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Polska nie zginie, jeli Polacy uwierz¹ Bogu
W 1577 roku piêæ sióstr koncepcjonistek przyby³o z Hiszpanii do Quito, w dzisiejszym

mu³owane s¹ upomnienia i przestrogi oparte
o te wiête przestrogi? Czy¿by ksiê¿a opusz
czaj¹c seminaria duchowne nie poznali tych
i innych, szczególnie fatimskich, objawieñ?
Dlaczego nie umacniaj¹ w³asnych powo³añ
i nie przygotowuj¹ wiernych na te straszne
czasy?
Nie trzeba byæ historykiem, ¿eby wiedzieæ,

wewnêtrznych i zewnêtrznych umartwieniach
i ofiarach: chcia³a staæ siê ofiar¹ dla XX wieku,
jak o to prosi³a j¹ Matka Najwiêtsza.
Najwa¿niejsze objawienie siostra Marian
na mia³a o poranku 2 lutego 1634 r., kiedy to
podczas modlitwy przed Najwiêtszym Sak
ramentem nagle zgas³a pal¹ca siê przed o³ta
rzem wieczna lampka. Kiedy siostra Marian
na próbowa³a j¹ zapaliæ ponownie, Matka
Bo¿a objawi³a siê jej i powiedzia³a:
Przygotuj twoj¹ duszê, aby coraz wiêcej
oczyszczona mog³a wst¹piæ w pe³niê radoci
twojego Pana. O, gdyby miertelnicy, a szcze
gólnie pobo¿ne dusze pozna³y, czym jest nie
bo, co to jest posiadanie Boga, jak¿e inaczej
¿y³yby i nie odmawia³yby ¿adnej ofiary, aby
Go posiadaæ.

¿e masoneria, to wymys³ nurtów libertyñs
kich g³ównie XVIII w. Pierwsza Wielka Lo¿a
powsta³a w Wielkiej Brytanii w londyñskiej
gospodzie przez zjednoczenie czterech ló¿
w 1717 r. A Matka Bo¿a siostrze Mariannie
Franciszce de Jesús Torres y Berriochoa mó
wi³a o masonerii 20 stycznia 1610 r., a wiêc
100 lat wczeniej i to w dalekim Ekwado
rze! Czy¿by utrata wiary by³a a¿ tak pow
szechna?
W dalszej czêci tego wydania piszemy
o dramatycznych wydarzeniach, jakie ogarnê
³y Polskê w ostatnich tygodniach, o przera¿aj¹
cych blunierstwach i ¿¹daniu uznania zbrodni
dzieciobójstwa za prawo kobiety. A tak¿e
o drêcz¹cym kryzysie, jaki ogarn¹³ Koció³
w Polsce.
Wszystko to wiadome by³o ju¿ 390 lat te
mu. Szkoda, ¿e ludzie ma³ej wiary zasiedli na
tronach, a nie zechcieli uwierzyæ, ¿e Chrys
tus Król Zbawiciel i Jego Przenajwiêtsza
Matka mówi¹ do nas prawdê. Wiedzia³a o tym
matka Marianna, bo resztê ¿ycia spêdzi³a na

Zganiêcie lampki klasztornej, które zo
baczy³a, ma wiele znaczeñ:
, przy koñcu XIX wieku i pod
czas du¿ej czêci wieku XX powstanie zamêt
w tym kraju, bêd¹cym wtedy woln¹ republi
k¹. Wtedy cenne wiat³o wiary zganie w du
szach z powodu prawie ca³kowitego zepsucia
obyczajów. ( ) Nadejdzie taki moment, kie
dy wszystko wydawaæ siê bêdzie stracone,
a wszelkie wysi³ki  nadaremne; stanie siê tak
dlatego, by poddaæ próbie wiarê i ufnoæ spra
wiedliwych, nast¹pi wtedy szczêliwy pocz¹tek
ca³kowitego odrodzenia.
, Moje zgromadzenia opustosze
j¹, zatopione w otch³ani oceanu goryczy i wy
dawaæ siê bêdzie, ¿e uton¹ one w tych ró¿nych
wodach nieszczêcia. Ile¿ prawdziwych powo
³añ zostanie straconych przez nieumiejêtne
formowanie i brak duchowego kierownictwa!
, dla którego lampka zgas³a,
to atmosfera tych czasów, przepe³niona du
chem nieczystoci, jak ohydna powód, która
zaleje ulice, place i miejsca publiczne, do te

Ekwadorze, aby za³o¿yæ tam pierwszy klasztor. Jedna z nich, Marianna Franciszka de Jesús
Torres y Berriochoa, w latach 15881634 dozna³a serii objawieñ od Matki Bo¿ej. Siostra
Marianna zosta³a poinformowana o kryzysie, jaki nast¹pi wród chrzecijan pod koniec XIX
w., a zw³aszcza w XX w. Kryzys objawiæ siê mia³ drastycznym spadkiem powo³añ kap
³añskich, zanikiem wiary oraz niezwyk³¹ rozwi¹z³oci¹ obyczajów.
20 stycznia 1610 r. Matka Bo¿a objawi³a siê
jej znowu i powiedzia³a m.in.: Wiedz, ¿e od
koñca XIX, a szczególnie w XX wieku namiêt
noci wybuchn¹ i dojdzie do zupe³nego zepsu
cia obyczajów, bo Szatan prawie ca³kowicie
panowa³ bêdzie przez masoñskie sekty. Aby do
tego doprowadziæ, skupi¹ siê one szczególnie
na dzieciach. Biada dzieciom w owych cza
sach! Trudno bêdzie przyj¹æ sakramenty
chrztu i bierzmowania. Wykorzystuj¹c osoby
posiadaj¹ce w³adzê, diabe³ staraæ siê bêdzie
zniszczyæ sakrament spowiedzi (...) To samo
bêdzie z Komuni¹ wiêt¹. Niestety! Jak bardzo
zasmuca Mnie, ¿e muszê ci wyjawiæ tak liczne
i okropne wiêtokradztwa  tak publiczne jak
i tajne  pope³nione z powodu profanacji Naj
wiêtszej Eucharystii! W czasach tych wrogowie
Chrystusa, zachêcani przez diab³a, czêsto
kraæ bêd¹ z kocio³ów konsekrowane Hostie,
aby bezczeciæ Postacie Eucharystyczne. Mój
Najwiêtszy Syn widzi samego siebie rzucone
go na ziemiê i zdeptanego przez nieczyste nogi.
Dalej mówi Matka Najwiêtsza o lekcewa
¿eniu sakramentu ostatniego namaszczenia,
przez co wiele dusz pozbawionych bêdzie po
cieszenia i ³ask w decyduj¹cej chwili mierci.
Sakrament ma³¿eñstwa, symbolizuj¹cy zwi¹
zek Chrystusa ze swoim Kocio³em, bêdzie
przedmiotem ataków i profanacji w najcilej
szym znaczeniu tego s³owa. Masoneria, która
bêdzie wówczas sprawowaæ rz¹dy, zaprowadzi
niesprawiedliwe prawa maj¹ce na celu znisz
czenie tego sakramentu, a przez to u³atwi ka¿
demu ¿ycie w stanie grzechu, oraz spowoduje
wzrost liczby dzieci urodzonych w nielegalnych
zwi¹zkach, nie w³¹czonych do Kocio³a. ( )
Sakrament kap³añstwa bêdzie omiesza
ny, l¿ony i wzgardzony. Diabe³ przeladowaæ
bêdzie szafarzy Pana w ka¿dy mo¿liwy sposób.
( ) Owi zdeprawowani kap³ani, którzy zgor
sz¹ chrzecijañski lud, wzbudz¹ nienawiæ
z³ych chrzecijan oraz wrogów Rzymskiego,
Katolickiego i Apostolskiego Kocio³a, którzy
zwróc¹ siê przeciwko wszystkim kap³anom.
Ten pozorny tryumf Szatana przyniesie og
romne cierpienia dobrym pasterzom Kocio³a.
Poza tym, w owych nieszczêliwych cza
sach, nast¹pi niepohamowany zalew nieczysto
ci, która popychaj¹c resztê ludzi do grzechu,
poci¹gnie niezliczone lekkomylne dusze na
wieczne potêpienie. Nie bêdzie mo¿na znaleæ
niewinnoci w dzieciach, ani skromnoci u nie
wiast. W owych chwilach najwiêkszej potrzeby
Kocio³a, ci, którzy maj¹ mówiæ, bêd¹ milczeæ!
Na koniec Matka Bo¿a ponownie nakaza³a
wykonaæ figury ku Jej czci.
Dlaczego nie s³yszymy o tych objawie
niach w polskich kocio³ach? Dlaczego nie for

im. w. Wojciecha
go stopnia, ¿e prawie ju¿ nie bêdzie na wie
cie dziewiczej duszy.
jest to, i¿ po infiltracji
we wszystkich warstwach spo³ecznych, ma
soñskie sekty bêd¹ z wielk¹ przebieg³oci¹ sze
rzyæ swoje b³êdy w rodzinach, przede wszyst
kim po to, by zepsuæ dzieci. W tych nieszczêli
wych czasach z³o uderzy w dzieciêc¹ niewin
noæ, a w ten sposób powo³ania kap³añskie bê
d¹ zaprzepaszczone. Jednak i wtedy bêd¹ zgro
madzenia zakonne, które podtrzymuj¹ Koció³,
oraz wiêci kap³ani  ukryte i piêkne dusze, któ
rzy bêd¹ pracowaæ z energi¹ i bezinteresow
nym zapa³em dla zbawienia dusz. Przeciw nim
bezbo¿ni bêd¹ toczyæ okrutn¹ wojnê, obrzuca
j¹c ich oszczerstwami, obelgami i nêkaj¹c, pró
buj¹c zniechêciæ do wype³niania ich obowi¹z
ków. ( ). Jak bardzo Koció³ bêdzie cierpieæ
w owej ciemnej nocy! Zabraknie pra³ata i ojca,
który czuwa³by z mi³oci¹, ³agodnoci¹, si³¹
i przezornoci¹, a wielu utraci ducha Bo¿ego,
wystawiaj¹c swoj¹ duszê na wielkie niebezpie
czeñstwo.
Módl siê usilnie, wo³aj niestrudzenie i p³acz
nieustannie gorzkimi ³zami, w skrytoci serca
b³agaj¹c naszego Ojca Niebieskiego, aby z mi
³oci do Eucharystycznego Serca mojego Naj
wiêtszego Syna, dla Jego Najdro¿szej Krwi
wylanej z tak¹ hojnoci¹ oraz g³êbokiej go
ryczy i bólu Jego Mêki i mierci ulitowa³ siê
nad Swoimi s³ugami i po³o¿y³ kres tym strasz
liwym czasom, oraz aby zes³a³ Kocio³owi pra
³ata, który odnowi ducha jego kap³anów.
Tego ukochanego syna, którego Mój Boski
Syn i Ja otoczymy szczególn¹ mi³oci¹ i nape³
nimy wieloma ³askami: pokory serca, podda
nia siê Bo¿ym natchnieniom, si³y, aby móg³
broniæ praw Kocio³a. Damy mu czu³e i wspó³
czuj¹ce serce, którym ogarnie jakby drugi
Chrystus wielkich i maluczkich, nie gardz¹c
najbardziej nieszczêliwymi, którzy bêd¹ pro
siæ go o wiat³o i radê w ich zw¹tpieniach
i trudnociach. ( )
Przed przybyciem tego pra³ata i ojca, wiele
serc osób powiêconych Bogu w stanie kap³añ
skim i zakonnym wpadnie w oziêb³oæ (...) Po
pe³nione zostan¹ wszystkie rodzaje zbrodni
poci¹gaj¹c za sob¹ wszelki rodzaj kary: zara
za, g³ód, konflikty spo³eczne wewnêtrzne i zew
nêtrzne, apostazja, to wszystko przyczyni siê
do zatraty licznych dusz. Aby rozproszyæ te
czarne chmury, przeszkadzaj¹ce Kocio³owi
cieszyæ siê jasnym dniem wolnoci, wybuchnie
straszliwa wojna, w której pop³ynie krew swo
ich i obcych, kap³anów i zakonników. Noc ta
bêdzie straszna do tego stopnia, ¿e ludzie bêd¹
myleæ, i¿ z³o zatryumfowa³o.
Wtedy wybije Moja godzina: zdetronizujê
pysznego, przeklêtego szatana, zetrê go pod
moimi stopami i zrzucê w przepaæ piekieln¹.
W ten sposób Koció³ oraz ten kraj uwolniony
zostanie na koñcu od jego okrutnej tyranii.
dla którego zgas³a lampa
w klasztorze jest taki, ¿e wp³ywowe osoby
z obojêtnoci¹ patrzeæ bêd¹ na uciskany Ko
ció³, przeladowan¹ cnotê i tryumfuj¹cego sza
tana, nie u¿ywaj¹c zgodnie z wol¹ Boga swo
ich wp³ywów w celu walki ze z³em lub odnowy
wiary. I tak ludzie bêd¹ stopniowo obojêtnieæ
na ¿¹dania Boga, zaakceptuj¹ ducha z³a i po
zwol¹ siê zmieæ wszelkim rodzajom wystêpku
i grzechu.

MIROS£AW ORZECHOWSKI

WOKÓ£ NAS

Aspekt

, listopad 2020 roku, nr 272

Jubileusz Polish Camerata
Polish Camerata  ³ódzka orkiestra, której kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest od
2001 roku Marek G³owacki, obchodzi tym roku 30lecie. Zespó³ ma bogaty dorobek
koncertowy, niejednokrotnie wystêpowa³ m.in. za granic¹. Dla ³odzian systematycznie

We wrzeniu i padzierniku bie¿¹cego roku
mo¿na by³o pos³uchaæ orkiestry w ramach
kolejnego cyklu, zatytu³owanego To, co naj
piêkniejsze, a obejmuj¹cego trzy wystêpy
w kociele p.w. Zes³ania Ducha wiêtego
i dwa w archikatedrze. Wykonywane by³y
utwory Bacha, Händla, Haydna, Mozarta,
Mendelssohna, jednak szczególnie wyekspo
nowana zosta³a twórczoæ Ludwiga van
Beethovena, w zwi¹zku z 250. rocznic¹ uro
dzin niemieckiego mistrza.
Wieñcz¹cy tê seriê koncertow¹ wieczór
Beethovenowski w archikatedrze mia³ w prog
ramie Uwerturê Egmont oraz Koncert skrzyp
cowy Ddur. Zanim te dzie³a zabrzmia³y, wo
jewoda ³ódzki Tobiasz Bocheñski udekoro
wa³ najbardziej zas³u¿onych cz³onków Polish
Camerata Krzy¿ami Zas³ugi, natomiast zes
po³owi przekaza³ br¹zow¹ Gloriê Artis.
Uwertura Egmont pochodzi z muzyki na
pisanej przez Beethovena do tragedii Goethe

go, opowiadaj¹cej o Egmoncie, bohaterskim
namiestniku Flandrii walcz¹cym o wolnoæ
swego narodu. Wykonanie pod batut¹ Marka
G³owackiego wyranie zaznaczy³o zró¿nico
wanie nastrojowe kompozycji  od posêpne
go rozpoczêcia po triumfalne, podkrelone
silnie brzmi¹c¹ blach¹, zakoñczenie.
Beethovenowski Koncert skrzypcowy to
jedno z najwa¿niejszych dzie³ tego gatunku
w historii muzyki. Solistk¹ w utworze by³a
S³awomira Wilga, utalentowana wiolinistka
wykszta³cona w Akademii Muzycznej w £o
dzi, obsypana ju¿ wieloma nagrodami na
konkursach skrzypcowych. Gra³a znakomi
cie, z nienagann¹ intonacj¹, zachwycaj¹c tak
potrzebn¹  szczególnie w rodkowym Lar
ghetto  piewnoci¹ tonu, ale te¿ wirtuozeri¹
maj¹c¹ kulminacjê w popisowych kaden
cjach. Koñcowe Rondo sta³o siê zarazem
okazj¹ do pe³nego ukazania temperamentu
artystki. Orkiestra wtórowa³a dzielnie, zabrak

S³awomira Wilga i Polish Camera pod dyr. Marka G³owackiego w ³ódzkiej archikatedrze

³o mo¿e bardziej zdecydowanego podkre
lenia kontrastów dynamicznych w charakte
rystycznym momencie tu¿ przed III czêci¹
dzie³a.
Przy okazji uwaga, do której powinni na
wi¹zywaæ konferansjerzy, która powinna byæ
uwzglêdniana w mediach. Mamy dzi nowe
pokolenie s³uchaczy, niemaj¹cych na ogó³ za
sob¹ wychowania muzycznego w szko³ach.

Foto: Janusz Janyst

przygotowuje tematyczne cykle koncertowe realizowane w kocio³ach.

S³uchacze ci nie wiedz¹, ¿e nie nale¿y biæ
brawa miêdzy czêciami utworów cyklicz
nych, takich jak koncerty, symfonie, lecz
dopiero po zakoñczeniu ca³oci dzie³a. A ta
kie niepotrzebne, destrukcyjne oklaski rozle
ga³y siê, niestety, na wszystkich wystêpach
Polish Camerata w ramach wspomnianego
cyklu...
JANUSZ JANYST

Nasze kapliczki

26 padziernika, w wieku 77 lat zmar³a
Opatrzona wiêtymi Sakramentami

Kapliczka w SobieniuPiaskach
Ze wzglêgu na pomy³kê w tekcie fraszki
Witolda Smêtkiewicza ponownie publiku
jemy treæ fraszki i zdjêcie kapliczki Matki
Bo¿ej znajduj¹cej siê w SobieniuPiaskach
w gminie Aleksandrów £ódzki.

P
Jadwiga Klimczak

To na przydro¿ne kapliczki
czêsto patrzymy w zachwycie
One przez nasz¹ modlitwê
uszlachetniaj¹ nam ¿ycie.

Nasza Mama, Teciowa i Babcia

Pokój Jej duszy

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.

Iwona, Jacek i Kamil Klimczakowie

REDAKCJA

Modlitwa za Papie¿a Franciszka
Wszechmog¹cy, mi³osierny Bo¿e, otaczaj swoj¹ ³ask¹ Ojca wiêtego Franciszka, którego
ustanowi³e g³ow¹ Kocio³a wiêtego. Daj mu wiat³o Ducha wiêtego, aby zawsze prowadzi³
Twoj¹ owczarniê drogami, które Tobie siê podobaj¹, a wiêt¹ ³ód Kocio³a kierowa³ zawsze
tam, gdzie Ty wska¿esz. Daj mu dobre zdrowie i wytrwa³oæ, aby w Imiê Twoje roztacza³ opiekê
nad ca³ym ludem Bo¿ym prowadz¹c go ku jednoci Kocio³a Chrystusowego.
Matko Kocio³a, Królowo Pokoju, prosimy Ciê, upro te ³aski u Syna Twego, a Pana naszego
Jezusa Chrystusa, Który ¿yje i króluje, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
l
Modlimy siê wspólnie o cud i rych³¹ beatyfikacjê
Czcigodnej S³ugi Bo¿ej,
Wandy Malczewskiej
w Parafii
Najwiêtszego Serca Pana Jezusa
w Parznie
w niedzielê 6 grudnia 2020 r.,
o godz. 16:00.
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Czy stracimy Polskê, jak¹ znamy?
Ca³a Polska zaskoczona jest skal¹ agresywnych protestów na ulicach polskich miast po

nowaæ w przestrzeni publicznej. Dla m³odych
ludzi s³owa te sta³y siê starowieckie i nieak
tualne. Na Zachodzie przemiana m³odzie¿y
w kierunku lewackiej ideologii nast¹pi³a wiele
lat wczeniej. Polska m³odzie¿ szybko nad
rabia straty. To, co widzimy na polskich uli
cach to efekt klêski, jak¹ poniós³ system wy
chowania w Polsce w okresie ostatnich dwu
dziestu kilku lat. Wiele zrobiono, by wyko
rzeniæ, wynarodowiæ, wyp³ukaæ z wra¿liwo

Na ten ponury spektakl nak³ada siê zasmu
caj¹cy kryzys w Kociele katolickim w Pols
ce. Zamiast nawracaæ zdemoralizowan¹ m³o
dzie¿, liczni hierarchowie zepchniêci do k¹ta
przez tego samego demona, zajmuj¹ siê obro
n¹ siebie. Na naszych oczach brutalnie s¹ ata
kowane katedry i biskupi, bo to jest wojna.
P³on¹ diecezje: kaliska, radomska, krakows
ka, katowicka, wroc³awska, gdañska. I na tej
wojnie nie bierze siê jeñców. Zdezoriento
wani wierni patrz¹ w telewizjê i jakie wyci¹
gaj¹ wnioski, po której stan¹ stronie? Jeli
przera¿aj¹ce wiadomoci nie s¹ fa³szywe, to
znaczy ¿e szatan zbudowa³ wród nas antyko
ció³, o którym mówi³ w. Jan Pawe³ II, ale jeli
s³yszymy k³amstwa, to dlaczego milczymy?
Jak dojæ do prawdy?
Czy Bóg opuszcza swoich uczniów, któ
rzy Go zdradzili? Jeli tak, to id¹c za s³owami
Maryi objawionymi matce Mariannie Fran
ciszce de Jesús Torres y Berriochoa, mamy
do czynienia z poddaniem Kocio³a próbie

ci m³ode pokolenie. Wmówiono im, ¿e cywi
lizacja chrzecijañska jest cywilizacj¹ opre
syjn¹. Pozbawiono ich bojani Bo¿ej, dlatego
m³odzi manifestanci nie dr¿¹ ze strachu blu
ni¹c Bogu, przerywaj¹c nabo¿eñstwa w ko
cio³ach, profanuj¹c symbole religijne, dewa
stuj¹c kocio³y. M³odzi Polacy robi¹ siê coraz
bardziej wulgarni i nie wstydz¹ siê tego. Nie
dra¿ni ich chamstwo rówieników. Nie odra
¿aj¹ ich szpetota i dewiacje. S¹ zadowoleni
z tego, ¿e s¹ razem w wielkim t³umie, i ¿e
o co walcz¹. Tylko ¿e oni, w istocie, nie wie
dz¹, o co walcz¹. Walka staje siê celem.
Rozwi¹z³oæ jest zabaw¹ i norm¹. Rodzi
na i wartoci, jakie daje dziecku  nieznanym
prze¿ytkiem, bo ogromna grupa tych rozwy
drzonych dzieci pochodzi z rodzin rozbitych.
Przykro by³o s³uchaæ doros³ych Polaków ko
mentuj¹cych protesty m³odzie¿y: trzeba byæ
wyrozumia³ym, maj¹ do tego prawo. Krót
ko mówi¹c, na polskich ulicach demonstro
wany jest upadek rodziny i polskoci. Demon
zapraszany do Polski przez ka¿d¹ z rz¹dz¹
cych dot¹d frakcji politycznych zagniedzi³
siê w polskich mediach i polskiej kulturze.
Zamieszka³ w sercach Polaków, którym po
doba siê wiat postawiony na g³owie. Wie
on, ¿e Polska jest, a mo¿e ju¿ tylko by³a twier
dz¹ Matki Bo¿ej. Trzeba wiêc zniszczyæ ka
tolicyzm w Polsce, zniszczyæ Koció³, bo bez
pokonania tej twierdzy nie uda siê szturm na
Królestwo Najwiêtszej Maryi Panny.

na wiarê i ufnoæ sprawiedliwych. Pozostaje
nawrócenie, pokuta, zadoæuczynienie i na
dzieja, ¿e ka¿dy grzech bêdzie nam okrutnie
ciê¿kim krzy¿em. Kiedy obudzimy w³asne su
mienie, odnajdziemy drogê do Boga. Matka
Bo¿a powiedzia³a w Quito jasno: Sakrament
kap³añstwa bêdzie omieszany, l¿ony i wzgar
dzony. Diabe³ przeladowaæ bêdzie szafarzy
Pana w ka¿dy mo¿liwy sposób. Bêdzie dzia³aæ
z okrutn¹ i subteln¹ przebieg³oci¹, odwodz¹c
ich od ducha powo³ania i aby uwodz¹c wielu.
Owi zdeprawowani kap³ani, którzy zgorsz¹
chrzecijañski lud, wzbudz¹ nienawiæ z³ych
chrzecijan oraz wrogów Rzymskiego, Kato
lickiego i Apostolskiego Kocio³a, którzy zwró
c¹ siê przeciwko wszystkim kap³anom. Ten
pozorny tryumf Szatana przyniesie ogromne
cierpienia dobrym pasterzom Kocio³a.
Kto z widzów TVN wierzy w s³owa ob
jawieñ Matki Bo¿ej, ilu ksiê¿y w nie wierzy?
Ostatnie wydarzenia w Polsce dowiod³y, ¿e
kryzys wkroczy³ w decyduj¹c¹ fazê. Wielu
m³odych ludzi porzuca wiarê, bo jest taka
moda, bo nikt na to nie zwróci nawet uwagi
w ich domach. Zniszczone zosta³o zaufanie
do wszystkich instytucji, w tym tak¿e do Ko
cio³a. £atwoæ z jak¹ rozwydrzone dziew
czyny profanuj¹ miejsca wiête, jak wykrzy
kuj¹ obrzydliwe rynsztokowe has³a ka¿e
przypuszczaæ, ¿e czas dyskusji dawno min¹³.
Blokuj¹ ulice i wrzeszcz¹ na ca³e gard³o, ¿e
to wojna i rewolucja! Nie wiedz¹ nawet,

wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej, tzn. zakazu prawa do
zabijania chorego dziecka. Decyzja z 22 padziernika (w dniu, w którym Koció³ wspomina
w. Jana Paw³a II) sta³a siê detonatorem ulicznego wybuchu. Si³a protestów i sprawna orga
nizacja manifestacji wskazuj¹ na to, ¿e nie jest to akcja spontaniczna. Kto chcia³ rozhutaæ
nastroje w Polsce, podobnie jak w podobnym czasie rozko³ysano nastroje ulic Bia³orusi;
tylko ¿e tam wrogiem nazwany zosta³ prezydent £ukaszenka, a w Polsce wrogiem sta³ siê
Koció³ katolicki, prawdy wiary, któr¹ g³osi i ¿ycie Polaków.
Na czele protestów stanê³a Rada Konsulta
cyjna strajkuj¹cych kobiet. Ciekawostk¹ jest
to, ¿e w konsultacyjnym gronie znalaz³y
siê kobiety p³ci obojga, bo obok, m.in. Bar
bary Labuda, Beaty Chmiel, Danuty Kuroñ,
czy Moniki P³atek, znalaz³ siê równie¿ Mi
cha³ Boni. Kobiety ¿¹daj¹ ust¹pienia rz¹du
i swobodnego prawa do zabijania nienaro
dzonych dzieci. ¯eby to osi¹gn¹æ, profanuj¹
kocio³y i wrzeszcz¹ rynsztokowym jêzykiem
rozmaite wulgarne has³a, np.: wyp laæ!,
wyp laæ!, wyp laæ!. Chyba dlatego, ¿e
strajk organizuj¹ ludzie gender, którzy nie
przywi¹zuj¹ wiêkszej wagi do p³ci, zamasko
wane anonimy pozbawia³y siê kobiecoci za
s³aniaj¹c twarze czarnymi maskami z czerwo
n¹ run¹ sig (Siegrune), okultystycznym zna
kiem, jakim pieczêtowa³o siê Hitlerjugend.
Najistotniejsze jest to, ¿e wci¹gniêto w tê
brudn¹ awanturê polsk¹ m³odzie¿. W polity
ce nic nie dzieje siê spontanicznie. Wiêkszoæ
wydarzeñ poprzedzona jest re¿ysersk¹ prac¹
ideologów i polityków w zaciszach gabine
tów. Potem wyczekuje siê odpowiedniego
momentu, by rzuciæ iskrê. Re¿yserom tym
przeszkadza polski katolicyzm, dlatego od
dawna psuli nasz¹ m³odzie¿, bo m³odych
ludzi naj³atwiej jest zaprzêgn¹æ do brudnej
roboty. Wiadomo  kto przejmie m³odzie¿,
ten ma w³adzê. W Polsce by³o wiele orod
ków, które przygotowywa³y uczniów i stu
dentów do rewolucji ideologicznej. Wród
nich wyró¿nia siê Gazeta Wyborcza (udzia
³owcem wydawcy tej gazety  Agory jest
Georg Soros  sponsor wielu zadym na ca³ym
wiecie, zwanych kolorowymi lub czarnymi
rewolucjami). Rzucono do Polski wielkie si
³y, by zniszczyæ ³ad ukszta³towany przez cy
wilizacjê ³aciñsk¹, by walczyæ z katolicyz
mem, z rodzin¹ i nasz¹ narodow¹ to¿samo
ci¹. Tegoroczn¹ ods³on¹ tej walki byli akty
wici LGBT, którzy w sierpniu tego roku na
ulicach Warszawy pokazali swoje prawdziwe
oblicze. Teraz narzêdziem w walce przeciw
ko cywilizacji ¿ycia jest polska m³odzie¿.
Ci, którzy mieli tê nieprzyjemnoæ wi
dzieæ naocznie maszeruj¹ce dzieci, g³ównie
dziewczyny, byli przera¿eni nie tylko wulgar
noci¹ hase³, jakie nieli na transparentach, ale
dum¹ z jak¹ je g³osili. Wród nich sz³y matki
z ma³ymi dzieæmi. Mo¿na tam by³o przeczytaæ
takie has³a: to jest wojna, mam doæ,
moje cia³o mój wybór. Ci m³odzi ludzie ro
bili wra¿enie, jakby walczyli o wielk¹, dobr¹
sprawê. Tak im powiedziano. Znieczulano ich
przez lata. Zamieniano prawdê na k³amstwo
i dobro na z³o. Boga nie ma i grzechu nie ma,
wiêc wszystko wolno. Zarówno rodzice, jak
i szko³a oraz media maj¹ udzia³ w tym destruk
cyjnym procesie. M³odzie¿ karmiona antykul
tur¹ pe³n¹ brzydoty, blunierstw i seksu,
zatraci³a umiejêtnoæ rozpoznawania piêkna
i dobra. Sta³a siê narzêdziem wojny kulturo
wej  szatañskiej walki z Bogiem. Trzy warto
ci: prawda, dobro i piêkno, przesta³y funkcjo

co z regu³y znacz¹ dla kobiet wojna i rewo
lucja. I oby nie musia³y tego nigdy prze¿yæ.
Kto prowadzi og³upia³y t³um przed ³ódzk¹
katedrê i na Franciszkañsk¹ 3, gdzie bez
wstydnie ubli¿aj¹ ksiê¿om i pamiêci wiêtego
Janowi Paw³owi II. Kto po³o¿y temu kres?
To ju¿ nie czas, ¿eby rozwa¿aæ, jak to siê
sta³o, ¿e w tak wielu m³odych ludziach ujaw
ni³o siê tyle nienawici. Kto zawini³? M³o
dzie¿ jest odbiciem ca³ego spo³eczeñstwa
i rodzin w których wzrastaj¹. M³ody cz³o
wiek ch³onie to, co widzi w domu, w szkole,
w mediach. Doroli Polacy wychowani za
komuny w normalnych rodzinach, w kultu
rze cywilizacji chrzecijañskiej, nie uodpor
nili swoich dzieci przed z³odziejami dusz.
Dlatego jestemy winni jako zbiorowoæ. Za
wszystko trzeba bêdzie zap³aciæ wkrótce.
Gdy widzimy t³umy bezbo¿nej, bezmylnej
m³odzie¿y na ulicach, na pewno zastanawia
my siê, jaka bêdzie nasza przysz³oæ, gdy bê
dziemy starzy i niedo³ê¿ni. Czy z tej ok³ama
nej przez doros³ych m³odzie¿y wyrosn¹ lu
dzie u¿yteczni Polsce, ludzie gotowi do wy¿
szych celów i powieceñ?
Trwa zaciêta walka na polskich ulicach,
ale w istocie, jest to duchowa walka miêdzy
dobrem i z³em. wiat coraz bardziej siê rady
kalizuje i polaryzuje. Wynaturzenie sta³o siê
nowoczesnoci¹. Po której stronie stanie
Polska? Czy ocalimy nasze narodowe i kato
lickie dziedzictwo? Gdy widzimy t³umy zma
nipulowanych dzieci walcz¹cych o prawo do
zabijania dzieci, o wyrzucenie religii ze szkó³,
jak echo przypominaj¹ siê s³owa Ks. Kard.
Stefana Wyszyñskiego, który w 1957 roku
zwróci³ siê do polskich rodziców: Rodzice!
Wasza godzina w Polsce nadesz³a. Nie myl
cie, ¿e kto inny uratuje nasz Naród.
Rozruchy uliczne s¹ niebezpieczne, bo
mo g¹ staæ siê pretekstem wprowadzenia
obcych wojsk na teren Polski. Ustawa 1066
o bratniej pomocy obcych wojsk uchwa
lona w 2014 r., tylko czeka na wprowadzenie
jej w ¿ycie. Obecny patriotyczny rz¹d ni
czego nie zrobi³, by j¹ anulowaæ. W ostatnich
latach by³o ju¿ kilka prób destabilizacji Polski.
W 2016 r. walczono przeciwko ³amaniu de
mokracji, potem walczono o praworz¹dnoæ,
a teraz licealici, studenci oraz kobiety wal
cz¹ o aborcjê na ¿yczenie, o wyzwolenie siê
z kajdan Kocio³a katolickiego. Ten strajk ob
na¿y³ kryzys pañstwa polskiego. W³adze nie
reaguj¹, nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków.
Pañstwo jest wodzone za nos przez grupki roz
wydrzonej m³odzie¿y albo pañstwo udaje
bezradnoæ, aby rozruchami przykryæ inne
dramatyczne fakty. Przepisy zakazuj¹, pod
wysok¹ kar¹, gromadzenia siê wiêcej ni¿ piê
ciu osób. Panuje w koñcu koronawirus. Jednak
relacje z burd rozzuchwalonych t³umów ka¿¹
przypuszczaæ, ¿e pañstwo k³amie, albo pañst
wo siê boi, albo pañstwo chce rozruchów
przed kocio³ami
Mówiê do ludzi mojego pokolenia: Nie
bójcie siê mówiæ prawdy i stawaæ w obronie
prawdy! Na naszych oczach dokona³o siê wie
le zmian  politycznych, technicznych, admi
nistracyjnych. Tylko my pamiêtamy, jak pisze
siê w zeszycie stalówk¹ maczan¹ w ka³ama
rzu, a dzisiaj s¹ komputery, smartfony i smsy.
Wiele zmieni³o siê wokó³ nas, ale nasze serca
pozosta³y katolickie i polskie. Czy pozwolimy
je sobie wyrwaæ z piersi? Czy pozwolimy
zabiæ w sobie duszê i wiarê? Wiara katolicka
i polskoæ s¹ zroniête na zawsze, ale dzisiaj
poddawane s¹ drastycznej próbie. Uprzedzam,
¿e nie bêdzie ³atwo. A wiêc nie dopuæmy, aby
utraci
Polskê, która znamy. Nasze Wnuki by
nam tego nie wybaczy³y.

MIROS£AW ORZECHOWSKI
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Szanuj, broñ, mi³uj ¿ycie i s³u¿ ka¿demu ¿yciu ludzkiemu!
Polskie ulice zap³onê³y agresywnymi protestami kobiet po wyroku Trybuna³u Konstytucyj
nego w sprawie aborcji eugenicznej, tzn. zakazu prawa do zabijania chorego dziecka.
Rozpêta³ siê piekielny wrzask oszala³ych z nienawici, g³ównie m³odych ludzi, id¹cych
ulicami z nienawistnymi proporcami i maskami oznaczonymi okultystyczn¹ run¹ (znakiem)
Sieg, co po niemiecku znaczy zwyciêstwo. Znakiem tym oznacza³y siê oddzia³y Hitlerju
gend, ale nie wiem, czy jaki jest zwi¹zek duchowy jednych z drugimi.
Trybuna³u Konstytucyjnego wyda³ wyrok
w sprawie aborcji eugenicznej, tzn. zakazu
prawa do zabijania chorego dziecka. W isto
cie sêdziwie Trybuna³u wyrokowali w spra
wie art. 38 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, który mówi: Rzeczpospolita Polska
zapewnia ka¿demu cz³owiekowi prawn¹ och
ronê ¿ycia.
Mo¿na by skoñczyæ na tym. Bo jeli
Rzeczpospolita Polska zapewnia ka¿demu
cz³owiekowi prawn¹ ochronê ¿ycia, to zna
czy, ¿e ka¿dy obywatel Polski ma prawo czuæ
siê bezpieczny, bo jego ¿ycia broni pañstwo
polskie. Czy jest tak w istocie?
Wynêdzniali komentatorzy polityczni
krzycz¹, ¿e Jaros³aw Kaczyñski pope³ni³
b³¹d, bo kaza³ wydaæ Trybuna³owi Konsty
tucyjnemu orzeczenie, w sprawie zakazu
aborcji, bo kaza³ mu to zrobiæ Koció³. Do
daj¹ zaraz, ¿e swoj¹ decyzj¹ Kaczyñski uwol
ni³ D¿ina z butelki, bo poderwa³ do dzia³ania
kobiety, które bêd¹ teraz broniæ swoich praw.
Drogi Czytelniku, jeli doczyta³e ten
tekst do tego miejsca, to pozwól, ¿e  nie zna
j¹c Twoich pogl¹dów  wyjaniê kilka oko
licznoci powy¿szego rozumowania.
1. To sêdziowie Trybuna³u Konstytucyjne
go (tej czy poprzednich kadencji) pope³nili
b³¹d, nie wydaj¹c wyroku w tej sprawie.
2. Zapis Art. 38 Konstytucji mówi, ¿e
Rzeczpospolita Polska zapewnia ka¿demu
cz³owiekowi prawn¹ ochronê ¿ycia, nie mó
wi nawet, ¿e obywatelowi, tylko cz³owie
kowi, a dziecko nienarodzone jest WY
£¥CZNIE cz³owiekiem.
3. Jaros³aw Kaczyñski rzeczywicie po
pe³ni³ karygodny b³¹d, ale nie w roku 2020,
tylko w roku 2007. Wtedy, podczas procedo
wania koniecznych zmian w Konstytucji z³o
¿ony zosta³ wniosek, aby art. 38 Konstytucji
sprecyzowaæ nastêpuj¹co: Rzeczpospolita
Polska zapewnia ka¿demu cz³owiekowi

prawn¹ ochronê ¿ycia od chwili poczêcia, a¿
do naturalnej mierci. I wtedy przeciwni te
mu zapisowi byli pos³owie Prawa i Sprawie
dliwoci. Gdyby wtedy dokonano zmiany,
nie by³by potrzebny dzisiaj wyrok Trybuna³u
Konstytucyjnego.
4. Dziecko poczête w ³onie matki, od
chwili poczêcia jest odrêbnym organizmem
ludzkim, a wiêc kobieta ¿¹daj¹ca prawa do
aborcji ¿¹da prawa do zabijania drugiego
cz³owieka. Katolicy wiedz¹, ¿e w chwili po

czêcia dziecko otrzymuje niemierteln¹ du
szê i odrêbnoæ organizmu. A wiêc, dziecko
poczête dlatego jest dzieckiem, bo jest
cz³owiekiem.
5. Argument, ¿e dziecko miertelnie cho
re powinno byæ zabite dla dobra jego sa
mego, b¹d dobra matki jest pogl¹dem nie
tylko zdegenerowanym, ale i paradoksalnym,
bo zak³ada, ¿e lekarstwem na mierteln¹ cho
robê ma byæ mieræ. Katolicy wiedz¹, ¿e aby
np. kandydat na o³tarze móg³ byæ og³oszony
wiêtym, to musi wyst¹piæ dowód w po
staci uzdrowienia, którego nie potrafi¹ wyt³u
maczyæ lekarze. Przypadków takich s¹ tysi¹
ce! Jak zatem przyj¹æ, ¿e dziecko chore w ³o
nie matki na pewno nie wyzdrowieje?
6. ¯adne pañstwo, podobnie jak ¿adna
matka nie mo¿e dla wygody, z oszczêd
noci, ani nawet z litoci mordowaæ w³as
nych Rodaków i w³asnych dzieci. Cywilizac

IWONA KLIMCZAK

Adwent, czyli czas oczekiwania
29 listopada w Kociele katolickim rozpoczyna siê Adwent. Adwent po ³acinie oznacza
przyjcie i jest czasem radosnego oczekiwania na Narodzenie Pañskie. Przez cztery tygodnie
poprzedzaj¹ce Bo¿e Narodzenie bêdziemy przygotowywaæ siê do wi¹t Bo¿ego Narodzenia.
W okresie Adwentu kap³an przybiera wpraw
dzie fioletowe szaty podczas nabo¿eñstw,
a o³tarza nie zdobi siê kwiatami, ale nie jest
czas smutku, lecz czas radosnego oczekiwa
nia i refleksji nad w³asnym ¿yciem i wiar¹.
Wierni uczestnicz¹ te¿ w nabo¿eñstwach po
wiêconych Matce Bo¿ej. Nazwa nabo¿eñ
stwa  ro raty  pochodzi od ³aciñskiej pieni
na wejcie Rorate caeli desuper  Spucie
niebiosa rosê.
W czasie Rorat przy o³tarzu zapalana jest

ja chrzecijañska, która zbudowa³a Europê
wytworzy³a w tej sprawie odrêbne pojêcie:
dzieciobójstwo. Skoro dla bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego skazywani s¹ wyro
kami s¹dów królobójcy, matkobójcy i oj
cobójcy, aby mieli wiadomoæ, ¿e to zbrod
nia, musi mieæ sankcje karn¹ dzieciobójst
wo, bo termin jest znany i jeszcze niedawno
by³ sankcjonowany prawem.
Dzieciobójstwo to przera¿aj¹cy grzech.
W debacie narodowej problem zabijania ko
gokolwiek z ludzi nigdy nie powinien wystê
powaæ, a ju¿ bezbronni Rodacy, byæ mo¿e
w przysz³oci wielcy Polacy, zabijani byæ
nie mog¹. Udzia³ w dyskusji na ten temat
sprowadza nas do poni¿aj¹cego cz³owieka po
ziomu. Bronimy ¿ycia zwierz¹t futerkowych
i zakazujemy wi¹zania psa na ³añcuchu, a bez
wahania akceptujemy rze niewini¹tek? Czy
nie czujecie, ¿e kto chce nas wepchn¹æ do
piek³a?
 Ocena, na jak¹ Polacy zdadz¹ egzamin
z wolnoci, w du¿ym stopniu uwarunkowana
jest tym, jak uporaj¹ siê z plag¹ zabijania nie
narodzonych  zwraca³ uwagê w. Jan Pawe³
II.  Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych,
zas³uguje na miano barbarzyñskiej. Choæby
nawet mia³a wielkie osi¹gniêcia gospodarcze,
techniczne, artystyczne oraz naukowe  akcen
towa³ nasz wiêty Rodak w 1997 r. w Kaliszu.
Zastanówmy siê chwilê, czy mo¿na uznaæ
za przypadek trzêsienie ziemi po wybuchu
piekielnym po³¹czonych ataków na ludzkie
¿ycie, na Koció³, na biskupów, na religiê
w szko³ach? Z³y duch nie kryje ju¿ swojego
obrzydliwego pyska, bo widzi, ¿e wystarczy
³o 30 lat wolnoci, ¿eby Polacy otworzyli
ramiona w gecie powitalnym diab³a. Nie bê
dziemy oczywicie têskniæ za czasami komu
ny, chocia¿ tamten system nigdy nie siêgn¹³
po nasze wiêtoci; móg³ najwy¿ej zabiæ
ksiêdza i daæ Kocio³owi mêczennika, a ten
system szatañski zabiæ chce nasz¹ duszê.
Przygotujmy siê na to i nie ustêpujmy z³u.
Dzi mêczeñstwo nie polega na przelewaniu
krwi, najwy¿ej na drwinie, czy towarzyskim
ostracyzmie. Krew za nas przelewaj¹ niewin
ne i bezbronne dzieci. B¹dmy chocia¿ godni
miana ich obroñców.

dodatkowa wieca, ozdobiona bia³¹ kokard
k¹, która symbolizuje niepokalane poczêcie.
Nabo¿eñstwo rozpoczyna siê przy zgaszo
nych wiat³ach, zapalanych dopiero w trakcie
liturgii. Wierni przychodz¹ do kocio³a ze
wiecami, a po nabo¿eñstwie wracaj¹ z zapa
lonym wiat³em do domów.
Obchodzenie Adwentu ma w Kociele
d³ug¹ tradycjê  pierwsze wzmianki o nim
pochodz¹ z IV w. i wi¹¿¹ siê z tradycjami
galijskimi i hiszpañskimi. Na prze³omie VI

i VII w., tj. od pontyfikatu Papie¿a Grzegorza
Wielkiego Adwent ma postaæ przypomina
j¹c¹ dzisiejsz¹: trwa³ cztery tygodnie i by³ 
podobnie jak dzi  czasem radosnego ocze
kiwania na przyjcie Pana Jezusa.
Roraty by³y znane w Polsce ju¿ w XII w.,
Wed³ug tradycji nabo¿eñstwo sprowadzi³a
do Polski w. Kinga, ¿ona Boles³awa Wstyd
liwego.
Z Adwentem zwi¹zanych jest szereg
ludowych zwyczajów, niektóre z nich kulty
wowane s¹ do dzi. W niektórych regionach
Polski znany jest te¿, wywodz¹cy siê z nie
mieckiej tradycji, zwyczaj robienia wieñców
adwentowych. Wieniec taki wykonywany jest
z iglastych ga³¹zek, umieszcza siê w nim czte

ry wiece, które zapala siê w kolejne tygodnie
Adwentu  w pierwszym  jedn¹, w drugim
 dwie, itd. Wieniec taki zapala siê te¿ podczas
wieczerzy wigilijnej, wówczas p³on¹ wszyst
kie wiece. W niektórych regionach kraju
robione te¿ specjalne adwentowe kalendarze.
W dawnej Polsce szczególny charakter
mia³y wieczory adwentowe na wsiach. Dzi
odesz³y w zapomnienie, ale warto pamiêtaæ,
¿e mia³y podkrelaæ szczególny charakter te
go okresu, budowaæ wspólnotê ludzi wierz¹
cych oczekuj¹cych na narodziny Zbawiciela.
W czasach rosn¹cej komercjalizacji, gdy
coraz wiêkszej liczbie ludzi wiêta Bo¿ego
Narodzenia kojarz¹ siê z zakupami, koloro
wymi ozdobami i coraz bardziej wymyl
nymi podarunkami warto pamiêtaæ o ducho
wym wymiarze wi¹t, do których ma nas
przygotowaæ ten szczególny czas oczekiwa
nia.

TERESA SZEMERLUK
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Kim s¹ podpalacze wiata?
Pandemia koronawirusa i parali¿ ca³ego wiata ka¿e niejednemu z nas zastanowiæ siê nad

tem. Wmawia siê, ¿e s¹ wyznawcami spisko
wych teorii. Fakty i dokumenty mówi¹ jednak
co innego. Mamy do czynienia nie ze spisko
w¹ teori¹, lecz ze spiskow¹ praktyk¹. Masone
ria ujawni³a oficjalnie istnienie w 1717 r. i od
t¹d jej liderzy realizuj¹ swój plan przemiany
wiata. W dokumencie Protoko³y Mêdrców
Syjonu precyzyjnie wy³o¿ono zamiar przejê
cia wiata przez wtajemniczonych, czyli lo¿e
masoñskie wszystkich rytów, stworzone przez
¯ydów i tajnie przez nich sterowane. Prze
miewcy mówi¹ o tym dokumencie jako o fal
syfikacie, ale nie podejmuj¹ próby zmierzenia

sonia sta³a siê niezmiernie liczn¹, a pos³ugu
j¹c siê zuchwalstwem i chytroci¹, opanowa³a
wszystkie stopnie hierarchii spo³ecznej i zajê³a
w ³onie pañstw nowoczesnych w³adzê prawie
równ¹ monarszej.
W ostatnim stuleciu lokomotyw¹ wiato
wego globalizmu sta³ siê Komitet 300  lo¿a
Iluminatów rang¹ wa¿niejsza od Klubu Bilder
berg i Komisji Trójstronnej. Strategicznym ce
lem tej organizacji jest budowanie NWO na
gruzach pañstw narodowych i chrzecijañstwa.
Ma to byæ osi¹gniête poprzez drastyczn¹ depo
pulacjê. Temu celowi s³u¿y straszenie ludzko
ci przeludnieniem, zagro¿eniem ekologicznym
itp. W krêgu dzia³ania Komitetu 300 znajduj¹
siê liczne fundacje i organizacje paramasoñs
kie. Wród nich jest Czerwony Krzy¿, YMCA,
Rotary Club, Lions Clubs. Na temat tajnej w³a
dzy powsta³o na wiecie wiele ksi¹¿ek. Przyk
³adem mo¿e byæ dobrze udokumentowana pra
ca ksiêdza Juana Antonio Cervery pt. Pajê
czyna w³adzy i rozprawa prawicowego publi
cysty Texe Marrsa Tajna w³adza wiata.

siê ze sprawdzalnoci¹ w biegu historii progra
mu nakrelonego w Protoko³ach. Wiêkszoæ
zapisanych tam projektów zosta³o ju¿ zrealizo
wanych. Trzeba byæ lepym, ¿eby nie widzieæ,
¿e to co zaplanowa³a wierchuszka tajnych or
ganizacji, zosta³o ju¿ w wiêkszoci zrealizowa
ne. Znana jest futurystyczna wypowied wp³y
wowego masona Heinricha Heine z 1842 r.:
 znikn¹ narody i religie, powstanie jedna
ojczyzna, jedna wiara, ¿ycie szczêliwe na
ziemi. Wród wielu podobnych wypowiedzi
osób zwi¹zanych z masoneri¹ wyró¿nia siê
zdanie: Nadchodz¹cy cz³owiek przysz³oci bê
dzie mieszañcem ( ) Przywódcami maj¹ byæ
¯ydzi, poniewa¿ dobrotliwa Opatrznoæ obda
rzy³a Europê ¯ydami jako now¹ ras¹ szla
check¹ z ³aski Ducha. Wypowied ta pocho
dzi z 1923 r., a jej autorem jest Richard Cou
denhoveCalergi  cz³onek wiedeñskiej lo¿y
Humanitas i Ró¿okrzy¿owców, prekursor
Unii Europejskiej i autor idei tzw. Paneuropy.
G³ównym wrogiem tajnego rz¹du jest
Koció³ katolicki. Wiele lat po barbarzyñskiej
rewolucji francuskiej G. Nazzim, cz³onek w³os
kiej masonerii Alta Vendita powsta³ej w cza
sach Mazziniego i Garibaldiego w 1885 r. po
wiedzia³: Naszym ostatecznym celem jest ten
sam cel co cel Voltairea i Francuskiej Rewo
lucji, zniszczenie katolicyzmu . Papie¿e roz
poznali cele masonerii i w wielu dokumentach
ostrzegali wiat przed tajnymi organizacjami.
W encyklice Humanum Genus z 1884 r. pa
pie¿ Leon XIII napisa³: od pó³tora wieku Ma

W obu tych ksi¹¿kach mo¿na znaleæ wiele
informacji o Klubie Bildenberg i Komisji Trój
stronnej. Klub Bilderberg zosta³ za³o¿ony
w 1954 r. z inicjatywy Józefa Retingera, jedne
go z najbardziej wp³ywowych masonów histo
rii  cz³onka lo¿y Bnei Brith skupiaj¹cej wy
³¹cznie ¯ydów. Organizacja ta pe³ni rolê pasa
transmisyjnego ideologów NWO na politykê,
gospodarkê i media. Zaledwie kilka osób na
le¿y do cis³ego kierownictwa tej grupy. S¹ to
przede wszystkim przedstawiciele najbogat
szych dynastii, klanów bankierskich i gigan
tów finansowych. Posiadaj¹ wielk¹ wiedzê.
Dooko³a tej grupki uplasowany jest drugi kr¹g
 ok. 30 osób, które nie posiadaj¹ prawa g³osu
decyduj¹cego, a jedynie g³os doradczy. Pozo
sta³e ok. 100 osób to osobistoci zapraszane ze
wzglêdu na swoje wp³ywy w wiecie polity
ki, gospodarki, mediów. Ich rola ogranicza siê
do sk³adania relacji i raportów o sytuacji w ich
krajach. Na spotkaniach otrzymuj¹ instrukcje
i zadania na nastêpny rok. Podobn¹ rolê pasa
transmisyjnego odgrywa Komisja Trójstronna
powsta³a z inicjatywy Davida Rockefellera. Jej
powstanie og³osi³ w 1972 r. g³ówny inspirator
globalizmu Henry Kissinger. Organizacja ta
jest mniej ekskluzywna ni¿ Klub Bilderberg,
ale trzykrotnie liczniejsza. Spotkania odbywaj¹
siê oko³o miesi¹c wczeniej ni¿ spotkania
Grupy Bilderberg i s¹ jakby sesj¹ przygoto
wawcz¹ do spotkania Grupy Bilderberg.
Wa¿nym orodkiem wiatowego rz¹du jest
amerykañska Rada Stosunków Zagranicznych

procesami, które zachodz¹. W tych poszukiwaniach najtrudniej jest okreliæ, gdzie mieszcz¹ siê
rzeczywiste orodki w³adzy. Angeli Merkel nie mo¿na pos¹dzaæ o to, ¿e nie wie, co siê na wiecie
dzieje, dlatego jej niedawna wypowied, ¿e w ci¹gu najbli¿szych 30 lat opucimy ca³y nasz
sposób ¿ycia, jest wa¿n¹ informacj¹. Zapowiedzi¹ globalnego resetu jest ksi¹¿ka pt. Co
vid19The Great Reset opublikowana w lipcu tego roku, w której czytamy, ¿e wiat nigdy nie

Autorem ksi¹¿ki, który wieszczy wielkie zmia
ny prof. Klaus Schwab  za³o¿yciel wiatowe
go Forum Gospodarczego (Ekonomicznego),
które od 1971 r. organizuje szczyty w szwaj
carskim orodku narciarskim w Davos. Co ro
ku w lutym spotkaj¹ siê tam najwa¿niejsze g³o
wy wiata: liderzy polityczni, szefowie najwa¿
niejszych firm wiata oraz wybrani naukowcy,
intelektualici i artyci. Podczas szczytu oko
lice Davos s¹ pilnie strze¿one przed ciekaws
kimi dziennikarzami, dlatego do publicznej
wiadomoci dostaje siê tylko to, co musi, czyli
trudne do rozszyfrowania komunikaty typu
rozpoczniemy now¹ erê tak¿e w sferze my
lenia. Takie zdanie by³o myl¹ przewodni¹
szczytu w 2000 r. Zapewne by³a to zapowied
ofensywy internetowej i informatycznej. Na
innych szczytach omawiano klonowanie, bez
gotówkowy pieni¹dz itp. Uczestnicy obrad po
zapoznaniu siê w Davos z priorytetami dzia³añ
wracaj¹ do swoich krajów i je realizuj¹.
Szczyt w Davos to tylko jeden z wa¿nych
orodków dowodzenia wiatem. Od kilkudzie
siêciu lat dziedzice wielkich fortun, g³owy
pañstw, szefowie ponadnarodowych korporac
ji spotykaj¹ siê na tajnych spotkaniach. Podej
muj¹ decyzje, obalaj¹ rz¹dy, obsadzaj¹ urzêdy,
decyduj¹ o cenach, wojnie i pokoju. Wielu s³y
sza³o o istnieniu takich organizacji i stowarzy
szeñ, jak angielski Królewski Instytut Spraw
Miêdzynarodowych (RIIA), amerykañska Ra
da Stosunków Zagranicznych (CFR), Grupa
Bilderberg, Komisja Trójstronna, Klub Rzym
ski, Komitet 300. Organizacje te s¹ ze sob¹
po³¹czone systemem powi¹zañ, ale szczegó³y
tych powi¹zañ s¹ pilnie strze¿one. Media zaw
sze przedstawia³y te organizacje jako zwyk³e
kluby towarzyskogospodarcze, ewentualnie
jako stowarzyszenia, które pragn¹ szczêcia
ca³ej ludzkoci. Faktycznym celem ludzi kieru
j¹cych tymi organizacjami jest wcielanie w ¿y
cie konkretnych projektów, gronych dla wia
towej spo³ecznoci. Niektórzy nazywaj¹ to pla
nem NWO (New World Order). Jest on reali
zowany jest od wielu lat poprzez wywo³ywa
nie zamêtu i chaosu we wszystkich zak¹tkach
wiata. Warto wymieniæ kilka punktów tego
planu, którego g³ównym celem jest zniszczenie
pañstw narodowych i Kocio³a katolickiego.
Do realizacji tego planu ma s³u¿yæ: wywo³y
wanie wojen i ich groby, terroryzm, ogólno
wiatowy kryzys finansowy, wywo³ywanie
psychozy pandemii, katastrofy ekologiczne,
niszczenie rodowiska naturalnego przez wpro
wadzenie upraw rolin GMO, obowi¹zkowe
szczepienia, tworzenie atmosfery strachu i nie
nawici, tworzenie przepisów prawnych ogra
niczaj¹cych swobody obywatelskie. W ostat
nich latach nast¹pi³a kumulacja tych zjawisk.
W przestrzeni publicznej, w mediach,
w szkole, na uczelniach, a nawet w semina
riach unika siê s³owa masoneria; a je¿eli ju¿
siê o niej wspomina, to pisze siê o niej w otocz
ce szlachetnych hase³, ¿e dzia³a na rzecz poko
ju, równouprawnienia, wolnoci i tolerancji.
Nie traktuje siê powa¿nie ludzi, którzy próbuj¹
mówiæ prawdê o piramidzie w³adzy i roli przy
wódców tajnych organizacji w rz¹dzeniu wia
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wróci do normalnoci, a koronawirus jest punktem zwrotnym w naszym globalnym rozwoju.

(CFR) nazywana nieformalnym rz¹dem USA.
W czasie II wojny wiatowej CFR opracowa³a
projekt, który znalaz³ swój fina³ na miêdzyna
rodowej konferencji w Bretton Woods w 1944 r.
To wtedy ustanowiono nowe instytucje globa
listyczne, w tym ONZ, MFW i Bank wiato
wy. W ostatnich dwóch stuleciach miêdzyna
rodówka bogaczy przejê³a kontrolê nie tylko
nad wiêkszoci¹ banków, ale te¿ nad krajowy
mi bud¿etami. Centralne rz¹dzenie wiatem
mia³o byæ osi¹gniête poprzez d³ug. Papie¿ Pius
XI opisa³ ten destrukcyjny proces: Ci, co kon
troluj¹ pieni¹dz i kredyt, stali siê panami na
szego ¿ycia, a bez ich zgody nikt nie mo¿e
oddychaæ. Do najbogatszych klanów, które
macza³y palce w zad³u¿eniu wiêkszoci pañstw
na wiecie nale¿¹ m.in.: Rockefellerowie,
Rothschildowie, Morganowie, Schiffowie, As
torowie. Potêga finansowa tych klanów wymy
ka siê szacunkom. To oni i im podobni opano
wali rynki finansowe, paliwowe, handlowe
i media. Poprzez szereg za³o¿onych przez sie
bie fundacji steruj¹ systemami wychowania,
edukacji i religiami. Filantropia, z której s¹
znani, jest sposobem kreacji pozytywnego wi
zerunku klanu. Maj¹ przepotê¿ny wp³yw na
wiatowe instytucje. Dla przyk³adu  do ro
dzinnej posiad³oci Rockefellerów w Pontiaco
Hills w Nowym Yorku wzywani s¹ na dywa
nik podwykonawcy  sekretarze ONZ, pre
zesi MFW i Banku wiatowego.
Je¿eli tajny rz¹d wiatowy zrealizuje
swoje plany, czeka nas nieciekawa przysz³oæ.
Widzimy dzisiaj jej przedsmak, jakim s¹ mias
tawiêzienia. W przeciwieñstwie do wsi, infra
struktura miast pozwala na totaln¹ kontrolê
i inwigilacjê. Chiny s¹ pañstwem, gdzie reali
zacja projektu zwanego systemem punkto
wym jest najbardziej zaawansowana. Miliony
kamer ledzi wiêkszoæ mieszkañców kraju.
Umo¿liwia to system kamer, technologia 5G
i aplikacje szpieguj¹ce. Plan zak³ada wy³apy
wanie ka¿dego, który wy³amie siê z systemu.
Taki kto bêdzie internowany do pilnie strze
¿onych miejsc izolacji. Pañstwa, które by³y
zapónione w dziedzinie technologii cyfrowej
i informatyzacji, teraz w okresie pandemii,
szybko nadrabiaj¹ zaleg³oci.
Mo¿ni tego wiata  wierchuszka finanso
wa, Wtajemniczeni, Olimpians, Owie
ceni, czy jakkolwiek by ich nazwaæ, zaprojek
towali przekszta³cenie wiata we w³asne pry
watne lenno. Projekt ten ma siê ku koñcowi.
Na naszych oczach wy³ania siê Nowy ³ad 
New World Order ( NWO ). Obecna pandemia
 super kryzys, po¿era dorobek naszej pracy
i pracy naszych przodków. Wzmaga siê atak
na rodzinê i Koció³ katolicki. Jestemy wiad
kami byæ mo¿e ostatniego etapu serii wydarzeñ
inspirowanych przez tajne organizacje  pod
palaczy wiata, którzy finansowali i organizo
wali wiêkszoæ rewolucji (wojnê domow¹
w Stanach Zjednoczonych, rewolucjê francus
k¹, w³osk¹ i rosyjsk¹) oraz obie wojny wiato
we. W 1928 r. pisarz H G Wells  mason, orê
downik NWO w ksi¹¿ce Otwarta konspiracja.
Plany rewolucji wiatowej uroczycie og³osi³
spisek przeciwko cywilizacji chrzecijañskiej.
Napisa³ tam: Charakter otwartej konspiracji
bêdzie teraz ujawniony. Stanie siê wielkim
wiatowym ruchem ( ) bêdzie czym wiêcej,
religi¹ wiatow¹. Ten sam przewidywacz
historii w 1933 r. zapowiedzia³: Musi powstaæ
wspólna wiara i wspólne prawo dla ludzkoci
( ). G³ówn¹ bitw¹ jest bitwa o wychowanie.
I jeszcze jedna zapowied tego samego autora
z 1939 r.: Nieprzeliczone masy ludzkie ( )
bêd¹ nienawidziæ Nowy wiatowy Porz¹dek
( ) i bêd¹ umieraæ protestuj¹c przeciwko
niemu. Pandemia Covid19 bardzo pomo¿e
w szatañskiej destrukcji wiata wymylonej
w g³owach tych co uwa¿aj¹ siê za nadludzi.
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Aspekt

Kodyfikacyjnej, opracowuj¹ca projekt pols
kiego kodeksu karnego dla odrodzonego
Pañstwa Polskiego. Wolnoci aborcji w tym
projekcie nie by³o, a kobieta, która zdecydo
wa³a siê, by j¹ przeprowadzono, jak równie¿
inny sprawca, stawa³a siê przestêpc¹. Jedynie
zagro¿enie dla ¿ycia matki dziecka lub po

równi ze sprawc¹ sensu stricte, czyli z kobie
t¹. Przepis ten stanowi³, ¿e nie tylko sam
bezporedni sprawca staje siê winnym zbrod
ni, lecz tak¿e ka¿dy, który przez rozkaz, pora
dê, nauczanie, pochwa³ê, czyn zbrodniczy
urz¹dza³, rozmylnie takowy spowodowa³,
wykonanie onego¿ umylnem dostarczaniem
rodków, usuwaniem przeszkód lub innym ja
kimkolwiek b¹d sposobem, popiera³, ku te
mu by³ pomocnym, do pewniejszego spe³nie
nia onego¿ przyk³ada³ siê; tudzie¿, który tylko
naprzód porozumia³ siê ze sprawc¹ wzglê
dem dania mu pomocy i wsparcia po spe³nie
niu czynu, albo wzglêdem udzia³u w zysku
i korzyci. Ponadto ze zbrodni¹ w myl § 8
zrównane by³o usi³owanie zbrodni. Nie bez
znaczenia by³ tak¿e § 9 ustawy, wed³ug któ
rego kto kogo do zbrodni wzywa, zachêca lub
sk³oniæ usi³uje, staje siê nawet wtedy, gdy

chodzenie dziecka z przestêpstwa seksualne
go wy³¹cza³y odpowiedzialnoæ karn¹ za do
konanie aborcji. Kodeks ten wszed³ w ¿ycie
w 1933 roku, a do tego czasu obowi¹zywa³y
w Polsce trzy kodeksy karne zaborców.
I tak, na terenie by³ego zaboru austriac
kiego stosowano powszechn¹ ustawê karn¹
z 1852 r. Otó¿, spêdzenie p³odu wed³ug § 144
austriackiej ustawy karnej z 1852 r. stanowi³o
zbrodniê. Karê za dokonanie ponosi³a w pier
wszym rzêdzie matka dziecka poczêtego. In
ne osoby dokonuj¹ce aborcji by³yby wspól
nikami lub uczestnikami zbrodni w myl § 5
tej ustawy i ponosi³yby odpowiedzialnoæ na

dzia³anie jego bezskutecznem zosta³o, win
nym usi³owanego sk³onienia do zbrodni tako
wej, i skazanym byæ ma na tê karê, jakaby na
usi³owanie zbrodni wyrzeczon¹ byæ mia³a.
W pozosta³ych dwóch kodeksach karnych:
niemieckim i rosyjskim regulacje by³y ana
logiczne. Dawa³y one maksymaln¹ ochronê
¿ycia dziecka nienarodzonego, za uchylenie
karalnoci mog³o nast¹piæ jedynie przez za
stosowanie kontratypu stanu wy¿szej ko
niecznoci.
Wspó³czenie wiat daleko odszed³ od te
go maksimum, a do krajów bloku sowieckie
go pod tym wzglêdem do³¹czy³y w latach

szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych XX w.
liberalne demokracje zachodnioeuropejskie
ogarniête tzw. rewolucj¹ seksualn¹. Z pañstw
by³ego bloku sowieckiego jedynie Polska
zdo³a³a wyzwoliæ siê z tej ob³êdnej hekatom
by dzieci nienarodzonych, prawda, ¿e nie de
cyzjami parlamentu, lecz orzeczeniami Try
buna³u Konstytucyjnego. S¹ jeszcze sêdzio
wie w Rzeczypospolitej...
Ostatni wybuch zagadnienia ochrony ¿y
cia dzieci nienarodzonych nast¹pi³ na skutek
drugiego orzeczenia Trybuna³u Konstytucyj
nego, eliminuj¹cego kontratyp wad dziecka
poczêtego lub gro¿¹cego mu jeszcze przed
urodzeniem siê zgonu. I mnie obecnoæ tego
kontratypu niepokoi³a, a to z powodu stale
rosn¹cej, chyba od pocz¹tku nowego stulecia
liczby aborcji dokonywanej w okoliczno
ciach okrelonych w tym kontratypie. Wyda
je mi siê, ¿e werdykty medyków, skazuj¹ce
dziecko poczête na mieræ, nie do koñca by³y
rzetelne, ¿e mnóstwo by³o tu nadu¿yæ.
Ratio legis tej przes³anki legalnoci abor
cji, a cilej kontratypu wy³¹czaj¹cego winê
sprawcy aborcji by³a, jak siê dowiedzia³em
z wypowiedzi sêdziego Trybuna³u Konstytu
cyjnego, autora jednego ze zdañ odrêbnych
do wyroku TK, potrzeba zapewnienia kobie
cie brzemiennej komfortu zarówno fizycz
nego, jak i psychicznego. Stanowisko to jest
b³êdne. Ów komfort, zarówno fizyczny, jak
i psychiczny jest co prawda dobrem prawnie
chronionym, lecz stoi w hierarchii dóbr znacz
nie ni¿ej od dobra, w którym rzekomo ma staæ
w kontrze, a mianowicie z ¿yciem drugiego
cz³owieka. Wartoæ tego dobra jest oczywi
cie wy¿sza od wartoci jakiegokolwiek kom
fortu kobiety i na odwrót, wartoæ wszela
kiego komfortu kobiety ma wartoæ oczywi
cie ni¿sz¹ od wartoci ¿ycia cz³owieka, nie
zale¿nie od stanu jego zdrowia aktualnego
lub prorokowanego, zarówno fizycznego, jak
i psychicznego. To tyle, tytu³em glosy do uza
sadnienia owego votum separatum.
Dobrze siê sta³o, ¿e to orzeczenie Trybu
na³u Konstytucyjnego, którego w tej treci
nie spodziewa³em siê, a którym jestem mile
zaskoczony zapad³o w tym roku, A.D. 2020,
w setne urodziny w. Jana Paw³a, którego
z pewnoci¹ ucieszy³o. Dobrze siê sta³o, ¿e
zapad³o w stulecie opracowania prawnokar
nej odpowiedzialnoci za pozbawienie ¿ycia
dziecka nienarodzonego przez Sekcjê Prawa
Karnego Komisji Kodyfikacyjnej odrodzo
nego Pañstwa Polskiego. Dobrze siê sta³o, ¿e
zapad³o w stulecie obrony tego pañstwa przez
naród polski przed hordami bolszewickimi.
Niech to nam przypomina, ¿e z aborcj¹ i li
bertynami w Polsce trzeba walczyæ i dzi, tak
jak sto lat temu o niepodleg³oæ z bolszewi
kami.
JACEK KÊDZIERSKI

wa³a taka czy inna ustawa  podkrela du
chowny w rozmowie z Radiem Maryja.  Kie
dy w ostatnich dniach prze¿y³em atak kostki
brukowej, która przebi³a okno w moim domu
arcybiskupim, to siê zastanawiam czy ten kto,
kto mówi, ¿e ma prawo do protestu, wzi¹³ pod
uwagê, ¿e kto móg³ staæ za t¹ szyb¹ i otrzymaæ
cios miertelny? Dok¹d bêdziemy siê ukry
waæ?  powiedzia³ Ks. Abp Depo.
Metropolita czêstochowski s³usznie uwa
¿a, ¿e niektórzy uczestnicy Strajku Kobiet to
awanturnicy, którzy chc¹ po prostu Polskê tak
czy inaczej rozwibrowaæ, czyli krótko mówi¹c
zniszczyæ. W ocenie Abp. Depo to, co siê dzie
je teraz u nas, odbywa siê w imiê le pojêtej
wolnoci.
Po tygodniowych zadymach na ulicach
polskich miast, kiedy ka¿dego dnia ho³ota
szturmowa³a w równych miastach katedry, za

biskupami uj¹³ siê m.in. prof. Andrzej Rzep
liñski, prezes Trybuna³u Konstytucyjnego
w stanie spoczynku. Zapewni³, ¿e jeli bêd¹
atakowani ksiê¿a, stanie w ich obronie.
Obserwuj¹c ostatnie wydarzenia w Polsce,
wspominam wiersz Leona Pasternaka:
w mojej ojczynie nigdy normalnie
albo wstydliwie albo nachalnie
albo jest zdrajca albo jest bo¿ek
albo jest odwil¿ albo przymrozek
albo jest klêska albo powstanie
albo do piwnic, albo na szaniec
albo entuzjazm, albo nie wierzym
albo niech ¿yje, albo precz re¿im...
albo milczenie, albo gadulstwo
albo anarchia, ni st¹d, ni zow¹d wmordêkuj
stwo
w ostatnim albie z rytmem fatalnie
w mojej ojczynie nigdy normalnie

Czekalimy na takie orzeczenie
Ni st¹d, ni zow¹d po raz enty wystrzeli³ w Polsce temat aborcji. Nieco mnie to zaskoczy³o i po
czu³em siê trochê tak, jakbym s³ysza³ s³owa mantry. Mantra to jak wiadomo w pewnych reli
giach formu³a, werset lub sylaba, która jest elementem praktyki duchowej. Jej powtarzanie ma
pomóc w opanowaniu umys³u, zaktywizowaniu okrelonej energii, uspokojeniu, oczyszczeniu
go ze splamieñ. Szczególnie istotn¹ spraw¹ jest bezporedni przekaz z ust wykwalifikowanego
nauczyciela (guru), gdy¿ tylko wtedy mantra uzyskuje w³aciw¹ moc. Wydaje siê, ¿e s³owa
takie jak aborcja, prawo do aborcji albo te¿ przeciwnie zakaz aborcji, prawo do ¿ycia spe³niaj¹
w naszym spo³eczeñstwie tak¹ w³anie funkcjê.
Jedni powtarzaj¹ niczym mantrê: mamy pra
wo do aborcji, inni natomiast ¿¹damy posza
nowania prawa do ¿ycia. Czyni¹ to raczej w¹s
kie grupy spo³eczne, a zdecydowana wiêk
szoæ puszcza te has³a mimo uszu. Pierwsze
z tych hase³ zaszczepi³y ponad sto lat temu ele
menty ateistyczne, ¿ydowskiego pochodze
nia. Nie wiem, czy ci, którzy dzi to has³o ar
tyku³uj¹ zdaj¹ sobie sprawê z tego, czyimi s¹
kontynuatorami, by nie rzec pogrobowczy
niami. Utar³o siê, ¿e przeciwny pogl¹d wyra
¿aj¹ wy³¹cznie ultrakleryka³owie, choæ nie
jest to podgl¹d do koñca trafny.
Nowoci¹ jest zmasowany wylew tych
pogrobowczyñ ateizmu na ulice polskich
miast od gór szczytów po mazurskie jeziora
i nadmorskie pla¿e. Przyjdzie do tego przy
wykn¹æ. W dobie ³¹cznoci internetowej i ko
munikatorów z niezwyk³¹ ³atwoci¹ przycho
dzi zmobilizowaæ, skrzykn¹æ siê tym masom.
Lecz zawsze aktualnym jest to, ¿e iloæ nie
przechodzi w jakoæ, jak równie¿ to, ¿e takie
masowe protesty ¿ywot maj¹ krótki, pogoda
nie sprzyja, ludzie trac¹ zainteresowanie i wra
caj¹ do pieleszy domowych. Doæ szybko te¿
okazuje siê, ¿e guru masowo protestuj¹cych,
w tym przypadku proaborterek jest najwyra
niej kiepskiej jakoci.
Trzeba jednak walczyæ z proaborterkami,
jak sto lat temu z bolszewikami... Zestawie
nie tych dwóch postaw: proaborcyjnej i bol
szewickiej w jednej parze wcale nie jest nie
na miejscu. To w³anie bolszewicy w Rosji
sowieckiej wprowadzili pe³n¹ wolnoæ
w zakresie przeprowadzania aborcji. Gdyby
nie heroiczna walka narodu polskiego z hor
dami bolszewickimi przed stu laty, gdyby le
ninizm zapanowa³ wtedy w Warszawie i tu,
nad Wis³¹, ju¿ wtedy rozpoczê³aby siê heka
tomba dzieci nienarodzonych. Tak siê jednak
nie sta³o. W chwili, kiedy bolszewickie hordy
by³y na warszawskim przedmociu, w stolicy
obradowa³a Sekcja Prawa Karnego Komisji

Kostk¹ brukow¹ w okno Arcybiskupa
W Polsce awanturnictwo siêga szczytów. Rozwydrzone i podkrêcone do granic bandy
szturmuj¹ miejsca, które normalni ludzie, nawet jak nie ceni¹  omijaj¹. Ale nie
rewolucjonistki z niemieckiej feministycznej organizacji Antifaschismus (Antifa).
To nie pierwszy przypadek, ¿e anarchici
z Niemiec zasilaj¹ polskich trockistów.
W koñcu Polska to wdziêczny obszar do
walki o kompletny upadek cz³owieka, o liber
tynizm i anarchizm.
Poniewa¿ rewolucjonici, to zazwyczaj lu
dzie ograniczeni umys³owo  bo nie rozumie
j¹, ¿e dobrem ludzkoci nie jest niszczenie tra
dycji i instytucji które sta³y siê dorobkiem spo
³ecznoci oraz odebranie ludziom ich w³asno
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ci  wiêc obieraj¹ idiotyczne sposoby osi¹ga
nia celów. W padzierniku kilka osób wdar³o
siê do ³ódzkiej katedry, ¿eby urz¹dziæ prezen
tacjê hase³ na sztandarach i prowokowaæ ludzi.
Jeszcze dalej posunêli siê w Czêstochowie.
Metropolita czêstochowski Ks. Abp Wac
³aw Depo poinformowa³ kilka dni temu, ¿e
okno jego domu arcybiskupiego rozbito kost
k¹ brukow¹.  Nas nieraz powinno staæ na
heroizm, a nie na kompromis i to, co propono
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Szansa czy utopia?
Idea udzia³u obywateli w podejmowaniu decyzji politycznych stanowi podstawê ustroju
politycznego Szwajcarii. Rz¹dy w tym pañstwie sprawowane s¹ przy pomocy obywateli za
pomoc¹ odpowiednich form demokracji bezporedniej. G³ównymi z nich s¹: inicjatywa ludowa,
referendum fakultatywne (zwane niegdy wetem) i referendum obowi¹zkowe. Te oddolno
demokratyczne instrumenty realizowane s¹ na wszystkich poziomach politycznych tj. gminnym,
kantonalnym i federalnym.
Dziêki tym formom rz¹dzenia to naród sta³ siê
prawdziwym suwerenem  podmiotem spra
wuj¹cym niezale¿n¹ w³adzê zwierzchni¹ w
pañstwie. Ka¿dy doros³y Szwajcar ma mo¿li
woæ decydowania w ka¿dej wa¿nej kwestii,
pocz¹wszy od spraw na poziomie gminy a¿
po zmianê konstytucji federacyjnej. Ten sys
tem w³adzy, nacechowany du¿ym wp³ywem
obywateli na proces decyzyjny, nie znajduje
odpowiednika w ¿adnym innym wspó³czes
nym pañstwie. Mimo to wart jest przynajmniej
czêciowego powielenia w krajach szukaj¹
cych najlepszych rozwi¹zañ demokratycznego
sterowania pañstwem. W ostatnich tygodniach
uda³o mi siê zapocz¹tkowaæ dyskusjê na ten
temat w bia³oruskich krêgach opozycyjnych.
Przedmiotem inicjatywy ludowej w Szwaj
carii mo¿e byæ ca³kowita lub czêciowa zmia
na Konstytucji Federalnej, zaproponowana
przez 100 tys. obywateli uprawnionych do
g³osowania, którzy w ci¹gu 18 miesiêcy zbio
r¹ wymagane podpisy. Mog¹ oni wyst¹piæ
o wprowadzenie poprawek albo uchylenie
zapisów ju¿ funkcjonuj¹cych lub nawet za
proponowaæ nowe rozwi¹zania. Celem inicja
tywy  podkrelam  jest wprowadzenie
nowych rozwi¹zañ prawnych poprzez zmianê
lub uzupe³nienie zapisów w konstytucji. Oz
nacza to, ze proces ten nie mo¿e doprowadziæ
bezporednio jedynie do zmiany danej ustawy
lub rozporz¹dzenia. Tak wiêc, pozytywne
przeg³osowanie danej inicjatywy w referen
dum, zawsze prowadzi do nowego b¹d mo
dyfikacji ju¿ istniej¹cego zapisu w konstytucji.
Przyk³adem mo¿e byæ inicjatywa Stop
minaretom, dotycz¹ca zakazu budowy wie¿
na wi¹tyniach muzu³mañskich na terenie

Szwajcarii. Efektem pozytywnego przeg³oso
wania tej inicjatywy w referendum w 2009 r.
by³ krotki zapis konstytucyjny w art. 72, par.
3: Der Bau von Minaretten ist verboten (po
polsku: Zabrania siê budowy minaretów). A
wiêc bardzo krótkie sformu³owanie, które
wywo³a³o burze protestów, nie tylko wród
szwajcarskich muzu³manów, ale równie¿ za
granic¹.
Inicjatywa mo¿e dotyczyæ zarówno roz
wi¹zañ szczegó³owych, jak i ogólnych. Pisz¹c
o rozwi¹zaniach szczegó³owych, mam na
myli te inicjatywy, które nie pasuj¹ do kon
stytucji i które powinny byæ regulowane za
pomoc¹ ustaw lub rozporz¹dzeñ. Osobicie
nazywam szwajcarska konstytucjê poradni
kiem lub ksi¹¿k¹ kucharsk¹, gdzie regulo
wane s¹ sprawy, nie maj¹ce nic wspólnego
z charakterem ustawy zasadniczej. Przyk³a
dem mo¿e byæ ochrona wrzosowisk i torfo
wisk oraz zakaz budowy na nich strzelnic albo
zakaz uboju zwierz¹t bez wczeniejszego og
³uszania itp.
Jeli chodzi o rozwi¹zania ogólne, mam
na myli takie zmiany, które dotycz¹ ca³ego
spo³eczeñstwa, a nie tylko danej grupy spo
³ecznej b¹d dziedziny ¿ycia. Przyk³adami
zmian ogólnych s¹: ustanowienie 1 sierpnia
wiêtem narodowym, przyst¹pienie do ONZ
lub ochrona obszaru alpejskiego przed tranzy
tem.
W ka¿dym razie, jeli propozycja siê po
jawi i zebrane zosta³y podpisy co najmniej 100
tys. obywateli, jest ona poddawana pod dys
kusjê na forum rz¹du oraz parlamentu, które
ustosunkowuj¹ siê formalnie do proponowa
nych rozwi¹zañ. Organy te mog¹ zg³osiæ inne

propozycje (tzw. kontrpropozycje) lub uszcze
gó³owiæ te przedstawione. Nastêpnie wszyst
kie inicjatywy, ³¹cznie z kontrpropozycjami,
s¹ poddawane w referendum pod os¹d spo³e
czeñstwa i kantonów. Inicjatywa ludowa uzy
skuje akceptacjê wtedy, gdy opowie siê za jej
przyjêciem wiêkszoæ spo³eczeñstwa i wiêk
szoæ kantonów.
Inicjatywa ludowa daje obywatelom mo¿
liwoæ przedstawienia wa¿nej kwestii lub
problemu, które nie s¹ zauwa¿ane przez w³a
dzê. Pozwala równie¿ na ich zmianê. Ten
aspekt jest niezwykle wa¿ny, gdy¿ to miesz
kañcy Szwajcarii wiedz¹ najlepiej, czego pot
rzebuj¹ i co trzeba zmieniæ, oczywicie w ra
mach obowi¹zuj¹cego prawa.
Warto jeszcze raz zaznaczyæ, ¿e ka¿da za
akceptowana inicjatywa koñczy siê de facto
g³osowaniem na drodze referendum. Jeli inic
jatywa zostanie w nim odrzucona, to problem,
którego dotyczy, zostaje zasygnalizowany za
równo politykom jak i spo³eczeñstwu. I z re
gu³y nie przechodzi bez ladu w procesie
decyzyjnopolitycznym, bowiem w³adze zwyk
le reaguj¹ w taki czy inny sposób, choæby
w obawie przed kolejn¹ inicjatyw¹. Wemy
chocia¿by pod uwagê inicjatywê dotycz¹c¹
bezwarunkowego dochodu podstawowego.

Ten postulat nie mia³ szans na pozytywne
przeg³osowanie w referendum, jednak po
mys³ odbi³ siê g³onym echem i to nie tylko
w Szwajcarii.
W republice alpejskiej dochodzi do inicja
tyw, które by³yby w innych krajach wrêcz nie
do pomylenia. wiadczy to jednak o tym, ¿e
spo³eczeñstwo w³¹cza siê w politykê, nie pi
i czuwa. Tematy inicjatyw s¹ naprawdê bar
dzo ró¿norodne i dotycz¹ce kwestii, które byæ
mo¿e nie by³yby nigdy poruszone na forum
parlamentu, np. zakaz dla pedofilów pracy
z dzieæmi, deportacja cudzoziemców za prze
stêpstwo pope³nione na terenie Szwajcarii czy
zakaz kreacji pieni¹dza przez banki komer
cyjne itp.
Inicjatywa ludowa by³aby z pewnoci¹
wzbogaceniem systemów politycznych w in
nych pañstwach. Bardzo jestem ciekaw, co
przyniesie dyskusja na ten temat na Bia³orusi.
A w Polsce? W naszym kraju panuje sys
tem semidemokratyczny, którego podstaw¹
jest dominacja tzw. elit politycznych. W tych
warunkach politycznych wprowadzenie ins
trumentów demokratycznych bliskich obywa
telom, jest obecnie praktycznie niemo¿liwe.
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Wszystko co polskie jest moje
Jestem Polakiem  to s³owo w g³êbszym ro
zumieniu wiele znaczy. Jestem nim nie dlate
go tylko, ¿e mówiê po polsku, ¿e inni mówi¹
cy tym samym jêzykiem s¹ mi duchowo bli¿si
i bardziej dla mnie zrozumiali, ¿e pewne moje
osobiste sprawy ³¹cz¹ mnie bli¿ej z nimi, ni¿
z obcymi, ale tak¿e dlatego, ¿e obok sfery ¿y
cia osobistego, indywidualnego znam zbioro
we ¿ycie narodu, którego jestem cz¹stk¹, ¿e
obok swoich spraw i interesów osobistych
znam sprawy narodowe, interesy Polski, jako
ca³oæ, interesy najwy¿sze, dla których nale¿y
powiêciæ to, czego dla osobistych spraw po
wiêciæ nie wolno.
Jestem Polakiem  to znaczy, ¿e nale¿ê do
narodu polskiego na ca³ym Jego obszarze
i przez ca³y czas jego istnienia zarówno dzi,
jak w wiekach ubieg³ych i w przysz³oci; to
znaczy, ¿e czujê sw¹ cis³¹ ³¹cznoæ z ca³¹ Pol
sk¹: z dzisiejsz¹, ( ), z przesz³¹  z t¹, która
przed tysi¹cleciem dwiga³a siê dopiero, sku
piaj¹c ko³o siebie pierwotne pozbawione indy

widualnoci politycznej szczepy, i z t¹, która
w po³owie przebytej drogi dziejowej rozpo
ciera³a siê szeroko, grozi³a s¹siadom sw¹ po
têg¹ i kroczy³a szybko po drodze cywilizacyj
nego postêpu, i z t¹ ( ), która póniej walczy
³a bezskutecznie o wolnoæ i niezawis³y byt
pañstwowy; z przysz³¹ wreszcie, bez wzglêdu
na to, czy zmarnuje ona pracê poprzednich
pokoleñ, czy wywalczy sobie w³asne pañstwo,
czy zdobêdzie stanowisko w pierwszym szere
gu narodów. Wszystko co polskie jest moje:
niczego siê wyrzec nie mogê. Wolno mi byæ
dumnym z tego, co w Polsce jest wielkie, ale
muszê przyj¹æ i upokorzenie, które spada na
naród za to co jest w nim marne.
Jestem Polakiem  wiêc ca³¹ rozleg³¹ stro
n¹ swego ducha ¿yjê ¿yciem Polski, jej uczu
ciami i mylami, jej potrzebami, d¹¿eniami
i aspiracjami. Im wiêcej nim jestem, tym mniej
z jej ¿ycia jest mi obce i tym silniej chcê, ¿eby
to, co w mym przekonaniu uwa¿am za naj
wy¿szy wyraz ¿ycia sta³o siê w³asnoci¹

ca³ego narodu.
Jestem Polakiem  wiêc mam obowi¹zki
polskie: s¹ one tym wiêksze i tym silniej siê
do nich poczuwam, im wy¿szy przedstawiam
typ cz³owieka.
Bo im szersz¹ stron¹ mego ducha ¿yjê ¿y
ciem zbiorowym narodu, tym jest mi ono
dro¿sze, tym wiêksz¹ ma ono dla mnie cenê
i tym silniejsz¹ czujê potrzebê dbania o jego
ca³oæ i rozwój. Z drugiej strony, im wy¿szy
jest stopieñ mego rozwoju moralnego, tym
wiêcej nakazuje mi w tym wzglêdzie sama mi
³oæ w³asna. ( ) Poczucie swej godnoci,
które zabrania cz³owiekowi kraæ lub ¿ebraæ,
nie pozwala mu równie¿ korzystaæ z dóbr na
rodowych, nie dok³adaj¹c nic do nich od sie
bie, nie pracuj¹c nad ich pomno¿eniem i nie
bior¹c udzia³u w ich obronie. Pewien stopieñ
inteligencji pozwala cz³owiekowi zrozumieæ,
w jakiej mierze duchowe bogactwo narodu
jest podstaw¹ rozwoju jednostki, jak wiele za
tem ka¿dy korzysta z narodowego dobra, od

powiednia za dojrza³oæ moralna zmusza go
do uznania faktu, ¿e korzystaj¹c z tych dóbr,
a nie daj¹c nic w zamian lub daj¹c za ma³o,
jest na ³asce swego spo³eczeñstwa, jak ¿ebrak
w dobroczynnym przytu³ku. I sama mi³oæ w³as
na, niezale¿nie od przywi¹zania do ojczyz ny,
naka¿e mu uznaæ obowi¹zki narodowe, pra
cowaæ dla ojczyzny, walczyæ za ni¹, dawaæ jej
jak najwiêcej w zamian, za to co od niej bierze.
ROMAN DMOWSKI
MYLI NOWOCZESNEGO POLAKA
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Amerykañskie wiêto Dziêkczynienia
W kalendarzu amerykañskich wi¹t Thanksgiving zajmuje pozycjê szczególn¹. Pod wzglêdem
zewnêtrznej oprawy  a wyrazem tej¿e jest gocinnoæ  mo¿e byæ porównywalne do wigilii
Bo¿ego Narodzenia, wiêta równie¿ rodzinnego. Choæ Thanksgiving jest wiêtem o zabarwieniu
religijnym, nie jest wiêtem kocielnym, lecz cywilnym, a nawet pañstwowym. ¯aden Koció³
nie sta³ u pocz¹tków jego narodzin, i nie bra³ udzia³u w jego upowszechnianiu. To raczej rz¹d
amerykañski sta³ siê orêdownikiem wiêta, jakkolwiek pod wp³ywem postaw ludzi religijnych.
To typowo amerykañskie wiêto jest jakby
zwornikiem, klamr¹ spinaj¹c¹ wieloetniczny,
wieloreligijny i wielokulturowy naród amery
kañski. Bez wzglêdu na religiê, wyznanie i ob
rz¹dek  albo ich brak  ka¿dy mo¿e zasi¹æ
do wi¹tecznego sto³u bez obawy uszczerbku
dla swej duchowej formacji. Bo Thanksgiving
jest niezwyk³ym wiêtem jednoci i jednomy
lnoci w dziêkczynieniu.
Sama idea wyra¿ania wdziêcznoci Istocie
Najwy¿szej za pomylnoæ w plonach jest tak
dawna i tak pierwotna, jak dawna i pierwotna
jest forma ¿ycia ludzi osiad³ych, uprawiaj¹
cych ziemiê. Radoæ z obfitoci zbiorów u ró¿
nych ludów uzewnêtrzni³a siê na ró¿ne sposo
by. Cech¹ wspóln¹ by³o dziêkowanie bóstwom
w obrzêdach religijnych, ceremoniach, tañcach
i zabawach.
Surowi w obyczajach i pobo¿ni purytanie
angielscy, którzy na pocz¹tku XVII w. wyl¹
dowali u brzegów Massachusetts i dali pocz¹
tek amerykañskiemu wiêtu Thanksgiving, nie
musieli siêgaæ do tradycji antycznych lub po
gañskich, by dziêkowaæ Opatrznoci za obfi
toæ dóbr. Wystarczy³o pokonaæ ocean i zna
leæ na wybrze¿u przyjaznych tubylców, by
móc z wdziêcznoci oddaæ czeæ Bogu.
Aby bli¿ej poznaæ korzenie wiêta, warto
na moment powróciæ na Stary Kontynent, do
El¿bietañskiej Anglii, bynajmniej nie wyzwo
lonej od ducha nietolerancji religijnej, przeciw
nie  pogr¹¿onej w przeladowaniach zarówno
katolików, jak i innych grup wyznaniowych,
stoj¹cych w opozycji do anglikanizmu. W³a
nie odrywa³a siê od oficjalnego, pañstwowego
Kocio³a anglikañskiego grupa czystych,
ludzi przenikniêtych pewnymi elementami
wiary katolickiej w ³onie anglikanizmu. Owi
wyznawcy czystoci ¿ycia religijnego, puryta
nie  od ³ac. puritas  jak ich póniej nazwano,
uznawali siê za ludzi Przymierza, za pokolenie
nowych Izraelitów wybranych przez Boga.
Krwawo przeladowani przez anglikanów,
nie mog¹c dojæ sprawiedliwoci we w³asnej
ojczynie, skrzyknêli siê i w grupie kilkudzie
siêciu rodzin pod okiem Williama Bradforda,
w tajemnicy przed w³adzami, wymknêli siê
przez Kana³ La Manche do Holandii. W kraju
tolerancji znaleli pokój i dobrobyt, ale i za
gro¿enie dla czystoci swej wiary, przekonañ
i obyczajów, wyp³ywaj¹ce z niderlandzkiego
dostatku i panuj¹cej tam swobody moralnej.
Po kilkunastu latach pobytu grupa wiêtych,
którzy uznali siê za pielgrzymów na tej ziemi,
podjê³a ryzyko ocalenia w³asnej to¿samoci w
ca³kowitej izolacji od zepsutego wiata. Skoro
Europa nie mog³a zapewniæ spokoju ich du
szom, postanowili go szukaæ za Atlantykiem.
Wynajêty okrêt Mayflower, który póniej
szczêliwie powróci³ do Anglii, przybi³ w lis
topadzie 1620 r. do piaszczystego brzegu pó³
wyspu Cape Cod w dzisiejszym stanie Massa
chusetts. Ze 102 pasa¿erów wielu nie prze¿y³o
burzliwej i ciê¿kiej przeprawy. Szczêliwcom
przysz³o siê zmagaæ z d³ug¹ i srog¹ zim¹, do
czego nie byli przygotowani. Wiosn¹ 1621 r.
po³owa pielgrzymów znalaz³a wieczny spo
czynek w grobach na amerykañskiej ziemi, ce
lowo nieoznakowanych przez wspólnotê, aby

sw¹ stopnia³¹ do po³owy liczebnoci¹ nie za
chêcaæ okolicznych Indian do atakowania po
zosta³ych przy ¿yciu. Tymczasem Indianie nie
tylko nie zaatakowali osadników, lecz przyczy
nili siê do ich ocalenia. G³oduj¹cych zaopat
rzyli w ziarno kukurydzy, a z czasem nauczyli
ich jej uprawy. Przed ewentualnym atakiem
Indian chroni³ osadników traktat pokojowy za
warty z wodzem Massasoit, przestrzegany
przez obie strony przez kolejne dziesiêciolecia.
Purytañska kolonia Plymouth Plantation
nabiera³a wigoru. Pierwszy rok na amerykañs
kiej ziemi okaza³ siê szczêliwy, zebrano wy

szyngton wyznaczy³ czwartek 26 listopada
1789 r. jako ogólnonarodowy Dzieñ Dziêkczy
nienia. Nowe pañstwo, Stany Zjednoczone
Ameryki Pó³nocnej, w³anie wychodzi³o
zwyciêsko z d³ugoletniej wojny z Angli¹, po
wiod³a siê próba scalenia 13 kolonii w jeden
organizm pañstwowy, ros³o poczucie istnienia
jednego narodu amerykañskiego, wreszcie ów
naród wypracowa³ konstytucjê, która mia³a
regulowaæ zasady wspó³¿ycia jego obywateli,
mia³a zapewniæ spo³eczeñstwu pokój, bezpie
czeñstwo, porz¹dek, szczêcie i dobrobyt. Jak
wierzono, ¿adne z tych osi¹gniêæ nie mog³o by
siê spe³niæ bez wyranej woli Opatrznoci.
Pomimo odgórnej zachêty nie wszystkie
stany z równym zapa³em wprowadza³y u sie
bie ideê wspólnego wiêta. W 1846 r. Sara Jó
zefina Hale, pisarka i wydawca popularnego
magazynu dla kobiet Godeys Ladys Book,
podjê³a krucjatê na rzecz regularnego i pow
szechnego wiêtowania dnia Thanksgiving.
Kampania przynios³a oczekiwany skutek i ko

Jean Leon Gerome Ferris, 1899

starczaj¹co du¿o ziarna na nadchodz¹c¹ zimê.
Widmo g³odu zosta³o za¿egnane, okolicznoæ
tê nale¿a³o uczciæ postem, mod³ami i rados
nym zbrataniem z Indianami. Ci przyjêli zapro
szenie osadników i skromny ich poczêstunek,
sk³adaj¹cy siê z kukurydzy i dzikiego ptactwa,
wzbogacili miêsem z piêciu upolowanych je
leni. By³a to prawdziwa uczta dziêkczynienia
za ocalenie na morzu, za s¹siedztwo pokojowo
usposobionych Indian, za pierwsze udane zbio
ry na amerykañskiej ziemi.
Krytyczne okaza³o siê lato 1623 r. Niemi
³osiernie pali³o s³oñce, przez miesi¹ce nie spad
³a kropla deszczu. Zasiewy kukurydzy ginê³y
w oczach. Bradford, który przewodzi³ kolonii,
zarz¹dzi³ w pogr¹¿onej w rozpaczy wspólno
cie mod³y b³agalne o deszcz. W wyznaczonym
dniu modlono siê od witu do zmroku. Naza
jutrz spad³ obfity deszcz i pada³ przez dwa ty
godnie. W podziêce Bogu za cud ocalenia
wspólnota z Plymouth Plantation wyznaczy³a
na jesieñ kolejny Dzieñ Dziêkczynienia. Od
tego czasu w stanie Massachusetts, choæ jesz
cze nieregularnie, wiêtowano Thanksgiving
zwykle w listopadzie, ju¿ po zbiorze plonów.
Równie¿ inne kolonie mia³y za co sk³adaæ
Bogu podziêkowania. W Wirginii od wiosny
1624 r. wiêtowano Dzieñ Dziêkczynienia
w podziêce za ocalenie osadników, zdziesi¹t
kowanych przez okolicznych Indian noc¹ 22
marca 1622 r. W nawi¹zaniu do tradycji z Ply
mouth kolonici z Connecticut w 1665 r. wy
znaczyli w³asny Dzieñ Dziêkczynienia na os
tatni¹ rodê padziernika. Do dzi w stanie New
Hampshire obchodzi siê w czwarty ponie
dzia³ek kwietnia Dzieñ Postu  Fast Day  na
pami¹tkê ustanowionego przez zgromadzenie
stanowe w 1681 r. dnia mod³ów o zdrowie Joh
na Cutta, pierwszego tamtejszego gubernatora.
Rok 1789 przyniós³ zmianê. Jerzy Wa

lejno pozosta³e stany przychyla³y siê do pomy
s³u. Ale dopiero tragiczne dowiadczenia woj
ny domowej uzmys³owi³y ludziom potrzebê
powszechnego zwrócenia siê do Boga dla
wyra¿enia Mu wdziêcznoci. A¿ trzykrotnie
Abraham Lincoln nawo³ywa³ do dziêkczyn
nych mod³ów w kocio³ach w intencji ratowa
nia zagro¿onej jednoci narodu. Raz uczyni³ to
wiosn¹ 1862 r. w obliczu decyduj¹cej kampa
nii wojennej na froncie w dolinie rzeki Missis
sippi, po raz wtóry w lipcu nastêpnego roku,
kiedy pod Getysburgiem odparto konfedera
tów, wreszcie kilka tygodni póniej po prze
chyleniu siê szali zwyciêstwa na korzyæ armii
Pó³nocy, walcz¹cej o zachowanie jednoci
pañstwa. Ostatni czwartek listopada zosta³ uro
czycie i oficjalnie proklamowany jako Dzieñ
Dziêkczynienia Amerykanów za ocalenie jed
noci Stanów Zjednoczonych Ameryki. Prezy
denck¹ decyzjê solidarnie podpisali guberna
torzy poszczególnych stanów. Z powodu blis
koci Thanksgiving i wi¹t Bo¿ego Narodzenia
Kongres w 1941 r. przesun¹³ jego datê z os
tatniego na czwarty czwartek listopada.
Kocio³y ró¿nie ustosunkowa³y siê do idei
wiêta quasireligijnego, któremu patronowa³a
w³adza cywilna rz¹du federalnego. Na przy
k³ad Koció³ episkopalny ju¿ w 1789 r. zg³osi³
w tym zakresie swoj¹ aprobatê. Koció³ kato
licki podszed³ do inicjatywy z wiêksz¹ ostro¿
noci¹ i dopiero w 1888 r. formalnie popar³
wiêtowanie Dnia Dziêkczynienia.
Ka¿de wiêto ze swej natury jest wydarze
niem rodzinnym i spo³ecznym, a wyrazem
tego w naszej kulturze  obok ceremonii reli
gijnych  jest stosownie do charakteru wiêta
przygotowany i zastawiony stó³, wokó³ które
go zasiada wspólnota rodzinna, niekiedy te¿
s¹siedzi i przyjaciele. wi¹teczny stó³ dnia
Thanksgiving, podobnie jak stó³ wigilijny czy
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wielkanocny, winien zawieraæ cile okrelone
potrawy przyrz¹dzone wed³ug tradycyjnej re
ceptury. Potrawy podawane tego dnia na
wi¹zuj¹ do wczesnoamerykañskiej tradycji.
A tê wyznaczaj¹ dania sporz¹dzane na bazie
dyni, ¿urawin, kukurydzy, ziemniaków i miêsa
z drobiu, g³ównie z indyka.
W kulturze rolnej uprawa dyni stanowi³a
podstawê prekolumbijskich cywilizacji, rolina
ta bowiem ros³a wszêdzie, udawa³a siê znako
micie, mo¿na by³o przechowywaæ j¹ przez
zimê i przyrz¹dzaæ w dowolnym czasie na
wszelkie mo¿liwe sposoby. Tak jak uprawy
dyni  pumpkin  pierwsi osadnicy nauczyli
siê od Indian zbierania jagód z dziko rosn¹cych
krzewów. Europejskie gospodynie, niezwy
czajne do spo¿ywania surowych owoców,
szybko nauczy³y siê przetwarzaæ cierpkie,
czerwone jagody ¿urawiny  cranberry  ro
bi¹c z nich konfitury i przeciery. W takiej te¿
postaci trafi³y na wi¹teczny stó³ jako cran
berry sauce, obok przecierów z jab³ek  apple
sauce  i z dyni  pumpkin sauce. Przej¹wszy
równie¿ od Indian umiejêtnoæ uprawy niezna
nej w Europie kukurydzy, kolonici docenili
od¿ywcze walory tej roliny zbo¿owej. Goto
wana w kolbach lub w postaci wy³uskanej
nale¿a³a  obok zapiekanych ziemniaków, te¿
nieznanych w Europie przed wielkimi odkry
ciami geograficznymi  do g³ównego dania.
A by³o nim miêso z drobiu, we wczesnym
okresie pochodz¹ce z upolowanych, dziko ¿y
j¹cych indyków i udomowionych gêsi i ka
czek. Dopiero na pocz¹tku XIX w. indyk sta³
siê g³ówn¹ potraw¹ na stole Dnia Dziêkczynie
nia. Ptak ten, udomowiony przez Azteków
i przywieziony do Europy przez Hiszpanów,
wróci³ do Nowej Anglii w klatkach pierwszych
kolonistów, staj¹c siê z czasem symbolem
amerykañskiej obfitoci kulinarnej. Benjamin
Franklin posun¹³ siê a¿ do absurdu, zachêcaj¹c
obywateli do umieszczenia w godle pañstwo
wym nie or³a, lecz w³anie indyka. Na szczê
cie zwyciê¿y³ zdrowy rozs¹dek.
I tak siê te¿ sta³o! Trudno dzi wyobraziæ
sobie w Ameryce wi¹teczny obiad bez indy
ka. Ptak, nadziewany wed³ug kulinarnych sek
retów gospodyñ, soczycie upieczony, podany
w bukiecie boczku, cebuli, zió³ i przypraw
korzennych, musia³ byæ okaza³y, by starczy³o
dla rodziny i zaproszonych goci, i by jeszcze
zosta³o na najbli¿sz¹ niedzielê. Wszak Ame
ryka to niczym biblijny Eden, ziemia rodz¹ca,
która nie powinna zaznaæ g³odu. Na to wiêto
gospodynie wy³¹czy³y z menu ryby, ostrygi
i homary uznawane za potrawê biedaków, nie
godn¹ pracowitych farmerów z Nowej Anglii.
Po g³ównym daniu miêsnym panie domu
stawia³y na stole chrupi¹ce placki i piero¿ki,
owe przeró¿ne pies nadziewane miêsem, wa
rzywami, grzybami i owocami  jak powia
dano  wszystkim, co ronie na ziemi i pod zie
mi¹. Stanowi³y one kulinarny sekret i specjal
noæ zaradnych gospodyñ Nowej Anglii i spec
ja³y te by³y przygotowywane na dziesi¹tki ró¿
nych sposobów. Na deser podawano pudding
pod ró¿nymi postaciami  najbardziej ceniony
ze liwek. Z czasem na stole pojawi³y siê eg
zotyczne owoce, g³ównie figi i daktyle, bo
mo¿na je by³o importowaæ suszone. Jedyn¹
potraw¹ podawan¹ na surowo by³y ³odygi se
lera. Do popicia pan domu przynosi³ z piwnicy
wino z jab³ek  apple cider  które sam przy
rz¹dza³ wed³ug tylko sobie znanej receptury.
Niezmordowana w upowszechnianiu dnia
Thanksgiving Sara Hale w redagowanym przez
siebie pimie dla kobiet poda³a kilka przepisów
potraw na wiêto. Pó³ wieku póniej, w 1914 r.,
Fannie Farmer raz jeszcze opracowa³a wi¹
teczne menu, wychodz¹c z 300letniej tradycji,
której a¿ po dzi pozostaj¹ wierne amerykañs
kie panie domu.
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Apel o pomoc dla Republiki rodkowej Afryki
XII Dzieñ Solidarnoci z Kocio³em Przeladowanym to okazja, by przyjæ z pomoc¹
przeladowanym za wiarê i ¿yj¹cym w skrajnej biedzie chrzecijanom w Republice
rodkowej Afryki. Poprzez dar modlitwy w ich intencji wype³nijmy najwa¿niejsze przykaza
nie mi³oci Boga i bliniego.
Na pocz¹tku 2016 r., po kilku miesi¹cach po
koju, kraj ponownie pogr¹¿y³ siê w konflik
tach na tle wyznaniowym. Biuro ONZ ds.
Koordynacji Pomocy Humanitarnej oszaco
wa³o liczbê przesiedleñców wewnêtrznych
630 tys. osób, kolejne 545 tys. uchodców
zliczono w s¹siednich krajach.
To nie jedyna rana RA. Choæ edukacja
w Republice rodkowoafrykañskiej jest dar
mowa, a obowi¹zek szkolny obejmuje dzieci
w wieku 614 lat, to jednak powa¿nym prob
lemem jest wysoce rozpowszechniona praca
dzieci. Wed³ug UNICEF 63,5% dzieci w wie
ku od 5 do 14 lat musi pracowaæ. Zjawisko
jest szczególnie widoczne w regionach wiej
skich. Dzieci pracuj¹ w rolnictwie, górnic
twie diamentów, jako pomoc domowa, przy
hodowli byd³a, a tak¿e przy utrzymaniu dróg.

S¹ równie¿ zmuszane do pracy w kopalniach
uranu, gdzie przyjmuj¹ miertelne dawki na
promieniowania. Kolejnym problemem jest
analfabetyzm. Wród doros³ych ponad po³o
wa nie umie czytaæ ani pisaæ. Dodatkowo
oko³o 11 proc. osób w wieku 1549 lat jest
nosicielem wirusa HIV. RA to jeden z naj
biedniejszych krajów na wiecie.
Chrzecijanie w Republice rodkowej
Afryki stanowi¹ wiêkszoæ jej mieszkañców.
Przeladowania i cierpienie, jakich dowiad
czaj¹, g³ównie zwi¹zane s¹ z g³odem, który
dotyka wiêkszoci populacji kraju. Konflikty
zbrojne wewn¹trz kraju i bieda zmusi³y setki
tysiêcy ludzi do ucieczki i szukania schronie
nia w obozach dla uchodców wewn¹trz
kraju i poza jego granicami. W obliczu tych
dzia³añ zawsze najbardziej cierpi¹ najs³absi,

a wiêc kobiety i dzieci, które czêsto staj¹ siê
ofiarami handlu ludmi i niewolniczej pracy.
Koció³ zachêca do pomocy poprzez Pa
pieskie Stowarzyszenie Pomoc Kocio³owi
w Potrzebie. Dziêki ofiarom Papieskie Sto
warzyszenie Pomoc Kocio³owi w Potrzebie
mo¿e realizowaæ projekty pomocy dla chrze
cijan ¿yj¹cych w tym kraju.
Stowarzyszenie dzia³a w 150 krajach ca
³ego wiata, nios¹c pomoc, nadziejê i po
jednanie. Wszystkie akcje mo¿na ledziæ na
naszej stronie internetowej www.pkwp.org.
Tam mo¿na równie¿ znaleæ modlitwy za
przeladowanych chrzecijan.

Bo¿e, poprzez tajemnicze zrz¹dzenie Twej
Mi³oci
pozwoli³e swemu Kocio³owi uczestniczyæ
w cierpieniu Twego Syna,
wzmocnij nasze Siostry i Braci,
którzy z powodu swej wiary s¹ przeladowani.
Obdarz ich swoj¹ moc¹ i wytrwa³oci¹,
aby w ka¿dym ucisku

pok³adali w Tobie ca³¹ sw¹ ufnoæ,
a w cierpieniu wiernie wiadczyli o Tobie.
Podaruj im radoæ z uczestnictwa
w ofierze Chrystusa i obdarz pewnoci¹, ¿e
ich imiona s¹ zapisane w Ksiêdze ¯ycia.
Daj im do naladowania Chrystusa si³ê,
która wesprze ich w dwiganiu Krzy¿a,
a w utrapieniu ustrze¿e ich chrzecijañsk¹
wiarê. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
l

Lech Kunka 19201978

Konstrukcja i ekspresja
W 100. rocznicê urodzin. Wystawa malarstwa  Akademia Sztuk Piêknych im. W³adys³awa
Strzemiñskiego. Galeria Kataryny Kobro. Kurator wystawy  Piotr Ciesielski. 8  28 pa
dziernika 2020 r.
Rozwa¿anie
Obraz powstaje z podwiadomoci. Z zach
wytu nad piêknem wiata, ze wzruszenia wy
wo³anego przez ogl¹danie miasta, jeziora i dy
mi¹cych wulkanów. Obraz jest wa¿ny. Jest
zapisem duszy, jest ladem, który ka¿dy artys
ta zostawia; ladem, który dotyka, porusza,
zmusza do mylenia. Twórczoæ to nadprzyro
dzona si³a, moc wgl¹du we w³asne wnêtrze,
które pozwala odkryæ, to co niewidzialne,
szlachetne i wieczne! Twórczoæ jest wielk¹
przygod¹, ale równie¿ trudem; dodam bardzo
kosztownym trudem. Jednak te miejsca, kraje,
wi¹tynie, drogi, rzeki, zabytki, ludzie napot
kani, s¹ w nas obecne i o¿ywaj¹, jeli tylko o
nich pomylimy.
Wielkim darem Lecha Kunki jest jego za
anga¿owanie, ogromna pracowitoæ i pasja
twórcza. Najbardziej pasjonuj¹ mnie obrazy
z lat 19581977 r. Niektóre przypominaj¹ tka
niny, wizje kolorowych wiate³, wybuchów,
tajemniczych ³¹k, zak¹tków z dalekiego kos
mosu; ogl¹danych, kontemplowanych, wyma
rzonych. Pojawiaj¹ siê w nich kó³ka i ma³e kó
³eczka, równie¿ na marginesie ma³e kartki pa
pieru, byæ mo¿e obarczone poezj¹? Zapisy
spod mikroskopu, powiêkszone obrazy komó
rek lub obraz krwi. To piêkna kompozycja na
temat Hiroszimy z 1958 r. (Muzeum Sztuki
w £odzi 144/64cm). Inn¹ seri¹ s¹ obrazy z lat
1971 i 1972 r. przedstawiaj¹ce na du¿ych for
matach kó³ka plastikowe: wiêksze i mniejsze.
Jedne na ciemnym tle z ¿ó³tymi kó³kami.
Wystaj¹ i wiec¹. Inne pozostaj¹ w cieniu,
szare, br¹zowe otoczone konturem, inne po
zbawione podkrelenia lini¹ konkretnego
kszta³tu. W rodku obrazu jakby lista czarnych
ma³ych kropek na bia³ym kwadracie. Artysta
bawi siê, cieszy siê z tych ró¿nych wersji i po
mys³ów uk³adanych kó³ek plastikowych.

Lech Kunka  to mocarz budowniczy, któ
ry buduje, uk³ada, przedstawia, zadziwia i cie
szy siê. To cz³owiek silny, który daje nam od
wagê do pokonywanie trudów pracy. To twór
ca, który nas chroni od braku wiary w swoje
mo¿liwoci. Bo sztuka nas uskrzydla, daje
mo¿liwoci rozwoju, wspinania siê do dosko
na³oci.
Uk³ad WYX  1975 r.  na polu czerni
mo¿na zobaczyæ wyran¹ kratê. Pasy czerni
pionowe i poziome wielkoci 2 cm. Krata
dzieli nas od tajemniczego wiata. Jest noc.
Jestemy na ulicy, stoimy przed krat¹, któ
ra w dolnej czêci obrazu zanika. Szukamy
wyjcia. Pojawiaj¹ siê jakie okienka, w któ
rych lni wiat³o. W dole obrazu dwa okna.
Na górze jakie dziwne okno przes³onione
i przestrzeñ tajemna. Czy to zapowied koñca
naszego ¿ycia, czy przeczucie têsknoty? Zapo
wied po¿egnania wiata doczesnego?
Obrazy nastêpne: kraty siê zmniejszaj¹, na
kratach pojawiaj¹ siê znaki, liczby, kropki
i paski  jakie upomnienia, symbole...
Uk³ad 5VX  1976 r. 101x101cm  te
przeró¿ne kraty prowadz¹ do kompozycji
Jurajskiego motyla (1976 r., 81x116 cm, Mu
zeum Sztuki w £odzi). Nastêpnie ca³a seria
obrazów malowanych w ró¿nych miejscach
i krajach. Byæ mo¿e tak bardzo siê podoba³y,
tyle by³o zamówieñ, dlatego cieszy³y i stawa³y
siê radoci¹ tworzenia.
S¹ to: Brazylijski motyl z 1971 r. , Rzymski
motyl w zieleni (100x130cm). Motyl kompo
zycja z 1971 r. (102x132cm), wewn¹trz w po
³owie obrazu mig³o  a wiêc podró¿. Cztery
wiruj¹ce na wietrze kolorowe tkaniny powi¹
zane ze sob¹ i ze skrzyd³em. Jedne ciemne
z ogromn¹ iloci¹ ciemnych, mo¿e kamieni,
mo¿e muszelek odkrywanych i zakopywa
nych w tych ciemnych przestrzeniach, ni to

kó³ek, ni to nieznanych morskich stworzeñ?
Druga czêæ motyla zachêca do spo¿ywania
soczystych owoców, wszystko jest powi¹zane
mig³em. Zaskakuj¹ce po³¹czenie  odwa¿ne
i niezwyk³e!
15 padziernika 1978 r. zmar³ Lech Kun
ka, to by³o 42 lata temu. Odwiedzi³am wys
tawê. Jest równie¿ tajemnicza sytuacja pande
mii, pustki i znowu wielkiej iloci zaka¿eñ.
A nasz bohater patrzy i ledzi z wysokoci
nieba na nasz los, bo sam jest w wiecie piêk
na, dobra i niespotykanej urody. Czy mo¿e
tworzyæ ? Czy mo¿e têskniæ? Na pewno mo¿e
myleæ i cieszyæ siê, ¿e w³adze z uczelni pa
miêtali o swoich wielkich profesorach.
Praca zawodowa
Od 1 stycznia 1953 r. do 31 marca 1956 r.
pe³ni³ funkcjê prodziekana Wydzia³u Wzor
nictwa W³ókienniczego. Od sierpnia 1956 r.
by³ zastêpc¹ profesora kontraktowego. 28 lis
topada 1957 r. Centralna Komisja Kwalifika
cyjna dla pracowników naukowych przyzna³a
artycie tytu³ docenta, w zwi¹zku z czym zo
sta³ mianowany samodzielnym pracownikiem

naukowym. W roku akademickim 1960/61
by³ dziekanem Studium Druku na tkaninie oraz
prowadzi³ Pracowniê Projektowania i Tkaniny
Dekoracyjnej. Prowadzi³ tak¿e Pracowniê
Podstaw Kompozycji w studium ogólnym.
W latach 19631966 pe³ni³ funkcjê prorektora
³ódzkiej PWSSP (rektorem zosta³ wybrany
docent Z. G³owacki). W latach 1965/1966 os
tatni rok pe³ni³ funkcjê prorektora. Kierowa³
katedr¹ na Wydziale Ubioru, gdzie prowadzi³
Pracowniê Malarstwa i Rysunku wraz z asys
tentk¹ Rom¹ Ha³at i Henrykiem Strumi³³¹. Od
1967 r. pe³ni³ funkcjê dziekana Wydzia³u
Ubioru do 30 wrzenia 1971 r., nadal prowa
dzi³ Pracowniê Malarstwa. W latach 1972
1973 r. prowadzi³ wraz z asystentem W. Kot
lewskim Pracowniê Malarstwa w Katedrze
Podstaw Kszta³cenia Artystycznego na Wy
dziale Projektowania Ubioru i Tkaniny. Do
mierci zwi¹zany by³ z PWSSP. Zmar³ 15
padziernika 1978 r. w £odzi. Zosta³ pocho
wany na cmentarzu w Pabianicach.

IZABELA MARIA TRELIÑSKA
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M¹droæ
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Wieczorem, dla odpoczynku, zaj¹³em siê ³uskaniem ziaren dyni. Ta prosta czynnoæ pozwala³a
na puszczenie wodzy mylom i uwiadomienie sobie, ¿e jest dzisiaj 14 padziernika 2020 r.,
to znaczy Dzieñ Edukacji i zarazem Dzieñ Nauczyciela.
M¹droæ intelektualna a ¿yciowa
Prawda, te¿ jestem nauczycielem, to zna
czy osob¹ doæ powszechnie uwa¿an¹ za m¹d
r¹. Wypada siê wiêc zastanowiæ, czy ja m¹drze
robiê zajmuj¹c siê ³uskaniem ziaren. Ale co to
znaczy m¹drze ? Co to w ogóle jest m¹droæ?
Prosta czynnoæ sk³ania mimo woli do reflek
sji i to nale¿y wykorzystaæ. A wiêc, co to jest
m¹droæ? Trudno na to jednym zdaniem od
powiedzieæ. Pierwsza rzecz, która siê nasuwa
to stwierdzenie, ¿e to pojêcie mo¿e mieæ parê
znaczeñ.
Zwykle bywa tak, ¿e gdy widzimy kogo
dobrze wykszta³conego, posiadaj¹cego du¿¹
wiedzê i odznaczaj¹cego siê inteligencj¹ (taki
powinien byæ nauczyciel), to zwykle przypi
sujemy mu cechê m¹droci. Mówimy: to cz³o
wiek m¹dry. Mo¿na zatem powiedzieæ, roz
wa¿aj¹c ten przypadek, ¿e m¹droæ to wiedza
po³¹czona z inteligencj¹. Ale, czy to wyczer
puje nasze poczucie znaczenia pojêcia m¹d
roci? Chyba niemal ka¿dy odpowie, ¿e tak
nie jest. I od razu przytoczy przyk³ad osoby
prostej, niewykszta³conej, a mimo to bêdzie
mia³a ona przypisan¹ cechê m¹droci. O co tu
zatem chodzi? Gdy zaczniemy siê nad tym
zastanawiaæ, to dojdziemy chyba do przeko
nania, ¿e m¹droæ w tym przypadku to rozu
mienie otaczaj¹cego wiata i wystêpuj¹cych
w nim zjawisk oraz zale¿noci pomiêdzy nimi.
Przy czym termin rozumienie pojmujemy
zwykle jako rozs¹dn¹ akceptacjê tego, co jest,
umiejêtnoæ radzenia sobie w ró¿nych, nawet
trudnych, sytuacjach, pewnego rodzaju roz
tropnoæ, co okrelamy jako
Byæ mo¿e, ¿e kto to jeszcze lepiej ujmie
i okreli. Proszê siê wypowiedzieæ i napisaæ.
W ka¿dym razie sk³onni chyba jestemy przy
znaæ, ¿e mo¿na tak¿e byæ m¹drym bez wyksz
ta³cenia. Mówimy wówczas zwykle: ten cz³o
wiek zna ¿ycie i stara siê w³aciwie postêpo
waæ, nie burzy relacji w swoim otoczeniu. To
jest pewna umiejêtnoæ, cecha, któr¹ niektórzy
s¹ obdarzeni lub musz¹ j¹ sobie wyrobiæ.
Troska o zdrowie i blinich jako m¹droæ
spo³eczna
Jeli kto jest nawet m¹dry intelektualnie,
ale lekkomylnie traci swoje zdrowie i skraca
sobie ¿ycie, na przyk³ad pal¹c papierosy lub
cygara, nadu¿ywa alkoholu lub u¿ywa narko
tyków, to nie jestemy sk³onni nazwaæ go
m¹drym. Nie negujemy mu przy tym jego
zdolnoci, tak¿e umiejêtnoci zawodowych,
czêsto trafnoci s¹dów dotycz¹cych nawet po
wa¿nych spraw, ale trudno nam uznaæ, by by³
to cz³owiek naprawdê m¹dry, bowiem prze
konani jestemy, ¿e cz³owiek posiadaj¹cy tak¹
cechê bêdzie dba³ o swoje i innych zdrowie.
Trudno zatem nazwaæ m¹droci¹ eutanazjê,
czyli tak zwan¹ dobr¹ mieræ, gdy¿ cenimy
ka¿d¹ chwilê ¿ycia jako niezwyk³¹ wartoæ,
nawet wówczas, gdy wydaje siê to bezsensow
ne, bo zwi¹zane z bólem, wielu ujemnociami
¿ycia oraz bardzo czêsto zale¿noci¹ od naj
bli¿szych lub otoczenia ze wzglêdu na nastê
puj¹c¹ niesprawnoæ. Przypuszczam, ¿e takich
myli o usprawiedliwionym samobójstwie
by³oby mniej, a mo¿e nawet nie by³oby wcale,
gdyby ludzie chorzy lub starsi wiekiem dozna
wali w³aciwej opieki i starañ o ul¿enie ich do

li. Je¿eli tak jeszcze nie jest, to jest to wina bra
ku organizacji ¿ycia spo³ecznego i rodzinnego.
To wszyscy dok³adnie widzimy. S¹dzê, ¿e
w³aciwe pokierowanie t¹ spraw¹ mog³oby
polepszyæ i niemal automatycznie zmieniæ sy
tuacjê, gdyby przyby³o w spo³eczeñstwie ludzi
¿yciowo m¹drych. I tu jest wielkie zadanie
do spe³nienia ze strony edukacji oraz organów
samorz¹dowych i pañstwowych. Trzeba odpo
wiednio ustawiæ mentalnoæ zw³aszcza m³o
dego pokolenia, które w naturalny sposób naj
czêciej o chorobach lub niedo³êstwie zwi¹za
nym z wiekiem najczêciej nie myli. Niestety
toleruje siê tu negatywn¹ dzia³alnoæ mediów,
które stale przedstawiaj¹ uroki m³odoci, si³y
i wartoæ ¿yciowego sukcesu, a powinno siê
zwracaæ na to uwagê, ¿e jeli nawet te wspom
niane dobra m³odoci maj¹ miejsce, to i tak
szybko przemijaj¹. Przyk³ady takich wydarzeñ
mo¿na znaleæ nawet w popularnych tygodni
kach, miesiêcznikach lub nawet w popular
nych gazetach, ale ma³o kto zwraca na to uwa
gê, bo nie s¹ to przyjemne wiadomoci. Tu
przypomina mi siê piosenka znana chyba ka¿
demu, a piewana czêsto w gronie rodziny,
przyjació³ lub znajomych. Przytaczam g³ówne
jej s³owa tak, jak pamiêtam:
Up³ywa szybko ¿ycie. Jak potok p³ynie czas.
Za rok, za dzieñ, za chwilê razem nie bêdzie
nas.
I przejd¹ m³ode lata, odp³yn¹ szybko w dal.
A w sercu pozostanie têsknota, smutek, ¿al.
Mia³em okazjê wys³uchaæ tej piêknej
pieni w ca³oci wykonanej przez Bernarda
£adysza odtworzon¹ w Dniu Wszystkich
wiêtych w programie pierwszym Polskiego
Radia dla przypomnienia tego znakomitego
artysty, niestety niedawno zmar³ego. W inter
necie mo¿na znaleæ pe³ny tekst tej piosenki
oraz zwrotki po ³acinie. Okazuje siê, ¿e nawet
piosenka biesiadna lub turystyczna mo¿e
pobudziæ do refleksji przez zawarty w niej
m¹dry tekst, odnosz¹cy siê do aspektów ¿ycia.
Nale¿y zatem podkreliæ, zaakcentowaæ,
¿e m¹droæ intelektualna nie jest pe³n¹ m¹dro
ci¹ i powinna iæ  jeli ma miejsce  w parze
z m¹droci¹ ¿yciow¹. Powinno siê o tym mó
wiæ zarówno w rodzinie, w szkole, a zw³asz
cza w kazaniach ka¿dego zwi¹zku religijnego,
a tym bardziej w Kociele. To jest wielka rola
wychowawcza bez liczenia na media, które
zwi¹zane najczêciej z biznesem, ze zdoby
waniem mo¿liwie wysokich zarobków, na
przyk³ad poprzez reklamy, nie s¹ chêtne, jak
do tej pory, do wspomagania dobra m¹droci.
Trudno jest wymieniæ, wyliczyæ, cechy
m¹droci ¿yciowej. Na jedn¹ szczególnie
chcia³bym zwróciæ uwagê. Cz³owiek m¹dry
nie obra¿a siê, gdy kto zwróci mu uwagê, ¿e
to a to móg³by lepiej zrobiæ lub w ogóle ina
czej post¹piæ. Zwrócona uwaga, jeli nie jest
ironiczna lub wymieniona po to, by kogo po
ni¿yæ, mo¿e wnieæ w czynnoci ¿ycia wiele
dobrego. I tak sobie mylê, ¿e dziwne jest
zachowanie niektórych pos³ów lub senatorów
w naszym parlamencie. Je¿eli wnoszonych
jest czasem ponad sto poprawek do projekto
wanej ustawy, to albo le mo¿na myleæ o pro
jekcie albo o z³ej woli strony sk³adaj¹cej po
prawki, by utrudniæ pracê sejmu. Tok wnosze
nia poprawek powinien byæ zatem jako ure

gulowany, bo do tej pory nie wygl¹da to po
wa¿nie.
Zazwyczaj bardzo cenne s¹ rady lub uwagi
dowiadczonych osób starszych i w m¹drym
spo³eczeñstwie docenia siê i wykorzystuje
m¹dr¹ myl starych ludzi. Ze smutkiem obser
wuje siê jednak pewne lekcewa¿enie wypo
wiedzi starszych osób, a nawet ostentacyjne
ich poni¿anie. W takich, spotykanych obecnie
doæ czêsto, przypadkach powinni wszyscy
ostro reagowaæ i zawstydzaæ osoby le postê
puj¹ce. W ¿yciu spo³ecznym powinno siê wy
korzystywaæ dowiadczenie i m¹droæ ¿ycio
w¹ starszego pokolenia. Osoby starsze s¹ rze
czywicie czêsto fizycznie niesprawne i wy
magaj¹ wsparcia i opieki, ale to nie znaczy, ¿e
musz¹ byæ bezu¿yteczne spo³ecznie. Dlatego
troska o dobre warunki ¿ycia i umiejêtne
wykorzystanie wielu zdolnoci tej czêci spo
³eczeñstwa powinna byæ priorytetem rodziny
i ca³ej spo³ecznoci, w tym tak¿e w³adz odpo
wiedzialnych za poziom ¿ycia obywateli.
Tymczasem przedstawia siê jako stan niepo
koj¹cy, a nawet grony, przebywanie w spo
³eczeñstwie osób, które przesz³y na emeryturê
i wykorzystuj¹ one wiek i warunki wprowa
dzone z powrotem dawne zasady. Przy umie
jêtnym zarz¹dzaniu mo¿na, a nawet nale¿y, to
dobro tkwi¹ce w wys³u¿onych ludziach wyko
rzystaæ.
Pewne zjawiska ekonomiczne wymusi³y
zainteresowanie zatrudnieniem osoby, której
min¹³ wiek redni Z wielu stron s³yszê jed
nak, ¿e te doniesienia to tylko dobre chêci,
miejsc pracy w dobie kryzysu, a zw³aszcza
epidemii, w³aciwie nie ma. Strach pomyleæ,
co bêdzie dalej.
M¹droæ rozpatrywana przez religiê
W ksiêdze zwanej Katechizm Kocio³a
Katolickiego (wydawnictwo: Pallotinum, Poz
nañ 1994; akronim, czyli skrót literowy 
skrótowiec  KKK) znajduje siê wiele miejsc
z powo³aniem siê na tak zwan¹ Ksiêgê M¹dro
ci (akronim  skrótowiec  Mdr), zwan¹ tak
¿e M¹droci¹ Salomona. Pe³ny spis punktów
KKK, w których Mdr jest cytowana znajduje
siê na stronie 650. Ksiêga M¹droci dlatego
bywa³a niekiedy nazywana M¹droci¹ Salo
mona, ¿e kiedy przypisywano jej autorstwo
Salomonowi, królowi Izraela, m³odszemu
synowi Dawida, znanemu z m¹droci, co za
znaczy³o siê nawet u nas w potocznym powie

dzeniu o m¹droci salomonowej. Jak wyka
za³y póniejsze badania ksi¹¿ki, mog³a ona
jednak powstaæ dopiero w II wieku przed
Chrystusem (p.Chr. lub p.n.e.). Salomon uro
dzi³ siê ok. 1000 r. p.n.e., a zmar³ ok. 93 r.
p.n.e., wiêc nie móg³ byæ autorem omawianej
Ksiêgi. Zawiera ona wiele m¹drych myli. Dla
przyk³adu przytaczam parê tych myli:
Jako pierwsza przed wszystkim stworzona
zosta³a m¹droæ, M¹droæ to skarb najcen
niejszy, Kto szuka m¹droci, ³atwo j¹ znajdzie,
Ca³a m¹droæ pochodzi od Boga, jest z nim
na wieki.
Nale¿y tutaj przypomnieæ, ¿e m¹droæ jest
wymieniona na pierwszym miejscu wród Da
rów Ducha wiêtego.
Ksiêga M¹droci zaliczana jest do tak zwa
nych ksi¹g dydaktycznych (m¹drociowych)
Starego Testamentu, a w Biblii do ksi¹g deute
rokanonicznych. Terminy tu u¿yte wymagaj¹
wyjanienia. Deutros po grecku znaczy drugi,
a s³owo kanon to regu³a, norma, prawid³o
woæ, wzorzec, zasada) pochodzi z ³aciny (ca
non  przepis, prawid³o, a w Kociele Katolic
kim  przepis prawa kocielnego) lub z greki,
w której ma znaczenie: miara, wzorzec, prêt.
W punkcie 120 KKK czytamy: Tradycja
apostolska pozwoli³a Kocio³owi rozpoznaæ,
jakie pisma powinny byæ zaliczane do ksi¹g
wiêtych. Pe³na ich liczba zosta³a nazwana
kanonem Pisma wiêtego. Sk³ada siê on z 46
Ksi¹g Starego Testamentu (45 jeli Ksiêgê
Jeremiasza i Lamentacji liczy siê razem) i 27
Ksi¹g Nowego Testamentu. Spis ksi¹g Starego
i Nowego Testamentu znajduje siê te¿ w punk
cie 120 na stronie 40. Przymiotnik kanoniczny
znaczy tyle co zgodny z kanonem, obowi¹zu
j¹cy, autentyczny. KKK przytacza z Ksiêgi
M¹droci powiedzenie Salomona: On (Bóg)
da³ mi bezb³êdn¹ znajomoæ rzeczy: poznaæ
budowê wiata i si³y ¿ywio³ów pouczy³a
mnie bowiem M¹droæ  sprawczyni wszyst
kiego. Ksiêga M¹droci (w Wulgacie nazy
wana Eklezjastyk¹) jest zaliczana do kanonu
w Kociele katolickim i prawos³awnym, na
tomiast judaizm i Kocio³y protestanckie za
liczaj¹ tê ksiêgê do apokryfów. Przez apokryf
rozumie siê zwykle dzie³o lub tekst o niepew
nym pochodzeniu i niezgodne (y) doktrynal
nie z powszechnymi zasadami wiary, nie w³¹
czone(y) do kanonu.
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powodu Izrael, Hiszpania, W³ochy i Tajwan
zakaza³y turystyki transplantacyjnej.

Chiñska Niebiañska Perspektywa (cz. III)
Pañstwo i partia bardziej zbroj¹ siê przeciwko wrogom wewnêtrznym, ani¿eli zagro¿eniom
z zewn¹trz (w 2017 r. wydatki na bezpieczeñstwo wewnêtrzne przekroczy³y o 19% wydatki na
cele militarne). Obroñcy praw cz³owieka, równie¿ adwokaci, s¹ terroryzowani, oczerniani, za
mykani i piêtnowani na pokaz  ludowi ku przestrodze. Dysydenci maj¹ przeciwko sobie oprócz
partii równie¿ zmanipulowane spo³eczeñstwo, które widzi w nich szkodników lub dziwaków.
¯yj¹ oni pod ci¹g³¹ obserwacj¹ s³u¿b bezpie
czeñstwa, zastrasza siê cz³onków ich rodzin
i przyjació³, s¹ wzywani na przes³uchania, wsa
dzani do wiêzieñ, niektórzy znikaj¹ bez ladu
na d³ugi czas, s¹ poddawani torturom albo wy
sy³ani do psychiatryka. Odbywaj¹ siê poka
zowe procesy przeciwników politycznych. Te
lewizja prezentuje niekoñcz¹c¹ siê paradê
aresztowanych, którzy przyznaj¹ siê do winy.
Wszyscy oni okazuj¹ skruchê przed ogromn¹,
liczon¹ w setkach milionów widowni¹ i pokor
nie, czêsto we ³zach, wyznaj¹ swoj¹ przestêp
cz¹ dzia³alnoæ, denuncjuj¹ dawnych kole
gów, demaskuj¹ swoich popleczników z wro
giej zagranicy, a na koniec dziêkuj¹ partii
za jej dobroæ i prosz¹ o drug¹ szansê.
W procesach karnych wspó³czynnik ska
zañ wynosi w Chinach 99,9%. S³u¿by i proku
ratura s¹ nieomylne; gdy zabraknie dowodów,
policja wysy³a s¹dowi zeznania, nierzadko wy
muszane grobami lub torturami.
Celem Xi jest zdyskredytowanie i wygasze
nie ruchu na rzecz praw obywatelskich. Stosu
nek KPCh do pañstwa prawa (bezwiednie?)
zdradzi³ dziekan wydzia³u prawa Uniwersytetu
Pekiñskiego: Prawodawstwo w Chinach jest
tylko kodyfikacj¹ dyrektyw partii. A przewod
nicz¹cy S¹du Najwy¿szego w 2017 r. nawo³y
wa³ sêdziów, aby walczyli ze zgubnymi za
chodnimi wynalazkami w rodzaju trójpodzia³u
w³adz czy niezawis³oci s¹downictwa chy
ba, ¿e odbywa³oby siê to pod przywództwem
KPCh. Niczym w znanym hale Józefa Stalina:
Dzisiaj bardziej ni¿ kiedykolwiek potrzebujemy
stabilnoci prawa, wypowiedzianym w 1936 r.,
gdy szala³y czystki, które przesz³y do historii
jako Wielki Terror.
Tresura pamiêci
Chiñczycy, pomni potwornoci re¿imu
Mao, nie tylko nie buntuj¹ siê, a w wiêkszoci
popieraj¹ Xi, godz¹ siê, ¿e pewne tematy s¹
tabu, ba, wypieraj¹ je ze swojej pamiêci. ¯eby
prze¿yæ, musieli nauczyæ siê sztuki zapomina
nia. M³odzi Chiñczycy po raz pierwszy dowia
duj¹ siê o zbrodni na Placu Tiananmen dopiero
wtedy, kiedy wyje¿d¿aj¹ na stu dia na Zachód.
KPCh w pamiêci widzi niebezpieczn¹ i dy
wersyjn¹ moc. Nie organizuje siê ¿adnych upa
miêtnieñ. St³umiono pamiêæ o przera¿aj¹cych
faktach rewolucji kulturalnej, kiedy mê¿owie
wydawali swoje ¿ony, dzieci posy³a³y rodzi
ców do obozów pracy albo wrêcz na szafot. Nie
wspomina siê w ogóle o milionach ofiar. Xi
Jinping zakaza³ jakiejkolwiek krytyki pod ad
resem Mao, pod rygorem kary dla ka¿dego,
kto obra¿a albo spotwarza komunistycznych
bohaterów i mêczenników, staj¹c siê tym sa
mym dziedzicem tradycji komunistycznych
Chin i ich nieludzkich zbrodni. Pisarz Yan
Lianke napisa³ W dzisiejszych Chinach amnez
ja pokona³a pamiêæ. K³amstwo króluje nad
prawd¹. Pisarze i intelektualici milcz¹ ma³o
dusznie w obliczu nakazanej przez pañstwo
utraty pamiêci.
Ludobójstwo wci¹¿ trwa
Aborcja
W Chinach od 1949 r. do 2015 r. zarejest
rowanych aborcji by³o 382,6 mln (po³owa Eu

ropy). Rocznie wykonuje siê 13 mln aborcji.
Ich rzeczywista liczba jest jednak znacznie
wy¿sza, bo wykonywane s¹ te¿ nielegalnie, jak
pisze rz¹dowy dziennik China Daily. To
skutek polityki jednego dziecka obowi¹zu
j¹cej w Chinach od 1977 r. do 2015 r., która
zabrania³a i kara³a przymusow¹ aborcj¹ lub
sterylizacj¹ kobietê, która urodzi³a drugie
dziecko. Dzieci urodzone jako drugie lub
kolejne oficjalnie nie istniej¹, pozbawio
ne s¹ wszelkich praw, w tym do leczenia,
do nauki, do pracy itd. W 2016 r., wobec
ryzyka niepokojów spo³ecznych wznieca
nych przez mê¿czyzn pozbawionych ja
kichkolwiek szans na o¿enek, poluzowano
te restrykcje i wyra¿a siê zgodê na drugie
dziecko. Zdecydowano tak wobec kilku
dziesiêciomilionowego deficytu kobiet, ja
ko ¿e pierwszeñstwo mia³o zabijanie dziew
czynek, uznawanych w ich rzekomo wspa
nia³ej kulturze za mniej wartociowe.
Przemys³ transplantacyjny
W ChRL lekarze pobieraj¹ organy rów
nie¿ od osób ¿yj¹cych na rzecz tych, któ
rych staæ na op³acenie nowych organów.
To zaczê³o siê od wiêniów, na których by
³a wykonywana kara mierci, ale póniej
dotyczy³o równie¿ wiêniów w obozach
pracy i innych ludzi. Ethan Gutmann przy
wo³uje relacjê lekarza, który pobiera³ nerkê i
w¹t robê zastrzelonego, ale wci¹¿ ¿yj¹cego
mê¿czyzny. Jego serce wci¹¿ bi³o w czasie
operacji. W czasie pacyfikacji demonstracji
w 1997 r. zastrzelono wiele osób, od których
pobrano narz¹dy.
Kto otrzymuje organy? Chiñska klasa red
nia i ludzie bogaci z ca³ego wiata. Ten proce
der urós³ do takiej skali, ¿e turystyka transplan
tacyjna sta³a siê rodzajem przemys³u w Chi
nach. Tamtejsze publikacje medyczne dono
sz¹, ¿e redni wiek dawców wynosi 28 lat.
Chiñczycy wymylili i opatentowali urz¹dze
nie, które wy³¹cza korê mózgow¹ pozostawia
j¹c j¹ zarazem w stanie, który mo¿na nazwaæ
mierci¹ mózgu  idealnym dla pobrania
zdrowych narz¹dów.
3 mln Chiñczyków pochodzenia nie rdzen
nie chiñskiego  muzu³mañskich Ujgurów i Ka
zachów oraz buddyjskich Tybetañczyków 
aresztowano i wys³ano do obozów koncentra
cyjnych, zwanych dla niepoznaki centrami
szkolenia zawodowego. Ci ludzie znikaj¹
w tempie 25 tys. rocznie, prawie z pewnoci¹
w zwi¹zku z pobieraniem organów. Chiny po
zbywaj¹ siê k³opotliwych mniejszoci, przy
okazji czerpi¹c profity ca³ymi garciami.
Ethan Gutmann ocenia, ¿e rocznie ma miejsce
60100 tys. transplantacji organów. Ta liczba
pomno¿ona przez cenê przeszczepu w¹troby
(170 tys. USD) lub nerki (130 tys. USD) gene
ruje zawrotny dochód 1020 mld USD.
Do wiata zaczyna docieraæ, ¿e praktycznie
ka¿da transplantacja w Chinach kosztowa³a
¿ycie niewinnej istoty ludzkiej, czêsto wiê
niów sumienia. Szczególnie obfitym ród³em
wie¿ych organów do przeszczepu w ci¹gu
ostatnich lat byli wyznawcy dobrze zorganizo
wanej, przez co uznawanej za zagro¿enie dla
KPCh, buddyjskiej sekty Falun Gong, której

liczbê wyznawców szacuje siê na 70 mln. Setki
tysiêcy  mo¿e nawet miliony  wyznawców
tego ruchu zosta³o aresztowanych i zaginê³o
w ogromnej sieci tajnych wiêzieñ, wielu na za
wsze. Mówi siê, ¿e wszystkim tym wiêniom
sumienia tu¿ po uwiêzieniu pobierana jest
krew i badane s¹ organy, prawdopodobnie w
tym celu, aby szybciej mo¿na by³o ich spaso
waæ z biorcami. Na niektórych lotniskach
wydzielone s¹ nawet specjalnie przejcia dla
takich turystów, a obok centrów transplanta
cyjnych budowane s¹ krematoria.
Chiny oczywicie dementuj¹ te informacje,

ale ich biznes transplantacyjny kwitnie. Dziêki
zachodniej technologii ECMO sta³ siê du¿o
bardziej lukratywny. 20 lat temu by³o mo¿liwe
udane pobranie najwy¿ej jednego lub dwóch
narz¹dów np. nerek lub serca. P³uca czy w¹t
roba nie nadawa³y siê z uwagi na pozbawienie
ich tlenu przez zbyt d³ugi czas. Teraz ofiary
pod³¹cza siê do maszyny ECMO, która dzia³a
jako sztuczne serce i p³uca i utrzymuje funk
cjonalnoæ organów wystarczaj¹c¹ dla pobra
nia. Teraz, dziêki ECMO, mo¿na pobieraæ ka¿
dy organ i ofiara jest warta ponad pó³ miliona
dolarów. Ta technologia uratowa³a niezliczone
liczby ludzi na Zachodzie, w Chinach
wzmog³a umiercanie niewinnych ludzi.
KPCh uczyni³a wiele dla ukrycia tych
zbrodni przed miêdzynarodowymi dochodze
niami. W styczniu 2015 r. rz¹d og³osi³, ¿e or
gany bêd¹ pobierane wy³¹cznie od dawców za
ich zgod¹, z zakazem pobierania od wiêniów
skazanych na mieræ. Opublikowali nawet
sfabrykowane statystyki, w których podano
liczbê jedynie 6 tys. ochotniczych dawców,
zdecydowanie odstaj¹c¹ od dziesi¹tek tysiêcy
przeszczepianych organów. Dowodem na to,
¿e umiercanie dawców nie ustaje mo¿e byæ
ujawnienie publicznie faktu o zaskakuj¹co krót
kich czasach oczekiwania na organy. W nor
malnych krajach chorzy czekaj¹ wiele mie
siêcy lub lat na przeszczep: w Wielkiej Brytanii
3 lata, w Kanadzie dwa razy d³u¿ej. W Chinach
turysta otrzymuje przeszczep w ci¹gu dni lub
tygodni po przyjedzie. Niektórzy informowali
nawet, ¿e zabieg przeszczepu mieli zaplano
wany jeszcze przed wyjazdem do Chin  co
takiego mog³o mieæ miejsce wy³¹cznie w wy
niku wymuszonego pobrania organu.
wiat zaczyna sobie uwiadamiaæ, ¿e prak
tycznie ka¿dy przeszczep organu w Chinach
kosztowa³ ¿ycie niewinnego cz³owieka. Z tego

Skutki
Co na to wszystko mówi¹ zwykli Chiñczy
cy? Centralny dla wspó³czesnego wiata dyle
mat: wolnoæ, rozumiana w duchu cywilizacji
zachodniej, a wiêc maksymalnie mo¿liwej
wolnoci osoby ludzkiej, idei raczej obcej
kulturze chiñskiej, czy bezpieczeñstwo, wiele
wskazuje na to, ¿e Chiñczycy zdecydowanie
opowiadaj¹ siê za tym drugim. Prawa cz³owie
ka i wolnoci obywatelskie nie s¹ dla nich prio
rytetowe, ³atwo rezygnuj¹ z prywatnoci, st¹d
tak nieprawdopodobny rozwój systemu za
ufania spo³ecznego. Tym bardziej, ¿e autokra
tyczna historia ChRL obfituje w dzia³ania
wrogie wolnoci i cz³owiekowi. Autokrata za
d¹¿y do trzymania poddanych w stanie zawie
szenia, niepewnoci, w wiecznym strachu.
Wraz z nastaniem ery Xi Jinpinga, obok
rosn¹cej potêgi materialnej pojawi³ siê ele
ment znany w takim natê¿eniu tylko w de
kadzie rewolucji kulturalnej  przera¿aj¹cy
strach przed wszechw³adz¹ pañstwa. Nie
jest od niego wolnych tak¿e 90 mln cz³on
ków partii. Bywa, ¿e i oni znikaj¹ bez wie
ci. Nawet miliarderów, szefów koncernów,
mog¹ spotkaæ niema³e przykroci, gdy zda
rzy im siê powiedzieæ lub zrobiæ co nie po
myli partii. Przyk³adem jest Lu Wei, który
przez lata sta³ na czele pañstwowej admini
stracji cyfrowej, siej¹c postrach, zamykaj¹c
usta blogerom, a który po aresztowaniu
nagle okaza³ siê bezwstydnym tyranem.
Chiny zosta³y zburzone i zbudowane od
nowa. Czêsto dos³ownie, w ci¹gu nocy wy
burzano domy bez pytania mieszkañców
o zdanie. Architekt Wang Shu ze smutkiem
konstatowa³: nasze dawne ¿ycie, tradycja
i kultura zosta³y rozbite i zniszczone pod
czas rewolucji kulturalnej, która spustoszy³a
ducha narodu. Od tamtego czasu miasta
bardzo siê rozwinê³y; jest ju¿ 120 miast
wiêkszych od Chicago, ale wszystkie ca³kowi
cie wy maza³y swoj¹ historiê. Z budynków,
które on sam wznosi³ w latach 90., do dzisiaj
nie osta³ siê ani jeden.
M³odzie¿ stawia na konsumpcjê i ignoruje
wszystko inne, nawet rzeczywistoæ. Pokole
nie ludzi urodzonych w latach 60tych nie zna
¿adnych wartoci ani zasad. Panuje prawo
d¿ungli. Ludzie przez pokolenia æwicz¹ siê
w sztuce samego tylko prze¿ycia. Rzucili siê
w niepohamowany materializm. W takim pañ
stwie najlepiej trzymaæ siê z daleka od infor
macji, pozostaæ ignorantem. Wiele osób wia
domie zdecydowa³o siê nie myleæ. Wiêkszoæ
zak³ada maski, których nie zdejmuje nawet we
w³asnych czterech cianach, nie chc¹c nara¿aæ
na niebezpieczeñstwo dzieci, które mog³yby
zanieæ do szko³y co, o czym rozmawia³o siê
w domu. Ludzie nie maj¹ ¿adnych praw, na
które mogliby siê powo³aæ, nie ma s¹dów, któ
re by ich chroni³y ani polityków, którzy czu
liby siê wobec nich zobowi¹zani. Panuje kry
zys moralny, cynizm, utrata wszelkiego zaufa
nia do siebie nawzajem i do w³adzy, rozbucha
na korupcja, ekologiczne spustoszenie. Triumf
propagandy jest przyt³aczaj¹cy.
Zaiste, niebiañska to perspektywa.
Zdumiewaæ mo¿e hipokryzja Zachodu, któ
ry kieruj¹c siê d¹¿eniem do zawierania lukra
tywnych dilów z Pañstwem rodka, zamyka
oczy na naturê i wynaturzenia totalitarnego pañ
stwa. I chyba to dobrze, ¿e w³adze naszej oj
czyzny, nawet jeli niezupe³nie samodzielnie,
bardziej wskutek perswazji strategicznego so
jusznika, otrz¹saj¹ siê z wolna z fascynacji per
spektyw¹ bliskiej wspó³pracy z tym imperium.
koniec
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Biblioteka jest przygod¹...
placówka, której oficjalna nazwa brzmi: Biblioteka Miejska w £odzi, Filia Nr 25.
Jak wiadomo, ksi¹¿ka nie stanowi dzi w na
szym kraju artyku³u pierwszej potrzeby. Sta
tystycznie rzecz ujmuj¹c, rodacy czytaj¹ ma
³o lub wcale, podobno tylko 14% uczniów
wywi¹zuje siê z obowi¹zku zaliczania wy
maganych przez szko³ê lektur. Na szczêcie
s¹ wród nas ostatni Mohikanie czytelnict
wa, albo mo¿e... prekursorzy nowych mód
i trendów, które mia³yby polegaæ na powro
cie do s³owa drukowanego w wyniku zmê
czenia mediami elektronicznymi i rzeczywis
toci¹ cyfrow¹.
W ka¿dym razie biblioteki nie straci³y jesz
cze klienteli, maj¹ bywalców w ró¿nych gru
pach wiekowych. Ci za nie mog¹ nie doceniæ
nowej specyfiki tych¿e placówek. W wydanej
u nas w 2007 roku ksi¹¿eczce O bibliotece
Umberto Eco napisa³, ¿e biblioteka staje siê
przygod¹, a mia³ przecie¿ na myli ca³kowi
cie tradycyjn¹, pod wzglêdem spe³nianych
funkcji, ksi¹¿nicê typu uniwersyteckiego.
Tym bardziej wiêc opinia Eco dotyczyæ mo¿e
bibliotek wspó³czesnych, które przesta³y byæ
li tylko wypo¿yczalniami ksi¹¿ek. Realizuj¹
tak¿e inne cele, co widaæ m.in. na przyk³adzie
placówek nazywanych potocznie biblioteka
mi dzielnicowymi. Oczywicie, pracownicy
nie ka¿dej z nich mog¹ pochwaliæ siê jedna
kowym zapa³em, energi¹ i wynikaj¹c¹ z tego
wieloci¹ podejmowanych inicjatyw, a wiêc
aktywnoci¹ tak¹, jak¹ mo¿na zaobserwowaæ
w bibliotece przy ul. Wileñskiej, nosz¹cej no
tabene nieoficjaln¹ nazwê Biblioteki z ko
tem (ta nazwa nie oznacza, ¿e koty tam har
cuj¹  po prostu swego czasu w s¹siedztwie
ksiêgozbioru kot na sta³e rezydowa³. Teraz
za kto wie, czy obecnoæ w herbie tego mi³e

go czworonoga nie sygnalizuje charaktery
stycznych dla niego, pozytywnych strumieni
energii, których mo¿na pod tym adresem do
wiadczyæ).
W Filii Nr 25 du¿o uwagi powiêca siê
dzieciom i m³odzie¿y. Intensywna jest wspó³

uwzglêdniaj¹cego kulturê ¿ywego s³owa i da
je do wykonania zadania aktorskie. Urz¹dzane
s¹ spotkania z ciekawymi ludmi i wycieczki,
np. niedawno Szlakiem £odzi filmowej czy
Szlakiem Niepodleg³oci. We wspó³pracy
z bibliotek¹ Szko³y Podstawowej Nr 192 trzy
lata temu zainicjowano dzia³alnoæ Klubu
Po¿eraczy Ksi¹¿ek, skupiaj¹cego uczniów
klas VVIII. Podczas obywaj¹cych siê co

Foto: Micha³ Perzyna

Jedna z najprê¿niej dzia³aj¹cych bibliotek ³ódzkich to mieszcz¹ca siê przy ul. Wileñskiej

Gabriela Olszewska podczas pracy z dzieæmi

praca z przedszkolami  do nich adresowane
s¹ np. warsztaty biblioterapeutyczne. Dla
dzieci starszych organizuje siê warsztaty li
terackie, plastyczne i robót rêcznych (w³¹cz
nie z szyciem przytulanek i robieniem deko
racji wi¹tecznych). Dzia³a teatrzyk kamishi
bai, a zaprzyjaniony z bibliotek¹ aktor W³o
dzimierz Adamski uczy g³onego czytania

dwa tygodnie spotkañ dyskutuj¹ oni o lektu
rach i... kolektywnie tworz¹ w³asn¹ powieæ
z gatunku fantasy. Jest w Bibliotece miejsce
na kocie bajki z projektora, ró¿nego typu wy
stêpy muzyczne a tak¿e dotycz¹ce muzyki
prelekcje o szerokiej tematyce  od Mo
niuszki po Historiê muzyki rockowej. Zgodnie
z opini¹ m³odej czytelniczki, Kasi Witek:
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 to wymarzone miejsce spotkañ dla du¿ych
i ma³ych. wietne s¹ warsztaty, fajne pomys³y
na zara¿enie dzieci ksi¹¿k¹, fachowe podpo
wiedzi, co warto przeczytaæ. No i ciep³a at
mosfera...
Doroli znajduj¹ nie mniej atrakcji. Rzut
oka na program sprzed pandemii przekonuje,
¿e dojrzali bywalcy zaspokoiæ mog¹ ró¿ne
zainteresowania, poczynaj¹c od spraw prak
tycznych, np. Jak radziæ sobie ze stresem.
Prelekcje i pogadanki dotycz¹ historii, geo
grafii, sztuki (ladami niepodleg³oci, W³o
chy  historia i kultura, Praga w pigu³ce).
Odbywaj¹ siê konwersacje w jêzyku angiels
kim oraz w³oskim, powodzeniem ciesz¹ siê
spotkania z literatami  ostatnio z fraszkopi
sarzem Jerzym Warszewskim czy duetem
poetyckim  Ma³gorzat¹ SkwarekGa³êsk¹
i Ryszardem Krauze. Bywaj¹ nierzadko kon
certy, w tym muzyki chóralnej, i na takich
imprezach czêsto jest nadkomplet s³uchaczy,
bo informacje rozchodz¹ siê zarówno przez
internet, jak i poczt¹ pantoflow¹. Dla doros
³ych tak¿e przewidziane s¹ wycieczki, bardzo
udany by³ ponoæ nie tak dawno wyjazd do
Tomaszowa Mazowieckiego i Opoczna. Jest
równie¿ Ko³o Bryd¿owe.
Przy placówce funkcjonuje Stowarzysze
nie Klub Seniora w Bibliotece. Jego zmar³y
niedawno prezes, Zdzis³aw K³apciñski, po
wiedzia³ mi bodaj dwa lata temu, ¿e na Wi
leñskiej znajduje to, o co trudno nieraz w in
nych miejscach  empatiê i serdecznoæ per
sonelu, inspiracjê intelektualn¹, niezawodne
wspó³dzia³anie w realizacji projektów. Cz³on
kowie Klubu Seniora tworz¹ sta³e i wierne
grono odbiorców, co roku spotykaj¹ siê te¿
w Bibliotece na op³atku.
W czasie pandemii dzia³alnoæ kultural
noowiatowa zosta³a w du¿ym stopniu ogra
niczona. Ale ksi¹¿ki codziennie pracownicy
wypo¿yczaj¹. Ci pracownicy to: Danuta Brot,
Katarzyna Stawicka, Micha³ Perzyna i kie
rowniczka, Gabriela Olszewska  w tym roku
wyró¿niona przez Kapitu³ê Konkursu Biblio
tekarz Roku 2019.
JANUSZ JANYST

Pokój bolesny dla Ormian
Premier Armenii Nikol Paszinian poinformowa³ o podpisaniu porozumienia pokojowego
z Azerbejd¿anem, które ma zakoñczyæ walki o Górski Karabach. Zdaniem ormiañskiego
arcybiskupa Aleppo wielu Ormian uzna³o je za kapitulacjê. Mam tylko nadziejê, ¿e Górski
Karabach nadal pozostanie ziemi¹, gdzie Ormianie bêd¹ mogli uczêszczaæ do swoich
kocio³ów i ¿yæ zgodnie ze swoimi tradycjami  powiedzia³ ks. abp Boutros Marayati.
W mediach niewiele siê mówi na temat
tocz¹cej siê wojny na Zakaukaziu. Relacji nie
poszerza siê o t³o historyczne tego konfliktu.
Górny Karabach le¿y wewn¹trz terytorium
Azerbejd¿anu oddzielony w¹skim przesmy
kiem z Armeni¹, co generuje nieustaj¹cy spór
pomiêdzy Armeni¹ i Azerbejd¿anem. Wynik
tocz¹cej siê od koñca wrzenia wojny bêdzie
zale¿a³ od tego, czy w³¹cz¹ siê do niego inne
pañstwa. Chodzi g³ównie o Rosjê i Turcjê.
Turcja oficjalnie udzieli³a Azerbejd¿anowi
wsparcia. Rosja na razie zachowuje powci¹
gliwoæ. Wola³aby pozostaæ w roli media
tora. Rosja ma dobre relacje z Azerbejd¿a
nem, ale Armenia jest jej bli¿sza, bo Ormia
nie s¹ narodem chrzecijañskim. Ponadto, na
terytorium Armenii zlokalizowana jest rosyjs
ka baza wojskowa. Rosjê wi¹¿e z Armeni¹
wojskowy sojusz zobowi¹zuj¹cy Rosjê do
udzielenia pomocy, gdyby walki przenios³y

siê na teren Armenii. Dot¹d p³onê³a enklawa
Górnego Karabachu. Domy zamieniono w rui
ny, a mieszkañcy szukaj¹ schronienia.
Podpisany dokument przewiduje, ¿e Azer
bejd¿an utrzyma kontrolê nad podbitymi te
rytoriami. Armenia za powinna wycofaæ siê
z niektórych obszarów s¹siaduj¹cych z tym
regionem. Grupy Ormian protestuj¹ przed
parlamentem i innymi rz¹dowymi budynka
mi w Erewaniu z krzykiem: Nie poddamy
siê!. Konflikt jest nieomal odwieczny i ma
charakter wojny religijnej.
Na Zakaukaziu zawsze wrza³o. Do 1918 r.
Armenia i Azerbejd¿an wchodzi³y w sk³ad
Cesarstwa Rosyjskiego. Gdy w maju 1918 r.
oba te pañstwa og³osi³y niepodleg³oæ, roz
poczê³y miêdzy sob¹ walkê o przebieg gra
nic. Przez zdradê Wielkiej Brytanii, Górski
Karabach sta³ siê czêci¹ islamskiego Azer
bejd¿anu. Oba pañstwa cieszy³y siê niepod

leg³oci¹ zaledwie trzy lata. W 1921 r. Arme
nia zrujnowana wojn¹ z Turkami nie mia³a
si³y obroniæ siê przed wch³oniêciem przez
bolszewick¹ Rosjê. Liczy³a wtedy zaledwie
700 tysiêcy mieszkañców. Gdy w 1921 r. oba
pañstwa wesz³y w sk³ad ZSRR, region Górs
kiego Karabachu w³¹czono w sk³ad Azerbej
d¿añskiej Socjalistycznej Republiki Radziec
kiej. Radzieckim w³adzom zale¿a³o na tym,
by sk³óciæ ze sob¹ ujarzmione narody. Jak
pokazuje historia, w³¹czenie enklawy za
mieszka³ej przez chrzecijañskich mieszkañ
ców w sk³ad muzu³mañskiego Azerbejd¿anu,
spe³ni³o te oczekiwania. W 1923 r. Ormianie
stanowili w Karabachu 94 procent ludnoci,
w 1979 r.  na skutek antyormiañskiej poli
tyki Azerbejd¿anu, liczba Ormian zmniejszy
³a siê do 76 procent. Wszystkie kierownicze
stanowiska w Górnym Karabachu zarezerwo
wane by³y dla Azerów. Dzisiaj Republikê
Górnego Karabachu zamieszkuje 150 tysiêcy
osób; wród nich 80 proc. stanowi¹ Ormianie.
W Baku t³umy wyleg³y na ulice, aby
uczciæ zwyciêstwo nad Ormianami i cie
szyæ siê z pokoju. Konflikt zbrojny o Górski
Karabach wybuch³ pod koniec lat 80. i poch³o
n¹³ dotychczas po obu stronach kilkadziesi¹t

Katedra Chrystusa Zbawiciela w ªuºa

tysiêcy ofiar miertelnych. Górski Karabach,
który og³osi³ niezale¿noæ, znajduje siê na te
rytorium Azerbejd¿anu, ale jest zamieszkany
g³ównie przez etnicznych Ormian. Po³udnio
wy Kaukaz jest regionem o du¿ym znaczeniu
strategicznym, bowiem przebiegaj¹ tamtêdy
ruroci¹gi naftowe i gazowe przesy³aj¹ce te
surowce na wiatowe rynki.
Nie znamy liczby ofiar ostatniego konflik
tu. Ormianie twierdz¹, ¿e zginê³o oko³o 1200
¿o³nierzy, a tak¿e wielu cywilów. Azerowie
nie poinformowali o liczbie zabitych ¿o³nie
rzy, ale twierdz¹, ¿e w wyniku bombardowañ
i pocisków zginê³o co najmniej 80 cywilów.
Prezydent Rosji W³adimir Putin, który tak¿e
jest sygnatariuszem porozumienia, zapowie
dzia³, ¿e na granicy regionu i wzd³u¿ koryta
rza ³¹cz¹cego Armeniê z Górskim Karaba
chem rozmieszczonych zostanie prawie 2 tys.
rosyjskich ¿o³nierzy.
PAWE£ JASZCZAK
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Karol Ludwik Koniñski (nie)zapomniany pisarz
»Karol Ludwik Koniñski to pisarz niezwyk³y, nie maj¹cy swoich poprzedników ani nastêpców
w literaturze polskiej, z rodziny wielkich gwa³towników chrzecijañskich: Paw³ów i Ory
genesów, Pascalów i Newmanów, Kierkegaardów i Mounierów. ( ) dzi prawie nieznany
przez szerokie krêgi czytelników, wy³¹czony z ¿ywego obiegu kulturowego, czekaj¹cy wci¹¿
na odkrycie i zaszeregowanie w historii myli polskiej, odpowiednie jego randze«.
Bronis³aw Mamoñ, Karol Ludwik Koniñski, Kraków 1969
Wci¹¿ aktualny jest przywo³any przeze mnie
powy¿ej wyimek sprzed piêædziesiêciu lat.
Pochodzi on z ksi¹¿ki niestrudzonego i auten
tycznego propagatora Koniñskiego  nie¿yj¹
cego ju¿ Bronis³awa Mamonia. Karol Lud
wik Koniñski to pisarz nadal niszowy i ma³o
obecny w historii literatury Polskiej wieku
XX. Pisz¹c o tekstach oraz dziele tego myli
ciela jakikolwiek aparat metodologiczny oka
zuje siê zbêdny. Nale¿y bowiem ch³on¹æ go
wspóln¹ z nim wra¿liwoci¹ i wiar¹, któr¹
przesycone s¹ jego publikacje, ni¿ tylko su
ch¹ teori¹. Koniñski (18911943) to jeden
z najciekawszych i najbardziej oryginalnych
polskich intelektualistów pierwszej po³owy
wieku XX. Da³ siê poznaæ jako krytyk literac
ki (wietne recenzje m.in.: Pa³uby K. Irzy
kowskiego czy Nocy i dni M. D¹browskiej)
oraz odwa¿ny felietonista polityczny (publi
kowa³ m.in. w Ateneum i Przegl¹dzie War
szawskim). To eseista i prozaik myl¹cy nie
zale¿nie  z jedynym dogmatem, który mia³
w sobie: uczciwoci¹ i prawd¹. B¹d jeszcze
inaczej: etyk¹ i Bogiem.
Dom rodzinny i wykszta³cenie
Koniñski przyszed³ na wiat 1 listopada
1891 roku we Lwowie, zmar³ natomiast 23
marca 1943 r. w Rudawie pod Krakowem.
Rok temu minê³a  zupe³nie bez echa  75.
rocznica jego mierci. Urodzi³ siê jako syn
Karola i Michaliny (z domu Skrzeszewska).
Ojciec jego by³ postaci¹ niebanaln¹. By³ to
cz³owiek o prawym charakterze, który bodaj
najmocniej wp³yn¹³ na usposobienie m³ode
go Karola. Dopiero w dojrza³ym wieku, kie
dy syn jest doros³y, ojciec koñczy wydzia³ fi
lozoficzny i robi doktorat. Pracowa³ w szkol
nictwie rednim. By³ autorem ksi¹¿ki Szko³a
na miarê. Jako zadeklarowany ateista o su
rowej etyce i racjonalnym umyle  paradok
salnie  budzi³ w m³odym synu pragnienie
Boga. Ojciec Koniñskiego zmar³ w Krakowie
podczas okupacji. Karol Ludwik Koniñski
wczesn¹ m³odoæ spêdzi³ na prowincji gdzie
wychowuje siê w galicyjskiej miejscowoci
¯ydaczów (dzi Ukraina). Potem przeprowa
dzi³ siê do Krakowa. Tu w latach 191115
podj¹³ studia historyczne i filozoficzne na
Uniwersytecie Jagielloñskim. Jako student
bra³ czynny udzia³ w akademickim kole To
warzystwa Szko³y Ludowej. W latach trzy

dziestych Koniñski by³ te¿ wspó³organizato
rem kursów literackich organizowanych
w Zakopanem. W roku 1931 na Uniwersyte
cie Lwowskim napisa³ dysertacjê doktorsk¹
O kulturze ludowej. Póniej wyda³ j¹ pt.
Pisarze ludowi. To dzi znacz¹ca monografia
skupiaj¹ca siê zarówno na pimiennictwie
i twórczoci ludowej jak te¿ osobliwociach
wykraczaj¹cych poza owo rodowisko.
Publicysta i krytyk
Koniñski w 1921 roku o¿eni³ siê ze Ste
fani¹ Mach (nauczycielk¹). W póniejszym
okresie wraz z ni¹ i synem, Jerzym, mieszka³
w Zakopanem, potem  w czasie powstawa
nia swojego bodaj najwa¿niejszego dziennika
Uwagi  w Lanckoronie i Rudawie. ¯y³ na
prowincji, gdzie znacznie ³atwiej by³o mu
zrozumieæ prawdê egzystencji  nie w zgie³
ku miasta i ludzi, lecz w³anie z perspektywy
ma³ej miejscowoci. Pisarz w swojej doros³ej
egzystencji w³¹czy³ siê intensywnie w ów
czesne dostêpne dla niego ¿ycie intelektual
ne. Uczêszcza³ na odczyty, poznawa³ biblio
teki i kolegia periodyków krakowskich. G³os
Narodu to pismo, które w roku 1920 jako
pierwsze umieci³o jego tekst (Arystokratyzm).
Niebagatelne wrêcz prekursorskie znaczenie
mia³a tak¿e jego rozprawa teoretyczna pt.
Niech imiê Jego bêdzie pochwalone (Jêzyk
Polski 1923). Da³ siê w niej poznaæ jako
wnikliwy badacz jêzyka i formy poetyckiej.
W swojej publicystyce rozpatrywa³ problemy
w kontekcie rozwi¹zañ etycznych. G³ów
nym tematem refleksji uczyni³ naród i religiê.
Zw³aszcza zagadnienie wiadomoci spo³ecz
nej i rolê Kocio³a katolickiego, jak i w ogóle
chrzecijañstwa. Aprobowa³ w literaturze war
toci spo³eczne oraz w¹tki prometejskie. By³
zawsze wyczulony na krzywdê ludzk¹. Koniñ
ski to bibliofil i erudyta. W tym, co czyta³ nie
ogranicza³ siê wy³¹cznie do tekstów teologicz
nych b¹d filozoficznych, lecz stara³ siê ogar
n¹æ i asymilowaæ dostêpne mu teksty politycz
ne czy w ogóle humanistyczne. W jego pisar
stwie widaæ by³o niew¹tpliwy wp³yw lektury,
przede wszystkim Biblii i doktorów Kocio³a
 g³ównie w. Augustyna i w. Tomasz z Ak
winu. Jeszcze przed wojn¹ mia³ kontakt z pis
mami Karla Jaspera i Charlesa Bernarda Re
nouviera. Wród lektur znaleli siê te¿ Kant,
Spinoza czy Hume. Byli wreszcie John Henry

Newman i Henri Bergson. Przyswaja³ koncep
cje  analizuj¹c pojêcia. Wszystko to póniej
infiltrowa³o siê i przenika³o w ró¿nej formie
do rozwa¿añ jego publicystyki. wiatopog
l¹d jego znalaz³ odbicie te¿ w prozie. W opo
wiadaniu Wyprawa do ziemi Moryja przed
stawi³ kwestie  mówi¹c najogólniej  zagad
nieñ wiary w ¿yciu praktycznym. Natomiast
w narracjach Straszny czwartek w domu pas
tora i Dalsze losy pastora Hubiny, które sta
nowi¹ stylistyczn¹ i tematyczn¹, ca³oæ ods³o

Portret Koniñskiego autorstwa Witkacego

ni³ mechanizm (pozornego!) przypadku w eg
zystencji cz³owieka. Roztrz¹sa³ z³o¿ony prob
lem winy i kary w kontekcie wiary. Proble
matyka grzechu, modlitwy, Boga jak i w ogóle
kwestie teodycealne s¹ niejako lejtmotywem
przywo³anych powy¿ej publikacji. Koniñski
szuka³ przyczyn obecnoci z³a w wiecie, pró
buj¹c jednoczenie daæ odpowied jego zasad
noci. A wszystko to stara³ siê pogodziæ z ide¹
obecnoci Wszechmog¹cego i, przede wszyst
kim, Mi³osiernego Boga.
Przekonania i idee
Myliciel w swych ideach zbli¿ony by³
do obozu narodowego. Zawsze te¿ opowiada³
siê jako przeciwnik antysemityzmu. Ju¿ na
pocz¹tku lat trzydziestych przestrzega³ przed
narastaj¹cym w Europie faszyzmem. Poród
bogatej publicystyki i dzienników, które ok
reli³bym, intymnymi, czy wrêcz wyznanio
wymi  trzy tytu³y stanowi¹ meritum. Bêd¹
to Nox atra, Ex labyrintho oraz Uwagi (spi
sywane w latach 194042). Te trzy publikacje
tworz¹ zasadniczy trzon jego myli. S¹ nie
jako kwintesencj¹ przekonañ intelektualisty.
Wszystkie te¿ s¹ pochodn¹ ¿ycia zarówno fi
zycznego, jak i duchowego. To zajmuj¹ce pa
miêtniki o charakterze religijnym i metafizycz
nym. Same Uwagi 194042 natomiast to rów
nie¿ wstrz¹saj¹cy zapis prze¿yæ dnia i osobli
we notatkisprawozdania historyczne.

Rozpocz¹³ siê proces beatyfikacyjny s. Wandy Boniszewskiej
Rozpocz¹³ siê proces beatyfikacyjny s. Wandy Boniszewskiej  mistyczki i stygmatyczki ze
Zgromadzenia Sióstr od Anio³ów. S. Boniszewska ostatnie lata ¿ycia spêdzi³a w domu
zakonnym w KonstancinieJeziornie, na terenie Archidiecezji Warszawskiej.
Proces beatyfikacyjny s. Wandy Boniszew
skiej rozpoczyna siê 17 lat po jej mierci w
opinii wiêtoci. Zainicjowa³y go jej wspó³
siostry ze Zgromadzenia Sióstr od Anio³ów

i bêdzie prowadzony przez Archidiecezjê
Warszawsk¹, na terenie której zmar³a kandy
datka na o³tarze.
 Proces, który dzi rozpoczynamy ma za

zadanie ukazaæ, ¿e heroicznoæ jest mo¿liwa
nawet w najtrudniejszych okolicznociach
¿ycia. Wanda Boniszewska mimo niesprawie
dliwego skazania na lata sowieckiego wiêzie
nia trwa³a heroicznie przy Chrystusie wiad
cz¹c o nim i nosz¹c na swoim ciele rany Chry
stusa a swoje cierpienia ofiarowywa³a za
kap³anów  powiedzia³ ks. Siennicki.

Choroba i przes³anie
Powa¿na choroba pisarza sta³a siê jego po
wolnym umieraniem. Koniñski od lat zmaga³
siê z grulic¹ koci. Zapad³ na tê przypad³oæ
ju¿ po ukoñczeniu studiów podczas odbywa
nia s³u¿by wojskowej (w armii austriackiej).
Miesi¹cami le¿a³, w ubóstwie i cierpieniu,
unieruchomiony w gipsowym gorsecie, pró
buj¹c pisaæ w pó³le¿¹cej pozycji. Jego ból
zmaga³ skalê prze¿ywania. Myl o niedale
kiej mierci pobudza³a go to intensywnego
tworzenia  do wykorzystania czasu. Od koñ
ca lat trzydziestych pisarz leczy³ siê w sana
torium w Lanckoronie, by w roku 1940 prze
nieæ siê do pobliskiej Rudawy. Wielk¹ na
dziej¹ i wol¹ Koniñskiego by³o doczekanie
koñca wojny. Niestety zmar³ w roku 1942. Zo
sta³ pochowany na cmentarzu w Rudawie.
Pisarz i myliciel w swych publikacjach i opi
niach k³ad³ du¿y nacisk na moralny wymiar
kultury, literatury  sztuki w ogóle. Zajmo
wa³y go zjawiska zarówno spo³eczne, jak i po
lityczne. W swym ostatnim dzienniku, pod
jak¿e znacz¹cym i trywialnym tytu³em, Uwa
gi 194042, niespe³na rok przed mierci¹
w apogeum wojny, pisze m.in.: dlaczego
religia? Dlatego, ¿e c h c ê wierzyæ w Bo
ga; dlaczego chcesz wierzyæ w Boga? Czujê
niez³omnie, i¿ nie wolno mi nie wierzyæ, ¿e
w ca³ym obszarze Rzeczywistoci jest miejsce
na co, co jest najlepsze, co jest doskonale
w sobie dobre  dobre czyli sprawiedliwe,
sprawiedliwe, czyli rozumne i mi³osne (s. 88).
Dzi humanistyka nauczy³a siê konsumowaæ
kilka idei równoczenie. Widzimy hybrydê
humanizmu ateistycznego, wieckiego, edu
kacyjnego b¹d precyzyjniej: posthumani
zmu czy transhumanizmu. Humanizm dzi
ma  niestety  czêsto ma³o wspólnego z filo
logiami klasycznymi czy klasycznym antro
pocentryzmem. Jest prêdzej antyhumaniz
mem oderwanym od Boga i etyki. Koniñski
natomiast by³ wierny teocentryzmowi. W tej
idei tworzy³ koncepcje mylowe  wiary,
czynu i kultury. Chyba w takiej w³anie ko
lejnoci.
Cokolwiek smutne jest to, ¿e diarysta
w pracach i omówieniach odnosz¹cy siê do
literatury polskiej czasu wojny i okupacji jest
systematycznie pomijany. W opracowaniach
tego okresu jest pisarzem obecnym incyden
talnie. Nale¿a³oby go wprowadziæ w obrêb ka
nonu humanistyki polskiej. Tu, w artykule, za
war³em jedynie kilka fragmentarycznych fak
tów  wybiórczych informacji z ¿ycia i twór
czoci. Polecam uwadze inspiracje lekturami
Koniñskiego. Zachêcam te¿ do zaznajomie
nia siê z ksi¹¿k¹, któr¹ mu powiêci³em Bóg
 Z³o  Modlitwa. Wokó³ Uwag 194042
Karola Ludwika Koniñskiego (Kraków 2016)

KONRAD LUDWICKI
Autor jest doktorem nauk humanistycznych, pro
zaikiem i eseist¹. Zawodowo zwi¹zany z Uniwer
sytetem Jana D³ugosza w Czêstochowie.

Siostra Wanda Boniszewska ze Zgroma
dzenia Sióstr od Anio³ów zmar³a w opinii
wiêtoci 2 marca 2003 roku w wieku 96 lat
w KonstancinieJeziornie, po 76 latach ¿ycia
zakonnego.
W 2016 r. ukaza³ siê w formie ksi¹¿kowej
jej Dziennik duchowy, obejmuj¹cy zeszyty
z lat 19211980, które zawiera³y jej notatki
pisane na polecenie spowiednika. Ujawni³y
one  jak napisa³ w edykcie kard. Nycz  to,
co za jej ¿ycia by³o ukryte przed wiatem
tajemnic¹.
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Okno ¯ycia zawsze gotowe
Ju¿ 10 lat istnieje Okno ¯ycia w parafii w. Urszuli Ledóchowskiej, dok³adnie w domu Sióstr

¯ycia.  Wtedy otwieramy okno z naszej
strony i sprawdzamy, czy jest tam cz³owiek
potrzebuje pomocy, czy go nie ma. Okno
¯ycia, prowadzone przez Caritas Archidie
cezji £ódzkiej, a my opiekujemy siê tym
miejscem, które jest zawsze gotowe do przy
jêcia dziecka. Do tego okna jest dostêp tylko
z zewn¹trz i jest zapewniona ca³kowita ano
nimowoæ. My nie widzimy osoby, która przy

wini¹tku  opowiada Siostra Anna.  Po
wyjêciu noside³ka zobaczy³ymy nagusieñ
kiego ch³opca owiniêtego szczelnie w koc, ze
smoczkiem w buzi. Zaraz ubra³ymy dziecko
od stóp do g³ów. Dziecko by³o w bardzo dob
rym stanie. Powiadomi³ymy pogotowie ra
tunkowe, ¿eby przekazaæ dziecko na badania
do szpitala. Dziecko, które znajdzie siê w Ok
nie ¯ycia jest ca³kowicie bezpieczne. Bez
pieczni s¹ te¿ rodzice, bo najwa¿niejsze jest
to, ¿e chronimy ¿ycie. Mama, która da³a
dziecku ¿ycie zatroszczy³a siê o nie, przeka
zuj¹c je anonimowo do Okna, zaufa³a nam,
a my dbamy o jego dalsze bezpieczeñstwo.
Nigdy nie pytamy, nie prowadzimy ¿adnego
ledztwa, nie ma ¿adnych konsekwencji, nie
udostêpniamy ¿adnych zdjêæ ani informacji.

chodzi, czy to jest mama, czy kto, kto jej po
maga; dla nas jest to niewa¿ne, dla nas jest
wa¿ne to, ¿e jak jest dziecko, to znaczy, ¿e
kto nam ufa, a my chcemy pomóc.
W 2016 roku by³y pierwsze dzieci, to by
³y dziewczynki  kwiecieñ i maj. I teraz, w no
cy z 28 na 29 padziernika 2020 roku, tu¿
przed 2:00 w nocy Siostry us³ysza³y alarm,
pobieg³y sprawdziæ, co siê dzieje?
 Widaæ by³o, ¿e jest koc, jakie zawini¹t
ko, ale nie by³o jeszcze widaæ, co jest w za

Apelujemy do ka¿dej w¹tpi¹cej mamy, czy
ojca. Nie oceniamy nikogo. Dla nas jest wa¿
ne, ¿e mama da³a ¿ycie dziecku  mówi³a
Siostra Anna Reczko Urszulanka SJK.
W 2015 r. Komitet Praw Dziecka ONZ,
o grozo, wezwa³ do zamkniêcia w Polce Okien
¯ycia. Uzasadniono to skandaliczne wezwanie
g³êbokim zaniepokojeniem brakiem regulacji
prawnych i rosn¹c¹ liczb¹ okien ¿ycia w Pol
sce, umo¿liwiaj¹cych anonimowe porzucanie
dzieci. Tak, tak, drogi Czytelniku, to ten sam

Urszulanek Serca Jezusa Konaj¹cego w £odzi, przy ul. Obywatelskiej 60. W uroczystoæ
w. Józefa Oblubieñca Najwiêtszej Maryi Panny, 19 marca 2010 roku, ks. Biskup Adam
Lepa powiêci³ kolejne Okno ¯ycia, które powsta³o pod patronatem Caritas Archidiecezji

Okno ¯ycia umo¿liwia przyjêcie nowo naro
dzonego dziecka, w którym matka mo¿e
pozostawiæ anonimowo swoje bez nara¿ania
jego ¿ycia i zdrowia. Okna ¯ycia ¿e nie s¹
idealnym rozwi¹zaniem, lepiej, gdyby dziec
ko wzrasta³o przy rodzicach, we w³asnym do
mu, ale bywa, ¿e kobieta ukrywa ci¹¿ê przed
otoczeniem, b¹d z powodów biedy, albo
zawi³oci drogi ¿yciowej i chce oddaæ swoje
dziecko na wychowanie, ale jednoczenie
zachowaæ anonimowoæ.
Okno ¯ycia jest rozwi¹zaniem nadzwy
czajnym, jednak skutecznie stosowanym, dla
unikniêcia porzucenia lub co gorsza zabicia
niemowl¹t rodz¹cych siê w skrajnie niesprzy
jaj¹cych okolicznociach.
Po otwarciu Okna w³¹cza siê alarm, który
wzywa opiekuj¹ce siê oknem osoby  u Ur
szulanek s¹ to siostry zakonne. Potem uru
chamiane s¹ procedury medycznoadmini
stracyjne  powiadomione zostaj¹ pogotowie
ratunkowe i s¹d rodzinny. Okno otwiera siê
od zewn¹trz, jest w nim zamontowane ogrze
wanie i wentylacja.
W Polsce dzia³a 67 Okien ¯ycia, najczê
ciej organizowanych przez diecezjalne Cari
tas. W £odzi, oprócz Okna Sióstr Urszulanek
dzia³a tak¿e Okno ¯ycia w II Szpitalu Miejs
kim im. dr. L. Rydygiera, ul. Sterlinga 13.
Okna ¯ycia nie zastêpuj¹ szpitali, gdzie
matka mo¿e pozostawiæ noworodka zrzekaj¹c
siê praw rodzicielskich, jednak s¹ alternatyw¹
dla porzucenia dziecka na mietniku i pozba
wienia go opieki, zw³aszcza przez matki ukry
waj¹ce ci¹¿ê. Niestety, wci¹¿ zdarzaj¹ siê
przypadki pozostawienia niemowl¹t w przy
padkowych miejscach, gdzie grozi im mieræ
z wych³odzenia, dlatego rozpowszechniajmy
informacje o Oknach ¯ycia.
 Mamy w³¹czony alarm, który powiada
mia nas, ¿e z zewn¹trz kto otworzy³ okno 
mówi Siostra Anna Reczko Urszulanka SJK,
zagl¹daj¹c do pustego akurat przytulnego no
side³ka, czekaj¹cego na dziecko w Oknie

Foto: Archidiecezja £ódzka

£ódzkiej.

Bieda zagl¹da w oczy Francuzom
Coraz wiêksza liczba mieszkañców Francji ¿yje w ubóstwie lub zbli¿a siê do takiego stanu
 wynika z danej francuskiej Caritas (Secours Catholique). Przybywa osób nieposiadaj¹cych
rodków do ¿ycia.  Wymaga to pilnych dzia³añ ze strony w³adz publicznych  podkreli³
Vincent Destival, delegat generalny Caritas.
12 listopada Caritas (Secours Catholique)
przestawi³a swój doroczny raport. Wynika
z niego, ¿e 8 milionów osób, tj. 12 proc. fran
cuskiego spo³eczeñstwa, nie ma wystarcza
j¹cych rodków do ¿ycia. W rozdziale Bud
¿ety domowe, niemo¿liwe wybory, ukaza³a
codzienne trudnoci, z którymi borykaj¹ siê
tysi¹ce rodzin, choæby brak pieniêdzy na
jedzenie i czynsz. Coraz wiêcej rodzin potrze
buje jakiejkolwiek pomocy ¿ywnociowej,

¿eby nie cierpieæ g³odu.  Inni ludzie s¹ tego
nie wiadomi, lub, co gorsza, przyzwyczaili
siê do takiego stanu rzeczy. Ta sytuacja to
hañba dla naszego bogatego kraju  ubole
wa Vincent Destival.
Wszystko za spraw¹ drastycznych i krót
kowzrocznych obostrzeñ zwi¹zanych z pan
demi¹ koronawirusa, przez co tysi¹ce osób
straci³o ród³a dochodu.
 Mo¿emy sobie wyobraziæ trudn¹ sytuac

jê matki, która ma dwoje dzieci i musi zap³a
ciæ wszystkie comiesiêczne rachunki  czynsz,
ogrzewanie, transport publiczny do szko³y
dla dzieci i zostaje jej tylko 18 euro dziennie
na ¿ycie, na wy¿ywienie dla siebie i dzieci.
Pieniêdzy nie starcza na podstawowe pot
rzeby, skoro rachunki poch³aniaj¹ wiêkszoæ
pensji. Dlatego przeciêtna matka, której
zostaje tylko nieca³e 20 euro na wy¿ywienie,
decyduje siê dwa razy w tygodniu skorzystaæ
z «banku ¿ywnoci». Jest to typowy przy k³ad
sytuacji rodzinnej dla 8 milionów obywateli
Francji. Ubogich z dnia na dzieñ przy bywa.
Ludziom, którzy prosz¹ nas o pomoc, po op
³aceniu wszystkich rachunków, pozostaje
rednio 7 euro dziennie na jedzenie. Nie maj¹
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Komitet, który, podobnie jak inne oenzetows
kie organy monitoruj¹ce, systematycznie wy
wiera presjê na pañstwastrony, aby te zmie
ni³y swoje prawo aborcyjne. Przyk³adowo,
w Ogólnym komentarzu nr 15 z 2013 r., Ko
mitet stwierdza: Pañstwa powinny rozwa¿yæ
zezwolenie dzieciom na wyra¿anie zgody, bez
pozwolenia rodzica b¹d opiekuna, na nie
które wiadczenia medyczne, takie jak ( )
wiadczenia z zakresu zdrowia seksualnego
i reprodukcyjnego, w tym edukacjê i porad
nictwo w zakresie ( ) bezpiecznej aborcji
I dalej: Us³ugi, które powinny byæ dostêpne
w tym zakresie [tj. zdrowia matki w okresie
przed i po porodzie] obejmuj¹, choæ nie og
raniczaj¹ siê do nich, bezpieczn¹ aborcjê
i opiekê proaborcyjn¹.
To ten Komitet Praw Dziecka ONZ
za¿¹da³ zamkniêcia polskich Okien ¯ycia, bo
Polacy s¹ jeszcze wra¿liwy na los w³asnych
dzieci.
W odpowiedzi na tê bezprzyk³adn¹ inge
rencjê, Caritas Archidiecezji Krakowskiej
poprosi³a wówczas o komentarz rzecznika S¹
du Okrêgowego w Krakowie sêdziego Wal
demara ¯urka: W prawie znane jest pojêcie
stanu wy¿szej koniecznoci, gdzie powiê
camy dobro ni¿szej wartoci, by ratowaæ
dobro o wartoci wy¿szej. W tym przypadku
prawo dziecka do ¿ycia jest dobrem o oczy
wicie wy¿szej wartoci ni¿ prawo do infor
macji, czyli prawo dziecka do poznania
swoich biologicznych rodziców. Ale oprócz
prawa s¹ jeszcze wartoci, które ka¿dy cz³o
wiek nosi w sercu, ich nie da siê zadekreto
waæ, a one mówi¹ nam jasno, ratujmy ¿ycie
ludzkie, jak tylko potrafimy. Jestem gor¹cym
zwolennikiem Okien ¯ycia od samego po
cz¹tku ich powstania. Oczywicie wiemy dob
rze, ¿e najlepiej jest, jeli biologiczna matka
wychowuje swoje dziecko, ale rzeczywistoæ
jest daleka od idea³u. Lepiej, ¿eby dziecko
znalaz³o siê w Oknie ¯ycia ni¿ w Wile czy
na mietniku. Staramy siê wypracowaæ w s¹
dach takie procedury, ¿eby w ramach istnie
j¹cych przepisów prawa rodzinnego sprawiæ,
¿e dziecko szybko trafi³o do rodziny adopcyj
nej, która otoczy go opiek¹ i mi³oci¹. Oczy
wicie potrzebny jest czas, bo orzeczenia mu
sz¹ siê uprawomocniæ, ale tak¿e czas, ¿eby
biologiczna matka mog³a odzyskaæ dziecko,
jeli np. dzia³a³a pod wp³ywem szoku popo
rodowego. W krakowskich s¹dach konieczne
procedury trwaj¹ ok. 68 tygodni. W tym cza
sie musimy nadaæ dziecku dane personalne,
ustanowiæ dla niego opiekuna prawnego,
a nastêpnie orzec adopcjê.

A£
pieniêdzy na ubrania, na mieszkanie czy
jakiekolwiek inne wydatki. Widzimy, ¿e z ta
kimi wyborami nikt nie mo¿e sobie poradziæ
 podkreli³ w wypowiedzi dla Radia Waty
kañskiego Destival
Zdaniem francuskiej Caritas rz¹d powi
nien poluzowaæ restrykcje zwi¹zane z pande
mi¹, aby przynajmniej ci, co nie maj¹ ¿ad
nych oszczêdnoci, mogli pracowaæ. W obli
czu tego ci¹g³ego pogarszania siê warunków
¿ycia najbiedniejszych katolicka organizacja
pozarz¹dowa zwraca siê o ustanowienie gwa
rantowanej p³acy minimalnej, aby sta³a siê
ona nietykaln¹ podstaw¹ zarobkow¹.
Sytuacja, na któr¹ wskaza³a francuska Ca
ritas to nie francuska specyfika. Radykalne
zamkniêcie ca³ych gospodarek, szczególnie
na pocz¹tku roku, sprawi³o, ¿e miliony osób
na ca³ym wiecie straci³o pracê, firmy i mo¿
liwoci zarobkowania. Problem ten coraz
bardziej widaæ te¿ w Polsce.
IKA

SPOTKANIA

listopad 2020 roku, nr 272 Aspekt

Nieznana historia obozu NKWD w Rembertowie
Obóz Specjalny NKWD nr 10 w Rembertowie by³ jedynym obozem NKWD, który zosta³
z sukcesem zaatakowany przez polskie oddzia³y podziemne, w wyniku czego uwolniono kilkuset
wiêniów. Tê historiê przybli¿y³ nam podczas listopadowego spotkania otwartego historyk
i publicysta Arkadiusz Miksa, kustosz sali tradycji w II Regionalnej Bazie Logistycznej
w Rembertowie. Spotkanie sfinansowane zosta³o przez Narodowy Instytut Wolnoci Cent
rum Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego ze rodków Programu Fundusz Inicjatyw Oby
watelskich na lata 2014 2020.
Jak podkrela³ prelegent to bardzo ma³o zna
na historia i stanowi swoist¹ bia³¹ plamê, co
mo¿e dziwiæ, bo wiêniami obozu by³o wielu
bardzo zas³u¿onych Polaków.
Miejsce na obóz wybrano nieprzypadko
wo. Powsta³ na terenie przedwojennej filii
przedwojennej Wytwórni Amunicji Po
cisk, której komendant p³k Zapolski
zosta³ stracony w Katyniu. W czasie II
wojny wiatowej Niemcy utworzyli tu filiê
Stalagu 333, w którym wiêzili kilka
tysiêcy jeñców radzieckich, którzy
masowo tu gi nêli. Tu¿ przed wkrocze
niem Armii Czerwonej przetrzymywano
tu okolicznych mieszkañców, których
wykorzystywano do budowy umocnieñ.
Wielu z nich rów nie¿ nie prze¿y³o.
Po zajêciu tego terenu przez Armiê
Czerwon¹ i Wojsko Polskie, Sowieci wy
korzystali infrastrukturê do stworzenia
specjalnego obozu. Takich obozów by³o
na ziemiach polskich kilkadziesi¹t, a prze
trzymywano w nich niebezpieczne dla
komunistycznych w³adz osoby. Pierwsze
transporty do obozu odbywa³y siê od pa
dziernika 1944 r. Na celowniku NKWD
znaleli siê zarówno ¿o³nierze organizacji
podziemia niepodleg³ociowego jak i dzia
³acze polityczni i spo³eczni, choæ w powo
jennym chaosie zdarza³o siê zamykaæ te¿
Niemców, w³asowców czy Rosjan miesz
kaj¹cych od wielu lat w Polsce. Zdarza³y
siê te¿ zatrzymania przypadkowe.
Obóz mia³ charakter przejciowy przed
wywozem na Wschód. Na podstawie jedyne
go zachowanego dokumentu dotycz¹cego
transportu w marcu 1945 r., mo¿na stwierdziæ,
¿e najwiêksze nasilenie aresztowañ by³o na
prze³omie 1944 i 1945 r. do marca i kwietnia
1945 r. Kolejny transport szykowano na maj.
Ponad 50 proc. wiêniów byli Polacy. Tra
fiali tu z okolicznych wiêzieñ, po przes³ucha
niach. Ok. 30 proc. to ¿o³nierze Armii Krajo
wej, ok. 10 proc. Narodowych Si³ Zbrojnych,
a tak¿e Narodowej Organizacji Wojskowej,
Polskiej Armii Ludowej (armii socjalistycznej,
nie myliæ z Armi¹ Ludow¹), dzia³acze spo
³eczni, w tym kierownictwo... Polskiego Czer
wonego Krzy¿a, który przez komunistów zo
sta³ uznany za organizacjê wrog¹ po ustaleniu,
¿e zbrodni w Katyniu dokonali Sowieci, a nie
Niemcy. Wród dzia³aczy politycznych naj
liczniejsz¹ grupê stanowili dzia³acze ruchu
narodowego: Stronnictwa Narodowego, Obo
zu Wielkiej Polski, M³odzie¿y Wszechpols
kiej, Ligi Narodowej, Stra¿y Narodowej i in
nych organizacji konspiracyjnej o obliczu na
rodowym. Trafiali tu równie¿ dzia³acze Stron
nictwa Pracy z jednym z jego przywódców
Janem Hoppe. Postaæ to ma³o znana, a by³
wybitnym intelektualist¹. Warto wspomnieæ
Konrada Orzechowskiego, lekarza warszaws
kiego, który by³ w 1943 r. w komisji badaj¹cej
zbrodniê katyñsk¹. Po wojnie zosta³ areszto
wany przez Sowietów i nak³aniano go do
stwierdzenia, ¿e za zbrodniê katyñsk¹ odpo

wiadaj¹ Niemcy. Wyl¹dowa³ ostatecznie
w Rembertowie, st¹d wywieziono go na Ural.
Wróci³ do kraju dopiero po kilku latach. To
postaæ niedoceniona, ma³o kto wie o tej boha
terskiej postawie.
Najbardziej znanym wiêniem by³ gen.

August Emil Fieldorf Nil. Zatrzymano go pod
nazwiskiem Walenty Gdanicki, st¹d wywie
ziono go na Wschód.
W obozie przebywa³o blisko 2 tysi¹ce
wiêniów. Hale by³y nieogrzewane, prycze
wiêniowie przygotowywali sobie sami. Rac
je by³y g³odowe, brakowa³o pomocy medycz
nej, a wiêniowie czêsto byli os³abieni poby
tem w innych miejscach kani. Czêsto Sowie
ci zabijali wiêniów dla zabawy. Codziennie
umiera³o kilku i zapewne chowano ich w oko
licy lub na terenie obozu.
95 procent wiêniów to mê¿czyni, w wie
ku od 17 do 75 lat, najczêciej byli to miesz
kañcy okolicznych miejscowoci, szczególnie
na pó³noc i na wschód od Warszawy, ale te¿
mieszkañcy £odzi, Radomia, Poznania. Co
ciekawe, nie przetrzymywano tu mieszkañ
ców Rembertowa. Czêsto trafia³y tu wprost
osoby uwolnione z niewoli niemieckiej, np.
powstañcy warszawscy.
W nocy z 25 na 26 marca z Rembertowa
wyjecha³ transport ok. 1500 wiêniów na Ural
do wyrêbu lasu. Blisko miesiêcznej podró¿y
w bydlêcych wagonach na Ural nie prze¿y³o
ponad 350 wiêniów. 17 osób rozstrzelano
pod Siedlcami ju¿ w nocy z 26 na 27 marca,
za próbê ucieczki z transportu. Niektórych
zwalniano po kilku miesi¹cach, innych po kil
ku latach. Czêsto trafiali ponownie do wiêzieñ,
jak Hoppe.
Kolejny transport mia³ wyjechaæ 25 maja
1945 r. Polskie podziemie postanowi³o wów
czas uwolniæ wiêniów. Dowódca Obwodu

AK MewaKamieñ kpt. Walenty Suda ps.
M³ot podj¹³ decyzjê o odbiciu wiêniów
obozu. Pocz¹tkowo planowano zaatakowaæ
poci¹g z marcowym transportem.
Akcjê maj¹ przeprowadziæ oddzia³y ¿o³
nierzy AK i Szarych Szeregów: w sumie 44
¿o³nierzy pod dowództwem ppor. Edwarda
Wasilewskiego ps. Wichura i ppor. Edmun
da widerskiego ps. Wicher. Przeprowa
dzono j¹ w nocy z 20 na 21 maja 1945 roku,
z soboty na niedzielê. Akcjê poprzedzi³o roz
poznanie terenu, którego dokonali obaj dowo
dz¹cy akcj¹ podporucznicy. Przebrani w mun
dury polskich ¿o³nierzy udawali, ¿e naprawia
j¹ motocykl na drodze po³o¿onej wzd³u¿
obozu. Ponadto w sobotê w przekazywanych
przez rodziny wiêniów paczkach prze
kazano znaczne iloci alkoholu licz¹c, ¿e
al kohol ten skonfiskuj¹ wartownicy.
Tak te¿ siê sta³o, dziêki czemu czêæ z
nich w trakcie ataku by³a po prostu
pijana. Ochrona obozowa musia³a
obawiaæ siê jednak ataku, poniewa¿
wzmocni³a zam kniêcie drzwi w
poszczególnych pomieszczeniach, w
których trzymano wiêniów, co utrudni³o
póniej wydobycie wielu z nich.
By³a to wzorowa, spektakularna akcja,
której nie powstydzi³yby siê si³y specjal
ne. Stra¿nicy byli kompletnie zaskoczeni
atakiem. Ca³a akcja trwa³a mniej ni¿ pó³
godziny. W jej trakcie uda³o siê uwolniæ
oko³o pó³ tysi¹ca wiêniów obozu, choæ
czêæ nie wysz³a obawiaj¹c siê, ¿e to pro
wokacja sowiecka. W czasie szturmu
mieræ ponios³o co najmniej kilkunastu
enkawudzistów, przy jedynie trzech ran
nych po stronie polskiej. Jedyn¹ pora¿k¹
by³o nieodnalezienie kabla telefonicznego
i nieuruchomienie samochodu, dziêki
cze mu opóni³oby siê wsparcie i
uda³oby siê uwolniæ wiêcej wiêniów.
Pocig ruszy³ szybko, a Sowieci w³¹czyli
do akcji nawet samoloty. Próbowano te¿ wy
korzystaæ oddzia³y Wojska Polskiego, ale te
nie chcia³y jednak podejmowaæ walki z Pola
kami, podczas kontaktu z nimi oddali sobie
...honory.
Ok. 200 osób z³apano. Byli brutalnie bici:
bito ich prêtami, skakano po nich ³ami¹c im
¿ebra i koñczyny. Czêæ zosta³a rozstrzelana
i zakopana na obrze¿ach pobliskiego lasu.
Resztê wrzucono bez opatrzenia ran i pomocy
medycznej do obozowych cel, gdzie le¿eli tak
przez trzy dni.
Akcja sprawi³a jednak, ¿e w obozie nast¹
pi³y zmiany: zmieniono zarz¹d, z³agodzono
rygor, poprawi³y siê racje ¿ywnociowe. Oba
wiano siê te¿ kolejnego ataku i wreszcie pod
jêto decyzjê o likwidacji obozu. Wiêniów
przeniesiono do Wronek, £odzi i Rawicza.
Podczas transportu do Rawicza poci¹g wioz¹
cy wiêniów zosta³ zaatakowany przez dwa
oddzia³y podleg³e majorowi Marianowi Ber
naciakowi ps. Orlik i uwolniono ok. 120 osób.
Warto krótko pokazaæ kilka historii wiê
niów obozu. Ciekawa jest historia jednego
z ¿o³nierzy atakuj¹cych obóz Franciszka
Pliszki ps. Marynarz. W obozie znajdowa³a
siê jego narzeczona Zenobia Wojewódzka,
któr¹ uda³o siê uwolniæ i z którym w lipcu
1945 r. siê o¿eni³. Franciszek Pliszka postano
wi³ siê nastêpnie ujawniæ, co spowodowa³o,
¿e by³ poszukiwany listem goñczym w efekcie
aresztowany a potem zwolniony.
Inny przypadek zbieg³ego z obozu w Rem

bertowie wiênia, to postaæ kpt. Hieronima
Krygiera ps. Walski, zdolnego akowskie
go rusznikarza produkuj¹cego w trakcie woj
ny pistolety maszynowe. ¯eby móc funkcjo
nowaæ w spo³eczeñstwie ukrywa³ siê pod
zmienionym nazwiskiem i rozpocz¹³ pracê
dyrektora w szko³ach w ¯elechowie, Wêgro
wie i Pruszkowie. W obawie przed dekonspi
racj¹ mieszka³ oddzielnie od ¿ony i dzieci,
publicznie udaj¹c, ¿e nie s¹ rodzin¹.
To tylko dwie z dziesi¹tek podobnych
historii jakie prze¿yli wiêniowie Obozu
NKWD w Rembertowie.
Dzi obóz upamiêtnia Pomnik Wiêniów
Obozu NKWD w Rembertowie ods³oniêty w
1995 roku. Wkrótce pomnik zacz¹³ budziæ
jednak kontrowersje, a to za spraw¹ tablicy,
na której znalaz³o siê nazwisko dowodz¹cego
rozbiciem ppor. Wasilewskiego Wichury.
Wasilewski ujawni³ siê kilka miesiêcy póniej,
a na pocz¹tku 1946 r. zosta³ aresztowany przez
UB. Po rocznym ledztwie zwolniony, od
1950 r. rozpocz¹³ w niewyjanionych oko
licznociach wspó³pracê z UB w efekcie, któ
rej dosz³o za jego porednictwem do rozpra
cowania kilku grup ¯o³nierzy Wyklêtych.
Dekadê póniej wyeksploatowany wykre
lony zosta³ z listy wspó³pracowników. Po
pad³ w alkoholizm, a po wkroczeniu Wojska
Polskiego do Czechos³owacji pope³ni³ samo
bójstwo. Gdy chciano skuæ jego jego nazwis
ko z tablicy na pomniku, w obronie stanê³y
rodowiska kombatanckie AK i NSZ, wród
nich by³ byæ mo¿e ostatni ¿yj¹cy wiêzieñ
obozu, przyjaciel gen. Nila z czasów obozo
wych, mjr NSZ Jan Zalewski.
Do dzi na ocala³ budynek stolarni, kwa
rantanny i budynek kuchni i wartowni, o któ
r¹ toczy³y ie najwiêksze walki. II Regionalna
Baza Logistyczna, która znajduje siê w Rem
bertowie, nosi dzi imiê Fieldolfa Nila od 2018
r., a wiêto jednostki zosta³o ustanowione na
25 maja.
Przez lata teren by³ wykorzystywany przez
Sowietów i przez Wojsko Polskie, ale starano
siê tuszowaæ lady po obozie. W latach 80. w
miejscu, gdzie by³a hala w której przetrzymy
wano wiêniów by³a chlewnia. To utrudnia
te¿ prace poszukiwawcze.
Dopiero niedawno rozpoczê³y siê na
terenie dawnego obozu prace ekshumacyjne.
Zainicjowa³o je Stowarzyszenie Wizna, do
sprawy do³¹czy³ ostatnio IPN. Natrafiono na
czêæ szcz¹tków, ale nie uda³o siê stwierdziæ
czy to wiêniowie obozu NKWD, czy mo¿e
wiêniowie obozu niemieckiego.
Nikt nie poniós³ odpowiedzialnoci za to,
co dzia³o siê w obozie, choæ by³o kilka prób
uzyskania dokumentów od strony rosyjskiej.
Ofiary nie doczeka³y siê godnego pochówku.
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Aspekt

Moc Ró¿añca wiêtego
Mo¿emy mia³o powiedzieæ, ¿e sprawy na wiecie nie id¹ w dobrym kierunku. Sama Europa
pogr¹¿a siê w kryzysie ekonomicznym. Wiara zanika, a z ni¹ ganie wiat³o rozumu owiecanego
³ask¹. Nie licz¹ siê z Prawem Bo¿ym, nie tylko rodziny, ale ca³e pañstwa. Zaakceptowane zosta³y
najgorsze grzechy rozpusty, na³ogi i zbrodnie.
XIX w. Wierni zjednoczeni w tej modlitwie
s¹ powo³ani do odkrywania g³êbi tej modlit
wy, o któr¹ tak bardzo prosi Matka Bo¿a. Pro
si o pokutê i modlitwê, której nada³a specjaln¹
moc.

Pan Jerzy z £odzi

Dobroczyñcy Aspektu Polskiego

Zofia z £odzi
z £odzi

Pani Teresa z £odzi

wzrostu duchowego, to najcenniejsza szko³a
¿ycia. Mielimy ju¿ wiek dowodów na potêgê
modlitwy ró¿añcowej na przestrzeni wieków.
S³ynne zwyciêstwo pod Lepanto w 1571 r.,
bitwa pod Chocimiem w 1621 r., Lwowem
w 1675 r. wspomnijmy rok 1920 i cud nad
Wis³¹. Polska zatrzyma³a bolszewick¹ na
wa³nicê i uratowa³a Europê przed ateizmem.
W 1960 r. wiat by³ o krok od wojny nuklear
nej. Ludzie gromadzili siê na modlitwie ró
¿añcowej w intencji pokoju. W tym czasie
Chruszczow mia³ og³osiæ w ONZ, ¿e ZSRR
sta³o siê mocarstwem nuklearnym, lecz siê
rozczarowa³. Pierwszy pocisk z g³owic¹ nuk
learn¹ zamiast dolecieæ do celu eksplodowa³
i zabi³ wszystkich konstruktorów. Wydarze
nie to opóni³o program zbrojeñ o 20 lat.
Filipiny. Prezydent Markus wys³a³ na lud
noæ 25 czo³gów i 600 tys. wojska.
Gdy czo³gi zbli¿a³y siê do modl¹
cych siê ludzi, ukaza³a siê piêkna Pa
ni i powiedzia³a: stop, moi kochani
¿o³nierze, nie krzywdcie moich dzie
ci, jestem ich królow¹. W 1984 r.
w bazie morskiej w ZSRR z niewy
janionych przyczyn wylecia³a w po
wietrze fabryka napêdów pocisków
rakietowych.
Jestemy wdziêczni Panu Bogu
i Bo¿ej Marce, bo Ona da³a te zwy
ciêstwa, kierowa³a wszystkimi akcja
mi. Ludzie byli aktorami, a si³a i moc
pochodzi³a od Boga. Dziêkujemy
Panu Bogu za wszystkie ³aski. Ostat
nio us³ysza³am homiliê pewnego
kap³ana, który powiedzia³: Kto Pa
nu Bogu dziêkuje, b³ogos³awieñst
wo otrzymuje. Ró¿aniec i wstawien
nictwo Najwiêtszej Marii Panny
mog¹ pokonaæ nawet najwiêkszych
niezwyciê¿onych wrogów.
Foto: Archidiecezja £ódzka

Rzeczy, które jeszcze æwieræ wieku by³y
uwa¿ane za wynaturzenie, dzisiaj ciesz¹ siê
uznaniem prawnym w wiêkszoci krajów,
gdzie ¿yj¹ ochrzczeni ludzie. Aborcja, euta
nazja, legalizacja zboczeñ, rozwody i zwi¹
zane z nimi cudzo³óstwo s¹ legalizo
wane przez pañstwa. Matka Bo¿a
ostrzega nas w swoich objawieniach
i nas potrzebuje, abymy stanêli ra
zem z Ni¹ pod Jej sztandarami, by
mieæ udzia³ w zwyciêstwie nad
wrogami Kocio³a i zbawienia.
W³anie stajemy w obliczu jed
nej z bitew  obronê wszystkich
dzieci poczêtych. Chrzecijan nie
mo¿e siê zgodziæ siê na jakikolwiek
kompromis aborcyjny. Du¿y wp³yw
ma na to rodzina. Ale rodzice nie
maj¹ czasu dla m³odych na rozmo
wy, na wspólne rozwi¹zywanie pro
blemów, na zwracanie uwagi, np. na
strój, a w ¿yciu duchowym jest pust
ka.
Potrzeba wielkiej modlitwy i to
modlitwy ró¿añcowej. Bêdziemy
obchodziæ niebawem dwusetn¹ rocz
nicê od za³o¿enia ¯ywego Ró¿añca
przez S³ugê Bo¿¹ Paulinê Jaricot
(czyt.: ¿ariko) w Loynie w 1826 r.
W Polsce praktyka ¯ywego Ró
¿añca sta³a siê znana pod koniec

Ju¿ Papie¿ Pius V tak ¿arliwie apelowa³
o tê modlitwê w intencji powstrzymania
barbarzyñskiej hordy islamskiej przez inwaz
j¹ na kontynent chrzecijañskiej Europy. w.
Leon XIII ustanowi³, aby padziernik by³
czasem szczególnej modlitwy ró¿añcowej.
w. Jan Pawe³ II powtarza³: Ró¿aniec jest
moj¹ ulubion¹ modlitw¹ w swej prostocie
i g³êbi. Nasi ojcowie czynili i mówili: Na
ró¿añcu pro, szkaplerz no. Ró¿aniec to cu
downy i skuteczny rodek uwiêcenia oraz
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