �O ustanowieniu partnerstwa na
rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawar
cia sektorowego porozumienia wodorowego�.
O tym ¿e wodór ma byæ paliwem przysz³o�ci
i ma  zast¹piæ wêgiel  przypomnia³a  równie¿
pani Ursula von der Leyen w swoim przemó
wieniu w PE. Szkoda tylko, ¿e nasi rz¹dz¹cy
nie s³uchali polskich specjalistów, którzy ju¿
dawno mówili o �szarym wodorze� otrzymy
wanym z wêgla kamiennego. Technologie ot
rzymywania wodoru z wêgla znane s¹ polskim
naukowcom. Nale¿a³o tylko rozwijaæ metody
pozyskiwania wodoru na skalê przemys³ow¹.
Dot¹d nie by³o zielonego �wiat³a w Polsce dla
rozwoju tej technologii. Dopiero ocknêli�my
siê, kiedy UE wskaza³a kierunek. Kolejne rz¹
dy polskie nie umia³y przeprowadziæ skutecz
nej  reformy  polskiego  górnictwa.  Zamiast
dzia³añ kompleksowych i strategii rozpisanej
na  kilkadziesi¹t  lat,  podejmowa³y  dora�ne
kroki. Nie umia³y  siê oprzeæ dyktatowi UE,
która poprzez swoje dyrektywy stwarza³a trud
no�ci w rozwoju polskiego górnictwa. Aktual
ny etap likwidacji kopalñ wêglowych ukrywa
siê pod nazw¹ �Zielony ³ad dla Europy�. Ce
lem tego projektu jest maksymalne zduszenie
�rodkowoeuropejskiej  konkurencji  poprzez
na³o¿enie  na  te  kraje wysokich  obci¹¿eñ  za
emisjê CO 2 do atmosfery. Plan dekarbonizacji
UE do 2050 r., który oznacza ca³kowit¹ rezyg
nacjê z wêgla, pozbawi Polskê �ród³a energii
opartego na w³asnych zasobach naturalnych
i uzale¿ni od technologii niemieckich i francus
kich. Osi¹gniêcie neutralno�ci  klimatycznej
w 2050 r. jest utopi¹, ale co szkodzi w imiê tej
idei os³abiaæ i podporz¹dkowywaæ sobie pañst
wa mniej rozwiniête. Obecna w³adza w Polsce
nie umie siê od tej idei odci¹æ i kontynuuje po
litykê swoich poprzedników. Stosuje tylko in
n¹ taktykê ni¿ poprzednie rz¹dy. Odwo³uje siê
do patriotyzmu i deklaruje obronê polskich in
teresów sformu³owaniami typu: �na likwidacjê
polskiego górnictwa zgody byæ nie mo¿e!�, po
czym ulega zewnêtrznym naciskom. Jeste�my
�wiadkami walki o suwerenno�æ gospodarcz¹
Polski. Walki na ostatnim froncie  jakim jest
polskie górnictwo. Niestety, przegrywamy tê
walkê.

MARCIN KELLER
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Bezpieczeñstwo Europy

W Niemczech,  po  amerykañskiej  decyzji,
rozleg³y siê lamenty rozpaczy z powodu obo
jêtno�ci Trumpa na kwestie bezpieczeñstwa
europejskiego. A  tymczasem sami Niemcy
lekcewa¿¹ bezpieczeñstwo europejskie, za
niedbuj¹c utrzymanie Bundeswehry na �wia
towym poziomie militarnym.
  Aktualnie nie mo¿na oczekiwaæ, ¿e spie
raj¹cy siê w Waszyngtonie i Berlinie politycy
bêd¹ szukaæ konstruktywnego rozwi¹zania.
Te dwa kraje, z ich ró¿ni¹c¹ siê moralnie i stra
tegicznie  polityk¹  zagraniczn¹,  odgrywaj¹
niew¹tpliwie wielk¹ rolê na arenie politycz
nomilitarnej,  niemniej  jednak nie  s¹  jedy
nymi centrami zglobalizowanego �wiata.

  NATO jest gwarantem bezpieczeñstwa dla
wszystkich  pañstw  europejskich,  które  nie
znajduj¹  siê w  rosyjskiej  strefie wp³ywów.
Planowane wycofanie wojsk amerykañskich
z Niemiec to sygna³ alarmowy dla wszyst
kich, nie tylko dla Niemiec. Nawet je�li czê�æ
tych wojsk pozostanie w pañstwach wschod
nioeuropejskich, w tym w Polsce.
  Niepodwa¿alnym  faktem  jest,  ¿e Stany
Zjednoczone odwracaj¹ siê od Europy. Kry
tyka europejska jest odruchowo wymierzona
w republikañskiego Trumpa, podczas gdy de
mokrata Biden, po jego ewentualnym wybo
rze  na  stanowisko  prezydenta  USA, mo¿e
zmieni  retorykê, ale nie zmieni  faktów. Po

siedmiu dekadach skupienia siê na wspó³pra
cy atlantyckiej Ameryka zwróci³a siê w kie
runku Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego.
  W tej ca³ej sytuacji nie by³oby tragedii,
gdyby Europejczycy chcieli  i byli w stanie
zlikwidowaæ wynikaj¹c¹ z tego lukê w ramach
polityki bezpieczeñstwa na Starym Kontynen
cie. Wiemy  przecie¿,  ¿e Europa Zachodnia
rozkwit³a gospodarczo po II wojnie �wiatowej
dziêki  przekazaniu  swojego bezpieczeñstwa
militarnego Stanom Zjednoczonym i skupie
niu siê na rozwoju ekonomicznym i spo³ecz
nym. Ten europejski model rozwoju jest jed
nak przestarza³y i zagra¿a Europie pod wzglê
dem bezpieczeñstwa.
  Nie  istnieje co�  takiego na  �wiecie,  jak
dobrobyt gospodarczy i spo³eczny bez bez
pieczeñstwa wojskowego, nawet je�li wydaje
siê to ma³o realne w czasach pokoju. Histo
rycznie  rzecz bior¹c ¿aden naród nie prze
trwa³, je�li nie by³ w stanie powstrzymaæ lub
odeprzeæ ataków militarnych.
  Poza  tym,  agresywna  polityka  Pekinu
rozci¹ga siê obecnie na Europê, jeszcze nie
militarnie, ale gospodarczo i politycznie. Chi
ny kupuj¹ porty, wyposa¿aj¹ sieci telekomu
nikacyjne i jako nienasycony partner hand
lowy tworz¹ zale¿no�ci ekonomiczne.
  Rosja udoskonali³a obecnie swoj¹ now¹
politykê strategiczn¹, bêdac¹ mieszank¹ prze
mocy fizycznej (Ukraina i Syria) i wojny cy
bernetycznej w internecie. Co prawda Mosk
wa nie jest ju¿ tak silna jak dawniej, niemniej
jednak  jej  bezwzglêdno�æ,  z  jak¹  u¿ywa
swoich si³ zbrojnych, czyni z niej powa¿nego
przeciwnika.
  A  co  z  Paktem  Pó³nocnoatlantyckim?
NATO zosta³o za³o¿one zgodnie ze starzej¹
c¹ siê doktryn¹, maj¹c¹ chroniæ Europê przed
Rosjanami. Ta organizacja traci strategicznie
na warto�ci z dnia na dzieñ i Europa niewiele
mo¿e zrobiæ, aby temu przeciwdzia³aæ. Poza
tym sposób, w jaki Londyn i Bruksela nego
cjuj¹ Brexit, stawia to partnerstwo pod du
¿ym znakiem zapytania. Poza Francj¹, Bry

tyjczycy utrzymuj¹ jedyne si³y zbrojne, które
(z  dyskretn¹  pomoc¹  Amerykanów) mog¹
nadal obs³ugiwaæ �redniej wielko�ci operacje
wojskowe.
  Niemcy natomiast preferuj¹ kurs pacyfis
tyczny w europejskiej polityce militarnej i og
raniczaj¹ siê tylko do misji pokojowych. Ta
niemiecka doktryna militarna uniemo¿liwia
autonomiczn¹ strategiê bezpieczeñstwa w Eu
ropie. Na przyk³ad Pary¿ musi zawsze oba
wiaæ siê, ¿e Berlin odmówi udzia³u w opera
cji wojskowej w kluczowym momencie.
  Pokojowa inicjatywa dla Libii w³a�nie siê
nie  powiod³a,  poniewa¿  Europejczycy  nie
mogli doj�æ do porozumienia w sprawie kon
sekwentnego wdra¿ania embarga na broñ.
  Jak ma wygl¹daæ wspólna polityka bez
pieczeñstwa w Europie,  je�li UE dyskutuje
tygodniami o finansach, k³óc¹c siê o ka¿dy
cent? Nie oszukujmy siê, Unia Europejska
jest politycznym i militarnym kar³em w po
lityce �wiatowej. A wycofanie wojsk amery
kañskich z Niemiec u�wiadamia ten fakt jesz
cze bardziej.
  Przy dzisiejszej erozji z³o¿onego systemu
traktatów, wiarygodne odstraszanie nuklear
ne jest obecnie wa¿niejsze ni¿ kiedykolwiek.
Jak dot¹d, to Ameryka zapewnia³a Europie
równowagê nuklearn¹. Na Starym Kontynen
cie nie ma natomiast amerykañskiego odpo
wiednika, je�li chodzi o potencja³ nuklearny.
Francja  i Wielka  Brytania  posiadaj¹  broñ
nuklearn¹, ale jest ona przeznaczona tylko do
obrony w³asnego kraju.
  Natomiast samozwañcze �pokojowe mo
carstwo Niemiec�  unika wszelkich  proble
mów zwi¹zanych z broni¹ j¹drow¹. Oczywi�
cie wynika to z fatalnych skutków II wojny
�wiatowej. W ten sposób Berlin uwa¿a, ¿e
postêpuje moralnie, unikaj¹c odpowiedzial
no�ci wojskowej w Europie.
  Je�li USA nadal poprowadz¹ politykê wy
cofywania  siê  z  Europy,  Unia  Europejska
bêdzie mia³a wielki problem. Czy politycy
w Brukseli dostrzegaj¹ to? �miem w to po
wa¿nie w¹tpiæ. Aktualnie  s¹  zajêci  innymi
problemami: koronawirusem ³¹cznie ze szcze
pionk¹, Brexitem, wspólnymi d³ugami i pa
roma innymi �strategicznymi� sprawami.

PROF. MIROS£AW MATYJA

Donald Trump wycofuje swoich ¿o³nierzy z Niemiec, poniewa¿ jest zirytowany tym, ¿e Berlin
nie wywi¹zuje siê ze swoich zobowi¹zañ finansowych w ramach NATO. Trump �wiadomie
akceptuje szkody wyrz¹dzone sojuszowi, jakby NATO s³u¿y³o wy³¹cznie interesom niemiec
kim, a nie w równym stopniu interesom amerykañskim w Europie.

Patriotyczny tomik poetycki

Zdzis³aw Szczepaniak przez d³ugie lata by³
redaktorem �Dziennika £ódzkiego�, publiko
wa³ te¿ i publikuje na innych ³amach. Niepo
korny, bezkompromisowy, po wprowadzeniu
stanu wojennego zosta³ internowany, potem
na szereg lat pozbawiony pracy etatowej. Ma
ogromny dorobek dziennikarski, reporterski,
za sw¹ twórczo�æ otrzyma³ wiele nagród. Za
interesowania historyczne zaowocowa³y m.in.
scenariuszami filmowymi i ksi¹¿k¹ o Alek
sym R¿ewskim, pierwszym prezydencie nie
podleg³ej £odzi.

Historia  nie  umiera  zawiera  prawie  50
wierszy. Wiêkszo�æ jest nowa, ale s¹ i teksty
z lat osiemdziesi¹tych. Utwory � rymowane,
b¹d� te¿ nie � odnosz¹ siê na ogó³ do kon

kretnych wydarzeñ historycznych, poczyna
j¹c od Powstania Styczniowego, poprzez woj
nê polskobolszewick¹,  IV rozbiór Polski,
II wojnê �wiatow¹ a¿ po wspó³czesno�æ. Nie
brak jednak równie¿ wierszy w ca³o�ci ref
leksyjnych, �historiozoficznych�, zawieraj¹
cych  niekiedy  akcenty  publicystyczne,  jak
np. w wypadku wiersza dedykowanego auto
rom  bulwersuj¹cego  serialu  niemieckiego
Nasze matki, nasi ojcowie.

Ca³o�æ podzielona zosta³a na piêæ czê�ci.
Pierwsza (Wo³anie � b³aganie) dotyczy okre
su do II wojny �wiatowej w³¹cznie, druga
(A imiê jego) � Powstania Warszawskiego,
trzecia (Zapa�æ) � stanu wojennego, czwarta
(Przed�wit) � g³ównie ̄ o³nierzy Wyklêtych,

za� temat czê�ci ostatniej (I mury wo³aæ bêd¹)
stanowi¹, najogólniej bior¹c, czasy obecne.
Spaja te rozdzia³y wysoka temperatura emo
cjonalna. O poezji Szczepaniaka mo¿na bez
przesady powiedzieæ, ¿e jest sercem pisana,
autor jawi siê nieledwie jako �romantyk XXI
wieku�. Silne zaanga¿owanie autora w poru
szan¹  problematykê  wynika  z  jego  patrio
tycznej postawy: Gdyby powo³ano mnie do
¿ycia/ lat temu sto albo tysi¹c/ wiem jedno/
na pewno chcia³bym urodziæ siê/ Polakiem.
Ta postawa implikuje niepokój o przysz³o�æ,
lêk  wyrastaj¹cy  z  obserwacji  otaczaj¹cego
�wiata, nierzadko szczerz¹cego siê z ekranów
krzyw¹ gêb¹ g³upoty, g³osz¹cego o szaleñ
stwie,  ¿e  oznacza  postêp  �  �wiata,  który
burzy stare zasady, nie daj¹c nic w zamian/
o  co mo¿na  siê  wesprzeæ,  by  nie  upa�æ  w
b³oto.

W tomiku da siê odnale�æ i szczyptê hu
moru, zwi¹zanego np. z sytuacj¹, gdy Pows

taniec Warszawski poczu³ lêk przed zastrzy
kiem. Ksi¹¿ka, zilustrowana zdjêciami wyko
nanymi przez autora, nie mo¿e pozostawiæ
czytelnika obojêtnym. By³aby te¿, zapewne,
bardzo cenna jako lektura szkolna.

JANUSZ JANYST

Ukaza³ siê nowy i, niew¹tpliwie, wa¿ny tomik poetycki Zdzis³awa Szczepaniaka, ³ódzkiego
dziennikarza, pisarza, poety, ¿eglarza. Zbiór, zatytu³owany Historia nie umiera, wyda³a
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w £odzi.
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Ale  oto,  jak  bumerang  wróci³a  do  Polski
kampania obrony praw zwierz¹t. Prezes Ja
ros³aw Kaczyñski, znany z mi³o�ci do kotów,
z³o¿y³ na o³tarzu polityki ca³y swój dorobek
katolickiego polityka, bo nie bacz¹c na w³as
ne zobowi¹zania � stan¹³ po stronie lewac
kich �bojowników� o prawa zwierz¹t.

W nocy z czwartku na pi¹tek 18 wrze�nia
br., Sejm znowelizowa³ ustawê o ochronie
praw zwierz¹t. W g³osowaniu  bra³o  udzia³
449 pos³ów. 356 z nich, g³ównie cz³onkowie
Prawa i Sprawiedliwo�ci, PO i Lewicy, by³o
za nowelizacj¹ ustawy. 75 pos³ów zag³oso
wa³o przeciw � PSL/Kukiz, Konfederacja
i 38 pos³ów z klubu PiS. Powsta³a w ten spo
sób nowa  ideologiczna koalicja w polskim
parlamencie.

Ustawowa �pi¹tka dla zwierz¹t� wprowa
dza zakaz hodowli zwierz¹t na futra (z wyj¹t
kiem królików). Ubój rytualny bêdzie ogra
niczony tylko na potrzeby krajowych zwi¹z
ków wyznaniowych. Nowe przepisy wpro
wadzaj¹ zakaz wykorzystywania zwierz¹t
w celach rozrywkowych i widowiskowych.
Cyrki  zosta³y  usuniête  z  listy  podmiotów,
które mog¹ sprowadzaæ zwierzêta z zagra
nicy. �Pi¹tka dla zwierz¹t� to równie¿ zakaz
trzymania zwierz¹t domowych na uwiêzi na
sta³e i zakaz u¿ywania kolczatek.

Spe³nia siê czarna wersja. Polska tonie
w  odmêtach  szalonych  ideologii  zwleczo
nych z Zachodu. Po gender, LGBT, po blu�
nierczej  wojnie  z  Ko�cio³em  katolickim,
przysz³a  kolej  na  wywy¿szenie  zwierz¹t.
Mowa o jakich� urojonych �prawach zwie
rz¹t� to próba wywrócenia porz¹dku �wiata,
w  którym  cz³owiek  w  imieniu  Boga  jest
wywy¿szony w przyrodzie, nad któr¹ spe³nia
gospodarsk¹ rolê. Teraz zwierzêta zrówny
wane s¹ w prawach z cz³owiekiem. Trzeba
siê zastanowiæ, czy psy i koty, a mo¿e tak¿e
norki, dostan¹ po 500+ dla swoich licznych
miotów?
  Pisali�my kilka miesiêcy temu w �Aspek
cie Polskim� o zbli¿aj¹cej  siê kampanii na

rzecz  zrównywania  cz³owieka  ze  zwierzê
tami. Te¿ chodzi³o wtedy o zwierzêta futer
kowe. Pisali�my, ¿e przed gmachem Sejmu
gromadzi³y siê tysi¹ce osób z ca³ej Polski,
w tym rodziny z dzieæmi, bo planowano im
to,  co wykonano  dzisiaj.  Protestowali  pra
cownicy  ferm,  ubojni  oraz  przedstawiciele
firm drobiarskich i przetwórstwa rybnego �
wszyscy ci, których dotknê³yby zapisy pro
jektowanej  wtedy  ustawy.  W�ród  g³osów
protestuj¹cych pojawi³a siê taka wypowied�:
�Jak zamkniemy nasze fermy, to przejmie je
Dania, bo to najwiêkszy rynek. Zwierz¹t to
nie uratuje, a my nie bêdziemy mieli za co
wy¿ywiæ dzieci�. Na transparentach mo¿na
by³o przeczytaæ: �Nie odbierajcie nam pra
cy�, �Chcemy godnego ¿ycia, a nie biedy�,
�Dzisiaj norka, jutro �winia i hodowli w Pol
sce ni ma�, Nie dla niemieckich i duñskich
lobbystów�.
  Wtedy, PiS proponowa³ piêæ lat na wej
�cie w ¿ycie zakazu hodowli zwierz¹t futer
kowych. Teraz zrobiono to od rêki.
  Zdaje siê, ¿e nikt nie zastanowi³ siê nad
skutkami tak drastycznych ograniczeñ. W do
bie epidemii powoduj¹cej kryzys w tysi¹cach
firm, w czasie rosn¹cej gwa³townie inflacji
i wzrostu  cen  ¿ywno�ci, w  dobie  realnego
spadku  poziomu  stopy  ¿yciowej,  pos³owie
PiS i ich lewaccy koalicjanci, najpierw chcie
li sobie znacz¹co podnie�æ poselskie pensje
� z czego wycofali siê na progu drastycznej
kompromitacji, a teraz, nie bacz¹c na skutki
spo³eczne  i gospodarcze, zadaj¹ �miertelny
cios prê¿nie dzia³aj¹cej ga³êzi gospodarki. Za
chwilê przyjdzie kolej na wêgiel.
  Hodowla zwierz¹t futerkowych to bardzo
prê¿nie dzia³aj¹ca w Polsce ga³¹� gospodarki.
Dla zobrazowania wielko�ci polskiej bran¿y
futerkowej, warto przywo³aæ dane statystycz
ne. W Polsce hoduje siê na cele futerkowe
oko³o 8 milionów norek, 75 tysiêcy lisów, 60
tysiêcy szynszyli i 10 tysiêcy jenotów. Pols
kie skóry s¹ w 95 procentach sprzedawane
na rynkach zagranicznych, bo s³yn¹ ze �wiet

nej jako�ci! Obrót skórami zwierz¹t futerko
wych odbywa siê za po�rednictwem wyspec
jalizowanych domów aukcyjnych. Czo³owe
domy zlokalizowane s¹ w Kopenhadze, Hel
sinkach, Toronto, Seatle i Moskwie. Znawcy
tematu podkre�laj¹, ¿e jako�æ polskich skór
wynika z dobrych warunków hodowli zwie
rz¹t. Gdyby zwierzêta by³y mêczone, jak to
sugeruj¹  �obroñcy  zwierz¹t  futerkowych�,
futro nie by³o by takiej �wietnej jako�ci i nie
znajdowa³oby tak wielu nabywców.
  Kiedy jednak mamy do czynienia z ideo
logi¹, to ¿aden koszt nie jest brany pod uwa
gê, bo chodzi o zburzenie obecnego ³adu.

Hodowla zwierz¹t futerkowych to dzia³
rolnictwa, który w Polsce zawsze móg³ liczyæ
tylko na w³asn¹ aktywno�æ hodowców. Pañ
stwo  nigdy  nie  wspiera³o  tej  dzia³alno�ci.
Hodowcy zwierz¹t futerkowych nie dostaj¹
dotacji, tak jak wiele innych bran¿. S¹ wiêc
niezale¿ni, a swój sukces zawdziêczaj¹ tylko
sobie. Polska ma du¿e tradycje w dziedzinie
hodowli  zwierz¹t  futerkowych.  Pierwszy
zwi¹zek  hodowców powsta³ w  1928  roku.
Przed wojn¹ hodowali�my lisy, norki, nutrie,
a po wojnie jenoty i szynszyle. Obecnie bran
¿a ta zapewnia 13 tysiêcy miejsc pracy bez
po�rednio przy hodowli zwierz¹t, g³ównie na
terenach wiejskich nara¿onych na wysokie
bezrobocie.  Do  tego  dochodzi  40  tysiêcy
miejsc pracy w sektorach z ni¹ powi¹zanych
� w firmach zajmuj¹cych siê obróbk¹ suro
wych skór, zak³adach ku�nierskich, w tarta
kach, ubojniach byd³a, �wiñ, drobiu, w przet
wórniach  ryb,  w mleczarniach  oraz  w  fir
mach budowlanych, stolarskich i produkuj¹
cych  specjalistyczny  sprzêt  do  hodowli.
Prezes Instytutu Gospodarki Rolnej i Funda
cji Wsparcia Rolnika �Polska Ziemia�, a za
razem hodowca � Szczepan Wójcik mówi,
¿e fermy futerkowe z uwagi na to, ¿e s¹ ma³o
wymagaj¹ce, mog¹ byæ zak³adane tam gdzie
gleba  jest  s³aba.  Ferma  potrzebuje  paszy,
s³omy i odpadów miêsnych. A z tym nie ma
nigdzie problemu. Roczne przychody rolni
ków pochodz¹ce z hodowli zwierz¹t futerko
wych, w zale¿no�ci od koniunktury, wynosz¹
od 400 do 600 milionów euro!

Panie i panowie politycy, wyznawcy bud
dyjskiego zrównania cz³owieka i zwierzêcia
pod wzglêdem wspólnej obecno�ci w strefie
pragnieñ zmys³owych � kto was namówi³ na
tak g³upi i destrukcyjny krok?! Czy¿by�cie

siê obawiali, ¿e w procesie reinkarnacji sta
niecie siê nork¹ albo szynszyl¹?
  Nienarodzone i zagro¿one aborcj¹ dzieci,
nie maj¹ takiego wsparcia, jak norki i szyn
szyle. Ale czemu siê dziwiæ, skoro przewod
nicz¹cy Forum M³odych PiS, Micha³ Moskal
powiela w internecie ideologiczn¹ deklaracjê:
Chcemy pokazaæ, ¿e miar¹ naszego cz³owie
czeñstwa  jest  to,  jak  traktujemy  zwierzêta.
Chcemy  zakaz  hodowli  zwierz¹t  futerko
wych oraz uboju rytualnego (pisownia orygi
nalna). Mo¿e nie warto marnowaæ miejsca
w gazecie dla takich figurek, ale powy¿szy
cytat pozwala zrozumieæ liniê, jak¹ idzie par
tia Prawo i Sprawiedliwo�æ. Poniewa¿ wie
my, ¿e przysz³o�æ organizmów ¿ywych jest
zawsze w rêkach m³odych, to skóra cierpnie,
jak  daleko  zasz³y  procesy wychowawcze
w PiS. Z powy¿szego widaæ, ¿e nie mia³ kto
m³odemu aspirantowi do politycznych zys
ków i godno�ci powiedzieæ, ¿e miar¹ cz³o
wieczeñstwa jest to, jak traktujemy najs³ab
sze i bezbronne dzieci nienarodzone!
  PiS broni zwierz¹t tak¿e w Parlamencie
Europejskim. Tam odby³a siê wystawa wzy
waj¹ca do walki z lobby futrzarskim. W�ród
autorów ekspozycji by³a mocna grupa poli
tyków  PiS,  z  Beat¹  Mazurek,  Januszem
Wojciechowskim, Zbigniewem Ku�miukiem
i Jadwig¹ Wi�niewsk¹. Pose³ Krzysztof Cza
bañski wypowiedzia³ tam takie s³owa: pro
jekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierz¹t
dotyczy nie tylko zwierz¹t futerkowych. Ma
doprowadziæ do tego, by �li ludzie nie zara
biali brudnych pieniêdzy na cierpieniu zwie
rz¹t. Mocne s³owa wypowiedziane przed wy
borami. Czy wróc¹, gro�nym echem w naj
bli¿szych wyborach? Wiadomo, ¿e partia Ja
ros³awa Kaczyñskiego po w³adzê siêgnê³a na
wsi, pan prezydent Andrzej Duda � te¿. Cie
kawe, czy podpisze kontrowersyjn¹ ustawê?

Ju¿ mieli�my takie rz¹dy, które z³ymi de
cyzjami doprowadzi³y do likwidacji polskie
go przemys³u cukrowego, tytoniowego i wie
lu innych. Oby prawd¹ nie okaza³a siê pog³os
ka, jakoby istnia³ plan przeniesienia produk
cji norek na Ukrainê. Takie zachêty pojawi³y
siê ju¿ ze strony Ukraiñców. Proponuj¹ prze
niesienie produkcji do ich kraju z zastrze¿e
niem, by zyski pozosta³y na Ukrainie. War
to �ledziæ skutki ustawy o prawach zwierz¹t.

MIROS£AW ORZECHOWSKI

Norki, szynszyle i� nienarodzone dzieci
Diabe³ siê w ornat ubra³ i ogonem na mszê dzwoni � trzeba powtórzyæ za Onufrym Zag³ob¹
widz¹c poczynania liderów prawicowej i chrze�cijañskiej partii Prawo i Sprawiedliwo�æ.
Sprawuj¹ bezwzglêdn¹ w³adzê w Polsce ju¿ szósty rok, a dzieci nienarodzone mordowane
s¹ w majestacie prawa. Kwitnie in vitro i promocja seksualnych zboczeñ, milczy Ko�ció³,
rozpadaj¹ siê rodziny. Pañstwowym zamiennikiem ¿ycia rodzinnego sta³o siê 500+.
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Niestety, bior¹c to pod uwagê, trzeba stwier
dziæ, ¿e termin ten jest do�æ czêsto w obiegu
jêzykowym (spo³ecznym) nadu¿ywany (myl
nie u¿ywany). Jako przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ
tak zwana przyja�ñ polskoradziecka, Podob
nie, gdy¿ nie by³ spe³niony � moim zdaniem
� ¿aden z wymienionych wy¿ej warunków.
Podobnie do�æ czêsto wygl¹da sprawa w przy
ja�ni ma³¿eñskiej,  gdzie  ³amane  s¹  zasady
wzajemnej ¿yczliwo�ci, szczero�ci, zaufania,
a nawet pomocy. St¹d bierze siê tak du¿a u nas
liczba rozwodów, a na tym cierpi¹ dzieci.
  Przyja�ñ to wiêcej ni¿ kole¿eñstwo, w któ
rym czêsto niektóre z wymienionych wy¿ej
cech przyja�ni  te¿ wystêpuj¹. Czy zastana
wiamy siê nad znaczeniem tego s³owa okre�
laj¹c kogo� jako przyjaciela lub przyjació³kê?
(s³owa te s¹ oczywi�cie pochodne od s³owa
przyja�ñ). S¹dzê, ¿e nieczêsto tak bywa. Do
bycia z kim� na ty upowa¿nia ju¿ kole¿eñst
wo. Ale to jeszcze nie przyja�ñ. Prawdziwy
przyjaciel stawia siê sam, bez proszenia, do
pomocy, niekoniecznie zawsze materialnej.
Dobrze jest mieæ takiego przyjaciela/przyja
ció³kê oprócz rodziców. Nie zawsze jest nim/
ni¹ przecie¿ brat czy siostra. Przyjacielowi
czêsto  powierzamy  swoje  troski,  k³opoty
¿yciowe,  a niekiedy nawet pewne osobiste
tajemnice, o których nie mówimy nawet ro
dzicom. Przyja�ñ wymaga jednak wzajem
no�ci i to jest warunek zasadniczy, bowiem
mog¹ istnieæ inne wymienione cechy miêdzy
osobami  (grupami  osób),  ale  je�li  nie  ma
wzajemno�ci, to nie ma przyja�ni.
  Gdy przegl¹dam tak zwane tabloidy (ga
zety popularne, zwane dawniej brukowcami),
to widzê stale przedstawiane postacie akto
rów lub aktorek popisuj¹cych siê swymi wie
lokrotnymi ma³¿eñstwami  Nie  napotka³em
jeszcze w internecie amerykañskiego aktora/

(aktorki),  który/a  ograniczy³(a)by  siê  do
jednego  ma³¿eñstwa.  Mo¿e  przyk³ad  bie
rzemy  od  zaoceanicznego  artysty?  Prawie
nigdy  nie  jest  przedstawiany  aktor/aktorka
dotrzymuj¹cy/a  s³owa  ¿onie/mê¿owi.  Dla
pospólstwa by³oby to ma³o ciekawe, a prze
cie¿ co najmniej po³owa par � tak mi siê wy
daje � w naszym kraju bierze �lub �konkor
datowy, czyli ko�cielny i przyrzeka wierno�æ
do koñca ¿ycia. Dawniej mówi³o siê, ¿e dany
by³ parol. I z³amanie danego s³owa w przy
rzeczeniu by³o uwa¿ane za co� bardzo nie
godnego, uw³aczaj¹cego honorowi danej oso
by. Bywa³o nawet tak (chocia¿ rzadko), ¿e
kto z³ama³ s³owo, to pope³nia³ samobójstwo.
Niedotrzymanie przyrzeczenia ma³¿eñskiego
nie jest do�æ czêsto niestety � obecnie � trak
towane jako niemoralne. Czy ju¿ tak bardzo
stêpia³y nasze sumienia i poczucie sprawied
liwo�ci?  Chyba  jako  jeden  z  pierwszych,
który da³ przyk³ad ³amaniu s³owa w przyrze
czeniu by³ � jak mi siê wydaje � Marcin Luter
(w³a�ciwie Luder);  nazwisko  zosta³o  nieco
zmienione, bo w  jêzyku niemieckim ozna
cza³o pewn¹ nieobyczajno�æ. �lubowa³ prze
cie¿ jako zakonnik bez¿enno�æ (nikt go, jak
s¹dzê, do tego nie zmusza³). A jednak wzi¹³
za ¿onê nawet zakonnicê Katarzynê von Bo
ra. Obecnie  próbuje  siê  to  jako� wyt³uma
czyæ. Zreszt¹ wyt³umaczenia znajduje siê dla
wielu innych niemoralnych przypadków. Jest
to logicznie mo¿liwe. Wystarczy zajrzeæ do
jakiego�  podrêcznika  logiki,  np.  Tadeusza
Kotarbiñskiego Elementów. A mo¿na tak¿e
skorzystaæ z kronik rozpraw s¹dowych. Jak
pamiêtam,  gdy  pewna  prezeska  pewnego
stowarzyszenia niepe³nosprawnych opró¿ni³a
konto bankowe tego stowarzyszenia, to ad
wokat na rozprawie s¹dowej, broni¹cy swojej
klientki, wo³a³: �Kto �mie powiedzieæ, ¿e ona

ukrad³a pieni¹dze, ona przecie¿ tylko je wziê
³a�.  S³owem  do�æ  ³atwo mo¿na  szafowaæ.
Dlatego przestrzegam przed nadu¿ywaniem
s³owa przyjaciel/przyjació³ka. Niejednokrot
nie wystarczy okre�lenie  (i  tak  ju¿ mocne)
osoba zaprzyja�niona ze mn¹ (lub moj¹ ro
dzin¹, moim  domem),  to  znaczy  okazuj¹ca
du¿¹ serdeczno�æ i ¿yczliwo�æ. W przyja�ni
potrzebne jest rzeczywi�cie czêsto okazywa
nie serdeczno�ci  (zw³aszcza w�ród kobiet),
ale ogólnie rzecz bior¹c potrzebne jest zrozu
mienie sytuacji, zw³aszcza psychicznej, dru
giego cz³owieka. Obecnie mówi siê czêsto
o tak zwanej empatii, to znaczy umiejêtno�ci
wczuwania siê w po³o¿enie innej osoby, iden
tyfikowania siê uczuciowo z kim�; po angiels
ku mówimy: empathy, a po niemiecku Ein
fühlung,  pamiêtaj¹c,  ¿e em  lub en  to w  lub
wewn¹trz, a patio to czucie.
  Mo¿e warto przytoczyæ tu jeszcze jeden
problem. Zawieranych jest obecnie (nie tylko
u  nas)  sporo  uk³adów,  paktów  (zw³aszcza
wojskowych), choæ historyczne do�wiadcze
nie  uczy,  ¿e  najczê�ciej  nie  s¹  te  sojusze
(obecnie jest modne s³owo alianse) w pe³ni

realizowane.  Zawsze  znajduje  siê  ku  temu
odpowiednie wyt³umaczenie. Ale dlaczego
mimo  tych negatywnych  faktów podpisuje
siê te traktaty? S¹dzê (mo¿e siê mylê), a¿eby
okazaæ spo³eczeñstwu znaczenie, warto�æ lub
si³ê danej urzêduj¹cej w³adzy (rz¹du). Gdy
³amane  s¹  porozumienia  gospodarcze,  to
jeszcze pó³ biedy, choæ odczuwalne s¹ eko
nomicznie dla wszystkich), ale znacznie go
rzej jest, gdy niedotrzymywane s¹ podpisane
pakty militarne (czego mogli�my wielokrot
nie do�wiadczaæ), gdy¿ wówczas jest to praw
dziwa  tragedia.  Dlatego  lepiej  trzymaæ  siê
starej sentencji: pragniesz pokoju, przygoto
wuj siê na wojnê. Zawsze lepiej liczyæ tylko
na  w³asne  si³y  zbrojne  i  siê  odpowiednio
zabezpieczaæ.  Niestety,  wbrew  zamys³om
ca³ych spo³eczeñstw, narodów i pañstw, stale
wybuchaj¹ w �wiecie konflikty zbrojne i nie
jest temu w stanie zapobiec nawet Organiza
cja Narodów Zjednoczonych. Pojawiaj¹ siê
tylko deklaracje i na tym koniec.

PROF. TADEUSZ GERSTENKORN

Przyja�ñ
Nie jest ³atwo okre�liæ to pojêcie; ujmuj¹c jednak krótko i zwiê�le, mo¿na chyba powiedzieæ,
¿e  to wiê� miêdzy osobami (czasem nawet grupami osób) oparta na wzajemnej
¿yczliwo�ci, szczero�ci, zaufaniu, bezinteresowno�ci, serdeczno�ci i pomocy.

W tym drugim przypadku wspó³organiza
torem prezentacji by³a Biblioteka Gminna
w Ustroniu, bêd¹ca notabene fili¹ bibliote
ki w Dzier¿¹znej, a rolê gospodarzakonfe
ransjera pe³ni³a, z godn¹ uznania swad¹, kie
ruj¹ca bibliotek¹ w Ustroniu, Edyta Janczak.
  Pewnej soboty wyst¹pi³ w Ustroniu dwu
osobowy kabaret Fifa Rafa z Lublina. Jest to,
dzia³aj¹cy ju¿ od dekady i � jak mo¿na prze
czytaæ w ulotce reklamowej � wielokrotnie
nagradzany, estradowy duet ma³¿eñski Alek
sandry i Mateusza Kwiatkowskich. Wystêpy
Fifa Rafa maj¹ charakter autorski, Kwiatkows
cy sami bowiem przygotowuj¹ teksty, a tak¿e
muzykê. Podkre�laj¹, ¿e �ród³em pomys³ów
jest dla nich po prostu ¿ycie codzienne.

  Tym  razem  przedstawili  niezbyt  d³ugi
program z³o¿ony z niespe³na dziesiêciu � lep
szych lub gorszych � skeczy oraz, niestety,
tylko jednej piosenki (o mi³o�ci nieszczê�li
wej), interpretowanej do�æ ciekawie, choæ
z akompaniamentem z playbacku, przez Alek
sandrê Kwiatkowsk¹. Na pewno chêtnie po
s³ucha³oby siê kolejnego utworu muzycznego
(einmal ist keinmal � jak mawiaj¹ Niemcy),
bo chyba repertuar adeptki sceny i inne pio
senki zawiera. Zaprezentowane, na w miarê
przyzwoitym poziomie aktorskim, skecze te¿
obraca³y  siê  g³ównie wokó³  spraw mêsko
damskich, z uwzglêdnieniem kontekstu ma³
¿eñskiego. Nie zabrak³o dyskretnych aluzji
politycznych.

  Mieszkañcy  Ustronia  i  letnicy  ciep³o
przyjêli lublinian, choæ zapewne nikt w swej
ocenie nie lokowa³ ansamblu w kabaretowej
czo³ówce krajowej. Bo  te¿ Fifa Rafa,  jako
duet amatorski, ma jeszcze przed sob¹ du¿o
pracy nad doskonaleniem umiejêtno�ci, tak¿e
w dziedzinie literackoscenariuszowej. Dob

rze by te¿ zespo³owi zrobi³o, gdyby nie ule
ga³, jak niektóre inne kabarety, taniej �mo
dzie�  i zrezygnowa³ z przyziemnych ¿arci
ków z ksiê¿y. Tak czy inaczej urozmaicenie
wakacji by³o...

JANUSZ JANYST

Kabaret w Ustroniu
Latem, mimo pandemii, mo¿na siê ju¿ by³o wybraæ na jakie� wystêpy. Na przyk³ad Gminne
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzier¿¹znej przewidzia³o na okres wa
kacyjny cykl imprez artystycznych, które � z zachowaniem rygorów sanitarnych � odbywa³y
siê zarówno w siedzibie Centrum, jak i na plenerowych estradach Grotnik i Ustronia.

Wystêp Fifa Rafa w Ustroniu Fo
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Tytu³ spotkania brzmia³: Kan Kowalewski �
zapomniany bohater? Znak  zapytania  ka¿e
siê zastanowiæ, czy zosta³ zapomniany czy
nie mogli�my o nim pamiêtaæ, bo tak poto
czy³a siê historia. W okresie miêdzywojen
nym by³ znany i popularny, po 1945 r. celo
wo zosta³ w tê otch³añ zapomnienia rzucony.
Gdyby historia potoczy³a siê inaczej na pew
no wiedza o jego dokonaniach by³aby rozpo
wszechniona.  A to bohater godny zapamiê
tania. By³ postaci¹ na tyle wszechstronn¹, ¿e
wymyka³ siê schematom.

Jan Kowalewski urodzi³ siê 24 pa�dzier
nika 1892 r., a nie jak przez wiele lat s¹dzono
23 pa�dziernika. Taka data widnieje te¿ na
³ódzkiej  tablicy  mu  po�wiêconej  przy  ul.
Piotrkowskiej. Urodzi³ siê w £odzi w rodzi
nie robotniczej, tata by³ robotnikiem, mama,
z domu Kowalska, s³u¿¹c¹.

Ukoñczy³ Szko³ê Handlow¹ Zgromadze
nia Kupców w £odzi, uzyska³ nawet maturê,
choæ nie by³ prymusem. Na studia wyjecha³
do Belgii , do Liège, gdzie studiowa³ chemiê
i uzyska³ dyplom. Powróci³ do £odzi i odby³
praktykê w zak³adach chemicznych w Zgie
rzu. Nastêpnie pracowa³ jeszcze w polskiej
fabryce na Kijowszczy�nie, w Bia³ej Cerkwi,
gdzie podj¹³ pracê w jednej z polskich fabryk.
Gdy wybuch³a I wojna �wiatowa zosta³ po
wo³any do wojska. Skierowano go do szko³y
wojskowej w Kijowie, któr¹ ukoñczy³ z wy
ró¿nieniem  i  rozpocz¹³  s³u¿bê w wojskach
chemicznych. Tam zetkn¹³ siê z szeroko ro
zumian¹ s³u¿b¹ radiotelegraficzn¹, z wojska
mi ³¹czno�ci. S³u¿y³ na terenach Rumunii
i Mo³dawii. I wojna �wiatowa by³a dla Pola
ków by³a szans¹ na niepodleg³o�æ, ale by³a te¿
czasem  bratobójczych walk  Polaków w  ar
miach  zaborczych,  którym  z  czasem  coraz
bardziej zale¿a³o, by mieæ Polaków po swojej
stronie. Zaczê³y tworzyæ siê polskie oddzia³y
u boku zaborców. Jan Kowalewski zosta³ wi
ceprezesem struktur Zwi¹zku Polaków Wojs
kowych 9 Armii i zajmowa³ siê wydawaniem
�Wiadomo�ci  Tygodniowych�,  polskiej  ga
zetki  wojskowej  o  ró¿norodnej  tematyce.
Udowodni³, ¿e w kolejnej dziedzinie mo¿e siê
sprawdziæ. Po kilku miesi¹cach zostaje prze
niesiony do formuj¹cego siê II Korpusu Pol
skiego i trafia do oddzia³u Józefa Hallera. Bie
rze udzia³ w bitwie pod Kaniowem z wojska
mi niemieckimi w maju 1918 r. Polacy przeg
rali. Jan Kowalewski do niewoli, ale uciek³
i ostatecznie znalaz³ siê w 4 Dywizji Strzelców
Polskich por. Lucjana ¯eligowskiego. W dy
wizji by³ odpowiedzialny za wywiad.

W Polsce zostaje przydzielony do sekcji
szyfrowej, która ma na celu ³amanie szyfrów
wojsk na Wschodzie. Tu zaczyna siê historia.
Jan Kowalewski zastêpuje kolegê na s³u¿bie
i  nudz¹c  siê  przegl¹da  depesze  radzieckie.
Zauwa¿a prawid³owo�æ. Kluczem by³o s³owo
dywizja, gdzie trzy razy powtarza siê litera �i�.
Przy  pomocy�  grzebienia  uda³o  mu  siê
odszyfrowaæ depeszê. Szybko zosta³ szefem
oddzia³u, który odczytywa³ szyfry sowieckie.
  Bolszewicki  plan  ataku  na  Warszawê
latem 1920 r. zak³ada³ atak dwoma frontami
z terenu Bia³orusi na pó³noc od Polesia i na

po³udnie od Polesia. Pó�niej te si³y mia³y siê
po³¹czyæ  i  uderzyæ  na Warszawê.  Znaj¹c
sowieckie plany dowództwo polskie uderzy
³o na pó³nocny front � znamy to jako ofensy
wê znad Wieprza. To by³a wojna o wszystko.
Ocalili�my polsk¹  niepodleg³o�æ,  a  nawa³a
nie posz³a na Zachód.

Za zas³ugi dla zwyciêstwa Kowalewski
otrzyma³ najwy¿sze odznaczenie Virtuti Mi
litari V klasy w 1922 r. Doceniono jego rolê
w tym zwyciêstwie. Sam Kowalewski przez
d³ugie lata milcza³ na temat swojego udzia³u.
Dopiero w 1965  r.,  tu¿  przed  �mierci¹,  na
³amach polskiej emigracyjnej gazety opubli
kowa³ artykulik na ten temat.
  Po zakoñczeniu wojny polskobolszewic
kiej przed krótki czas przebywa³ na Litwie,
a nastêpnie bra³ udzia³ w kszta³towaniu grani
cy zachodniej. Tu zajmowa³ siê ochranianiem

obszarów plebiscytowych, ale tak¿e kierowa³
sekcj¹ wywiadowcz¹ w III powstaniu �l¹skim.
  Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych  Jan
Kowalewski zosta³ w 1923 r. skierowany do
Japonii  z misj¹  szkoleniow¹. Mia³  nauczyæ
odczytywania sowieckich szyfrów zespó³ ja
poñski. Wypowiada³ siê pó�niej o nich do�æ
nieprzychylnie, mówi¹c, ¿e nie chc¹ siê uczyæ
i nie znaj¹ jêzyków. Japoñczycy byli za to  pod
wra¿eniem jego umiejêtno�ci. Misja mia³a tak
¿e zakulisowy charakter i jej celem by³o zeb
ranie ró¿norodnych informacji o Japonii. War
to dodaæ, ¿e jako jeden z pierwszych Europej
czyków zosta³ przez Japoñczyków uhonoro
wany orderem wschodz¹cego s³oñca, otrzy
ma³ te¿ szablê od japoñskiego cesarza.

Po powrocie do Polski studiowa³ w szko
le wojskowej w Warszawie, a pó�niej wyje
cha³ elitarnej szko³y wojskowej do Francji.
To by³ czas nie tylko doskonalenia umiejêt
no�ci wojskowych, ale i nawi¹zania kontak
tów, doszlifowania jêzyków. Bo Kowalewski
by³ poliglot¹: zna³ rosyjski, niemiecki, fran
cuski, angielski, rumuñski, byæ mo¿e japoñs
ki. Pó�niej pewnie te¿ portugalski.
  Po powrocie do kraju w 1929 r. otrzyma³
przydzia³ na funkcjê attaché wojskowego w...
Moskwie. Co ciekawe, Rosjanie mieli zast
rze¿enia do tej nominacji, ale w zwi¹zku z je

go misj¹ w Japonii. Prawdopodobnie wów
czas nie znali jeszcze jego roli w wojnie pols
kobolszewickiej. Prowadzi³ tam dzia³alno�æ
do  1933  r.,  gdy  Sowieci  doprowadzili  do
wydalenia z Moskwy.
  Kolejnym miejscem pracy by³a placówka
w Rumunii,  tak¿e  jako  attaché wojskowy.
Rumunia to by³ jeden z dwóch przyjaznych
s¹siadów i wa¿ne by³o utrzymanie dobrych
stosunków. Dziêki jego dzia³aniom Rumuni
kupowali  polskie  wyposa¿enie  wojskowe,
jak np. maski gazowe. To by³a bardzo udana
misja i znajomo�ci wówczas zawarte oka¿¹
siê wa¿ne ju¿ wkrótce, gdy wybuchnie wojna.
  W 1937 r. powróci³ do Polski i zaanga¿o
wa³ siê w politykê jako szef sztabu sanacyj
nego  OZONu. Mia³  spory  autorytet  i  by³
uwa¿any za pi³sudczyka. To zajêcie nie trwa
³o  d³ugo,  poniewa¿  nie  podoba³y  siê  jego
dzia³ania konsolidacji wokó³ OZONu ludzi
ró¿nych pogl¹dów od socjalistów po naro
dowców. Chcia³ realizowaæ idee ponadpar
tyjn¹  idee  pañstwow¹,  ale  to  oczywi�cie
okaza³o siê utopi¹. Kowalewski uwa¿a³, ¿e
ró¿nice miêdzy Polakami nie s¹ ró¿ne, a ró¿
ne s¹ metody i personalne uprzedzenia.
  Mianowano  go  dyrektorem  naczelnym

Towarzystwa  Importu  Surowców  TISSA,
zwi¹zanego  oczywi�cie  z  wywiadem.  Je¿
d¿¹c  czêsto  na  Zachód  podejmowa³  tak¿e
dzia³ania wywiadowcze,.
  Gdy wybuch³a II wojna �wiatowa Kowa
lewski nie maj¹c przydzia³u wojskowego tu³a
siê po stolicy. Stara siê zabezpieczyæ surowce
jako  prezes  TISSy.  Czê�æ  surowców mia³
zatopiæ w £azienkach, by nie wpad³y w rêce
wroga. Ostatecznie pozwolono mu wróciæ do
wojska  jako  oficer  ³¹cznikowy.  Prowadzi³
kolumny wojsk do rumuñskiej granicy, gdzie
Polacy  zostali  internowani.  Tu  na  pewno
przyzna³a siê znajomo�æ Rumunii. Natych
miast zaanga¿owa³ siê w pomoc kilkunastu
tysi¹com uchod�ców cywilnych.

Pod koniec 1939 r. wyjecha³ do Francji.
By³ to jeszcze okres �dziwnej wojny�, a we
Francji dzia³a³ polski rz¹d i organizowa³a siê
armia.  Polecono mu  napisanie  z  Ignacym
Matuszewskim memorandum dotycz¹ce ce
lów Polski w II wojnie �wiatowej. Za waru
nek wspó³pracy z Sowietami przyjêto uzna
nie granicy z traktatu ryskiego.
  Gdy Francja upad³a i wyjecha³ do Portu
galii, gdzie krzy¿owa³y siê �cie¿ki, zarówno
alianckie jak i z pañstw Osi. Rozpocz¹³ od
pomocy kilku tysi¹com uchod�ców. Podej
mowa³ te¿ wszelkie dzia³ania, poza militar

nymi, na szkodê Niemców. By³ do�æ skutecz
ny,  wykorzystywa³  japoñskich  znajomych.
Polacy np. korzystali z radiostacji Mand¿u
kuo do wysy³ania wiadomo�ci do Polski, byli
akredytowani przy placówkach Mand¿ukuo
np. w Berlinie. Rozmawia³ z W³ochami, Wêg
rami czy Rumunami, buduj¹c klimat do wy
cofania siê ze wspó³pracy z Niemcami. W to
ku tych rozmów uda³o siê ustaliæ przybli¿on¹
datê ataku Niemiec na ZSRR. Sam Churchill
gratulowa³ mu tego sukcesu.
  Przeprowadzi³ te¿ w Portugalii dosyæ cie
kaw¹ misjê, choæ nieco samowoln¹ � dopro
wadzi³  do  uwolnienia  rumuñskiego  króla
Karola II z Hiszpanii, w której siê znalaz³ po
abdykacji. I tam zosta³ de facto internowany,
który chcia³ wspó³pracowa³ z aliantami. Ale
Brytyjczycy nie byli tym zainteresowani i król
wyjecha³ do Ameryki Po³udniowej.
  Z czasem dzia³alno�æ Kowalewskiego
w Portugalii zaczê³a byæ dla Brytyjczyków
niewygodna. Móg³ za tym staæ sam Stalin,
który wywiera³ coraz wiêkszy wp³yw na poli
tykê Wielkiej Brytanii. Kowalewski  zosta³
wiêc wiosn¹ 1944 r. odwo³any i wyjecha³ do
Wielkiej Brytanii. Wzi¹³ udzia³ w przygoto
waniu wojsk polskich do l¹dowania w Nor
mandii, planowa³ akcjê dywersyjn¹ przeciw
Niemcom  we  Francji.  Planowa³  te¿  zrzut
broni do obozów jenieckich na terenie Nie
miec, by wywo³aæ powstanie, ale ten plan za
zbyt ryzykowny.
  Po wojnie, bior¹c pod uwagê rolê w woj
nie  polskobolszewickiej  i  dalsze  dzia³ania,
Kowalewski nie móg³ wróciæ do Polski. Ostat
nie  lata  spêdzi³ w Londynie,  gdzie  po�lubi³
m³od¹ Angielkê (jego ¿ona zmar³a w Portuga
lii). Do koñca anga¿owa³ siê w ¿ycie polonij
ne, wydawa³ czasopismo dotycz¹ce wschod
niej Europy, hobbystycznie ³ama³ szyfry, m.in.
Traugutta.  Zmar³  21  pa�dziernika  1965  r.
Zosta³ pochowany w Londynie.

Historia potoczy³a siê w ten sposób, ¿e
nie mogli�my umie�ciæ go w godnym miejs
cu jako bohatera. Nie by³o �róde³, nie mo¿na
by³o pozyskaæ wiedzy o jego dzia³aniach. Ale
mimo to na Zachodzie po II wojnie �wiato
wej by³o do�æ znany.

Dzi� powoli wychodzi z otch³ani zapom
nienia. Jest choæby rok Jana Kowalewskiego.
Muzeum II Wojny �wiatowej podjê³o stara
nia  o  uhonorowanie  Jana  Kowalewskiego
przyznaj¹c nagrodê jego imienia. Nawi¹zany
zosta³ kontakt z Hugo KowalewskimFerrei
ra, wnukiem, który udostêpni³ wiele niezna
nych zdjêæ z albumów rodzinnych, tak¿e od
dalszej rodziny z Polski.

By³a  to  postaæ  wszechstronna,  która
sprawdza³a  siê na  ró¿nych obszarach,  jego
dzia³ania charakteryzowa³y  siê  skuteczno�
ci¹, przyczyni³ siê niezwykle do dobra Ojczy
zny. Nale¿y go stawiaæ z innymi wybitnymi
bohaterami polskimi II wieku.

NOTOWA£A: IKA

Zapomniany bohater?
W  ustanowionym  przez  Senat  Roku  Jana  Kowalewskiego  Katolicki  Klub  im.  �w.
Wojciecha zorganizowa³ spotkanie po�wiêconej tej niezwyk³ej postaci. Wyk³ad wyg³osi³
Wojciech  Grott,  autor  ksi¹¿ki  po�wiêconej  Kowalewskiemu.  Spotkanie  sfinansowane
zosta³o przez Narodowy Instytut Wolno�ci � Centrum Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatel
skiego ze �rodków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 2020.

  Wojciech  Grott

 Jan Kowalewski
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Z okazji Tygodnia Wychowania biskupi pol
scy wydali list pasterski. Nawi¹zuj¹c do czy
tañ mszalnych, biskupi stwierdzaj¹, ¿e �w oso
bisty rozwój ka¿dego cz³owieka wpisane s¹
relacje z bli�nimi�, a �troska o drugiego cz³o
wieka  jest  realizacj¹  przykazania mi³o�ci�.
Biskupi przywo³uj¹ te¿ s³owa �w. Jana Paw³a
II: �Podobnie jak ro�lina potrzebuje �wiat³a
i ciep³a dla swego rozwoju, tak cz³owiek mi
³o�ci.� (Jan Pawe³ II, Anio³ Pañski, 26 grud
nia 1982). Jak podkre�laj¹ autorzy listu, �bu
dowanie dojrza³ych, g³êbokich relacji opar
tych na mi³o�ci jest te¿ warunkiem skutecz
no�ci procesu wychowania�.

Biskupi odnie�li  siê do czasu epidemii,
który móg³ ukazaæ tak¿e wyra�niej nasze re
lacje rodzinne: �Przymusowe pozostawanie
w domu w gronie najbli¿szych pozwoli³o nam
wyra�niej zobaczyæ, co tak naprawdê kryje
siê w naszym wnêtrzu. Byæ mo¿e uda³o siê
nam zobaczyæ, wokó³ jakich warto�ci skon
centrowane  jest  nasze  ¿ycie,  ujawni³y  siê
emocje, wysz³y na jaw s³abo�ci i mocne stro
ny  wzajemnych  relacji. Warto  jeszcze  raz
obj¹æ my�l¹ ten okres i wyci¹gn¹æ z niego
praktyczne wnioski�.
  Jak zaznaczaj¹ Biskupi, �niejedna rodzi

na ma powód, by dziêkowaæ Bo¿ej Opatrz
no�ci za dobre wykorzystanie okazji do po
g³êbienia  relacji  i wzmocnienia wzajemnej
mi³o�ci. Trzeba jednak dodaæ, ¿e równie¿ ci,
którzy dziêki czasowemu porzuceniu zawrot
nego tempa spraw dostrzegli, ¿e ich relacje
rodzinne wymagaj¹ uzdrowienia, mog¹ byæ
wdziêczni,  ¿e  dysponuj¹  diagnoz¹  umo¿li
wiaj¹c¹ wprowadzenie zmian w najistotniej
szej przecie¿ sferze ¿ycia. Warto wykorzys
taæ tê niepowtarzaln¹ okazjê. Mo¿e potrzebna
bêdzie rozmowa z duszpasterzem, z doradc¹
rodzinnym, czasem z terapeut¹. Owocem po
zytywnie prze¿ytego kryzysu jest pog³êbienie
i umocnienie relacji. Jak wielu ma³¿onków
mo¿e powiedzieæ: �Gdyby nie trudny okres,
jaki mamy za sob¹, nie byliby�my dzi� tak
kochaj¹c¹ siê rodzin¹�. Podkre�lono równie¿
rolê rodziców, którzy w trudnym czasie przy
jêli na siebie i �jeszcze gorliwiej ni¿ do tej
pory realizowali spoczywaj¹ce na nich obo
wi¹zki  pierwszych  i  najwa¿niejszych kate
chetów�.
  Biskupi odnie�li siê równie¿ do roli me
diów, szczególnie elektronicznych, w dobie
pandemii, ale te¿ w ca³ym procesie wycho
wania, dziêki czemu wiele osób mia³o mo¿

liwo�æ  kontaktu  ze  swym  ko�cio³em  para
fialnym, udzia³u we Mszy �wiêtej, we wspól
nej modlitwie  czy w  rekolekcjach wielko
postnych. Odwiedzano te¿ strony z warto�cio
wymi homiliami, tekstami czy filmami reli
gijnymi.
  Odnosz¹c siê do s³ów Papie¿a Francisz
ka, biskupi, maj¹c �wiadomo�æ zagro¿eñ ze
strony mediów elektronicznych, podkre�laj¹,
¿e �wiele dziedzin ¿ycia mog³o siê rozwijaæ,
z pewno�ci¹ w niepe³nej formie, dziêki me
diom elektronicznym. Obok prze¿ywania wia
ry, mo¿na tu wymieniæ zdalne nauczanie rea
lizowane przez szko³y i wy¿sze uczelnie czy
przep³yw informacji�. To tak¿e jeden z powo
dów, by w procesie wychowania  i edukacji
k³a�æ  nacisk  na  kszta³towanie  �kompetencji
odpowiedzialnego poruszania  siê w �wiecie
mediów spo³eczno�ciowych�.
   �W czasie ograniczeñ spowodowanych
epidemi¹ � pisz¹ Biskupi � wielu z nas u�wia
domi³o  sobie,  jak wa¿ne znaczenie ma dla
nas wspólne praktykowanie wiary. W zupe³
nie inny ni¿ do tej pory sposób prze¿yli�my
tegoroczne Triduum Paschalne i �wiêta Wiel
kanocne, brakowa³o nam �wi¹tecznej i nie
dzielnej Mszy �wiêtej. Ten czas, pe³en têsk
noty  za  powrotem  do  zwyczajnych  form
religijno�ci, móg³ siê przyczyniæ do wzmoc
nienia  naszej  osobistej  relacji  z  Bogiem.
Cz³owiek, który rozwinie tak¹ relacjê, prze
kona siê, ¿e jest ona silniejsza ni¿ wszystkie

okoliczno�ci zewnêtrzne. Powtórzy wtedy za
�w. Paw³em, ¿e ��ani �mieræ, ani ¿ycie, ani
anio³owie, ani Zwierzchno�ci, ani rzeczy te
ra�niejsze, ani przysz³e, ani Moce, ani co wy
sokie, ani co g³êbokie, ani jakiekolwiek inne
stworzenie nie zdo³a nas od³¹czyæ od mi³o�ci
Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu
naszym� (Rz 8, 3839)�.

Jak podkre�laj¹ Biskupi, �warto przyjrzeæ
siê swojej modlitwie i zastanowiæ siê, na czym
tak naprawdê nam zale¿y � na samym Jezusie
czy na tym, co mo¿emy od Niego otrzymaæ.
  Odkrywajmy codziennie w swym ¿yciu
obecno�æ Jezusa, najlepszego i najwa¿niej
szego Przyjaciela. Pomó¿my w tym naszym
wychowankom. Osobista relacja z Jezusem,
który ju¿ nas nie nazywa s³ugami, ale przy
jació³mi (J 15,15) ma fundamentalne znacze
nie dla naszego ¿ycia wiar¹. Przy tej relacji
jeszcze  bardziej  istotne  staj¹  siê wszystkie
nasze wiêzi z bli�nimi, nabieraj¹c zupe³nie
nowego, g³êbszego znaczenia.
  Tydzieñ Wychowania jest obchodzony
w Ko�ciele katolickim w Polsce od 2011 ro
ku jako wyraz troski Ko�cio³a o dobro m³o
dzie¿y i dzieci oraz forma zwrócenia uwagi
na piln¹ potrzebê wychowania jako �pomocy
w szukaniu prawdy, która powinna byæ fun
damentem wychowania�.

IWONA KLIMCZAK

Pod has³em �Budujmy wiêzi� od 13 do 19 wrze�nia Ko�ció³ katolicki w Polsce prze¿ywa
Tydzieñ Wychowania. Inicjatywa ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie problemów
przygotowania m³odych ludzi do ¿ycia spo³ecznego w duchu katolickim. Organizatorem jest
Komisja  Wychowania  Katolickiego  Konferencji  Episkopatu  Polski  oraz  Rada  Szkó³
Katolickich. Tydzieñ Wychowania obchodzimy ju¿ po raz dziesi¹ty.

Budujmy wiêzi

W niedzielê 4 pa�dziernika o godz. 18 w kil
kunastu  ko�cio³ach  naszej  Archidiecezji
£ódzkiej, które w nastêpnym roku bêd¹ pe³
niæ funkcjê ko�cio³ów jubileuszowych Ksiê
¿a Biskupi bêd¹ sprawowaæ Eucharystiê po
³¹czon¹ z uroczyst¹ zapowiedzi¹ Jubileuszu.
  5 pa�dziernika, równie¿ o godz. 18, ca³y
Episkopat w katedrze ³ódzkiej bêdzie konce

lebrowa³ Mszê �wiêt¹ pod przewodnictwem
Nuncjusza Apostolskiego w Polsce Salvatore
Pennacchio, który wyg³osi te¿ homiliê.

6 pa�dziernika Eucharystia sprawowana
przez wszystkich polskich biskupów bêdzie
mia³a miejsce w Pabianicach u �w. Mateusza
� w ko�ciele, w którym modli³ siê ma³y Raj
mund Kolbe  i  przed Cudownym Obrazem

Matki Bo¿ej otrzyma³ obietnicê dwóch ko
ron: wyznawcy i mêczennika.
  Ks. Abp Ry� zaprasza wiernych do licz
nego udzia³u w tych wydarzeniach, a ksiê¿y
do do koncelebry. � Dziêki nim nasz Jubile
usz stanie siê wydarzeniem ca³ego Ko�cio³a
w Polsce � stwierdza Metropolita £ódzki. �
Tak przecie¿ chcemy go prze¿ywaæ: nie w wy
izolowanej samowystarczalno�ci, lecz dziel¹c
siê  nasz¹  rado�ci¹  ze  wszystkimi  naszymi
Siostrami i Braæmi w Polsce, opieraj¹c siê
na potêdze tak¿e ich wspólnoty i modlitwy.
  Jubileusz 100lecia diecezji ³ódzkiej zo

stanie otwarty 10  i 12 grudnia. Pierwszym
akcentem  jubileuszowym  by³a  diecezjalna
pielgrzymka do Gniezna, najstarszej polskiej
diecezji, z której czê�ci powsta³a w 1920 r.
diecezja ³ódzka. 14 listopada ma siê odbyæ
jeszcze pielgrzymka diecezjalna do Warsza
wy, bowiem tak¿e z czê�ci tej diecezji utwo
rzono nasz¹.

TERESA SZEMERLUK

Biskupi przyjad¹ do £odzi
Jak poinformowa³ Ks. Abp Grzegorz Ry�, Metropolita £ódzki, 5 i 6 pa�dziernika w £odzi
i w Pabianicach odbêdzie siê Konferencja Episkopatu Polski. Ma to zwi¹zek z rozpoczêciem
obchodów 100lecia diecezji ³ódzkiej. Posiedzeniu towarzyszyæ bêd¹ uroczysto�ci liturgiczne.
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  Urzêdy pañstwowe pe³ni³ liczne, za� bu³a
wa hetmana wielkiego koronnego by³a zwieñ
czeniem jego kariery politycznej. Wcze�niej
zajmowa³ stanowisko kanclerza wielkiego ko
ronnego, hetmana polnego koronnego (1588
1618).  By³  ponadto  wojewod¹  kijowskim,
kasztelanem lwowskim, sekretarzem królews
kim (za panowania Stefana Batorego), staro
st¹: ka³uskim, kamionackim, hrubieszowskim,
rohatyñskim, miêdzyrzeckim, barskim, jawo
rowskim i wójtem barskim. Czemu zawdziê
cza³ tak bogat¹ karierê polityczn¹, bo przecie¿
pochodzi³ z zaledwie �redniej szlachty?
  Oddaj¹c siê pod kuratelê kanclerza koron
nego Jana Zamoyskiego, choæ ród jego nie by³
mu równy, ̄ ó³kiewski nie us³ysza³ kultowego
spie... dziadu, co wspó³cze�nie spotyka wielu,
lecz  powierzano mu  te  urzêdy  pañstwowe,
ci¹gn¹c go w górê. U kresu ¿ycia nie zalicza³
siê ju¿ do �redniej szlachty, lecz do magna
terii. Widomym tego znakiem by³o za³o¿enie
w1603 r. miasta ̄ ó³kiew i wzniesienie zamku.
�rednia szlachta takich inwestycji nie dokony
wa³a. Tu ̄ ó³kiewski wzorowa³ siê na siedzibie
Zamojskich � Zamo�ciu.

  Pod okiem J. Zamojskiego, jako jego dwo
rzanin, ¯ó³kiewski zaprawia³ siê do s³u¿by
wojskowej i politycznej. Za panowania Ba
torego uczestniczy³ w poskromnieniu zbun
towanego  Gdañska  oraz  w  wyprawie  na
Psków. Kiedy nasta³o kolejne bezkrólewie,
w  bitwie  pod  Byczyn¹  �mia³ym  atakiem
jazdy przechyli³ zwyciêstwo na stronê zwo
lenników Wazy i zdoby³ wielk¹, ¿ó³t¹, habs
bursk¹ chor¹giew. Bra³ udzia³ w wyprawach
Zamoyskiego na Multany i poskramia³ zbun
towanego Nalewajkê i £obodê. Choæ z po
lityk¹ królewsk¹ siê nie zgadza³, to jednak
rokoszanina,  nota  bene  swojego  szwagra
Zebrzydowskiego pokona³ pod Guzowem.

  W  1609  r.  ¯ó³kiewski  stan¹³  na  czele
polskiego korpusu interwencyjnego, wys³ane
go na pomoc tzw. dymitriadzie, w której wojs
ka magnatów polskich uwik³a³y siê w rosyjsk¹
wojnê domow¹. Interwencja rozpoczê³a ofi
cjalnie wojnê polskorosyjsk¹ trwaj¹c¹ w la
tach 1609�1618. Rozpocz¹³ d³ugotrwa³e oblê
¿enie Smoleñska. 4 lipca 1610 r. w s³ynnej bit
wie pod K³uszynem odniós³ swe najwiêksze
zwyciêstwo, pokonuj¹c oddzia³em 2700 husa
rzy (wspomaganych przez 200 piechurów) ar
miê rosyjsk¹ licz¹c¹ 30 tys. ¿o³nierzy, wspie
ran¹  przez  korpus  szwedzki  licz¹cy  5  tys.
wojska, po czym na dwa lata zaj¹³ Moskwê.
Wzi¹³ do niewoli Wasyla Szujskiego  i  jego
dwóch braci. By³ zwolennikiem osadzenia na
tronie moskiewskim syna króla Zygmunta III
Wazy, W³adys³awa oraz unii miêdzy Polsk¹
a Moskw¹. 28 sierpnia 1610 roku podpisa³
w Moskwie z bojarami rosyjskimi uk³ad, mo
c¹ którego królewicz W³adys³aw zosta³ og³o
szony carem Rosji. (...) Pos³aæ i biæ czo³em do

Najja�niejszego Wielkiego Zygmunta króla,
i do syna Jego Królewskiej Mo�ci, do królewi
cza Najja�niejszego W³adys³awa Zygmunto
wicza,  ¿eby  na  moskiewskie  i  na  wszytkie
wielkie hospodarstwa rosyjskie,  syna swego
Najja�niejszego W³adys³awa królewicza da³,
co �wiêciejszy Hermogen patriarcha moskiew
ski i wszystkiej Rusi, i metropolity, i archibis
kopy,  i  archimandryty,  i  ihumieni  i wszytek
o�wiecony sobór Boga prosi i hospodara W³a
dys³awa królewicza na rosyjskie hospodarst
wo chc¹ z rado�ci¹.(...) � napisano w tym po
rozumieniu. To ¯ó³kiewski, na obrady sejmu
29 pa�dziernika 1611 r.  uroczy�cie sprowadzi³
jeñców z rodu Szujskich (zdetronizowanego
cara Wasyla IV i jego dwóch braci), których
zmusi³ do z³o¿enia ho³du Zygmuntowi III Wa
zie. Podkanclerzy Feliks Kryski podziêkowa³
mu w imieniu króla s³owami:Sama s³awa imiê
Waszmo�ci in longam rozniesie posteritatem,
bo� to sprawi³, co nad si³y i wszelkie by³o ocze
kiwanie.

  ¯ó³kiewski by³ zwolennikiem ugodowe
go rozwi¹zania sprawy rosyjskiej. Obcy mu
by³ duch jezuicki i królewski, wed³ug którego
Moskwa z Zygmuntem jako carem mia³aby
przej�æ na katolicyzm. Niestety, Zygmunt III

Waza  projekt  ten  storpedowa³...  ¯ó³kiewski
by³ cz³owiekiem tolerancji religijnej i zwolen
nikiem poszanowania prawos³awia. Ta rozbie¿
no�æ pogl¹dów spowodowa³a, ¿e ¯ó³kiewski
zdystansowa³ siê do polityki królewskiej.

  ¯ó³kiewski nie tylko wojowa³ i polityko
wa³. By³  tak¿e cz³owiekiem pióra. Warto�æ,
nie tylko historyczn¹, lecz tak¿e literack¹ ma
List Stanis³awa ¯ó³kiewskiego do Zygmunta
III Wazy opisuj¹cy zwyciêstwo pod K³uszynem
(5 lipca 1610) , orazPocz¹tek i progres wojny
moskiewskiej. By³  cz³owiekiem wykszta³co
nym  i  oczytanym,  zw³aszcza  w  utworach
pisarzy staro¿ytnych. Napisa³Pobudki do cnót
rycerskich  przez  polskiego  ¿o³nierza  z  dzie³
Seneki filozofa i inszych pisarzy zebrane.

  ¯ó³kiewski poleg³ 7 pa�dziernika 1620 r.

podczas odwrotu po bitwie pod Cecor¹, która
toczy³a siê z islamskim naje�d�c¹ 400 lat te
mu,  na  prze³omie wrze�nia  i  pa�dziernika.
Wyprawa ta, któr¹ sam zainicjowa³ zakoñczy
³a siê klêsk¹ polskiego orê¿a. Jesieñ ówczesna
by³a niezwykle d¿d¿ysta i wylew rzeki Prut
przyczyni³ siê do paniki po polskiej stronie,
która zaowocowa³a klêsk¹. Lecz sama �mieræ
to ma³o, Turczyn, IskanderPasza obszed³ siê
z cia³em hetmana tak, jak kilka stuleci wcze�
niej Tatarzy ze zw³okami Henryka II Pobo¿ne
go. Odr¹bawszy g³owê Hetmana Iskander na
bi³ j¹ na pikê i triumfalnie obje¿d¿a³ z ni¹ swój
obóz, po czym wywióz³ j¹ do Stambu³u.
  Po �mierci hetmana komnaty w pa³acu
w  ¯ó³kwi  pozosta³y  nienaruszone, w  takim
stanie jak za jego ¿ycia. Znajdowa³y siê tam
zarówno rzeczy osobiste, jak i zbroja, broñ czy
ofiarowana mu przez papie¿a bu³awa. Umiesz
czono tam równie¿ skrwawione szaty, które
nosi³ w chwili �mierci; nad ³o¿em wisia³a ko
pia obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej.
Z chwil¹ wykupienia cia³a z r¹k tureckich,
z polecenia wdowy przed obrazem nieustan
nie pali³a siê lampa. Ostatecznie cia³o hetmana
z³o¿ono w krypcie kolegiaty pod wezwaniem
Naj�wiêtszej Marii Panny oraz �w. Wawrzyñ
ca Mêczennika i Stanis³awa w rodzinnej ¯ó³
kwi. Na nagrobku umieszczono ³aciñski cytat
Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor (Pow
stanie kiedy� z ko�ci naszych m�ciciel) pocho
dz¹cy z Eneidy. Takim m�cicielem by³ pra
wnuk ¯ó³kiewskiego Jan III Sobieski.

  Postaæ Hetmana upamiêtni³y liczne utwo
ry literatury polskiej lecz z pewno�ci¹ Duma
o ¯ó³kiewskim� Juliana Ursyna Niemcewicza

jest najpiêkniejszym z nich.
  Za  szumnym  Dniestrem,  na  Cecorskim
b³oniu,/ Gdzie ¯ó³kiewskiego spotka³ los ok
rutny,/ Jecha³ Sieniawski odwa¿ny i smutny,/
W b³yszcz¹céy zbroi, i na �nie¿nym koniu. May
w³a�nie drzewa i kwiaty rozwiia³,/ Xiê¿yc
w noc cich¹ �wiec¹c roztoczony,/ O srebrne
skrzyd³a i he³m siê odbiia³,/ Lecz rycerz wzdy
cha³ ¿alem obci¹¿ony./ Niebieskie oczy serce
mit zrani³y,/I sw¹ srogo�ci¹ pokoiu zbawi³:/
Wzdycha³, koñ iego my�lom siê stosowa³,/
Z zwieszon¹ g³ow¹ zwolna postêpowa³./ Tak
duma³, alic po bladym promieniu,/ B³yszcz¹
c¹ widzi stal pomiêdzy krzaki,/ By³ to he³m; na
nim wzbyt drogim kamieniu./ Herb ¯ó³kiew
skiego, i rdzy krwawéy znaki./ Zdi¹³ go, i na
tak tkliwe widowisko,/ j¹³ mê¿ny rycerz rzewne
³zy wylewaæ,/ A widz¹c srogie walk poboiowis
ko,/ Usiad³, i takie zacz¹³ rymy �piewaæ./ Ce
corskie pola, i wy g³uche lasy!/ Co na wierz
cho³kach swych wiatry niesiecie,/ Roznie�cie

ciê¿kie ¿ale me po �wiêcie,/ Nad wodzem s³aw
nym w wiekopomne czasy./ Mê¿u! co s³awy
chêæ wyssa³e� w mleku,/ Zamoyski twoie prze
powiada³ cnoty,/ Pod iego znakiem w wiosny
ieszcze  wieku,/  Sia³e�  mord  srogi  w  liczne
Niemców roty./ Có¿ gdy hetmanem zosta³e� z
rycerza,/  I �wietnym pu³kom przywodziæ za
cz¹³e�?/ Granice Polski rêka twa rozszerza,/
Podbi³e� pañstwa, i iu¿ Moskwê wzi¹³e�./
A gdy siê wal¹ wie¿e niebotyczne,/ Dawnego
grodu, orê¿ twóy gotowy,/ Woyska Moska³ów
rosproszywszy liczne/ Wk³ada na Carów zwy
ciêskie okowy./ Hetmanie pe³en nie�miertelnéy
s³awy!/ Dniu w sercach Polskich nigdy nie
zmazany!/ Kiedy� z szczê�liwcy wróciwszy wy
prawy,/ Przed zgromadzone stawi³ ieñców sta
ny,/ Król Zygmunt siedzia³ na tronie, a w ko³o
/ W szkar³atnych szatach powa¿ni oycowie,/
M³ody W³adys³aw  poziera³  weso³o;/  Wtem
wszed³ ¯ó³kiewski, a za nim Carowie./ Królu,
narodzie wolny i potê¿ny!/ Wiodêæ ród Carów
nieszczêsny, lecz mê¿ny;/ Przyim go nie iako
chluby widowisko,/ Lecz iak odmiennéy for
tuny  igrzysko./ Bodayby Nieba co nam dzi�
szczê�ci³y,/ Wiod³y zwycieztwa za or³y Polskie
mi,/  Bodayby wnuki,  sposoby  srogiemi,/  Za
krzywdy przodków nigdy siê nie m�ci³y!/ Ty
W³adys³awie by� iéy klêski s³odzi³,/ Moskwaæ
przezemnie  �le  poddañstwa  �luby,/  Rz¹d�
ni¹, lecz wspomniy kêdy� siê urodzi³,/ Nie
chay ci kray twóy zawsze bêdzie luby!/ Tak
mówi³ hetman: któ¿by rzek³, ¿e chwile,/ Tak
�wietne w ciê¿kie  zamieni¹ siê klêski?/ ¯e
niemog¹c siê Turków oprzeæ sile./ Szanown¹
g³owê  da  pod miecz  zwyciêzki!/ Oboz mu
ca³y w�ród ³ez i rozpaczy,/ Wyniós³ grobo
wiec i zw³oki w nim schroni³,/ Na nim ten na
pis �mieræ i cnotê zna czy:/ �On piersi swe
mi oyczyznê zas³oni³.�/ Ty drogi he³mie skro
nie mu wieñczy³e�,/ I w³os zsiwia³y na pra
cach oyczyzny,/ Ty w bitwach m³odym ryce
rzom �wieci³e�,/ Ty� mu na czele kry³ szla
chetném blizny!/ Przysiêgam, ¿e ciê na g³owê
nie w³o¿ê,/ A¿ nieprzyjació³ krwi¹, mego nie
zmyiê,/ A¿ cieniom wodza ofiary nie z³o¿ê,/
I pól Cecorskich trupem nie okryiê./ A tak
Sieniawski,  ka¿dy  boy  stoczony,/ Chcia³,  by
dla  niego  by³  chwa³¹  lub  zgub¹,/Dotrzyma³
s³owa, i laurem wieñczony,/ W ogromnym he³
mie stan¹³ przed swa lub¹./ Niebieskie oczy
przyie³y go mile;/ Bo zdawna cnotê tylko zwyk
³y ceniæ:/ Po boiach s³odkie przyszed³ pêdziæ
chwile,/ I laur za myrtu ga³¹zkê zamieniæ.
  Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e hetman wielki
koronny i kanclerz Stanis³aw ¯ó³kiewski na
le¿a³ do najbardziej �wietlanych postaci I Rze
czypospolitej.  Pierwszorzêdny  talent wodza
³¹czy³ siê w nim z szerokimi perspektywami
mê¿a  stanu.  By³  cz³owiekiem  niezmiernie
surowych zasad moralnych, niez³omnej woli
i rzadko spotykanej bezinteresowno�ci w s³u¿
bie publicznej. W czasie wojny moskiewskiej
okaza³ ludzki charakter i tolerancjê religijn¹.

JACEK KÊDZIERSKI

Hetman wielki koronny
Tak jak w roku 1919 w sposób szczególnie podnios³y obchodzono w odradzaj¹cym siê pañstwie
polskim 350. rocznicê Unii Lubelskiej, tak w rok pó�niej szczególne znaczenie przywi¹zywano
do 300. rocznicy �mierci Stanis³awa ¯ó³kiewskiego. Pomimo wojennego czasu � trwa³ odpór
nawa³y bolszewickiej � w kraju, w tym tak¿e w £odzi, odbywa³y siê uroczysto�ci: msze �wiête
i akademie ku czci tego Hetmana. W tym roku przypada 400. rocznica bitwy pod Cecor¹
i �mierci pogromcy Moskwy pod K³uszynem.

  Witold Piwnicki,  1877

 Hetman Stanis³aw ¯ó³kiewski
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Obecnie, kolejne ekipy rz¹dz¹ce Polsk¹ pat
rz¹  przyjacielskim  okiem  na  Stany  Zjedno
czone. To przyjacielskie mniemanie, równie¿
gruntownie  obci¹¿one  ideologi¹  sprawia,  ¿e
rz¹dz¹cy  Polsk¹  powierzaj¹  Amerykanom
coraz wiêcej polskich spraw ufaj¹c, ¿e �nasz
przyjaciel� zza oceanu obroni nas, kiedy bêdzie
taka potrzeba. Ideologiczna naiwno�æ sprawia,
¿e nie liczymy kosztów w³asnych �nowej po
litycznej mi³o�ci�; wystarcza nam nadzieja ¿e
bêdzie dobrze, chocia¿ wiadomo, ¿e nadzieja
bywa matk¹ g³upich.

Skoro Stany Zjednoczone s¹ tak przychyl
ne Polsce, warto przyjrzeæ siê, kto stanie na
czele tego mocarstwa od stycznia 2021 r. Wy
bory tradycyjnie odbywaj¹ siê tam co cztery
lata, we wtorek  po  pierwszym poniedzia³ku
listopada, w tym roku 3 listopada. Najpierw
w g³osowaniu powszechnym wyborcy wy³a
niaj¹ elektorów swojego stanu, a potem oni
w  imieniu wyborców wybieraj¹  prezydenta
podczas g³osowania elektorskiego. Kolegium
elektorskie sk³ada siê z 538 elektorów. Liczba
ta zale¿y od liczby mieszkañców stanu. Naj
wiêcej elektorów ma Kalifornia.

�wiat zwykle �ledzi amerykañsk¹ gor¹cz
kê przedwyborcz¹ � najpierw w prawyborach,
w których wy³aniano spo�ród kandydatów
z obu partii kandydata na prezydenta, a potem
przy finiszu kampanii wyborczej, w rywaliza
cji dwóch kandydatów na prezydenta. Mamy
teraz ostatni etap kampanii w USA, mimo ¿e
pandemia koronawirusa uniemo¿liwia organi
zowanie  tradycyjnych wieców wyborczych.
Amerykanie, którzy za chwilê bêd¹ musieli od
daæ swój g³os na elektora, uczestnicz¹ w okro
jonych  liczebnie  spotkaniach wyborczych
i �ledz¹ wirtualne zmagania kandydatów. Pola
cy zapewne znaj¹ nazwiska obu kandydatów
� Donalda Trumpa i Joe Bidena, ale niewielu
zna kulisy amerykañskiej kampanii wyborczej,
nie mówi¹c ju¿ o programach wyborczych.

W kwietniu tego roku zakoñczy³y siê pra
wybory  z  nominacj¹  kandydatów  na  prezy
denta Partii Demokratycznej i Partii Republi
kañskiej. W drugiej po³owie sierpnia odby³y
siê  konwencje wyborcze  obu  tych partii,  na
których zostali oficjalnie zaprzysiê¿eni kandy
daci na prezydenta oraz wskazani przez nich
wiceprezydenci. Konwencja Demokratów mia
³a miejsce od 17 do 20 sierpnia. Tydzieñ pó�
niej swoj¹ Konwencjê przeprowadzili Repu
blikanie. Koronawirus sprawi³, ¿e oba te wyda
rzenia odby³y siê zdalnie, g³ównie w �wiecie
wirtualnym.

Na  Konwencji  Demokratów  Joe  Biden
wskaza³  na wiceprezydenta Kamalê Harris.
Konwencja mia³a  nietypowy  charakter,  bez
fanfar i wymachiwania flagami. Na wielkim
ekranie przedstawiono wiele filmików wybor
czych. Politycy czytali z ekranu. Ich przemowy
by³y pompatyczne i nudne. Zabrak³o sponta
nicznego aplauzu zgromadzonych ludzi, który
zwykle by³ wa¿nym elementem wyborczego
show.  Tematem  przewodnim wypowiadaj¹
cych siê osób by³ obecny prezydent Donald
Trump, który wed³ug nich �rzuca z³y czar�
i  ³amie demokracjê. Odk¹d zosta³ prezyden
tem, wszystko w ich kraju sta³o siê z³e i bezna
dziejne. Sytuacjê w USA mo¿e naprawiæ tylko
ich  kandydat  Joe  Biden,  który  jest  siewc¹
��wiat³a, nadziei i mi³o�ci�. Honorowymi go�
æmi zaproszonymi na tê Konwencjê byli pre

zydenci Barack Obama i Bill Clinton z ¿onami
oraz 95letni Jimmy Carter. Przybyli te¿ wirtu
alnie inni kandydaci Demokratów, którzy nie
otrzymali  nominacji  na  reprezentowanie  ich
partii w wyborach. Na Konwencji nie zabrak³o
celebrytów, artystów i spo³ecz
ników. Na  koniec Konwencji
wyst¹pi³ Joe Biden z patetyczn¹
przemow¹ o mi³o�ci silniejszej
ni¿ nienawi�æ  i o nadziei sil
niejszej ni¿ strach. Biden s³ynie
z takich z³o tych my�li.

Konwencja Republikanów
przebiega³a  w  nieco  l¿ejszej
formie. Wydarzenie  to zasko
czy³o wielu, bo na Konwencjê
zaproszono wiele osób czarno
skórych i imigrantów. Republi
kanie chc¹ w ten sposób przy
ci¹gn¹æ do siebie osoby, które
dot¹d bardziej popiera³y Demo
kratów. Na Konwencji wytkniê
to  Bidenowi  jego  niefortunn¹  wypowied�
skierowan¹ do ciemnoskórych:  je�li nie mo
¿esz siê zdecydowaæ, czy g³osowaæ na mnie,
czy na Trumpa, to nie jeste� Murzynem. Jeden
z  czarnoskórych  chwali³  Trumpa  za  to,  ¿e
przeprowadzi³  reformê wymiaru  sprawiedli
wo�ci i doprowadzi³ gospodarkê do du¿o lep
szego stanu, na czym zyska³y równie¿ mniej
szo�ci rasowe. Pierwsza Dama Melania Trump
namawia³a media, aby zajê³y siê uzale¿nienia
mi i samobójstwami, jako rzeczywistymi pro
blemami w czasach Covid19. Po raz pierwszy
podczas  Konwencji  odby³a  siê  ceremonia
przyznania  obywatelstwa  dla  imigrantów.
Trzydniow¹ Konwencjê zakoñczy³a 70minu
towa przemowa mowa prezydenta Trumpa. Ta
przyd³uga wypowied� pewnie zmêczy³a wielu,
ale pad³y tam m¹dre s³owa: my nie szukamy
zbawienia u polityków, ale u Boga.

Warto tu przytoczyæ parê opinii osób opi
suj¹cych charakter Donalda Trumpa. Michael
Wolf, autor ksi¹¿ki o prezydencie napisa³, ¿e
Trump potrafi byæ czaruj¹cy i chêtnie schlebia
innym. Jest kontrowersyjny, niegrzeczny i ³a
mie regu³y. Przy tym jest zabawny i umie siê
�miaæ z siebie. Mimo ¿e jest ignorantem w wie
lu  dziedzinach,  posiada  nadzwyczajny  ins
tynkt.  Potrafi  sprawiæ,  ¿e  ludzie mu wierz¹.
Wytyka siê mu siê wybuchowo�æ, narcyzm
i to ¿e nie jest spójny w tym, co mówi. Ma nad
mierne  upodobanie  do wypisywania  swoich
my�li na Twitterze. Na plus trzeba mu zaliczyæ
odwagê, z jak¹ popiera ruchy obroñców ¿ycia.
Jako pierwszy prezydent w historii wzi¹³ udzia³
w Marszu ¯ycia, jaki przeszed³ ulicami Wa
szyngtonu 24 stycznia br. Wielu zapamiêta³o
s³owa, które tam wypowiedzia³: Kiedy widzi
my obraz dziecka w ³onie matki, dostrzegamy
majestat Bo¿ego stworzenia.

Wygl¹da na to, ¿e Trump ma du¿e szanse
na reelekcjê. Za jego kadencji ograniczono fi
nansowanie organizacji proaborcyjnych, takich
jak Planned Parenthood. Te  fakty na pewno
przysporz¹ Trumpowi poparcie chrze�cijañs
kiego elektoratu. W tegorocznych wyborach
ska¿onych pandemi¹ koronawirusa, urzêduj¹
cy prezydent przedstawia siê w swojej kampa
nii wyborczej jako gwarant �prawa i porz¹d
ku�. Musi jednak przekonaæ wyborców, ¿e mi
mo wielu pope³nionych przez USA b³êdów
w czasie pandemii, potrafi skierowaæ gospo

darkê na w³a�ciwe tory i zaprowadziæ spokój
na ulicach. Je�li wygra Trump, obecny wice
prezydent USA Mike Pence bêdzie nadal spra
wowa³  ten  urz¹d. Mike  Pence  zanim  zosta³
politykiem, pracowa³ jako prawnik. W latach
90. prowadzi³ programy polityczne typu talk
show. Przez 12 lat zasiada³ w Izbie Reprezen
tantów, a potem zosta³ gubernatorem stanu In
diana. Jest zwolennikiem prowadzenia przez
Stany Zjednoczone przyjaznej polityki wobec

Izraela. Polacy powinni pamiêtaæ go z wyda
rzenia  z  zesz³ego  roku, kiedy w zastêpstwie
prezydenta Trumpa reprezentowa³ Stany Zjed
noczone podczas warszawskich obchodów 80.
rocznicy wybuchu II wojny �wiatowej.

Polacy prawie nie znaj¹  rywala Donalda
Trumpa do fotela prezydenckiego, Joe Bidena.
W  polskojêzycznych mediach  nie mówi  siê
wiele o amerykañskich politykach. Joe Biden
dzia³a w polityce od wielu lat. Jest do�wiadczo
nym senatorem. Kilkadziesi¹t lat zasiada³ w se
nackiej  komisji  spraw  zagranicznych.  Przez
osiem lat piastowa³ urz¹d wiceprezydenta przy
Baracku Obamie. By³ zwolennikiem aktywnej
obecno�ci USA w ró¿nych regionach �wiata.
W 2002 r. g³osowa³ za inwazj¹ w Iraku. W la
tach 90. opowiedzia³ siê za zbrojn¹ interwencj¹
w Bo�ni i Hercegowinie. Jako wiceprezydent
odwiedza³  regularnie  Polskê,  zw³aszcza  po
2014 r. � po przewrocie na Ukrainie. Joe Biden
jest do�wiadczonym politykiem centrolewico
wym, ale ma niezwyk³y talent do pope³niania
gaf. Ma problem z udzielaniem wywiadów na
wet zaprzyja�nionym mediom. Dlatego jego
sztabowcy ciesz¹ siê z ograniczeñ zwi¹zanych
z koronawirusem, bo trzymaj¹ Bidena daleko
od  mediów.  Debata  na  ¿ywo  z  Donaldem
Trumpem skoñczy³aby  siê dla niego klêsk¹.
Mówi siê, ¿e 78letni Biden cierpi na demencjê
i wielu uwa¿a, ¿e nawet gdyby wygra³ wybory,
nie  doci¹gnie w  dobrym  zdrowiu  do  koñca
kadencji i jego zastêpczyni Kamala Harris bê
dzie w praktyce wykonywaæ obowi¹zki prezy
denta Stanów Zjednoczonych.

Jest to du¿y problem dla zwolenników Par
tii Demokratycznej, bo wybrana przez Bidena
pani Harris nie  jest  tak  ³agodna  jak on sam.
Reprezentuje skrajne pogl¹dy lewicowe i nie
raz wytyka³a Bidenowi jego przywi¹zanie do
religii  katolickiej.  Jej wybór  na  stanowisko
wiceprezydenta, bardzo zaskoczy³ zwolenni
ków Partii Demokratycznej. O 55letniej pani
senator  z Kalifornii mówi  siê,  ¿e  jest  osob¹
czarnoskór¹, choæ nie jest to zgodne z prawd¹.
Harris jest bardziej Azjatk¹, bo jej matka po
chodzi z Indii, a ojciec z Jamajki. Oboje rodzi
ce ukoñczyli studia w USA i zajmowali siê pra
c¹ naukow¹. Byli zamo¿nymi lud�mi. Gdy Ka
mala mia³a 7 lat, rodzice rozwiedli siê. Kemala
Harris jest milionerk¹ z maj¹tkiem szacowa
nym na 6 milionów dolarów. Z zawodu jest

prawnikiem. Zanim trafi³a do Senatu w Kali
fornii, by³a prokuratorem okrêgowym w San
Francisco, a potem prokuratorem generalnym
Kalifornii. Pani Harris ma radykalnie lewicowe
pogl¹dy. Jest obroñczyni¹ praw kobiet, dzieci
oraz wszelkich mniejszo�ci, w tym osób LGBT.
Jest zwolenniczk¹ nieograniczonej aborcji. Or
ganizacja CatholicVote opisuje j¹ jako �zaciek
³¹ antykatoliczkê�. Harris oficjalnie przyznaje
siê do palenia marihuany ¿artuj¹c, ¿e jej rodzi
na pochodzi z Jamajki znanej z turystyki ma
rihuanowej. Osoby, które j¹ znaj¹ mówi¹, ¿e
pani Harris jest niesympatyczna. Gdy udziela
wywiadu i dostaje niewygodne pytanie, ner
wowo reaguje wybuchaj¹c dziwnym recho
tem. Mówi siê, ¿e Kamala nie ma ani charyz

my,  ani  pogl¹dów.  Zmienia
zdanie w zale¿no�ci od sytuacji.
W 2010 r. by³a przeciwko lega
lizacji marihuany, a teraz jest za.

Od wrze�nia kampania wy
borcza w USA wesz³a w gor¹
c¹ decyduj¹c¹ fazê. Niewielk¹
przewagê w sonda¿ach ma kan
dydat Demokratów Joe Biden.
Liberalna partia któr¹ reprezen
tuje, od kilku lat skrêca coraz
bardziej w lewo. Dlatego, gdy
by  wygra³  Biden  mo¿na  siê
spodziewaæ poszerzenia praw
homoseksualistów i zaostrzenia
rygorów klimatycznoekologicz
nych. Czy wiêkszo�æ Ameryka

nów  sobie  tego  ¿yczy?  Przekonamy  siê.
Wszystko mo¿e siê zdarzyæ. W poprzednich
wyborach na ostatniej prostej  te¿ prowadzi³a
kandydatka Demokratów. Hillary Clinton jed
nak nie wygra³a. Amerykanie woleli wybraæ
na prezydenta Donalda Trumpa � cz³owieka
spoza establishmentu politycznego, który przy
ci¹gn¹³ Amerykanów zdania mi typu:Nie�li
�my resztê �wiata na grzbiecie przez dekady.
Koniec okradania Ameryki i jej mieszkañców.
To by³y tylko s³owa, ale Amerykanie uwierzyli.

Sytuacja w USA jest coraz bardziej skomp
likowana. Nowy prezydent bêdzie musia³ siê
zmierzyæ z wieloma wyzwaniami. Czeka go
bezwzglêdna walka o dominacjê na �wiecie
z  coraz  potê¿niejszymi Chinami  oraz walka
wewnêtrzna zwi¹zana z pêkniêciem cywiliza
cyjnym. Bo w USA nast¹pi³y g³êbokie zmiany
ideologicznokulturowe.  Upad³y  tradycyjne
amerykañskie warto�ci. Postêpuje dezintegra
cja amerykañskiego spo³eczeñstwa, co ujawni
³o siê z pe³n¹ si³¹ po zabiciu ciemnoskórego
Georga Floyda, które zapocz¹tkowa³o rozru
chy na tle rasowym. Do tego dochodz¹ proble
my zwi¹zane z koronawirusem, rosn¹ce bez
robocie i bezdomno�æ. Niezale¿nie od tego, kto
zasi¹dzie w Gabinecie Owalnym Bia³ego Do
mu, struktury wspó³czesnej USA s¹ tak uksz
ta³towane, by realizowaæ liniê ekspansjonizmu
wojskowego, noeliberalnej polityki gospodar
czej, utrzymywania nierówno�ci dochodów
i  bogactwa, militaryzacji  policji,  inwigilacji
oraz  ograniczenia wolno�ci  s³owa  i  swobód
obywatelskich.

Dla Polski wybór nowego prezydenta nie
ma wiêkszego  znaczenia,  bo  istniej¹  ukryte
przed szerok¹ publiczno�ci¹ gremia decyduj¹
ce, co robi prezydent USA, niezale¿nie czy re
prezentuje Demokratów  czy Republikanów.
Gremia te nie zmieniaj¹ siê od lat. Niektórzy
nazywaj¹  je  �niewidzialnym  rz¹dem�,  inni
�g³êbokim  pañstwem�  (deep  state).  Pojêcia
tego u¿y³ w 2014 r. informatyk z NSA Ed
ward Snowden ujawniaj¹c narodowi amery
kañskiemu zasiêg rz¹dowej inwigilacji. Za to,
¿e chcia³ powiedzieæ prawdê o Stanach Zjed
noczonych, musia³ uciekaæ z USA. Grozi mu
kara 30 lat wiêzienia. Co grozi Ameryce i �wia
tu po wyborach � zobaczymy wkrótce.

MIROS£AW ORZECHOWSKI

Wy�cig do Bia³ego Domu
Jestem starym cz³owiekiem i pamiêtam, jak potrafi³a Polakom dokuczyæ bezmy�lna ideolo
giczna  mi³o�æ  w³adców  PRLu  do  Zwi¹zku  Radzieckiego.  Bo  bezmy�lno�æ,  szczególnie
ideologiczna, potrafi zaszkodziæ nawet przyja�ni.



SPOJRZENIAwrzesieñ 2020 roku, nr 270Aspekt

Chiny to fascynuj¹cy kraj, zaskakuj¹cy ka¿
dego, kto l¹duje na sto³ecznym lotnisku ze ste
reotypami w g³owie, jak np. ten o panuj¹cej
tam biedzie albo ten z piosenki o 9 milionach
rowerów  w  Pekinie.  Przed  kilkunastu  laty
zdarzy³o mi siê spêdziæ ca³y miesi¹c w trzech
wielkich miastach: Shenzhen, Shanghai i Pe
kinie. Dozna³em wszêdzie tam prawdziwego
szoku: nic nie by³o takie, jak sobie wyobra¿a
³em. Nowoczesne, kilkunastomilionowe mias
ta z setkami drapaczy chmur, wielopoziomo
wymi, bezkolizyjnymi arteriami. A na nich ty
si¹ce �wypasionych� mercedesów, audi, pas
satów itp. Klimatyzatory w oknach apartamen
towców i �ani jednego roweru, 14 tys. km
autostrad, 20 tys. km szybkich kolei, 35 elekt
rowni atomowych.
  W ci¹gu ostatnich dekad Pañstwo �rodka
imponuj¹co siê gospodarczo rozwinê³o, z gwa³
townym przyspieszeniem od 2013 r. za spraw¹
bezprecedensowych osi¹gniêæ elektroniki i in
formatyki, w  szczególno�ci  sztucznej  inteli
gencji, w dziedzinie której Chiny rzeczywi�cie
niewiele ustêpuj¹ USA. Trzeba przyznaæ, ¿e
rozwój ten zawdziêczaj¹ najwy¿szemu prio
rytetowi nadanemu jej przez wszechw³adnego
przewodnicz¹cego KPCh Xi Jinpinga.
  Jednocze�nie jednak wiele siê zmieni³o �
na niekorzy�æ � w ukrytych przed opini¹ miê
dzynarodow¹ sferach ¿ycia spo³ecznego i wol
no�ci  obywatelskich,  tyle  ¿e  zmiany  te wi
doczne s¹ dla bystrych obserwatorów z zew
n¹trz, którzy jako jedyni mog¹ o tym pisaæ.
Tych, którzy przebywali w�ród Chiñczyków
dostatecznie d³ugo  i  potrafi¹  porozumiewaæ
siê w ich jêzyku. Bo to jêzyk w³a�nie jest klu
czem do zrozumienia, jakie naprawdê s¹ Chi
ny rz¹dzone przez ateistów, ale gdzie paradok
salnie dominuj¹ pojêcia rodem z religijnego
wokabularza, co jest zreszt¹ echem odwiecz
nych tradycji. I tak, g³ówny plac w Pekinie to
Plac Niebiañskiego Spokoju, znany jako Tia
nanmen, ten sam, na którym w nocy z 4 na 5
czerwca 1989 r. czo³gi rozjecha³y tysi¹c de
monstruj¹cych w  obronie wolno�ci  i  prze
ciwko korupcji studentów, robotników, inte
lektualistów (inne �ród³a podaj¹ nawet 10 tys.,
co trudno zweryfikowaæ, jako ¿e partia zaprze
cza, aby by³y jakiekolwiek ofiary). Zewsz¹d
zerkaj¹ �niebiañskie oczy�, tj. kamery moni
toringu. �Niebiañska sieæ� wi¹¿e  je w cent
ralny  system. W³adze  buduj¹  �harmonijne�
spo³eczeñstwo w oparciu o �system zaufania
spo³ecznego�, co w t³umaczeniu na normalny
jêzyk oznacza masy zdyscyplinowane i pod
dane w³adzy. Wielu nie�wiadomych rzeczy
wisto�ci ludzi Zachodu, w�ród nich nasi roda
cy,  patrz¹cych  na  Pañstwo  �rodka  jednym
okiem zakrytym, roi o bliskiej wspó³pracy,
a chocia¿ o tym, by zyskaæ wzglêdy satrapy.
16 krajów �rodkowej Europy posunê³o siê
o krok dalej  i utworzy³o tzw. projekt 16+1,
jedynka to oczywi�cie Chiny. Inne s¹ przy na
dziei. W czê�ci zapewne za spraw¹ niebywa
³ego wzrostu Chin, szczyc¹cych siê obecnie
najwiêkszymi obrotami w handlu zagranicz
nym na �wiecie. Xi (czyt. szi) zapewnia swój
lud,  ¿e  wkrótce  bêd¹  pierwszym  narodem
�wiata. Niektórzy  politolodzy wieszcz¹,  ¿e

nast¹pi to w ci¹gu najbli¿szych 10, mo¿e 15
lat, a inni zw¹tpili nawet w wy¿szo�æ systemu
demokratycznego i zdaj¹ siê têskniæ za sko�
nook¹  autokracj¹.  Zaiste  jest  co�
niezwyk³ego w propagandzie KPCh,
skoro tak wiele m¹drych sk¹din¹d
g³ów ulega zauroczeniu; bywa, ¿e
za spraw¹ lukratywnych grantów.
  Inny obraz, du¿o mniej poci¹ga
j¹cy, wy³oni siê jednak, gdy zajrzy
siê za kulisy tego �raju wyobra¿o
nego�. Kai Strittmatter by³  tam w
la tach 20052012 oraz 20122018
ko  respondentem  �Süddeutsche
Zei  tung�.  Swoje  obserwacje
zawar³ w ksi¹¿ce: �Chiny 5.0; jak
powstaje cyfrowa dyktatura�. Nie
w¹tpliwie  ludobójcze  praktyki
ujawnili  Steven  Mosher,  ekspert
rz¹du  USA,  przebywaj¹cy  w
Chinach w latach 19791981 oraz
Ethan Gutmann, pisarz �ledczy, przebywaj¹cy
tam w latach 19982002, obaj publikuj¹cy na
portalu LifeSiteNews.com. Nie sposób zrozu
mieæ dzisiejszej ChRL nie siêgaj¹c do historii
opisanej przez JeanLuisa Margolina w budz¹
cej grozê �Czar nej ksiêdze komunizmu�.

Ca³o�æ tekstu obejmie trzy czê�ci.

Jednocze�nie  z  niebywa³ym  rozwojem
technologii cyfrowej, Chiny przechodz¹ rady
kaln¹ przemianê, która nie �ni³a siê ¿adnemu
z wcze�niejszych autokratów. KPCh da³a swe
mu przewodnicz¹cemu niemal nieograniczon¹
� rzec mo¿na � �niebiañsk¹� w³adzê.
  Osza³amiaj¹cy wzrost globalnego znacze
nia Chin nie móg³by siê jednak zdarzyæ, gdyby
nie b³êdy Zachodu, który uleg³ �chiñskim z³u
dzeniom�. Zak³adano bowiem, ¿e gospodar
cze otwarcie i rosn¹cy dobrobyt automatycz
nie  przynios¹  liberalizacjê  polityczn¹. USA
otworzy³y szeroko  rynek dla chiñskich pro
duktów, a uniwersytety podwoje dla 4,5 mln
najlepszych studentów, bez nale¿ytej ostro¿
no�ci szeroko udostêpniaj¹c im my�l naukow¹
i zdobycze technologiczne. Wspiera³y biznes,
gdy eksportowa³ tam moce produkcyjne, co
zreszt¹ doprowadzi³o do pauperyzacji amery
kañskiej klasy �redniej, dot¹d ostoi stabilno�ci
systemu. Firmy s³abo chroni³y w³asno�æ inte
lektualn¹ przed kradzie¿¹. Oczekiwana zmia
na nie nast¹pi³a � dyktator Xi udowadnia co�
przeciwnego. Zaprowadza system bezwzglêd
nej autokracji, zorientowanej, podobnie jak za
czasów Deng Xiaopinga, na sukces gospodar
czy, ale g³ównie jednak na kontrolê politycz
n¹. Zdusi³ g³osy inaczej my�l¹cych i wszystko
podporz¹dkowa³ partii. Nawet armia nale¿y
do partii, nie do pañstwa. Samo pañstwo rów
nie¿ nale¿y do partii, a ta jest �w³asno�ci¹� Xi,
nazywaj¹c  go  �zbawc¹  socjalizmu�. KPCh
æwiczy siê w dok³adnym kontrolowaniu my�li
i ponownie próbuje kszta³towaæ nowego cz³o
wieka.  Tym  razem  ma  znacznie  wiêksze
szanse, bo dysponuje narzêdziami XXI wieku.
Wierzy, ¿e sztuczna inteligencja i big data po
zwol¹ stworzyæ mechanizmy sterowania, któ
re katapultuj¹ w przysz³o�æ gospodarkê, a apa

ratowi w³adzy zapewni¹ odporno�æ na kryzy
sy, tworz¹c jednocze�nie doskona³e pañstwo
policyjne. Z obawy przed wrogami we w³a
snych szeregach i ich zemst¹ Xi oferuje naro
dowi rojenia o wielkomocarstwowo�ci, pod
suwaj¹c mu ideologicznego wroga � Zachód.

  Xi Jinping, niezrównany mistrz dezinfor
macji g³osi, ¿e chiñska demokracja jest �naj
bardziej prawdziwa�. To bynajmniej nie  je

dyne  k³amstwo  strêczone  �wiatu.  Zreszt¹
zniesiona zosta³a ró¿nica miêdzy k³amstwem
a prawd¹. Prawdê wypowiadaj¹ tylko g³upcy
albo ludzie, którym ¿ycie jest niemi³e. Dopiero
od  2013  r. mówi  siê w Chinach  o  smogu,
wcze�niej przez ca³e dekady by³a to �mg³a�;
nie ma represji, jest tylko �zabezpieczenie sta
bilno�ci� i wizja �harmonijnego spo³eczeñst
wa�. Harmonia to ulubione s³owo partii; panu
je wtedy, kiedy spo³eczeñstwo zapewnia rz¹
dz¹cym spokój, jak choæby podczas �harmo
nijnego wyburzania�  domów  przez w³adze
miasta, które te grunty postanowi³y �udostêp
niæ� zaprzyja�nionym deweloperom.
  S³owom, jak u Orwella, odbiera siê w³a�
ciwy sens i zmienia na przeciwny. Demokra
tyczna fasada ma siê jednak bez zarzutu. Wed
le tej regu³y Chiny s¹ demokratycznym pañst
wem prawa, panuje wolno�æ s³owa, prasy
i zgromadzeñ. Maj¹ te¿ konstytucjê, �parla
ment�, �wolne wybory�. Chodzi o zaw³adniê
cie jêzykiem, d¹¿¹c do �ujednolicenia my�le
nia�. Partia próbuje swoich si³ nie tylko w in
terpretowaniu prawdy, ale te¿ w jej zaklinaniu:
�w Chinach nie ma ludzi inaczej my�l¹cych�.
Tak  rzecznik MSZ skomentowa³ w 2010  r.
wyrok 11 lat wiêzienia dla Liu Xiaobo, pisa
rza, laureata pokojowej nagrody Nobla, naj
bardziej znanego chiñskiego dysydenta (umar³
w celi w 2017 r.), którego w oficjalnych o�
wiadczeniach okre�lano jako �skazanego prze
stêpcê�. Znany bloger Ai Weiwei tak uj¹³ tê
metodê: �Inaczej my�l¹cy s¹ przestêpcami�.
Rok  pó�niej  sam  odsiadywa³  trzy miesi¹ce
wiêzienia jako �przestêpca gospodarczy�.
   � Propaganda i terror sprawi³y, ¿e masakrê
na placu Tiananmen, nazywa siê �incydentem�.
  � Pozbawieni skrupu³ów funkcjonariusze
partii wespó³ z biznesmenami zbudowali sieæ
zbiórek krwi w wioskach w prowincji Henan,
w których umieszczono chorych na AIDS.
Z ¿¹dzy zysku  i niedbalstwa dzia³a³y w tak
niehigienicznych warunkach, ¿e ca³e wsie za
razi³y siê HIV, a  ich mieszkañców spotka³a
�mieræ.
  � W sierpniu 2015 r. w Tiencin nast¹pi³a
eksplozja truj¹cych substancji w nielegalnym
magazynie niebezpiecznych materia³ów. Sko

rumpowani urzêdnicy miejscy ukryli tê infor
macjê posy³aj¹c stra¿aków na pewn¹ �mieræ
w truj¹cych wyziewach. Bilans obj¹³ 200 ofiar
�miertelnych, krater w �rodku miasta, ska¿on¹
ziemiê i mieszkania.
  � Ca³¹ seriê k³amstw, zabójczych w skut
kach dla ca³ego �wiata, zaserwowa³y Chiny
w tym roku, co sta³o siê bezpo�redni¹ przy
czyn¹ rozprzestrzenienia zarazy Covid19. Od
koñca  grudnia  do  po³owy  lutego  ukrywa³y
przed �wiatem fakty gwa³townie rosn¹cej licz
by zaka¿eñ w Wuhan, a co najwa¿niejsze �
zaprzecza³y zdolno�ci wirusa SARSCov2 do
przenoszenia siê z cz³owieka na cz³owieka.
W lutym, maj¹c ju¿ wiedzê o silnej zaka�no�ci
wirusa, wydali  zgodê  na  loty  kilku  tysiêcy
pasa¿erów z Wuhan do USA i W³och. Wp³y

nêli na uzale¿nion¹ od nich ró¿nymi
wiêzami WHO, której szef Etiop
czyk k³amliwie s³awi³ chiñskie �suk
cesy� w walce z epidemi¹. Jan Ro
kita w �Sieci� przywo³a³ publikacjê
agencji AP, która ujawni³a zapisy
poufnych rozmów wysokich funk
cjonariuszy WHO. Okazuje siê, ¿e
w styczniu byli oni �wiadomi tego,
¿e  Pekin  nie  przekazuje  prawdzi
wych informacji o rozwijaj¹cej siê
zarazie, ¿e zani¿a liczbê zachorowañ
i zgonów. Istniej¹ dowody, oparte
na  ilo�ci  urn  pogrzebowych  oraz
aktywno�ci  krematoriów w Wu
han, ¿e liczby te s¹ przynajmniej 20
razy wiêksze, co nie³atwo zweryfi
kowaæ, gdy¿ wypêdzono wszyst

kich dziennikarzy  i nie dopuszcza siê eks
pertów zagranicznych.

  Chiñskie media od powstania ChRL
w 1949 r. mia³y za zadanie byæ �g³osem i jê
zykiem� partii. Nie istnieje ¿aden organ praso
wy, strona internetowa ani rozg³o�nia radiowa,
która nie podlega³aby oficjalnie partii. Xi po
kaza³ �wiatu, jak ujarzmia siê Internet. Zablo
kowane zosta³y Twitter, Facebook i Google.
Wielki Chiñski Firewall ca³kowicie odizolo
wa³ Chiny od zachodniego Internetu. A sami
maj¹ imponuj¹ce dokonania: internetowa plat
forma sprzeda¿owa Alibaba ma wy¿sze ob
roty i zyski ni¿ Amazon i eBay razem wziête.
Korporacja Tencent prze�cignê³a Facebooka
jako najwy¿ej wyceniana firma mediów spo
³eczno�ciowych i nale¿y do 10 koncernów
o najwy¿szej warto�ci na �wiecie.
  W³adze  oddelegowa³y  tysi¹ce  cenzorów
do g³ównej siedziby Weibo (odpowiednik Fa
cebooka)  i  innych  mediów  spo³eczno�cio
wych. Od razu po objêciu rz¹dów w 2012 r.
Xi widzia³ w  tej  platformie,  która  do  jego
czasów s³u¿y³a w miarê swobodnej wymianie
my�li, potencja³ wielkiego zagro¿enia dla do
minacji, a nawet samego istnienia KPCh. Wy
da³ wiêc rozkaz �odbicia strategicznych po
zycji w Internecie�. Uda³o siê  to niewiary
godnie szybko. Partia siêgnê³a po sprawdzon¹
broñ  �zastraszenie,  cenzurê,  propagandê�.
Zlikwidowa³a konta krytycznych wobec niej
blogerów,  przypominaj¹c  im  o  �spo³ecznej
odpowiedzialno�ci� wobec �interesów pañst
wa� i �propagowania podstawowych warto�ci
socjalistycznych�. Wielu z nich aresztowano.
S¹d Najwy¿szy og³osi³ w 2013 r. zasadê, ¿e
kto rozpowszechnia �plotki� bêdzie odpowia
da³ za �zak³ócanie porz¹dku spo³ecznego�, co
grozi kar¹ od 2 do 3 lat wiêzienia. Od tamtej
pory Weibo jako wa¿ne polityczne medium
jest martwe.  Istnieje,  i nawet �wietnie sobie
radzi komercyjnie, ale wy³¹cznie w domenie
rozrywki.

koniec czê�ci pierwszej
JERZY NAGÓRSKI

Chiñska Niebiañska Perspektywa (cz. I)

�Tyran musi  zdusiæ wszystko,  z czego mog³yby siê  zrodziæ dwie rzeczy: poczucie w³asnej
godno�ci i zaufanie�

Arystoteles, Polityka

�Ludzie godni zaufania niechaj swobodnie chodz¹ po �wiecie, ale ci niegodni zaufania nie
powinni móc zrobiæ ani kroku�

Z planu Rady Pañstwa [Chin] o utworzeniu systemu zaufania spo³ecznego

 Szanghaj, jedno z najwiêkszych miast w Chinach
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Zawierucha zwi¹zana z koronawirusem po
kaza³a, ¿e Polska, jak i inne kraje, potrzebuj¹
z jednej strony wiêcej solidarno�ci, a z drugiej,
i¿ spo³eczeñstwom zagra¿a pog³êbiona atomi
zacja. Wraz z zanikiem wiêzi nale¿y podejmo
waæ ró¿ne wysi³ki, w tym publicystyczne, aby
przeciwdzia³aæ negatywnym procesom. Roz
tropna pomoc w zapoznaniu przysz³ego mê¿a,
¿ony stanowi jedn¹ z najpiêkniejszych przy
s³ug jak¹ mo¿na zaoferowaæ bli�niemu. W ni
niejszym  tek�cie omówiono  równie¿ nowo
czesny  sposób  nawi¹zania  relacji  damsko
mêskiej korzystaj¹c z internetu.

Zapomniane priorytety w kszta³ceniu m³odzie¿y
Chrze�cijañskie wychowanie to powolny,

z³o¿ony proces. Powinien obejmowaæ wzras
tanie w ³asce Bo¿ej, naukê korzystania z ro
zumu  (tak¿e  w  kwestiach  obyczajowych),
kszta³towanie w m³odym  cz³owieku  cnót.
W Polsce i szerzej w spo³eczeñstwach uprze
mys³owionych akcentuje siê od d³u¿szego cza
su potrzebê zdobycia formalnej edukacji, za
wodu. Na dalszy plan spada spe³nianie przez
m³odzie¿ swojego pos³annictwa w przysz³ej
rodzinie. Czêstokroæ ma to powa¿niejsze kon
sekwencje, ni¿ nietrafione wybory edukacyj
ne. W Ko�ciele powo³anie do jednego z trzech
stanów: duchownego, �wiadomej samotno�ci
czy ma³¿eñstwa winno  byæ  formowane we
wspólnocie wiernych oraz trwaj¹c w relacji
z Bogiem. Najbli¿sz¹ cz³owiekowi komórkê
spo³eczn¹ stanowi rodzina. Brak zaintereso
wania czy wrêcz odciêcie siê familii od matry
monialnej perspektywy, przed któr¹ staje jej
cz³onek jest powa¿nym zaniechaniem. Skutki
tej obojêtno�ci okazuj¹ siê wielokroæ zawo
dem  dla  samych  rodziców. Natomiast  przy
obecnej  nawale  obyczajowoideologicznej,
gdzie nie ma ¿adnych skrupu³ów, nale¿y prze
strzegaæ przed tragicznymi decyzjami, na któ
re mo¿e zdobyæ siê manipulowana m³odzie¿.

Przy nawi¹zywaniu relacji damskomês
kiej doradztwo bliskich ma uzasadnienie w ka¿
dym wieku.  Bêdzie  ono  jednak w  ró¿nym
stopniu wskazane dla potomstwa. Winno byæ
dostosowane  do  poziomu  samodzielno�ci,
dojrza³o�ci, do osobistej sytuacji. Ad exemp
lum:  osoby  po�wiêcaj¹ce  siê mocno  pracy,
nauce, mniej urodziwe dziewczyny czy trochê
zamkniêci  kawalerowie,  silniej  potrzebuj¹
rady, rekomendacji, inicjacji pierwszego spot
kania. Specjaln¹ opiek¹ familia powinna ob
darzyæ  tak¿e  te niewiasty, które z uwagi na
swoj¹  wyj¹tkow¹  urodê  przyci¹gaj¹  wielu
adoratorów. Mediacja bliskich u³atwia ujaw
nienie istotnych przymiotów panny, czy kawa
lera, które nie rzucaj¹ siê szybko w oczy, np.:
bycie pracowit¹ osob¹, czy dobr¹ gospodyni¹.

Praktyczna pomoc bliskich w budowaniu relacji
�Wydaj za m¹¿ córkê, a dokonasz wiel

kiego dzie³a,  ale daj  j¹ m¹dremu mê¿owi!�
(Syr. 7, 25)
  Spotkanie  nowej  osoby,  czyli wstêp  do
konkurów, mo¿e nast¹piæ na skutek konkret
nego wp³ywu innych. Dla przyk³adu zaprosze
nie kawalera i panny na jakie� wiêksze wy
darzenie  towarzyskie  bêdzie  stanowiæ  dla
nich, potencjalnie tak¿e ich rodziców, okazjê
do nawi¹zania pierwszych, ma³o zobowi¹zu

j¹cych kontaktów. W przesz³o�ci w kojarzenie
par w³¹cza³a siê dalsza rodzina oraz wyspec
jalizowani swaci. Sens tych zwyczajów pozo
staje wci¹¿ aktualny � roztropna pomoc oso
bom  stanu wolnego.  Przy  zapoznaniu m³o
dych wa¿ne jest, aby okazywane wsparcie nie
nak³ada³o  niestosownej  presji  na  któr¹�  ze
stron, nie by³o wbrew czyjej� woli. Dogodn¹
pozycjê do doradzenia drugiemu, rekomenda
cji maj¹ osoby bêd¹ce ju¿ w zwi¹zku ma³¿eñs
kim, okazuj¹c przy tym wdziêczno�æ za w³as
ne szczê�cie.

Pozycja rodziców w etykiecie matrymo
nialnej jest wprawdzie podstawowa, jednak¿e
je�li chodzi o przebieg zdarzeñ, nie powinna
byæ nazbyt aktywna. To kawaler w odpowied
nich krokach winien zabiegaæ o wzglêdy pan
ny,  czêsto  przy mediacji, wskazówkach  in
nych. Starania m³odzieñca stanowi¹ dla niego
przyspieszony kurs dojrza³o�ci i mêstwa.

W  polskiej  tradycji  obyczaje matrymo
nialne by³y tak kierowane, aby chroniæ m³od¹
dziewczynê. Unikano spotkañ, zachowañ, któ
re mog³yby  zachwiaæ  jej wra¿liwo�æ,  natu
raln¹ wstydliwo�æ, nad³amaæ reputacjê. Podej

�cie do kawalera i panny oraz ich rola w kon
kurach s¹ przeto odmienne. Wspólny dla obu
p³ci winien byæ okazywany szacunek � sobie
nawzajem i w�ród rodzin. W przypadku kiedy
rodzice  zauwa¿yliby  u  swojego  syna,  córki
brak  zdecydowania  do  za³o¿enia  rodziny,
zbytni¹ wybredno�æ, czy egoistyczn¹ zamys³
pozostawania singlem, ich obowi¹zkiem bê
dzie interwencja w odpowiednim czasie.

Oczywi�cie nawet najszlachetniejsza ety
kieta nie gwarantuje ma³¿eñskiego szczê�cia.
Harmonia w  rodzinie  i  relacjach  zale¿y  od
ci¹g³ej, wewnêtrznej pracy, pokory, przestrze
gania Bo¿ego prawa. Ka¿dy element kultury,
równie¿  konwenanse matrymonialne mog¹
zostaæ wypaczone. Przyk³adowo przez nado
piekuñczych b¹d� przesadnie decyzyjnych ro
dziców, czy stawiaj¹c na piedesta³ materialny
wymiar wspólnoty ponad chrze�cijañsk¹ mi
³o�æ. Przystêpuj¹c do sakramentalnego zwi¹z
ku  jego  okre�lana  przez  Ko�ció³  formu³a
zabrania przymuszania do ma³¿eñstwa.

Dlaczego warto i nale¿y anga¿owaæ rodziców
przy pocz¹tku zwi¹zku?

Wspó³czesna, liberalna kultura masowa ka
¿e uwa¿aæ wsparcie rodziny przy zawieraniu
zwi¹zku za staromodne i ograniczaj¹ce �wol
no�æ� pary. W tak¹ projekcjê rzeczywis to�ci
wierzy  równie¿  spora  czê�æ  starszych  Po
laków. Stanowi to jedn¹ z przyczyn nasilaj¹
cego siê, ma³oideowego kszta³cenia nowych
pokoleñ.

Mo¿na  wymieniæ  argumenty,  dlaczego
brak kontaktowania familii jest b³êdnym po
dej�ciem. Rodzice otrzymali od Stwórcy w³a
dzê  rodzicielsk¹,  któr¹  nale¿y  ka¿dorazowo
uszanowaæ. Przykazanie �Czcij ojca swego
i matkê swoj¹� postawiono szczególnie wyso
ko w Dekalogu. Okazanie respektu dla Bo¿e
go porz¹dku � rozpoczynaj¹c zwi¹zek za przy
zwoleniem rodziców, wywiera wp³yw na in
nych.  Familia  poprzez  oddany  jej  szacunek
mo¿e pozytywnie zmieniæ swoj¹ postawê do
potomka, tworzonego zwi¹zku, a tak¿e do
strzec w³adzê Bosk¹, od której pochodz¹ ich
rodzicielskie uprawnienia. Z kolei z perspek
tywy natury, najbli¿sze wiêzy pokrewieñstwa
s¹ zawsze bardzo silne. Dba³o�æ o nie zapew
nia pokój i stabilno�æ we wspólnocie.

Poznanie rodziny sympatii, tak¿e jej pew
nych mankamentów  i  problemów  pozwala
ponadto zrozumieæ historiê przysz³ego narze
czonego, narzeczonej (choæ nieroztropnie jest

za szybko i za du¿o wewnêtrznych spraw wy
wlekaæ  na wierzch). Bêdzie  to mieæ wa¿ne
znaczenie dla nabycia tolerancji wobec jakiej�
u³omno�ci  potencjalnego  wspó³ma³¿onka,
z którym ma siê spêdziæ resztê ¿ycia.

Rodzice korzystaj¹c ze swojego ¿yciowe
go do�wiadczenia mog¹ zaproponowaæ odro
czenie  relacji w czasie z uwagi na np. zbyt
m³ody wiek córki czy napiêty okres przyucze
nia do zawodu u kawalera. Uzasadnionym bê
dzie  tak¿e  postawienie  drugiej  stronie  kon
struktywnych wymagañ do spe³nienia. Starsi
cz³onkowie familii maj¹ do tego dogodn¹ po
zycjê, przyk³adowo ¿eby prosiæ konkurenta
o podjêcie walki z silnym na³ogiem palenia.

Aby wsparcie rodziny by³o konstruktywne
i szczerze oczekiwane przez parê, przedstawi
ciele familii powinni prosiæ o ³askê roztropno
�ci od Pana Boga. Równie¿ rodzicom przystoi
konsultacja swoich zaleceñ, opinii z innymi.
W zale¿no�ci od sytuacji pomoc dla nowo¿eñ
ców powinna uwzglêdniaæ tak¿e wymiar ma

terialny. Z drugiej strony pañstwo m³odzi s¹
zobowi¹zani do pamiêtania o  starzej¹cej siê
rodzinie, okazuj¹c wdziêczno�æ za otrzymany
dar ¿ycia i trud wychowania.

Niektórzy m³odzi z powodu nasilaj¹cego
siê kryzysu wiary i warto�ci wynosz¹ ze swo
jej przyrodzonej wspólnoty u³omny czy wrêcz
bardzo zaburzony jej obraz. Swoje braki, ró¿
ne zranienia mo¿na wtedy próbowaæ za³ago
dziæ poprzez poszukanie odpowiedniej pomo
cy: w poradniach, w katolickim duszpasterst
wie, co obejmuje ³aski sakramentalne, czy po
przez samodzielne lektury warto�ciowych po
zycji o rodzinie, np. dr. Jacka Pulikowskiego.

Potencjalnie zagro¿enia, negatywne skut
ki zawierania zwi¹zków pomiêdzy katolikiem,
a osob¹ innej wiary, chrze�cijañskiej denomi
nacji, czy niewierz¹c¹, wybiegaj¹ poza ramy
tego  artyku³u.  Przy  takim  rozwoju  zdarzeñ
powinno byæ siê bardzo uwa¿nym i odwo³y
waæ do m¹dro�ci Ko�cio³a.

Nowoczesne sposoby rozpoczynania relacji �
internet i portale randkowe

Epidemia  samotno�ci  dotykaj¹ca  spo³e
czeñstwa krajów rozwiniêtych staje siê coraz
widoczniejsza równie¿ w Polsce, w czym wio
d¹ prym du¿e miasta. Poza roztropnym wspar
ciem od bliskich pojawiaj¹ siê nowe rozwi¹
zania  dla  samotnych.  Zjazdy  dla  katolików
stanu wolnego, czy trzymaj¹ce poziom inter
netowe witryny matrymonialne mog¹ stano
wiæ tutaj warto�ciow¹ formê pomocy.

Konto w  portalu  spo³eczno�ciowym  za
�wiadcza zazwyczaj o czyim� �wiatopogl¹dzie
i pobie¿nie o hierarchii wyznawanych warto�
ci. Mo¿e to byæ pomocne, zachowuj¹c pewien
wskazany dystans, aby zapoznaæ siê z przed
stawianymi  tam  przekonaniami  atrakcyjnej
dla kogo� osoby. O ile sama witryna kojarz¹ca
pary jest neutraln¹ technologi¹, to do kultury
korzystania z takich stron, która wytworzy³a
siê w sieci, nale¿y podchodziæ w pewnych as
pektach mocno krytycznie. Chodzi o zbyt bez
po�redni  sposób  kontaktu  z  nieznajomymi,
brak konsultacji rozwoju relacji z rodzin¹, laic
ki wizerunek wiêkszo�ci portali randkowych,
u¿ytkowanie stron przez osoby w wieku jesz
cze  szkolnym,  epatowanie  cielesno�ci¹ we
wstawianych zdjêciach, czy skupianie siê na
szukaniu  sympatii wedle  powierzchownych
preferencji. Dlatego zachowanie odpowiedniej
przezorno�ci, cierpliwo�ci oraz przestrzeganie
etykiety kszta³towania relacji powinny mieæ
podstawowe znaczenie przy korzystaniu z no
wych form. Internet potrzeba widzieæ równie¿
jako wspomagaj¹ce narzêdzie. Nie mo¿e on
odci¹gaæ  u¿ytkowników  od  uczestnictwa
w realnym, wymagaj¹cym ¿yciu spo³ecznym.

Z drugiej strony, m¹drze u¿ywane portale
spo³eczno�ciowe daj¹ szansê szybszego napo
tkania osób o zbli¿onych warto�ciach, a tak¿e
mo¿liwo�æ stopniowego poznania siê nieza
le¿nie od dziel¹cych parê kilometrów (choæ
od kwestii zamieszkania, posiadanej pracy, nie
wolno abstrahowaæ). Poprzez zdaln¹ komuni
kacjê  kawaler mo¿e  zaproponowaæ  pannie
spêdzenie czasu w grupie, w ramach warto�
ciowego wydarzenia, unikaj¹c szybkich spot
kañ sam na sam. Przed i w trakcie wirtualnego
kontaktu wskazana by³aby modlitwa, równie¿
celem opanowania pojawiaj¹cych siê emocji.
Poleca siê np. wstawiennictwo �w. Stanis³awa
Kostki � patrona m³odzie¿y polskiej.

Dotychczasowe dwa artyku³y po�wiêcone
etykiecie konkurów mia³y zachêciæ czytelnika
do refleksji nad wa¿n¹ i obecnie zagubion¹
w spo³eczeñstwie funkcj¹, jak¹ pe³ni¹ obycza
je ubiegania siê o  rêkê panny. Nastêpny tekst
zaprezentuje etapy nawi¹zywania relacji � od
zapoznania pary � do narzeczeñstwa i sakra
mentalnego ma³¿eñstwa.

JAN WUDKOWSKI

Konkury

Rola rodziców i wspólnoty
W krajach  chrze�cijañskich wsparcie  bliskich  przy  nawi¹zywaniu  relacji  damskomêskiej
stanowi³o normê przez pokolenia. Uwa¿ano to za pewien moralny obowi¹zek familii wobec
jej cz³onka, wa¿n¹ przys³ugê wspólnoty parafialnej, lokalnej b¹d� od znajomych. Artyku³ jest
kontynuacj¹ cyklu po�wiêconego konkurom � etykiecie ubiegania siê o rêkê panny w XXI w.



WOKÓ£ NASwrzesieñ 2020 roku, nr 270Aspekt

Kto wygra wybory w USA?

S¹  to  jednak  przedwczesne  kalkulacje,  nie
nale¿y  ju¿  teraz przes¹dzaæ sprawy, bo nic
jeszcze nie zosta³o postanowione, Zw³aszcza,
¿e demokraci w USA s¹ znani z tego, ¿e prze
grywaj¹  wybory  w  ostatniej  chwili,  na  co
równie¿ wskazuje najnowsza historia USA.
  Historia amerykañskich wyborów prezy
denckich  daje  kilka  przyk³adów  na  to,  jak
kandydaci demokratyczni w roku wyborczym
prowadzili w lecie, a w jesieni ponie�li dru
zgoc¹c¹ klêskê. W 2016  r. Hillary Clinton
przez ca³e lato wyprzedza³a Trumpa w sonda
¿ach, nawet do 12%. W pa�dzierniku Trump
zbli¿y³ siê jednak coraz bardziej do demokra
tów. Skorzysta³ z w¹tpliwej decyzji ówczes
nego dyrektora FBI Jamesa Comey'a o po
nownym  otwarciu  dochodzenia  przeciwko
by³ej  sekretarz  stanu  Clinton  za  u¿ywanie
przez ni¹ prywatnych serwerów do oficjal
nych emaili. Ostatecznie Hilary Clinton nie
spodziewanie przegra³a z Trumpem.
  Latem 1988  roku demokrata Mike Du
kakis prowadzi³ w sonda¿ach do 17% przed

republikaninem Georgem Bushem, ale w koñ
cu Bush wygra³. A w  2000  roku Al Gore

wydawa³ siê byæ w drodze do Bia³ego Domu,
a¿ do momentu, gdy pora¿ka wyborcza na
Florydzie pozbawi³a go zwyciêstwa i awan
sowa³a George'a W. Busha na prezydenta.
  W  2004  r.  sprawy  wygl¹da³y  ca³kiem
nie�le dla Johna Kerry'ego; w dniu wyborów
wewnêtrzne sonda¿e kandydata demokratów
donios³y nawet o jego sukcesie przeciwko pre

zydentowi Bushowi. Doradca Kerry'ego, Jo
nathan Weiner, mówi³ o historycznym zwy
ciêstwie podczas rozmów telefonicznych po
po³udniu w dniu wyborów. Natomiast ner
wowy Bush zosta³ uspokojony przez swojego
g³ównego stratega, Karla Rove'a: �nasi wy
borcy zag³osuj¹ pó�niej�. Tak te¿ siê sta³o,
sporo republikanów g³osowa³o wieczorem
i Bush ostatecznie wygra³ wybory.
  Na trzy miesi¹ce przed wyborami w 2020
roku jest wystarczaj¹co du¿o niepewno�ci
i  potencjalnych niespodzianek, które mog¹
zagroziæ  zwyciêstwu  Joe  Bidena.  Najwa¿
niejsze s¹ oczywi�cie trzy planowane debaty
telewizyjne,  które  Trump  zapewne  wygra.
Poza tym pojawia siê pytanie, czy tym razem
demokratyczna baza rzeczywi�cie pójdzie na
wybory, w  przeciwieñstwie  do  roku  2016,
kiedy wielu m³odych Amerykanów i Afro
amerykanów pozosta³o w domu?
  A mo¿e Donald Trump nagle og³osi w pa�
dzierniku, ¿e szczepionka przeciwko korona
wirusowi jest gotowa i ¿e pandemia zostanie
wkrótce  przezwyciê¿ona?  By³oby  równie¿
mo¿liwe, ¿e na krótko przed wyborami doj
dzie do powa¿nego kryzysu w polityce zagra
nicznej,  w  którym  Amerykanie  ponownie
zgromadz¹ siê wokó³ g³ównodowodz¹cego
w Bia³ym Domu. Warto wiêc powtórzyæ: Do
nald Trump co prawda le¿y, ale jeszcze nie na
³opatkach.  Zw³aszcza,  ¿e  ten wyrachowany
polityk nie bêdzie unika³ ¿adnych sztuczek
i przekrêtów, aby ponownie wygraæ wybory.

PROF. MIROS£AW MATYJA

Niektórzy obserwatorzy polityczni ju¿ teraz widz¹ klêskê Donalda Trumpa w listopadowych
wyborach prezydenckich. Trumpowi ucieka nieub³agany czas, a w sonda¿ach ucieka mu
równie¿ jego demokratyczny rywal Joe Biden.

 A ¿e przekazy to ró¿ne, czêsto sprzeczne, na
szpikowane manipulacj¹, brakiem obiektywiz
mu i gloryfikacj¹ z³a, to nieprzygotowany i nie
�wiadomy stosowanych technik odbiorca wi
dzi �wiat zniekszta³cony, jest zagubiony w na
t³oku czêsto bezwarto�ciowych informacji.

O narracji, czy o tym, jak w mediach opo
wiadamy historie pisze w Orêdziu na �wiato
wy Dzieñ �rodków Spo³ecznego Przekazu Pa
pie¿ Franciszek. Zwraca in uwagê, ¿e cz³owiek
jest bytem opowiadaj¹cym.  Jako ludzie powin
ni�my wiêc oddychaæ prawd¹ dobrych histo
rii, takich, które buduj¹, a nie niszcz¹; historii,
które pomagaj¹ odnale�æ korzenie i si³ê, aby
i�æ razem naprzód. A opowiadania maj¹ na
nas wp³yw, utrwalaj¹ nasze przekonania i na
sze postawy, mog¹ pomóc nam zrozumieæ sie
bie i powiedzieæ kim jeste�my. Cz³owiekowi
potrzebni s¹ bohaterowie, tak¿e ci zwyczajni,
oni bowiem s¹ dla nas motywacj¹, by mierzyæ
siê z ¿yciowymi wyzwaniami.
  Ogl¹daj¹c codziennie telewizjê, czy czyta
j¹c gazety, szczególnie tzw. brukowce stwier
dzamy, ¿e takich historii jest w mediach jest
ma³o. Lepiej za to �sprzedaje siê� z³o, krew
i seks. Papie¿ zwraca uwagê, ¿e tymi historia
mi narkotyzuje nas, próbuj¹c przekonaæ,  ¿e
aby  byæ  szczê�liwymi  ci¹gle  potrzebujemy
mieæ, posiadaæ i konsumowaæ. Prawie nie zda
jemy sobie sprawy z tego, jak bardzo stajemy
siê ¿¹dnymi plotek i obmów, ile przemocy i fa³
szu poch³aniamy. Czêsto w sieci komunikacyj

nej, zamiast buduj¹cych opowiadañ, które s¹
spoiwem wiêzi spo³ecznych i kulturowych, po
wstaj¹ historie destrukcyjne i prowokacyjne,
które niszcz¹ i rw¹ delikatne nici wspó³istnie
nia. Zestawiaj¹ one razem niesprawdzone in
formacje, powtarzaj¹c wypowiedzi banalne
i  fa³szywie przekonuj¹ce, uderzaj¹c has³ami

nienawi�ci. Nie tworzy siê wtedy ludzkiej his
torii, ale odziera siê cz³owieka z jego godno
�ci.

W  tym  wszystkim  szczególne  miejsce
zajmuje historia historii, czyli Pismo �wiête.
Opowiadanie Bogu naszej historii nigdy nie
jest bezu¿yteczne � stwierdza Papie¿ � nawet
wtedy, gdy kronika wydarzeñ pozostaje nie
zmienna, zmienia siê jednak sens i perspekty
wa. Opowiadaæ o sobie Panu, to wej�æ w jego
wspó³czuj¹ce spojrzenie mi³o�ci dla nas i dla
innych.  Jemu mo¿emy opowiedzieæ historie,
które prze¿ywamy, zanie�æ Mu osoby, powie

rzyæ ró¿ne sytuacje. Z Nim mo¿emy ponownie
po³¹czyæ tkankê ¿ycia, zszyæ pêkniêcia i wyr
wy. Jak bardzo tego wszyscy potrzebujemy!
  W kontek�cie Pana Boga przybli¿my siê
z kolei do bohaterów, do naszych braci i sióstr,
stoj¹cych obok nas, uczestników dzisiejszych
historii. Tak, poniewa¿ nikt nie jest statyst¹ na
scenie �wiata i historia ka¿dego jest otwarta
na mo¿liw¹ zmianê. Tak¿e, kiedy opowiadamy
o z³ych rzeczach, mo¿emy nauczyæ siê pozo
stawiania przestrzeni dla odkupienia, mo¿emy
rozpoznaæ po�ród z³a tak¿e dynamizm dobra,
aby pozwoliæ mu zaistnieæ.
  Papie¿ nie pisze wprost o mediach katolic
kich, o ich znaczeniu w budowaniu tej dobrej
wizji �wiata, ale warto zwróciæ uwagê, ¿e to
nam katolikom, tworz¹cym media katolickie
i bêd¹cych ich odbiorcami nale¿y siê ten obo
wi¹zek niesienia Dobrej Nowiny i pokazywa
nia �wiata opartego na warto�ciach, który prze
cie¿ wokó³ nas istnieje, czêsto cichy, niezau
wa¿alny powszechnie.

W epoce, w której fa³szerstwo ukazuje siê
jako coraz bardziej wyrafinowane i osi¹ga za
straszaj¹cy poziom (deepfake) � pisze Papie¿
� potrzebujemy m¹dro�ci, aby zebraæ i stwo
rzyæ opowiadania piêkne, prawdziwe, i dobre.
Potrzebujemy odwagi, aby odrzuciæ te fa³szy
we i z³owrogie. Potrzebujemy cierpliwo�ci i ro
zeznania, aby odkryæ historie, które pomog¹
nam nie zagubiæ siê po�ród tylu dzisiejszych
utrapieñ;  historii,  które  postawi¹ w  �wietle
prawdê o tym, kim jeste�my, tak¿e w niedos
trzeganym, codziennym heroizmie.

Nie  goñmy  wiêc  za  sensacj¹,  nie  zaj
mujmy siê plotkami, nie dajmy siê uwik³aæ
w zmanipulowane gry polityków, którym los
�zwyk³ego� cz³owieka jest na ogó³ obojêtny.
Dbajmy o wychowanie m³odych do odpowie
dzialnego  i m¹drego poruszania  siê w me
diach, szczególnie tych spo³eczno�ciowych,
które w naszych czasach zyska³y ogromny
wp³yw na nasze postrzeganie �wiata.

IWONA KLIMCZAK

Opowiadajmy dobre historie
Tradycyjnie w trzeci¹ niedzielê wrze�nia obchodzimy w Polsce Dzieñ �rodków Spo³ecz
nego Przekazu. Rola mediów w naszym ¿yciu i postrzeganiu �wiata jest wspó³cze�nie
ogromna. Ró¿norodno�æ mediów, ich szybko�æ i ³atwo�æ dotarcia do odbiorcy sprawiaj¹,
¿e nasza wiedza i opinia kszta³tuj¹ siê g³ównie poprzez to, co aktualnie nam przekazuj¹.
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Na wyspê Lantau docieraj¹ niemal wszyscy przybywaj¹cy do Hongkongu z zagranicy go�cie.
G³ównie dlatego, ¿e w³a�nie na niej znajduje siê nowoczesny port lotniczy � przesiadkowy
dla ca³ej Azji. Specjalna nitka M.T.R. �Airport line� przewozi przyjezdnych z lotniska wprost
na wyspê Hongkong  (20 minut). Mo¿na powiedzieæ,  ¿e Lantau  to  zaplecze  transportowe
Hongkongu, gdy¿ oprócz lotniska s¹ na niej ogromne porty przyjmuj¹ce statki z ca³ego �wiata.

 Lantau szczyci siê tak¿e piêknie otoczonymi
zieleni¹ przestrzeniami, znacznie mniej zat³o
czonymi ni¿ typowe atrakcje turystyczne na
wyspie.

  G³ówn¹ atrakcj¹ wyspy jest usytuowany
na wzgórzu ogromny buddyjski klasztor Po
Lin. To miejsce têtni¹ce ¿yciem religijnym �
odwiedzane  przez  rzesze  wiernych  i  tury
stów.  Na  wzgórzu  powy¿ej  klasztoru  stoi
kolosalna,  34metrowa  figura  Buddy  Tian
Tan. To najwy¿szy na �wiecie, wykonany
z br¹zu pos¹g Buddy na wolnym powietrzu.
Budda przedstawiony jest w pozycji siedz¹
cej na kwiecie lotosu, a otacza go sze�æ br¹
zowych pos¹gów bogini ofiaruj¹cych dary,
kwiaty, kadzid³a, owoce. Postaæ Buddy jest
na tyle wysoka, ¿e mo¿na j¹ zobaczyæ z wielu

punktów widokowych w Hongkongu. Pom
nik powsta³ w 1993 r. i wa¿y ponad 200 ton.
Aby dostaæ siê pod figurê trzeba pokonaæ 268
stopni, tyle ile s³ów zawiera jedna z wa¿niej
szych sutr m¹dro�ci � sutra serca. Ze wzglêdu
na t³umy klasztor lepiej omijaæ w weekendy
i �wiêta religijne. W Hongkongu s¹ te¿ mniej
szo�ci  religijne,  w�ród  których  najwiêksz¹
grupê  stanowi¹  chrze�cijanie  �  oko³o  10%
spo³eczeñstwa,  sikhowie  oraz muzu³manie
pochodz¹cy  z  krajów  Bliskiego Wschodu,
imigranci zarobkowi i przybywaj¹cy z Indo
nezji w celach zarobkowych. Do Wielkiego
Buddy  Tian  Tan mo¿na  dotrzeæ  piechot¹.
Je�li nie dysponuje siê wolnym czasem, lepiej
skorzystaæ z kolejki górskiej, kursuj¹cej na
sam szczyt do wioski Ngong Ping. Podczas
przeja¿d¿ki podziwia siê niezapomniane wi
doki na prawie zawsze s³onecznej Lantau. Do

wyboru  jest kabina zwyk³a  i z przeszklon¹
pod³og¹.

  W dzisiejszym zabieganym �wiecie postaæ
siedz¹cego Buddy  i modl¹cego  siê w  ciszy,
zastanawia i zmusza do my�lenia. Chiny zwie
dza³am w 2007  roku. Nie  spotka³am Buddy
siedz¹cego w plenerze. Natomiast w 2010 roku
w Japonii napotka³am pos¹g, o którym opo
wiem. Wielki Budda przetrwa³ niszczyciels
kie trzêsienie ziemi, tajfuny i tsunami, kiedy
w 1495 r. potê¿na fala morska zmy³a drew
nian¹ konstrukcjê chroni¹c¹ pos¹g. Wysoka
na 11 metrów, wa¿¹ca 93 tony rze�ba przed
stawia pe³n¹ wspó³czucia postaæ Amidy. Ry
sy twarzy, proporcje pos¹gu zosta³y zmody
fikowane w projekcie z 1252 r. Jest obecna
w Kamakura blisko Tokio.
  I  jeszcze  jedno  spotkanie  z  Budd¹. Na
zakoñczenie  pracy  po  20  latach  obecno�ci
dyrektora XXIX LO w £odzi � Janusza Choj
nackiego, fizyka, ka¿dy z nas otrzyma³ w pre
zencie ma³¹ rze�bê u�miechniêtego Buddy
w ogromnym roz³o¿onym p³aszczu � pelery
nie.  Dyrektor  by³  cz³owiekiem  ³agodnym,
spokojnym,  kulturalnym. Mia³  mo¿liwo�æ

wybrania profesorów do swojej dzia³alno�ci.
Zg³osi³am siê i ja. Rozmawia³. Ale sprawdzi³,
co ja umiem u mojego profesora. Cieszê siê,
¿e mog³am pracowaæ, rozwijaæ siê przy boku
takiego przewodnika, który niczego nie na
rzuca³ i pozwoli³ byæ nam sob¹! W symbo
licznym upominku widzê, jak wielk¹ warto�
ci¹  jest  zaduma, my�l  i  cisza.  Ile mo¿emy
uczyniæ uczyæ siê milczeæ, s³uchaæ, modliæ
siê i kontemplowaæ nasze ¿ycie!

IZABELA MARIA TRELIÑSKA

Hongkong

Wyspa Lantau i Wielki Budda

Chocia¿ jej pryncypa³, Joe Biden to katolik,
ale ¿eby by³o po amerykañsku � te¿ jest zwo
lennikiem praw homoseksualistów i �swo
bodnego dostêpu do aborcji.

Jednak bez wzglêdu na to, kto wygra lis
topadowe wybory prezydenckie, Ko�ció³ ka

tolicki w USA nadal bêdzie przegrywa³ na
polu  ewangelizacji  �  uwa¿a  amerykañski
jezuita ks. Bill McCormick SJ. Profesor nauk
politycznych  i  filozofii Uniwersytetu Saint
Louis zauwa¿a w swej analizie, ¿e zaanga¿o
wanie po którejkolwiek ze stron sporu poli

tycznego nie mo¿e odwróciæ procesu seku
laryzacji  kultury  Stanów  Zjednoczonych.
Zdaniem publicysty, w niedawnych konwen
cjach przedwyborczych obu partii odwo³y
wano siê do religii, choæ w odmienny sposób.
O ile demokraci ograniczyli sprawy zwi¹zane
z katolicyzmem do katolickiego  rodowodu
Joe Bidena, republikanie postawili na osobi
ste �wiadectwa ludzi wiary, koncentruj¹c siê
na problemie aborcji i religijnej wolno�ci.

W szerszym ujêciu rola religii w ka¿dej
konwencji  wywo³a³a  dalsz¹  debatê  w�ród
katolików na temat tego, która partia najle
piej  odzwierciedla  nauczanie  Ko�cio³a �
zauwa¿y³ amerykañski jezuita, wskazuj¹c, ¿e
debaty te, wydaj¹ siê byæ surrealistyczne i da
remne, jak przestawianie le¿aków na pok³a
dzie Titanica.

�Bez wzglêdu na to, kto wygra w listopa
dzie, Ko�ció³ katolicki prawie na pewno na
dal bêdzie przegrywa³, i to na najbardziej za
sadniczym obszarze: szerzenia Ewangelii �
podkre�li³, zwracaj¹c uwagê, ¿e Stany Zjed
noczone staj¹ siê coraz mniej religijne, choæ
nadal s¹ krajem znacznie bardziej religijnym
ni¿ wiêkszo�æ krajów europejskich.

Jak argumentuje naukowiec, Ko�ció³ ka
tolicki, który nie  jest wolny od  trwaj¹cych
procesów sekularyzacyjnych, od d³u¿szego
czasu anga¿uje siê w politykê. Czy chrze�ci
jañskie zaanga¿owanie w politykê by³o dobre
dla ewangelizacji? Je�li nie, jakie zaanga¿o
wanie polityczne jest dobre dla ewangeliza
cji? Jaki ich rodzaj przyci¹ga ludzi do Chrys
tusa? � zastanawia siê autor artyku³u na por
talu jezuickiego pisma �America� i przypomi
na, ¿e dzia³alno�æ polityczna chrze�cijan jest
dla wielu  niezaanga¿owanych w  ¿ycie  reli
gijne publicznym obliczem chrze�cijañstwa.

  �  Czy  anga¿ujemy  siê  w  politykê,  aby
broniæ naszej wiary przed innymi? A mo¿e
anga¿ujemy siê w politykê, aby proponowaæ
nasz¹  wiarê  innym?  Czy  dzia³alno�æ  poli
tyczna  stanowi  serce  Ewangelii  czy  raczej
wyra¿a nasz w¹ski interes w³asny? Niechrze
�cijanie  mog¹  nie  znaæ  wszystkich  nauk
Ko�cio³a, ale czêsto poznaj¹ hipokryzjê, gdy
j¹ widz¹ � pyta dalej publicysta i zaznacza,
¿e w szczególnie dla amerykañskich katoli
ków nie ma ³atwego sposobu na rozwi¹zanie
napiêcia miêdzy integracj¹ a odrêbno�ci¹.

Wed³ug ks. McCormicka,  chrze�cijanie
musz¹ odpowiedzieæ sobie na pytania doty
cz¹ce  celów  krótko  i  d³ugoterminowych.
Przestrzega  jednocze�nie  przed  apokalip
tyczn¹ perspektyw¹, jak¹ w sytuacji wybo
rów prezydenckich sugeruj¹ niektórzy poli
tycznie zaanga¿owani chrze�cijanie. Z jednej
strony zachêcaj¹, by g³osowaæ teraz na Bi
dena, bo inaczej wszystko zostanie stracone,
z drugiej, by g³osowaæ na Trumpa, bo w in
nym przypadku wygraj¹ barbarzyñcy.

W zamian jezuita proponuje zaakcepto
wanie krótkoterminowych strat politycznych
dla d³ugoterminowych zysków ko�cielnych
i powoln¹ pracê organiczn¹ zmierzaj¹c¹ do
rzeczywistych  zmian  w  partiach  politycz
nych. Postuluje tak¿e duchow¹ odnowê, owo
cuj¹c¹ pog³êbionym podej�ciem do neural
gicznych kwestii amerykañskiego ¿ycia pub
licznego, jak rasa, ekonomia i seksualno�æ.

Na koniec ostrzega przed myleniem prze
konania o nieuchronno�ci zwyciêstwa poli
tycznego  z  nieuchronno�ci¹  triumfu Boga.
Jak t³umaczyw tym wyra¿a siê chrze�cijañs
ka pokusa w polityce: hubris, czyli pycha.

O udziale Ko�cio³a  i  duchowieñstwa
w  polityce mówi  siê  wszêdzie  tam,  gdzie
siêga  nauczanie  Ko�cio³a.  Obojêtnie,  jakie
jest  skutek  takiego udzia³u,  prawie  zawsze
poszkodowanym jest w³a�nie Ko�ció³. Mamy
tego dosyæ przyk³adów w Polsce.

ROMAN OR£OWSKI

Katolik w USA przed wyborami
Za dwa miesi¹ce s¹ wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych � pisze o tym w innym
miejscu red. Miros³aw Orzechowski. Zapowiada siê ostra walka �wiceprezydentów. Na
szczególn¹  uwagê  zas³uguje  pani Kamala Harris  �  figura  dosyæ  ponura,  zwolenniczka
gender, LGBT+, aborcji i diabli wiedz¹ czego jeszcze; jednym s³owem � wszystkiego, czego
nie chc¹ normalni ludzie wszêdzie na �wiecie.

  Kamala Harris z przedstawicielami proaborcyjnej Planned Parenthood
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�Wspólnie broñmy rodziny� to has³o tegorocz
nego Marszu dla ¯ycia i Rodziny, który za
planowano na niedzielê 20 wrze�nia w War
szawie. Organizatorzy z Centrum ̄ ycia i Ro
dziny zapowiadaj¹, ¿e bêdzie to manifestacja
przywi¹zania do warto�ci prorodzinnych oraz
afirmuj¹ca rodzinê oraz instytucjê ma³¿eñst
wa i warto�ci pro life. Jednak jak wskazuje
Pawe³ Ozdoba, prezes organizacji, tegorocz
ny Marsz bêdzie mia³ dwa wymiary.

�  Tak  jak  w  latach  ubieg³ych  chcemy
stawiaæ na promocjê rodziny jako wspania³ej
warto�ci, na której oparty jest nasz ³ad cy
wilizacyjny,  która  jest  elementem  naszego
naturalnego porz¹dku. Chcemy równie¿ afir
mowaæ ma³¿eñstwo oraz domagaæ siê zwiêk
szenia prawnej ochrony ¿ycia dzieci nienaro
dzonych.  Zreszt¹  w  komisjach  sejmowych
znajduje  siê  projekt  �Zatrzymaj  Aborcjê�,
którego przyjêcie oznacza³oby zlikwidowanie
tzw.  przes³anki  eugenicznej  i  statystycznie
uratowanie blisko 1000 istnieñ ludzkich rocz
nie � wskazuje Pawe³ Ozdoba.
  Jednak jak dodaje, to nie jedyny aspekt,

na  którym  chc¹  siê  skupiæ  organizatorzy
Marszu. Szef Centrum ̄ ycia i Rodziny wska
zuje bowiem na has³o tegorocznej manifesta
cji:  �Wspólnie  broñmy  rodziny�. �  Dos
trzegamy, ¿e rodzina sta³a siê dzi� obiektem
ataków  ze  strony  liberalnych  i  lewicowych
ideologii. Chcemy postawiæ temu tamê i nie
dopu�ciæ do zanegowania rodziny i zniszcze
nia instytucji ma³¿eñstwa � mówi Pawe³ Oz
doba. Jak mówi, strona spo³eczna musi rea
gowaæ  ju¿  dzi�,  poniewa¿  �rewolucyjna
agenda� coraz silniej przedziera siê do naszej
codzienno�ci, tak¿e dziêki wsparciu zachod
nich koncernów medialnych.

Prezes fundacji dodaje równie¿, ¿e Marsz
dla ̄ ycia i Rodziny nie jest skierowany prze
ciwko komukolwiek, ale jest wyrazem sprze
ciwu wobec nachalnej i agresywnej promocji
ideologii sprzecznych z warto�ciami chrze
�cijañskimi.
  Niezwyk³ym  punktem  programu  tego
rocznego Marszu dla ̄ ycia i Rodziny bêdzie
równie¿ Msza  �wiêta  sprawowana  o  godz.
13:00 dla wszystkich uczestników manifesta

cji.  Organizatorzy  zapraszaj¹  do  wspólnej
modlitwy podczas Mszy �wiêtej, któr¹ zapla
nowano w ko�ciele pw. �wiêtego Krzy¿a na
Krakowskim Przedmie�ciu. Koncelebrowa³
j¹ bêdzie ks. Dominik Chmielewski. Tu¿ po
Mszy  �wiêtej  zaplanowano  równie¿ krótk¹
konferencjê,  któr¹  wyg³osi  do  wszystkich
zebranych.
  Marsz dla ¯ycia  i Rodziny  zwykle od
bywa siê w marcu, w tym roku nie móg³ siê
odbyæ ze wzglêdu na epidemiê koronawirusa.

W Polsce, mimo ¿e rz¹dzi odwo³uj¹ca
siê do warto�ci chrze�cijañskich partia Prawo
i Sprawiedliwo�æ, a tak¿e prezydent Andrzej
Duda wywodz¹cy siê z  tej samej partii, co
roku zabijanych jest ok. 1000 dzieci, wiêk
szo�æ z powodów eugenicznych.

W Sejmie od wielu miesiêcy le¿y projekt
ustawy  antyaborcyjnej,  a  rz¹dz¹cy  stosuj¹
wszelkie zabiegi, by siê nim nie zaj¹æ.

SABINA WITKOWSKA

Marsz dla ¯ycia i Rodziny
20 wrze�nia w niedzielê ulicami stolicy przeszed³ Marsz dla ¯ycia i Rodziny. Manifestacja
wyruszy³a z Placu Zamkowego w kierunku ko�cio³a pw. �wiêtego Krzy¿a. W�ród uczestników
bêd¹ m.in. kurator Barbara Nowak, ks. Dominik Chmielewski, a go�ciem specjalnym by³
�prezydent Andrzej Duda. Nie ma jednak doniesieñ, by zapowiedzia³ na nim, ¿e podejmie
inicjatywê ochrony ¿ycia dzieci nienarodzonych, by przerwaæ ich zabijanie.

�wiêty  Stanis³aw Kostka  urodzi³  siê w  28
grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu.
Jego ojciec by³ kasztelanem, a krewni zajmo
wali znacz¹ce stanowiska w Polsce Jagiello
nów i Wazów. Wraz z bratem wys³any zosta³
do elitarnego kolegium jezuitów w Wiedniu.
Pocz¹tkowo nauka nie sz³a mu zbyt dobrze,
domowe przygotowanie okaza³o siê niewy
starczaj¹ce, ale ciê¿k¹ prac¹ i sumienno�ci¹
Stanis³aw zrobi³ postêpy  i ukoñczy³ szko³ê
jako  jeden  z  najlepszych  uczniów.  Zrozu
mia³, ¿e nauka jest wstêpem do �wiadomego
podejmowania  s³u¿by  Ko�cio³owi  i  spo³e
czeñstwu. Uczy³ siê, aby podobaæ siê Bogu
i  ludziom  [�],  a w  przysz³o�ci  ojczy�nie  i
sobie samemu przynie�æ korzy�æ.
  Od najm³odszych lat wyró¿nia³ siê szcze
gólnym nabo¿eñstwem do Naj�wiêtszego Sak
ramentu i Matki Bo¿ej.

Decyzja Stanis³awa o wst¹pieniu do za
konu jezuitów spotka³a siê z ostrym sprzeci
wem jego rodziców. Stanis³aw trwa³ jednak
przy swoim i by wst¹piæ do zakonu przeszed³
pieszo ponad 600 km z Wiednia do Dylingi
w Bawarii, do prze³o¿onego jezuitów. Zakon
by³ jednak pocz¹tkowo trudnym do�wiadcze
niem. Przyjêto go na próbê, pracowa³ ciê¿ko

fizycznie przy sprz¹taniu i w kuchni. Przetr
wa³ jednak, a prze³o¿ony wkrótce pisa³ o nim:
spodziewam siê po nim rzeczy wielkich.
  W wieku 18 lat w Rzymie z³o¿y³ �luby
zakonne. Poruszony s³owami  rekolekcjoni
sty, ¿e ka¿dy miesi¹c bracia winni spêdzaæ
tak, jakby to by³ ostatni miesi¹c w ich ¿yciu,
Stanis³aw wyzna³,  ¿e ma  przed  sob¹  tylko
jeden miesi¹c  ¿ycia. We wspomnienie  �w.
Wawrzyñca � 10  sierpnia � napisa³  list do
Matki Bo¿ej z pro�b¹ o wyjednanie mu ³aski
�mierci w �wiêto jej Wniebowziêcia. Jeszcze
tego samego dnia zachorowa³, a 15 sierpnia
1568 r. zmar³. W 1602 r. zosta³ beatyfikowa
ny przez Papie¿a Paw³a VI, a kanonizowany
w 1726 r. przez Papie¿a Benedykta XIII.

� ¯yj¹c  krótko, prze¿y³ czasów wiele �
powiedzia³ o nim �w. Jan Pawe³ II charakte
ryzuj¹c g³êbiê i dojrza³o�æ jego ¿ycia.

Oto prawdziwe wezwanie � pisali Biskupi
polscy w li�cie z okazji 450. rocznicy urodzin
�  na  ten  rok  dla Was, M³odzi  Przyjaciele,
Rodzice  i Wychowawcy:  �Kostka�  znaczy
�wiêcej!� ̄ yj¹c w XXI wieku nie powtórzymy
dok³adnie czynów �w. Stanis³awa Kostki. Na
szym zadaniem jest raczej zrozumienie ducha
tego �wiêtego, który nie da³ siê zwie�æ mira

¿owi wygodnego ¿ycia, zabezpieczonego ma
j¹tkiem rodziców. Mia³ odwagê przeciwsta
wiæ siê panuj¹cym modom i naciskom grupy.
Nie chcia³ ani imponowaæ, ani uczyniæ z ¿ycia
jednej wielkiej rozrywki. By³ siln¹ osobowo
�ci¹, mia³ swoj¹ klasê i styl. Do koñca zacho
wa³ wolno�æ. To nie by³ m³ody cz³owiek, który
nie wie, po co ¿yje, jest znudzony i apatyczny,
¿¹daj¹cy od innych, a nie daj¹cy nic z siebie.
Nie pozwala³ sobie na eksperymenty w poszu
kiwaniu szczê�cia. Wiedzia³, ¿e ten �wiat nie
zaspokoi jego têsknot, ¿e prêdzej czy pó�niej
poczu³by  siê  w  nim  oszukany  lub  zawie
dziony. Wiedzia³, ¿e charakter � to nie tylko
sprawa dziedziczenia cech po przodkach, nie
tylko wp³yw �rodowiska, ale rzetelna praca
nad sob¹. Wiedzia³ te¿, ¿e stawaæ siê dojrza
³ym cz³owiekiem,  to  podejmowaæ  trud  roz
woju. Nie by³ miêczakiem, który mówi: taki
ju¿  jestem, a z³o usprawiedliwia s³abo�ci¹,
obwinia innych, oskar¿a warunki i historiê.
By³  czujnym  ogrodnikiem  wyrywaj¹cym
chwasty  s³abo�ci  i  grzechu,  aby  wyros³y
piêkne  kwiaty  i  owoce. Uwierzy³ w mi³o�æ
Boga i ca³ym sob¹ na ni¹ odpowiedzia³.

�  Bierzcie  przyk³ad  ze  �w.  Stanis³awa
Kostki,  przygotowuj¹c  siê  do  sakramentu
bierzmowania. Apelujcie wraz z nami do lu
dzi kultury i �rodków spo³ecznego przekazu,
aby  przez  ciekawe  filmy,  przedstawienia
teatralne,  audycje  i  inne  formy  przekazu
przywracali pamiêæ o Stanis³awie. Pielgrzy
mujcie do Rostkowa � miejsca jego narodzin

i do Przasnysza � miejsca jego chrztu, a tak¿e
do katedry p³ockiej z jej piêknym o³tarzem
tego  �wiêtego  oraz  grobowcami  w³adców
Polski  i  Mazowsza.  M³odzi  mobilizujcie
waszych rodziców i duszpasterzy, by nie bali
siê  wymagaæ  od  was  i  od  siebie  �rzeczy
wiêkszych � zachêcali Biskupi.

TERESA SZEMERLUK

�¯yj¹c krótko, prze¿y³ czasów wiele�
18 wrze�nia Ko�ció³  katolicki  obchodzi  �wiêto  �w.  Stanis³awa Kostki,  patrona  dzieci  i
m³odzie¿y. W roku roku obchodzimy te¿ 470. rocznicê jego urodzin. �w. Stanis³aw jest te¿
patronem ³ódzkiej archikatedry i archidiecezji ³ódzkiej.
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Uwierzyæ trudno, ¿e aby zg³osiæ film do kon
kursu, wcale nie jako�æ dzie³a filmowego bê
dzie decyduj¹ca. Z inicjatywy wp³ywowej or
ganizacji Aperture 2025 naciskaj¹cej na nisz
czenie �prze¿ytków �redniowiecza� Amery
kañska Akademia Filmowa ustali³a, ¿e obraz,
który chcia³by konkurowaæ o miano najlep
szego filmu i kwalifikowaæ siê do Oscara
w tej kategorii, musi spe³niaæ dwa z czterech
kryteriów. S¹ kwestie dotycz¹ce ró¿norodno�
ci na ekranie, czyli: p³ci, orientacji seksualnej
i to¿samo�ci etnicznej oraz rasowej � podaje
�Wprost�.  Od  teraz  przynajmniej  30  proc.
ca³ej ekipy filmowej stanowiæ musz¹ osoby
z  tych  grup:  kobiety,  mniejszo�ci  rasowe,
osoby LGBT+ i osoby z niepe³nosprawno�ci¹.
  Tak, tak, Amerykañska Akademia Filmo
wa og³osi³a, ¿e dopu�ci do oceny tylko filmy
realizowane  kolorowych,  mêsko¿eñskich,
homoseksualnych, niepe³nosprawnych, kobie
cych twórców oraz gdy film bêdzie mówi³
o  ich  problemach. A¿  strach  pomy�leæ,  co
zrobi¹ z sob¹ faceci.

Szczelina  (obyczajowej  destrukcji) musi
siê poszerzyæ, aby odzwierciedliæ nasz¹ zró¿
nicowan¹ globaln¹ populacjê zarówno w two
rzeniu filmów, jak i na ³¹cz¹cych siê z nimi
odbiorcach. Akademia  jest  zobowi¹zana do
odegrania wa¿nej roli w urzeczywistnianiu te
go planu. Wierzymy, ¿e te standardy bêd¹ ka

talizatorem d³ugotrwa³ych, istotnych zmian
w naszej bran¿y � uzasadni³ beztrosko wpro
wadzenie nowych zasad prezes Akademii Da
vid Rubin i dyrektor generalny Dawn Hudson.
  Od 2024 r., aby móg³ ubiegaæ siê o Osca
ra  za  najlepszy  film,  twórcy  bêd¹ musieli
spe³niaæ przynajmniej dwa z czterech nowych
kryteriów. Dotycz¹ one m.in. udzia³u kobiet
i mniejszo�ci seksualnych w bran¿y filmowej.

  Fala demoralizacji zala³a konserwatywn¹
Amerykê. Autorzy skandalicznych kryteriów
próbuj¹ wprowadziæ dewiacyjne zasady nie
ku polepszeniu jako�ci dzie³ filmowych, ale
dla  uhonorowania  i  zaspokojenia  roszczeñ
marginalnych grup  etnicznych,  seksualnych
czy kobiecych, które skar¿¹ siê na nierówne
traktowanie w przemy�le filmowym. Wyzna
czono wiêc opisane wy¿ej 4 standardy.
  Przyk³adowo, by standard reprezentacji na
ekranie  zosta³  zatwierdzony,  twórcy  filmu
musz¹ wype³niæ przynajmniej jeden z przed
stawionych wy¿ej warunków: obsady akto
rów pierwszoplanowych  lub graj¹cy wa¿n¹
rolê drugoplanow¹, musi byæ przedstawicie

lem mniejszo�ci etnicznej lub rasowej; przy
najmniej 30% obsady pomniejszych ról musi
reprezentowaæ  takie  grupy  jak  �  kobiety,
osoby LGBT+, niepe³nosprawni czy osoby
z mniejszo�ci etnicznych; tre�æ produkcji ma
byæ powi¹zana z tematem bliskim dla danej
mniejszo�ci  �  np.  kobiet, mniejszo�ci  raso
wych, LGBT+. Dalsze wytyczne zalecaj¹ one
m.in. by reprezentanci mniejszo�ci piastowali
decyduj¹ce stanowiska w czê�ci dzia³ów pra
cuj¹cych nad produkcj¹.
  Dotychczas o przyznaniu jednej z najbar
dziej presti¿owych nagród w filmowym �wie
cie, decydowaæ mia³a wy³¹cznie jako�æ filmu.
Móg³ on dotyczyæ ka¿dego tematu, bez wzglê
du na gatunek. Twórcy mogli zatrudniaæ do
wolnych, wybranych przez siebie fachowców.
  Wytyczne s¹ potrzebne Akademii, by udo
wodniæ lewicowym �rodowiskom, ¿e stoj¹ po
�poprawnej  stronie  sporu  ideologicznego�.
Przedstawione wytyczne w ci¹gu ostatnich lat
i tak zosta³y w Hollywood wprowadzone. Nie
�wiadcz¹ one o tym, ¿e film zrobiony przez
heteroseksualnego,  bia³ego  mê¿czyznê  nie
mo¿e  dostaæ Oscara w kategorii  �najlepszy
film roku�. Bardzo ³atwo obej�æ ten przepis.
Wystarczy zatrudniæ w ekipie technicznej oso
by,  które  s¹  przedstawicielami mniejszo�ci.
Ale to ju¿ szaleñstwo!
  Hollywoodzkich twórców zawsze cecho
wa³ cynizm i pod¹¿anie za obowi¹zuj¹c¹ mo
d¹,  jednak wprowadzenie  rygorystycznych
destrukcyjnych  zasad  obyczajowych  to  ju¿
gruba przesada.
  Pierwszy raz Hollywood powiedzia³o g³o�
no, ¿e nie jako�æ dzie³a filmowego ma znacze
nie,  tylko martwe kryteria obyczajowe. Nie
wniesie to jednak ¿adnej zmiany, filmy bêd¹
krêcone w taki sam sposób. Pierwszy raz g³o�
no  powiedziano,  ¿e  ideologia  jest  dla  ludzi
pieni¹dza w Ameryce bardzo wa¿na.

W£ADYS£AW ROMIN

Oskary tylko dla mniejszo�ci seksualnych?
Nasz  umi³owany  sojusznik  postrada³  zmys³y.  Amerykañska  Akademia  Filmowa,  która
wypracowa³a  sobie  na  �wiecie  niez³¹  renomê,  teraz  zdaje  siê  pogr¹¿aæ  w  szaleñstwie
prowadz¹cym do samobójstwa. W tych dniach og³oszono bowiem wytyczne, które stanowi¹
warunki otrzymania nagrody filmowej, Oskara.

Pani Kazimiera z £odzi Pani Teresa z £odzi

Pani Anna z Grotnik Pani Krystyna z Zaboro-
wa Pani Stanis³aw z £odzi Pani Danuta z W¹-

chocka Pan Piotr z Opoczna Pan Jerzy ze Zgierza Pani Barbara z £odzi Pan Jerzy z £odzi
Pani Maria z £omianek Pani Justyna z Gajkowic.

BÓG ZAP£AÆ!
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