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zaplanowanych szereg wydarzeñ. Tak¿e uroczystoci religijne odbywaj¹ce siê w tym czasie
maj¹ szczególny, jubileuszowy wymiar. Tak mia³o miejsce w przypadku wiêta w. Faustyny,
Patronki £odzi.
nie jest jednak samotny, bowiem idziemy ra
zem, bo zgromadzi³ nas w swym Kociele Je
zus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Od dwóch
tysiêcy lat Koció³ towarzyszy cz³owiekowi
w jego wêdrówce do Boga. W Kociele ws³u

Mszy wiêtej w kociele pw. w. Faustyny przewodniczy³ Ks. Kard. Stanis³aw Dziwisz

emerytowany arcybiskup metropolita kra
kowski.
Zgromadzonych przywita³ Ks. Abp Grze
gorz Ry Metropolita £ódzki, podkrelaj¹c,
¿e Ks. Kard. Dziwisz mia³ szczêcie przez
lata byæ wiadkiem wielkich wydarzeñ wiary,
ku których prowadzi³ nas Jan Pawe³ II.
 £ód sta³a siê miastem  mówi³ w homi
lii Ks. Kard. Dziwisz  w którym wiêta Sek
retarka Bo¿ego Mi³osierdzia spêdzi³a kilka lat
i to w³anie tutaj pod wp³ywem g³êbokich
prze¿yæ duchowych podjê³a ostateczn¹ decyz
jê o oddaniu siê Bogu na drodze ¿ycia zakon
nego. Miasto odwdziêczy³o siê za ten przywilej
i obra³o w. Faustynê za sw¹ szczególn¹ pat
ronkê wobec Boga. Równie¿ wi¹tynia, nosz¹
ca imiê wiêtej i w której sprawujemy dzi Eu
charystiê, wpisuje siê w tê niezwyk³¹ historiê.
Ks. Kardyna³ Dziwisz podkrela³, ¿e wspó³
czesnemu wiatu i nam wszystkim potrzebna
jest prawda o Bo¿ym Mi³osierdziu. Ono bo
wiem jest i powinno byæ dla nas odpowiedzi¹
na najtrudniejsze sprawy naszego ¿ycia oso
bistego i spo³ecznego, z jakimi sobie sami nie
poradzimy. Bo¿e Mi³osierdzie jest równie¿
odpowiedzi¹ na najpowa¿niejsze wyzwania,
przed jakimi staje ca³a rodzina ludzka nasze
go niespokojnego wiata, dowiadczaj¹cego
ubóstwa i przemocy, wojen i zbrojnych kon
fliktów, kataklizmów i epidemii.
W swojej ziemskiej wêdrówce cz³owiek
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Uroczystoci odbywa³y siê w niedzielê 4 pa
dziernika w wigiliê rozpoczêcia 387. Zebra
nia Plenarnego Episkopatu Polskiego, które
odby³o siê w £odzi i Pabianicach, a przewod
niczy³ im Ks. Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz,

chujemy siê w s³owo Bo¿e. W Kociele ma
my przystêp do ¿yciodajnych sakramentów.
W Kociele dzielimy siê wiar¹ i mi³oci¹,
ucz¹c siê i staraj¹c siê ogarniaæ ni¹ wszyst
kich, tak¿e naszych braci i sióstr stoj¹cych
z daleka, w¹tpi¹cych i niewierz¹cych. Ko
ció³ jest wielkim darem mi³osiernego Serca
Boga dla swego ludu.

Nawi¹zuj¹c do jubileuszu archidiecezji
³ódzkiej, Ks. Kard. zwróci³ uwagê, ¿e zapo
wiadany dzisiaj Jubileuszowy Rok Archidie
cezji £ódzkiej, zaczynaj¹cy siê za dwa miesi¹
ce, bêdzie okazj¹ do uwiadomienia sobie
dobra, które dokona³o siê i codziennie siê do
konuje w tej wielkiej Wspólnocie, stanowi¹
cej cz¹stkê Kocio³a powszechnego.
Przypominaj¹c dzieje archidiecezji ³ódz
kiej Ks. Kard. Dziwisz podkreli³, ¿e wpisa³
siê w nie tak¿e w. Jan Pawe³ II, który mia³
¿ywe kontakty z Kocio³em ³ódzkim. Doda³
te¿ Jan Pawe³ II jest rówienikiem Kocio³a
£ódzkiego, urodzi³ siê bowiem w 1920 r.,
a w tym samym roku erygowano diecezjê
³ódzk¹.
Kardyna³ Dziwisz przypomnia³ równie¿
wizytê Jana Paw³a II w £odzi w 1987 r.  To
by³ dzieñ wielkiej radoci dla Kocio³a £ódz
kiego, a tym bardziej dla ogromnej rzeszy
dzieci, które w tym dniu podczas Mszy wiêtej
sprawowanej przez Ojca wiêtego na lotni
sku przyjê³y Pierwsz¹ Komuniê wiêt¹. Po
wiedzia³ wtedy Papie¿ dzieciom i wszystkim
zebranym, wyjaniaj¹c g³êboki sens Eucha
rystii.
Po zakoñczeniu Mszy wiêtej z kocio³a
pw. w. Faustyny wyruszy³a uroczysta pro
cesja z relikwiami Patronki £odzi do ³ódzkiej
katedry, drog¹ jak¹ przed blisko stu laty po
kona³a Helenka Kowalska, której w ³ódzkim
parku Wenecja ukaza³ siê Pan Jezus. W ka
tedrze Ks. Abp Grzegorz Ry odnowi³ akt
zawierzenia Kocio³a £ódzkiego Bo¿emu
Mi³osierdziu.
Uroczystoci ku czci w. Faustyny rozpo
czynaj¹ obchody jubileuszu diecezji ³ódzkiej.
W ustanowionych przez Ks. Abp. Rysia 15
kocio³ach stacyjnych na terenie archidiecezji
³ódzkiej ksiê¿a kardyna³owie, arcybiskupi
i biskupi celebrowali Msze wiête podczas,
których zosta³o wyg³oszone annuntio zapo
wiadaj¹ce ustanowienie konkretnej wi¹tyni

Z kocio³a pw. w. Faustyny do ³ódzkiej katedry przesz³a pielgrzymka z relikwiami
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W grudniu diecezja ³ódzka obchodziæ bêdzie 100 lat istnienia. Z tej okazji odbywa siê i jest

B³ogos³awieñstwo relikwiami
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U progu Roku Jubileuszowego

Jubileuszowym Kocio³em Stacyjnym. To
miano uzyska³y kocio³y pw.: Matki Boskiej
Zwyciêskiej w £odzi, gdzie Mszê w. odpra
wi³ Ks. Kard. Kazimierz Nycz, Wniebowziê
cia Najwiêtszej Marii Panny w £odzi (Ks. Abp
Józef Kupny), w. Wojciecha (Ks. Abp Józef
Górzyñski), Mi³osierdzia Bo¿ego w £odzi (Ks.
Abp Stanis³aw G¹decki), Matki Bo¿ej Jasno
górskiej (Ks. Abp Wac³aw Depo). Godnoæ
Kocio³a ³ódzkiego uzyska³y te¿ kocio³y poza
£odzi¹: w. Mateusza w Pabianicach (Ks. Abp
Marek Jêdraszewski), w. Antoniego w Toma
szowie Mazowieckim (Ks. Bp Henryk Toma
sik), w. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim
(Ks. Abp Wiktor Skworc), Niepokalanego Po
czêcia Najwiêtszej Marii Panny w £asku (Ks.
Bp Edward Dajczak), Narodzenia Najwiêt
szej Marii Panny w Be³chatowie (Ks. Bp And
rzej Czaja), w. Katarzyny w Zgierzu (Ks. Bp
Wies³aw Mering), w. Archanio³ów w Alek
sandrowie £ódzkim (Ks. Abp Tadeusz Woj
da), Podwy¿szenia w. Krzy¿a w Brzezi
nach (Ks. Bp Andrzej Dziuba), w. Miko³a
ja w Wolborzu (Abp W³adys³aw Zió³ek), Na
rodzenia Najwiêtszej Marii Panny w Szczer
cowie (Ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz).
W zgierskiej farze Ks. Bp Wies³aw Me
ring nawi¹za³ do wiêtej Faustyny i Bo¿ego
Mi³osierdzia: Orêdzie o Mi³osierdziu nigdy
nie mo¿e byæ wymówk¹ do omijania przyka
zañ czy sakramentów ( ) Trwanie przy grze
chu i równoczesne uznawanie Mi³osierdzia
Bo¿ego, jest czym wewnêtrznie sprzecznym
 jest w³aciwie grzechem przeciwko Ducho
wi wiêtemu ( ) Mi³osierdzie Pana oznacza,
¿e mo¿emy liczyæ na Jego pomoc przy naszym
nawróceniu.
W £asku Ks. Bp Edward Dajczak podkre
la³, ¿e Koció³ jest nie do pokonania. Nawi¹
zuj¹c do ³ódzkiego jubileuszu stwierdzi³, ¿e
naszym zadaniem jest to, bymy byli wszcze
pieni w Boga. Bóg chce by w Jezusie Chrystu
sie przetrwa³a wiara i by przyjêto Jego s³owo.
Nie pomog¹ ¿adne czyny I ¿adne wiêtowa
nia, jeli tego nie zrobimy. Wszyscy przez
chrzest jestemy wszczepieni w Chrystusa.
I dlatego u progu Roku Jubileuszowego po
winnimy zadaæ sobie pytanie: Czy to co ro
biê, kim jestem mo¿e siê Jezusowi podobaæ?
W dniach 56 padziernika w £odzi i Pa
bianicach odbywa³o siê 387. Zebranie Ple
narne Konferencji Episkopatu Polski. O wy
darzeniach z tym zwi¹zanych szereg piszemy
na dalszych stronach.
IWONA KLIMCZAK
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Jubileusz w Srebrnej
W rzymskokatolickiej parafii pw. Nawiedzenia Najwiêtszej Maryi Panny w Srebrnej k/£odzi
uroczycie obchodzono Jubileusz 500lecia znajduj¹cego siê tam, cudownego obrazu Matki
Punktem wyjcia dla jubileuszowych uroczy
stoci jest fakt, ¿e oko³o 1520 roku znalaz³a
siê w Srebrnej kopia cudownego obrazu Sa
lus Populi Romani, przywiezionego do Rzy
mu prawdopodobnie przez w. Helenê. Ory
gina³, znajduj¹cy siê w najstarszej bazylice
maryjnej Europy Zachodniej (Santa Maria
Maggiore), to jeden z najbardziej czczonych
wizerunków Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem.
Kopia w Srebrnej równie¿ zyska³a miano ob
razu cudownego. Pocz¹tkowo znajdowa³a siê
w ma³ej, drewnianej kaplicy, która sp³onê³a,
ale obraz ocala³ i umieszczony zosta³ w nowej
kaplicy, ufundowanej przez magnacki ród
Sanguszków. W 1887 roku kaplica tê rozeb
rano, wybudowany zosta³ natomiast niewiel
ki koció³ z ceg³y. Obraz sta³ siê centralnym
punktem g³ównego o³tarza, pozosta³ tam tak
¿e po rozbudowie murowanej wi¹tyni w 2004
roku. Oczywicie, nie mog³o byæ inaczej. Wi
zerunek Matki Bo¿ej, nazywany Matk¹ Bo¿¹

ze Srebrnej, zas³yn¹³ ju¿ przecie¿ ³askami i cu
dami m.in. w czasie epidemii w latach 1510,
171011, 1852 i jeszcze w XIX stuleciu zosta³
ukoronowany srebrnymi koronami.
Z okazji 500lecia obecnoci obrazu
w Srebrnej dokonano jego odnowy konserwa
torskiej, a korony zyska³y pow³okê ze z³ota
i zosta³y powiêcone. Podobnie sta³o siê ze
srebrnymi ró¿ami spoza obrazu. 14 wrzenia
uroczyst¹ Mszê w. Dziêkczynn¹ w intencji
wspólnoty parafialnej, poprzedzon¹ i zakoñ
czon¹ procesj¹, odprawi³ w obchodz¹cej jubi
leusz wi¹tyni Metropolita £ódzki, Ks. Abp
Grzegorz Ry, wyg³aszaj¹c nawi¹zuj¹c¹
w wielu punktach do Matki Bo¿ej, homiliê.
Podziêkowali Arcybiskupowi za tê szcze
góln¹ pos³ugê proboszcz parafii, ks. dr Ro
man Piwowarczyk oraz przedstawiciele para
fian, którzy przyznali, ¿e nie wszyscy wierni
z okolicy orientowali siê dot¹d w historii
przyby³ego do ich miejscowoci piêæ wieków
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Bo¿ej.

temu wiêtego wizerunku. Teraz parafianie
w³¹czaj¹ do swych modlitw akt zawierzenia,
zaczynaj¹cy siê od s³ów: Niepokalana Matko
Jezusa i Matko nasza Maryjo ze Srebrnej!
Dziêkujemy Ci za piêæ wieków Twej obecno

ci u nas, za czas, w którym wielokrotnie
okazywa³a naszym Przodkom i nam swoje
zatroskane o nas Matczyne serce, za to, ¿e
obdarza³a nas wieloma ³askami i cudami...

J.J.

Nasze kapliczki

Klêcz¹c przy kapliczce

Aspekt Polski pominiêty

Niewielka kapliczka Matki Bo¿ej znajduj¹ca
siê w SobieniuPiaskach w gminie Aleksan
drów £ódzki. Do zdjêcia do³¹czamy fraszkê
autorstwa Witolda Smêtkiewicza.

Przysy³ajcie nam zdjêcia i krótkie opisy kapliczek,
przydro¿nych krzy¿y i wi¹tków. Bêdziemy je
publikowaæ, ¿eby uwieczniæ ich obecnoæ wród
nas: email: redakcja@aspektpolski.pl lub ad
res: 90955 £ód 8, skr. poczt. 22.

Z okazji wiatowego Dnia rodków Spo
³ecznego Przekazu w Niedzieli £ódzkiej
(nr 38) ukaza³ siê artyku³ Bart³omieja And
rycha pt. £ódzkie katolickie media. W swym
tekcie autor wymienia Niedzielê, Idzie
my, Przewodnik katolicki (zachowana pi
sownia autora), Radio Niepokalanów, Ra
dio Puls i, o dziwo, TVP £ód.
O ukazuj¹cym siê prawie æwieræ wieku
i dostrzeganym od dawna nie tylko w krê
gach bliskich Kocio³owi Aspekcie Pols
kim nie ma ani s³owa. Bart³omiejowi And
rychowi i redakcji Niedzieli £ódzkiej po
lecamy lekturê naszego miesiêcznika.
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To na przydro¿ne kapliczki
czêsto patrzymy w zachwycie
One przez nasz¹ modlitwê

Modlitwa za Papie¿a Franciszka
Wszechmog¹cy, mi³osierny Bo¿e, otaczaj swoj¹ ³ask¹ Ojca wiêtego Franciszka, którego
ustanowi³e g³ow¹ Kocio³a wiêtego. Daj mu wiat³o Ducha wiêtego, aby zawsze prowadzi³
Twoj¹ owczarniê drogami, które Tobie siê podobaj¹, a wiêt¹ ³ód Kocio³a kierowa³ zawsze
tam, gdzie Ty wska¿esz. Daj mu dobre zdrowie i wytrwa³oæ, aby w Imiê Twoje roztacza³ opiekê
nad ca³ym ludem Bo¿ym prowadz¹c go ku jednoci Kocio³a Chrystusowego.
Matko Kocio³a, Królowo Pokoju, prosimy Ciê, upro te ³aski u Syna Twego, a Pana naszego
Jezusa Chrystusa, Który ¿yje i króluje, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
l
Modlimy siê wspólnie o cud i rych³¹ beatyfikacjê
Czcigodnej S³ugi Bo¿ej,
Wandy Malczewskiej
w Parafii
Najwiêtszego Serca Pana Jezusa
w Parznie
w niedzielê 1 listopada 2020 r.,
o godz. 16:00.
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Wojna dwóch zakaukaskich narodów
Kaukaz Po³udniowy (Zakaukazie) jest miejscem permanentnej wojny miêdzy ludnoci¹
ormiañsk¹ i azersk¹. Od 1921 r., odk¹d Górski Karabach w³¹czono do Azerbejd¿anu, wojna
toczy siê o oderwanie tego obszaru od Azerbejd¿anu i przy³¹czenie go do Armenii. Konflikt ten
raz przybiera na sile, a potem przygasa.
Od 27 wrzenia tego roku wojenny ogieñ zno
wu rozgorza³. Na Zakaukaziu pola³a siê krew.
Obie strony og³osi³y mobilizacjê. Do wojny
wprowadzono najnowoczeniejsz¹ broñ. To
najwiêksza eskalacja karabachskiego konfliktu
od 1994 r. Przez dwa tygodnie walk zginê³o
kilkaset osób. Oficjalnym przeciwnikiem Azer
bejd¿anu jest zamieszka³a przez Ormian Repub
lika Górskiego Karabachu. W styczniu 1992 r.
mieszkañcy tej enklawy og³osili powstanie nie
podleg³ej Republiki, ale niepodleg³oci tego
ormiañskiego pañstewka nie uzna³ ¿aden rz¹d
na wiecie, nawet Armenia.
W mediach niewiele siê mówi na temat
wojny na Zakaukaziu. Relacji nie poszerza siê
o t³o historyczne tego konfliktu. Górny Kara
bach le¿y wewn¹trz terytorium Azerbejd¿anu
oddzielony w¹skim przesmykiem z Armeni¹,
co generuje nieustaj¹cy spór pomiêdzy Arme
ni¹ i Azerbejd¿anem. Wynik tocz¹cej siê od
koñca wrzenia wojny bêdzie zale¿a³ od tego,
czy w³¹cz¹ siê do niego inne pañstwa, g³ównie
Rosja i Turcja. Turcja oficjalnie udzieli³a Azer
bejd¿anowi wsparcia. Rosja na razie zachowu
je powci¹gliwoæ. Ma dobre relacje z Azer
bejd¿anem, ale Armenia jest jej bli¿sza. Tu zlo
kalizowana jest rosyjska baza wojskowa. Rosjê
wi¹¿e z Armeni¹ wojskowy sojusz zobowi¹zu
j¹cy do udzielenia pomocy, gdyby walki prze
nios³y siê na teren Armenii.
Ormianie i Azerowie s¹ za s³abi, by wygraæ
wojnê o Karabach bez pomocy Rosji. Zarówno
Azerbejd¿an, jak i Armenia s¹ uzbrajane przez
Rosjê i oba nale¿¹ do Wspólnoty Niepodleg
³ych Pañstw. Od wielu lat Rosja wystêpuje
w roli porednika miêdzy zwanionymi strona
mi doprowadzaj¹c do kolejnych zawieszeñ
broni, które ju¿ nastêpnego dnia s¹ naruszane.
Tak sta³o siê i teraz. 9 padziernika 2020 r. do
Moskwy przybyli ministrowie spraw zagrani
cznych Armenii i Azerbejd¿anu. Rozjemc¹ by³
przedstawiciel Rosji  Siergiej £awrow. Zawie
szenie broni mia³o obowi¹zywaæ od 10 pa
dziernika, ale ju¿ nastêpnego dnia rozejm
zosta³ naruszony. Na obszar mieszkalny Gan
d¿y  drugiego co do wielkoci miasta Azer
bejd¿anu, spad³y bomby. wiat wys³a³ apel do
obu stron o zaprzestanie ognia, ale jak mówi¹
znawcy tematu  konflikt na Zakaukaziu na
le¿y do konfliktów nierozwi¹zywalnych.
Na Zakaukaziu zawsze wrza³o. Do 1918 r.
Armenia i Azerbejd¿an wchodzi³y w sk³ad Ce
sarstwa Rosyjskiego. Gdy w maju 1918 r. oba
te pañstwa og³osi³y niepodleg³oæ, rozpoczê³y
miêdzy sob¹ walkê o przebieg granic. Dziêki
pomocy Wielkiej Brytanii, Górski Karabach
sta³ siê czêci¹ Azerbejd¿anu. Oba pañstwa
cieszy³y siê niepodleg³oci¹ zaledwie trzy lata.
W 1921 r. Armenia, zrujnowana wojn¹ z Tur
kami, nie mia³a si³y obroniæ siê przed wch³o
niêciem przez bolszewick¹ Rosjê. Liczy³a wte
dy zaledwie 700 tysiêcy mieszkañców. Gdy
w 1921 r. oba pañstwa wesz³y w sk³ad ZSRR,
region Górskiego Karabachu w³¹czono w sk³ad
Azerbejd¿añskiej Socjalistycznej Republiki Ra
dzieckiej. Radzieckim w³adzom zale¿a³o na tym,
by sk³óciæ ze sob¹ ujarzmione narody. Jak po
kazuje historia, w³¹czenie enklawy zamieszka
³ej przez chrzecijañskich mieszkañców w sk³ad
muzu³mañskiego Azerbejd¿anu, spe³ni³o te
oczekiwania. W 1923 r. Ormianie stanowili
w Karabachu 94 proc. ludnoci, w 1979 r.  na

czêæ jej dawnych ziem historycznych. U szczy
tu swojej wietnoci (9556 r. p.n.e.) Wielka
Armenia siêga³a trzech mórz: Czarnego, Kas
pijskiego i ródziemnego. Jej nieszczêciem
by³o, ¿e le¿¹c na granicy cierania siê wielkich
mocarstw, by³a napadana przez Kurdów, Mon
go³ów, Persów i Turków. Przez wiêksz¹ czêæ
swoich dziejów znajdowa³a siê pod okupacj¹,
a niepodleg³oæ odzyskiwa³a jedynie na krótki
czas. Gdy w 1639 r. wschodni¹ czêæ kraju za
jê³a Persja, a zachodni¹ Turcja, Ormianie po
prosili cara o interwencjê zbrojn¹. Od tego cza
su carska Rosja sta³a siê sojusznikiem Armenii.
Ormianie dot¹d nie mog¹ wybaczyæ Rosji, ¿e
odda³a Turcji ich wiêt¹ górê Ararat, która dla

skutek antyormiañskiej polityki Azerbejd¿anu,
liczba Ormian zmniejszy³a siê do 76 proc.
Wszystkie kierownicze stanowiska w Górnym
Karabachu zarezerwowane by³y dla Azerów.
Dzi Republikê Górnego Karabachu zamiesz
kuje 150 tys. osób; 80 proc. stanowi¹ Ormianie.
Zanim ZSRR siê rozpad³, w 1987 r. na tere
nie Karabachu miêdzy ludnoci¹ ormiañsk¹
a azersk¹ dosz³o do mocnych staræ. Wiêkszoæ
mieszkañców Karabachu chcia³a ode
rwania od Azerbejd¿anu i przy³¹czenia
do Armenii. Moskwa sprzyja³a Azerbej
d¿anowi. W lipcu 1988 r. na fali nastro
jów Gorbaczowskiej pierestrojki Or
mianie og³osili chêæ przy³¹czenia Kara
bachu do Armenii. W³adze ZSRR prze
straszy³y siê, ¿e precedens ze zmian¹
granic móg³by doprowadziæ do niepoko
jów w innych rejonach ZSRR i do mos
kiewskiego wiêzienia trafili liderzy opo
zycji ¿¹daj¹cej oderwania Karabachu od
Azerbejd¿añskiej Socjalistycznej Repu
bliki Radzieckiej. Po pó³ roku zostali wy
puszczeni staj¹c siê ormiañskimi mê
czennikami. To sporód nich wywodzi
li siê póniejsi liderzy polityczni Górne
go Karabachu i Armenii. Jednym z nich
by³ wieloletni prezydent Armenii  Ser¿
Sarkisjan. Centralne w³adze w Mosk
wie na prze³omie 80. i 90. lat nadal po
piera³y Azerów, a wojska radzieckie
by³y wysy³ane do t³umienia niepodleg³o
ciowych manifestacji Ormian. W oba
wie przed pogromami, niemal ca³a or
miañska mniejszoæ narodowa (ok. 600
tys. osób) uciek³a z Republiki Azerbej
d¿anu. Azerbejd¿an wprowadzi³ bloka
dê Armenii. Odciêto j¹ od dostaw elek W £odzi odby³ siê wiec poparcia dla Armenii
trycznoci, ropy naftowej i gazu ziem
nego. Jedyne po³¹czenie ze wiatem stanowi³a Ormian ma symboliczne, religijne znaczenie.
droga lotnicza. By³o to mia¿d¿¹ce uderzenie Jej wyobra¿enie znajduje siê w herbie Armenii.
w gospodarkê armeñsk¹.
Zgodnie z przekazem biblijnym, na górze tej
Po rozpadzie ZSRR, w padzierniku 1991 r., wyl¹dowa³a Arka Noego. Dzi Ormianie mog¹
Armenia i Azerbejd¿an zaczê³y funkcjonowaæ ogl¹daæ swoj¹ wiêt¹ górê tylko z daleka.
jako niezale¿ne od Rosji pañstwa. Sytuacja Ar
W ostatnim dziesiêcioleciu, Erewañ sta³
menii jednak nadal by³a trudna. W 1992 r. do u boku Moskwy próbuj¹c jednoczenie zbli
blokady Armenii przy³¹czy³a siê Turcja, która ¿yæ siê do Zachodu. Jesieni¹ 2013 r. Armenia
by³a zainteresowana wzmacnianiem turkojê podjê³a próbê podpisania umowy stowarzysze
zycznego Azerbejd¿anu. Rosja przesta³a fawo niowej z Uni¹ Europejsk¹. W ostatniej chwili
ryzowaæ Azerbejd¿an dopiero po 1992 r., gdy wycofali siê z tego porozumienia przywódcy
w³adzê w Baku objê³a partia proturecka obiera Ukrainy i Armenii. Wycofanie siê Ukrainy
j¹c kurs na blisk¹ wspó³pracê z Turcj¹ i NATO. skoñczy³o siê majdanem. Wycofanie siê Ar
Od tej pory Rosja balansowa³a miêdzy obu menii mia³o mniej tragiczne skutki. W 2018 r.
zwanionymi pañstwami. W latach 199294 Za prozachodnie uliczne protesty obali³y wielolet
kaukazie sta³o siê ponownie miejscem krwa niego przywódcê Armenii wybranego w demo
wych walk miêdzy Azerbejd¿anem a karabach kratycznych wyborach premiera  Ser¿a Sarki
skimi Ormianami i Armeni¹. Azerowie ponie sjana. Pod presj¹ ulicy wymieniono premiera
li klêskê, choæ byli bogatsi i liczniejsi. Ich prze Armenii i zosta³ nim prozachodni Nikol Paszy
ciwnicy opanowali nie tylko Górski Karabach, nian, by³y opozycjonista. Bez wzglêdu na prze
ale tak¿e 7 azerskich okrêgów, w tym tzw. ko konania polityczne, Ormianie marz¹ o niepod
rytarz ³¹cz¹cy Górski Karabach z Armeni¹. Zgi leg³ym od Azerów Karabachu, który by³by za
nê³o ok. 30 tys. ludzi. 700 tys. Azerów i 300 doæuczynieniem za krzywdy z prze³omu XIX
tys. Ormian musia³o opuciæ swoje domy. W ma i XX w. ¯aden Ormianin nigdy nie zapomni
ju 1994 r. Moskwa wymusi³a zawieszenie bro ludobójstwa ponad miliona Ormian dokonane
ni. Przez ponad 20 lat w regionie panowa³ go przez Turcjê przy milczeniu wiata.
wzglêdny spokój, a¿ do 2016 r., kiedy wybu
Armenia by³a nie tylko pierwszym krajem,
ch³a tzw. wojna czterodniowa.
który przyj¹³ chrzecijañstwo jako swoj¹ reli
Po³o¿enie geograficzne Armenii od stuleci giê, ale równie¿ by³a pierwszym, który stoczy³
by³o przyczyn¹ jej problemów. Dzisiaj Arme wojnê w obronie chrzecijañstwa (z Persami
nia jest ma³ym kaukaskim krajem licz¹cym w 451 r.).Wiod¹c¹ religi¹ w Armenii jest Or
3 mln mieszkañców, bez dostêpu do morza. miañski Koció³ Apostolski. Chrzecijañska
Jej terytorium obejmuje zaledwie dziesi¹t¹ Armenia jest bli¿sza Polakom, ni¿ muzu³mañs

ki Azerbejd¿an. Ormianie, którzy w skutek
przeladowañ rozproszyli siê po wiecie, dali
siê poznaæ wiatu jako doskonali kupcy, z³otni
cy, architekci i budowniczy. Wiele murowa
nych budowli na wschodnich rubie¿ach Rzecz
pospolitej zosta³o wzniesionych w³anie przez
Ormian. To oni zak³adali manufaktury tkackie
i wytwarzali sarmackie pasy kontuszowe. Or
mianinem by³ Ignacy £ukasiewicz  wynalaz
ca lampy naftowej i ks. Karol Bo³oz Antonie
wicz  autor takich pieni, jak Chwalcie ³¹ki
umajone czy W krzy¿u cierpienie. Pocho
dzenie ormiañskie mia³ ponoæ tak¿e nasz na
rodowy wieszcz Juliusz S³owacki. Z Azerbej
d¿anem Polska nie ma takiej bliskiej wiêzi, ale
kraj ten ma Polsce parê rzeczy do zawdziêcze
nia. Gdy pod koniec XIX w. pod kontrol¹ To
warzystwa Braci Nobel znalaz³a siê ponad po
³owa azerbejd¿añskiej produkcji naftowej,
nasz rodak in¿. Rozwadowski w 1904 r. u³o¿y³
pierwszy na wiecie ¿eliwny naftoci¹g o d³u
goci 883 km z Baku do Supsy. Inny
Polak  in¿. Witold Zglenicki przyczy
ni³ siê do rozkwitu potêgi naftowej Ba
ku. Udokumentowa³ z³o¿a ropy nafto
wej na dnie Morza Kaspijskiego i skon
struowa³ pierwsz¹ na wiecie platformê
wiertnicz¹. Azerbejd¿an jako pierwszy
kraj kaukaski przyj¹³ islam. Dzi Azer
bejd¿an zgodnie z konstytucj¹ jest
pañstwem laickim, ale 93 proc. ludno
ci identyfikuje siê z islamem.
Konflikt azerskoormiañski jest wie
low¹tkowy. Choæ jest to zatarg tery
torialny o ziemie Górskiego Karaba
chu, wiat islamski przedstawia go jako
wojnê religijn¹. Dla Ormian to nie tylko
konflikt terytorialny  to sprawa god
noci. Moskwa broni swoich interesów
w regionie. Europa zainteresowana jest
surowcami. Francja wspiera Armeniê
bo ma do niej sentyment  co osiem
dziesi¹ty mieszkaniec Francji jest Or
mianinem. Dla Turcji wa¿ne s¹ surow
ce, utrzymanie strefy buforowej na Za
kaukaziu oraz po³¹czenie z Azj¹ Cen
traln¹. Iran wspiera Azerbejd¿an, bo
jest historycznie z nim powi¹zany. Z ko
lei USA balansuj¹ po obu stronach, ale
g³ównie s¹ zainteresowane dociniê
ciem Rosji i zablokowaniem projektów
chiñskich. Odk¹d w ubieg³ym wieku czarne
z³oto i gaz sta³y siê poszukiwanymi surow
cami, terytorium Azerbejd¿anu, przez które
biegn¹ szlaki ropy i gazu, nabra³o strategicz
nego znaczenia. Zaostrza siê tureckorosyjski
spór gazowy  Rosja nie mo¿e byæ spokojna,
gdy Turcja ogranicza zakupy rosyjskiego gazu
ziemnego na rzecz importu gazu z Azerbej
d¿anu. Gazoci¹g Transanatoliñski (BakuTbi
lisiErzurum) od dwóch lat pompuje gaz przez
Gruzjê do Turcji. O wp³ywy w Armenii zabie
ga te¿ Wielka Brytania, która jak zwykle j¹trzy
przekonuj¹c Turcjê o celowoci konfrontacji
z Armeni¹ w sporze o Karabach. Jeli Armenia
stanie siê prozachodnia, ruroci¹g Transkaspij
ski dostarczy gaz z Azji rodkowej (ze z³ó¿ na
Morzu Kaspijskim) do Turcji i Europy staj¹c
siê konkurencj¹ dla rosyjskiego gazu.
Górny Karabach jest tykaj¹c¹ bomb¹.
Przed³u¿aj¹cy siê obecny konflikt na Zakauka
ziu grozi destabilizacj¹ ca³ego regionu; nazwa
nego przez Churchilla miêkkim podbrzuszem
Rosji. Azerbejd¿an i wspieraj¹ca go Turcja
zdaj¹ sobie sprawê, ¿e konflikt zbrojny z Ar
meni¹ oznacza niebezpieczeñstwo konfrontacji
z Rosj¹, co mog³oby wywo³aæ reakcjê ³añcu
chow¹ z trudnym do przewidzenia fina³em.
Mo¿e tak siê nie stanie. Mo¿e koronawirus tak
zajmie umys³y polityków, ¿e skupi¹ siê nie na
wojennych rozgrywkach, ale na swoim zdro
wiu i zdrowiu mieszkañców swoich pañstw.
Foto: Jan Waliszewski
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Otwórzcie na ocie¿ drzwi Chrystusowi!
W pi¹tek 16 padziernika, obchodzimy Dzieñ Papie¿a Jana Paw³a II. To polskie wiêto
ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 15 lat temu. Ma szczególny wymiar w ro
ku, w którym wiat walczy z pandemi¹ koronawirusa, a który ze wzglêdu na przypadaj¹c¹
setn¹ rocznicê urodzin Karola Wojty³y og³oszono Rokiem wiêtego Jana Paw³a II.
W poniedzia³ek, 16 padziernika 1978 roku,
Arcybiskup krakowski Ks. Kardyna³ Karol
Wojty³a jako pierwszy kardyna³ z Polski, jak
równie¿ pierwszy po 455 latach biskup Rzy
mu niebêd¹cy W³ochem, zosta³ wybrany na
papie¿a i przybra³ imiê Jan Pawe³ II.
Dzieñ Papie¿a Jana Paw³a II Sejm RP
ustanowi³ 27 lipca 2005 roku, w ho³dzie naj
wiêkszemu autorytetowi XX wieku, cz³owie
kowi, który siêgaj¹c do róde³ chrzecijañ
stwa, uczy³ nas solidarnoci, odwagi i poko
ry, stanowczoci i wyrozumia³oci, m¹droci.
Warto pamiêtaæ o tym wiêcie i przez
chwilê zastanowiæ siê, z jakim przes³aniem
Ojciec wiêty zwróci³by siê do Rodaków
dzisiaj, gdy wiele osób boi siê o ¿ycie swoje
i najbli¿szych, a media codziennie donosz¹
o rosn¹cej liczbie ofiar nowego wirusa.
 Nie lêkajcie siê!  wo³a³ Papie¿ Jan Pa
we³ II z balkonu watykañskiego zaraz po wy
borze prze konklawe.  Nie lêkajcie siê, ot
wórzcie na ocie¿ drzwi Chrystusowi!
Te s³owa by³y jednoczenie zaproszeniem
do wspólnoty wiary, jak i zapewnieniem, ¿e
ucieczk¹ zagubionych we wspó³czesnoci
jest niezmiennie Jezus Chrystus Zbawiciel
i Jego Przenajwiêtsza Matka. S³owa naszego
wiêtego Rodaka, wypowiedziane tu¿ po
konklawe 16 padziernika 1978 roku, sta³y
siê tak¿e zapowiedzi¹ wype³nienia proroctwa
sprzed dwóch lat. Ks. Kard. Karol Wojty³a
podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych
w 1976 r., pytany o ocenê naszych czasów
powiedzia³, ¿e Stoimy dzisiaj w obliczu naj

wiêkszego w historii konfliktu, ostatecznej kon
frontacji miêdzy Kocio³em a antyKocio³em,
Ewangeli¹ a antyEwangeli¹. Doda³ wów
czas, i¿ konfrontacja ta le¿y w planach Bo¿ej
Opatrznoci. Jest to próba nie tylko dla nasze
go narodu i dla Kocio³a, ale jest to w pew
nym sensie próba dotycz¹ca dwóch tysiêcy
lat kultury i chrzecijañskiej cywilizacji, ze
wszystkimi konsekwencjami dla ludzkiej god
noci, indywidualnych praw i praw narodów.
Te prorocze s³owa wkrótce wiêtego Pa
pie¿a, proroka naszych czasów, nale¿y przy
j¹æ z ca³¹ powag¹. Konfrontuj¹c je z trzeci¹
tajemnic¹ fatimsk¹, mo¿na potwierdziæ, ¿e
zapowiedziane czasy niespotykanego dot¹d
ataku na Boga  w³anie nadesz³y. Kiedy bo
wiem spojrzymy na szalej¹c¹ w wiecie wal
kê z Dekalogiem, kiedy ocenimy erozjê wia
ry w samym Kociele, wówczas zrozumiemy
lepiej papieskie ostrze¿enie o aktualnoci orê
dzia z Fatimy, o zagro¿eniu narodów i ludz
koci na miarê apokaliptyczn¹.
Nie mo¿na rozwa¿aæ dziedzictwa w. Jana
Paw³a II odrzucaj¹c fundament Jego obecno
ci wród nas. Totus Tuus  Ca³y Twój to s³o
wa zupe³nego zawierzenia siebie i swoich
spraw Maryi Bo¿ej Rodzicielce.
W Kanie Galilejskiej, Maryja mówi do
s³ug weselnych i do ka¿dego z nas: Uczyñcie
wszystko, cokolwiek [Jezus] wam powie (J 2,5).
To wyk³adnia naszej wiary na dzi. Istotê tej
ufnoci i oddania wyjania³ nam w. Jan Pawe³
II przez ca³y czas swojego pontyfikatu. Papie¿
Polak przygotowywa³ nas do tego, z czym

musimy siê zmierzyæ w pocz¹tkach XXI
wieku.
W 1977 roku, Kardyna³ Karol Wojty³a,
na Jasnej Górze, komentuj¹c fragment Ewan
gelii wg w. Jana mówi¹cy o weselu w Kanie
Galilejskiej powiedzia³:  W naszych czasach
to wezwanie: Cokolwiek wam On powie, to
czyñcie!  nabiera barwy naszych czasów.
Jest przenikniête dramatem naszych czasów,
napiêciem naszych czasów. W ten sposób

Kardyna³ z Krakowa podkreli³ potrzebê osa
dzenia tego wezwania w teraniejszoci.
Pamiêtajmy o naszym wiêtym Rodaku
zawsze. On jest Tym, którego Pan Bóg pos³a³
w odpowiedzi na s³owa Psalmu 23: Chocia¿
bym chodzi³ ciemn¹ dolin¹, z³a siê nie ulêknê,
bo Ty jeste ze mn¹.

Odszed³ za wczenie, po ciê¿kiej choro
bie, która pozbawia³a go si³ w zastraszaj¹cym
tempie. Zd¹¿y³ pojednaæ siê z Panem Bo
giem, zmar³ zaopatrzony wiêtymi Sakramen
tami. Wiara pozosta³a dla niego fundamentem.
Po¿egnalimy Go 13 padziernika na cmenta
rzu na Mani przy ul. Solec w £odzi.
Wierzymy, ¿e Mi³osierny Bóg przyj¹³ Go
do siebie z czu³oci¹ i da³ mu ¿ycie wieczne.

30 padziernika o godz. 18 i 12 listopa
da o godz. 7 w kociele pw. w. Marka przy
ul. Piekarskiej w £odzi odprawione zostan¹
Msze wiête w intencji p. Tomasza Solden
hoffa.

RENATA KACZMARKIEWICZ

¯egnamy Tomasza Soldenhoffa
4 padziernika 2020 r. zmar³ po ciê¿kiej chorobie Tomasz Soldenhoff, wieloletni wspó³pra
cownik Aspektu Polskiego. Kilka tygodni temu skoñczy³ 65 lat.
Urodzi³ siê w 1955 r. w Poznaniu, ale niemal
ca³e ¿ycie zwi¹za³ z £odzi¹. Tu skoñczy³
XXX Liceum Ogólnokszta³c¹ce, a nastêpnie
filologiê polsk¹ na Uniwersytecie £ódzkiem.
Przez lata pracowa³ w prasie lokalnej: Od
g³osach, G³osie Porannym, Ilustrowa
nym Tygodniku Zgierskim, Na Ziemi Zgier
skiej, w Aspekcie Polskim. Po rezygnacji
z pracy w Odg³osach w 1982 r. by³ kierow
nikiem literackim w Teatrze 77 w £odzi.
By³ poet¹ i mia³ na swoim koncie dwa to
miki wierszy. Od 2001 r. do mierci pracowa³
w Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w £o
dzi. Zostawi³ córkê Majê, której malarskim
talentem tak bardzo siê cieszy³.
Tyle ¿yciorys, ale pod tymi suchymi fak
tami kryje siê ca³e ¿ycie Tomka, jego marze
nia, sukcesy i pora¿ki. Chocia¿ ostatnie lata
¿ycie pracowa³ jako urzêdnik, to w duchu po
zosta³ chyba dziennikarzem, reporterem i poe
t¹. Swoj¹ dociekliwoci¹, d¹¿eniem do praw
dy, wytrwa³oci¹, wra¿liwoci¹ na piêkno
i dobrym sercem, przyci¹ga³ do siebie ludzi.

Aktywnie uczestniczy³ w wa¿nych wyda
rzeniach czasów prze³omu oraz zmian w ¿y
ciu £odzi i Ziemi £ódzkiej. By³ lubianym
cz³owiekiem, dlatego zawsze mia³ wielu zna
jomych których raczy³ zabawnymi, a czêsto
bardzo celnymi wierszami i rymowankami.
Wiele tych wpisów do dzi mo¿na znaleæ na
facebooku i w naszych telefonach, jako smsy.
Chocia¿ ¿ycie mia³ bogate i pewnie na
swoim koncie wiele pora¿ek i przewin, by³
cz³owiekiem g³êbokiej wiary, z której czerpa³
dobro i uzasadnienie swojego postepowania.
Tomek by³ naprawdê dobrym cz³owiekiem.
Obdarzonym du¿¹ wyobrani¹ i fantazj¹,
poczuciem humoru i wielk¹ ¿yczliwoci¹
wobec innych. Chêtnie i bezinteresownie po
maga³ innym i gdy sam pod koniec ¿ycia
potrzebowa³ pomocy, móg³ liczyæ na tak¹
pomoc znajomych i przyjació³. By³ lubiany
i szanowany. Lubi³ ludzi i ka¿demu chêtnie
powiêca³ swój czas. O ka¿dym potrafi³ po
wiedzieæ co dobrego, dla ka¿dego mia³ dob
re s³owo, co nieczêsto dzi siê zdarza.
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Odrzuæmy konwencjê stambulsk¹!
Przed wyborami prezydenckimi hucza³o w Polsce od gor¹cej dysputy nad losami konwencji
stambulskiej  czy j¹ wypowiedzieæ, czy przy niej pozostaæ. Jesieni¹ temperatura opad³a i temat
znik³ tak szybko, jak siê pojawi³. Rz¹dowi propagandzici grali na emocjach Polaków, bo Polacy
nie lubi¹ ideologii gender, a konwencja jest w³anie tego ilustracj¹. Ci którzy rozumiej¹
zagro¿enia p³yn¹ce z tej konwencji, mieli przez moment nadziejê, ¿e rz¹dz¹cy nami ludzie os³oni¹
Polskê przed ideologicznym radykalizmem skrajnych nurtów lewicowofeministycznych.
Gdy w debacie publicznej pojawi³ siê temat wy
powiedzenia konwencji stambulskiej obudzi³y
siê demony. Zawrza³o przez chwilê, a po wy
borach temat ten zszed³ z pierwszych stron ga
zet, bo zast¹pi³a go walka o dobrostan zwierz¹t.
Nie wszystkie pañstwa nale¿¹ce do Rady
Europy ratyfikowa³y konwencjê stambulsk¹.
Przedstawiciele KE jednak nie chc¹ d³u¿ej cze
kaæ, dlatego coraz g³oniej odgra¿aj¹ siê, ¿e
znajd¹ sposób, ¿eby wdra¿aæ w ¿ycie jej
zapisy. Konwencja Rady Europy, zwana kon
wencj¹ stambulsk¹ jest dokumentem, którego
pe³na nazwa brzmi: Konwencja o zapobiega
niu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i prze
mocy domowej. Konwencja antyprzemo
cowa zosta³a przyjêta przez Komitet Mini
strów Rady Europy w 2011 r. w Stambule. Do
kument zosta³ podpisany przez 45 pañstw
nale¿¹cych do Rady Europy, ale ratyfikowa³y
j¹ do tej pory 34. Wród nich Polska, która
podpisa³a konwencjê w 2012 r., a w 2015 r. j¹
ratyfikowa³a. Koñcowym etapem by³ podpis
prezydenta. Bronis³aw Komorowski parafowa³
tê ratyfikacjê 13 kwietnia 2015 r. Konwencji
nie ratyfikowa³y: Czechy, S³owacja, Wêgry,
Bu³garia, £otwa i Litwa oraz Wielka Brytania.
Spoza UE nie ratyfikowa³y jej te¿ Mo³dawia,
Lichtenstein, Armenia i Ukraina. Na uwagê
zas³uguj¹ kraje bêd¹ce cz³onkami Rady Eu
ropy lub jej sta³ymi obserwatorami, które od
ciê³y siê od konwencji stambulskiej: Rosja,
Azerbejd¿an, Japonia, Kanada, Meksyk, Stany
Zjednoczone, Tunezja, Kazachstan i Stolica
Apostolska.
Konwencja stambulska w swoich za³o¿e
niach ma realizowaæ trzy g³ówne cele: zapobie
ganie przemocy wobec kobiet, chronienie ofiar
przemocy oraz ciganie sprawców przemocy.
Cele te same w sobie nie budz¹ ¿adnych w¹t
pliwoci. Problem le¿y w tym, ¿e konwencja
przedstawia te cele w kontekcie ideologicz
nym skoncentrowanym wokó³ politycznej idei
walki p³ci. Konwencja b³êdnie identyfikuje
ród³a przemocy. W myl tych za³o¿eñ, prze
moc wobec kobiet ma charakter strukturalny
i jest efektem nierównych stosunków w³adzy
pomiêdzy kobietami i mê¿czyznami. Warunki
te, kszta³towane na przestrzeni wieków, przy
pisywa³y kobietom i mê¿czyznom specyficzne
role spo³eczne. Wed³ug twórców dokumentu,
dopóki nie zmieni¹ siê istniej¹ce struktury spo
³eczne, tak d³ugo bêdzie istnieæ przemoc wy
mierzona w kobiety. Oczywicie jest to wielki
fa³sz. Zasadnicze w¹tpliwoci budzi uznanie
przez konwencjê przemocy wobec kobiet za
zjawisko uwarunkowane p³ci¹, na co nie ma
¿adnych dowodów. Konwencja jednoczenie
ca³kowicie ignoruje czynniki, które realnie wa
runkuj¹ zachowania przemocowe  uzale¿nie
nia od alkoholu, narkotyków, pornografii, sek
su. Konwencja pomija fakt, ¿e na przemoc ma
wp³yw postêpuj¹ce rozlunienie norm spo³ecz
nych, obecnoæ przemocy w rodkach spo³ecz
nego przekazu, zw³aszcza obecna w nich sek
sualizacja wizerunku kobiety. Konwencja jest
aktem prawnym, którego beneficjentami maj¹
byæ wy³¹cznie kobiety. Tymczasem mê¿czy
ni równie¿ padaj¹ ofiarami przemocy domo

wej. Dokument ten ca³kowicie ignoruje pod
wy¿szone ryzyko przemocy domowej, na któ
r¹ nara¿one s¹ osoby starsze. Konwencja stam
bulska brutalnie weryfikuje to¿samoæ kolejnej
ekipy politycznej rz¹dz¹cej Polsk¹. Podpisuj¹
miêdzynarodowe zobowi¹zania niszcz¹ce
pols k¹ tradycjê wyros³¹ z katolicyzmu.
Nie zastanawiaj¹ siê nawet nad zgodno
ci¹ konwencji z Konstytucj¹ RP. A
przecie¿ stoi w sprzecznoci z zasad¹
bezstronnoci wiatopogl¹dowej pañ
stwa, co pokazuje jej art. 14 zobowi¹zu
j¹cy pañstwo do upowszechnienia kon
wencyjnego wzorca wiatopogl¹dowego
poprzez system edukacji. Wp³ywaj¹c na
system edukacji, konwencja chce ingero
waæ w prawo rodziców do wychowania
swych dzieci gwarantowane w Polsce w
art. 48 Konstytucji RP.
Ju¿ w pierwszym artykule konwencji
czytamy: niniejsza konwencja ma na celu
( ) wspieranie rzeczywistej równoci
kobiet i mê¿czyzn, w tym poprzez usamodziel
nienie kobiet. Czy¿by kobiety w Polsce nie
by³y samodzielne? Czy kto je wiêzi? Dalej w
tym samym artykule omawiaj¹cym cele kon
wencji pada takie zdanie: konwencja ma na
celu ( ) zapewnienie wsparcia i pomocy
organizacjom i organizacjom cigania by
skutecznie wspó³pracowa³y by przyj¹æ zinte
growane podejcie do eliminacji przemocy
wobec kobiet i przemocy domowej. Ciarki
przechodz¹, gdy w art. 13 konwencji czytamy
o odnoszeniu wiadomoci, albo w art. 32 o
przymusowych ma³¿eñstwach. Art. 18 wpro
wadza w przestrzeñ prawn¹ pojêcie p³ci spo
³ecznokulturowej. Zapisy te nie tylko s¹ gro
ne, ale dra¿ni¹ rozumnego cz³owieka u¿ywa
niem nowomowy  zestawu s³ów, które jest
bliskie bredzeniu. Podobnie dzieje siê w wielu
innych dokumentach, dyrektywach, rozporz¹
dzeniach, ustawach. Króluje be³kot, dziêki któ
remu mo¿na skrywane s¹ rzeczywiste treci.
Katolicka Polska zawiod³a. Najpierw nasi
przedstawiciele podpisali konwencjê stambul
sk¹, a potem j¹ ratyfikowali. Minê³o piêæ lat
od ratyfikacji. Zapowiedzi o jej wypowiedze
niu sk³adali przedstawiciele PiS jeszcze przed
wyborami parlamentarnymi w 2015 r. Beata
Szyd³o odgra¿a³a siê, ¿e jeli ustawa zostanie
ratyfikowana a potem podpisana przez prezy
denta Komorowskiego, PiS skieruje wniosek
do Trybuna³u Konstytucyjnego: Jestemy prze
ciwni i uwa¿amy, ¿e nie powinna byæ w ogóle
przyjmowana. Po wyborach w 2015 r., partia
ta straci³a zainteresowanie tematem, a¿ do maja
2020 r., do wyborów prezydenckich. 13 maja
wiceminister sprawiedliwoci Marcin Roma
nowski napisa³ na Twitterze s³owa krytyczne
wobec konwencji stambulskiej: Chcemy wypo
wiedzenia tego genderowskiego be³kotu. ( )
Metod¹ na walkê z przemoc¹ nie jest uczenie
kilkuletnich ch³opców, ¿e mog¹ chodziæ w su
kienkach i bawiæ siê lalkami. Znamienne jest
to, ¿e wkrótce po nag³onieniu tego zapisu na
Twitterze, Ministerstwo Sprawiedliwoci od
ciê³o siê od s³ów swojego ministra, okrelaj¹c
jego wypowied jako prywatny g³os cz³onka

Solidarnej Polski. Wiceminister Iwona Micha
³ek wyda³a nastêpuj¹ce owiadczenie: Jeli
chodzi o Ministerstwo Rodziny, Pracy i Poli
tyki Spo³ecznej, to stanowczo mówiê, ¿e nie to
cz¹ siê ¿adne prace dotycz¹ce wypowiedzenia
konwencji stambulskiej. Rz¹d Zjednoczonej
Prawicy odci¹³ siê, ale ju¿ sta³o siê. S³owa za
rejestrowane na Twitterze zaczê³y ¿yæ swoim
w³asnym ¿yciem. Zwolennicy konwencji pod
nieli larum. W lipcu najpierw sprawê podj¹³
minister sprawiedliwoci Zbigniew Ziobro,
a 27 lipca 2020 r. premier Mateusz Morawiecki
zdecydowa³ o skierowaniu do Trybuna³u Kon
stytucyjnego wniosku o zbadanie zgodnoci

konwencji z Konstytucj¹ RP. Czym siê to za
koñczy? Trybuna³ Konstytucyjny mo¿e prze
trzymaæ wniosek nawet kilka lat, jak w przy
padku prawa do aborcji z przyczyn euge
nicznych, który ju¿ trzy lata le¿y nierozpatrzony.
Polska powinna wypowiedzieæ konwencjê
stambulsk¹ z wielu powodów. Dokument kwe
stionuje naturalne ró¿nice p³ciowe, zak³ada
przebudowê ¿ycia spo³ecznego wed³ug ideolo
gii gender, a rodzinê, Koció³ i tradycjê traktuje
jako ród³o przemocy. Polsce nie potrzebna
jest konwencja antyprzemocowa przesycona
ideologicznymi trendami gender, bo od dawna
w polskim systemie prawnym znajduj¹ siê
odpowiednie rozwi¹zania antyprzemocowe.
Gdyby Komisji Europejskiej uda³o siê
wdro¿yæ ten dokument bez ratyfikowania
przez wszystkie pañstwa cz³onkowskie, w³a
dze Unii uzyska³yby mo¿liwoæ ingerencji
w obszar, który jest zarezerwowany dla pos
zczególnych pañstw. Przepisy konwencji sta³y
by siê czêci¹ norm prawnych UE. W czerwcu
2020 r. w reakcji na zapowiedzi KE, ¿e jej
priorytetem jest wdro¿enie zapisów konwencji,
miêdzynarodowa koalicja organizacji proro
dzinnych skierowa³a petycjê do przewodnicz¹
cej KE Ursuli van der Leyen o rezygnacjê
z planów wdro¿enia konwencji. Sygnatariusze
apelu argumentowali, ¿e konwencja stambul
ska nie tylko nie przedstawia skutecznych roz
wi¹zañ w tym zakresie, ale wprowadza szereg
niebezpiecznych regulacji, które bezporednio
godz¹ w dobro rodziny i jej cz³onków. W apelu
napisano, ¿e konwencja stambulska ma skraj
nie ideologiczny charakter, który antagonizuje
spo³eczeñstwo, wprowadzaj¹c element walki
p³ci. W sk³ad koalicji organizacji prorodzin
nych wchodzi kilkanacie organizacji z ró¿
nych krajów, wród nich jest Instytut na rzecz
kultury prawnej Ordo Iuris z Polski, który od
wielu lat ostrzega³ Polaków i polskich parla
mentarzystów, najpierw przed przyjêciem kon
wencji stambulskiej, a potem przed jej ratyfi
kacj¹. Nikt siê nie przej¹³ tym raportem i par
lamentarzyci pokornie j¹ ratyfikowali. Od tej
pory minê³o a¿ piêæ lat.

Dlaczego antyprzemocowa konwencja Ra
dy jest niebezpieczna dla Polski i dla Europy?
Bo jest narzêdziem wprowadzania nowoczes
nej rzeczywistoci; tocz¹cej siê na naszych
oczach rewolucji kulturowej. Konwencja stam
bulska jest owocem zabiegów rodowisk le
wackofeministycznych. Centralnym elemen
tem ich wiatopogl¹du jest p³eæ. XIXwieczni
ideolodzy marksizmu przewidywali likwidacjê
nie tylko kapitalizmu i w³asnoci prywatnej,
ale równie¿ likwidacjê tradycyjnej rodziny
oraz ma³¿eñstwa. Feminizm jest kontynuacj¹
linii marksistów. Ró¿nica jest taka, ¿e wtedy
by³a walka klas, a teraz jest walka p³ci. Kon
wencja stambulska jest grona dla spo³e
czeñstw, bo wprowadza pojêcie p³ci kultu
rowospo³ecznej. Ten sztuczny koncept ideolo
giczny ma na celu podwa¿enie fundamentalnej
dla to¿samoci cz³owieka kategorii p³ci biolo
gicznej. W konwencji stambulskiej zdefinio
wano pojêcie przemocy w taki sposób, ¿e mo¿
na za pomoc¹ jej wytycznych zaatako
waæ ka¿d¹ rodzinê, która z perspektywy
konwencji jest siedliskiem przemocy.
Konwencja stambulska jest niebezpiecz
na, bo daje rz¹dom konkretne rodki
dzia³ania skierowane przeciwko rodzinie.
Szczególnie niebezpieczne s¹ zapisy mó
wi¹ce, ¿e przymusi siê pañstwa do wdra
¿ania instrumentów in¿ynierii spo³ecznej
siêgaj¹cej a¿ do edukacji wczesnoszkol
nej oraz zobowi¹¿e siê pañstwa do wyko
rzeniania tradycyjnych ról spo³ecznych
kobiet i mê¿czyzn. Mówi o tym art. 12,
ustêp 1 konwencji stambulskiej. Brzmi
on nastêpuj¹co: Strony podejm¹ dzia³a
nia niezbêdne do promowania zmian
wzorców spo³ecznych i kulturowych
dotycz¹cych zachowañ kobiet i mê¿czyzn w
celu wykorzenienia uprzedzeñ, zwyczajów,
tradycji oraz innych praktyk opartych na idei
ni¿szoci kobiet i na stereotypowym modelu
roli kobiet i mê¿czyzn. Ju¿ tylko przeczytanie
tego fragmentu konwencji jest wystarczaj¹cym
argumentem, by zdecydowanie odrzuciæ ten
dokument z polskiej przestrzeni prawnej. Kon
wencja ogranicza suwerennoæ danego pañ
stwa, co wynika z art. 66 konwencji, który
przewiduje powo³anie grupy ekspertów, której
zadaniem jest interpretacja, monitorowanie
i kontrola procesu wdra¿ania konwencji przez
te kraje, które je ratyfikowa³y.
Gdyby rz¹dz¹ca PiS (Zjednoczona Prawi
ca) by³a parti¹ za która siê podaje, ju¿ dawno
broni³aby ¿ycia dzieci nie narodzonych i wypo
wiedzia³aby konwencjê stambulsk¹. To smut
ne, ¿e ci¹gle jestemy oszukiwani. £ykamy
frazesy pe³ne s³ów o rodzinie, Bogu i Ojczy
nie, a nie domagamy siê czynów. Gdy Unia
sypnie pieni¹dzem na realizacjê wdra¿ania
zapisów konwencji, wtedy pojawi¹ siê odpo
wiednie organizacje i ludzie chêtni ¿eby zaro
biæ na interesie antyprzemocowym. Gdy Pola
cy znajd¹ siê pod presj¹ struktur GREVIO, jak
odnajdzie siê w tym tradycyjna polska rodzi
na? Jak zareaguje Koció³? Czy Polacy znajd¹
si³y, by walczyæ o swoje rodziny? Mo¿e ju¿
wiêcej nie wybior¹ do parlamentu ludzi go³o
s³ownych, którzy instrumentalnie wykorzy
stuj¹ patriotyzm, rodzinê i Koció³ do swych
partyjnych celów. Ju¿ obecnoæ w przestrzeni
politycznoprawnej dokumentu konwencji
stambulskiej i dyskusje, które siê wokó³ niego
tocz¹ pokazuj¹ kierunek zmian, jakie dokona³y
siê w mentalnoci ludzi Zachodu wywodz¹
cych siê z krêgu cywilizacji chrzecijañskiej.
I nie s¹ to zmiany na lepsze. Nowy zideologi
zowany wiat, którego jednym z filarów ma
byæ konwencja stambulska uderza w rodzinê,
czyli w to co dla ka¿dego zdrowo ukszta³towa
nego cz³owieka jest najwa¿niejsze.
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Czy Biblia mo¿e szerzyæ mowê nienawici?
W Szkocji zaproponowano projekt nowej ustawy o przestêpstwach z nienawici w porz¹dku
publicznym. Karane mo¿e byæ posiadanie materia³ów pod¿egaj¹cych do czynów nienawist
nych. Poniewa¿ nie wiadomo, kto i wed³ug jakich kryteriów bêdzie ocenia³ materia³y, dobrze
poinformowani ludzie twierdz¹, ¿e zachodzi realna obawa, i¿ Biblia znajdzie siê na czarnej
licie. Tak¹ uzasadnion¹ obawê wyra¿aj¹ szkoccy biskupi.
Poniewa¿ szaleñstwo wyró¿niania wszelkich
wynaturzeñ ogarnê³o ju¿ ca³e Zjednoczone
Królestwo, na Wyspach nie budzi ju¿ zdziwie
nia, ¿e nadchodz¹ca ustawa uderzyæ mo¿e
w wiêtoci chrzecijan. A projekt nowej usta
wy o przestêpstwach z nienawici w porz¹d
ku publicznym ma na celu modernizacjê i roz
szerzenie ustawodawstwa dotycz¹cego przes
têpstw na tle dyskryminacji rasowej, religijnej,

czy orientacji seksualnej. Projekt zani¿a próg
karalnoci w przestêpstwach podburzania
do nienawici, posiadania materia³ów pod¿e
gaj¹cych oraz podaje nowe przepisy doty
cz¹ce wolnoci s³owa w odniesieniu do religii
i orientacji seksualnej.
W lipcu tego lata biskupi szkoccy stwier
dzili, ¿e proponowany próg wykroczenia mo
¿e byæ uznany za nieproporcjonalnie niski. Wy

razili przy tym obawê, ¿e zakaz posiadania ma
teria³ów pod¿egaj¹cych mo¿e sprawiæ, ¿e ma
teria³y takie, jak Biblia, Katechizm Kocio³a
Katolickiego i inne teksty religijne, zostan¹ uz
nane za pod¿egaj¹ce zgodnie z nowymi prze
pisami.
Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e prawo w Wiel
kiej Brytanii pisze siê samo, albo pisze je
diabe³, siêgaj¹c do piekielnych róde³. A prze
cie¿ prawo stanowi¹ parlamenty, gdzie zasia
daj¹ wybierani pos³owie. Widaæ, w Szkocji
katolików staæ ju¿ tylko na milcz¹ce przyjmo
wanie ciosów i blunierstw wobec wiary. Po
niewa¿ w Europie panuje tendencja zrówny
wania praw, nale¿y spodziewaæ siê podobnych
inicjatyw tak¿e w Polsce.
Tymczasem w Ksiêdze Kap³añskiej Biblia
bezporednio artyku³uje, co mê¿czyzna (Pis
mo nie odnosi siê tutaj do kobiet) mo¿e, a cze
go nie mo¿e robiæ. Wród wielu zakazów i na
kazów znalaz³y siê te, które dotycz¹ sfery sek
sualnej: Nie bêdziesz obcowa³ z mê¿czyzn¹,
tak jak siê obcuje z kobiet¹. To jest obrzydli
woæ! ( ) Tymi wszystkimi rzeczami nie plu
gawcie siê, bo tymi wszystkimi rzeczami plu
gawi³y siê narody, które wypêdzam przed wa
mi ( ) Bo ka¿dy, kto czyni jedn¹ z tych ob
rzydliwoci, wszyscy, którzy je czyni¹, bêd¹
wy³¹czeni sporód swojego ludu (Kp³ 18,
22.24.29)
Kto siê nie zastosuje do tych wytycznych,
wed³ug s³ów Ksiêgi Kap³añskiej, zostanie za
bity: Ktokolwiek obcuje cielenie z mê¿czyzn¹,
tak jak siê obcuje z kobiet¹, pope³nia obrzydli
woæ. Obaj bêd¹ ukarani mierci¹, sami tê
mieræ na siebie ci¹gnêli (Kp³ 20, 13).
Przecie¿ Pismo wiête uczy nas, co jest
dobre, a co z³e. Tymczasem widaæ, ¿e prawo
w Szkocji stanowi¹ byæ mo¿e ludzie zepsuci,
ludzie, o których mowa na stronach Starego

i Nowego Testamentu.
W Nowym Testamencie wiêty Pawe³,
w Licie do Rzymian przypisuje akty homo
seksualne wyznawcom obcych bogów: Dla
tego to wyda³ ich Bóg na pastwê bezecnych
namiêtnoci: mianowicie kobiety ich przemie
ni³y po¿ycie zgodne z natur¹ na przeciwne
naturze. Podobnie te¿ i mê¿czyni, porzuciw
szy normalne wspó³¿ycie z kobiet¹, zapa³ali
nawzajem ¿¹dz¹ ku sobie, mê¿czyni z mê¿czy
znami uprawiaj¹c bezwstyd i na samych sobie
ponosz¹c zap³atê nale¿n¹ za zboczenie
To nauka wiary i moralnoci, wskazanie
ró¿nic miêdzy dobrem i z³em. Widocznie au
torzy projektu ustawy o przestêpstwach z nie
nawici w porz¹dku publicznym siêgaj¹ po
naukê Chrystusa, aby j¹ zniszczyæ, aby  jak
ostrzega³ w. Jan Pawe³ II zast¹piæ Koció³
katolicki, antyKocio³em, który w umys³ach,
sumieniach i sercach ludzi bêdzie chcia³ zast¹
piæ Koció³ Jezusa Chrystus.
Jeli katolicy nie stan¹ w obronie prawd
swojej wiary, ponios¹ straty nie do powetowa
nia. Wed³ug ks. bp. Josepha Toala z Mother
well rz¹d Szkocji powinien wzi¹æ pod uwagê
wezwanie Papie¿a Franciszka do sprzyjania
spotkaniom i szukania zbie¿noci przynajmniej
w niektórych kwestiach. Pisz¹c w 13 padzier
nika w Herald, szkockiej gazecie katolickiej,
ks. bp Toal stwierdzi³, ¿e w³adze mog¹ wyci¹
gn¹æ wnioski z nowej encykliki Franciszka
Fratelli tutti. W dokumencie tym Papie¿ za
chêca nas wszystkich do znalezienia wiêzi, któ
re zjednocz¹ nas w solidarnoci, braterstwie
i wspieraniu siebie nawzajem, zw³aszcza w ob
liczu ci¹g³ych restrykcji i niebezpieczeñstw
pandemii  podkreli³ hierarcha.

MIROS£AW ORZECHOWSKI

W³osi zredukowali liczbê parlamentarzystów
Praktyka referendalna we W³oszech funkcjonuje dopiero od 1970 roku. Wczeniej
instrumenty demokracji bezporedniej by³y w republice w³oskiej nieznane. Od momentu
wprowadzenia referendum na poziomie ogólnokrajowym, W³osi szli do urny prawie 70
razy. W tym kontekcie pañstwo to uchodzi za jedno z nielicznych w Europie, w którym

W koñcu wrzenia W³osi zag³osowali za
zmniejszeniem liczby parlamentarzystów
z 945 do 600. Za redukcj¹ liczby deputowa
nych i senatorów opowiedzia³o siê prawie
70% g³osuj¹cych. Celem referendum by³o
z jednej strony ograniczenie wydatków, a wiêc
gest wobec podatnika, a z drugiej strony pod
niesienie efektywnoci pracy parlamentu.
Du¿e kontrowersje budzi³y przede wszyst
kim ogromne wynagrodzenia cz³onków Iz
by Deputowanych oraz Senatu, stawiaj¹ce
ich na czele najlepiej op³aconych polity
ków w Europie i na wiecie. £¹czne zarobki
miesiêczne deputowanych razem ze wszyst
kimi dodatkami i dietami wynosz¹ obecnie
do 14 tys. euro, natomiast senatorów o tysi¹c
euro wiêcej.
Przy frekwencji wynosz¹cej 54% na pyta
nie Czy opowiada siê Pan/Pani za zmian¹

artyku³ów 56,57 i 59 konstytucji w zakresie
redukcji liczby cz³onków parlamentu a¿
69,64% W³ochów odpowiedzia³o tak. Taka
decyzja oznacza, ¿e liczba polityków zasia
daj¹cych w Izbie Deputowanych zostanie
zmniejszona z 630 do 400, natomiast cz³on
ków Senatu z 315 do 200. Przeciwnicy
zmniejszenia liczby parlamentarzystów mó
wili o po³owicznym sukcesie, argumentuj¹c,
¿e konieczna jest równie¿ reforma w³oskiej
ordynacji wyborczej.
To referendum to wietny przyk³ad od
dolnego procesu decyzyjnego we W³oszech.
Obywatele zadecydowali o losie celebrytów,
a z regu³y jest przecie¿ na odwrót.
Jak widaæ jednak, W³osi nie maj¹ komp
leksów i obaw. Nie uwa¿aj¹ te¿, ¿e lud jest
zbyt g³upi, aby podejmowaæ wi¹¿¹ce de
cyzje pañstwowe. Na przyk³adzie W³och wi

Foto: Giuramento_Mattarella_Montecitorio/ Wikipedia

odwo³anie siê do referendum jest stosunkowo czêste.

dzimy, ¿e demokracja bezporednia to nie wy
³¹czny przywilej Szwajcarii albo  jak niektó
rzy uwa¿aj¹  eksperyment mo¿liwy do wpro
wadzenia jedynie w ma³ych pañstwach.

Jakby nie by³o, W³ochy s¹ jednym z pañstw
za³o¿ycieli Unii Europejskiej.
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Deregulacja  za czy przeciw?
W latach polskiego prze³omu ustrojowego przywioz³em z Amsterdamu (rodowisko Circle)
now¹ dla mnie, a znan¹ wówczas Zachodowi od pó³wiecza ideê deregulacji i uspo³ecznienia
kultury.
Us³ugi wiadczone w bibliotekach s¹ spraw
dzon¹ przez dziesiêciolecia praktyk¹ zaku
pów nowoci, wypo¿yczania ksi¹¿ek oraz
popularyzacji tej szlachetnej formy wypo
czynku. W epoce Internetu literatura piêkna
i ka¿da inna ksi¹¿ka funkcjonuj¹ równie
skutecznie w cybersferze, to zmienia w pew
nym stopniu nie tyle zadania, co praktyki eta
towych bibliotekarzy.
Pozwolê sobie na anegdotê, wspomnie
nie. W latach osiemdziesi¹tych zamieci³em
w Odg³osach z³oliwy artyku³ z pytaniem,
po co w piêciu dzielnicowych bibliotekach
miasta jest piêæ kierowniczek, piêæ razy po
dwu instruktorów(dla dzieci i dla doros³ych),
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Deregulacja to uwalnianie kultury od w³adzy
i wspieranie spo³ecznych inicjatyw kultural
nych. Deregulacja, czyli uspo³ecznienie uwal
nia kulturê nie tylko od pañstwa, ale tak¿e od
w³adzy samorz¹dowej. W Polsce, inaczej ni¿
na Zachodzie, ma to nie tylko motywacje
ekonomiczne, lecz g³ównie ideologiczne,
idzie o uwolnienie kultury od serwitutów po
litycznych i partyjnych. Czy to co siê zmienia
w organizacji ³ódzkich bibliotek i domów
kultury to regulacja czy deregulacja?
Poród kilkudziesiêciu sposobów deregu
lacji kultury s¹ stowarzyszenia i fundacje
(NGOsy), otwarte konkursy grantów na
dzia³alnoæ, prywatyzacja instytucji, prze
p³yw utalentowanych animatorów ze stowa
rzyszeñ do instytucji profesjonalnych, spo
³eczne zarz¹dy instytucji publicznych, cyk
liczne, publiczne konkursy na dyrektorów,
itd. Celami deregulacji kultury jest zwiêksze
nie ekonomicznej efektywnoci (komercjali
zacja, dezetatyzacja), pobudzenie prywatne
go sponsoringu, ujawnienie woli i oczekiwañ
odbiorców, pobudzenie inicjatywnoci per
sonelu etatowego (konkurencja podmiotów),
wyrównanie szans prowincji, wprowadzenie
nowych technologii us³ug kulturalnych (kapi
ta³ obcy).
Zaznaczyæ jednak trzeba, ¿e polska dere
gulacja, inaczej ni¿ na Zachodzie rzadko
przekszta³ca publiczn¹ instytucjê kultury
w stowarzyszenie lub fundacjê ze spo³eczn¹
rad¹ programow¹. W Europie Zachodniej
czêsto to fundacje i stowarzyszenia, a nie tyl
ko w³adza polityczna b¹d samorz¹dowa po
wo³uj¹ nowe placówki. U nas odwrotnie, nie
kiedy najwiêksze instytucje powo³uj¹ w³asne
(czasem fasadowe) stowarzyszenie, dla wspie
rania i promocji tej instytucji (stowarzyszenie
mi³oników filharmonii, konkretnego muze
um itd.).
Przed kilku laty po³¹czono dawne dziel
nicowe biblioteki w jeden organizm przeksz
ta³cony w Bibliotekê Miejsk¹. Po tamtym
udanym przedsiêwziêciu racjonalizuj¹cym
koszta, obecnie pracuje siê nad przyporz¹d
kowaniem tak¿e dzielnicowych domów kul
tury jakiej nowej, wspólnej strukturze orga
nizacyjnej. Dalej proponuje siê podobny za
bieg wobec domów kultury. Cel jest taki sam,
zredukowanie kosztów administracyjnych,
przez redukcjê kilkunastu etatów powtarzaj¹
cych siê dot¹d w takich samych placówkach.
Jest jednak¿e zasadnicza ró¿nica w wiadcze
niu us³ug na rzecz mieszkañców przez biblio
tekê a animacj¹ kultury przez dom kultury.

od dawna jest fikcj¹. Ale wspólna biblioteka
miejska i wojewódzka nie jest mo¿liwa tylko
dlatego, ¿e Pani Prezydent i Pan Wojewoda
maj¹ inne legitymacje partyjne. Tu jest tak,
jak z ³ódzkim lotniskiem.
W epoce reform za rz¹dów Buska stwo
rzono przy wojewodzie jedyn¹ w Polsce, no
watorsk¹ komisjê konkursowych grantów na
kulturê. Zespó³ krytyków i bezinteresownych
ekspertów co kwarta³ dyskutowa³ do rana przy
herbacie tylko o propozycjach prywatnych
animatorów, a tak¿e instytucji. Dysponowa
no dosyæ skromn¹ sum¹ na granty. Wkrótce
nasta³y rz¹dy SLD i diabli wziêli nasze skrom
ne konkursy na granty. Dopiero dziesiêæ,
dwanacie lat póniej Minister Kultury, a za
nim wojewodowie i prezydenci w ca³ym kra
ju wpadli na ten zupe³nie nowatorski pomys³
deregulacji poprzez konkursy dla inicjatyw
spo³ecznych. £ód okazuje siê otwarta na

nie? Z domami kultury rzecz jest skompliko
wana, tutaj nie wiadczy siê prostych us³ug
jak w bibliotece. Animacja ¿ycia kultural
nego to eksperyment nieustaj¹cy, na starych
Ba³utach szukaæ trzeba innych pomys³ów ni¿
na blokowiskach Widzewa. S¹ placówki zaj
muj¹ce siê w ródmieciu popularyzacj¹ wy
bitnych artystów i literatów, inne propaguj¹
teatr i kulturê teatraln¹, teatr nonprofit na
Starym Polesiu formalnie jest czêci¹ dzielni
cowego domu kultury, s¹ domy kultury na
kierowane na seniorów, a na Retkini na m³o
dzie¿, itd., itd. Doroczne festiwale i najroz
maitsze tradycyjne eventy zasadniczo odró¿
niaj¹ specyfikê tej i tylko tej placówki. Jak
robiæ to wszystko w jakim jednym, wspól
nym, najobszerniejszym modelu programo
wym? No dobrze, ale mo¿e tu idzie tylko i je
dynie o wspóln¹ administracjê i zarz¹dzanie?
Odmienny profil ka¿dej z placówek ¿¹da
jednak odmiennych specjalistów i techników
obs³ugi, tylko ksiêgowa mo¿e byæ ta sama.
U¿ywa siê argumentu, ¿e kiedy przyjdzie
ubiegaæ siê o granty i finansowanie z fundu
szy krajowych lub europejskich to ³atwiej
bêdzie wygraæ konkurs przy wsparciu wiêk
szej organizacji, która dysponuje wk³adem

piêæ razy po dwu ksiêgowych, piêæ razy le
niwych panów z obs³ugi technicznej? Pytanie
pominiêto milczeniem, za piêæ kierowni
czek awansowano nagle na piêæ dyrektorek
po to tylko, by wszystkie one wesz³y, chc¹c,
nie chc¹c, do tzw. nomenklatury (bez zmiany
uposa¿enia). Trzeba by³o prawie czterdziestu
lat, by z £odzi dostrze¿ono a¿ na Wybrze¿u
genialnego innowatora zdolnego stworzyæ
wspóln¹ Bibliotekê Miejsk¹. Ale trzeba pa
miêtaæ, ¿e tradycyjnie to Biblioteka im. Pi³
sudskiego by³a bibliotek¹ miejsk¹ (i woje
wódzk¹). Obecnie w Bibliotece Pi³sudskiego
bywaj¹ wy³¹cznie ³odzianie, a za biblioteki
gminne odpowiadaj¹ gminy. Nadzór mery
toryczny nad tamtymi bibliotekami w terenie

Poszukujê wiadków...
mog¹cych potwierdziæ, ¿e w latach 1973-75 na terenie Duszpasterstwa Akademickiego Jezuitów w £odzi (ul. Sienkiewicza 60) podpisywalimy petycje w obronie bitych przez milicjê i represjonowanych w wiêzieniach PRL. Bêdê wdziêczny za ka¿d¹ wiadomoæ
Henryk Zas³awski (równie¿ represjonowany),
ul. Bartoka 45 m.28, 92-546 £ód
tel. 737 998 049

eksperyment i innowacjê, kiedy to siê spraw
dzi u innych.
Nasza obecna komasacja bibliotek czy
domów kultury oznaczaæ mog³aby przeci
wieñstwo deregulacji. Bo te¿ w naszym ubo
gim (wówczas i obecnie) kraju zaawansowa
na deregulacja na razie bywa utopi¹. To
w³anie pañstwo i samorz¹dy s¹ jedynymi
donatorami na kulturê lokaln¹, obywatele
tylko wyj¹tkowo dostrzegaj¹ potrzebê doto
wania kultury lokalnej (na kocio³y), prywat
ne teatry plajtuj¹ bez dotacji publicznych itd.
Praktyka wielu stowarzyszeñ i organizacji
rzekomo non profit ujawni³a niebezpieczeñ
stwo korupcji, NGOsy poczê³y traciæ zaufa
nie, jest nadzieja, ¿e nie na trwa³e.
W ³ódzkich instytucjach kultury znikomy
jest przep³yw dowiadczonych animatorów
ze stowarzyszeñ na etaty do placówek. Lo
kalne samorz¹dowe granty nakierowane s¹
czêciej na infrastrukturê materialn¹ rzadziej
na nowatorskie, ryzykowne przedsiêwziêcia
w sferze aktywnoci kulturalnej. Z jednym
wyj¹tkiem. Najwa¿niejsz¹ form¹ uspo³ecz
nienia s¹ konkursowe granty na festiwale
i reprezentacyjne eventy, miasta konkuruj¹
miêdzy sob¹ o presti¿owe wydarzenia o skali
ponadlokalnej. Nie jest to wiêc uspo³ecznia
nie kultury ca³kowicie bezinteresowne.
Czy ³¹czenie domów kultury wspóln¹
administracj¹ jest deregulacj¹ czy przeciw

w³asnym. Ten argument rzeczywicie wart
jest szerszego objanienia i rozwa¿enia.
Warto ostro¿nie eksperymentowaæ z ko
masacj¹ placówek kultury o tej samej nazwie,
bo mo¿e potem przyjdzie po³¹czyæ miejskie
muzea i co innego jeszcze. A mo¿e który
prezydent miasta tej czy innej opcji zechce
siln¹ rêk¹ poprowadziæ zjednoczone pla
cówki kultury w jego w³asnym upartyjnio
nym kierunku ideowym? Jako student pra
cowa³em w £DK, wówczas program dzia³a
nia domu opiera³ siê na kalendarzu socjalis
tycznych rocznic dosy³anym z Ministerstwa,
a dyrektor trwa³ ponad æwieræ wieku. Obec
nie ju¿ w wolnej Polsce dyrektorzy ka¿dej
wiêkszej placówki w £odzi i województwie
zmieniaj¹ siê w rytmie wyborów parlamen
tarnych (z wyj¹tkiem muzeów). A mo¿e kie
dy nasze domy kultury podziel¹ siê na takie,
które otwarte s¹ tylko dla widzów TV Info
i takie, które obs³uguj¹ wy³¹cznie widzów
TVN. I co cztery lata raz ta, raz druga strona
wygra granty. Rozproszenie placówek chyba
³atwiej chroni na przysz³oæ ich ró¿norod
noæ programow¹ i nadziejê na wzajemne ot
warte konkurowanie. Ale oczywicie pozo
staje kwestia kosztów.
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Wielki cz³owiek Kocio³a i patriota
6 padziernika Katolicki Klub im. w. Wojciecha zorganizowa³ spotkanie otwarte pt.
Patriotyzm Ks. Prymasa Stefana Wyszyñskiego. Wyk³ad wyg³osi³ wybitny historyk prof. Jan
¯aryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego
Paderewskiego. Spotkanie sfinansowane zosta³o przez Narodowy Instytut Wolnoci 
Centrum Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego ze rodków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014 2020.
Mo¿na szukaæ jakiego klucza do zrozumie
nia patriotyzmu Prymasa w dwóch aspektach
jego ¿ycia tzn. w s³owie i w czynie  mówi³
Prof. Jan ¯aryn.
Prymas Stefan Wyszyñski bardzo czêsto
mówi³ o ojczynie, u¿ywa³ te¿ bardzo czêsto
pojêcia narodu i wspólnoty narodowej i tê
wspólnotê narodow¹ obdarza³ mi³oci¹. Za
cz¹æ nale¿y od tego, jak Prymas tê wspólnotê
narodow¹ postrzega³ i definiowa³. Sam Pry
mas uwa¿a³, ¿e nie³atwo odpowiedzieæ na to
pytanie.
Prymas Wyszyñski mówi³: Nie da siê ³at
wo odpowiedzieæ na pytanie, co to jest na
ród. I chocia¿ przyk³ada³oby siê do tego po
jêcia miarkê socjologiczn¹, jak to siê dzi nie
kiedy czyni, jeszcze odpowied nie bêdzie
pe³na. Aby daæ dobr¹ odpowied, trzeba ¿yæ
w narodzie, trzeba ¿yæ narodem, z narodu
i dla narodu!
Nale¿y o tym pamiêtaæ, aby siê nie dziwiæ
ofiarnym duchom tych, którzy ubroczyli w³as
n¹ krwi¹  na szczêcie, w³asn¹ krwi¹!  dro
gi miast, ulic i zagonów polskich, we wszyst
kich powstaniach. A¿ z krwi, któr¹ u¿yniano
polskie zagony, wyros³a wolnoæ w Ojczy
nie, której tak gor¹co pragnêlimy.
I dalej: Trzeba mieæ poczucie przedziwnej
wspólnoty duchowej, która wyrywa z naszej
osobowoci wszystko, co jest najbardziej in
dywidualne i w³asne, gotowa rzuciæ to na
s³u¿bê swym braciom. Choæby ostatni¹ krop
lê krwi! Choæby z kurzem krwi bratniej!.
Wspólnota narodowa i naród to dla Pry
masa Stefana Wyszyñskiego rzecz najwa¿
niejsza. Naród to oczywicie to pojêcie kultu
rowe, a wspólnota narodowa sk³ada siê z jed
nostek, a jednostki tworz¹ rodziny, co bardzo
czêsto podkrela³. Dla Prymasa to naturalne
i realne byty. Podkrela³, ¿e tak postanowi³
sam Bóg, który stworzy³ narodow¹ formê by
towania i ¿¹da³ bymy j¹ chronili. Mamy
wiêc prawa i obowi¹zki narodowe, narodow¹
kulturê i dzieje. Wspólnota ta wymaga od nas
postawy altruistycznej.
To rozumienie patriotyzmu mo¿na by³o
odnaleæ zarówno w s³owach, jak i czynach
Ksiêdza Prymas Wyszyñskiego. Przyk³adów
tej postawy jest mnóstwo. Mo¿na by³o za
uwa¿yæ ró¿ne pojmowanie mi³oci Ojczyz
ny Prymasa Wyszyñskiego i koncesjonowa
nej grupy katolików z KIKu i Znaku, którzy
mogli dzia³aæ za zgod¹ komunistów. Ich
dzia³ania, zdaniem Prymasa, nie zawsze s³u
¿y³y dobrze wspólnocie narodowej. Do pew
nego napiêcia w³anie w latach 60., w czasie
Wielkiej Nowenny i przygotowañ do Roku
Milenijnego, gdy Prymas Wyszyñski podj¹³
mia³¹ wówczas decyzjê, któr¹ okrzykniêto
jako koncepcjê budowania Kocio³a ludo
wego, opartego na ludowej pobo¿noci, co
mia³o byæ form¹ gorsz¹ w stosunku do Ko
cio³a otwartego, który mia³ byæ lepszym.
Prymas Stefan Wyszyñski uwa¿a³ ¿e
Koció³ ludowy jest s³u¿b¹ Bogu i Ojczy
nie. Bogu bo chroni katolicyzm poprzez
Wielk¹ Nowennê i próbuje nawróciæ ludzi

po czasach stalinowskich, gdy znaczna czêæ
spo³eczeñstwa zmielona zosta³a przez terror
i poddawa³a siê totalitaryzmowi, co widaæ
by³o w kulturze, gdy nic nie mog³o funkcjo
nowaæ bez pozytywnego stosunku do socja
lizmu. Koció³ sta³ siê kocio³em milczenia,
nie by³ obecny w przestrzeni publicznej.
Wielka Nowenna i Rok Milenijny mia³y byæ
odtrutk¹ na ten stan. I nagle inteligencja
katolicka staje w kontrze tej formie pobo¿no
ci ludowej: pielgrzymkom, modlitwom przy
kopii obrazu, twierdz¹c, ¿e to ludowoæ ce
remonialna bez g³êbi.
Prymas Stefan Wyszyñski sta³ na stano
wisku, ¿e przestrzeñ publiczna musi byæ skie
rowana na cz³owieka i jego mo¿liwoci od
bioru przesz³ej rzeczywistoci. Wielka No
wenna to odwo³ywanie siê do historii Polski,
¿eby tu odnaleæ wolnoæ, ¿eby odrzuciæ
marksizm, uwolniæ naród od baga¿u tera
niejszoci poprzez odwo³anie siê do dziedzic
twa narodowego i historycznego.

ta cz³owiek i powinien j¹ wzbogacaæ, powi
nien mieæ kierownictwo inteligencji, która go
poprowadzi. A tymczasem w okresie komu
nistycznym tylko Koció³ to robi³. Wszyscy
biskupi to by³a elita intelektualna, która nie
zerwa³a ci¹g³oci z w³asnym narodem, a o in
teligencji wieckiej nie mo¿na tego powie
dzieæ. Wszystkie inne rodowiska by³y kon
cesjonowane, dzia³a³y w zakresie sfery, w któ
rej pozwolono jej dzia³aæ. Koció³ to zupe³nie
inny wiat wolnoci.
Patriotyzm nie to nie tylko mi³oæ do Oj
czyzny, ale i stan wolnoci, który pozwala
umi³owaæ ojczyznê. Program Wielkiej No
wenny by³ stworzony po to, by nie mia³ gra
nic. Prymas Stefan Wyszyñski by³ realist¹,
ale ta odwag¹, która wynika ze stanu wolno
ci pozwoli³a mu na takie dzia³ania. St¹d kopia
obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej by³a
obecna w przestrzeni ateistycznej: na ulicach,
drogach w ka¿dej parafii. Komunistów to tak
irytowa³o, ¿e aresztowali obraz. Kazali go
zreszt¹ schowaæ w katedrze warszawskiej,
a proboszcz tej¿e parafii wystawi³ go przez
okno, by mo¿na by³o obejrzeæ Obraz zza krat
okiennych. Przekaz symboliczny by³ potê¿
ny. Przestrzeñ publiczna dla Prymasa Stefana
Wyszyñskiego przestrzeni¹ wolnego cz³o
wieka, gdzie naprawia siê Polaków.
Ale du¿a odwaga Prymasa Wyszyñskiego
mierzy³a siê oczywicie z realizmem politycz

Prymas Wyszyñski z Ojcem wiêtym Janem Paw³em II

Wielka Nowenna mia³a wprowadzaæ alter
natywny sposób widzenia cz³owieka, który
dziêki obecnoci w rodzinie i wspólnocie na
rodowej jest wolny. W 1968 r. Prymas Stefan
Wyszyñski i Koció³ stan¹³ zdecydowanie po
stronie przeciwników cenzurowania kultury,
ale Prymas sprzeciwi³ siê udzia³owi katoli
ków z KIKu i Znaku w konflikcie w ³onie
partii, twierdzi³, ¿e ten spór nale¿y wykorzy
staæ, ¿¹da³, by katolicy byli nacjonalistami,
tymi którzy dbaj¹ o wspólnotê narodow¹, wal
cz¹ o kulturê narodow¹.
Tu jest istota patriotyzmu Prymasa Wy
szyñskiego. Prymas Stefan Wyszyñski nie jest
zainteresowany koncesj¹, Koció³ jest wolny,
a chodzi o to, by wierni dotarli do Pana Boga,
tu nie ma na kompromis. Wspólnota naro
dowa to naturalna wspólnota, w której wzras

nym. Z tego patriotyzmu wyrós³ list pasterski
na 50lecie bitwy warszawskiej w 1970 r.
Episkopat Polski go przyj¹³ list, ale tego listu
nie odczytano w kocio³ach. Komunici roz
poczêli olbrzymi¹ nagonkê dyplomatyczn¹
 a stawk¹ by³a zgoda Moskwy na podpisanie
z RFN traktatu o uznaniu granicy na Odrze
i Nysie £u¿yckiej. Naciski sz³y równie¿ z dyp
lomacji watykañskiej, która obawia³a siê ut
raty osi¹gniêæ w rozmowach z komunistami,
których efektem by³o uwalnianie z wiêzieñ
ksiê¿y w ró¿nych krajach. W imiê racji stanu
i mi³oci Ojczyzny listu nie odczytano. Pry
mas z jednej strony wiedzia³, ¿e mi³oæ do
Ojczyzny ka¿e mu honorowaæ uroczycie
bohaterów Polski z 1920 r., a z drugiej strony
zosta³ przyt³oczony realiami politycznymi.
Napisa³ wówczas, ¿e nie mamy tyle wolno

Prof. Jan ¯aryn

ci, ¿eby mieæ prawo honorowania swoich bo
haterów Ale 15 sierpnia na Jasnej Górze
powtórzy³ tezy listu w swoim kazaniu.
Z Jasnej Góry pojecha³ do kocio³a wo
tywnego bitwy warszawskiej na Pradze na
Kamionku i tam wyg³osi³ homiliê o ks. Igna
cym Skorupce. Ten przekaz Prymasa Wy
szyñskiego to jego definicja mi³oci do Oj
czyzny.
Na Jasnej Górze byli oczywicie agenci
sowieccy i przedstawiciele ambasady sowiec
kiej. Co ciekawe attache kulturalny w raporcie
napisa³, ¿e prze¿y³ co niezwyk³ego. Mo¿e
zosta³ tam uratowany...
To jest opowieæ pokazuj¹ca si³ê patrio
tyzmu, cz³owieka, który otwartym umys³em
potrafi³ zdemolowaæ rzeczy z³e dooko³a. No
tabene wszystkie trzy kocio³y wotywne za
bitwê warszawsk¹, których budowê rozpo
czêto w okresie miêdzywojennym zosta³y
ukoñczone w czasach Prymasa Wyszyñs
kiego.
Patriotyzm Stefana Wyszyñskiego to tak
¿e czyn w³asny. Prymas Stefan Wyszyñski
kilkakrotnie dozna³ niezwyk³ego cierpienia
w imiê mi³oci Ojczyzny, musia³ dokonaæ
nie³atwych wyborów. Takim czasem by³ ok
res okupacji, podczas którego ukrywa³ siê
g³ównie w Laskach, ale by³o to bardzo
aktywne ukrywanie: zosta³ tam zaprzysiê¿o
nym kapelanem AK oraz cz³onkiem cywil
nego podziemia  duszpasterzem akademic
kim i wyk³adowc¹.
£atwiej by³o we wrzeniu 1953 r., po
aresztowaniu. Sytuacja jednoznaczna moral
nie. Dot¹d dawa³ szansê komunistom a¿ do
momentu memoria³u z 1953 r., gdy napisa³
s³ynne non possumus. Pamiêtamy to jedno,
ale by³ to wielostronicowy list, w którym
obna¿a³ wszystkie bezeceñstwa komunistów.
Aresztowanie jest zwolnieniem go z dawania
tej szansy. Nie ma ¿adnego dokumentu, któ
ry, by wiadczy³, ¿e Prymas Wyszyñski po
szed³ na jakikolwiek kompromis z komunis
tami. Stawia³ ¿¹dania, ale nie szed³ na ustêp
stwa.
To cz³owiek, który mi³oæ do Ojczyzny
zrozumia³ perfekcyjnie. o wizycie Jana Paw³a
II w Polsce prof. Jan Szczepañski, komunista,
cz³onek Rady Pañstwa i luteranin prosi Pry
masa Wyszyñskiego o spotkanie, na którym
powiedzia³, ¿e jedyna w³adza, jaka istnieje
w Polsce to Prymas Stefan Wyszyñski, ¿e
jest on interrexem. W 1983 r. ten¿e Szcze
pañski napisa³ te¿, ¿e z przedwojennego anty
klerykalizmu polskiej inteligencji nie zosta³o
ju¿ nic. Prymas Stefan Wyszyñski nie tylko
uratowa³ Koció³, ten koció³ ludowy, ale
tak¿e tych owieconych, którym siê wyda
wa³o, ¿e mog¹ byæ antyklerykalni.
Warto dodaæ, ¿e czekamy wci¹¿ na beaty
fikacjê Kardyna³a Wyszyñskiego, od³o¿on¹
ze wzglêdu na pandemiê.
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nas prowadziæ do konkretnych dzia³añ. Ona
nie jest i nie mo¿e byæ  jak to kiedy trafnie
powiedzia³ Benedykt XVI  sposobem, by
ukryæ siê czy chowaæ siê w jakim prywatnym
k¹cie w³asnego szczêcia.
Nawi¹zuj¹c do postaci w. Maksymiliana
stwierdzi³: Modlitwa w tym szczególnym miej
scu, w kociele w Pabianicach, jest dla nas
wszystkich okazj¹, aby jeszcze raz przyj¹æ

cym formacji do kap³añstwa to g³ówne kwes
tie poruszane podczas 387. Zebrania Plenar
nego Konferencji Episkopatu Polski, które
zakoñczy³o siê dzi w £odzi i Pabianicach.
Obrady odbywa³y siê w nowej formie 
piêciu grup roboczych  a ich tematami by³y:
strategia w czasie i po pandemii; Koció³
w Polsce wobec przemian kulturowych;
obecnoæ Kocio³a w przestrzeni spo³eczno
politycznej; komunikacja Kocio³a i duszpa
sterstwo parafialne w kontekcie przemian.
Biskupi przypomnieli, ¿e troska o ma³
¿eñstwa i rodziny jest spraw¹ priorytetow¹
duszpasterstwa. Ma³¿eñstwa oparte na mi³o
ci, wzajemnej pomocy, wzmocnione ³ask¹
oraz otwarte na ¿ycie s¹ naturalnym rodo

p³yn¹ce st¹d i zawarte w dzisiejszej Ewange
lii wezwanie. Co Jezus chce nam dzi powie
dzieæ? Czym jest bowiem to jedno, czego dzi
i my wszyscy potrzebujemy? Id¹c po ladach
wiêtego Maksymiliana, który w³anie tutaj
siê modli³, odkrywamy, ¿e przecie¿ w odpo
wiedzi na tak zadane pytania tkwi ostatecznie
prawdziwy rys wiêtoci. On sam opisa³
go kiedy w numerze Rycerza Niepokala
nej z kwietnia 1922 roku, w swym artykule
pod znamiennym tytu³em: Wielkoæ a wiê
toæ. Ojciec Maksymilian wskazywa³ w nim,
¿e cz³owiek wielki i wiêty maj¹, owszem,
wiele cech wspólnych, ale tak¿e  jak napisa³
 zasadnicza zachodzi miêdzy nimi ró¿nica.
O ile bowiem marzeniem tego pierwszego,
a wiêc cz³owieka wielkiego czy te¿ geniusza
 jak go w swym artykule niejednokrotnie
nazywa ojciec Maksymilian  jest nade
wszystko s³awa, o tyle wiêty  wskazywa³
franciszkanin  Bo¿¹ tylko chwa³ê ma na oku.
O ludzkie s¹dy nie dba i staje ponad nie 
wyjania³ dalej  w³adze duszy i cia³a odpo
wiednio podporz¹dkowuje i cia³o rozumowi
a rozum Bogu pod rz¹dy daje. St¹d te¿ cieszy
siê pokojem zwyciêzcy. ( ) wiêty  w opinii
ojca Maksymiliana  ponad tym wszystkim
staje. Odczuje i on nieraz ból, ale wnet ukoi
siê w modlitwie i ufny w Bogu kroczy spokoj
nie dalej.
W drugim dniu obrad, we wtorek, 6 pa
dziernika, biskupi zajmowali siê m.in. spra
wami zwi¹zanymi z dokumentem dotycz¹
cym formacji kap³añskiej. Omówili te¿ kwes
tie, którymi zajmuje siê Rada ds. Rodziny i Ko
misja ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakra
mentów KEP. Po obradach zosta³ wydany
komunikat.

wiskiem wzrostu oraz darem dla Kocio³a
i spo³eczeñstwa  czytamy w komunikacie.
W czasie obrad przedstawiono aktualny
stan prac nad dokumentem dotycz¹cym for
macji do kap³añstwa Ratio institutionis sacer
dotalis pro Poloniaˮ. Dokument po zatwier
dzeniu przez Zebranie Plenarne KEP zosta³
przes³any do Kongregacji ds. Duchowieñ
stwa.
Biskupi podziêkowali wszystkim zaanga
¿owanym w walkê z koronawirusem oraz
przypomnieli, ¿e nie mo¿na zarzucaæ braku
szacunku dla Eucharystii osobom pragn¹cym
z ró¿nych powodów przyj¹æ z wiar¹ i czci¹
Komuniê wiêt¹ na rêkê.
Podziêkowali równie¿ za wsparcie sty
pendystów Fundacji Dzie³o Nowego Tys
i¹clecia podczas zbiórki, która odbêdzie siê
11 padziernika w czasie XX Dnia Papies
kiego obchodzonego pod has³em Totus
Tuus.
Zebranie plenarne po³¹czone by³o z jubi
leuszem 100lecia powstania Archidiecezji
£ódzkiej, a poprzedzi³a je prezentacja trzeciej
encykliki Papieża Franciszka „Fratelli tuttiˮ
powiêconej braterstwu i przyjani spo³ecz
nej. Za Ojcem wiêtym biskupi zaapelowali
o podjêcie konkretnych dzia³añ w celu budo
wania wiata opartego na mi³oci, jednoci
i wzajemnej odpowiedzialnoci wobec ka¿de
go cz³owieka  czytamy w komunikacie.
Pasterze Kocio³a katolickiego w Polsce
 obecni na Zebraniu Plenarnym  w³¹czyli
siê w dziêkczynienie archidiecezji ³ódzkiej
i z miejsc zwi¹zanych ze w. Faustyn¹
Kowalsk¹ i w. Maksymilianem Mari¹ Kolbe
udzielaj¹ Polakom w kraju i za granic¹ paster
skiego b³ogos³awieñstwa.

Wyzwania duszpasterskie Kocio³a w Pols
ce oraz stan prac nad dokumentem dotycz¹

OPRAC. IWONA KLIMCZAK

W dniach 5 i 6 padziernika 2020 r., u progu rozpoczêcia Roku Jubileuszowego archidiecezji
³ódzkiej, czyli stulecia jej istnienia, w £odzi i Pabianicach obradowa³a Konferencja
Episkopatu Polski na 387 zebraniu plenarnym.
5 padziernika obradowali w ³ódzkim Semi
narium Duchownym. G³ównymi tematami
obrad by³y wyzwania duszpasterskie Ko
cio³a w Polsce. Biskupi po raz pierwszy obra
dowali w ma³ych grupach tematycznych. Pier
wsza z nich zajmowa³a siê strategi¹ w czasie
i po pandemii, druga omówi³a temat Kocio³a
w Polsce wobec przemian kulturowych, trze
cia zajê³a siê zagadnieniem obecnoci Ko
cio³a w strefie spo³ecznopolitycznej. Kolej
na grupa tematyczna powiêcona by³a spra
wom komunikacji Kocio³a, a ostania zajê³a
siê problemami duszpasterstwa parafialnego.
Po zakoñczeniu obrad w grupach relatorzy
mieli za zadanie zdaæ relacjê biskupom dru
giego dnia obrad plenarnych.
Pierwszy dzieñ obrad zakoñczy³a Msza
w. pod przewodnictwem nuncjusza apostol
skiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio
w archikatedrze ³ódzkiej.

Jak podkrela³ Metropolita £ódzki w.
Faustyna i bp Wincenty Tymieniecki s¹ jak
po³o¿ony przez Pana ¿ywy próg, który musi
przekroczyæ ka¿dy, kto chce wejæ do wnêtrza
³ódzkiego Kocio³a. Stanow¹ pierwsz¹
warstwê fundamentu, na której ten Koció³
zacz¹³ byæ budowany 100 lat temu.
W homilii Nuncjusz Apostolski odnosz¹c
siê do historii w. Faustyny, podkreli³, ¿e nie
zawsze by³a to droga us³ana ró¿ami, ale dro
ga, podczas której w. Faustyna prze¿ywa³a
ró¿ne udrêki duchowe, a tak¿e doznawa³a
niezrozumienia ze strony innych ludzi. Ale
takie jest ¿ycie chrzecijanina i ka¿dego cz³o
wieka: jest w nim piêkno, radoæ, ale równie¿
smutek i cierpienie. Chrzecijanin nie jest od
tego wolny, ale wie, gdzie w takich sytuacjach
szukaæ rady, pocieszenia i ukojenia. Zachêci³,
aby braæ przyk³ad z patronki £odzi i czêsto
powtarzaæ: Jezu, ufam Tobie!.
Jak stwierdzi³, jubileusze to powód do
dumy, ale te¿ okazja do rachunku sumienia.
 Przez sto lat na pewno musia³o wydarzyæ
siê wiele dobra, i o tym dobrze pamiêtamy,
ale musia³o siê nazbieraæ równie wiele rzeczy
mniej chlubnych, zaniedbanych  powiedzia³
nuncjusz apostolski.  To dobry czas, aby
z czystym sercem myleæ z odwag¹ o przy
sz³oci i czekaj¹cych nas wyzwaniach  doda³.

Drugi dzieñ obrad mia³ miejsce w Pabia
nicach i rozpocz¹³ siê Msz¹ wiêt¹ pod prze
wodnictwem Ks. Prymasa Abp. Wojciecha
Polaka w kociele pw. w. Mateusza. W ho
milii Prymas nawi¹za³ do postaci w. Mak
symiliana Kolbego.  Z kocio³em tym zwi¹

wskazywa³a mi³osierdzie jako najwiêkszy
przymiot Boga. Z Nim wi¹za³a ca³¹ swoj¹
nadziejê i wiarê w ostateczny triumf dobra
na ziemi nad z³em. On, biskup Wincenty, by³
cz³owiekiem o nies³ychanej wrêcz wyobrani
mi³osierdzia  buduj¹c blisko 200 domów dla
najubo¿szych rodzin robotniczych, do¿ywia
j¹c kropl¹ mleka 2 tysiêcy dzieci ich matek
czy organizuj¹c im letni wypoczynek.

zane by³y tak¿e ich dzieci. Tu w³anie, kilku
nastoletni Rajmund, póniejszy o. Maksymi
lian prze¿y³  jak sam wspomina³  spotkanie
z Matk¹ Bo¿¹, która trzyma³a dwie korony:
bia³¹ i czerwon¹. Przysz³y wiêty odpowie
dzia³, ¿e pragnie tê czerwon¹, oznaczaj¹c¹
mêczeñstwo.
Ks. Prymas Polak podkrela³ tak¿e zna
czenie modlitwy. Jak mówi³ modlitwa ma
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Ziemia ³ódzka to ziemia wiêtych  mó
wi³ podczas Mszy wiêtej w ³ódzkiej katedrze
Nuncjusz Apostolski w Polsce Ks. Abp Sal
vatore Pennacchio  Przez sto lat musia³o
wydarzyæ siê wiele dobra, ale te¿ równie
wiele rzeczy mniej chlubnych. Jubileusze to
powód do dumy, ale te¿ okazja do rachunku
sumienia.
Ks. Abp Grzegorz Ry przypomnia³ Pat
ronkê £odzi w. siostrê Faustynê Kowalsk¹
i Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego, pier
wszego biskupa ³ódzkiego oraz proboszcza
i budowniczego ³ódzkiej katedry.  Te dwie
osoby ³¹czy niew¹tpliwie jedno s³owo: mi³o
sierdzie. Ona z najg³êbszym przekonaniem

Foto: Konferencja Episkopatu Polski

Biskupi obradowali w £odzi i Pabianicach

WOKÓ£ NAS

Aspekt

Przysiêga
W poprzednim artykule pt. Przyjañ poruszy³em ju¿ z lekka problem przysiêgi. Teraz chcia³bym
siê nim zaj¹æ trochê obszerniej. Przysiêga to  mówi¹c krótko  uroczyste przyrzeczenie, a
przyrzeczenie to zapewnienie kogo, ¿e jest siê gotowym zrobiæ co przez niego oczekiwanego
lub po¿¹danego.
Nieraz zdarza³o siê, ¿e dziecko przyrzeka³o
rodzicom, ¿e siê poprawi lub kto zapewnia³
solennie, ¿e dotrzyma danego s³owa. Dla pod
krelenia tego aktu zdarza³o siê (przynajmniej
niegdy, np. za czasów mojej m³odoci), ¿e na
koñcu sformu³owanego przyrzeczenia doda
wano: s³owo honoru, co mia³o byæ gwarancj¹
dotrzymania zobowi¹zania. Poniewa¿ nie ka¿
dy ceni³ sobie swój honor, i to by³o powszech
nie znane, wiêc tego rodzaju owiadczenia nie
by³y powa¿nie brane pod uwagê. Zdarza³o siê
równie¿ us³yszeæ u¿ycie zwrotu: dajê parol
(czyli: dajê s³owo, przyrzekam). W¹tpiê by
wszyscy pos³uguj¹cy siê tym wyra¿eniem
zdawali sobie sprawê z jego pochodzenia. Po
chodzi, jak s¹dzê, od francuskiego s³owa pa
role, co znaczy s³owo. Nastêpstwem tego by³
czasownik parler  mówiæ Mo¿e jeszcze nie
jeden pamiêta, jak czêsto zadawano pytanie:
Parlez vous français? (Czy mówi pan/i po fran
cusku  parle wu franse?). Nie znalaz³em tego
w s³owniku, ale wydaje mi siê, ¿e s³owo parol
ma ³aciñskie korzenie. Trzeba powiedzieæ, ¿e
w miêdzywojennej Polsce, w programie na
uczania czteroletniego gimnazjum by³a obo
wi¹zkowa ³acina (ja skoñczy³em tu¿ przed
wojn¹ tylko szko³ê podstawow¹) i absolwenci
tzw. ma³ej matury mieli zupe³nie niez³¹ znajo
moæ jêzyka Rzymian. Istnia³y tak¿e szko³y
daj¹ce klasyczne wykszta³cenie, tzn. nawet
pewn¹ znajomoæ greki (nie tylko ³aciny),
a tak¿e paru nowo¿ytnych jêzyków. Obecnie
nawet na studiach lekarskich trudno dopatrzeæ
siê ³aciny, której nazewnictwo fachowe by³o
niegdy w powszechnym medycznym u¿yciu.
Teraz obowi¹zuje jêzyk angielski. Jak d³ugo?
Lekarze starszego pokolenia potrafi¹ pos³ugi
waæ siê miêdzynarodowym nazewnictwem ³a
ciñskim dla okrelenia przypadków chorobo
wych, ale dla m³odych lekarzy jest to ju¿ tabula
rasa.
Choæ wiadomi jestemy faktu niedotrzy
mywania czêsto danego s³owa, to jednak w spo
³eczeñstwie (zreszt¹ nie tylko naszym) istnieje
szacunek dla danego przyrzeczenia, a zw³asz
cza w formie z³o¿onej przysiêgi. Ma to zwykle
miejsce w szczególnie wa¿nych momentach
¿ycia spo³ecznego lub osobistego. Mam tu na
myli lubowania (uroczyste, podnios³e przy
rzeczenia) sk³adane czêsto wobec wiadków
i z pewn¹ opraw¹ danej uroczystoci.
Przysiêga wojskowa
Przyjê³o siê, ¿e po obowi¹zkowym szkole
niu tak zwanych rekrutów nastêpuje uroczyste
z³o¿enie przysiêgi wojskowej w czasie uroczy
stego apelu i niejednokrotnie przy udziale
cz³onków rodziny ¿o³nierzy i tzw. notabli, to
jest wa¿nych osobistoci pañstwowych. Przy
siêga wojskowa jest aktem lubowania wyra
¿aj¹cym cele i zadania postawione ¿o³nierzom
przez ich naród. Jest zobowi¹zaniem ¿o³nierza
wobec pañstwa i narodu, stanowi ród³o jego
si³y moralnej. Zgodnie z postanowieniem us
tawy ka¿dy ¿o³nierz sk³ada przysiêgê wojsko
w¹. ¯o³nierz sk³adaj¹cy przysiêgê wojskow¹
mo¿e  w zale¿noci od w³asnych pogl¹dów 
odst¹piæ od wypowiedzenia ostatnich s³ów ro
ty, tj. Tak mi dopomó¿ Bóg. Sk³adanie przy
siêgi wojskowej nastêpuje w formie uroczystej,
ustalonej w ceremoniale woskowym, w termi
nie okrelonym przez organy wojskowe. Uro

czysty akt przyrzeczenia jest sk³adany wed³ug
okrelonej roty, zwykle na sztandar, czasem na
banderê lub dzia³o. Przysiêga jest najwy¿szym
zobowi¹zaniem ¿o³nierza wobec pañstwa i na
rodu. W naszym wojsku obowi¹zuje nastêpu
j¹ca rota: Ja, ¿o³nierz Wojska Polskiego przy
siêgam s³u¿yæ wiernie Rzeczypospolitej Pols
kiej, broniæ jej niepodleg³oci i granic. Staæ na
stra¿y Konstytucji, strzec honoru ¿o³nierza
polskiego, sztandaru wojskowego broniæ. Za
sprawê mojej Ojczyzny, w potrzebie, krwi w³as
nej ani ¿ycia nie szczêdziæ. Tak mi dopomó¿
Bóg.
Wypowiedzenie ostatnich s³ów roty nie jest
obowi¹zkowe. Bierze siê bowiem pod uwagê,
¿e nie wszyscy obywatele s¹ wierz¹cy i zobo
wi¹zywanie kogo do owiadczenia, którego
nie podziela, by³oby nadu¿yciem.
Obecnie, gdy s³u¿ba w wojsku jest dobro
wolna, to z³o¿enie takiej przysiêgi jest natural
ne. Mam jednak w¹tpliwoæ, czy z³o¿enie
przysiêgi wojskowej przez wszystkich uczest
ników szkolenia by³ s³uszny w czasach, gdy
obowi¹zywa³ pobór do wojska. Do wojska byli
rekrutowani mê¿czyni ró¿nej narodowoci
i w pewnych sytuacjach prowadzi³o to do z³a
mania z³o¿onej przysiêgi. Przysiêga ma sens,
jeli jest dobrowolna i sk³adana w okoliczno
ciach, które tak¹ okolicznoæ zapewniaj¹. Mam
tu na myli przysiêgê ma³¿eñsk¹ Obecnie nikt
chyba do ma³¿eñstwa nie zmusza (dawniej
bywa³y niestety takie przypadki).
Przysiêga ma³¿eñska
Przyrzeczenie ma³¿eñskie jest wiadomym
aktem, ale obecnie ró¿nie wyra¿anym i ró¿nie
obowi¹zuj¹cym. W przypadku osób bior¹cych
lub kocielny (wyznaniowy, w Polsce g³ów
nie katolicki) rota jest, jak podano ni¿ej. Mo
ment z³o¿enia przysiêgi ma³¿eñskiej jest punk
tem kulminacyjnym ka¿dej ceremonii lubnej.
To wtedy w³anie narzeczeni staj¹ siê mê¿em
i ¿on¹ Jest to jeden z bardziej stresuj¹cych mo
mentów dla m³odej pary, któr¹ bacznie obser
wuj¹ zaproszeni na lub gocie. Przy wystêpu
j¹cym napiêciu ka¿de do wypowiedzenia zda
nie mo¿e sprawiæ k³opot. W kociele katolickim
obowi¹zuje nastêpuj¹ca rota, któr¹ najpierw
wypowiada mê¿czyzna, a nastêpnie kobieta:
Ja (podawane jest imiê) biorê Ciebie
(podawane jest imiê) za ¿onê/mê¿a i lubujê Ci
mi³oæ, wiernoæ i uczciwoæ ma³¿eñsk¹ oraz,
¿e Ciê nie opuszczê a¿ do mierci. Tak mi
dopomó¿ Panie Bo¿e Wszechmog¹cy w Trójcy
jedyny i wszyscy wiêci.
Niestety ten tekst wydaje mi siê troszkê
nieprecyzyjny, bowiem s³owa ¿e Ciê nie opusz
czê a¿ do mierci s¹ interpretowane w taki spo
sób, ¿e umo¿liwiaj¹ zawarcie powtórnego ma³
¿eñstwa po mierci drugiej strony. Wydaje mi
siê, ¿e by³oby w³aciwiej (aczkolwiek bardziej
restrykcyjnie) dodawanie s³ów a¿ do mojej
mierci, choæ stwarza³oby to dla wielu sytuacjê
niewygodn¹ i czêsto trudn¹ do zachowania.
Pamiêtam ¿e funkcjonowa³o kiedy powiedze
nie, uznawane jako szlachetne: mi³oæ poza
grób, to znaczy trwaj¹ca nawet po mierci
wspó³ma³¿onka/i. Nawet up³ywaj¹cy czas nie
zmienia³ deklarowanego kiedy uczucia mi³o
ci. Wiem, ¿e s¹ tacy, którzy ten walor zacho
wuj¹ mimo wielu ¿yciowych trudnoci. Zdajê
sobie jednak sprawê, ¿e czasami pewne oko

licznoci (nie mówi¹c ju¿ o s³aboci psychicz
nej) wymuszaj¹ zawarcie ponownego ma³¿eñ
stwa nawet wkrótce po mierci wspó³ma³¿on
ka/i. Znam taki przypadek, gdy zaraz po mier
ci ¿ony mê¿czyzna ów mówi³ (i to zrealizowa³)
o szybkim drugim o¿enku, nie bacz¹c na
obowi¹zuj¹cy zwyczajowo roczny okres ¿a³o
by. T³umaczenie by³o jednak doæ przekony
wuj¹ce. S¹ ma³e dzieci, które niezbêdnie po
trzebuj¹ kobiecej opieki, trudno przy tym po
zbywaæ siê pe³nionej pracy zawodowej, bo
zrujnowa³oby to ekonomicznie status domu.
Nie s¹ to jednak czêste t³umaczenia. Spotyka
my siê przewa¿nie z innymi mniej zrozumia
³ymi lub zupe³nie niezrozumia³ymi powodami.
Osoby, które decyduj¹ siê na lub kocielny,
nie musz¹ ju¿ zg³aszaæ siê do urzêdu stanu cy
wilnego (jak bywa³o dawniej, ¿e nawet naj
pierw by³ lub cywilny), poniewa¿ obecnie
lub wyznaniowy jest to tak zwany lub kon
kordatowy i zwykle po lubie para podpisuje
odpowiednie dokumenty, które parafia w ci¹gu
5 dni przesy³a do urzêdu stanu cywilnego,
gdzie sporz¹dza siê akt lubu.
lub cywilny (niekocielny)
Jeli para nie decyduje siê na lub wyzna
niowy, to zawarcie ma³¿eñstwa odbywa siê w
Urzêdzie Stanu Cywilnego (USC), w którym
tak¿e obowi¹zkowe jest z³o¿enie odpowiedniej
przysiêgi. Tekst przysiêgi ma³¿eñskiej powta
rzany jest za pracownikiem USC. Podobnie jak
podczas lubu kocielnego zaczyna mê¿czy
zna, a potem mówi kobieta.
wiadomy/a praw i obowi¹zków wynikaj¹
cych z za³o¿enia rodziny, uroczycie owiad
czam, ¿e wstêpujê w zwi¹zek ma³¿eñski z (po
daje siê imiê) i przyrzekam, ¿e uczyniê wszyst
ko, aby nasze ma³¿eñstwo by³o zgodne, szczê
liwe i trwa³e. Jak widaæ, przysiêga cywilna jest
inna ni¿ kocielna i bardziej  jak mi siê wydaje
 ogólna. Jak mo¿na zauwa¿yæ, nie lubuje siê
tu wiernoci w ma³¿eñstwie, co sprawia, ¿e tak
zwane zdrady ma³¿eñskie, choæ s¹ traktowane
prawnie jako z³amanie s³owa o trwa³oci stad
³a, to jednak w poczuciu wielu obecnie osób
s¹ traktowane z pewnym pob³a¿aniem. Od
zwierciedla to ¿art, który mia³em sposobnoæ
znaleæ w popularnej gazecie. Spotykaj¹ siê
dwie przyjació³ki i jedna mówi do drugiej:
S³ysza³am, ¿e siê rozwiod³a, odp. Tak.  Jaki
by³ powód?, odp. Chcia³ mnie traktowaæ jak
psa. ¯¹da³, abym by³a mu wierna. Sens tego
¿artu wydaje siê byæ taki, ¿e przyrzeczenie
cywilne nie bierze pod uwagê wa¿nego ele
mentu trwa³oci ma³¿eñstwa, tj. wiernoci. I rze
czywicie, gdy siê ledzi doniesienia prasy
(bulwarowej), to widaæ wyranie, ¿e zmiana
wspó³ma³¿onka/i jest traktowana jako co na
turalnego i b³ahego, nie mówi¹c ju¿ o upat
rzonym partnerze (ce) w trakcie trwaj¹cego
ma³¿eñstwa, z pominiêciem (najczêciej) losu
zrodzonych dzieci. Odczuwam to jako tragizm
dotykaj¹cy ju¿ niestety wiele polskich rodzin.
luby wyznaniowe lub cywilne s¹ jeszcze
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doæ licznie zawierane, choæ wzrasta liczba tak
zwanych kohabitacji  wspólnego, jakby ma³
¿eñstwo, zamieszkiwania. Przewa¿nie chodzi
tu o ma³¿eñstwa na próbê (moda z Zachodu);
jednak gdy siê ju¿ dostatecznie wypróbuj¹
(przewa¿nie fizycznie), to zwykle nie dochodzi
do formalnego ma³¿eñstwa. Traci na tym zwyk
le kobieta i a¿ dziw, ¿e organizacje feminis
tyczne jako spokojnie na to patrz¹. Jak z tego
widaæ, nie bierze siê dostatecznie powa¿nie pod
rozwagê przysiêgi ma³¿eñskiej, zarówno tej
sk³adanej przy o³tarzu (przed Bogiem), jak i tej
wypowiadanej w USC. Wskazuje na to du¿a
liczba rozwodów (ok. 1/3 ogólnej liczby za
wieranych ma³¿eñstw) oraz wcale niema³a ju¿
liczba kocielnych uniewa¿nieñ ma³¿eñstwa.
Jak mog³em wyczytaæ, bierze siê obecnie czês
to pod uwagê tzw. niedojrza³oæ psychiczn¹
do pe³nienia roli ma³¿onka/i. Trudno mi to zro
zumieæ. Jeli kto obchodzi³, czêsto nawet uro
czycie i hucznie (nieraz z bib¹), tzw. osiem
nastkê, tj. formaln¹ doros³oæ wed³ug prawa
i niejednokrotnie pe³ni obecnie odpowiedzial
ne funkcje spo³eczne lub nawet pañstwowe, to
mimo to by³ kiedy raptem niezdolny psy
chicznie do ma³¿eñstwa z dan¹ osob¹. S¹dy
polskie udzielaj¹ zwykle ¿¹danego rozwodu,
trochê wiêcej jest problemów z uzyskaniem
kocielnego uniewa¿nienia ma³¿eñstwa, ale
i takie przypadki siê pojawiaj¹. Czasami
bardzo dziwne i niezrozumia³e, ale z prawem
mo¿na ró¿ne sztuki czyniæ.
Przysiêga pos³a
Wiadomo, ¿e przy zmianie sk³adu osobo
wego parlamentu obowi¹zuje now¹ osobê ma
j¹c¹ mandat pos³a lub senatora z³o¿enie przy
rzeczenia i dopiero od tego momentu ma ona
prawo nazywania siê pos³em lub senatorem.
Obecnie tekst roty jest nastêpuj¹cy (podajê
tekst za Wikipedi¹): Uroczycie lubujê rzetel
nie i sumiennie wykonywaæ obowi¹zki wobec
Narodu, strzec suwerennoci i interesów Pañ
stwa, czyniæ wszystko dla pomylnoci Ojczyz
ny i dobra obywateli, przestrzegaæ Konstytucji
i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.
lubuj¹cy pose³ lub senator (osoba maj¹ca
taki mandat na skutek g³osowania) k³adzie rêkê
na sercu i wypowiada s³owo lubujê. Nie wy
maga siê wypowiadania ca³ej formu³y przysiê
gi, bowiem trwa³oby to zbyt d³ugo ze wzglêdu
na du¿¹ liczbê lubuj¹cych. Zauwa¿y³em, ¿e
du¿a liczba pos³ów lub senatorów dodaje for
mu³ê Tak mi dopomó¿ Bóg, co jest  moim
zdaniem  krótk¹ prob¹modlitw¹, wo³aniem
o pomoc Wszechmocnego w zrealizowaniu
nie³atwego i odpowiedzialnego zadania. Jak
mo¿na zauwa¿yæ, przysiêga pos³a lub senatora
nie zobowi¹zuje do pos³uszeñstwa partyjnego,
co sta³o siê ostatnio niemal prawem. G³osowa
nie niezgodne z wytycznymi lidera partii sta³o
siê tak¿e podstaw¹  jak zauwa¿amy, do wyk
luczenia z okrelonej partii politycznej, a tym
samym prowadzi czêsto do ³amania sumienia
g³osuj¹cych, poddawanych takim wymogom.
Przysiêga Prezydenta
Prezydent Rzeczypospolitej obejmuje urz¹d
po z³o¿eniu wobec Zgromadzenia Narodowe
go nastêpuj¹cej przysiêgi: Obejmuj¹c z woli
Narodu urz¹d Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej uroczycie przysiêgam, ¿e dochowam
wiernoci postanowieniom Konstytucji, bêdê
strzeg³ niez³omnie godnoci Narodu, niepod
leg³oci i bezpieczeñstwa Pañstwa, a dobro Oj
czyzny oraz pomylnoæ obywateli bêd¹ dla
mnie zawsze najwy¿szym nakazem. Przysiêga
mo¿e byæ z³o¿ona z dodaniem s³ów: Tak mi
dopomó¿ Bóg.
Warto przyjrzeæ siê dok³adnie powy¿ej
podanym rotom i zastanowiæ siê, czy s³owa s¹
dotrzymywane.
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Chiñska Niebiañska Perspektywa (cz. II)
Rok 2014 dowiód³ skutecznoci tych dzia³añ, gdy setki tysiêcy mieszkañców Hongkongu wysz³y
na ulice w protecie przeciwko rosn¹cej ingerencji Pekinu i postêpuj¹cej erozji swobód de
mokratycznych. Zamkniêto Instagram  portal fotograficzny i filmowy. U¿ytkownicy komunikatora
WeChat mogli wprawdzie wysy³aæ wiadomoci, ale one nie dociera³y do adresatów. Niemal nikt
w Chinach nie dowiedzia³ siê, co siê dzia³o. Z pewnoci¹ ten sam los spotyka trwaj¹ce obecnie
masowe protesty studentów w Hongkongu przeciwko ograniczeniu praw obywatelskich.
W 2017 r. zamkniêto 128 tys. stron interneto
wych, poniewa¿ zawiera³y informacje porno
graficzne i wulgarne i wywiera³y negatywny
wp³yw na opiniê publiczn¹ w sieci. Codzien
nie aktualizowana jest lista z zakazanymi s³o
wami. Ich wysyp mia³ miejsce szczególnie,
gdy w 2018 r. og³oszono zmianê konstytucji,
pozwalaj¹c¹ Xi do¿ywotnio sprawowaæ funkc
jê przewodnicz¹cego. Zakazano np. takich
s³ów jak mój cesarz, wst¹pienie na tron,
a nawet nie zgadzaæ siê. Nawet gromadzenie
obiektywnych danych mo¿e byæ interpretowa
ne jako manipulacja opini¹ publiczn¹. Plat
forma Toutiao, s³u¿¹ca przekazywaniu wiado
moci, odnotowa³a w 2017 r. 120 mln aktyw
nych u¿ytkowników dziennie. Po krytyce ze
strony partii, ¿e rozpowszechnia niecywilizo
wane treci i sensacyjne wiadomoci, po
wiêkszy³a zespó³ cenzorów z 4 tys. do 10 tys.
Jej prezes wyg³osi³ publiczne przeprosiny, ka
ja³ siê, wyrazi³ skruchê, ¿a³owa³ niedostatku
wiadomoci. Dziêki temu, jak na razie, zacho
wa³ wolnoæ, byæ mo¿e i ¿ycie.

SI jest w ka¿dym zakamarku ludzkiego ¿y
cia  to nie marzenie Xi, to fakt. Rz¹d og³osi³
ambitny plan rozwoju, który przewiduje, ¿e do
2025 r. Chiny osi¹gn¹ wa¿ne i prze³omowe suk
cesy w badaniu i zastosowaniu SI, a w 2030 r.
Pekin stanie siê najwa¿niejszym na wiecie
centrum innowacji na tym polu. Nie jest to li
tylko tromtadracja, wiele danych potwierdza
taki potencja³.
W hotelach kamery firmy Megvii spraw
dzaj¹, czy goæ jest tym, za kogo siê podaje.
Na dworzec w Kantonie czy Wuhan wpuszcza
siê tylko tych, których twarz mo¿na zeskano
waæ i porównaæ z policyjnym rejestrem da
nych. Twarz cz³owieka jest kluczem otwiera
j¹cym dostêp do wiata. Megvii zatrudnia 700
osób, wielu sporód nich powróci³o do kraju z
USA. Konkuruje w tej dziedzinie z firm¹ Sen
seTime, obie wyceniane w miliardach dola
rów. Rz¹d aktywnie wspiera powstawanie
i rozwój startupów w dziedzinie SI i big data.
W 2016 r. w Chinach by³o zainstalowanych
jedynie 176 mln kamer monitoringowych,
obecnie jest 600 mln, a ich rozdzielczoæ umo¿
liwia bezb³êdne rozpoznanie twarzy cz³owieka
(np. poszukiwanego przez policjê) w 60ty
siêcznym t³umie kibiców na stadionie. Warto
wiedzieæ, ¿e Chiny s¹ drugie po USA na wie
cie pod wzglêdem wydatków na badania i roz
wój. Firmy SI i big data s¹ na pierwszych
miejscach na licie beneficjentów tych fundu
szy. W portowym Tiencinie na ten rok badacze
planuj¹ oddaæ do u¿ytku superkomputer, który
bêdzie 10krotnie szybszy ni¿ dzisiejsze super
komputery. Chiny przoduj¹ w badaniach nad
komputerami kwantowymi. S¹ najbardziej za
awansowane na wiecie w dziedzinie elektro
nicznego obrotu pieniê¿nego i inteligentnych
aplikacji finansowych. Fenomenem w tej dzie
dzinie jest superaplikacja WeChat. Za jej po
moc¹ Chiñczycy za³atwiaj¹ p³atnoci, zama
wiaj¹ wszelkie us³ugi, komunikuj¹ siê ze sob¹.
Nawet ¿ebracy dysponuj¹ kodami QR, które
skanuj¹c mog¹ pos³u¿yæ do przekazania im

datku. S³u¿by bezpieczeñstwa maj¹ dostêp do
ka¿dego kroku i ka¿dej transakcji w czasie
rzeczywistym. Równ¹ uwagê pañstwo powiê
ca mo¿liwoci towarzyszenia obywatelom na
ulicy, podczas zakupów czy najbardziej osobi
stych rozmów. A owa wielka masa danych nie
jest ograniczona przepisami o sferze prywat
nej, bo ich po prostu nie ma. Policja groma
dzi wszelkie dane o obywatelach: historie cho
rób, zamówienia produktów spo¿ywczych, po
twierdzenia przesy³ek kurierskich, metody
kontroli urodzeñ, preferencje religijne, dane o
podró¿ach, wspó³rzêdne GPS, dane biome
tryczne, g³os, odciski palców, odwiedzane stro
ny internetowe, a od 40 mln osób równie¿
DNA. Najwiêcej uwagi powiêca siê syste

mom rozpoznawania twarzy oraz mowy. Naj
wiêkszy producent kamer Yitu ma dostêp do
bazy 1,5 mld twarzy, z mo¿liwoci¹ rozpozna
nia w ci¹gu 1 sek. twarzy ka¿dego Chiñczyka;
równie¿ obcokrajowców, którzy kiedykolwiek
przekroczyli granice Chin. W szko³ach kamery
obserwuj¹ ka¿dego ucznia: jak czêsto (co do
minuty) by³ rozkojarzony, jego mimikê, na
strój i inne zachowania, przesy³aj¹c te dane do
urz¹dzenia analizuj¹cego stosunek ucznia do
nauki. Firma Mobike informuje, ¿e jej flota
8 mln skomputeryzowanych rowerów do wy
najêcia na minuty dostarcza ka¿dego dnia 30
TB da nych. T¹ wiedz¹ dzieli siê ze s³u¿bami.
Tankowaæ na stacji mo¿na dopiero po zeska
nowaniu twarzy, kiedy system uzna, ¿e jest siê
nieszkodliwym. W niektórych powiatach obo
wi¹zuje nakaz instalowania w samochodzie
GPS, zarejestrowanego w pañstwowej bazie.

Partia ma wiadomoæ, ¿e istniej¹cy w Chi
nach poziom korupcji, truj¹ca ¿ywnoæ, ska
¿one rodowisko, fuszerki na budowach itp.,
zagra¿aj¹ jej trwa³oci. Wymyli³a wiêc uni
kalny w wiecie SZS, który s³u¿y nagradzaniu
ludzi dobrych i karaniu z³ych. Dobry to ten,
kto np. czci swoich rodziców, przez ulicê prze
chodzi na pasach na zielonym wietle, p³aci
rachunki. Taki cz³owiek mo¿e podró¿owaæ po
ci¹giem, nawet w wagonie sypialnym, otrzyma

kredyt w banku. Z³y cz³owiek natomiast w ogó
le nie pojedzie poci¹giem, nie dostanie kre
dytu, bo ci¹ga³ na egzaminie, gromadzi³ pi
rackie kopie filmów, a jego ¿ona urodzi³a
dziecko, mimo ¿e mieli ju¿ jedno, nie op³aci³
rachunku za pr¹d, nie odda³ krwi, ma zaleg³o
ci w podatkach, jecha³ metrem na gapê. Po
wystukaniu numeru telefonu do takiej osoby,
w s³uchawce rozlegnie siê g³os, ¿e osoba znaj
duje siê na licie tych, którzy zawiedli zaufa
nie. Jej dzieci nie mog¹ siê ubiegaæ o przy
jêcie do szko³y. Lepiej trzymaæ siê z dala od
takich ludzi, poniewa¿ system uwzglêdnia
równie¿ punkty twoich przyjació³. Do groma
dzenia danych s³u¿y aplikacja Jingwang, któr¹
ka¿dy musi zainstalowaæ w swoim smartfonie,
która po zarejestrowaniu skanuje twarz i ³aduje
ca³e ¿ycie delikwenta. O ka¿dym obywatelu
mo¿na otrzymaæ 5198 danych pochodz¹cych
z 97 urzêdów. Na koniec algorytm wypluwa
wynik: Dobrze lub le, bez mo¿liwoci
odwo³ania. W Szanghaju (23 mln mieszkañ
ców) taki system obejmuje ju¿ ka¿dego oby
watela, w reszcie kraju implementacja jest
bardzo zaawansowana.

Rongcheng  miasto na wschodnim wyb
rze¿u Chin licz¹ce 600 tys. mieszkañców 
pe³ni rolê laboratorium, w którym testuje siê
i rozwija ów system. Ka¿demu mieszkañcowi
system przydziela na pocz¹tku 1000 punktów,
do których dodaje siê punkty za dobre spra
wowanie lub odejmuje za z³e, wedle uzna
nia urzêdu. Bilans poni¿ej 849 punktów skut
kuje ostrze¿eniem, a poni¿ej 599 delikwenta
kwalifikuje siê jako nieuczciwego, jego naz
wisko trafia na czarn¹ listê podawan¹ do wia
domoci publicznej i poddaje siê go otwarte
mu nadzorowi. Powo³ano Urz¹d do Spraw
Uczciwoci, obok którego ustawiono wielk¹
tablicê, na której wymienieni s¹ ci, którzy za
wiedli zaufanie. Suma wszystkich informacji
decyduje o tym, czy mo¿esz wynaj¹æ mieszka
nie, dostaniesz pracê, kupisz samochód, zbudu
jesz dom. Twoje konto w banku mo¿e zostaæ
zamro¿one czy te¿ trafisz do obozu reeduka
cyjnego pod policyjnym zarz¹dem. W jednym
z nich w 2017 r. przepad³o bez wieci oko³o
miliona ludzi, choæ w ¿aden sposób nie naru
szyli prawa. Znany pisarz Murong Xuecun nie
mo¿e nigdzie publikowaæ i utrzymuje siê ze
sprzeda¿y w Internecie kosmetyków, truska
wek i melonów.
Ludzie siê nawzajem pilnuj¹ i denuncjuj¹
w przypadku nagannych zachowañ. Robi¹
zdjêcia i rejestruj¹ na wideo ró¿ne wystêpki.
Publiczna kompromitacja i napiêtnowanie s¹

wbudowane w system. Pañstwowe wytyczne
wskazuj¹ cele SZS: automatyczna weryfikac
ja, automatyczny nadzór i automatyczne kara
nie ka¿dego, kto zawiedzie zaufanie. Cza
sem wystarczy ocena urzêdu bezpieczeñstwa
lub policji. Zbêdny jest wówczas wyrok s¹du.
Karani mog¹ byæ nie tylko zwykli przestêpcy,
ale tak¿e ci, którzy podpisywali jakie petycje.
S³owem  ka¿dy, kto wchodzi w paradê partii.
Wszystkowiedz¹cy narodowy bank danych
staje siê mózgiem chiñskiego spo³eczeñstwa.

Komórki partyjne przejê³y w³adzê na uni
wersytetach, w zespo³ach eksperckich, w or
ganizacjach pozarz¹dowych i przedsiêbiorst
wach, chc¹ równie¿ wspó³decydowaæ w fir
mach prywatnych i zagranicznych. W myl
nowej konstytucji, jeli kto skrytykuje Xi 
do¿ywotniego przywódcê narodu, automa
tycznie staje siê wrogiem partii i konstytucji.
Dziennikarzom i artystom rozkazano, by po
stêpowali zgodnie z marksistowskimi warto
ciami informacyjnymi. Na uniwersytetach
wskazano wroga, którego nale¿y siê pozbyæ:
to zachodnie idee, wartoci i zachodnie pod
rêczniki. Zamiast nich nale¿y wbijaæ w g³owy
studentów idee marksizmu i Xi Jinpinga.
Nie ustaj¹ czystki kadry akademickiej.

Dzisiejsza mentalnoæ Chiñczyków ma
ród³o w ludobójczych dowiadczeniach datu
j¹cych siê od powstania ChRL. Szacuje siê, ¿e
³¹cznie zamordowano 100 mln ludzi, dziesi¹tki
milionów kontrrewolucjonistów spêdzi³o
wiêkszoæ ¿ycia w wiêzieniach, a ok. 20 mln
prawdopodobnie straci³o w nich ¿ycie.
W trakcie reformy rolnej (19461957) za
bito 2 do 5 mln osób, a 4 do 6 mln chiñskich
ku³aków zape³ni³o tysi¹ce obozów koncen
tracyjnych (chiñ. laogai, ros. gu³ag). Podczas
utrwalania w³adzy ludowej w latach 1949
1952 zlikwidowano 2 mln bandytów
i tyle samo uwiêziono. Komendant jednego
z obozów zabi³ lub zakopa³ ¿ywcem w ci¹gu
roku 1320 zatrzymanych. Stracono 20 tys.
kator¿ników z pól naftowych; w listopadzie
1949 r. pogrzebano ¿ywcem 1 tys. z 5 tys. bun
towników (inteligentów) z budowy lenej,
a wszystko to w ramach reformy mylenia.
Na porz¹dku dziennym by³y wszelkie rodzaje
wymylnych tortur. W 1951 r. w okresie 9 mie
siêcy aresztowañ by³o 89 tys., w tym 23 tys.
zakoñczonych wyrokami mierci wykonanymi
na miejscu. W 1955 r. z 5,5 tys. misjonarzy
katolickich zosta³o dziesiêciu. Sam Mao poda³
w 1957 r. liczbê 800 tys. zlikwidowanych
kontrrewolucjonistów. W ramach kampanii
eliminowania ukrytych kontrrewolucjoni
stów w 1955 r. unicestwiono kolejnych 770
tys. ludzi.
40 mln ludzi zmar³o z g³odu w czasie
Wielkiego Skoku w latach 19581961, kie
dy Mao Zedong, chc¹c przecign¹æ Angliê,
nakaza³ rolnikom przetopienie garnków i na
rzêdzi, aby pozyskaæ z nich stal. Skutkiem by³a
najwiêksza fala g³odu w dziejach wiata.
Szerzy³ siê kanibalizm, potajemnie wymie
niano miêdzy sob¹ dzieci, aby nie jeæ w³as
nych, a g³oduj¹cy wygrzebywali niestrawione
ziarna kukurydzy z koñskich odchodów i ro
baki z krowiego ³ajna. Steven Mosher g³osi bez
ogródek: dla KPCh cz³owiek nie jest ni czym
wiêcej ni¿ zwierzêciem.
Przera¿aj¹ce piêtno odcisnê³a rewolucja
kulturalna w latach 19661976. Chiñczycy
bali siê wtedy nie tylko siepaczy Mao, ale tak
¿e siebie nawzajem, ba, pilnowali siê nawet
wobec najbli¿szych.
koniec czêci drugiej
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O Marii Konopnickiej. W 110 rocznicê mierci
Maria Konopnicka  poetka, która napisa³a Polakom Rotê, bo któ¿ nie zna tego hymnu narodu
polskiego z czasów, kiedy ucisk pruskiego zaborcy siêgn¹³ zenitu, a dzieciom bajki. Z drugiej
za strony, którz nie zna moralizatorskich rymowanek dla dzieci" i bajki o Sierotce Marysi,
co g¹ski pasa³a... postpozytywistycznej noweli Nasza Szkapa, czy choæby przynajmniej tytu³u
poematu pióra tej autorki Pan Balcer w Brazylii. Sto dziesi¹ta rocznica mierci Poetki jest
dobr¹ okazj¹ do przypomnienia jej twórczoci.
¯ycie i twórczoæ
Maria Stanis³awa Konopnicka, z domu Wa
si³owska, urodzi³a siê 23 maja 1842 r. w Su
wa³kach, zmar³a za 8 padziernika 1910 r. we
Lwowie. Ojciec jej by³ obroñc¹ Prokuratorii
Generalnej i adwokatem w Trybunale Cywil
nym, ¿ywo interesowa³ siê literatur¹, anga¿u
j¹c siê przy tym w formacjê intelektualn¹ i wy
chowanie córek. Podczas edukacji na pensji
Sakramentek w Warszawie (18551856), Ko
nopnicka spotka³a Elizê Paw³owsk¹ (Orzesz
kow¹), z któr¹ przyjani³a siê do mierci.
W roku 1862 polubi³a zamo¿nego zie
mianina Józefa Konopnickiego herbu Jastrzê
biec i zamieszka³a w jego rodzinnym maj¹tku
Bronów pod £êczyc¹. Jest to zatem poetka
tak¿e zwi¹zana z Ziemi¹ £ódzk¹. W 1863 r.,
w sytuacji zagro¿enia mê¿a represjami w³adz
rosyjskich, wyjechali do Drezna. Po powrocie
do kraju w roku 1864, wobec ruiny Bronowa,
rodzina przenios³a siê do niewielkiego maj¹t
ku Gusin. Tam Maria Konopnicka urodzi³a
omioro dzieci. Debiutowa³a w latach siedem
dziesi¹tych XIX w. Wierszem W zimowy po
ranek (w pimie Kaliszanin w 1870 r.). Roz
poczêciem w³aciwej kariery poetyckiej by³
jednak bardzo udany cykl poetycki W górach,
opublikowany w Tygodniku Ilustrowanym
w 1876 r. Od 1902 r. poetka mieszka³a w ¯ar
nowcu na Pogórzu Karpackim.
Twórczoæ poetycka Konopnickiej po II
wojnie wiatowej, choæ wczeniej ju¿ rów
nie¿, przez obojêtnych religijnie krytyków li
terackich by³a marginalizowana, g³ównie z po
wodu patriotycznonarodowego i ludowego
charakteru jej poezji oraz licznych odniesieñ
religijnych. Poezja to najbardziej znany dzia³
dorobku Konopnickiej, ale do jej twórczoci
wchodzi równie¿ proza  nowele oraz publi
cystyka: Wra¿enia z podró¿y, Cztery nowele,
Dziady, Ludzie i rzeczy, Na normandzkim
brzegu, Nasza szkapa, Mendel gdañski, Z w³a
maniem. Jest to twórczoæ obfita, rzec mo¿na
nie do przebrniêcia...
Do kobiety
Na Wiktorze Czajewskim, który 110 lat
temu na ³amach ³ódzkiego Rozwoju wspomi
na³ twórczoæ w³anie zmar³ej Marii Konop
nickiej najwiêksze wra¿enie zrobi³ wiersz Do
kobiety: Pos³uchaj! Kocham  to nie znaczy
wcale:/ Chcê byæ pieszczon¹ w twym domu
królow¹,/ Chcê iæ przez ¿ycie drog¹ kwieciem
s³an¹.../ Chcê w poca³unków twoich ton¹æ
szale... / Chcê, by mi s³onko wieci³o co rano.../
Chcê, by co wieczór lampê diamentow¹/ Sreb
rzysty ksiê¿yc pali³ mi nad g³ow¹.../ Chcê, by
dzieñ ca³y mojego szczebiotu/ S³ucha³ i zawsze
wita³ mnie umiechem.../ Chcê, by mi pieni
piewa³ wraz z s³owikiem.../ Chcê ¿yæ z twej
pracy i z twojego potu.../ Chcê, by by³ moim
cieniem, moim echem,/ Odpowiedzialnym za
mnie niewolnikiem / Nie! Kocham ciebie
 to znaczy: chcê z tob¹/ Podwign¹æ ciê¿ar,
co siê ¿yciem zowie,/ Byæ domu twego wia
t³em i ozdob¹/ I nieæ ci pokój, i ciszê, i zdro
wie./ Kocham to znaczy: twoje idea³y/ I two

je cele s¹ tak¿e mojemi./ Pracujmy razem, by
rozwit dnia bia³y/ Prêdzej rozb³ysn¹³ na zie
mi!/ Chcê, by m¹ drog¹ by³a twoja droga,/
Moim pragnieniem by³y twe pragnienia;/
Chcê, by by³ g³osem mojego sumienia/ I wiód³
miê z sob¹ do Boga!/ Chcê, bymy lec¹c w u
cisku wzajemnym,/ Jako dwa duchy w dziedzi
nê wiecznoci,/ Rozpromienili na wiecie tym
ciemnym/ Gwiadziste szlaki przysz³oci!/
Chcê przez tw¹ wiedzê mój umys³ rozszerzyæ/
I s³owo twoje chowaæ jak przysiêgê;/ Chcê
z tob¹ marzyæ i têskniæ, i wierzyæ/ W ducha
niez³omn¹ potêgê!/ Kocham  to znaczy:
chcê z tob¹ podzieliæ/ Gorzki chleb trudu i ³ez,
i boleci.../ Chcê oczy twoje w dniach smutku
weseliæ/ I tarcz¹ byæ twojej czêci./ Chcê na
twych piersiach byæ jak ró¿a bia³a,/ W której
p³omyczek tajemniczy pa³a,/ I chcê byæ jako
pieczêæ rubinowa/ Na ustach twoich bez
s³owa.../ Kocham  to znaczy: chcê w ci
chym za k¹tku/ ¯yæ zapomniana, byle ty by³
ze mn¹.../ Chcê nad ko³ysk¹ naszemu dzie
ci¹tku/ Nuciæ piosenki w noc ciemn¹!/ Ko
cham ciê  znaczy: o wolny ty duchu!/ Ja
nie chcê skrzyde³ twych krêpowaæ jasnych,/
Przykuwaæ ciebie do trosk nêdznych, cias
nych,/ Ciebie, co przywyk³ na myli podmu
chu/ Wzlataæ, jak orze³, po najwy¿szych
szczytach/ I gniazdo zwijaæ w b³êkitach./ Ja
nie chcê ciê byæ tobie jak kajdany,/ Wi¹zaæ
ciê z ziemi¹ ¿elaznym ³añcuchem.../ Chcê tyl
ko, by mnie uzna³, ukochany,/ Bratnim i rów
nym ci duchem./ Kocham  to znaczy: ja
chcê byæ dla ciebie/ Prawdy i dobra, i piêkna
zaklêciem,/ Umi³owanym twej duszy dzieciê
ciem,/ Twoim marzeniem o niebie.../ Chcê
domu twego byæ bia³ym powojem,/ Twojemu
czo³u od skwarów ochron¹,/ Chcê byæ tw¹
myl¹ i ramieniem twojem/ I przyjacielem, i ¿o
n¹!/ Jeli w twych piersiach, kobieto, nie bije/
Serce do takiej podnios³ej mi³oci,/ Nie mów
ty: kocham nikomu na ziemi!/ Bo ten, co
z tob¹ po³¹czy sw¹ dolê,/ Patrz¹c na ciebie
oczyma smutnemi,/ Nigdy nie powie, ¿e ¿yje,/
I duchem wrós³szy w poziom¹ niewolê,/ Nie
zrobi nic dla przysz³oci!
Jak widaæ, kobieta ta, nie tak dawno pos¹
dzana o ró¿ne dziwne sk³onnoci, znakomicie
rozumia³a pozycjê kobiety w zwi¹zku ma³¿eñ
skim. wiadczy o tym tak¿e inny wiersz, skie
rowany do p³ci piêknej:
O, kobieto, co z p³och¹, rozbawion¹ zgra
j¹/ Z salonu do salonu wietne wozisz stroje/
I jeste, jak te nocne md³ych powojów kwiaty,/
Co wtedy otwieraj¹ zamkniête kielichy,/ Kiedy
b³êkit gwiadzisty snem otula wiaty,/ A przy
ka¿dem ognisku anio³ staje cichy/ I studzi trosk
¿yciowych wrz¹ce niepokoje/ I zadumanym
czo³om pieszczotê snu daje / Ty, której puste
serce gor¹cej uderza/ Tylko na dwiêk muzyki
i widok tancerza,/ Powiedz mi, co tam w domu
robi  dzieciê twoje?
Zapomniany poemat
Poemat Pan Balcer w Brazylii jest epo
pej¹ doli emigracyjnej ludu polskiego. Autor
ka, nie znaj¹c zagadnienia z autopsji, opiera³a

siê na ród³ach literackich, zw³aszcza na twór
czoci Adolfa Dygasiñskiego. Poemat sk³ada
siê z w szeciu pieni. Ukazuje  z perspekty
wy jednego z bohaterów, prostego, ale zarad
nego kowala Balcera  losy emigracyjnej tu
³aczki ch³opskiej, którym Konopnicka nada³a
sens symboliczny: mêczeñskiej drogi ludu.
Akcja rozgrywa siê w dwóch wymiarach. Je
den z nich to epopeja o biednych, lecz obrot
nych emigrantach. Koñczy siê, kiedy bohate
rowie uwiadamiaj¹ sobie swoj¹ sytuacjê i de
cyduj¹ siê powróciæ do domu. Drugi w¹tek to
wystylizowana na biblijn¹ mod³ê przypowieæ
o wêdrówce ucinionego narodu wybranego
przez symboliczn¹ pustyniê obcego kraju. Piel
grzymi modl¹ siê, a nawet miewaj¹ prorocze

wizje. Pojawia siê romantyczny mit narodu
wybranego i ziemi obiecanej. Cierpienia jed
nak nie id¹ na marne, poniewa¿ pozwalaj¹ one
uzyskaæ ludziom wiadomoæ narodow¹. Poe
mat ten swego czasu oceniano wysoko, na rów
ni z Mickiewiczowskim Panem Tadeuszem.
W twórczoci Konopnickiej tematyka spo
³eczna zajmowa³a wa¿ne miejsce, a obecna
by³a nie tylko w nowelach (Nasza szkapa), lecz
tak¿e w poezji. Wspomniany epos Pan Balcer
w Brazylii nie by³ jedynym takim utworem.
Inne poruszaj¹ sytuacjê pozosta³ych w kraju,
zw³aszcza ch³opów: Chodzi³y tu Niemce,/
Chodzi³y odmieñce:/ »Sprzedaj, ch³opie, rolê,/
Będziesz miał czerwieńce!/ Zapłacimy chatę,/
Zapłacimy pole.../ Będziesz miał talarów/ Na
calukim stole!«/  A mój Niemcze mi³y,/ Id¿e,
kêdy raczysz!/ Ale mojej doli/ Równo nie oba
czysz!/ Schowaj se czerwieńce/ I białe tala
ry.../ Kto przedaje ziemię,/ Nie naszej ten wia
ry!/ Bogaty ty, Niemcze,/ I trzos twój chêdo
gi,/ Ale na tê ziemiê/ Jeszcze za ubogi!
Guwernantka polskiej dziatwy
Jej twórczoæ dla dzieci by³a oceniana jako
prze³omowa w dziejach tego gatunku literatu
ry, jako ¿e charakteryzowa³a siê wysokim ar
tyzmem. Tak oceniano j¹ g³ównie przez pryz
mat bajki O Sierotce Marysi, co g¹ski pasa³a.
Pouczaj¹cy charakter ma z pewnoci¹ rymo
wanka o pysza³kowatym chwalipiêcie: Stefek
Burczymucha:
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O wiêkszego trudno zucha,/ Jak by³ Stefek
Burczymucha / Ja nikogo siê nie bojê!/
Choæby niedwied to dostojê!/ Wilki?.. Ja
ich ca³¹ zgrajê/ Pozabijam i pokrajê!/ Te hi
jeny, te lamparty,/ To s¹ dla mnie czyste ¿arty!/
A pantery i tygrysy/ Na sztyk wezmê u swej
spisy!
Ch³opiec, jak widaæ, lubi³ siê przechwalaæ
i popisywaæ swoj¹ rzekom¹ odwag¹. Lecz
kiedy jednak pewnego dnia obudzi³a go mysz,
uciek³ przera¿ony sadz¹c, ¿e to jaka grona
bestia: Idzie ojciec, s³u¿ba ca³a,/ Patrz¹
a tu myszka ma³a, Polna myszka siedzi so
bie/ I z¹bkami serek skrobie!. Przestroga dla
dziatwy jest jasna i czytelna: nie nale¿y byæ
takim pysza³kowatym chwalipiêt¹.
O obudzenie ducha narodu
Wród wielu wierszy Marii Konopnickiej
jest i ten, chyba najg³êbiej wyra¿aj¹cy postawê
patriotycznonarodow¹: Ojczyzna moja  to
ta ziemia droga,/ Gdziem ujrza³ s³oñce i gdziem
pozna³ Boga, Gdzie ojciec, bracia i gdzie mat
ka mi³a/ W polskiej mnie mowie pacierza
uczy³a./ Ojczyzna moja  to wioski i miasta,/
Wród pól lechickich sadzone od Piasta;/ To
rzeki, lasy, kwietne niwy, ³¹ki,/ Gdzie pieñ
nadziei piewaj¹ skowronki./ Ojczyzna moja
 to praojców s³awa,/ Szczerbiec Chrobre
go, cecorska bu³awa,/ To duch rycerski,
szlachetny a mêski,/ To nasze wielkie
zwyciêstwa i klêski./ Ojczyzna moja  to te
ciche pola,/ Które od wieków zdepta³a
niewola,/ To te kurhany, te smêtne mogi³y/
 Co jej swobody obroñców przykry³y./
Ojczyzna moja  to ten duch narodu,/ Co
¿yje cudem wród g³odu i ch³odu,/ To ta
nadzieja, co siê w sercach kwieci,/ Prac¹
u ojców, a piosnk¹ u dzieci!
Rota natomiast przenosi tê postawê na
inny poziom. Z poziomu refleksji patriotycz
nonarodowej na poziom gotowoci walki
z zaborc¹, jeli nie orê¿em, to intelektem
i wol¹, o utrzymanie polskoci tej ziemi, na
której od stuleci ¿y³ naród polski, a na której
od stu lat panoszy³ siê zaborca. Szczególnie
ten germañski, który stan¹wszy na gnie
nieñskim rynku, kierowa³ wyrazy uznania
dla Polaków, ¿e potrafi¹ doceniæ zalety prus
kiego panowania tam, w grodzie, sk¹d nasz
ród. Ten zaborca, który broni³ polskim dzie
ciom nawet modliæ siê w jêzyku ojczystym.
Pieñ ta jest wezwaniem do walki, by naród
odzyska³ wolnoæ, jeli nie teraz, to w poko
leniu wnuków:
Nie damy miana Polski zgnieæ/ Nie pój
dziem ¿ywo w trumnê./ Na Polski imiê, na jej
czeæ/ Podnosi czo³a dumne./ Odzyska ziemiê
dziadów wnuk!/ Tak nam dopomó¿ Bóg!/ Tak
nam dopomó¿ Bóg!
Nad grobami pamiêci
A tym, którzy w dobie dzisiejszej odra
dzaj¹ nawiedzania cmentarzy i grobów naj
bli¿szych warto zacytowaæ chyba mniej znany
wiersz Konopnickiej Na grobach: Na starych
grobach, gdzie ojcowie moi/ Spoczêli, ¿yciem
strudzeni tu³aczem,/ Klêkam pod krzy¿em, co
nad nimi stoi,/ I p³aczê.../ Bo¿e! Ty widzia³,
jak, id¹c do Ciebie,/ Padali nieraz wród g³o
gów i cierni,/ A przecie¿ z wzrokiem utkwio
nym w Twym niebie,/ Szli Tobie wierni!/ Ty
widzia³, Bo¿e, jak zgiêci cierpieniem,/ Nieli
do mierci niedoli swej brzemiê,/ Jak pod
Twoim okiem i z Twoim imieniem/ K³adli siê
w ziemiê.../ O spe³nij, Panie, ich ciche nadzie
je!/ O daj, niech jutrznia zab³ynie im z³ota,/
Nad polem mierci niech jasnoæ zadnieje/¯y
wota!/ Wiem, ¿e dzieñ przyjdzie, gdy ka¿d¹
mogi³ê/ Odemknie d³oñ Twa, przed któr¹ siê
korzê.../ O zbli¿ go ku nam! Daj czekaæ nañ
si³ê,/ O Bo¿e!
JACEK KÊDZIERSKI
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W Australii nakazuj¹ ³amanie tajemnicy spowiedzi
Wojna z Kocio³em idzie wszystkimi frontami. Prymitywni prowokatorzy epatuj¹ publicznoæ
fake sensacjami o rzekomych nadu¿yciach seksualnych, których mieliby siê dopuszczaæ ró¿ni
ksiê¿a dawno, dawno temu. Poniewa¿ autorami ró¿norodnych k³amstw tego typu s¹ zazwyczaj
ludzie gruntownie zdemoralizowani, tote¿ siêgaj¹ do arsena³u przestêpstw seksualnych, bo
w tej bran¿y czuj¹ siê jak ryba w wodzie. Nie ma znaczenia, ¿e wyssane z palca rewelacje
s¹ k³amstwem; wa¿ny jest chwilowy choæby efekt medialny, do którego po jakim czasie znów
kto siê odwo³a. Ale na tym nie koniec.
Widoczne z ka¿dym rokiem s³abniêcie wiary
katolików ma ró¿norodny postêp w ró¿nych
miejscach wiata. Tam, gdzie masoñski wróg
ocenia, ¿e destrukcja wiary jest dostatecznie
g³êboka powstaj¹ pomys³y, które w Polsce
szczêliwie s¹ ci¹gle wrêcz nie do pojêcia.
Kilka tygodni temu, parlament stanu Queens
land w Australii przyj¹³ ustawê zobowi¹zuj¹c¹
tamtejszych ksiê¿y do z³amania tajemnicy
spowiedzi, jeli podczas sprawowania sak
ramentu pojednania otrzymaj¹ informacje na
temat seksualnego wykorzystania dzieci. Kap
³anowi, który nie dope³ni tej powinnoci gro
zi kara trzech lat wiêzienia.  Molestowanie
seksualne dziecka jest okrutnym przestêpst
wem, które rani jednostki, rodziny oraz mo¿e
spowodowaæ dodatkowe szkody dla ca³ej spo
³ecznoci  czytamy w owiadczeniu pe³nym
fa³szywej troski, za to z góry zak³adaj¹cym
obecnoæ podobnych praktyk u osób korzysta
j¹cych ze spowiedzi wiêtej, a wiêc  katoli
ków. W owiadczeniu uzasadnia siê wprowa
dzenie w ¿ycie nowych ustaw, maj¹cych na
celu zwalczanie wykorzystywania seksualne
go nieletnich. Jedna z ustaw wyjania status
tajemnicy spowiedzi. Odt¹d nie obejmuje ju¿
ona informacji zwi¹zanych z tego typu nad
u¿yciami.
W odpowiedzi, Koció³ katolicki w Aus

tralii, podzielaj¹c opiniê czynników prawnych
co do szkodliwoci przestêpstw seksualnych
wobec najm³odszych, potrzebê ich cigania
oraz surowego karania, owiadczy³, ¿e nie mo
¿e zgodziæ siê na traktowanie sakramentu po
jednania jako ród³a pozyskiwania informacji.
Wszystko, co mówi siê podczas spowiedzi
zostaje objête absolutn¹ tajemnic¹, której kap
³an jest zobowi¹zany broniæ za wszelk¹ cenê,
równie¿ za cenê ¿ycia. Spowiednik podczas
spowiedzi nie wystêpuje jako osoba prywatna,
która otrzymuje informacje i potem mo¿e byæ
ich przekazicielem, ale jest szafarzem, sprawu
j¹cym pos³ugê w imieniu Boga  przypomina³
australijski Koció³. Chocia¿ od kap³ana wy
maga siê zachowania cis³ej tajemnicy w kon
fesjonale, mo¿e on, a w niektórych sytuacjach
powinien zachêciæ ofiarê do szukania pomocy
poza spowiedzi¹ lub, w razie potrzeby do zg³o
szenia w³adzom nadu¿ycia.
W przypadku sprawcy przestêpstwa spo
wiednik powinien zobowi¹zaæ penitenta do
poprawy oraz zadoæuczynienia za pope³nione
z³o. Od postawy rzeczywistej skruchy zale¿y
wewnêtrzna dyspozycja do otrzymania roz
grzeszenia. Spowiednik dzia³aj¹cy w zakresie
wewnêtrznym nie mo¿e byæ w ¿adnym razie
sprowadzany do roli stró¿a porz¹dku publicz
nego oraz informatora organów cigania.

Skandaliczna i niedopuszczalna ingerenc
ja w pos³ugê duchow¹ ksiê¿y katolickich jest
haniebnym, uderzaj¹cym w istotê sakramen
tu spowiedzi aktem parlamentu stanu Queens
land w Australii. Agresja si³ diabelskich pró
buj¹cych usun¹æ Koció³ katolicki z Australii
jest bezprzyk³adna. Przypomnijmy, ¿e w czer
wcu 2017 zosta³ ca³kowicie k³amliwie oskar
¿ony o wielokrotne molestowanie seksualne
Arcybiskup metropolita Sydney i Prefekt Sek
retariatu ds. Gospodarczych Stolicy Apostols
kiej, ks. kard George Pell.
Publiczna egzekucja trwa³a trzy lata! Nikt
nie s³ucha³, ¿e kard. G. Pell zaprzeczy³ wszyst
kim zarzutom. wiatowe media wstrz¹sa³y ko
lejne fa³szywe sensacje. Z tego powodu, na
czas trwania procesu s¹dowego Ks. Kardyna³
zosta³ urlopowany ze swoich funkcji duszpa
sterskich. G³ówna czêæ procesu, podczas któ
rego w jego obecnoci przes³uchano 50 wiad
ków, rozpoczê³a siê 5 marca 2018 r. i trwa³a
do 29 marca. 1 maja 2018 r., s¹d uzna³, ¿e po
³owa wysuwanych wobec niego zarzutów mo
lestowania seksualnego jest wystarczaj¹co
uprawdopodobniona i mo¿e doprowadziæ do
jego ukarania, co oznacza³o rozpoczêcie pro
cesu karnego.
Zarzuty wobec kardyna³a podzielono na
dwa okresy  wydarzenia z roku 1996 oraz
lata 60. i 70.  które postanowiono rozpatrzyæ
podczas dwóch ró¿nych procesów s¹dowych.
11 grudnia 2018 kardyna³ Pell zosta³ przez s¹d
w Melbourne uznany winnym przestêpstw
seksualnych wobec ma³oletnich. 13 marca
2019 r. Pell zosta³ uznany przez s¹d stanu
Wiktoria za winnego przestêpstw seksualnych
pope³nionych w 1996 wobec dwóch 13let
nich ch³opców z chóru w katedrze wiêtego
Patryka w Melbourne i skazany na 6 lat wiê

zienia! Ks. kard. George Pell zosta³ osadzony
w wiêzieniu o zaostrzonym rygorze. 21 sierp
nia 2019 s¹d stanu Wiktoria odrzuci³ apelacjê
i utrzyma³ wyrok w mocy. Drugi, niezale¿ny
proces, dotycz¹cy wydarzeñ z lat 60. i 70.,
mia³ siê rozpocz¹æ siê w marcu 2019 r., jednak
nie dosz³o do tego, gdy¿ w lutym 2019 oskar
¿yciel publiczny wycofa³ zarzuty.
Ksiêdza Kardyna³a Pella, osadzono w wiê
zieniu dla najgroniejszych przestêpców. Wte
dy z³o¿y³ on kolejne odwo³anie do australijs
kiego S¹du Najwy¿szego. 7 kwietnia 2020 r.
siedmioosobowy sk³ad tego s¹du jednomyl
nie uchyli³ skazuj¹cy wyrok, uniewinni³ go od
zarzutów i nakaza³ jego zwolnienie z wiêzie
nia.
Nikt nie przeprosi³ ks. kard. George Pella,
nikt nie zwróci³ mu godnoci. Jak widaæ jed
nak, masoñskie si³y nie podda³y siê. Teraz roz
pêtuj¹ wojnê wokó³ wiêtych sakramentów
Kocio³a katolickiego.

TERESA SZEMERLUK

Mentalnoæ polska pod lup¹
 Nie spodziewa³em siê, ¿e moi wrogowie s¹ tak g³upi. Spodziewa³em siê polemiki, nawet
ataków, ale nie tak kretyñskich  opartych na deklaracji ksi¹¿ki nie czytalimy, nigdy nie
przeczytamy, ale protestujemy. Tak napisa³ w internecie Rafa³ Ziemkiewicz, po wydaniu
przez lubelsk¹ oficynê Fabryka S³ów jego nowej ksi¹¿ki pt. Cham niezbuntowany. Rzecz o
polskim mentalu.
To, co stwierdza autor we wstêpie do ksi¹¿ki,
od razu wyjania, o co mu w niej generalnie
chodzi:  Jestemy tu od tysi¹ca lat. Stworzy
limy pañstwo, do którego ze wszystkich stron
wiata, z zachodu, wschodu i po³udnia, ci¹g
nêli ludzie jak do ziemi obiecanej (...) A teraz
byle ³ajza z Holandii czy Luksemburga po
zwala sobie traktowaæ nas jak ma³py, które
ledwo co zesz³y z drzewa?! Stawiaæ nas do pio
nu, pouczaæ, wychowywaæ obietnicami szkla
nych paciorków i straszeniem sankcjami?
Chodzi zatem Ziemkiewiczowi o nale¿n¹
nam pozycjê w Europie, w wiecie, zarazem
o nasze poczucie dumy narodowej, w³asnej
wartoci i odmiennoci, oraz, ogólnie, o spo
sób mylenia o ró¿nych sprawach. Dzisiejsza
Europa nie jest ju¿, niestety, zjednoczon¹ w
ró¿norodnoci wspólnot¹ Roberta Schumana,
lecz Europ¹ komunisty Altiera Spinellego,
d¹¿¹c¹ do unifikacji w ka¿dej dziedzinie.

Zmierza siê obecnie do stworzenia nowej,
wspólnej europejskiej to¿samoci i wspólne
go rozumienia historii, w zwi¹zku z czym
¿¹da siê od nas, bymy kajali siê i pokutowali
za niepope³nione, cudze winy. Tresuje siê nas
mentalnie w ró¿nych dziedzinach. W naszym
kraju znajduje to oddwiêk w okrelonych
krêgach. Wspó³czesna Targowica zdaje siê
nie pamiêtaæ, ¿e duchem polskiego prawa jest
Niepodleg³oæ i Wolnoæ.
Konstytutywne za³o¿enie polskojêzycz
nej liberalistokracji (neologizm autora) jest
nastêpuj¹ce: to co dobre, to nie my  my tyl
ko to, co z³e. Czy w konsekwencji powinni
my wiêc wszystkiemu z zewn¹trz potulnie siê
podporz¹dkowywaæ? Czy mamy p³aszczyæ
siê s³u¿alczo przed Zachodem prosz¹c, by ze
chcia³ ³askawie przywo³aæ do porz¹dku tê
polsk¹ ho³otê, która wymyka siê spod kon
troli i nie chce liberalistokracji s³uchaæ?

Unia Europejska mia³a byæ naszym pana
ceum na wszystko, a coraz bardziej staje siê
ona wspólnot¹ wyobra¿on¹. Gdy pojawia siê
sprawa konkretna  kryzys ekonomiczny,
migracyjny, pandemia  okazuje siê, ¿e nie
ma Unii, s¹ Niemcy, Francja i inne kraje.
Polska od Europy potrzebowa³a naprawdê
tylko dwóch rzeczy  dostêpu do europej
skiego rynku i ochrony przed rosyjskim eks
pansjonizmem. Dzi na wszystkie inne as
pekty bycia w UE trzeba patrzeæ jak na cenê,
któr¹ za te dwie korzyci zap³acilimy. Nikt
zreszt¹ nie podj¹³ rzetelnego obliczenia
zysków i strat naszej obecnoci w Unii  teza,
¿e na tej obecnoci tylko zyskujemy, to ideo
logiczny dogmat III RP.
Poruszona przez autora ksi¹¿ki mno
goæ zagadnieñ dotycz¹cych rodzimej histo
rii i wspó³czesnoci (w kontekcie europej
skim) nie pozwala, by tu wszystkie kwestie
choæby tylko wymieniæ. Wiele do mylenia
daæ mog¹ w ka¿dym razie rozwa¿ania Ziem
kiewicza np. nad kwesti¹ ¿ydowsk¹, wszech
stronnie notabene nawietlon¹, nad depre
cjonuj¹cymi polskoæ trendami w kulturze.
Nieb³ahe s¹ uwagi o rzekomym polskim ko
lonializmie (ujawnionym ostatnio przed
wiatem przez polsk¹ noblistkê), o rzeko

mych przeladowaniach homoseksualistów
itd. No i istotny jest apel o docenianie w³a
snych, narodowych dokonañ i wyzbycie siê
kompleksów.
Warto tê prawie czterystustronicow¹, wy
ros³¹ z ducha patriotyzmu, merytorycznie bo
gat¹ i napisan¹ w sposób dynamiczny, z pub
licystycznym nerwem ksi¹¿kê mieæ w domu
i po przeczytaniu do niej wracaæ, traktuj¹c
jako punkt wyjcia do ewentualnej dyskusji...

JANUSZ JANYST
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Wyspa Tajwan
Wyspa Tajwan ma powierzchniê prawie 36 tysiêcy km kw. W najd³u¿szym miejscu wyspa
ma d³ugoæ 377 km, a szerokoæ w najszerszym miejscu dochodzi do 142 km. Na pó³nocy
wyspy panuje klimat podzwrotnikowy, w centrum i na po³udniu wyrane s¹ wp³ywy klimatu
zwrotnikowego. Zim¹ wieje silny monsun z pó³nocnego wschodu, latem silny monsun z
po³udniowego zachodu, który przynosi ze sob¹ silne opady. Zachód wyspy tworzy nizina,
która wznosi siê w kierunku wschodnim a¿ po góry w centralnej czêci wyspy.
Góry tworz¹ ponad 200 szczytów o wysoko
ci ponad 3000 m. n.p.m. Najwy¿szym szczy
tem Tajwanu jest góra Yu Shan (3952 m)
w pamie Yushan Shanmai. Na wschodnim
wybrze¿u znajduje siê kilka kolejnych, nieco
mniejszych pasm górskich.
Tajpej
W 2015roku Tajwan i Tajpej znalaz³y siê
w sieci najpopularniejszych kierunków pod
ró¿niczych. Formalnie to czêæ Chiñskiej Re
publiki Ludowej z du¿ymi aspiracjami niepod
leg³ociowymi. Kto by³ jednak w Chinach
i na Tajwanie, ten wie i od razu zauwa¿y, ¿e
mieszkañcy Tajwanu s¹ zdecydowanie bar
dziej otwarci na turystów. Jednoczenie to jed
no z rzadziej odwiedzanych miejsc przez Po
laków, niewiadomych potencja³u, jaki kryje
w sobie Tajpej. Szacuje siê, ¿e na Tajwanie
mieszka nie wiêcej ni¿ 200 Polaków, w tym
kilkanacie ma³¿eñstw mieszanych. To nie
zwykle bezpieczne miejsce o bardzo niskiej
przestêpczoci. Mieszkañcy Tajpej s¹ na ogó³
uczciwi, uczynni, a co ciekawe nie odnotowa
no tutaj nigdy ataków terrorystycznych. Mias
to powsta³o na pocz¹tku XVIII w., a obecnie
w aglomeracji Tajpej mieszka 9 mln osób.
Z uwagi na wyspiarskie po³o¿enie ma bardzo
dobrze rozwiniêty transport lotniczy.
Ju¿ na pierwszy rzut oka widaæ, ¿e Tajpej
to miasto kontrastów. Tradycja i nowoczes
noæ. Wszystko za spraw¹ historii kraju. W cen
trum pa³ac prezydencki, obok biegnie g³ówna
aleja miasta, a przy niej Czang Kai Szek  Me
morial Hall, wspomnienie ojca za³o¿yciela
Tajwanu. To dawny komunistyczny w³adca,

który przegra³ wojnê o Chiny, a uciekaj¹c za
bra³ czêæ chiñskich zbiorów ze sob¹. Póniej,
naprawiaj¹c b³êdy sprawi³, ¿e przez dziesiê
ciolecia Tajwan by³ jednym z najnowocze
niejszych pañstw regionu.
Narodowe Muzeum Pa³acowe  mu zeum
i galeria sztuki w Tajpej otwarte zosta³o w
1965 r. Umieszczono w nim dzie³ sztuki
wywiezione z zakazanego miasta, z Pekinu,
podczas ewakuacji si³ Kuomintongu na Taj
wan. W muzeum przechowywana jest naj
wiêksza i najs³ynniejsza na wiecie kolekcja
sztuki chiñskiej, przede wszystkim porcelana,
najpierw czarnobia³a, a nastêpnie pokazywa
na w kolorze, precyzyjna, wspania³a, bardzo
starannie prezentowana w szklanych gablo
tach, bardzo starannie eksponowanych. Ko
lekcja sk³adaj¹ca siê z 700 tysiêcy unikato
wych eksponatów, które w wiêkszoci po
chodz¹ z cesarskiej kolekcji sztuki zgroma
dzonej przez cesarza Qianlonga.
Longshan Temple  najstarsza buddyjska
wi¹tynia, têtni ¿yciem. W Longshan zwykle
jest bardzo du¿o ludzi, którzy modl¹ siê, za
palaj¹ wieczki i sk³adaj¹ ofiary w intencji
bardzo wa¿nych spraw. wi¹tynia powsta³a
w 1738 r. Najwiêcej osób mo¿na tu spotkaæ
pierwszego i piêtnastego dnia ka¿dego mie
si¹ca ksiê¿ycowego. Jednym ze sposobów na
zapewnienie sobie pomylnoci finansowej
jest datek w tej intencji, modlitwa i roz³o¿e
nie portfela nad dymem kadzid³a. Parê kilo
metrów od Longshan Temple przenosimy siê
w XXI wiek. Nowoczesna dzielnica, wie
¿owce i najwy¿szy budynek wiata  Tajpej
101. Wci¹¿ niepobity jest rekord, jaki osi¹ga

winda znajduj¹ca siê wewn¹trz tego drapacza
chmur. Figuruje w ksiêdze rekordów Guin
nessa jako najszybsza na wiecie.
Tajwan to miejsce, gdzie wstrz¹sy sejs
miczne o ma³ej sile s¹ niemal norm¹. Rocznie
notuje siê oko³o 120 wstrz¹sów, czyli prak
tycznie co trzy dni. Dlatego Tajpej 101, po
dobnie jak wiele innych budynków, ma nie
zwykle ciekawy mechanizm zabezpieczaj¹cy
przed trzêsieniami. Wewn¹trz budynku znaj
duje siê ogromna metalowa kula z silnymi li
nami, które podtrzymuj¹ budynek skutecznie.
Trzeba by³o to zobaczyæ i dotkn¹æ kuli w ko
lorze miedzi. Niezwyk³e odkrycie zw³aszcza
dla architektów.
Rozwa¿anie
Lepiej raz zobaczyæ, ni¿ tysi¹c razy us³y
szeæ  to jedna z myli Japonii.
Zobaczy³am, pamiêtam i rozwa¿am... Nie
wiem, czy przypadkowo wybra³am tak¹ trasê
na pocz¹tku lutego 2020 r., nie s¹dz¹c, ¿e
wszystko zosta³o pozmieniane. Zaryzykowa
³am podró¿ dalek¹. Biuro podró¿y zdecydo
wa³o o odbyciu dalekiego lotu. Dzwoni³am,
pyta³am, czy wyprawa jest w planie. Wszyst
ko wskazywa³o na to, ¿e jest. Ju¿ w czasie
naszego pobytu zaczê³y pojawiaæ siê zmiany.
Mielimy jako pierwszy kraj zwiedzaæ Taj
wan. Lecielimy do Hongkongu.

Tajpej  to niezwyk³e miasto. Mam w pa
miêci stare wi¹tynie buddyjskie, nowoczesne
dzielnice, strzelaj¹ce w niebo wie¿owce i og
romna liczba krytych wiaduktów, którymi kr¹
¿ylimy po stolicy tego gigantycznego miasta.
W Chinach by³am w 2007 r. i zwiedza³am
Zakazane miasto w Pekinie, nie wiedz¹c, ¿e
zbiory sztuki zosta³y wywiezione do Tajpej.
Pamiêtam mauzoleum za³o¿yciela miasta
Czang Kai Szeka, ze zmian¹ warty i piêknymi
dzie³ami sztuki nowoczesnej wewn¹trz bu
dynku. Niesamowity by³ wjazd na ostatnie
piêtro najwy¿szego budynku. 101 piêter i spoj
rzenie na miasto z góry tego wie¿owca. Nas
têpnie kolacja z grup¹ uczestników w jednej
z sal. By³o nas 11 uczestników. Siedzieli
my wszyscy przy ogromnym okr¹g³ym stole
z czêci¹ ruchom¹ porodku  zwyczajem
chiñskim.
Cisnê³o siê pytanie, dlaczego nikt nas nie
pozdrawia i nie wita? Dlaczego jestemy tu
anonimowi? Przybylimy z daleka, kolacja
zamówiona, a nikt nas nie wita³? To zastana
wia? Moja wnuczka tu zosta³a zaproszona na
kolacjê z mê¿em, przez mieszkañca Tajpej po
znanego na ulicy. A nas nikt nie powita³!

IZABELA MARIA TRELIÑSKA

Tu nie bêdzie tradycyjnych wizyt kolêdowych
Panuj¹ca epidemia, jak ka¿de nieszczêcie, wywo³uje u obserwatorów i uczestników najprze
ró¿niejsze reakcje. Z pewnoci¹ ludzie wierz¹cy, szczególnie katolicy, ka¿d¹ niedolê widz¹
w perspektywie wiary. Chocia¿ skutki nieoczekiwanych przykroci i cierpieñ bywaj¹ zazwyczaj
dotkliwe, a czêsto bolesne, to wra¿liwa duchowoæ otwiera przed nami perspektywê drogi, po
której cz³owiek zmierza ku Bogu. Na tej drodze spotykamy radoci i smutki. Jedne i drugie
stany emocjonalne sk³aniaj¹ do zastanowienia, jak je prze¿yæ i w jaki sposób, wreszcie  czy
zmieni siê nasze serce po tych doznaniach?
Koronawirus jest niew¹tpliwym nieszczê
ciem, jest nieproszonym gociem, który za
mieszka³ miêdzy nami i nie tylko nie zamierza
siê wynieæ z naszego domu, ale doæ bezce
remonialnie obna¿y³ mankamenty zarz¹dzaj¹
cych naszym domem. Wiec musimy siê nasta
wiæ na przetrwanie, a ma³o jest narodów zdol
nych, jak Polacy, do przetrwania mimo mno
¿¹cych siê przeciwnoci.
Si³¹ Polaków jest ¿ywa wiara i wra¿li
wa na krzywdê innych duchowoæ. Owszem,
i wiara i duchowoæ Polaków marniej¹; jest
jednak okazja, aby prze¿yæ koronawirusa nie
tylko dos³ownie  tzn. byæ w Polsce, kiedy za

razy ju¿ nie bêdzie, ale te¿ dowiadczyæ tego
zagro¿enia w taki sposób, ¿eby wyjæ z niego
lepszym. Chocia¿ format rozmaitych ograni
czeñ wypycha nas z kocio³ów i sadza przed
telewizorami, chocia¿ mno¿¹ siê ograniczenia
i nietrafne zachêty, to zachowania p³yn¹ce
z wiary daj¹ siê rozpoznaæ jako suma religij
noci, tradycji i wewnêtrznego zdyscyplino
wania. Tylko, jak poradziæ sobie z sytuacjami,
na które mamy niewielki, albo ¿aden wp³yw?
Co prawda jest dopiero padziernik, ale od
uroczystoci Wszystkich wiêtych czas, jak
co roku, przyspieszy. W po³owie listopada
zaczniemy myleæ o prezentach pod choinkê,

bo przecie¿ wkrótce bêdzie Bo¿e Narodzenie.
Póniej kolêda? nic pewnego.
Z pocz¹tkiem padziernika Wydzia³ Dusz
pasterski katowickiej Kurii Metropolitalnej
poinformowa³, ¿e w tym roku nie bêdzie tra
dycyjnych wizyt kolêdowych w domach wier
nych. Powodem jest aktualna sytuacja epide
miczna. Ta szokuj¹ca informacja uzupe³nia
katalog niezwyk³oci nagromadzony przez
minione miesi¹ce. Kiedy pisze ten tekst, ofic
jalne ród³a podaj¹, ¿e mamy w Polsce 10 tys.
zaka¿eñ. Ksiê¿a siê boj¹. Natomiast w okresie
Bo¿ego Narodzenia odprawiane bêd¹ Msze
wiête w intencji parafian z poszczególnych
ulic. Wydzia³ Duszpasterski katowickiej Kurii
Metropolitalnej informacje w tej sprawie prze
s³a³ do wszystkich parafii archidiecezji kato
wickiej.
 Aktualna sytuacja epidemiczna uniemo¿
liwia przeprowadzenie tzw. kolêdy w tradycyj
nej formie. Odwiedziny duszpasterskie ogra
niczamy wy³¹cznie do b³ogos³awieñstwa no
wych domów i mieszkañ na zaproszenie gos
podarzy  czytamy w komunikacie. W tym

roku w okresie Bo¿ego Narodzenia ma jednak
pojawiæ siê nietypowa forma modlitwy za
wiernych z poszczególnych osiedli i ulic.
 Jednoczenie zachêcamy duszpasterzy
do celebracji w okresie Bo¿ego Narodzenia
(jeli to konieczne  tak¿e w czasie Adwentu)
Eucharystii w intencji parafian z poszczegól
nych ulic oraz kolêdowych Nieszporów (wie
czorów), z uwzglêdnieniem stosownych prze
pisów sanitarnych  brzmi¹ zalecenia katowic
kiej kurii.

PAWE£ JASZCZAK

WOKÓ£ NAS

padziernik 2020 roku, nr 271 Aspekt

Konkury

Od zapoznania do zarêczyn
Przy dzisiejszych realiach spo³ecznokulturowych zamiar opisywania konwenansów ubiega
nia siê o rêkê panny niektórzy potraktuj¹ z góry jako próbê powrotu do jakiej minionej
epoki. Bêdzie to jednak pochopny, b³êdny os¹d. Cz³owiek, ka¿de nowe pokolenie ma potrzebê
poznania Prawdy oraz zrozumienia, czy za matrymonialnymi zwyczajami, które niew¹tpliwie
zmieniaj¹ siê co do formy, istnieje jaki g³êbszy sens, niezmienna m¹droæ.
Co wiêcej, to wspó³czesne lune zwi¹zki,
randkowanie, nale¿a³oby w wielu przypadkach
nazwaæ po prostu grzechem, wykroczeniem
przeciwko ludzkiej naturze i rozumowi. Op
rócz wskazywania kiedy postawa jest szkod
liwa i nieodpowiedzialna, jednak¿e bez potê
piania osoby bliniego, powinno siê równie¿
nag³aniaæ wród m³odych rozwa¿n¹, konkret
n¹ drogê do za³o¿enia w³asnej rodziny.

Je¿eli chcesz mieæ przyjaciela, posi¹d go
po próbie, a niezbyt szybko mu zaufaj! (Syr
6,7).
Nawi¹zanie przyjani przez parê wymaga
czasu. Wa¿ne, aby kontakty mia³y miejsce
w okolicznociach, które pozwalaj¹ na stop
niowe zapoznanie, poruszenie g³êbszych tema
tów. Widywanie siê w grupie pozwala zoba
czyæ, jak dana osoba zachowuje siê wobec in
nych, buduje wzajemn¹ wiê i zaufanie. W tym
okresie kluczowa jest cierpliwoæ, zmniejsza
j¹ca prawdopodobieñstwo rozczaro
wania.
Z czasem pojawi siê wyzwanie,
jak taktownie rozeznaæ stosunek zaz
najomionego cz³owieka do kwestii ro
dzinnych oraz czy on równie¿ odwza
jemni czyje zainteresowanie. Bar
dzo wartociowe by³oby tutaj wspar
cie bliskich. Przyjaciele, rodzina s¹
w stanie pomóc wybadaæ nastawienie
i ¿yciow¹ sytuacjê sympatii, je¿eli nie
jest to czytelne.
Istniej¹ równie¿ subtelne rozwi¹
zania, ¿eby samodzielnie odkrywaæ
zapatrywania drugiej strony i zapre
zentowaæ w³asne. Swoje przemy
lenia na tematy rodzinne wypada
na przyk³ad nadmieniæ na spotkaniu
w mniejszym gronie, gdzie oczekiwa³oby siê
wywi¹zania jakiej dyskusji. Reakcje danej
osoby b¹d ich brak nale¿a³oby na spokojnie
przemyleæ. Innym sposobem, u¿ytym w od
powiedniej fazie znajomoci, bêdzie przes³anie
sympatii linku do artyku³u czy materia³u
wideo, który nakrela odpowiedzialn¹ wizjê
kszta³towania relacji (do czego mog³oby pos³u
¿yæ niniejsze omówienie). Osoby wierz¹ce
przy rozeznawaniu swojego powo³ania czy
zaanga¿owania w konkretny zwi¹zek powinny
prosiæ Pana Boga, ¿eby odczytaæ to poprawnie.

Podstawowe wydarzenie w prezentowanej
etykiecie matrymonialnej to przedstawienie
przez kawalera swojego pragnienia do zawi¹
zania relacji z pann¹ w obecnoci jej rodziców.
Konkurent nie mo¿e sk³adaæ proby o spoty
kanie siê z dziewczyn¹, je¿eli jego b¹d jej pos
tawa jest nieuporz¹dkowana (np. poprzez nie
czystoæ) czy brakuje realnych fundamentów,
aby zwi¹zek prowadzi³ stopniowo do ma³¿eñ
stwa.
Przes³anie omawianego kroku wybiega
poza czysto grzecznociowy gest w stronê po
tencjalnych teciów. Buduje on relacjê w ok

to ma czêsto miejsce we wspó³czesnym spo³e
czeñstwie, naprawienie tego stanu wprowadzi
³ad tak¿e na zaawansowanym etapie zna
jomoci. Nale¿a³oby przeprowadziæ rozmo
wê i ustaliæ priorytety w relacji. Mo¿na do tego
zaprosiæ dodatkow¹ osobê, pewien autorytet.
M³odzie¿ niepe³noletnia nie powinna bez zgo
dy ojca i matki oraz osi¹gniêcia odpowiedniej
dojrza³oci psychicznej w ogóle ze sob¹ rand
kowaæ.
Kiedy omawiany konwenans mia³by doty
czyæ starszej pary, powiedzmy ko³o 30stki,
w której oboje mieszka od lat poza rodzinnym
domem, poznanie kawalera z rodzicami pan
ny odbêdzie siê jako wola ukszta³towanych
osób do budowania wspólnoty. Spotkanie
z konkurentem pozostaje jednak wci¹¿ wa¿
nym, podstawowym wydarzeniem.

relony sposób oraz ma prze³o¿enie na sferê
publiczn¹, jak zwi¹zek pary bêdzie postrze
gany przez innych. Przy ró¿nicach obyczajo
wych pomiêdzy kawalerem i pann¹ stosow
nym bêdzie tak¿e, ¿eby to ona zasugerowa³a
podjêcie takiego konwenansu. Odmowa czy
uchylanie siê mê¿czyzny stawia uzasadnione
w¹tpliwoci co do powagi jego zamiarów
(i vice versa).
Kawaler na spotkanie przybywa z zapro
szenia p³ci piêknej b¹d jej rodziców, po up
rzedniej konsultacji wizyty z w³asnymi bliski
mi. Je¿eli para zna³a siê wczeniej przez zna
cz¹cy czas, mo¿e przedyskutowaæ przebieg
nadchodz¹cego wydarzenia. W prywatnej roz
mowie m³odzi zaprezentuj¹ swoje intencje
i oczekiwania co do zwi¹zku.
Wizyta rozpoczyna siê od wzajemnego
przywitania. Tradycyjnym zwyczajem by³o
by przyniesienie bukietu kwiatów dla matki
dziewczyny oraz wspólny poczêstunek. Ma to
na celu stworzenie przyjaznej atmosfery.
W stosownym momencie kawaler powiada

Opisane poni¿ej owiadczyny bêd¹ dos
konalsz¹, bardziej wymagaj¹c¹ form¹ podjêcia
zwi¹zku, ni¿ proba kawalera o zgodê na spo
tykanie siê z pann¹ w obecnoci jej rodziców
czy opiekunów. W polskiej, tradycyjnej kultu
rze, gdzie do okresu PRLu, zaplanowanie
wizyty konkurenta w domu panny na wydaniu
stanowi³o spo³eczn¹ normê. O takie spotkania
rodziny powszechnie zabiega³y. Satysfakcjo
nuj¹cy dla stron przebieg wizyty prowadzi³
czêstokroæ do bliskich zarêczyn. Obecnie,

mia ojca, matkê panny o swoim stosunku do
ich córki. Przedstawia, ¿e uwa¿a j¹ za warto
ciow¹ osobê, a samemu pracuje nad byciem
odpowiedzialnym cz³owiekiem i pragnie
szczerze podchodziæ do relacji. Prosi o przy
zwolenie na spotykanie siê z pann¹, co mo¿
na wyraziæ równie¿ jako pytanie: czy zgodzi
liby siê Pañstwo, gdybym poprzez widywanie
siê z Pañstwa córk¹ móg³ j¹ lepiej poznaæ?
Aprobata udzielona przez rodziców ustawia
relacjê na wiadomy, jawny cel. Od tego mo
mentu para daje tak¿e wiadectwo w swoim
rodowisku: na uczelni, w parafii czy wobec
s¹siadów, ¿e ich rozpoczêty zwi¹zek jest szcze
rym zamys³em. W czasach dominacji chodze
nia ze sob¹ na próbê bêdzie to wymagaj¹ca
postawa.
Wród katolików zapoznanie konkurenta
winno obejmowaæ wymiar religijny. Najlepiej
by³oby, ¿eby mê¿czyzna móg³ siê przedstawiæ
czy by³ ju¿ znany jako praktykuj¹cy wierz¹cy.
Gdyby wizyta kawalera oznacza³a pierwsze
spotkanie z rodzin¹ panny, zrobi on dobre
wra¿enie, uspokoi familiê, nadmieniaj¹c, ¿e
przestrzega katolickiej obyczajowoci.
Je¿eli para przyst¹pi³a do zwi¹zku bez
matrymonialnego celu, czy je¿eli rodzice o ich
chodzeniu ze sob¹ nie maj¹ wiadomoci, jak

w epoce spontanicznie nawi¹zywanych zwi¹z
ków, nale¿y przemyleæ jak¹ formê etykiety
przyj¹æ. Uzasadniona jest bowiem obawa, ¿e
doæ szybkie z³o¿enie powa¿nej deklaracji
przez kawalera mo¿e zostaæ niepoprawnie
odebrane, skonsternowaæ innych.
Czasowy odstêp pomiêdzy owiadczyna
mi i zarêczynami uwzglêdniaj¹ niektóre pod
rêczniki do savoir vivre, odwo³uj¹c siê do
polskich tradycji (np. w ksi¹¿ce Sztuka ¿y
cia, czyli encyklopedia dobrych manier). O
wiadczyny mog¹ byæ rozumiane jako deklara
cja mê¿czyzny, wyra¿ona w kameralnym gro
nie rodziny, gdzie strony ju¿ siê znaj¹. Konku
rent prosi wtedy o rêkê panny, jednak¿e wia
domie nie s¹ to zarêczyny, gdy¿ na tym etapie
uznaje siê, ¿e by³oby to za wczesne.
Obyczaj, poza wymiarem osobistego
szczêcia oraz bezpieczeñstwa pary, buduje
wród rodzin i znajomych powagê dla rozpo
czêcia relacji. Deklaracja mo¿e równie¿ u³at
wiæ zaplanowanie bliskiej przysz³oci. Je¿eli
dajmy na to kawaler mieszka daleko, wówczas
po przyjêciu owiadczyn mê¿czyzna bêdzie
móg³ rozpocz¹æ poszukiwania pracy w mie
cie panny.
Rodzina jest ka¿dorazowo zobowi¹zana
moralnie, ¿eby interweniowaæ, gdyby wizja

zwi¹zku m³odych kolidowa³a z katolick¹ oby
czajowoci¹. Etykieta zwi¹zana z potencjaln¹
rekuz¹  odrzuceniem przez pannê, jej rodzi
ców propozycji ma³¿eñstwa wybiega poza
ramy niniejszego artyku³u.

Po zaakceptowaniu proby kawalera, para
wci¹¿ poznaje siê, trwa na modlitwie, prze
strzega czystoci myli, zachowania, odpo
wiedniego ubioru. Przy formacji duchowo
intelektualnej nieocenion¹ pomoc mo¿e sta
nowiæ katolicki kurs przedma³¿eñski. Poru
sza on wa¿ne, kluczowe aspekty moralnoci
w ma³¿eñstwie, przez które przemawia uniwer
salna m¹droæ.
D³ugoæ okresu  od deklaracji kawalera
wobec rodziców dziewczyny  do zarêczyn,
to doæ indywidualna sprawa dla pary. Nie
by³oby jednak wskazane, ¿eby trwa³ on wiele
miesiêcy. Ten czas, który mo¿e zostaæ przybli
¿ony podczas owiadczyn, ma poprzedzaæ je
dynie kolejn¹ decyzjê. Zarêczyny to wydarze
nie wieñcz¹ce konkury. Po nich konkurent
staje siê narzeczonym swojej wybranki. Pod
czas gdy przebieg owiadczyn ma charakter
doæ kameralny, to zarêczyny planuje siê tra
dycyjnie jako wydarzenie publiczne. Obejmuje
ono udzielenie b³ogos³awieñstwa przez wie
rz¹cych rodziców, odwiêtny strój, przygoto
wan¹ sceneriê. Na obyczaj mo¿na zaprosiæ dal
sz¹ rodzinê, przyjació³ rozsy³aj¹c im zawczasu
zaproszenia. Wrêczenie piercionka zarêczy
nowego, po dawnemu w³anie podczas zarê
czyn, stanowi cezurê w relacji m³odych. Przy
stêpuje siê nastêpnie do wyznaczenia terminu
lubu, omówione zostaj¹ szczegó³y organiza
cyjne wesela czy w skromniejszej wersji uro
czystego poczêstunku dla goci.
Publiczna deklaracja poci¹ga za sob¹
przeto znacz¹ce konsekwencje.
W przypadku kiedy pojawi³yby
siê wa¿ne powody do przerwania
trwaj¹cego zwi¹zku, podjêcie takiej
decyzji na etapie przed zarêczyna
mi jest zdecydowanie wskazane. Na
le¿a³oby to skonsultowaæ z bliski
mi, doprowadziæ do rozmowy pary
w obecnoci jakiej szanowanej oso
by, kap³ana, ewentualnie wyd³u¿yæ
czas zapoznania przed narzeczeñst
wem. (wiêty Tomasz z Akwinu,
w swoich rozwa¿aniach o ma³¿eñst
wie w Sumie Teologicznej, wyjania
m.in., kiedy zerwanie zarêczyn mo¿e
stanowiæ grzech ciê¿ki).
Przys³owie mówi, ¿e narzeczeñstwo trwa
cztery pory roku; dokument Episkopatu Pols
ki zaleca, by zarêczyny mia³y d³ugoæ przynaj
mniej szeciu miesiêcy. Z drugiej strony liczni
duszpasterze przestrzegaj¹ przed zbyt nim
przed³u¿aniem takiego okresu. Narzeczeñstwo
powinno byæ etapem intensywnego rozwoju
pary, poznania swoich charakterów i ducho
woci. Podk³ada ono potrzebny, piêkny funda
ment przed zawi¹zaniem sakramentalnego
zwi¹zku na resztê ¿ycia.
Zaprezentowane w artykule etapy konku
rów pomagaj¹ unikn¹æ bolesnych b³êdów oso
bistych, tak powszechnych w ostatnich kilku
pokoleniach. Wzmagaj¹ one spo³eczny szacu
nek dla ma³¿eñstwa oraz przyczyniaj¹ siê do
pe³niejszego zrozumienia obyczajowoci, g³o
szonej w tradycyjnej nauce Kocio³a.
JAN WUDKOWSKI
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"Veritas" Londyn.
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Jest nas ponad miliard!
Na wiecie jest ponad 1 mld 300 mln katolików  podaje watykañska redakcja vatican
news.va. Ta wiadomoæ nie mo¿e wy³¹cznie zadowalaæ, bo z jednej strony, najwiêkszy
przyrost odnotowano w Afryce, ale z drugiej strony, najwiêkszy spadek liczebnoci wspólnot
katolickich odnotowano na kontynencie europejskim. Dane te pochodz¹ z najnowszego
Rocznika Statystycznego Kocio³a (Annuarium Statisticum Ecclesiae 2018).
W jakim sensie powy¿sze dane spe³niaj¹ pro
roctwo ks. prof. Josepha Ratzingera, póniej
szego Papie¿a Benedykta XVI. Otó¿ w Wigi
liê Bo¿ego Narodzenia, 24 grudnia 1969 r.,
na zakoñczenie cyklu wyk³adów radiowych
w rozg³oni Hessischer Rundfunk ks. prof.
Joseph Ratzinger wypowiedzia³ s³owa, z któ
rych wagi, byæ mo¿e, nie zdawa³ sobie wów
czas jeszcze do koñca sprawy: Z dzisiejszego
kryzysu wy³oni siê Koció³, który straci wie
le. Stanie siê nieliczny i bêdzie musia³ rozpo
cz¹æ siê na nowo, mniej wiêcej od pocz¹t
ków. Nie bêdzie ju¿ wiêcej w stanie mieszkaæ
w budynkach, które zbudowa³ w czasach do
statku. Wraz ze zmniejszeniem siê liczby
swoich wiernych, utraci tak¿e wiêksz¹ czêæ
przywilejów spo³ecznych. Rozpocznie na no
wo od ma³ych grup, od ruchów i od mniej
szoci, która na nowo postawi Wiarê w cen
trum dowiadczenia. Bêdzie Kocio³em bar
dziej duchowym, który nie przypisze sobie
mandatu politycznego, flirtuj¹c raz z lewic¹,
a raz z prawic¹. Bêdzie ubogi i stanie siê Ko
cio³em ubogich. Wtedy ludzie zobacz¹ tê ma
³¹ trzódkê wierz¹cych jako co kompletnie
nowego: odkryj¹ j¹ jako nadziejê dla nich,
odpowied, której zawsze w tajemnicy szukali.
Te s³owa póniejszego Papie¿a Benedyk
ta XVI spe³niaj¹ siê na naszych oczach. Ba
dacze procesów spo³ecznych ³ami¹ sobie g³o

wy wymieniaj¹c najprzeró¿niejsze przyczy
ny takiego stanu rzeczy. Nie ma to ju¿ dzisiaj
wiêkszego znaczenia, faktem jest, ¿e wiara ka
tolików s³abnie, ¿e Koció³ w Europie, w³a

nie tam, sk¹d promieniowa³ na wiat przez
2 tysi¹ce lat  kruszeje, zmienia siê w biuro
kratyczn¹ instytucjê, wtapia siê w wiat, który
dot¹d nawraca³ i staje siê jego czêci¹. A prze
cie¿ ze swojej nadprzyrodzonej istoty, zada
niem Kocio³a jest wskazywanie drogi do zba
wienia ludzkoci.
Dane statystyczne Annuarium Statisti
cum Ecclesiae mówi¹, ¿e w ci¹gu piêciu lat
(20132018) liczba ochrzczonych katolików
wzros³a na wiecie o 6 proc. (z 1.254 mln do
1.329). Gdy porówna siê te dane ze zmia
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nami, jakie zasz³y w tym czasie w wiatowej
populacji z 7.094 mln do 7.494 mln mo¿na
zauwa¿yæ, ¿e katolicy stanowi¹ aktualnie
17,73 proc. ludnoci naszego globu (wcze
niej 17,58). Najwiêkszym dynamizmem cha
rakteryzuje siê Afryka, gdzie ich liczba wzros
³a o 18 proc. (w porównaniu z 15 proc. wzros
tem populacji). Wci¹¿ prê¿nie rozwija siê te¿
Koció³ na kontynencie amerykañskim, gdzie
¿yje wiêkszoæ katolików wiata, bo a¿ 48,3
proc. Z tego 58 proc. w Ameryce Po³udnio
wej. W Azji, gdzie ¿yje 60 proc. wiatowej
populacji, co 11 mieszkaniec jest katolikiem.
W Oceanii stanowi¹ oni 0,8 proc. ludnoci.
Rosn¹ce wskaniki Kocio³a, mog¹ jak
w korporacji, staæ siê wystarczaj¹cym uza
sadnieniem dla przydzielenia premii, albo 
czytane w odwrotny sposób  sygna³em do
gruntownej przebudowy mylenia i praktyki
dzia³ania. Koció³ jest Mistycznym Cia³em
Chrystusa i nie liczebnoæ jest Jego si³¹, ale
Ewangelia, Eucharystia i ¿ycie sakramental
ne. Ani nowoczesnoæ, ani zacofanie nie wyt
³umacz¹ Europy przed Bogiem. Ka¿dy z nas
zda osobno swoj¹ sprawê.
Rocznik Statystyczny Kocio³a zwraca
uwagê, ¿e bior¹c pod uwagê liczbê katolików
na 100 mieszkañców danego kontynentu naj
bardziej katolicka jest Ameryka (63,7 proc.)
i Europa (39,7 proc.). Na obszarze amerykañ
skim najmniej katolicka jest Pó³noc (24,8
proc.), najbardziej Ameryka Po³udniowa (88,5
proc.) i rodkowa (86,5 proc.).
Pozostañmy z t¹ wiedz¹ nie zapominaj¹c,
¿e dystrybutorzy drugiej fali epidemii znów
podpowiadaj¹, ¿e w telewizji widaæ Pana Bo
ga lepiej. Pamiêtajmy jednak o tym, ¿e o na
szej wierze zawiadczy nasze ¿ycie codzien
ne, tak¿e przyk³adaj¹c swój pacierz i ró¿aniec
do praktyki, która bêdzie policzona w nastêp
nym badaniu Annuarium Statisticum Eccle
siae.
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