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Oby obudzi³y siê nasze sumienia
Drodzy Czytelnicy Aspektu Polskiego, id¹ wiêta Bo¿ego Narodzenia. W tradycji polskiej
najpiêkniejsze wiêta, barwnie zwi¹zane z polsk¹ kultur¹ i polsk¹ mentalnoci¹. Pierwszy
raz adwent i Bo¿e Narodzenie owiane jest atmosfer¹ przygnêbienia.
Polacy to dzielny naród, potrafilimy wytrzy
maæ wiele; ¿ylimy w czasach terroru stali
nowskiego, przeladowania Kocio³a i mor
dowania ksiê¿y, masowych strajków, ¿yw
noci na kartki, godziny policyjnej, inflacji
rujnuj¹cej ka¿dego ciu³acza, kompletnych
niedostatków wszystkiego poza octem, eks
plozji elektrowni atomowej w Czarnobylu,
katastrofalnego bezrobocia kiedy oszuci po
lityczni doprowadzili przemys³ milionowej
£odzi do kompletnego upadku. Wszystko to
prze¿ylimy w ci¹gu dwóch pokoleñ a jednak
nigdy nie zgas³ duch narodu, zawsze w dniach
nieszczêæ wzrasta³a narodowa solidarnoæ.
A teraz zapanowa³ smutek i lêk. Kocio³y
bêd¹ wieci³y pustkami na Pasterkach, a jeli
ktokolwiek pos³ucha niespójnych decyzji rz¹
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dowych, to nawet samych wi¹t nie spêdzimy
w gronie rodzinnym. Bo nie wolno.
Jak to wszystko przyrównaæ do betlejem
skiej nocy Narodzenia Jezusa sprzed dwóch
tysiêcy lat?
Najwiêksze wydarzenie w dziejach ludz
koci odbywa³o siê przecie¿ w gorszych wa
runkach. Czy wtedy Maryja mia³a chwilê lê
ku i zw¹tpienia? Przecie¿ rodzi³a Syna Bo
¿ego, a tu chyl¹ca siê szopka, zwierzêta i ¿y
wej duszy. By³a Niepokalan¹, ale o tym wie
dzia³a tylko Ona i Anio³owie, a ich piew
z pewnoci¹ nie niós³ siê po rosie pastwisk.
Maryja by³a prost¹ kobiet¹, szczêliwie mia³a
Józefa opiekuna. Przyszli wreszcie pastusz
kowie, dojechali te¿ Mêdrcy z dalekiego
miasta Kaszan w Persji; przebyli na wielb³¹
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dach ponad 2 tys. km. Byæ mo¿e w chwili
Narodzenia Jezusa szczêliwie biesiadowali
u Heroda?
Jak pisze Mateusz Ewangelista: Gdy Je
zus narodzi³ siê w Betlejem w Judei za pano
wania króla Heroda, oto Mêdrcy ze Wschodu
przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest
nowo narodzony król ¿ydowski? Ujrzelimy
bowiem jego gwiazdê na Wschodzie i przy
bylimy oddaæ mu pok³on. Skoro to us³ysza³
król Herod, przerazi³ siê, a z nim ca³a Jero
zolima. Zebra³ wiêc wszystkich arcykap³a
nów i uczonych ludu i wypytywa³ ich, gdzie
ma siê narodziæ Mesjasz. Ci mu odpowie
dzieli: W Betlejem judzkim, bo tak napisa³
Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jeste
zgo³a najlichsze sporód g³ównych miast Ju
dy, albowiem z ciebie wyjdzie w³adca, który
bêdzie pasterzem ludu mego, Izraela. Wtedy
Herod przywo³a³ potajemnie Mêdrców i wy
pyta³ ich dok³adnie o czas ukazania siê gwiaz
dy. A kieruj¹c ich do Betlejem, rzek³: Udajcie

siê tam i wypytujcie starannie o Dzieciê, a gdy
Je znajdziecie doniecie mi, abym i ja móg³
pójæ i oddaæ Mu pok³on. Oni za wys³uchaw
szy króla, ruszyli w drogê. A oto gwiazda,
któr¹ widzieli na Wschodzie, sz³a przed nimi,
a¿ przysz³a i zatrzyma³a siê nad miejscem,
gdzie by³o Dzieciê. Gdy ujrzeli gwiazdê,
bardzo siê uradowali. Weszli do domu i zo
baczyli Dzieciê z Matk¹ Jego, Maryj¹; upadli
na twarz i oddali Mu pok³on. I otworzywszy
swe skarby, ofiarowali Mu dary: z³oto, kadzid
³o i mirrê. A otrzymawszy we nie nakaz, ¿eby
nie wracali do Heroda, inn¹ drog¹ udali siê
do swojej ojczyzny.
Póniej by³o ju¿ tylko gorzej. wiêta
Rodzina uciek³a do Egiptu, a wykiwany He
rod widz¹c, ¿e go Mêdrcy zawiedli, wpad³
w straszny gniew. Pos³a³ oprawców do Betle
jem i ca³ej okolicy i kaza³ pozabijaæ wszyst
kich ch³opców w wieku do lat dwóch, sto
sownie do czasu, o którym siê dowiedzia³ od
Mêdrców.
A my martwimy siê covidem, maseczka
mi i izolacj¹. Maseczki i obowi¹zkowa izo
lacja s¹ niczym wobec noclegów w stajni. Ale
jedno jest wspólne: g³owa pañstwa ¿ydows
kiego król Herod bez wahania pos³a³ opraw
ców, ¿eby wymordowali ma³ych ch³opców,
z obawy przed utrat¹ w³adzy. Historycy sza
cuj¹, ¿e wówczas zabito od 20 do 80 ch³op
ców. W naszej Ojczynie te¿ mordowane s¹
dzieci, rednio, rocznie, zgodnie z prawem
zabijanych jest ok., 1300 dzieci nienarodzo
nych. I nie ma u nas Heroda.
Historiê ¿ycia i dzia³alnoci Jezusa Chrys
tusa znamy chyba w Polsce wszyscy. Co
dziwnego siê jednak z nami sta³o  przestali
my przejmowaæ siê o los naszych dusz, o przy
sz³oæ nastêpnych pokoleñ Polaków. Zobojêt
nia³a nam prawda, wygas³a wiara i wymar³a
troska o Koció³ katolicki  duchow¹ pod
porê naszej to¿samoci. Stalimy siê obojêt
nymi wiadkami publicznych linczów ducho
wieñstwa i zdegenerowanych blunierstw wo
bec wiêtoci. Czy zastanowi³ siê kto z nas,
co bêdzie, jeli ten gwa³towny atak siê powie
dzie?
Id¹ wiêta Bo¿ego Narodzenia. W trady
cji polskiej najpiêkniejsze wiêta, barwnie
zwi¹zane z polsk¹ kultur¹ i polsk¹ mentalno
ci¹. W tradycji polskiej zawsze najdoniolej
brzmia³y s³owa: Bóg  honor  Ojczyzna
i Semper Fidelis. Oba te zawo³ania powin
nimy albo g³ono wypowiedzieæ Narodzo
nemu Zbawicielowi, albo wstydliwie je skryæ.
¯yczymy naszym Drogim Czytelnikom,
aby w czasie Bo¿ego Narodzenia i w Nowym
2021 Roku nasze sumienia obudzi³y siê, a na
sze si³y wzmog³y. Bo przyszed³ czas wyboru
pomiêdzy walk¹ a dezercj¹, wiernoci¹ i zdra
d¹. Niech nikogo z nas nie braknie na poste
runku, bo Prawda jest bezbronna, jak nie
mowlê w Betlejem. Przysz³y czasy w których
nie ma miejsca na biernoæ i odgrywanie roli
obserwatora.
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Wybra³ £ód...
Min¹³ rok od mierci wybitnego dyrygenta, kompozytora i pedagoga, Zdzis³awa Szostaka.
Wydaje siê, ¿e £ód  miasto, które w pewnym momencie wybra³ i do koñca ¿ycia traktowa³
jako swoje, ma w stosunku do twórcy pewien d³ug do sp³acenia.

Urodzony w 1930 roku w Sosnowcu, studio
wa³ w PWSM w Katowicach dyrygenturê
pod kierunkiem Artura Malawskiego oraz
kompozycjê w klasie Boles³awa Szabelskie
go (dyplom ze Z³otym Medalem). Ju¿ bêd¹c
uczniem Liceum Muzycznego prowadzi³
chóry i pisa³ pierwsze utwory. Po studiach
przeniós³ siê do Poznania, gdzie jako kierow
nik artystyczny filharmonii spêdzi³ 13 lat
prowadz¹c intensywn¹ dzia³alnoæ dyrygenc
k¹.
W roku 1971 zaproponowano mu objecie
stanowiska zastêpcy dyrektora ds. artystycz
nych w Filharmonii £ódzkiej, któr¹ kierowaæ
mia³ Henryk Czy¿. Szostak przysta³ na tê
propozycjê, staj¹c siê w tym w³anie momen
cie ³odzianinem z wyboru, bo nad £ódk¹
mia³ ju¿ pozostaæ do koñca ¿ycia. Miejscowa
filharmonia wesz³a w okres najwiêkszej
wietnoci. Henryk Czy¿ kierowa³ jednocze
nie orkiestr¹ w Düsseldorfie i podczas jego
nieobecnoci Szostak faktycznie szefowa³
przy ul. Narutowicza. Mia³ ogromn¹ liczbê

koncertów, odby³ te¿ z filharmonikami wiele
podró¿y artystycznych do ró¿nych krajów.
 Wspominam ten okres jak najpiêkniej, z dy
rektorem Czy¿em pracowa³o siê cudownie 
powiedzia³ w jednym z wywiadów. W 1972
roku podj¹³ równolegle pracê w PWSM,
obecnie Akademii Muzycznej im. Gra¿yny
i Kiejstuta Bacewiczów. Prowadzi³ studenc
k¹ orkiestrê symfoniczn¹, uczy³ dyrygentury.
A kiedy tylko mia³ woln¹ chwilê (co nie by³o
czêste)  komponowa³. Z filharmoni¹ zwi¹
zany by³ etatowo do 1987 r., w Akademii wy
k³ada³ do roku 2000. Jednoczenie wspó³pra
cowa³ z Wytwórni¹ Filmów Fabularnych,
Wytwórni¹ Filmów Owiatowych oraz war
szawsk¹ Wytwórni¹ Filmów Dokumental
nych. Dokona³ nagrañ do oko³o dwustu fil
mów, m.in. z muzyk¹ Kilara, Maksymiuka,
Preisnera, Hertla, Marczewskiego. Do 40 fil
mów, w tym 20 fabularnych, stworzy³ w³asn¹
muzykê. Mo¿na wymieniæ tu choæby Ariê dla
atlety, Wahade³ko, Thais, Limuzyna Daimler
Benz, Pensjê pani Latter, Kornblumenblau.

Nasze kapliczki

Grotnicka kapliczka
W Grotnikach znajduje siê kapliczka Naj
wiêtszego Serca Pana Jezusa. Jej zdjêcie
wraz z limerykiem przekaza³ Janusz Janyst
Nie ma lat stu, jest wiêc raczej nowa
grotnicka kapliczka  Jezusowa
Choæ nie stoi nad rzek¹
do Lindy niedaleko
adres za to ulica Sosnowa
Przysy³ajcie nam zdjêcia i krótkie opisy kapliczek,
przydro¿nych krzy¿y i wi¹tków. Bêdziemy je pub
likowaæ, ¿eby uwieczniæ ich obecnoæ wród nas:
email: redakcja@aspektpolski.pl lub adres:
90955 £ód 8, skr. poczt. 22.
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 3 stycznia 2021 r.,
o godz. 16:00.

Wieczór autorski Zdzis³awa Szostaka (2011 r.)

Partyturê ma w g³owie, a nie g³owê w par
tyturze  mówiono zawsze o Szostaku jako
dyrygencie. Dyrygowa³ w sumie wieloma or
kiestrami  Sinfoni¹ Varsovi¹, WOSPRem,
niemal wszystkimi zespo³ami filharmonicz
nymi w Polsce i wieloma za granic¹. Wystê
powa³ ze s³ynnymi solistami, takimi jak Mar
tha Argerich, Magda Tagliaferro, Rudolf Ke
rer, Daniel Szafran, Alexis Weissenberg.
Rejestrowa³ koncerty dla radia i telewizji, na
grywa³ p³yty. Otrzyma³ wiele nagród i wy
ró¿nieñ. Na jego dorobek twórczy sk³adaj¹
siê, utrzymane na ogó³ w konwencji neokla
sycznej, kompozycje orkiestrowe  uwertury
koncertowe, Concertino darmstadzkie na
skrzypce, fortepian i orkiestrê, Concertino na
marimbê i orkiestrê symfoniczn¹, Musica per
corno e orchestra sinfonica, i in., opera ka
meralna Wa¿ka, dzie³a oratoryjne, w tym
opus magnum twórcy, czyli monumentalna
Missa latina na sopran, alt tenor, bas, chór
i orkiestrê. Katolickie Stowarzyszenie Civi
tas Christiana przyzna³o za to dzie³o presti
¿ow¹ Nagrodê Artystyczn¹ im. W³odzimie
rza Pietrzaka. W ostatnich latach, na zamó

wienie organizatorów nastêpuj¹cych po sobie
edycji Miêdzynarodowego Konkursu Mu
zycznego im. Micha³a Spisaka w D¹browie
Górniczej, Szostak napisa³ ca³¹ seriê kompo
zycji kameralnych z udzia³em instrumentów
dêtych.  Odczuwam jednak niedosyt zwi¹
zany z tym, ¿e nie by³o sposobnoci, by
bardziej intensywne zaj¹æ siê twórczoci¹,
która w mojej hierarchii wa¿noci spraw
muzycznych zawsze sta³a najwy¿ej  wyzna³
w pónym wywiadzie.
Zdzis³awa Szostaka jako kompozytora
i dyrygenta wielce zas³u¿onego dla filmu
zd¹¿ono przed mierci¹ uhonorowaæ gwiazd¹
wmontowan¹ w chodnik na ul. Piotrkow
skiej. Ale wci¹¿ pozostaje niezrealizowana
sprawa nagrania  wykonywanej, przypo
mnijmy, nie tylko w £odzi  Missa latina. Na
fonograficzne utrwalenie zas³uguje te¿ m.in.
kompozycja w szczególny sposób z £odzi¹
zwi¹zana: Oratorio piccolo in memoriam
Santa Faustina.

JANUSZ JANYST

Sprostowanie
W podpisie do zdjêcia pod artyku³em pt. Biblioteka jest przygod¹ wkrad³ siê b³¹d w imieniu. Pani¹
Gabrielê Olszewsk¹, kierowniczkê biblioteki przy ul. Wileñskiej w £odzi oraz autora artyku³u przepra
szamy za pomy³kê.
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Przes³anie Maryi z Kibeho
Tegoroczny Adwent jest inny ni¿ do tej pory. Radoæ oczekiwania na przyjcie Pana Jezusa
ne, a do niejednego domu zajrza³o widmo utraty rodków do ¿ycia. Adwent to czas zadumy,
podsumowañ, pytañ o przesz³oæ i przysz³oæ. Siêgnijmy wiêc pamiêci¹ do Adwentu z 1981 r.

W Polsce wydarzeniem prze³omowym by³o
wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia.
Dla wiata katolickiego wa¿nym wydarzeniem
by³y objawienia Maryjne w Kibeho w central
nej Afryce. Wieci o tym cudownym wydarze
niu z trudem dociera³y do innych kontynen
tów. W 2001 r. objawienia Matki Bo¿ej w Ki
beho zosta³y uznane za autentyczne i do tej po
ry jest to jedyne objawienie w Afryce uznane
przez Koció³. Podobnie jak jedynym objawie
niem Maryjnym w Polsce jest Gietrzwa³d
z 1877 r. Szkoda, ¿e oba te objawienia zbyt
rzadko s¹ wspominane w naszym katolickim
kraju. Znamy objawienia Maryjne w: Fatimie,
Lourdes, La Salette. Co wydarzy³o siê w Kibe
ho, nie wie prawie nikt.
Poniewa¿ w Kibeho Matka Bo¿a wypo
wiedzia³a s³owa dotycz¹ce ca³ego wiata, war
to przybli¿yæ tamte wydarzenia. Na po³udniu
Rwandy, w niewielkiej, biednej, pozbawionej
pr¹du i wody wiosce, 16letniej uczennicy Al
phonsine Mumureke ukaza³a siê Matka Bo¿a.
Objawienie to mia³o miejsce w sobotê, 28
listopada 1981 r. o godzinie 12.35. Alphonsine
by³a pobo¿n¹ dziewczyn¹ uczêszczaj¹c¹ do
szko³y z internatem prowadzonej przez siostry
zakonne. W tym dniu mia³a dy¿ur w jadalni.
W pewnym momencie us³ysza³a g³os z koryta
rza. Gdy tam zajrza³a, zobaczy³a piêkn¹ ko
bietê, która na pytanie, kim jest, odpowiedzia³a
w miejscowym jêzyku: Jestem Matk¹ S³owa.
W nastêpnym dniu Dziewica znowu ukaza³a
siê Alphonsine i potem znowu, prawie w ka¿d¹
sobotê grudnia. Nikt nie chcia³ uwierzyæ, ¿e
naprawdê rozmawia³a z Matk¹ Bo¿¹. Dziew
czyna jeszcze wiele razy J¹ widzia³a. Rozma
wia³a z Maryj¹ z prostot¹ zwracaj¹c siê do Niej
s³owem Mamusiu. Matka Bo¿a objawi³a siê
jej jako mama, która s³ucha swojego dziecka,
radzi, poucza, a nawet karze. W rozmowach
tych panowa³a za¿y³oæ i serdecznoæ. Ostatnie
objawienie mia³o miejsce 28 listopada 1989 r.,
dok³adnie w ósm¹ rocznicê pierwszego spot
kania z Matk¹ Najwiêtsz¹. Alphonsine us³y
sza³a wtedy przes³anie do polityków rz¹dz¹
cych wiatem: Mówiê do was, którzy posia
dacie w³adzê, a którzy reprezentujecie naród
 ratujcie ludzi, a nie b¹dcie ich oprawcami.
Nie okradajcie ich, dzielcie siê z innymi. Uwa
¿ajcie, aby nie tyranizowaæ tych, którzy chc¹
wytkn¹æ wam b³êdy. Matka Bo¿a pouczy³a, ¿e
ka¿dy chrzecijanin wezwany jest do modlit
wy, pokuty, pos³uszeñstwa Kocio³owi, do
wiernoci Ewangelii oraz trwania przy hierar
chii! Odchodz¹c obieca³a, ¿e Jej orêdzie spra
wi wiele dobra nie tylko obecnie, ale i w przysz
³oci.
Zanim dosz³o do pierwszych objawieñ
w 1981 r., Rwanda prze¿ywa³a g³êboki kryzys.
Wiêkszoæ Rwandyjczyków nale¿a³a do ple
mienia Hutu, a mniejszoæ  ok. 10 proc. do
Tutsi. Religi¹ wyznawan¹ przez mieszkañców
jest chrzecijañstwo i islam. Przez setki lat w³a
dzê w kraju posiada³o plemiê Tutsi, podczas
gdy Hutu byli biednymi rolnikami. Od koñca
XIX w. Rwanda i jej po³udniowy s¹siad Bu
rundi by³y koloniami niemieckimi. W 1900 r.
Ojcowie Biali za³o¿yli w Rwandzie pierwsze
placówki misyjne. Od 1922 r. Rwanda wraz
z Burundi tworzy³a terytorium mandatowe
Belgii. W 1934 r. w Kibeho powsta³a parafia

rzymskokatolicka. Zbudowano koció³ oraz
szko³ê. Kiedy w 1962 r. Rwanda uzyska³a nie
podleg³oæ, w³adzê przejêli Hutu. Wtedy za
czê³a narastaæ wzajemnej nienawici obu ple
mion. Gdy na pocz¹tku lat 80tych na rynkach
wiatowych nast¹pi³ gwa³towny spadek cen
kawy  g³ównego ród³a utrzymania Rwandy,
gospodarka za³ama³a siê, a konflikty miêdzy
plemienne przybra³y na sile. Zapanowa³a
bieda i apatia. Wraz z kryzysem wród
chrzecijan mala³a religijnoæ, a zw³aszcza
pobo¿noæ Maryjna. Wyrazem tego by³y
akty wandalizmu obiektów kultu religij
nego, zw³aszcza kradzie¿ i niszczenie figur
Matki Bo¿ej.
Druga wizjonerka, 17letnia Nathalie
Mukamazimpaka po raz pierwszy zobaczy
³a Maryjê wieczorem 12 stycznia 1982 r.
Dziewczyna ta, podobnie jak jej kole¿anka
Alphonsine, by³a pobo¿na i skromna. Cie
szy³a siê opini¹ m¹drej uczennicy maj¹cej
wp³yw na kole¿anki. W szkole by³a odpo
wiedzialna za Legion Maryi. Matka Bo¿a
ukaza³a siê jej te¿ wiele razy. Ostatni raz
 3 grudnia 1983 r. G³ównym przes³aniem
kierowanym do Nathalie by³o wyjanienie
chrzecijañskiego sensu cierpienia. Maryja
powiedzia³a Nathalie, ¿e przez wiêkszoæ
¿ycia bêdzie cierpieæ i wyjani³a rolê cier
pienia w ¿yciu cz³owieka. Poprzez nie
mo¿na uwiêcaæ siebie i blinich. Orêdzia
skierowane do Nathalie by³y nasycone
mistyk¹. Podkrela³y koniecznoæ modli
twy, g³êbokiej refleksji, pokory i ofiary.
Matka Bo¿a mówi³a: Musicie oddaæ siê
modlitwie. Musicie rozwin¹æ w sobie cno
ty mi³oci, oddania i pokory. 5 sierpnia
1982 r. Nathalie s³ysza³a s³owa skargi
Maryi: Chcê was podwign¹æ, a wci¹¿ nie
chcecie wstaæ. Wo³am was, a udajecie g³u
chych. ( ) Dajê wam wiele znaków, a ci¹gle
nie wierzycie. Innym razem Maryja w rozmo
wie z Nathalie powiedzia³a s³owa ostrze¿enia
skierowane go do ca³ego wiata: wiat pod¹¿a
bardzo z³¹ drog¹; pope³nia siê wiele grzechów,
króluj¹ perfidia i rywalizacja, nie ma zgody.
( ) wiat zmierza do tego, by zapaæ siê w
otch³añ, zlewa siê w jedno obrzydliwe pañstwo
i jeli nie bêdziecie ¿a³owaæ i nie przemienicie
waszych serc, wszyscy zapadniecie siê w otch
³añ. Na wiecie króluje egoizm, nienawiæ, nie
czystoæ i bezbo¿noæ. Z tego powodu nale¿y
niezw³ocznie ¿a³owaæ, nie zatwardzaæ serca,
wyrzec siê grzechu i praktykowaæ Bo¿e Przy
kazania.
Trzeci¹ uczennic¹, która dost¹pi³a objawie
nia Matki Bo¿ej, by³a 22letnia MarieClaire
Mukangango. To ona najzajadlej atakowa³a
Alphonsine, gdy ta opowiedzia³a, ¿e rozma
wia³a Matk¹ Bo¿¹. MarieClaire mia³a wiele
wad i by³a niedowiarkiem, a jednak Matka Bo
¿a wybra³a w³anie j¹, ¿eby opowiedzieæ jej
jak nale¿y siê modliæ  jak rozwa¿aæ Mêkê
Pañsk¹ i odmawiaæ Ró¿aniec. Nauczy³a j¹
równie¿ odmawiania Koronki do Siedmiu Bo
leci NMP. Koronka nie jest w Kociele czym
nowym. Ma przygotowaæ chrzecijan do wspó³
dzia³ania w cierpieniach Maryi i Jezusa. Kie
dy by³a odmawiana przez niektóre zgroma
dzenia zakonne, jednak zosta³a zapomniana
przez wiêkszoæ chrzecijan. Matka Bo¿a uka

zywa³a siê MarieClaire od 2 marca do 15
wrzenia 1982 r. Podczas pierwszego objawie
nia Matka Bo¿a powiedzia³a: Ludzie wspó³cze
ni nie czuj¹ ju¿ tego z³a, które czyni¹. ( ) Dzi
siaj wielu ludzi nie potrafi ju¿ prosiæ o przeba
czenie. Ci ludzie znów krzy¿uj¹ Syna Bo¿ego.
Przes³anie, jakie Maryja skierowa³a do Marie
Claire by³o nakierowane na modlitwê. Matka
Bo¿a chcia³a przygotowaæ ludzi do krwawej
wojny, która czeka³a Rwandê za kilkanacie lat.
W wiêto Wniebowziêcia NMP, 15 sierp
nia 1982 r. wszystkie trzy widz¹ce dziewczêta
 Alphonsine, Nathalie i MarieClaire zoba
czy³y p³acz¹c¹ Matkê Bo¿¹, która chc¹c przy

Foto: Sanktuarium Matki Boskiej w Kibeho

owiewa mg³a niepokoju zwi¹zanego z pandemi¹ koronawirusa. Zwyk³e troski zosta³y spotêgowa

W tej bratobójczej wojnie mieræ ponios³a jed
na z wizjonerek  MarieClaire i jej m¹¿. W wios
ce Kibeho zginê³o ok. 10 tys. ludzi. Zabójcy
w amoku, uzbrojeni w pa³ki, strzelby i gra
naty strzelali do ludzi zgromadzonych w ko
ciele parafialnym w Kibeho. Ci, którzy nie
zginêli od kul, sp³onêli ¿ywcem w kociele.
Pozosta³e dwie wizjonerki ¿yj¹. Alphonsi
ne jest klarysk¹ i mieszka we W³oszech, nato
miast Nathalie mieszka w Kibeho przy Sank
tuarium Matki Bolesnej, które zbudowano w
miejscu objawieñ. Matka Bo¿a powiedzia³a
Nathalie, ¿e do odwo³ania ma pozostaæ w Ki
beho. Jej powo³aniem jest ekspiacja za grzechy
wiata poprzez modlitwê, posty i cierpienie.
Mieszkañcy i pielgrzymi nazywaj¹ j¹ Mam¹
Nathalie. Orêdzie z Kibeho jest dla rwandyjs
kiego narodu wskazaniem drogi ku pojednaniu
zwanionych plemion. A jakie przes³anie jest
dla wiata, a w szczególnoci dla Polski? Obja
wienia w afrykañskim Kibeho maj¹ wymiar
uniwersalny. S¹ ostrze¿eniem. Jeli nie
bêdzie ³adu moralnego, jeli ludzie bêd¹
siê nienawidziæ, wtedy zniszcz¹ siebie,
swoj¹ rodzinê i kraj. Nienawiæ jest narzê
dziem szatana i nigdy nie buduje, nie po
rz¹dkuje, tylko prowadzi do wojen i za
g³ady. Kibeho niesie ze sob¹ przes³anie,
które znamy te¿ z innych objawieñ. Wi
dz¹ce uczennice mia³y wizje przypomi
naj¹ce piek³o, jak w Fatimie. Wszystkie
mia³y objawienia zarówno prywatne,
jak i publiczne w obecnoci t³umów. Ks.
Andrzej Jakacki, pallotyn, badacz obja
wieñ w Kibeho, napisa³ ksi¹¿kê Objawie
nia Matki S³owa w Kibeho (Rwanda,
28.11.198128.11.1989). W ksi¹¿ce tej
autor przyzna³, ¿e Maryja powiedzia³a
w Kibeho bardzo du¿o w porównaniu
z Fatim¹ czy Lourdes, a objawienia by³y
znacznie d³u¿sze  trwa³y nawet po osiem
godzin.
Mieszkañcy Kibeho i innych miejsco
woci Rwandy pocz¹tkowo kpili z wi
dz¹cych uczennic. Potem uwierzyli, ale
nadal nie zmienili swojego ¿ycia. Dopie
ro, gdy sami dowiadczyli ludobójstwa,
uwierzyli w prawdziwoæ s³ów Maryi.
I to niech bêdzie nauk¹ dla wiata, który
zmierza w z³ym kierunku. wiat, wed³ug
s³ów papie¿a Benedykta XVI, staje siê
dyktatur¹ relatywizmu. Matka Bo¿a w Kibeho
po raz kolejny uprzedzi³a, ¿e grzech sprowadza
nieszczêcia, ale mo¿na tego unikn¹æ. Dla ra
towania wiata najpierw trzeba oczyciæ swo
je serce, a nie, jak nam siê wmawia, Ziemiê
ze smogu i mieci. Ka¿dy mo¿e siê zaanga
¿owaæ w dzie³o naprawiania wiata poprzez
modlitwê, pokutê, pog³êbienie ¿ycia duchowe
go oraz dzieciêce umi³owanie Maryi. Wiemy
o tym z wielu objawieñ, ale lenimy siê i chêtnie
obwiniamy za z³o innych. Maryja niewiele do
kona bez naszej wspó³pracy. Wyró¿nikiem ob
jawieñ Maryi w Kibeho jest to, ¿e nie przysz³a
tam jako Królowa, Nauczycielka, lecz jako
Matka, by przytuliæ swoje dzieci i im pomóc,
bo grozi im niebezpieczeñstwo. Miecz Bo¿ej
sprawiedliwoci wisi nad wiatem, ale Maryja
mo¿e nam wyjednaæ wiele ³ask. wiêty Jan
Pawe³ II uj¹³ tê prawdê s³owami: Chrzecijañ
stwo jest religi¹ wspó³dzia³ania Boga i cz³o
wieka. Gdy nadejdzie tegoroczny Dzieñ Bo
¿ego Narodzenia, mo¿emy wybraæ  albo ot
worzymy swoje drzwi i swoje serce Jezusowi,
albo je zatrzaniemy. Mamy woln¹ wolê i mo
¿emy wybieraæ. Mówi¹c prostym jêzykiem,
bardziej op³aci siê nam przyj¹æ do swojego
¿ycia wiêt¹ Rodzinê z nowonarodzonym
Jezusem. Gdy zaufamy wiêtej Rodzinie i bê
dziemy wype³niaæ Przykazania Bo¿e, staniemy
siê silni, wolni i radoni, a wtedy ¿aden koro
nawirus nie bêdzie nam grony.

gotowaæ ludzi do tego, co ma nast¹piæ w nie
dalekiej przysz³oci, powiedzia³a ¿e cierpienie
jest drog¹, jak¹ trzeba przebyæ, aby osi¹gn¹æ
Niebo: Nikt nie dochodzi do Nieba bez cierpie
nia. Cierpienie jest nieodzownym elementem
naszego ¿ycia, ale musi mieæ wartoæ zbawcz¹.
Matka Bo¿a zapowiedzia³a, ¿e w Rwandzie
bêd¹ dzia³y siê straszne rzeczy i jeli ludzie siê
nie nawróc¹, to przez trzy dni i trzy noce bêd¹
panowa³y ciemnoci. Ocalej¹ ci, którzy bêd¹
mieæ w swoich domach zapalone wiece rwan
dyjskie w³asnorêcznie zrobione. W 1983 r.
Matka Bo¿a ukaza³a uczennicom wizjê  rzeki
pe³ne krwi, morduj¹cych siê ludzi, porozrzuca
ne zmasakrowane, pozbawione g³ów cia³a,
których nie ma kto pochowaæ. Poniewa¿ ludzie
nie pos³uchali ostrze¿eñ Matki Bo¿ej, mroczne
proroctwo spe³ni³o siê. W 1994 r. dosz³o do
zapowiedzianej przez Maryjê rzezi. Pretekstem
wybuchu wojny domowej pomiêdzy plemio
nami Hutu i Tutsi by³ w zamach terrorystycz
ny, w którym zginêli przywódcy Rwandy i Bu
rundi. To da³o pocz¹tek wojny pomiêdzy wojs
kami rz¹dowymi Hutu, a powstañcami Tutsi
z Rwandyjskiego Frontu Patriotycznego. Wy
granie wojny przez mniejszociowe plemiê
Tutsi rozpoczê³o ludobójstwo, które trwa³o 3
miesi¹ce. Wskutek bratobójczej wojny, mieræ
ponios³o ponad milion osób  w wiêkszoci
z Hutu. 2,5 mln Rwandyjczyków uciek³o ze
swoich domów. Tysi¹ce osób zosta³o okaleczo
nych fizycznie i psychicznie. Ponad 7miliono
wa Rwanda sta³a siê wielkim cmentarzyskiem.

MARCIN KELLER
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Jubileuszowy Rok wiêty
W grudniu br. prze¿ywamy wa¿ne wydarzenia zwi¹zane z setn¹ rocznic¹ powstania diecezji
³ódzkiej. 12 grudnia w ³ódzkiej archikatedrze otwarty zosta³ Rok wiêty, a 20 grudnia
otwarty zosta³ Czas £aski w szesnastu kocio³ach stacyjnych na terenie ca³ej archidiecezji.

Pierwszym ordynariuszem diecezji
³ódzkiej by³ Ks. Bp Wincenty Tymie
niecki, który nie tylko musia³ zorganizo
waæ instytucje nowej diecezji, ale te¿
dbaæ o jej duchowy rozwój. By³ budow
niczym i proboszczem katedralnej parafii
w. Stanis³awa Kostki. Zapisa³ siê te¿ Ks.
Bp Tymieniecki jako wytrwa³y dzia³acz
dobroczynny i wielki patriota. By³ orê
downikiem nowatorskiego wówczas pogl¹du,
¿e nale¿y jak najszerzej anga¿owaæ wiernych
wieckich w ¿ycie Kocio³a.
Ks. Bp Tymieniecki dba³ o o¿ywienie du
chowoci katolików diecezji ³ódzkiej: zarz¹
dzi³, by we wszystkich parafiach odprawiana
by³a co miesi¹c adoracja Najwiêtszego Sak
ramentu, zaleca³ comiesiêczn¹ spowied i przy
k³ada³ du¿¹ wagê do Komunii wiêtej dzieci.
Za pos³ugi Ks. Bp. Tymienieckiego w ca³ej
diecezji erygowano 21 nowych parafii i budo
wano liczne wi¹tynie.
Pozostawi³ po sobie ogromny dorobek,
wytyczaj¹c diecezji ³ódzkiej kierunek rozwo
ju, i opieraj¹c go na budowaniu g³êbokiej wia
ry i duchowoci wiernych oraz na w³¹czaniu
mieszkañców diecezji w jej ¿ycie.
Nastêpc¹ Ks. Bp. Wincentego Tymieniec
kiego (zmar³ w 1934 r.) zosta³ Ks. Bp W³odzi
mierz Jasiñski, którego pos³uga przypad³a tak
¿e na okupacji niemieckiej, gdy masowo prze
ladowano duchowieñstwo katolickie. Sam
biskup by³ w czasie wojny internowany. Ksiê
¿y wiêziono i wywo¿ono do obozów koncen
tracyjnych, g³ównie do Dachau. W czasie II
wojny wiatowej zginê³o 155 ksiê¿y z naszej
diecezji.
W 1947 r., po odwo³aniu Ks. Bp. Jasiñs
kiego, nowym ordynariuszem diecezji zosta³
Ks. Bp Micha³ Klepacz. Jego nastêpc¹ by³ Ks.
Bp Józef Rozwadowski (od 1967 r.), który
sprawowa³ urz¹d do czasu przejcia na eme
ryturê w 1986 r.
W 1986 r., Ojciec wiêty Jan Pawe³ II
mianowa³ ordynariuszem Ks. Bp. W³adys³awa
Zió³ka, dotychczasowego biskupa pomocni
czego. 25 marca 1992 r. przekszta³cono nasz¹
diecezjê w archidiecezjê, bezporednio podle
g³¹ Stolicy wiêtej, a 25 marca 2004 r. zosta³a

utworzona metropolia ³ódzka (z archidiecezji
³ódzkiej i diecezji ³owickiej).
Za pos³ugi Ks. Bp., a póniej Abp. W³ady
s³awa Zió³ka rozpocz¹³ siê zupe³nie nowy etap
w ¿yciu Kocio³a ³ódzkiego. Diecezja ³ódzka
rozwija³a niezwykle szybko na wielu polach.
Mimo wci¹¿ trwaj¹cych oporów administra
cyjnych i problemów finansowych, uzyskiwa
no pozwolenia na budowê kolejnych kocio

Ks. Kard. Konrad Krajewski, papieski ja³mu¿
nik. Na ten czas Papie¿ Franciszek wystosowa³
do wiernych naszej archidiecezji list.
 Jubileusz  czytamy  choæ odsy³a nasz¹
pamiêæ w przesz³oæ, nas samych jednak kon
centruje na «dzi». Dzi Pan chce do nas do
trzeæ z now¹ wie¿oci¹: ze S³owem i dzia³a
niem, które ci¹gle potrafi¹ nas zaskoczyæ,
uzdrowiæ, wyzwoliæ, wskrzesiæ! Pamiêtajcie:
Ewangelia jest ci¹gle przed nami! Nie po to
odkrywacie historiê naszego Kocio³a, by siê
poddaæ bezp³odnej nostalgii utyskuj¹cej, ¿e
dobrze to ju¿ by³o; teraz mo¿e byæ ju¿ tylko
gorzej; nasze ko cielne «dzi» to wy³¹cznie
kryzys, z którego Koció³ ju¿ siê nie podnie
sie . Nie! Nasze «dzi» nie nale¿y do kry
zysu! Nasze «dzi» na le¿y do Pana. Jest Jego
czasem: jest rokiem Jego ³aski!
W licie na stulecie diecezji Ks. Abp Grze
gorz Ry Metropolita Rysia, wskazuje, ¿e ma
on siê staæ nowym pocz¹tkiem. Choæ mo¿e
budziæ to szereg pytañ: POCZ¥
TEK?!  Po stu latach funkcjonowania
diecezji? Po stu latach ¿mudnej pracy
tylu biskupów, kap³anów, sióstr i braci
zakonnych, katechetów, tylu autentycz
nie zaanga¿owanych wieckich, a prze
de wszystkim rodziców przekazuj¹cych
wiarê swoim dzieciom? POCZ¥TEK?!
Po stu latach niewyobra¿alnej wrêcz
ofiarnoci i pracy, z której wyros³a gêsta
sieæ 219 parafii, z kocio³ami i kaplica
mi, domami parafialnymi i klasztorami?
POCZ¥TEK?! Po stu latach dzia³alno
ci tylu instytucji edukacyjnych: od przed
szkoli i ochronek  przez szko³y katolic
kie  po Seminaria duchowne i Instytut
teologiczny? Tylu instytucji charytatyw
nych: szpitali, hospicjów, a¿ po Caritas
i Centrum S³u¿by Rodzinie z Domem dla
Matek z dzieæmi i z Orodkiem adopcyj
nym? POCZ¥TEK? W Kociele mê
czenników II wojny i wiernych wiad
ków doby komunizmu? POCZ¥TEK?
Po stu latach? A przecie¿ Ewangelia g³oszona
jest na tej ziemi nie 100, lecz przesz³o 1000 lat.
Tak d³ugo te¿ sprawowane s¹ tutaj sakra
menty. Tak d³ugo równie¿ trwa tutaj modlitwa
i pos³uga mi³oci Czy MY naprawdê potrze
bujemy pocz¹tku?!
Wskazuje jednak, ¿e wszystkie te pytania
nie s³u¿¹ czemukolwiek innemu, jak tylko od
nalezieniu w Bogu nadziei, ¿e oto podarowany
nam jest NOWY POCZ¥TEK. ¯e pierwotny
projekt Boga  ¿e Jego pierwotne MARZENIE
 co do mnie, co do ka¿dego z nas, i co do
naszego Kocio³a (w £odzi, w Polsce, w wie
cie) nie jest poetyckim snem, z którego wcze
niej czy póniej zawsze nas budzi proza ¿ycia.
Czas wiêty  Jubileusz  mówi do nas: PO
CZ¥TEK jest ci¹gle aktualn¹ £ask¹! Otwórz
siê na ni¹! Odkryj ci¹gle wie¿¹ si³ê pierw
szej mi³oci Boga! Odkryj z pog³êbionym za
ufaniem i zrozumieniem odwieczne (pocz¹tko
we) Bo¿e plany wzglêdem Ciebie. Zobacz Ko
ció³ w wydarzeniu jego narodzin w eksplozji
Piêædziesi¹tnicy, ale równie¿ 100 lat temu:
w radykalnie ewangelicznym, mi³osiernym
myleniu i dzia³aniu Wincentego Tymieniec
kiego  pierwszego biskupa £ódzkiego Ko
cio³a, ale tak¿e w (splecionym z jego pos³u
g¹) ¿yciu i powo³aniu 19letniej Heleny (pó
niej: Faustyny) Kowalskiej w Aleksandrowie
i w £odzi. Zobacz i powiedz: Niech siê sta
nie! Na mnie. I na nas. Amen!
Gdy zamykamy to wydanie, odbywaj¹ siê
uroczystoci rozpoczêcia Czasu £aski w szes
nastu kocio³ach stacyjnych. Wchodzimy
w szczególny czas Roku wiêtego. Oby ka¿dy
z nas mia³ w nim swój udzia³.
Foto: Archidiecezja £ódzka

Po zakoñczeniu I wojny wiatowej i odzyska
niu przez Polskê niepodleg³oci papie¿ Bene
dykt XV ustanowi³ diecezjê ³ódzk¹ bull¹
Christi Domini qui esse bonum pastorem,
z 10 grudnia 1920 r. Diecezja liczy³a wówczas
5 dekanatów i 67 parafii, nale¿¹cych dot¹d
g³ównie do diecezji warszawskiej. Mieszka³o
w niej 500 tys. mieszkañców, a pos³ugê pe³
ni³o 126 kap³anów. Diecezja ³ódzka by³a pier
wsz¹ erygowan¹ w odrodzonej po zabo
rach Polsce.
W XIX w. oblicze Ziemi £ódzkiej
zmieni³o siê diametralnie  wyros³a wiel
ka przemys³owa £ód, staj¹c siê centrum
Ziemi £ódzkiej. Do niej zewsz¹d ci¹g
nêli ludzie w poszukiwaniu pracy. Tym
czasem za rozwojem liczebnym nie na
d¹¿a³ rozwój instytucji Kocio³a: bra
kowa³o wi¹tyñ katolickich i ksiê¿y. Ut
worzenie diecezji mia³o byæ rozwi¹za
niem dla tych pilnych problemów.

póniejszych inicjatyw Ks. Abp. W³adys³awa
Zió³ka i Kocio³a ³ódzkiego ma w tamtej wi
zycie zakorzenienie. Ojciec wiêty sprawowa³
Eucharystiê na lotnisku Lublinek, spotka³
siê z ludmi kultury i nauki oraz odwiedzi³
³ódzkie w³ókniarki w ich zak³adzie pracy.
11 lipca 2012 r., po przejcie na emeryturê
Ks. Abp. W³adys³awa Zió³ka Papie¿ Franci
szek ordynariuszem ³ódzkim mianowa³ Ks.
Abp. Marka Jêdraszewskiego, który w 2017 r.
zosta³ metropolit¹ krakowskim. Wówczas po
s³ugê ordynariusza ³ódzkiego, decyzj¹ Ojca
wiêtego z 14 wrzenia 2017 r., rozpocz¹³ Ks.
Abp Grzegorz Ry.
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³ów i budowano nowe wi¹tynie. Od 1989 r.
na terenie diecezji erygowano kilkadziesi¹t
nowych parafii: 26 w £odzi i 37 poza ni¹.
W 1990 r. do szkó³ wróci³a nauka religii
i by³o to kolejne wielkie wyzwanie przed któ
rym stan¹³ ca³y Koció³. Pojawi³ siê te¿ nowy
problem, coraz bardziej aktualny  zewiec
czenia ¿ycia i odchodzenia od Kocio³a, czego
wyrazem jest chocia¿by jedna z najni¿szych
frekwencja na niedzielnych Mszach wiêtych.
Jednym z najwa¿niejszych dla Kocio³a
³ódzkiego wydarzeñ by³a wizyta Papie¿a Jana
Paw³a II w £odzi 13 czerwca 1987 r. Wiele

Koció³ ³ódzki wyda³ liczne wspania³e
owoce, a najlepszym tego przyk³adem wiêci:
w. Faustyna Kowalska, w. Maksymilian
Maria Kolbe, ks. Ignacy Skorupka, S³uga Bo
¿a Wanda Malczewska, S³uga Bo¿y ks. Do
minik Kaczyñski, b³. O. Anastazy Pankiewicz,
S³uga Bo¿a Stanis³awa Leszczyñska.

12 grudnia w archidiecezji ³ódzkiej rozpo
czê³y siê obchody Roku wiêtego i otwarcie
drzwi wiêtych. Papieskim legatem na ten czas
zosta³, pochodz¹cy z archidiecezji ³ódzkiej

Kocio³y stacyjne w Roku Jubileuszowym
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

koció³ pw. w. Stanis³awa Kostki w £odzi (ul. Ks. Skorupki 1)
koció³ pw. Matki Boskiej Zwyciêskiej w £odzi (ul. £¹kowa 42)
koció³ pw. Najwiêtszego Serca Jezusowego ul. Retkiñska 127)
koció³ pw. Wniebowziêcia NMP w £odzi (ul. Kocielna 8/10)
koció³ pw. w. Wojciecha (ul. Rzgowska 242)
koció³ pw. Mi³osierdzia Bo¿ego w £odzi (ul. Baczyñskiego 156)
koció³ pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej w £odzi (ul. Gogola 12)
koció³ pw. w. Mateusza w Pabianicach (Stary Rynek 11)
koció³ pw. w. Antoniego w Tomaszowie Maz. (ul. POW 2)
koció³ pw. w. Jakuba w Piotrkowie Tryb. (ul. Krakowskie Przedmiecie 2)
koció³ pw. Niepokalanego Poczêcia NMP w £asku (ul. Warszawska 15)
koció³ pw. Narodzenia NMP w Be³chatowie (ul. Kociuszki 2)
koció³ pw. w. Katarzyny w Zgierzu (Pl. Jana Paw³a II 11/13)
koció³ pw. w. Archanio³ów w Aleksandrowie £ódzkim (ul. Wojska Polskiego 3/5)
koció³ pw. Podwy¿szenia w. Krzy¿a w Brzezinach (ul. Kociuszki 48)
koció³ pw. w. Miko³aja w Wolborzu (pl. Jagie³³y 5)
n
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Kto bardzo chce nas zaszczepiæ

kañska firma Pfizer, która wraz z niemieck¹
firm¹ BioNTech utworzy³y konsorcjum, za
pewnia ¿e ich szczepionka PfizerBioNTech
mo¿e byæ szeroko stosowana. Czy tak mo¿e
byæ naprawdê? Wiarygodnoæ firmy Pfizer
podwa¿yli federalni prokuratorzy USA bada
j¹cy sprawy fa³szywych informacji dotycz¹
cych wielu leków tej firmy, m.in.: Zdorft, Li
ppitor, Lyrica. Firma ta by³a wielokrotnie ka
rana kwotami id¹cymi w miliardy dolarów za
wprowadzanie w b³¹d oraz za nielegalne testo
wanie antybiotyków na dzieciach z Nigerii.
Prokuratorzy okrelili firmê Pfizer mianem no
torycznego oszusta i przestêpcy. Informacje
te mo¿na znaleæ w internecie. Trudno o za

co dolega. Wielu Polaków ma nadwagê, ok.
2 mln osób ma cukrzycê, a ok. 30 proc. do
ros³ych Polaków cierpi na nadcinienie.
W Wielkiej Brytanii, gdzie dopuszczono
szczepionki AstraZeneca, producent przynaj
mniej powiedzia³ wprost, ¿e skutki uboczne
po szczepionce na SarsCoV2 mog³yby ujaw
niæ siê nawet po kilku latach i dlatego firma
nie mo¿e wzi¹æ na siebie ¿adnej odpowiedzial
noci za ewentualne powik³ania. I tu pojawia
siê kolejny problem, o którym milcz¹ polskie
media. W przeciwieñstwie do wielu pañstw
w Europie posiadaj¹cych instytucje, które fi
nansuj¹ leczenie osób dotkniêtych powik³ania
mi poszczepiennymi, w Polsce nie ma ani
funduszy ani procedury dla pacjentów cierpi¹
cych na powik³ania poszczepienne. Pacjent
zostaje sam ze swoimi chorobami, zdaj¹c siê
na niewydolne placówki polskiej s³u¿by zdro
wia. Nie istnieje te¿ co takiego, jak odszko
dowania za utratê zdrowia i ¿ycia w wyniku
zaszczepienia. To s¹ bardzo istotne argumen
ty, które Polacy powinni wzi¹æ pod uwagê.
Niedawno kilkudziesiêciu odwa¿nych pol

ufanie do firmy obci¹¿onej takimi zarzutami.
Firmy farmaceutyczne skróci³y do mini
mum proces badañ nad specyfikami. Przeciêt
ny czas tworzenia szczepionki wynosi³ zwyk
le od kilku do kilkunastu lat. Teraz skrócono
ten okres do nieca³ego roku. Krótki okres tes
towania nie pozwoli³ na przetestowanie ludzi
posiadaj¹cych ró¿ne dolegliwoci. Zabrak³o
czasu, ¿eby oceniæ skutki podania szczepion
ki. W tym kontekcie wa¿ne jest pojêcie
wykluczeñ. Szczepionki PfizerBioNTech
na trzecim etapie badañ klinicznych nie poda
no osobom wykazuj¹cym problemy psychicz
ne, zara¿onym wirusem HIV i cierpi¹cym na
wirusowe zapalenie w¹troby. Nie dopuszczo
no do testów osób choruj¹cych na nadcinie
nie, cukrzycê i osób z wyran¹ nadwag¹. Wy
kluczono palaczy, astmatyków i osoby cier
pi¹ce na choroby autoimmunologiczne. Có¿
z tego, ¿e testy objê³y prawie 44 tysi¹ce osób,
a skutecznoæ szczepionki okrelono na 95
proc., skoro nie przetestowano ludzi posiada
j¹cych schorzenia uwa¿ane dzi za powszech
ne. Problem wykluczeñ nie jest omawiany
w publicznej debacie. Kampania promuj¹ca
szczepienia trwa, a my nie znamy ca³ej praw
dy o szczepionce. A przecie¿ niejednemu z nas

skich naukowców i lekarzy wystosowa³o do
prezydenta Dudy oraz do rz¹du premiera Mo
rawieckiego list otwarty, w którym podali me
rytoryczn¹ argumentacjê, dlaczego szczepie
nia na koronowirusa czynione w takim popie
chu nie s¹ bezpieczne. W licie tym znalaz³y
siê takie argumenty: Szczepienia nie zosta³y
w³aciwie zbadane i ich zastosowanie mo¿e
doprowadziæ do nieoczekiwanych zmian za
równo na poziomie komórkowym, w tym
zmian szlaków sygna³owych i zmiany ekspresji
genów. ( ) Wprowadzane obecnie popiesz
nie szczepionki maj¹ charakter eksperymentu
na wielk¹ skalê. Poniewa¿ mog¹ obni¿yæ na
sz¹ odpornoæ na inne choroby. Na skutek ma
sowych szczepieñ mo¿e umrzeæ wiêcej ludzi,
ni¿ obecnie na COVID19. Ponadto zmiany
genetyczne wywo³ane przez szczepionki mog¹
wp³yn¹æ na przysz³e pokolenia. W³adze Polski
nie podjê³y merytorycznej dyskusji z autorami
tego listu i pos³usznie wykonuj¹ polecenia p³y
n¹ce do Polski zza oceanu.
Nie wiemy na razie, jak d³ugo utrzyma siê
odpornoæ po zaszczepieniu. Nie wiadomo,
czy szczepionka zapobiega transmisji wirusa,
czy osoba zaszczepiona nie bêdzie przenosi³a
wirusów na inne osoby. Nie wiadomo te¿, jak

Jest bardziej ni¿ pewne, ¿e przy wigilijnym stole tematem wiod¹cym bêdzie, czy siê zaszczepiæ,
czy mo¿e nie. Wgapieni w telewizory szukamy argumentów do tych rozmów. Polskie w³adze
na pocz¹tku grudnia podpisa³y umowy na dostawê szczepionek dla naszego kraju. Szczepie
nia bêd¹ bezp³atne, dobrowolne i wed³ug okrelonej kolejnoci. Na pierwszy rzut pójd¹
pracownicy s³u¿by zdrowia, nauczyciele, s³u¿by mundurowe oraz seniorzy.

Skoro tak, to przyjrzyjmy siê, co oferuj¹ ciga
j¹ce siê ze sob¹ firmy farmaceutyczne. Konku
rencja na rynku szczepionek przeciw COVID
19 jest wielka; bo te¿ chodzi tu o wielkie pie
ni¹dze. Do wycigu stanê³o 170 firm produ
kuj¹cych szczepionki. Zapewne o jakoci i sku
tecznoci tych medykamentów bêdziemy do
wiadywali siê stopniowo, w miarê jak bêdzie
przybywaæ liczba osób zaszczepionych oraz
wtedy, gdy zaczn¹ ujawniaæ siê problemy
zdrowotne tych osób. Poniewa¿ zapowiada
siê, ¿e temat szczepionek antycovidowych bê
dzie zajmowa³ wiat przez najbli¿sze lata, za
nim damy siê masowo wyszczepiæ, warto
przeprowadziæ prywatne ledztwo, dla swoich
potrzeb, by dowiedzieæ siê o szczepionkach
czego wiêcej, ni¿ podaj¹ nam do wierzenia
politycy i eksperci z w TVP czy TVN. Jed
nostronnoæ ich przekazu jest przera¿aj¹ca.
Obok osób wierz¹cych w zbawienn¹ moc
szczepionki przeciw COVID19, istniej¹ te¿
jej krytycy. W Polsce grupy te rozk³adaj¹ siê
mniej wiêcej po po³owie. W ka¿dej populacji
zawsze znajd¹ siê niedowiarki, którym dek
laracje nie wystarczaj¹; ¿¹daj¹ dowodów.
Czerpi¹c wiedzê z internetu i innych róde³,
grupa w¹tpi¹cych stwierdzi³a, ¿e szczepionki
obecnie oferowane s¹ niesprawdzone i nie
przebadane. W przypadku tej pandemii po
piech stan¹³ naprzeciwko rozs¹dkowi; a po
piech nigdy nie jest dobrym doradc¹. Zacho
dzi niebezpieczeñstwo, ¿e dla firm farmaceu
tycznych wa¿niejszy bêdzie zysk ni¿ bezpie
czeñstwo pacjentów. ¯yjemy w czasach dra
pie¿nej gospodarki globalnej, gdzie korporacje
i przeró¿ne fundacje maj¹ decyduj¹cy g³os,
a rz¹dz¹cy musz¹ siê im podporz¹dkowaæ. UE
te¿ musi siê podporz¹dkowaæ wytycznym ot
rzymywanym od wy¿ej postawionych gre
miów dbaj¹cych o dobro wiata. UE licz¹ca
450 mln mieszkañców zakontraktowa³a dla
pañstw cz³onkowskich wiele milionów dawek
szczepionek w kilku firmach farmaceutycz
nych: PfizerBioNTech, Moderna, AstraZe
neca, SanofiGSK, Johnson&Johnson i negoc
juje jeszcze z innymi firmami. Szczepionki s¹
dopuszczane do u¿ytku w ramach przypie
szonego procesu autoryzacji przez Europejs
k¹ Agencjê Leków (EMA). Decyzja w spra
wie zatwierdzenia szczepionki PfizerBioN
Tech zapad³a 21 grudnia 2020 r., a w sprawie
Moderny  dopiero w styczniu.
Pañstwa spoza UE ju¿ szczepi¹ swoich
obywateli. Na pocz¹tku grudnia masowe
szczepienia ruszy³y w Wielkiej Brytanii, USA
i Kanadzie. Szczepieni s¹ te¿ mieszkañcy Chin
i Rosji. O Chinach i ich szczepionkach ma³o
siê mówi, natomiast o Rosji pisze siê tylko le.
Pisaæ krytycznie o Rosji sta³o siê w Polsce re
gu³¹, dlatego nie us³yszymy niczego pozytyw
nego o rosyjskiej szczepionce SputnikV,
któr¹ zaczêto podawaæ w po³owie grudnia.
Polska zakontraktowa³a 62 mln zastrzy
ków na COVID19, a iloæ ta ma pozwoliæ na
zaszczepienie oko³o 70 proc. populacji. Warto
dowiedzieæ siê co nieco o firmach, które za
robi¹ na nas wiele miliardów z³otych. Amery

d³ugo bêdzie wa¿ny certyfikat, który otrzy
mamy po zaszczepieniu. Nadal nie ma danych
dotycz¹cych szczepienia dzieci. W¹tpliwoci
wokó³ pandemii koronawirusa jest bardzo
wiele, pocz¹wszy od testów PCR, których
skutecznoæ ocenia siê na oko³o 60 proc. Mi
mo tych wszystkich w¹tpliwoci, rz¹dz¹cy ka
¿¹ nam wszystkim siê szczepiæ. Kto w inter
necie trafnie oceni³ sytuacjê pisz¹c, ¿e mamy
do czynienia z szaleñstwem, zaczyna siê czwar
ty etap testów. Szczepienie populacji i obser
wacja! Póki jeszcze mo¿na znaleæ g³osy kry
tyczne dotycz¹ce pandemii i szczepionek,
warto z tego skorzystaæ. Dni wolnoci inter
netu s¹ policzone. Ju¿ teraz z Facebooka zni
kaj¹ wypowiedzi krytykuj¹ce dzia³ania oko
³oszczepionkowe. Na pocz¹tku grudnia w biu
letynie koncernu Marka Zuckerberga pad³y
takie zapowiedzi: Facebook zadba o niezak³ó
con¹ promocjê masowych szczepieñ Facebook
zapowiada, ¿e zacznie usuwaæ fa³szywe twier
dzenia dotycz¹ce tych szczepionek, obalone
przez ekspertów do spraw zdrowia publicznego.
Czy chcemy tego, czy nie, tegoroczne wiê
ta Bo¿ego Narodzenia bêd¹ naznaczone piêt
nem koronawirusa. Rz¹dz¹cy zapowiedzieli
zmasowan¹ kampaniê promuj¹c¹ szczepienia.
Do kampanii proszczepionkowej zostan¹
wprzêgniête najwy¿sze autorytety, mo¿e
nawet Jurek Owsiak Kampania bêdzie od
wo³ywaæ siê do emocji i do naszych sumieñ.
Trwaj¹ przygotowania jak do wojny. Wojsko
Polskie ju¿ od wiosny realizuje operacjê pod
nazw¹ Trwa³a odpornoæ. Pobrzmiewa pa
tos typu: naszym celem jest odpornoæ naro
dowa, zaszczepienie siê jest obywatelskim
obowi¹zkiem! Stoimy zatem przed bezalter
natywnym wyborem  musimy siê zaszcze
piæ! W przeciwnym razie bêdziemy nara¿eni
na napiêtnowanie ze strony otoczenia i pañst
wa. Ju¿ dzisiaj osoby krytykuj¹ce szczepionkê
przeciw COVID19 nazywani s¹ p³askoziem
cami. Nazwano ich tak, bo nie rozumiej¹
powagi sytuacji i nie chc¹ iæ z postêpem.
W¹tpliwoci jest wiele i z ka¿dym dniem
bêdzie ich przybywaæ. Widzimy determinacjê
rz¹du polskiego i rz¹dów wiêkszoci krajów
na wiecie. Dzia³aj¹ one w myl tezy, ¿e tylko
szczepienia mog¹ uwolniæ wiat od pandemii.
S¹ jednak ludzie, którzy bêd¹ woleli siê prze
chorowaæ, ni¿ poddaæ siê eksperymentowi.
Ale i na takich znajd¹ siê sposoby. W Polsce,
w³anie w tym celu niedawno zmieniono
ustawê z 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalcza
niu zaka¿eñ i chorób zakanych. W art. 17
zapisane s¹ szczegó³y obowi¹zkowego szcze
pienia ochronnego. Nowelizacja wesz³a w ¿y
cie 29 listopada 2020 r. Zmienione prawo ot
worzy³o drogê do przymusu szczepieñ i in
nych dzia³añ (mo¿na siê domylaæ, ¿e chodzi
tu u umieszczanie opornych ludzi w miejscach
odosobnienia). Mamy zatem w Polsce przy
gotowane prawodawstwo, które zmusi nas do
szczepienia bez naszej woli i stanu zdrowia
pacjenta. Na razie nie wspomina siê o przymu
sie, ale mo¿e to byæ tylko kwestia czasu.
Zanim siê zg³osimy do szczepienia, miej
my wiadomoæ, ¿e ka¿da osoba, która dosta
nie szczepionkê bêdzie od tego momentu ca³y
czas monitorowana. Osoby monitoruj¹ce bêd¹
posiada³y wiedzê o naszym stanie zdrowia
i o tym, jak d³ugo utrzymuj¹ siê w naszym or
ganizmie przeciwcia³a. Je¿eli odpornoæ spad
nie, otrzymamy tzw. dawki przypominaj¹ce.
Chyba lepiej zrobimy, gdy przepucimy w ko
lejce do szczepienia tych, którzy uwierzyli, ¿e
jest to jedyny sposób na ratowanie zdrowia.
Ustawmy siê raczej na koñcu tej kolejki, bo
mo¿e to bêdzie pierwsza kolejka, w której nie
warto pchaæ siê do przodu.

MIROS£AW ORZECHOWSKI
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Aspekt

W 50. rocznicê masakry na Wybrze¿u
Po podpisaniu traktatu z NRF o normalizacji stosunków i uznaniu granicy na Odrze i Nysie

Do dramatycznych wydarzeñ dosz³o te¿
w Gdyni. Tu protest mia³ inny charakter. 15
grudnia strajk zainicjowali pracownicy Stocz
ni im. Komuny Paryskiej, do których do³¹
czyli portowcy i pracownicy innych zak³a
dów. Na ulicach miasta z morza nie dosz³o
do gwa³townych staræ, ale kieruj¹cy komite
tem strajkowym, powo³anym przez robotni
ków zostali aresztowani, a jego cz³onkowie
pobici.

pracy. Ci, którzy go pos³uchali zostali potrak
towani seriami z karabinów maszynowych
ko³o stacji GdyniaStocznia. Jednym z za
mordowanych tu by³ Zbigniew Godlewski,
pierwowzór tytu³owego bohatera Ballady
o Janku Winiewskim.
Symbolem grudniowego protestu sta³ siê
te¿ zabity uczestnik protestu niesiony na
drzwiach, co uwieczniono na zdjêciach.
W wyniku krwawej pacyfikacji robotni
czego protestu przez w³adze komunistyczne
w województwie gdañskim, ¿ycie straci³o 29
osób, 27 z nich pad³o ofiar¹ akcji oddzia³ów
milicji i wojska. W wyniku obra¿eñ odniesio
nych podczas walk w Gdañsku zmar³ jeden
zomowiec i jeden milicjant. Wiêkszoæ za

Sytuacjê zaogni³a decyzja w³adz o zamk
niêciu Stoczni. Tymczasem wieczorem wice
premier Kocio³ek w telewizyjnym przemó
wieniu wezwa³ robotników do powrotu do

mordowanych stanowili m³odzi ludzie, któ
rzy przyjechali na Wybrze¿e za prac¹.
Smutnym zakoñczeniem grudniowego
dramatu by³y organizowane w tajemnicy i po

£u¿yckiej, co stanowi³o prawdziwy prze³om polityczny, W³adys³aw Gomu³ka, architekt tego
porozumienia, by³ w takiej wielkiej euforii, ¿e straci³ wyczucie sytuacji i zgodzi³ siê na
zarz¹dzenie drastycznych podwy¿ek cen ¿ywnoci w przededniu Bo¿ego Narodzenia.
Podwy¿ki, og³oszone 12 grudnia 1970 r.,
wywo³a³y spo³eczne oburzenie. Wicepremier
ówczesnego rz¹du PRL Stanis³aw Kocio³ek
przyjecha³ do Gdañska, aby uspokoiæ nas
troje robotników. Zosta³ le przyjêty przez
stoczniowców, którzy ostentacyjnie opucili
spotkanie z komunistycznym notablem.
Na reakcjê klasy robotniczej nie trzeba
by³o d³ugo czekaæ. Stocznia Gdañska im. Le
nina zastrajkowa³a 14 grudnia, robotnicy ru
szyli pod gmach Komitetu Wojewódz
kiego PZPR. Skanduj¹c has³a: Z³odzie
je, Chcemy chleba czy Precz z Go
mu³k¹. Oko³o godziny 16 w okolicach
Dworca G³ównego PKP milicja brutal
nie zaatakowa³a pokojow¹ manifestac
j¹. Wywi¹za³y siê kilkunastogodzinne
walki uliczne. Zatrzymano 330 osób.
Nastêpuj¹cego dnia robotnicy stocz
niowcy domagali siê uwolnienia aresz
towanych. Centrum Gdañska przerodzi
³o siê w pole bitwy. Na ulice wyjecha³y
transportery wojskowe i czo³gi, które g¹
sienicami mia¿d¿y³y protestuj¹cych.
Nastêpnego dnia, 15 grudnia, robot
nicy butelkami z benzyn¹ zaatakowali
gmach KW PZPR, wzniecaj¹c po¿ar.
Zginê³o 6 manifestantów, kilkuset by³o
rannych. Widok p³on¹cego Reichstagu
 bo tak pogardliwie gdañszczanie nazy
wali budynek KW  wstrz¹sn¹³, kr¹¿¹
cym nad nim helikopterem, Zenonem
Kliszk¹.
16 grudnia w Stoczni rozpocz¹³ siê
strajk okupacyjny, a czo³gi otoczy³y zak
³ad pracy, co wywo³a³o reakcjê robotni
ków, którzy wyszli na zewn¹trz, by z ¿o³nie
rzami porozmawiaæ. Robotników przywita³a
salwa z automatu. Bilans  2 osoby zabite,
kilkanacie rannych.
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piechu pochówki ofiar. Zenon Kliszko na
kaza³ chowanie skrycie na cmentarzach pod
p³otami, wyrównuj¹c ziemiê. Choæ ten po
mys³ odrzucono, to i tak pogrzeby odbywa³y
siê nocami, przy udziale tylko najbli¿szej ro
dziny wyrywanej bez zapowiedzi z ³ó¿ek po
nocy. Czasami rodzina zapomina³a garnituru
b¹d butów dla zmar³ych.
Winni masakry  oprócz Zenona Kliszki
to Ignacy LogaSowiñski, Stanis³aw Kocio
³ek oraz wiceminister obrony narodowej gen.
Grzegorz Korczyñski i wiceminister spraw
wewnêtrznych gen. Franciszek Szlachcic.
O kluczowym dla przebiegu zdarzañ u¿yciu
broni i wprowadzeniu do akcji wojska, op
rócz Stanis³aw Gomu³ki decydowali: Józef
Cyrankiewicz, Marian Spychalski, Mieczy
s³aw Moczar, Boles³aw Jaszczuk, Stanis³aw
Kania, gen. Wojciech Jaruzelski i gen. Ta
deusz Pietrzak.
Protesty odbywa³y siê tak¿e w innych mias
tach Wybrze¿a: Elbl¹ga, S³upska i Szczecina.
W Szczecinie protesty mia³y bardzo gwa³
towny przebieg. 17 grudnia stoczniow
cy ze Stoczni im. Adolfa Warskiego
wyszli na ulice i dosz³o do staræ z mi
licj¹. Tu te¿ sp³on¹³ budynek KW PZPR.
Od 14 do 19 grudnia protesty odby
wa³y siê tak¿e w kilku innych miastach:
Bia³ystok, Kraków, Wa³brzych, a wziê
³o w nich udzia³ kilkadziesi¹t tysiêcy
osób.
Wed³ug oficjalnych danych w grud
niu 1970 r. Zginê³o 45 osób, a rannych
zosta³o 1165 osób. Jaki by³ rzeczywisty
bilans  nie wiadomo.
Do spacyfikowania protestu u¿yto
27 tysiêcy ¿o³nierzy oraz 550 czo³gów,
750 transporterów opancerzonych. U¿y
to te¿ 108 samolotów i helikopterów
oraz 40 jednostek p³ywaj¹cych.
Po upadku komunizmu, mimo trwa
j¹cego dwie dekady procesu, winnych
nie ukarano, co jest musi byæ wielkim
wyrzutem sumienia dla dzi rz¹dz¹cych
i ca³ej III PR.
W grudniu 1980 r. w Gdañsku stan¹³
pomnik ku czci poleg³ych stoczniow
ców. Do dzi jest symbolem tamtego
protestu i wszystkich. kolejnych

JACEK KLIMCZAK

Ustawy siê rodz¹, a Konstytucja umiera
Chcia³em siê ustosunkowaæ do wypowiedzi osób, które negatywnie zareagowa³y na moje
ostatnie teksty na temat potrzeby zmiany Konstytucji RP. Szczególnie zastanowi³y mnie
wypowiedzi sugeruj¹ce, ¿e nowelizacja Konstytucji nie jest konieczna, natomiast nale¿y
przestrzegaæ aktualnie istniej¹cej ustawy zasadniczej.
Tym osobom pragnê odpowiedzieæ krótko
i poniek¹d prowokacyjnie: aktualna Konsty
tucja RP jest jak najbardziej przestrzegana.
Mo¿e teraz kto siê zdziwi albo zaprzeczy,
ale nie bêdzie mia³ racji.
Jednym z zasadniczych problemów pols
kiej semidemokracji jest praktyka stosowania
art. 7 polskiej Konstytucji, czyli tzw. zasada
legalizmu: Organy w³adzy publicznej dzia³aj¹
na podstawie i w granicach prawa. Zgodnie
z ni¹ organy pañstwowe i samorz¹dowe mo
g¹ dzia³aæ tylko w taki sposób, na jaki po
zwala im uchwalone prawo, a wiêc m.in. us
tawy. Ustawy i przypiête do nich rozporz¹
dzenia to przecie¿ te¿ prawo.

Problem ten dotyczy niestety nie tylko
organów publicznych, ale równie¿ innych
sektorów ¿ycia spo³ecznego i gospodarczego.
Wemy pierwszy lepszy przyk³ad. Art. 22
Konstytucji RP mówi, ¿e ograniczenie wol
noci dzia³alnoci gospodarczej jest mo¿liwe
tylko w drodze ustawy Poza tym, przeciw
nicy nowelizacji polskiej ustawy zasadniczej
powinni wzi¹æ j¹ do rêki i sprawdziæ, ile razy
w Konstytucji wystêpuje zapis: Chyba ¿e
ustawa stanowi inaczej.... Zapewniam Czytel
nika, ¿e powy¿szy zapis wystêpuje wiele razy.
Konstytucja powo³uje siê non stop na usta
wy (i specustawy), które  jak powszechnie
wiadomo  mo¿na zmieniaæ w parlamencie

dowolnie i mo¿na je uchwalaæ na szybko 
w dzieñ i w nocy, bez ³adu i sk³adu, nie kon
sultuj¹c uprzednio ze spo³eczeñstwem. Bo
i po co? Paradoksem polskiego parlamentu
jest za to, ¿e dominuj¹ w nim znane nam si³y
partyjne, które chêtnie powo³uj¹ siê na uch
walane przez siebie ustawy. Czyli ustawy gó
ruj¹ nad Konstytucj¹, a nad ustawami góruje
partyjny parlament. Aby wyjæ z tego zaklê
tego ko³a potrzebna jest nowa ordynacja wy
borcza w Polsce, ale to ju¿ zupe³nie inny,
choæ symbiotyczny temat.
A tymczasem produkcja ustaw idzie w Pol
sce pe³n¹ par¹  w zgodzie z aktualn¹ Konstytu
cj¹, która to zjawisko jak najbardziej umo¿liwia
i wrêcz prowokuje. Tak tworzone jest polskie
prawo  o nadrzêdnoci Konstytucji nad usta
wami mo¿emy chyba tylko pomarzyæ.
Jestem nadal przekonany, ¿e nowelizacja
polskiej Konstytucji jest nieodzowna  nie
ma to jednak nic wspólnego z przestrzega

niem lub nieprzestrzeganiem aktualnej usta
wy zasadniczej, lecz z brakiem jej nadrzêdnej
roli w polskim systemie prawnym.

PROF. MIROS£AW MATYJA

NASZE SPRAWY

grudzieñ 2020 roku, nr 273 Aspekt

Za mieci nic, za wodê du¿o
Na pozór nieprawdopodobnie wysok¹, bo ponad 100% podwy¿kê op³at za wodê i cieki

sp³ukiwania muszli klozetowej. Bior¹c pod
uwagę, że jedna kąpiel to 0,2 m³ (czyli ok.
1,8 z³) w skali miesi¹ca samotna osoba jest
w stanie zmniejszyć zużycie wody o ok. 1 m³.
Co zmieni wprowadzona przez w³adzê
miasta podwy¿ka, to siê oka¿e. W tej chwili
wiadomo jedynie, ¿e za wodê przyjdzie
samotnemu ³odzianinowi zap³aciæ prawie
18,50 zł za m³, co oznacza, że przy normie

osoby, p³ac¹c wed³ug norm, wygeneruj¹
miesięczną nadpłatę równą wartości 1 m³ wo
dy, tj. 18,50 z³ miesiêcznie, czyli ponad 220
z³ rocznie. I one bêd¹ musia³y prze³kn¹æ 10%
podwy¿kê. Itd... W przypadku rodziny 2+2
roczna nadp³ata mo¿e wynieæ dwa razy tyle,
a 2+4 to ju¿ jest kwota ponad 660 z³. Oto
jedno z przypuszczalnych nastêpstw nowego
systemu pobierania op³at za mieci zale¿
nych od iloci zu¿ytej wody. Podkrelam:
kto te nadp³acone pieni¹dze bêdzie musia³
mieszkañcom zwróciæ.
To stawia spó³kê miejsk¹, która dostarcza
wodê i pobiera te op³aty w ma³o komfortowej
sytuacji. Oczywicie, remedium na tê sytu
acjê by³by comiesiêczny odczyt wodomierzy

zużycia przez jedną osobę 3 m³, miesięczna
op³ata wyniesie ok. 55,50 z³, przy czym nie
bêdzie ju¿ zobowi¹zany do uiszczania op³aty
za wywóz mieci. Uwzglêdniaj¹c to, pod
wy¿ka, która go dotknie to zaledwie 10%
dotychczasowych op³at. O ile zu¿ycie bêdzie
mniejsze (licznik wyka¿e typowe zu¿ycie
2,5m³) wygeneruje to nadpłatę np. nieco po
nad 9 z³ miesiêcznie, podlegaj¹c¹ zwrotowi.
Ja widaæ podwy¿ka miesiêcznych op³at za
wodê, cieki i mieci wyniesie tu 5 z³, czyli
10%. Jest to do przyjêcia. Godne uwagi jest,
¿e ów ³ódzki singiel w skali roku jest w stanie
wygenerowaæ ponad stuz³otow¹ nadp³atê,
któr¹ kto bêdzie musia³ mu zwróciæ. Dwie

i naliczanie op ³aty nie wed³ug szacunkowej
normy zu¿ycia wody, lecz wg faktycznego
zu¿ycia. By³oby to z korzyci¹ dla niefraso
bliwych mieszkañców £odzi, którzy póki co
nie licz¹ siê ze zu¿yciem wody, lecz po up
³ywie okresu rozliczeniowego zostaj¹ wybu
dzeni z tej beztroski, otrzymuj¹c roczne roz
liczenie zu¿ycia, z którego wynika kilkuset
z³otowa niedop³ata. Takich osób jest raczej
mniejszoæ.
Wiêkszoæ ma wiadomoæ, ¿e woda kosz
tuje i stara siê j¹ oszczêdzaæ. Ta wiadomoæ
ugruntuje siê po dokonanej przez w³adze
miasta reformie. Po jej wejciu w ¿ycie, cena
zarówno k¹pieli w wannie, jak i jednego

zafundowa³y mieszkañcom w³adze miasta £odzi. Jak siêgnê pamiêci¹ wstecz, w tamte okresy
b³êdów i wypaczeñ, co dawno minê³y, ludzie na wieæ o podwy¿kach w takim rozmiarze
wychodzili na ulicê, by w³adza, która na Gwiazdkê podsuwa im taki prezent posz³a w diab³y...
Jest to tzw. plus ujemny mijaj¹cego roku,
któremu towarzyszy tzw. plus dodatni. Oto
bowiem w³adza Miasta £odzi udzieli³a miesz
kañcom rekompensaty. Nie bêdzie pobiera³a
op³aty za wy wóz mieci. Onegdaj premier
Jaroszewicz te¿ tak rz¹dzi³, ale odst¹pi³, bo
by³ Radom i Ursus. To posuniêcie, zapewne
za podszeptem jaki geniuszy z tzw. ³ódzkiej
szko³y ekonomicznej, wywo³a³o pewne nega
tywne opinie spo³eczne o w³odarce miasta,
ale te¿ sk³ania do postawienia pytañ typu: ko
mu to s³u¿y i kto za tym stoi; komu przeszka
dza³o to, co by³o dotychczas, czyli umiarko
wana cena za dostarczanie wody i odprowa
dzanie cieków plus raczej wysokie op³aty
za wywóz mieci.
Jak wygl¹da rozliczenie za te dwie pierw
sze us³ugi? W warunkach ³ódzkich, w przy
padku mieszkania z ³azienk¹ oraz ciep³¹ i zim
n¹ wod¹ przyjêto szacunkow¹ normê zu¿ycia
wody 3 m³ na osobę. Słyszę też zewsząd opi
nie, ¿e norma ta jest zawy¿ona i w praktyce
jedna osoba jest w stanie zużyć 2,5 m³ wody
miesiêcznie, co wykazuj¹ wodomierze. Jak
zatem przedstawia siê rozliczenie miesiêczne
samotnego ³odzianina, mieszkaj¹cego w blo
kowej kawalerce, korzystaj¹cego z ³azienki
z wann¹ i natryskiem, muszli klozetowej z re
gulacj¹ sp³ukiwania (funkcja stop), pralki au
tomatycznej i zmywarki do naczyñ w kuch
ni? Miasto pobiera od niego miesiêcznie ok.
27 z³ za wodê i 24 z³ za mieci, czyli razem
51 z³. Co pó³ roku otrzymuje on rozliczenie
z uwzglêdnieniem wskazañ wodomierza i oka
zuje siê, ¿e miesiêcznie dokonywa³ nadp³aty
w kwocie ok. 4,5 z³, co oznacza, ¿e w kolej
nym okresie przez 1 miesi¹c bêdzie otrzymy
wa³ wodê gratisowo, musz¹c jednak¿e doko
naæ przedp³aty. Przy dwóch osobach wp³aca
ne na konto miejskich spó³ek kwoty s¹ dwu
krotnie wy¿sze, przy czteroosobowej cztero
krotnie wy¿sze itd. op³aty z wodê nie by³y wy
górowane, ale i tak sk³ania³y mieszkañców
do oszczêdnego jej zu¿ywania, by raczej uzys
kaæ nadp³atê, a nie niedop³atê. Wiele osób ma
j¹cych mieszkania z ³azienk¹ i toalet¹ w jed
nym pomieszczeniu stosuje np. wtórne wyko
rzystywanie wody z k¹pieli wannowej do

Rok ku czci wiêtego Józefa
Z Rokiem w. Józefa, który potrwa przez na
stêpne 12 miesiêcy zwi¹zany jest dar specjal
nych odpustów  og³osi³a Penitencjaria Apos
tolska.
Dar odpustu zupe³nego mo¿na otrzymaæ pod
zwyk³ymi warunkami (spowied sakramen
talna, komunia eucharystyczna oraz modlit
wa w intencjach Ojca wiêtego). Wierni
powinni odrzuciæ wszelkie upodobanie do
grzechu oraz uczestniczyæ w wydarzeniach
zwi¹zanych w Rokiem w. Józefa przy oka

zjach i w sposób wskazany przez Penitencjariê
Apostolsk¹.
Dekret stwierdza, ¿e w. Józef by³ cz³owie
kiem modlitwy, który zaprasza dzisiaj wszyst
kich do pog³êbienia dzieciêcej relacji z Ojcem,
pozwalaj¹cej rozeznaæ Jego wolê w ¿yciu.
Odpust zupe³ny zostaje udzielony tym, którzy
przez przynajmniej 30 minut podejm¹ medy
tacjê nad modlitw¹ Ojcze Nasz lub wezm¹
udzia³ w rekolekcjach lub jednodniowym dniu
skupienia obejmuj¹cym medytacjê nad osob¹
Oblubieñca Maryi.

w. Józef by³ cz³owiekiem sprawiedli
wym, strzeg¹cym g³êbokiej tajemnicy swo
jego serca. Ci, id¹c za jego przyk³adem, spe³
ni¹ uczynek mi³osierdzia co do cia³a lub duszy
mog¹ równie¿ uzyskaæ Odpust zupe³ny. Naj
wa¿niejszym wymiarem powo³ania Józefa
by³o pe³nienie funkcji stró¿a wiêtej Rodziny.
Aby wszystkie rodziny chrzecijañskie czu³y
siê wezwane do tworzenia tej samej atmosfery
jednoci, mi³oci i modlitwy, w której ¿y³a
wiêta Rodzina dar Odpustu zostaje udzielony
rodzinom oraz narzeczonym, którzy odmówi¹

prania przy pomocy pralki automatycznej
wzronie z 1,80 z³ do 3,70 z³.
Padaj¹ pytania, bynajmniej nie retorycz
ne, kto za tym stoi i komu to s³u¿y? Z pew
noci¹ ta pseudoreforma nie s³u¿y ¿adnemu
z mieszkañców £odzi. Zarówno temu, który
oszczêdnie zu¿ywa³ wodê, jak i tej ³odziance,
której pasj¹ by³o wylegiwanie siê kwadran
sami w wannie w blasku i aromacie wiec
woskowych i zapachowych.
Kto za tym stoi? Byæ mo¿e lobby prywa
tyzacji ZWiKu, pracuj¹ce, by zaw³adn¹³ nim
jaki izraelskofrancuski albo nawet niemiec
ki potentat wodny, macza³o w stuprocentowej
podwy¿ce ceny wody swoje paluchy. Konie
cznoæ zwrotu znacznych kwot z tytu³u nad
p³aty mo¿e podkopaæ egzystencjê ZWiKu.
Z ca³¹ pewnoci¹ ta machlojka nie s³u¿y
interesom ekonomicznym miasta £odzi. Jed
nym z argumentów uzasadniaj¹cych zmianê
by³a rzekomo koniecznoæ uszczelnienia sys
temu poboru op³at za mieci. Z pewnoci¹ ja
kim marginesem tego zagadnienia jest nie
mo¿noæ poboru tej op³aty od najemców
mieszkañ w systemie komercyjnym, gdzie
formalnie w ewidencji figuruje jedna osoba
 w³aciciel, a faktycznie mieszka tam po
kilka osób np. studentów. S¹ przypadki, gdy
mê¿czyzna zostaje pozbawiony mieszkania
w imiê realizacji stambulskich zasad zwal
czania tzw. przemocy domowej i zamieszku
je u przyjació³ki, czego ta nie ujawnia. Lecz
przecie¿ jest to tylko jaki niewielki procent
zagadnienia. Czy dla jego eliminacji warto by
³o dokonywaæ tej zmiany, która godzi w ¿y
wotne interesy mieszkañców miasta.
Zmiana ta generuje inny, powa¿ny prob
lem. Je¿eli ca³oæ op³at, i za wodê, i za mieci
pobieraæ bêdzie ZWiK, bo przecie¿ wskazania
wodomierzy tylko jemu s¹ znane, pojawia siê
pytanie: komu i na jakiej zasadzie bêdzie prze
kazywa³ transzê przychodów z tytu³u wywóz
ki mieci, która na jego konto wp³ynie? Trud
no sobie wyobraziæ, by administruj¹cy budyn
kiem mieszkalnym op³atê za zu¿yt¹ wodê
wed³ug stawki 8,89 z³ przekazywa³ na jedno
konto, a wed³ug stawki 9,60 z³ na inne.
Widaæ zatem, ¿e sprawa nie jest tak pros
ta, jak siê w³adzy miasta wydaje. Nie wziê³a
ona pod uwagê, ¿e wprowadza zmianê dla
zmiany, a skutki tego mog¹ byæ op³akane. To
mylenie, ¿e ka¿da zmiana przyniesie popra
wê. Otó¿ nie zawsze, a raczej rzadko. Jest to
te¿ cecha niedojrza³oci tych, którzy zasia
daj¹ we w³adzach miasta. Dominuj¹ w nich
osoby m³ode, czyli bez dowiadczenia. No
i efekty widaæ. S¹ nimi g³upie, szkodz¹ce
mieszkañcom miasta decyzje. Pseudorefor
ma op³at za dostarczenie wody i odbiór mie
ci to najlepszy przyk³ad.

JACEK KÊDZIERSKI

modlitwê ró¿añcow¹. Odpust zupe³ny bêd¹
te¿ mogli otrzymaæ ci, którzy zawierz¹ co
dziennie w. Józefowi swoj¹ pracê oraz wier
ny wzywaj¹cy Cieli z Nazaretu, aby ka¿dy
poszukuj¹cy pracy znalaz³ zajêcie oraz, aby
praca wszystkich stawa³a siê godniejsza.
w. Józef jest patronem osób w niebezpie
czeñstwie, cierpi¹cych, zmuszonych do ucie
czki, tych, którzy s¹ odepchniêci oraz opusz
czeni. Udziela siê Odpustu zupe³nego wier
nym, którzy odmówi¹ Litaniê do w. Józefa
lub Akatyst ku jego czci albo jak¹kolwiek inn¹
modlitwê do w. Józefa, wed³ug w³asnej
tradycji liturgicznej w intencji Kocio³a prze
ladowanego wewn¹trz lub na zewn¹trz oraz
o umocnienie wszystkich chrzecijan podda
nych ró¿nym formom przeladowania.

PAWE£ JASZCZAK
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Jan van Eyck

O³tarz Baranka Mistycznego
Pocz¹tki twórczoci Jana van Eycka s¹ niejasne, szukaæ ich nale¿y w latach, gdy pracowa³
na dworze Jana Bawarskiego. W owym czasie na pó³nocy rozwija³o siê wspaniale
iluminatorstwo. Miniatury wywo³ywa³y podziw i chêæ posiadania podobnie piêknie zdobio
nych ksi¹g.
Wydaje siê prawdopodobne, ¿e m³ody Jan
van Eyck zosta³ zatrudniony na dworze do ta
kiej pracy. Istnieje przypuszczenie, ¿e naj
piêkniejsze miniatury godzinek mediolañsko
turyñskich, niegdy w posiadaniu dworu
w Hadze, s¹ dzie³em Jana van Eycka. Doty
czy to szczególnie Mszy ¿a³obnej, Narodzin
w. Jana Chrzciciela w niderlandzkim wnêt
rzu. O³tarz Gandawski by³by pierwszym zna
nym nam dzie³em Jana van Eycka, ukoñczo
nym w roku 1432. Tym bardziej niepokoi fakt
braku jakichkolwiek prac z okresu wczeniej
szego. Artysta ma ju¿ ponad czterdzieci lat.
Zmar³ w Brugii w 1441 r. Ciekawe, ¿e ró¿ne
póniejsze dokumenty wspominaj¹, ¿e zmar³
m³odo?
O³tarz zamkniêty prezentuje w dolnej czê
ci portrety fundatorów Joosa Vijda i Elizabeth
Borluut. Joos by³ patrycjuszem gandawskim,
cz³onkiem rady miejskiej, a w latach 1433
1434 tak¿e burmistrzem. Donator klêczy przed
pos¹giem w. Jana Chrzciciela, patrona miasta
i kocio³a w którym stan¹³ o³tarz. Joos Vijd
by³ nie tylko fundatorem malowid³a, ale tak¿e
kaplicy. Donatorka klêczy przed pos¹giem
Jana Ewangelisty. Zarówno fundatorzy, jak
i wiêci znajduj¹ siê w g³êbokich niszach. Nad
nimi rozci¹ga siê obszerne wnêtrze, w którym
ma miejsce Zwiastowanie. Wy¿ej za, znad
sufitu izby, spogl¹daj¹ na Ni¹ prorok Miche
asz i Sibilla Kumejska, obok po stronie archa
nio³a znajduje siê prorok Zachariasz i Sibilla
Erytrejska. Teksty obok Sybilli s¹ zaczerpniête
z Wergiliusza i w. Augustyna.
O³tarz otwarty przenosi nas do mistycznej
rzeczywistoci okolic niebieskiego Jeruza
lem. W centrum dolnej strefy, na osi polipty
ku, na tle wie¿ej zieleni ³¹ki ukwieconej, stoi
omioboczny basen z fontann¹. Fontanna
wiekuistego ¿ywota  to symbol nowego
stworzenia, wiecznego czasu. Omiobok
basenu to jedna z figur doskona³ych, symbo
lizuj¹ca wieczny byt z Bogiem lub Zmartwy
chwstanie, w centrum której znajduje siê
o³tarz z Barankiem Eucharystycznym. Wyz
naczaj¹ ten omiobok cztery grupy postaci.
O o³tarza okrela kolumna fontanny, z której
tryska do basenu dwanacie strumieni wody,

symbolizuj¹cych 12 owoców Ducha wiê
tego. Wy¿ej na osi stoi Baranek, z którego
piersi tryska do kielicha ofiarnego krew. Nad
nim w powietrzu unosi siê go³êbica Du cha
wiêtego. Osi¹ o³tarza jest Chrystus, któ
rego ofiara sta³a siê dla wiernych ród³em
wiecznego ¿ycia. Jego te¿ adoruj¹ anio³owie
i ku Niemu kieruj¹ siê pochody sprawiedli
wych z czterech stron wiata. Z lewej strony,
najbli¿ej fontanny, klêcz¹ prorocy ze swoimi
ksiêgami, a po prawej przedstawiciele Sta
rego Testamentu i Nowego Testamentu, apo
sto³owie i hierarchowie Kocio³a. W g³êbi,
z lewej, wychodz¹ wiêci, wielu z palmami
mêczeñstwa; z prawej pochód wiêtych ko
biet prowadzonych przez wiête: Agnieszkê,
Barbarê, Katarzynê i Dorotê. W strefie górnej
króluje Zbawiciel, maj¹c po bokach Maryjê
we wspania³ej koronie i w. Jana Chrzciciela,
tworz¹cych tradycyjn¹ grupê Deesis. Wys³a
wiaj¹ ich muzykuj¹ce anio³y, poza którymi
znajduj¹ siê realistyczne wizerunki Adama
i Ewy stoj¹cych w niszach.
Rozwa¿anie
O³tarz Baranka Mistycznego Jana van
Eycka z Kocio³a w. Bawona w Gandawie,
jest moim ulubionym dzie³em sztuki  to arcy
dzie³o. Nie ma wiadomoci o tym, ile czasu
trzeba by³o powiêciæ na powstanie tego wspa
nia³ego poliptyku. Wiemy, ¿e by³o dwóch uta
lentowanych braci autorów: Hubert i Jan van
Eyck. Historycy sztuki nie znaleli dzie³ artys
tycznych Huberta, mimo licznych poszuki
wañ. Tak wiêc o³tarz Baranka Mistycznego
przypisuje siê Janowi van Eyckowi. Wiele lat
temu pochyla³am siê nad tym wielkim dzie
³em. Kopiowa³am portret Matki Bo¿ej w piêk
nej koronie z per³ami zatopionej w lekturze
Pisma wiêtego. Kopiowa³am postaæ Pana
Jezusa jako Boga Ojca do modlitwy ró¿añ
cowej Zdrowa Maryjo. Ale dolna czêæ
otwartego o³tarza jest niesamowita. Msza
wiêta w plenerze. Jedyny raz uczestniczy
³am w mszy w. w Göteborgu w Szwecji
na zewn¹trz. By³o czytanie S³owa Bo¿ego.
W obrazie Jana van Eycka centrum stanowi¹
trzy obrazy na g³ównej osi. W górze Duch

wiêty w postaci go³êbicy w trzech krêgach
wiat³a. Ni¿ej, na ³¹ce, o³tarz jako pomarañ
czowa skrzynia nakryta obrusem. Na o³tarzu
stoj¹cy Baranek. Z serca Baranka sp³ywa
krew do kielicha. Wokó³ o³tarza klêcz¹ anio
³owie. Ni¿ej studnia. Duch wiêty wysy³a
promienie na ca³¹ przestrzeñ. Po czterech
stronach krocz¹ wiêci, wiête Bo¿e, klêcz¹
prorocy. Ca³a sceneria malowana w plenerze.
Bogactwo zieleni i perspektywa wielu, wielu
wie¿ katedr i kocio³ów.
Powiem o innym piêknym dowiadcze
niu. Trudne obrazy postanowi³am pokazy
waæ ma³ym dzieciom w przedszkolu. To nie
samowite dowiadczenie, jak dzieci potrafi¹
prze¿ywaæ, pracowaæ i tworzyæ. Chcia³am

Nie dokona³ siê cud w. Januarego
Pomimo, i¿ wierni z Neapolu i wielu przyby³ych z innych miast Europy ca³y dzieñ modlili siê
przed relikwiarzem w. Januarego, w rodê 16 grudnia nie dosz³o do cudu w. Januarego.
Przetrzymywana w ampu³ce krew wiêtego nie zmieni³a swojej postaci, co wed³ug wierzeñ ma
przepowiadaæ nieszczêcie.
Trzy razy w ci¹gu roku ampu³ka z zaschniêta
krwi¹ w. Januarego, mêczennika z IV w.,
wystawiana jest w miejskiej katedrze. Wokó³
relikwii gromadz¹ siê wierni, modl¹cy siê
w ró¿nych osobistych intencjach. Wypatruj¹
jednoczenie zmiany postaci krwi wiêtego
Mêczennika ze skrzepniêtej w postaæ p³ynn¹,
bo tak zdarza siê dwa razy w roku i jest od

bierane jako obietnica pomylnoci. Pomimo
dwóch tur modlitw 16 grudnia br., krew w.
Januarego nie zmieni³a swojej postaci.
w. January jest patronem Neapolu i jest
tam ¿arliwie czczony. G³ówne obchody ku
jego czci odbywaj¹ siê 19 wrzenia, w roczni
cê mêczeñskiej mierci w 305 r. Dodatkowo,
w zwi¹zku z wyj¹tkowymi wydarzeniami,

organizowane s¹ te¿ 16 grudnia. Wówczas do
relikwiarza w katedrze w Neapolu trafia am
pu³ka, w której znajduje siê krew w. Januare
go. Wierni modl¹ siê i czekaj¹ na cud.
Mieszkañcy Neapolu modlili siê o up³yn
nienie krwi swojego patrona 16 grudnia. Ze
wzglêdu na obostrzenia sanitarne do katedry
nie mogli wejæ wszyscy wierni. Jak podaje
agencja Reutera, pierwsz¹ turê modlitw zor
ganizowano rano. Krew pozosta³a w dotych
czasowej postaci, dlatego organizowano dru
g¹ modlitwê w godzinach popo³udniowych.
Brak cudu w. Januarego mieszkañcy Neapolu
odebrali jako zapowied nieszczêcia.

podzieliæ siê dowiadczeniem pokazywania
dzie³ sztuki; radoæ dzieci oraz moja wielka
radoæ, ¿e nie trzeba unikaæ trudnych tema
tów dla dzieci. Pracowa³am na du¿ych forma
tach i dawa³am mo¿liwoæ wyboru kartonów
w kolorze. To by³ atut. Wielka sprawa. Chcia
³abym pokazaæ obraz Julii Adamczewskiej,
która anio³ki umieci³a na niebie, Ducha
wiêtego przedstawi³a jako Dzieci¹tko. Na
o³tarzu ustawi³a Baranka promieniuj¹cego
wiat³em ³aski, z którego serca wyp³ywa
krew do kielicha. Fontanna i wiêci. Wielk¹
radoæ daje sztuka. Dziêki Bogu za ten wspa
nia³y dar! Dziêki!

IZABELA MARIA TRELIÑSKA
Modlitwy o cud krwi w. Januarego odpra
wiane s¹ trzy razy do roku  w pierwsz¹ nie
dzielê maja, w rocznicê mieci mêczennika 19
wrzenia oraz 16 grudnia. Neapolitañczycy
najbardziej licz¹ na cud w. Januarego we
wrzeniu. Wierni zwracaj¹ uwagê, ¿e gdy
w 1980 r. nie dosz³o do up³ynnienia krwi wiê
tego, w po³udniowe W³ochy uderzy³o trzêsie
nie ziemi, które doprowadzi³o do mierci 3 tys.
osób. Jednak ks. abp Crescenzio Sepe, metro
polita Neapolu, uspokaja wiernych i prosi ich,
aby nie byli nadmiernie przera¿eni.  Jeli co
musi siê stopiæ, to s¹ to ludzkie serca  powie
dzia³.
Cud w. Januarego nie jest oficjalnie uzna
wany przez Koció³ katolicki, ale jest bardzo
uroczycie celebrowany w Neapolu, którego
wiêty January jest patronem.

TERESA SZEMERLUK

BO¯E NARODZENIE
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W oczekiwaniu na Mesjasza
Jak wygl¹da³a ojczyzna Jezusa Chrystusa w czasach Jego narodzin? Wpierw krótka
dygresja w kontekcie chronologii. wiat staro¿ytny nie wypracowa³ jednego systemu
obliczania up³ywu czasu. W miarê, jak wiat rzymski jako tako okrzep³ w chrzecijañstwie,
papie¿ Jan I (523526) poleci³ przebywaj¹cemu podówczas w Rzymie mnichowi, Dionizemu
Ma³emu, jednemu z najwiêkszych ówczesnych erudytów, okrelenie daty narodzenia Jezusa,
by móc od tej daty obliczaæ erê chrzecijañsk¹.
Bieg³y w chronografii Dionizy w doæ zawi
³ych kalkulacjach okreli³ datê narodzenia
Jezusa na rok 754 od za³o¿enia Rzymu i datê
tê nazwa³ punktem zero. Wszystko, co by³o
przed t¹ dat¹ zerow¹, odniós³ do ery przed
chrzecijañskiej, wszystkie zdarzenia po tej
dacie zosta³y zakwalifikowane do ery chrze
cijañskiej. I tak ju¿ pozosta³o. Jak siê okaza³o
w czasach nowo¿ytnych, kiedy Europa zapo
zna³a siê z pismami ¿ydowskiego historyka
Józefa Flawiusza ¿yj¹cego w I wieku, Dioni
zy pope³ni³ pomy³kê w swych obliczeniach
o kilka lat. Nie wchodz¹c w zawi³oci data
cyjne, nale¿y przyj¹æ, ¿e Jezus urodzi³ siê na
oko³o dwa lata przed mierci¹ króla Heroda,
zwanego Wielkim, a ten, co zosta³o wyka
zane ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ, zmar³ wios
n¹ roku 4 przed nasz¹ er¹ chrzecijañsk¹. Jak
zatem wygl¹da³ obraz Palestyny w ostatnich
latach ¿ycia Heroda, jako ¿e rodzice Jezusa
i On sam byli jego poddanymi?
Politycznie by³ to okres doæ ustabilizo
wany. Od roku 63 przed Chr. kraje Bliskiego
Wschodu kolejno zajmowali Rzymianie,
stopniowo wprowadzaj¹c wszêdzie w³asne
porz¹dki. Ziemsk¹ ojczyznê Jezusa, okrela
n¹ podówczas jednym terminem jako Pales
tyna, pierwszy cesarz rzymski Oktawian Au
gust, przekaza³ we w³adanie Herodowi z ty
tu³em króla. Administracja rzymska wyma
ga³a od niego trzech rzeczy: bezwzglêdnej
lojalnoci, utrzymania powierzonej mu w za
rz¹d ziemi w spokoju i pobierania podatków
w pieni¹dzu na potrzeby cesarstwa. Rzymia
nie nie mogli post¹piæ korzystniej dla siebie,
powierzaj¹c w³adzê nad ludmi skorymi do
nieustannych buntów w rêce tego cz³owieka.
Herod wywi¹zywa³ siê ze wszystkich na³o¿o
nych nañ powinnoci z najwiêksz¹ skrupulat
noci¹, przez co ci¹ga³ na siebie w narodzie
¿ydowskim wrogoæ i nienawiæ za wspó³
pracê z okupantem. Tym siê król zbytnio nie
przejmowa³, mia³ do dyspozycji wojsko, wiêc
rz¹dzi³ ¿elazn¹ rêk¹, fizycznie usuwaj¹c po
litycznych przeciwników, rzeczywistych i uro
jonych, posuwaj¹c siê nawet do szaleñstwa,

jak w przypadku mordowania cz³onków w³as
nej rodziny, nie wy³¹czaj¹c swych trzech sy
nów i jednej ze swoich ¿on.
W ¿adnym wypadku król Herod nie do
rasta³ do wyobra¿eñ królamesjasza, za jakim
to królem têskni³ lud ¿ydowski, od wieków
jakby pozostawiony sam sobie wobec milcze
nia Jahwe, który po proroku Malachiaszu od
blisko pó³ tysi¹ca lat nie posy³a³ do swojego
wybranego ludu ¿adnego innego proroka. Du
sza ¿ydowska usycha³a w têsknocie za mesja
szem, którego przyjcie od wieków zapowia
dali prorocy, a rozmaite okolicznoci sugero
wa³y, ¿e ów czas w³anie siê zbli¿a. Ró¿ni ró¿
nie to sobie wyobra¿ali, powszechnie s¹dzono,
¿e mesjasz bêdzie potomkiem króla Dawida,
który przecie¿ ¿y³ tysi¹c lat wczeniej, i ¿e to
on, jako potê¿ny wódz, oczyci ziemiê ¿ydow
sk¹ od rzymskich najedców, dopiero wtedy
nastanie pokój, ³ad i sprawiedliwoæ.
Tymczasem rz¹dzi³ ¯ydami nawet nie
¯yd, lecz znienawidzony poganin Idumej
czyk, po matce pó³Arab, cz³owiek brutalny
i okrutny. I rzecz godna g³êbszej refleksji,
cz³owiek ten porywa³ siê na sprawy wprost
niewiarygodne, jakby dla zaspokojenia swych
w³adczych ambicji i pragnienia wpisania siê
w Historiê. I to mu siê powiod³o. Podj¹³ siê og
romnego dzie³a, w pierwszej kolejnoci upo
rz¹dkowa³ pañstwo, miêdzy innymi oczysz
czaj¹c je od bandytów, rabusiów i marude
rów, którzy stanowili istn¹ plagê na drogach
i destabilizowali ¿ycie kraju. Setkami krzy¿o
wa³ schwytanych przestêpców. £upi¹c strasz
liwie podatkami nie tak licznych i przecie¿
niezasobnych poddanych, rzuci³ siê w wir bu
dowania twierdz w Masadzie, Macheroncie,
w Herodium, w Hirkanii, zabra³ siê za wzno
szenie miast, jak rzymskiej Sebasty na miejs
cu biblijnej Samarii, urz¹dzi³ najnowocze
niejszy w cesarstwie port w Cezarei, zak³ada³
teatry, hipodromy, ³anie publiczne, nawet
w samej Jerozolimie ku rozpaczy pobo¿nych
¯ydów, zgorszonych pogañskimi poczynania
mi d³ugo panuj¹cego, despotycznego monar
chy, który nie tolerowa³ ¿adnego sprzeciwu.

Bonifacio Veronese,

I ten bezbo¿ny w³adca zabra³ siê za budowê
wi¹tyni Pañskiej, zatrudniaj¹c dzieñ w dzieñ
tysi¹ce robotników. Jakby siê spieszy³, moty
wowany jakim wewnêtrznym przynagle
niem. A czyni³ to nie z sympatii do ¿ydowskiej
religii, lecz z politycznego wyrachowania,
wszak w tym samym czasie, dla przypodoba
nia siê Rzymianom, wznosi³ wi¹tynie pogañ
skim bóstwom w wielu miejscach, tyle ¿e poza
murami wiêtego Miasta. Przy wszystkich
tych poczynaniach wchodzi³ w konflikt z ¿y
dowskim establishmentem, którego cz³onków
bezwzglêdnie sobie podporz¹dkowa³, nawet
arcykap³anów, jednych powo³uj¹c na urz¹d,
innych tego urzêdu pozbawiaj¹c. Przyk³adem
los Arystobula, szesnastoletniego m³odzieñca,
którego kaza³ utopiæ w swym basenie w Jery
cho, a przecie¿ by³ on synem brata swej uko
chanej ¿ony Mariam, któr¹ te¿ przecie¿ zg³a
dzi³.
Jezus przyszed³ na wiat w okresie pano
wania tego niezwykle kontrowersyjnego cz³o
wieka, w kraju ogromnie zró¿nicowanym
etnicznie, narodowo i spo³ecznie, owszem,
w rodzinie tradycyjnie ¿ydowskiej, ale obok
¯ydów mieszkali Rzymianie, Grecy, Syryj
czycy i inne jeszcze nacje. Ka¿da z tych grup
przywi¹zana by³a do swych w³asnych wie
rzeñ, przez ¯ydów kwalifikowanych bez wy
j¹tku jako pogañskie. W tym politeistycznym
wiecie tylko ¯ydzi wyznawali Jedynego Bo
ga i Jemu starali siê byæ pos³uszni w prze
strzeganiu praw przepisanych im przez Moj
¿esza i nieustannie przypominanych w ko

lejnych stuleciach przez proroków. Na stra¿y
tego religijnego porz¹dku stali uczeni w ¿y
dowskich pismach, faryzeusze i saduceusze,
tworz¹cy dwa ugrupowania, w niektórych
sprawach siê uzupe³niaj¹c, w innych pozosta
j¹c ze sob¹ w g³êbokim konflikcie. Wreszcie
kap³ani przypisani do s³u¿by wi¹tynnej, któ
rych liczba siêga³a setek. A ca³¹ tê ró¿norod
noæ ludzi i kompetencji spina³ w jedno arcy
kap³an ciesz¹cy siê niepodwa¿alnym autory
tetem w narodzie, nawet gdyby sam swym
gorsz¹cym postêpowaniem uw³acza³ piasto
wanej godnoci. Rytm ¿ycia wyznacza³y zda
rzenia religijne, nie tylko od wiêta, ale i na
co dzieñ. Tego rytmu nie zak³óca³a pozosta
j¹ca w nieprzerwanej budowie wi¹tynia.
I tak zwyczajnym torem codziennych
zdarzeñ up³ywa³o ¿ycie narodu powiêcone
Jahwe, a¿ pewnego dnia zjawili siê w Jero
zolimie przybysze z dalekich krain wschod
nich, którzy Heroda wprawili w przera¿enie.
Wyjawili mu miejsce i czas urodzenia siê no
wego kandydata do tronu króla Dawida. He
rod, zrêczny polityk, opanowa³ wzburzenie
i przebiegle wyrazi³ ¿yczenie: Udajcie siê
tam i wypytujcie starannie o dzieciê, a gdy je
znajdziecie, doniecie mi, abym i ja móg³
pójæ i z³o¿yæ mu pok³on (Mt 2,8).
Jak pisze dobrze zorientowany w dziejach
w³asnego narodu Józef Flawiusz, nied³ugo po
wyj¹tkowo ohydnej zbrodni betlejemskiej,
o której historyk nie wspomina ani s³owem,
król Herod umiera³ w rozpaczy i w straszli
wych mêczarniach. Nie pomog³y na gnij¹ce
i zrobaczywia³e cia³o nawet gor¹ce, mineral
ne ród³a Kalliroe nad Morzem Martwym,
dok¹d go wyprawiano na noszach. Zosta³ po
chowany w twierdzy Herodium, gdzie wcze
niej kaza³ uszykowaæ dla siebie grobowiec,
dopiero nie tak dawno zidentyfikowany przez
archeologów, grobowiec pusty, zapewne og
rabiony jeszcze w staro¿ytnoci, a wiadomo,
¿e króla chowano w przepychu niczym farao
na. Z tej twierdzy, oddalonej 6 kilometrów
od Betlejem, mogli pochodziæ ¿o³nierze zo
bowi¹zani przez Heroda do wymordowania
w Betlejem i okolicy ch³opców do lat dwóch.
Józef z Maryj¹ i Dzieckiem by³ ju¿ wtedy
w drodze do Egiptu, poza zasiêgiem ich mie
czy. Przezorny Opiekun roztropnie zabezpie
czy³ z³oto, dar Mêdrców ze Wschodu, otrzy
many w sam¹ porê, jakby na dalek¹ podró¿
i pobyt nad Nilem.

JAN GAÆ

WOKÓ£ NAS

Aspekt

M¹droæ

, grudzieñ 2020 roku, nr 273

(cz. 2)

Termin ksiêgi deuterokanoniczne (wtórnokanoniczne) jest u¿ywany w katolicyzmie i pra
wos³awiu na okrelenie tych sporód ksi¹g Pisma wiêtego Starego Testamentu funkcjonu
j¹cych w kanonie tych wyznañ, których nie zawiera Biblia Hebrajska. Samo okrelenie
deuterokanoniczne nawi¹zuje do kwestionowania kanonicznoci tych¿e ksi¹g w odró¿nieniu
od ksi¹g tak zwanych protokanonicznych (protos po grecku to pierwszy najdostojniejszy,
najdawniejszy; st¹d w z³o¿eniach proto znaczy g³ówny), które uznaje za natchnione zarówno
judaizm jak i ca³e chrzecijañstwo.
Nale¿y jeszcze koniecznie wymieniæ tu ksiê
gê zwan¹ M¹droci¹ Syracha, która te¿ jest
zaliczana do ksi¹g deuterokanonicznych, tj.
zaliczana do kanonu Kocio³a katolickiego
i prawos³awnego, ale odrzucana przez ju
daizm i protestantyzm. Ksiêga Syracha zawie
ra uniwersalne pouczenia moralne doty
cz¹ce ludzkiego ¿ycia i zachêca do poszuki
wania m¹droci w ¿yciu. Syrach bywa te¿
czasem nazywany Syracydesem. Przy
puszcza siê, ¿e ¿y³ w III wieku p.n.e. Niewiele
o nim wiemy. Byæ mo¿e dlatego, i¿ d³ugo jego
ksiêga nie by³a zaliczana do kanonu. Nast¹
pi³o to dopiero na soborze trydenckim, tzn.
ok po³owy XVI w. n.e. Przytaczam niektóre
myli z tej ksiêgi: Ten kto kopie dó³, sam
w niego wpada, a kto zastawia sid³a, sam
w nie zostanie schwytany. Ciekawe, ¿e pierw
sza czêæ tego aforyzmu jest tak¿e znana w
polskim popularnym powiedzeniu: Kto pod
kim do³ki kopie, sam w nie wpada. I jeszcze
takie powiedzenie: Nie b¹d ob³udnikiem
wobec ludzi i zwróæ uwagê na swoje wargi.
Mnie bardzo utkwi³y s³owa z tej Ksiêgi
czytane podczas jednej z mszy i te s³owa przy
taczam. S¹ one tak¿e w KKK w punkcie 2218
na stronie 505506:
Pan uczci³ ojca przez dzieci,
a prawa matki nad synami utwierdzi³.
Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów,
a kto szanuje matkê, jakby skarby gromadzi³.

studiów. Wiem, ¿e tacy siê zdarzaj¹. S¹ to
osoby naukowo bardzo twórcze, ale niepotra
fi¹ce przekazaæ swej wiedzy lub/i metody
badawczej m³odemu pokoleniu. Zna³em swe
go czasu dowiadczonego pracownika uczel
ni, który nie mia³ doktoratu (nikt w uczelni nie
zadba³ o jego awans naukowy), ale potrafi³ tak
umiejêtnie prowadziæ zajêcia, ¿e studenci za
nim przepadali, wprost go uwielbiali. Ka¿dy
pragn¹³ byæ pod jego opiek¹ dydaktyczno
naukow¹. Podkrelam, trzeba umieæ m¹drze
kierowaæ (zarz¹dzaæ) swoim personelem. Jak
bardzo wa¿ne jest m¹dre zarz¹dzanie kadrami,
wiadczy historia polskiego Biura Szyfrów,
w którym pracowali dobrani m¹drze wspaniali
fachowcy. Ich inteligencja, sprawnoæ logicz
nego mylenia oraz wyszkolenie w tym (do
czego przys³u¿y³a siê tak¿e matematyka) i pra
ca przyczyni³y siê niew¹tpliwie do zwyciêst
wa Polski w 1920 roku. Dok³adny opis tego
wydarzenia mo¿na znaleæ w wietnym arty
kule p. Grzegorza Nowika (z Instytutu Stu
diów Politycznych Polskiej Akademii Nauk 
PAN), a zamieszczonego w czasopimie
Wiadomoci Matematyczne, tom 55, nr 2,
2019. Przypuszczam, ¿e mo¿na tak¿e uzyskaæ
ten artyku³ pisz¹c bezporednio na adres elek
troniczny autora: grzegorznowik@egonet.pl
lub do redakcji czasopisma: wm@ptm.org.pl

Kto czci ojca, radoæ mieæ bêdzie z dzieci,
a w czasie modlitwy swej bêdzie wys³uchany.
Kto szanuje ojca, d³ugo ¿yæ bêdzie,
a kto pos³uszny jest Panu, da wytchnienie swej
matce.

W ¿yciu nale¿y postêpowaæ z umiarem
i m¹drze (rozs¹dnie) wyra¿aæ swoje przeko
nania. Ostatnio wszystkie media, radio, tele
wizja, gazety, s¹ pe³ne informacji o protestach,
g³ównie m³odych ludzi, zwi¹zanych z orzecze
niem Trybuna³u Konstytucyjnego (TK) doty
cz¹cego tak zwanej aborcji eugenicznej. Jak
mia³em mo¿liwoæ sprawdziæ tekst tego wy
roku, odnosi siê on tylko do sprawy aborcyj
nej z 1993 roku, bowiem w sentencji orzecze
nia powo³a³ siê na artyku³y 38 i 30 obowi¹zu
j¹cej Konstytucji, uchwalonej zreszt¹ za cza
sów rz¹dów Platformy Obywatelskiej (PO)
w koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym
(PSL), a które to paragrafy mówi¹ (proszê
sprawdziæ), ¿e pañstwo nasze (Rzeczpospolita
Polska) zapewnia ka¿demu cz³owiekowi (pod
krelenie TG) prawn¹ ochronê ¿ycia. Eufemi
styczny termin aborcja znaczy w³aciwie za
bójstwo istoty ludzkiej w ³onie matki. S¹dzê,
¿e TK nie móg³ wydaæ innego orzeczenia ni¿
stwierdzenie o niewa¿noci ustawy aborcyj
nej z 1993 r. Nie tak dawno jeszcze widzia
³em w gazetach i w telewizji zdjêcia osób ob
wieszonych plakatami z napisem KONSTY
TUCJA, a teraz nagle temat nag³anianej us
tawy Zasadniczej ucich³. To jaka dziwna am
biwalencja, zmiana pogl¹dów? Od czego to
zale¿y? Specjalici od wyszukiwania dogod
nych dla siebie interpretacji prawa w treci
wymienionych paragrafów staraj¹ siê teraz
znaleæ tak¹ wyk³adniê prawa i szukaj¹ no
wego sformu³owania do ustawy z 1993 r., aby

Synu, wspomagaj swego ojca w staroci,
nie zasmucaj go w jego ¿yciu.
A jeliby nawet rozum straci³, miej wyrozu
mia³oæ,
nie pogardzaj nim, choæ jeste w pe³ni si³.
Kto porzuca ojca swego, jest jak blunierca,
a przeklêty przez Pana, kto pobudza do gniewu
sw¹ matkê.
Jak widaæ, ju¿ przesz³o dwa tysi¹ce lat
temu potrafiono piêknie wyraziæ i poleciæ
wa¿ne zachowania etyczne. Mo¿na chyba
powiedzieæ, ¿e normy etyczne, zachowania
moralne, nie starzej¹ siê i s¹ stale aktualne.
Cz³owiek m¹dry stara siê postêpowaæ w ¿yciu
nie tylko z zachowaniem dobrych obyczajów,
ale tak¿e z poczuciem norm dostêpnych
sercem i rozumem ka¿dej osobie.
Uwa¿am, i¿ nale¿y poruszyæ jeszcze przy
najmniej dwie sprawy.

M¹dry kierownik jakiego wydzia³u uczel
ni nie zleca zajêæ uczonemu niemaj¹cemu
jednak umiejêtnoci dydaktycznych, zw³asz
cza ze studentami pierwszych lat studiów, bo
wiem bardzo ³atwo mo¿e on zniechêciæ swych
s³uchaczy do studiowania obranego kierunku

zadowoliæ krzykliwy t³umik z wielu licznych
manifestacji. Tymczasem okazuje siê, ¿e ma
nifestuj¹cym nie chodzi tylko o postulat abor
cyjny, eugeniczny, ale o mo¿liwoæ dowolnej
aborcji, a nawet o spe³nienie ¿¹dañ czysto
politycznych. (Dziennik £ódzki, pi¹tek 30
padziernika 2020, nr 255, s. 12 Magazyn 
¯¹daj¹ aborcji na ¿yczenie, a chc¹ obaliæ rz¹d
PiS).
Nie wiem, czy ja m¹drze mylê, rozumujê
i zastanawiam siê: jak to jest mo¿liwe, ¿e zabra
nia siê ludziom odwiedzenia grobów swych
bliskich zmar³ych lub znajomych w tradycyj
nych u nas dniach (pocz¹tek listopada  Wszys
tkich wiêtych, Dzieñ Zaduszny), a z drugiej
strony toleruje siê (tak to odczuwam) zgroma
dzenia niezadowolonych ludzi, choæ zabrania
j¹ tego obowi¹zuj¹ce przepisy prawne zwi¹za
ne z pandemi¹. Na³o¿enie kary tylko na nie
wielk¹ liczbê osób, cz³onków takich manife
stacji, wydaje mi siê uw³aczaj¹ce dla obowi¹
zuj¹cego prawa, które  jak widaæ  mo¿e nie
byæ przestrzegane. Wystarczy³oby na³o¿yæ so
lidne mandaty na mo¿liwie ka¿dego uczest
nika takiego zgromadzenia, a polepszy³by siê
trochê stan finansowy pañstwa i by³oby trochê
pieniêdzy na zbo¿ne cele. Jeli dobrze zrozu
mia³em pomys³ naszego prezydenta o noweli
zacji ustawy z 1993 r., to projekt umo¿liwia
jednak aborcjê (czyli zabijanie) w okrelonych
przypadkach, tak zwanego letalnego stanu p³o
du, tj. stanu chorobowego koñcz¹cego siê
mierci¹. Do tej pory wiedzia³em, ¿e lekarz
jest powo³any do tego, by do koñca ratowaæ
¿ycie ludzkie, choæ wiadomo, ¿e mieræ niko
go nie ominie, a teraz okazuje siê, ¿e móg³by
byæ wykonawc¹ wyroku mierci. Osób obar
czonych symptomem jakiej niesprawnoci
jest du¿o wiêcej ni¿ tych z trisomi¹ 21 (zespo
³em Downa), które mia³yby byæ chronione.
Zreszt¹, jeli nawet bêd¹ urodzone dzieci
z pewnymi wadami rozwojowymi, to po to s¹
przecie¿ kszta³ceni pedagodzy specjalni i reha
bilitanci, aby te osoby przystosowaæ do ¿ycia
spo³ecznego. Po to s¹ uczelnie medyczne, któ
rych absolwenci staj¹ siê czêsto znakomitymi
uczonymi, aby szukaæ odpowiednich rozwi¹
zañ leczniczych lub rehabilitacyjnych. Mia³em
okazjê czytaæ kiedy takie stwierdzenie, ¿e
wojny mia³y tê dobr¹ stronê, ¿e dawa³y im
puls do znajdywania nowych rozwi¹zañ tech
nicznych (lub szukania przynajmniej takich
pomys³ów), które w koñcu podnosi³y standard
¿ycia ca³ego spo³eczeñstwa. Mo¿e wiêc istnie
j¹ce przypadki wad rozwojowych sprowokuj¹,
dadz¹ asumpt (powód, impuls) do dociekliw

szych badañ nad znalezieniem mo¿liwoci
przynajmniej zmniejszenia dolegliwoci zwi¹
zanych z ich istnieniem. Gdy bra³em udzia³
w wiatowym kongresie w Madrycie, bodaj¿e
w 1994 r (dok³adnie nie pamiêtam) dotycz¹
cym zespo³u Downa, to Amerykanie zapowia
dali wówczas, ¿e w ci¹gu 10 lat uporaj¹ siê
z problemem trisomii 21. Nie ma jeszcze
takich wyników, ale kto wie? Mo¿e to jednak
nast¹pi. W ka¿dym razie daje siê stwierdziæ,
¿e metody diagnostyki i leczenia znacznie siê
ulepszy³y i stale siê ulepszaj¹. Jest znacznie
wiêkszy asortyment leków ni¿ to by³o niewie
le lat temu. Jest jeszcze wiele biedy na wiecie,
ale standard ¿ycia w wielu krajach, tak¿e u nas,
znacznie siê podwy¿szy³. Na skutek wymie
nionych przyczyn (zapewne nie wszystkich)
wyd³u¿a siê znacznie redni wiek ¿ycia cz³o
wieka, tak¿e naszego obywatela. Potwierdza
to statystyka umieralnoci z lat ostatnich. Jak
mo¿na przeczytaæ w podrêczniku Demografii
profesora Jerzego Z. Holzera (Polskie Wy
dawnictwo Ekonomiczne, wydanie VI zmie
nione, Warszawa 2003, s. 16), w 1931/32 roku
przeciêtne trwanie ¿ycia mê¿czyzny wynosi³o
48,2 lat, ale w 2000 r. ju¿ 69,7. Dla kobiet by³o
to odpowiednio 51,4 i 78,0 lat Nie zd¹¿y³em
dok³adnie sprawdziæ danych w spisach G³ów
nego Urzêdu Statystycznego (GUS). Ale jeli
dobrze pamiêtam, to w 2019 r. by³o to 73 lata
dla mê¿czyzn i 82 lata dla kobiet. Jak widaæ
trwanie ¿ycia siê wyd³u¿a.
Na szczepionkê przeciw COVID19 cze
kamy ju¿ wiele miesiêcy i mamy nadziejê, ¿e
jednak ona siê pojawi. Niesprawnoci i wady
rozwojowe u cz³owieka s¹ u przewa¿aj¹cej
czêci populacji ludzkiej. A wiêc, czy z tego
powodu nale¿y pozbawiaæ ¿ycia ka¿dego
o takich u³omnociach? Chyba niewiele ludzi
by na tym wiecie pozosta³o. Zreszt¹ idea poz
bycia siê ludzi chorych, starych, niespraw
nych, stale jest ¿ywa i w niektórych krajach
ju¿ nawet w pewien sposób czêciowo reali
zowana w praktyce. Strach pomyleæ, co mo¿e
nas czekaæ! ¯yæ m¹drze nie jest ³atwo.
P.S. Proszê podzieliæ siê swym pogl¹dem
na pojêcie m¹droci. Wzbogaci to wówczas
moj¹ refleksjê.

PROF. TADEUSZ GERSTENKORN
Napisz do nas, podziel siê swoim zdaniem!
Czekamy na Twoj¹ opiniê!
Adres: 90955 £ód 8, ul. Piotrkowska 17,
skrytka pocztowa 22
email: redakcja@aspektpolski.pl
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Sztuczna Inteligencja

( cz. I)

Wznieæ hymn zachwytu, czy biæ w dzwon trwogi?
Tytu³owy dylemat nie jest bynajmniej zabiegiem retorycznym. Osi¹gniêcia Sztucznej Inteligencji
(SI) wprawiaj¹ w os³upienie, a to przecie¿ zaledwie dwie dekady jej gwa³townego rozwoju.
Trudno przewidzieæ, co przyniesie przysz³oæ, bo postêp w tej dziedzinie wyprzedza wyobra
niê najtê¿szych umys³ów. Jako dzieci Owiecenia, które postêp wynios³o na o³tarze, wiêkszoæ
z nas entuzjastycznie go wypatruje. Zw³aszcza w dziedzinie nowych technologii.
Wrêcz trawi nas gor¹czka wyczekiwania na
coraz to nowe, czyli lepsze (?). Sta³o siê to zre
szt¹ fundamentem wiata komercji. Czy jednak
wraz z nastaniem ery SI nadejdzie naprawdê
wietlana przysz³oæ? Niekoniecznie. Wielu
ekspertów i mylicieli nie podziela wiary opty
mistów w autonomicznych maszynach i robo
tach upatruj¹cych wehiku³u kolejnej rewolucji.
Przeciwnie, nawo³uj¹ do powstrzymania tego
pêdu z obawy przed niekontrolowalnymi, po
tencjalnie wrogimi cz³owiekowi skutkami. Oba
te przeciwstawne podejcia skupiaj¹ siê jednak
raczej na technicznych aspektach: uda siê, czy
te¿ nie, ludziom sprawowaæ kontrolê nad ¿y
wio³owym rozwojem SI. Pomijaj¹ za kwestie
równie wa¿ne, jak obawa o przetrwanie gatun
ku ludzkiego: czy bêdzie tu miejsce na system
wartoci, na imponderabilia, na cele, które ludz
koæ chce osi¹gn¹æ dziêki SI. Bo jak dotych
czas, wykorzystanie zdobyczy tej technologii,
nie neguj¹c jej dobrodziejstw, mo¿e budziæ
du¿e w¹tpliwoci co do tego kto, w jakim celu
i jaki czyni z nich u¿ytek. Konserwatystom
powinien daæ do mylenia fakt, ¿e globalne za
g³êbie SI, Dolinê Krzemow¹, opanowa³a pra
wie w stu procentach mentalnoæ lewicowa,
¿eby nie powiedzieæ lewacka, gdzie giganci:
Google, Facebook, Twiter, Amazon krocz¹
w awangardzie politpoprawnoci, rewolucji
genderowej. Bezczelnie dopuszczaj¹ siê cen
zurowania wyst¹pieñ w³asnego prezydenta.
A po drugiej stronie Pacyfiku osi¹gniêcia SI
znajduj¹ zastosowania g³ównie do inwigilowa
nia w³asnych obywateli. Na polskim za grun
cie media spo³ecznociowe, sterowane algoryt
mami SI, wydatnie przyczyni³y siê do takiego
sformatowania m³odzie¿y i m³odych kobiet,
¿e jako zdzicza³a ho³ota wylegli na ulice, pro
fanuj¹c wiêtoci i siej¹c obrazê moralnoci.
Ju¿ samo to nakazuje zachowaæ wstrzemiêli
woæ w podzielaniu entuzjazmu.
Przyjrzymy siê tym zagadnieniom z blis
ka. Zacz¹æ jednak nale¿y od rzutu oka na fun
damenty, na których wspiera siê gmach SI
(rozdz. I), bez czego trudno by³oby dostrzec
w niej co wiêcej ni¿ cuda mikroelektro
niki. Potem spróbujemy zdefiniowaæ sam¹ SI
(rozdz. II). Oddamy naturalnie honor konkret
nym osi¹gniêciom tej technologii (rozdz. III).
Dla przeciwwagi winnimy jednak zajrzeæ do
jej mrocznych ods³on (rozdz. IV oraz V). Nie
pokoiæ mo¿e, ¿e wiat unika bacznego spojrze
nia na przysz³oæ w erze SI, nie bardzo wie
dz¹c, jak unikn¹æ gronych dla samego trwania
ludzkoci konsekwencji. Na koniec spróbu
jemy poszukaæ wiate³ka nadziei (rozdz. VI).
Oby ono zapocz¹tkowa³o najistotniejsze dla
ludzkoci zadanie.
W rozwa¿aniach pomog¹ nam dwie wiet
ne i bardzo pouczaj¹ce ksi¹¿ki: Samobójstwo
Owiecenia prof. Andrzeja Zybertowicza oraz
Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa,
której autorem jest wybitny ekspert SI Tajwañ
czyk KaiFu Lee, który wykszta³ci³ siê i wiêk
szoæ ¿ycia spêdzi³ w USA, a imponuj¹c¹ ka
rierê zawodow¹ zrobi³ w Dolinie Krzemowej,
i który po przyjedzie do Chin, m.in. jako wie
loletni prezes Google China, wydatnie przy
czyni³ siê tam do imponuj¹cego rozwoju SI.

I. Neuronauka  fundamentem SI
Neuronauka jest dziedzin¹ nauki polega
j¹c¹ na badaniu struktury i procesów dziej¹
cych siê w mózgu ludzkim. Za jej spraw¹ do
konuje siê g³êboki prze³om cywilizacyjny: ko
lejne po rewolucjach kopernikañskiej i darwi
nowskiej zdetronizowanie cz³owieka. Przew
rót kopernikañski by³ tylko zmian¹ wiato
pogl¹dow¹  korekt¹ miejsca cz³owieka w as
tronomicznym obrazie wiata, który przesta³

byæ w centrum wiata. Z przewrotem darwi
nowskim zmiana posz³a dalej: pochodzimy nie
z Boskiego fiat, ale jestemy produktem lepe
go procesu ewolucji sprowadzaj¹cej siê do lo
sowych mutacji i selekcji. Mimo braku moc
nych dowodów na prawdziwoæ tej teorii, wy
godnie by³o wiatu nauki przyj¹æ j¹ jako pew
n¹. Spe³nia³a bowiem odwieczne marzenie
wszelkiej maci buntowników  odrzucenie
Boga. Ale to wci¹¿ rozgrywa³o siê w sferze
pojêæ. Trzeci wielki przewrót, jakim jest neu
ronauka, oprócz  jak poprzednie rewolucje 
zmiany wiatopogl¹dowej, przynosi co znacz
nie wiêcej. Materializuje bowiem nasz umys³.
G³osi, ¿e nasze mylenie jest zale¿ne od kon
kretnych procesów fizycznych przebiegaj¹
cych w mózgu. Pokazuje, ¿e w szerokim zak
resie mo¿emy sterowaæ nie tylko naszym sa
mopoczuciem, ale nawet poczuciem naszej
to¿samoci jako istot myl¹cych. Tym razem
detronizacja cz³owieka jest znacznie powa¿
niejszego kalibru. Dostarcza konkretnych na
rzêdzi technicznych do realizowania celów
zwi¹zanych z ludzkim umys³em: empirycz
nego poznania jego tajemnic, bezporedniego
oddzia³ywania na tryb jego pracy, wreszcie
przebudowy tego, co jest traktowane jako fun
dament cz³owieczeñstwa  architektury naszej
wiadomoci. U¿ywanych jest ju¿ ponad 10
technik wspomaganych przez SI, m.in. EEG,
MEG (magnetoencefalografia), PET (pozyto
nowa emisyjna tomografia) i inne.
Dufni w swoje odkrycia badacze neuronau
ki che³pi¹ siê, ¿e nikt, kto dysponuje choæby
podstawow¹ wiedz¹ naukow¹, nie mo¿e wie
rzyæ w to, ¿e biblijna historia stworzenia rze
czywicie siê wydarzy³a. Dlatego  twierdz¹ 
wiêkszoæ uczonych, dziennikarzy czy intelek
tualistów nie opowiada siê dzi otwarcie za
judeochrzecijañsk¹ teori¹ natury ludzkiej, ¿e

Bóg stworzy³ wszechwiat i jego koronê cz³o
wieka. A to w³anie owa wiêkszoæ wziê³a
siê za wynalazki SI. G³osi na przyk³ad  co
brzmi jak anegdota  i¿ istniej¹ empiryczne ba
dania mózgu pokazuj¹ce, ¿e umys³y osób o pog
l¹dach konserwatywnych s¹ inaczej zbudo
wane ni¿ umys³y ludzi o pogl¹dach liberal
nych. Chyba marna rysuje siê przysz³oæ ludzi
religijnych w erze królowania SI. Koniec z ta
jemnic¹ cz³owieka  czytanie myli, ich implan
towanie, wymazywanie, deformowanie zdol
noci poznawczych lub emocjonalnych, wresz
cie tworzenie i zarz¹dzanie nastrojami przesta
j¹ byæ domen¹ science fiction, staj¹ siê rzeczy
wistoci¹ jutra. S³ychaæ o technologiach, które
maj¹ uczyniæ nas zdrowszymi, bystrzejszymi
i szczêliwszymi, a nawet przed³u¿aj¹cymi
¿ycie.

Badacze neuronauki kwestionuj¹ nawet
wa¿n¹ dla chrzecijan prawdê o wolnej woli
nadanej cz³owiekowi przez Boga. Dowodu
upatruj¹ m.in. w dwóch ma³o powa¿nych
eksperymentach, jednym z 1983 r. Beniamina
Libeta wykazuj¹cym, ¿e 0,35 sek przed wyko
naniem ruchu palcem, i drugim z 2013 r. Chun
Siong Soona, ¿e kilka sekund przed naciniê
ciem klawiszy fortepianu, nastêpuje wzrost
aktywnoci w okrelonych czêciach mózgu.
Zdroworozs¹dkowo rzecz bior¹c intencja po
winna poprzedzaæ dzia³anie, a tu okazuje siê,
¿e wolny wybór by³ zapowiedziany falami
w mózgu. Twierdzenia swoje badacze ci oparli
na czysto fizycznym aspekcie natury ludzkiej.
Dowiedli tym  tak s¹dzê  swojego uprzedze
nia lub prymitywizmu intelektualnego. Dla
nich bowiem nie istnia³ lub nie mia³ znaczenia
duchowy aspekt wolnej woli: rozró¿nienie
i wybór dobra lub z³a, prawdy lub k³amstwa,
piêkna lub brzydoty.
Wa¿na dla zrozumienia SI jest koncepcja
ludzkiego umys³u, która zak³ada, i¿ jestemy
sk¹pcem poznawczym, wed³ug której nasz
mózg d¹¿y do wykonania swoich zadañ przy
jak najmniejszym zu¿yciu zasobów  energii,
czasu, etc. Ta koncepcja wyjania powszechne
d¹¿enie do kluczowego dla neuronauki pêdu
do automatyzacji, tj. sytuacji, gdy jaka czyn
noæ uwalnia siê spod kontroli poznawczej,
przez co jest wykonywana szybko i bez wysi³
ku, ale schematycznie. Coraz wiêcej dzia³añ
istotnych dla ludzkiego ¿ycia zostaje podda
nych zautomatyzowanym procedurom.
Do tej pory nasze rozumienie wiata opie
ralimy na wizji natury ludzkiej, podzielanej
tak przez chrzecijan, jak i ludzi ukszta³towa
nych przez myl owieceniow¹, wed³ug której
umys³ jest:
 wiadomy  wiemy, co mylimy,

 uniwersalny  jednakowy dla ka¿dego,
 logiczny  dzia³a zgodnie z zasadami logiki
klasycznej, gdzie logika umys³u odzwierciedla
logikê wiata,
 beznamiêtny  pozbawiony emocji,
 neutralny  te same zasady obowi¹zuj¹ nie
zale¿nie od systemu wartoci,
 interesowny  s³u¿¹cy indywidualnym celom
i interesom.
Neuronauka kompletnie burzy tak¹ wizjê
i g³osi, ¿e:
 podmiotowoæ cz³owieka jest silnie ograni
czona, a subiektywne poczucie podmiotowoci
jest z³udzeniem  czyli cz³owiek jest igraszk¹
dla innych mocy,
 poznanie jest determinowane wy³¹cznie
przez cielesnoæ oraz nierozerwalnie zwi¹zane
z czynnikiem emocjonalnym  czyli niewielki
jest po¿ytek z rozumu,
 ludzkie decyzje i dzia³ania w przewa¿a
j¹cej mierze s¹ konsekwencj¹ automatyzmów,
wyuczonych przyzwyczajeñ, za racjonalne
uzasadnienia decyzji zazwyczaj s¹ interpreta
cjami post factum,
 ludzki mózg nie jest urz¹dzeniem zbudo
wanym w celu poszukiwania prawdy, st¹d
takie wziêcie maj¹ pogl¹dy o nieistnieniu
prawdy lub jej relatywizacji.
Choæ w³aciwie, jeli pos³uchaæ nieprzebra
nych rzesz profesorów(ek), polityków (czek),
sêdzi(ów), adwokatów(ek), artystów(ek), pisa
rzy(ek), dziennikarzy(ek), czy  o zgrozo 
nauczycieli(ek)  to mo¿e jednak nale¿a³oby
przyznaæ racjê neurobadaczom, ¿e rozum nie
kieruje cz³owiekiem!? A có¿ dopiero powie
dzieæ o t³uszczy wyj¹cej na ulicach polskich
miast w padzierniku 2020 roku i póniej?
II. Natura Sztucznej Inteligencji
SI to wyjanienie procesu uczenia siê u lu
dzi, kwantyfikacja ludzkich procesów mylo
wych, wyt³umaczenie ludzkiego zachowania
i zrozumienie, co definiuje inteligencjê. Dzie
dzina SI podzieli³a siê na dwa obozy: podejcie
oparte na regu³ach i podejcie oparte na sieciach
neuronowych, zwane uczeniem g³êbokim.
W pierwszym podejciu badacze próbo
wali uczyæ komputery myleæ, koduj¹c serie
regu³ logicznych  jeli A to B. To podejcie
sprawdza³o siê w przypadku prostszych, dob
rze zdefiniowanych gier, ale zawodzi³o, kiedy
asortyment mo¿liwych wyborów czy ruchów
powiêksza³ siê. Staraj¹c siê uczyniæ programy
bardziej przydatnymi do rozwi¹zywania real
nych problemów, naukowcy z tego obozu
przeprowadzali wywiady z ekspertami od da
nego problemu, a nastêpnie kodowali ich wie
dzê w systemie decyzyjnym programu (st¹d
nazwa systemy eksperckie).
Obóz zwolenników uczenia g³êbokiego
zastosowa³ inn¹ metodê. Nie podaje siê tu re
gu³, do których nale¿y siê stosowaæ podejmu
j¹c decyzje. Ci badacze starali siê odtworzyæ
strukturê podobn¹ do sieci naszych biologicz
nych neuronów. Wprowadzaj¹c mnóstwo
przyk³adów danego zjawiska  obrazów, partii
szachowych, dwiêków  do sieci neurono
wych, pozwalaj¹ sieciom rozpoznawaæ prawid
³owoci w tych danych. By zobrazowaæ ró¿
nice pomiêdzy tymi podejciami przypatrzmy
siê sposobom ustalenia, czy na obrazku jest
kot. W systemie eksperckim podamy regu³y
typu jelito, np. jeli na obrazku s¹ dwa
kszta³ty trójk¹tne na górze kszta³tu okr¹g³ego,
to prawdopodobnie jest tam kot. W metodzie
uczenia g³êbokiego wprowadzono by do prog
ramu miliony przyk³adowych zdjêæ podpisa
nych kot lub niekot, pozwalaj¹c progra
mowi na samodzielne wywnioskowanie, które
z cech na milionach obrazów s¹ najcilej
skorelowane z nazw¹ kot.
koniec czêci pierwszej

JERZY NAGÓRSKI
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Najstarsze organy
Organy s¹ cile zwi¹zane z liturgi¹ Kocio³a katolickiego. W polskich wi¹tyniach znajduje
siê wiele wspania³ych, zabytkowych instrumentów. Najstarszym z nich (a zarazem jednym
z najstarszych w Europie) s¹ organy w Kazimierzu Dolnym, pochodz¹ce z 1620 roku. W tym
roku minê³o wiêc 400 lat od ich zainstalowania w kazimierskim kociele.
Malowniczy Kazimierz Dolny nad Wis³¹ ma
d³ug¹ historiê, siêgaj¹c¹ XI wieku. Pierwsze
wzmianki o parafii w. Jan Chrzciciela i Bart
³omieja Aposto³a pochodz¹ z 1325 r. Niestety,
w II po³owie XVI wieku dwukrotnie dosz³o
do po¿aru Kazimierza, zniszczeniu uleg³a
równie¿ Fara. Pod koniec stulecia rozpoczêto
jej odbudowê i rozbudowê w stylu renesanso
wym  fundatorem by³ m.in. Jan Firlej.
Po tych pracach organy sprowadzone
zosta³y prawdopodobnie Wis³¹ z pó³nocy 
z Gdañska lub Niemiec, a pochodzenie to
sugeruj¹ pewne ich rozwi¹zania techniczne,
a tak¿e bogato rzebiony, niezwykle efektow
ny prospekt pónorenesansowy z cechami ma
nieryzmu niderlandzkiego lub pó³nocnonie
mieckiego, wykonany z drewna modrzewio
wego. Nie uda³o siê dot¹d ustaliæ autora orga
nów oraz warsztatu, gdzie zosta³y wykonane.
Wa¿ne, ¿e po uszkodzeniu przez Szwedów
zosta³y przywrócone do pe³nej sprawnoci.
Maj¹ dwa manua³y rêczne, jeden no¿ny,
1436 piszcza³ek, 35 g³osów.
Na ich temat wypowiedzia³ siê swego
czasu organista Roman Perucki:  Ten naj
starszy z oryginalnych, zachowanych u nas
instrumentów jest, niew¹tpliwie, jednym z naj
ciekawszych w Europie. Jego dyspozycja,

decyduj¹ca o brzmieniu, nawi¹zuje do muzy
ki w³oskiej i po³udniowoniemieckiej. Jedno
czenie s¹ to organy bardzo nietypowe w bu
dowie, maj¹ tzw. szafê (czyli drewnian¹ obu
dowê) pó³nocnoniemieck¹ z tylnym pozyty
wem (Rückpositiv). Nietypowe s¹ jeszcze pod
tym wzglêdem, ¿e posiadaj¹ oryginaln¹ krót
k¹ oktawê. Poza tym jest to instrument trud
ny: klawisz zapada siê bardzo ciê¿ko i g³êbo
ko, a peda³ jest  jak bymy dzisiaj powie
dzieli  dosyæ toporny. Ale w tym wszystkim
tkwi równie¿ niepowtarzalne piêkno kazi
mierskich, historycznych organów. Za uka
zaniu ich walorów brzmieniowych pomaga
równie¿ akustyka wi¹tyni.
Z okazji 400lecia kazimierskich orga
nów parafia w. Jana Chrzciciela i Bart³o
mieja Aposto³a wyda³a powiêcony zabytko
wemu instrumentowi album z tekstem pro
boszcza, ks. Tomasza Lewniewskiego i piêk
nymi fotografiami Jerzego Goryszewskiego.
Z albumem powi¹zana zosta³a p³yta kompak
towa, na której ³ódzki organista, Jerzy Gory
szewski w³anie, wykonuje 12 utworów so
lowych ró¿nego autorstwa, od dzia³aj¹cego
we wczesnym baroku Frescobaldiego po re
prezentuj¹cego wiek XX Sawê. G³ówny na
cisk po³o¿ony zosta³ wszak¿e na twórczoæ

J.S. Bacha, utrwalona zosta³a m.in. jego wir
tuozowska, prawie 16minutowa Partita cho
ra³owa O Gott, Du frommer Gott. Do wspól
nego wykonania czterech kolejnych utworów
organista  maj¹c na uwadze zbie¿noæ naz
wisk z fundatorem kocio³a, Janem Firlejem
 zaprosi³ ³ódzkiego wiolonczelistê, Stani
s³awa Firleja. Wiolonczela urzeka w nagraniu
kantylenami, organy szlachetnoci¹ dwiêku.
P³yty s³ucha siê wiêc z przyjemnoci¹.
Mo¿na na zakoñczenie nadmieniæ, ¿e za

bytkowe organy  m³odsze wszak¿e od ka
zimierskich  znajduj¹ siê m.in. w kocio³ach
Le¿ajska, Fromborka, Oliwy, Kamienia Po
morskiego, Olkusza, Jêdrzejowa, Barda l¹s
kiego. Za najstarsze (niedu¿e) organy ³ódz
kie, zakupione w roku 1828 dla drewnianego
kocio³a p.w. w. Józefa Oblubieñca NMP
a w 1860 r. rozbudowane, przeniesione zosta³y
w 1950 r. do Miko³ajewic k/Lutomierska.

JANUSZ JANYST

Polska malarka z Wileñszczyzny
mizmem i ufnoci¹ w Bo¿e Mi³osierdzie.
Najwiêcej radoci sprawia³o jej malowa
w rejonie solecznickim, przy granicy z Bia³orusi¹, le¿¹cych wówczas na terenie przedwojennej
nie wizerunków wiêtych do kocio³ów.
Polski. We wsi znajduje siê zabytkowy koció³ pw. w. Miko³aja Archanio³a, w którym  w la Zwrot w malarstwie ku Chrystusowi i Maryi
rozpocz¹³ w niej drogê ku osobistej wiêto
tach 19141918  by³ wikariuszem b³. ks. Micha³ Sopoæko, spowiednik siostry Faustyny.
ci. Eucharystia i spowied sta³y siê dla niej
niezast¹pionym ród³em pokoju duszy i na
W Taboryszkach mieszka³a i tworzy³a Anna wszystko woko³o siebie robi³a sama. Gotowa dziei. Namalowany przez ni¹ w 1987 r. obraz
Krepsztul. Dziêki staraniom Akcji Wybor ³a, sprz¹ta³a i godzinami malowa³a. Wieczory Matki Boskiej Ostrobramskiej zosta³ wrêczo
czej Polaków na Litwie  Zwi¹zku Chrzeci i noce powiêca³a modlitwie i czytaniu ksi¹ ny w prezencie w. Janowi Paw³owi II w cza
jañskich Rodzin oraz samorz¹du solecznic ¿ek.
sie wizyty w Polsce. W odpowiedzi Papie¿
kiego utworzono tam Muzeum Malarki Lu
Pierwsz¹ wystawê prac mia³a w wieku 16 przes³a³ jej list z podziêkowaniem i b³ogos³a
dowej. Mo¿na w nim ogl¹daæ galeriê obra lat. Kolejna mia³a miejsce w 1985 r. w Sto wieñstwem. Nazwano j¹ nawet nadworn¹
zów, haftów i tkanin w³asnorêcznie wykona warzyszeniu Twórców Ludowych. Wtedy to malark¹ Matki Boskiej Ostrobramskiej.
nych przez pani¹ Annê.
nadano jej tytu³ plastyka ludowego. W miê
Drugi obraz, w³asnorêcznie haftowany
Ania marzy³a o studiach, chcia³a zwiedzaæ dzyczasie jej obrazy prezentowano w gale jedwabnymi niæmi, przedstawiaj¹cy Matkê
wiat. Jej plany przerwa³a niespodziewanie riach Wilna i szko³ach Wileñszczyzny oraz Bosk¹ Bolesn¹, pragnê³a wrêczyæ Ojcu wiê
ciê¿ka choroba i wieloletnie leczenie szpitalne. wielokrotnie w Polsce. Mia³a te¿ swoj¹ wys temu w kociele polskim pw. Ducha wiê
Jej koci stawa³y siê coraz s³absze i ³atwo ule tawê w USA. Namalowa³a ponad 3500 obra tego w Wilnie we wrzeniu 1993 r. Niestety,
ga³y z³amaniom. Lekarze d³ugo nie mogli po zów przepe³nionych ciep³em, m¹drym opty z³amanie krêgos³upa odebra³o jedyn¹ okazjê
stawiæ diagnozy. W koñcu rozpoznali tzw.
osobistego spotkania Papie¿a. Tak to
grulicê koci. Ówczesna medycyna by
wydarzenie wspomina sama: Mia³am
³a w stosunku do tej choroby bezradna.
wielk¹ na dziejê spotkania z Ojcem
Wszyscy martwili siê o jej zdrowie,
wiêtym, kiedy pielgrzymowa³ na Lit
najbardziej rodzice. Ojciec, chc¹c pomóc
wê. Tyle by³o marzeñ. Zosta³o umówio
jej przetrwaæ okres d³ugotrwa³ego lecze
ne pogotowie w Solecznikach. Doktor
nia i bólu, podarowa³ jej kredki. I tak trzy
Mickielewicz i doktor Kazimierska mie
nastoletnia Ania odkry³a w sobie talent ma
li mnie zabraæ i dowieæ t¹ specjaln¹
larski. Z niesamowit¹ pasj¹ odda³a siê
karetk¹ do kocio³a. W kociele mia³am
twórczoci, która jej ¿yciu nada³a g³êboki
zapewnione miejsce. Wyhaftowa³am Oj
sens. Postêpuj¹ca systematycznie choroba
cu wiêtemu obraz Matki Boskiej Boles
przyku³a j¹ do wózka inwalidzkiego, lecz
nej. Szykowa³am siê, co Mu wtedy po
nie os³abi³a pasji tworzenia. A po mierci
wiem. Tak siê cieszy³am na spotkanie
rodziców pozosta³a w domu rodzinnym.
z Nim. W przeddzieñ przyjecha³ ks. Da
Poruszaj¹c siê na wózku inwalidzkim B³ogos³awieñstwo Papie¿a Jana Paw³a II dla Anny Krepsztul riusz Stañczyk i lekarze. Pojecha³am do

Anna Krepsztul (19322007), bo niej mowa, urodzi³a siê we wsi Taboryszki nad Mereczank¹,

Anna Krepsztul  autoportret

kuchni zrobiæ gociom herbaty. Siêgnê³am
do kranu, aby nalaæ wodê. I wtedy to siê sta
³o. Od razu pêk³a mi koæ w krêgos³upie i od
razu odjê³o mi nogi. Szczêcie, ¿e pêk³o nisko,
bo stamt¹d s¹ po³¹czenia nerwowe z nogami.
Gdyby by³o wy¿ej to sparali¿owa³oby rêce.
Zamiast mnie na spotkanie z Ojcem wiêtym
pojecha³a moja siostra Danuta
U ka¿dego, kto odwiedza³ pani¹ Annê
Krepsztul, na d³ugo pozostawa³ w pamiêci
obraz jej cierpienia. By³a jednak nieugiêta
w dwiganiu krzy¿a i samotnoci. Siostra Da
nuta opiekowa³a siê ni¹ do koñca. Zmar³a
w wieku 75 lat w opinii wiêtoci. Wraz z b³.
ks. Micha³em Sopoæko rozs³awi³a ziemiê
solecznick¹ i Litwê. By³a honorow¹ obywa
telk¹ swej ziemi, honorow¹ harcmistrzyni¹
Harcerstwa Polskiego. Prezydent p. Lech
Kaczyñski nada³ jej pomiertnie Krzy¿ Ofi
cerski Orderu Odrodzenia Polski. Szko³a
w Butrymañcach obra³a j¹ sobie za patronkê.

LESZEK W¥TRÓBSKI
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Kogo nie lubi³ Roman Dmowski?
Tegoroczne wiêto Niepodleg³oci sta³o siê nieoczekiwanie okazj¹ do uczczenia Romana

datkowym narzêdziem indoktrynacji. Dzi
nauka tego jêzyka jest przyjemna, jak rów
nie¿ dzie³a rosyjskiej kinematografii.
Podobnie by³o 130 lat, w czasach kiedy
Roman Dmowski by³ uczniem czy te¿ stu
dentem. Mia³ wówczas powody, by nazywaæ
ich kacapami. (od ka co? zapewne) i nie lubiæ

noæ niszczycielsk¹, za bezceremonialnoæ,
z jak¹ tratowali niwy wiekowej pracy cywili
zacyjnej, za nieodpowiedzialnoæ przed w³as
nym sumieniem, które jest rozdwojone na pry
watne i pañstwowe. Lecz wtedy, tak samo jak
Rosjan, Dmowski nie lubi³ Niemców, g³ównie
za ich samolubny typ ¿ycia, ich sposób czucia
i mylenia, za ich brutaln¹ naiwnoæ.
Ten pejoratywny stosunek do obu nacji
wynika³ jedynie z tego, ¿e nacje te negatyw
nie wp³ynê³y w przesz³oci i nadal wp³ywa³y
na prze³omie stuleci na losy polskiego naro
du. W pozosta³ym zakresie, zarówno Prusa
cy, jak i Moskale byli Dmowskiemu obojêtni.
Bo Dmowski by³ Polakiem...
Jeszcze w 1902 r. w Mylach nowoczes
nego Polaka Dmowski wyra¿a osobist¹ po
gardê zarówno do pruskich, jak i do mos

ich jako przedstawicieli represyjnego pañst
wa zaborczego, przys³anych tu w celu prze
prowadzania rusyfikacji narodu polskiego.
Byli to rosyjscy nauczyciele i carscy urzêd
nicy... Niechêæ do Rosjan zrodzona wtedy
trwa³a jeszcze d³ugo i by³o na niej równie¿
carski s¹d i uwiêzienie w cytadeli i zes³anie
do Mitawy. Zarówno te represje, jak i wia
domoæ po³o¿enia narodu polskiego uspra
wiedliwia³y nienawiæ Dmowskiego do Mos
kali. Pogardza³ nimi za ich azjatyck¹ sk³on

kiewskich kanalii pedagogicznych. Zreszt¹
ta nienawiæ do pewnych osób by³a nieza
le¿na od narodowoci, bo by³a to u Dmows
kiego nienawiæ do wszystkich, którzy czyni¹
le, do ludzi nikczemnych, bez wzglêdu na
to, czy s¹ Niemcami, czy Moskalami, czy na
wet Polakami. Adresatami jego nienawici
byli ludzie ró¿nych profesji. I tak: nauczy
ciele, którzy miast uczyæ i wychowywaæ m³o
dzie¿, znêcaj¹ siê nad ni¹, zabijaj¹c w zarod
ku jej si³y fizyczne, znieprawiaj¹ j¹ moralnie,

Dmowskiego, jednego z tych, którego wiêkszoæ ¿ycia oddana by³a realizacji jednego, kon
kretnego celu: odzyskaniu przez naród polski w³asnego, niepodleg³ego pañstwa. Jego trud nie
poszed³ na marne. 28 czerwca 1919 r. wraz z Ignacym Janem Paderewskim podpisa³ w Pary¿u
traktat pokojowy, zwany wersalskim, zawarty pomiêdzy pañstwami sprzymierzonymi i stowa
rzyszonymi z nimi a Niemcami, który tê niepodleg³oæ przypieczêtowa³. 10 listopada 2020 r.
ten twórca Niepodleg³ej zosta³ patronem dworca kolejowego Warszawa Wschodnia.
Pominê dywagacje, czy dworzec kolejowy to
godny przybytek, by uhonorowaæ mê¿a stanu
i czy w ogóle nale¿a³o to robiæ, bo jest prze
cie¿ w stolicy i pomnik Pana Romana i rondo,
centralnie po³o¿one, które nabiera znaczenia
szczególnego w³anie w wiêto Niepodleg³o
ci.
Zatrzymaæ siê chcia³em natomiast przy
pewnej opinii wyra¿onej przy tej okazji w me
diach, a mianowicie tej, ¿e Roman Dmowski
nie lubi³ Rosjan. Nie pierwszy raz us³ysza³em
takie zdanie o Panu Romanie. Onegdaj wyra
zi³ je pewien profesor, lecz z braku czasu po
tamtej prelekcji nie dane mi by³o z nim wdaæ
siê w polemikê, by zarówno jego, jak i audy
torium nie tkwi³o w b³êdnym mniemaniu
o pogl¹dach politycznych ideologa i przywód
cy obozu politycznego. Bo pisz¹c czy mó
wi¹c o Romanie Dmowski, o jego wypowie
dziach, pogl¹dach w pierwszej kolejnoci
trzeba mieæ na uwadze, kim by³. Natomiast
fraza Roman Dmowski nie lubi³ Rosjan suge
ruje jakoby nie by³ postaci¹ znacz¹c¹, ale
subiektem sklepowym albo jakim podrzêd
nym urzêdnikiem gminnym. Szufladkowanie
go w dolnych strefach struktury spo³ecznej
nie uchodzi.
A zreszt¹ mo¿liwe, ¿e Roman Dmowski
w pewnym okresie ¿ycia, pewnych Rosjan
nie lubi³, tylko co z tego.
¯ycie ka¿dego cz³owieka sk³ada siê z ró¿
nych etapów, w których spotyka siê z ró¿ny
mi osobami, które mog¹ wywrzeæ negatywne
wra¿enie. Zreszt¹ i warunki, w których cz³o
wiek spotyka drugiego cz³owieka, tak¿e i in
nej narodowoci, ulegaj¹ zmianie. Wiemy po
sobie, ¿e inny by³ nasz stosunek do Rosjan
(a raczej do ludzi sowieckich), do jêzyka
rosyjskiego jeszcze 30 lat temu, a inny jest
dzi. Kiedy psioczy³o siê na nich, tych no
sicieli komunizmu i na np. ich nudne produk
cje filmowe, a tak¿e na przymusowe naucza
nie jêzyka rosyjskiego, które mia³o byæ do

Ca³y dzieñ przed komputerem
Coraz wiêcej dzieci, które z powodu nauczania zdalnego spêdzaj¹ w pozycji siedz¹cej od 4
do 10 godzin dziennie, odczuwa dolegliwoci bólowe  powiedzia³ PAP fizjoterapeuta Adam
Markiewicz z Kliniki Neurologii Rozwojowej i Epileptologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki
Polki.
Do naszej kliniki przychodzi coraz wiêcej
dzieci z dolegliwociami bólowymi. Gdy
szukamy przyczyny, odkrywamy u nich wady
postawy, ma³¹ ruchomoæ krêgos³upa, przy
kurcze. Z wywiadu wynika, ¿e dzieci, przede
wszystkim w zwi¹zku z nauczaniem zdalnym,
spêdzaj¹ teraz od 4 do 10 godzin w pozycji

siedz¹cej przy komputerach. Z rozmów z ro
dzicami wynika, ¿e im wy¿sza klasa, tym
d³u¿szy czas spêdzany przed ekranem  po
wiedzia³ fizjoterapeuta Adam Markiewicz
z Kliniki Neurologii Rozwojowej i Epilepto
logii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
Bêdziemy oceniaæ ich postawê m.in. przy

u¿yciu skoliometru  urz¹dzenia do badania
krzywizny krêgos³upa, a tak¿e metody punk
towania wed³ug Kasperczyka. Bêdzie te¿ kilka
testów funkcjonalnych, pomiary wagi, wzro
stu, od¿ywienia.( ) W dalszej kolejnoci
przewidujemy badania analityczne, m.in. lipi
dogram, witamina D oraz test na przeciwcia³a
w kierunku SARSCOv2, bo przewidujemy,
¿e dotrze do nas wiele dzieci, które ju¿ prze
sz³y to zaka¿enie  wyjani³ Markiewicz.
Zdaniem fizjoterapeuty, próby zdalnego
prowadzenia zajêæ WF nie zast¹pi¹ prawdzi
wych lekcji. Z kolei brak ruchu spowodowany
koniecznoci¹ utrzymywania przez d³u¿szy

hamuj¹ lub wypaczaj¹ jej rozwój umys³owy.
Sêdziowie zostali obdarzeni negatywn¹ opini¹
i uczuciem nienawici w razie, gdy miast czy
niæ sprawiedliwoæ nadu¿ywali swych praw
w obronie okrelonych interesów. Nienawidzi³
Dmowski urzêdników, którzy zamiast torowa
nia drogi rozwojowi i postêpowi, piêtrzyli
trudnoci, by je powstrzymywaæ, a nawet
cofn¹æ rozwój spo³eczny. Nienawiæ swoj¹
kierowa³ tak¿e i do duchownych, którzy am
bonê, a nawet konfesjona³ u¿ywali do za³at
wienia bie¿¹cych interesów politycznych.
Lecz czasy zmienia³y siê, a wraz z nimi
sam Roman Dmowski i jego pogl¹dy, tak¿e
zapatrywania na przedstawicieli tego wschod
niego narodu. Na pocz¹tku XX w. Dmowski
widzi dla narodu polskiego dwa powa¿ne za
gro¿enia: politykê germanizacyjn¹ w zaborze
pruskim i rewolucyjny socjalizm na terenie
Kongresówki. Do walki z tymi zagro¿eniami
widzi sprzymierzeñca w Imperium Rosyjs
kim. W szczególnoci krwawe, dramatyczne
wydarzenia okrelane zbiorczo jako rewolu
cja 190507 roku by³y dla Dmowskiego po
wa¿nym zagro¿eniem dla narodu polskiego
i to te wydarzenia sk³oni³y go do polubienia
Rosjan. Spotyka siê z premierami i minist
rami, pos³uje w latach 19071912 do II i III
Dumy. Czas ten naznaczony jest licznymi
przemówieniami na forum rosyjskiego parla
mentu. Trudno powiedzieæ, ¿e wówczas Ro
man Dmowski nie lubi³ Rosjan. Jego celem
porednim by³o wyjednanie autonomii dla
Kongresówki takiej, jak¹ posiada³a w latach
18151830. Oczywicie nie w drodze pows
tania antyrosyjskiego, lecz poprzez pertrak
tacje z carem, rz¹dem i przeforsowanie odpo
wiedniej ustawy w Dumie. Wreszcie, w obli
czu wojny, Dmowski czu³ zadowolenie z rac
ji przyst¹pienia Rosji do Ententy. Polityka
obozu narodowodemokratycznego tamtego
okresu by³a zdecydowanie prorosyjska.
O tym nale¿y pamiêtaæ, kiedy siê czci
Dmowskiego i w taki czy inny sposób hono
ruje. I nie nale¿y wówczas w imiê czasowej
polityki historycznej i na jej potrzeby kleciæ
sloganów w rodzaju Roman Dmowski nie
lubi³ Rosjan. Bo takie slogany rozpowszech
nia, ten przez to sam w³¹cza siê w kategoriê
owych ludzi nikczemnych, o których on sam
pisa³: zamiast pisaæ prawdê i uczyæ m³odzie¿
prawdy, podaj¹ jej fa³sz i znieprawiaj¹...
Na zakoñczenie wyraziæ chcia³em nadzie
jê, ¿e utworzony jaki czas temu Instytut
Dziedzictwa Myli Narodowej im. Romana
Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego
w Warszawie nie zosta³ utworzony w imiê
realizacji tych ostatnich celów.

JACEK KÊDZIERSKI

czas pozycji siedz¹cej ma powa¿ny wp³yw na
zdrowie dzieci i m³odzie¿y.
Powstaj¹ i nasilaj¹ siê wady postawy, np.
skolioza, której zaniedbanie w wieku rozwo
jowym mo¿e prowadziæ do koniecznoci jej
korekcji poprzez bardzo skomplikowan¹ ope
racjê chirurgiczn¹. Problemem mog¹ byæ te¿
zerwania wiêzade³ krzy¿owych, przykurcze,
bóle g³owy, nadcinienie têtnicze czy zwiêk
szona mêczliwoæ. Nie wolno zapominaæ
o ca³ym spektrum chorób wynikaj¹cych z izo
lacji  jak obni¿enie nastroju, depresja  za
znaczy³.  Wystarczy robiæ cokolwiek, np.
zmieniaæ pozycjê. Nie powinnimy utrzymy
waæ jednej pozycji d³u¿ej ni¿ przez 1520
minut. Wystarczy wstaæ, zrobiæ kilka kroków,
przysiadów, pompek. Potrzebny jest ruch.
Niestety, ekran komputera wci¹ga.
n
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Adama Mickiewicza Wigilie
Adam Bernard Mickiewicz syn Miko³aja i Barbary z Majewskich, urodzi³ siê w Zaosiu k.
Nowogródka na Litwie, w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia w 1798 r. W ¿yciu Adama Mickiewicza
bywa³y Wigilie piêkne, ale zdarza³y siê te¿ trudne, przesycone boleci¹ i smutkiem. W 1812 r.
przy wigilijnym stole zabrak³o ojca, w pamiêci miano równie¿ dramatyczny odwrót
Napoleona spod Moskwy, nie by³y to czasy optymizmu. W 1820 r. do Wigilii nie zasiad³a ju¿
matka, za trzy lata póniej m³ody autor Ballad i romansów, Gra¿yny  zarabiaj¹cy
na ¿ycie prac¹ nauczyciela spêdzi³ wiêta Bo¿ego Narodzenia w wileñskim wiêzieniu, utwo
rzonym w klasztorze Bazylianów.
pó³g³osem wtóruj¹c ulubionej pieni, która
w nas tyle wspomnieñ budzi³a. Byli to przy
jaciele i znajomi, którzy zawsze z t¹ sam¹,
a zawsze mi³¹ wystêpowali niespodziank¹.
Ojciec dopiero otwiera³ im drzwi i sam ich
piewowi przewodniczy³. Wieczór koñczy³ siê
tañcami i polonezem w którym ojciec wystê
powa³ zawsze powtarzaj¹c, ¿e to jedyny ta

Foto: Janusz Stanny

Prze¿ycia uwiêzionych Filomatów od¿y³y
gwa³townie w pamiêci poety po klêsce pow
stania i z drobiazgowym autentyzmem zosta³y
przedstawione w III czêci Dziadów. Los
tej grupy wiêniów urós³ do symbolu ca³ego
polskiego pokolenia. Wigilia w celi wiêzien
nej by³a dla Mickiewicza ostatni¹ w Ojczy
nie. Skazany na wygnanie, jesieni¹ 1824 r.
Opuci³ Litwê. Petersburg, Odes
sa, nastêpnie Krym. Lata 182528
spêdzi³ w stolicy imperium.
W 1827 r. przyby³ w rados
nym nastroju do Petersburga. Nie
bawem mia³ odebraæ z drukarni
egzemplarze Konrada Wallenro
da. Zdo³a³ te¿ ju¿ uzyskaæ ol
brzymi¹ rzeszê wielbicieli swego
talentu. Budzi³ narodowego du
cha, przemawia³ do serc, porusza³
sumienia. Takie popisy nigdy i nig
dzie nie uchodzi³y bezkarnie, poe
cie zacz¹³ siê paliæ grunt pod no
gami. Przyjaciele podsuwali myl
o ucieczce. Dwa lata póniej opusz
cza³ Rosjê. Mia³ przed sob¹ okres
dwuletnich wêdrówek po Europie.
Do kraju powróci³ ju¿ tylko raz,
nie dotar³ jednak do rodzinnej Lit
wy. Zatrzyma³ siê w Wielkopol
sce. W kraju trwa³o powstanie.
Mickiewicz w wielkopolskich
dworach ziemiañskich pisa³
Redutê Ordona i mieræ pu³
kownika. Latem w 1832 r., po
klêsce powstania, powraca³ do
Pary¿a. W podró¿y towarzyszy³
mu Ignacy Domeyko, porucznik
armii polskiej. W 1834 r. ucieki
nier polski o¿eni³ siê z Celin¹
Szymanowsk¹, poznan¹ w Mosk
wie córk¹ znanej pianistki. W la
tach 18351850 urodzi³o siê sze
cioro dzieci: dwie córki i czterech
ch³opców. Maria Górecka naj
starsza córka pozostawi³a bardzo
piêkny opis paryskich Wigilii.
Dzieñ Wigilii  pisa³a  na który te¿ przy
pada³y imieniny ojca, u nas najsolenniejszy
w roku, w takie mnie wprawia³ wra¿enie, ¿e
noc ca³¹ przepêdza³am prawie w gor¹czce.
Rano szlimy wszyscy razem ojcu winszowaæ,
sk³adaæ nasze ¿yczenia i podarki; póniej za
czyna³a siê d³uga processya przyjació³ i zna
jomych, która przez dzieñ ca³y trwa³a bez
przestanku. Wieczorem, na stole sianem za
s³anym, ukazywa³a siê wigilia, na nitce spusz
czonej u sufitu wisia³a gwiazdka z op³atka
i kolebka, które ojciec sam przygotowywa³,
i przesuwa³y siê, z wielk¹ nieraz trudnoci¹
pod dozorem mamy sporz¹dzone tradycyjne
potrawy. W ka¿d¹ Wigiliê tak¿e, wieczorem
dawa³a siê nagle s³yszeæ za drzwiami ko
lenda: W ¿³obie le¿y, któ¿ pobie¿y, której
ojciec z widocznem rozrzewnieniem s³ucha³,

kilka dni przed Bo¿ym Narodzeniem 1840 r.,
a Wigilia tamtejszej mronej chod beznie¿
nej zimy przesz³a do historii. W dzieñ uro
dzin i imienin wspó³ziomkowie postanowili
mu okazaæ czeæ publiczn¹ i wydali Wigiliê
na 60 osób w klubie polskim, za³o¿onym
przez Józefa Kaszyca  marsza³ka nowo
grodzkiego i Izydora Sobañskiego. Na Wi
giliê zaproszono Mickiewicza wraz z rodzi
n¹, wbrew zwyczajowi dotychczasowemu,
gdy¿ klub by³ wy³¹cznie mêski. Uczta odby³a
siê w atmosferze ¿yczliwoci i serdecznoci.
Niemcewicz mia³ mowê wspania³¹ i wznios
³¹, nacechowan¹ duchem religijnym. Wspom
nieæ nale¿y jeszcze o jednym wielkim zda
rzeniu  o spotkaniu Mickiewicza ze S³owac
kim. Spotkanie odby³o siê nazajutrz po Wi
gilii w klubie polskim. W Dzieñ Bo¿ego Na
rodzenia Eustachy Januszkiewicz, ksiêgarz
i wydawca, urz¹dzi³ wieczerzê na czeæ Ada
ma Mickiewicza. Nale¿a³ on do
najwierniejszych przyjació³ swe
go autora, mistrza. W 1854 r. Mic
kiewiczowie zamieszkali w gma
chu Biblioteki Arsena³u. Mickie
wiczowi wrêczono nominacjê na
bibliotekarza Arsena³u i przy
znano mu mieszkanie oraz dwa
tysi¹ce franków pensji. Zdarzy³o
siê, ¿e do mieszkania w biblio
tece zawita³ Norwid. Poeci do za
chodu s³oñca rozmawiali. Nor
wid w Czarnych kwiatach po
zostawi³ tak¹ relacjê ze spotka
nia: ...ubrany by³ pan Adam w fu
terko, szaraczkowym suknem
powleczone, które sk¹d w Pary¿u
mo¿na dostaæ tej barwy. Autor
Czarnych kwiatów by³ wdziêcz
ny za ciep³e s³owa rzucone przez
Mickiewicza, które dotar³y do
Norwida a¿ w Ameryce. Tych
s³ów z pewnoci¹ Mickiewicz nie
pamiêta³, sprawom poezji powiê
ca³ ju¿ coraz mniej czasu. Intere
sowa³ go czyn, zw³aszcza czyn
zbrojny. Podejmowa³ w 1848 r.
próby zorganizowania na terenie
W³och legionu do walki z Aust
ri¹. W Rzymie nie ustawa³ w wy
si³kach pozyskania dla swych
celów papie¿a Piusa IX. Papie¿
pob³ogos³awi³ sztandar legionów
relikwiarzem z prochami w.
Andrzeja  patrona narodów s³o
wiañskich. Niestety, poecie zam
kniêto dziennik paryski La Tri
bune des Peuples i dopad³a go
represja. Wreszcie rozpocz¹³ sw¹ ostatni¹ ak
cjê wspierania legionów polskich w Turcji do
walki z Rosj¹. Rok po wprowadzeniu siê do
Arsena³u rodzina Mickiewiczów spêdzi³a naj
smutniejsz¹ Wigiliê. ¯ona poety nie mog³a za
si¹æ z nimi do sto³u. Poszli do jej ³ó¿ka dzieliæ
siê op³atkiem. Celina zmar³a trzy miesi¹ce
póniej. Adam Mickiewicz zmar³ w Stambule
jedenacie miesiêcy póniej. W sw¹ ostatni¹
podró¿ wyruszy³ 11 wrzenia 1855 r. Trwa³a
wojna krymska. W Turcji Micha³ SadykCzaj
kowski, pisarz i ¿o³nierz, organizowa³ od
dzia³y. Mickiewicz w swych marzeniach trak
towa³ je jako pierwsze polskie oddzia³y zbroj
ne. Niestety, zmar³ w nocy z 26/27 listopada
1855 r. Nie obesz³o siê bez pog³osek, ¿e zosta³
otruty. Hrabia Zamoyski 12 grudnia zarz¹dzi³
w formowanych oddzia³ach polskich trzy

niec piêkny, powa¿ny, dla ka¿dego wieku
stosowny. (pis. oryg.)
Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Lit
wie. Historia szlachecka z lat 18111812,
w dwunastu ksiêgach wierszem zosta³a wy
dana w Pary¿u w 1834 r., z popiersiem Na
poleona. By³y to pierwsze ilustracje do Pana
Tadeusza w drukarni A. Pinarda w Pary¿u.
Praca nad Panem Tadeuszem trwa³a 2 lata.
W 1839 r. rodzina Mickiewiczów przenios³a
siê do Lozanny w Szwajcarii, gdzie Mickie
wicza powo³ano na wyk³adowcê literatury
rzymskiej. Mimo sukcesów na tym stanowis
ku i korzystnych warunków p³acowych, Mic
kiewicz opuci³ Lozannê. Zdecydowa³ siê na
powrót do Pary¿a, gdzie przyj¹³ obowi¹zki
wyk³adowcy literatury s³owiañskiej w Colle
ge de France. Paryskie wyk³ady rozpocz¹³ na

Adam Mickiewicz

miesiêczn¹ ¿a³obê po zmar³ym. Trumna ze
zw³okami Adama Mickiewicza na okrêcie
pocztowym Eufrat, odp³ynê³a do Francji 28
stycznia 1856 r. Zw³oki z³o¿ono uroczycie
na cmentarzu polskim Montmorency. Nato
miast przeniesienie trumny do sarkofagu w ka
tedrze wawelskiej, nast¹pi³o 34 lata póniej
w 1890 r.

Przysz³a mi myl :..Litwo! Ojczyzno mo
ja! Ty jeste jak zdrowie, ilê Ciê trzeba ceniæ,
ten tylko siê dowie kto Ciê straci³... Tak moc
no zabrzmia³o to wo³anie poety, ¿e postano
wi³am odszukaæ wielk¹ ksiêgê Pana Tade
usza. Wyci¹gnê³am j¹ z mojej biblioteki
i zajrza³am do rodka. Ksiêga zosta³a upiêk
szona ilustracjami artystów zaproszonych na
plener ilustratorów, zorganizowanym we
wrzeniu 1996 r. w Krasnobrodzie, a ilustrac
je znajduj¹ siê w zbiorach Zamoyskiego Biu
ra Wystaw Artystycznych. W kosztach druku
uczestniczy³y 32 instytucje, biura, telewizja,
galerie, Ministerstwo Kultury i Sztuki, banki,
urzêdy miejskie. Wielka sprawa i bardzo kosz
towne wydanie. Ale jest. Dziêki za ten piêkny
dar s³owa i obrazu. I w³anie teraz, kiedy tak
bardzo troszczymy siê o zdrowie, siedzimy
schowani w swoich domach, mylimy! Na
wet nie wiemy, czy nasza Wigilia odbêdzie
siê normalnie w krêgu najbli¿szej rodziny.
Pandemia, ograniczenia, jaki dziwny strach
spotykania ludzi, wszyscy siê boj¹ kontak
tów. Jestemy sami z naszymi mylami i ma
rzeniami. Przyjaciele przestali siê odzywaæ,
jest cisza, izolacja. Czujê siê internowana, bo
to ju¿ trwa dziesiêæ miesiêcy. Zbyt d³ugo.
Mimo to, chcê codziennie co po¿ytecznego
uczyniæ. Wiêc malujê obrazy. Codziennie
malujê. S¹ to portrety, wizerunki wiêtych.
wi¹tynie buddyjskie, bo by³am w wiecie
tych dzie³ kolorowych i niezwyk³ych. Malujê
wiêksze i mniejsze formaty. Zawsze co do
dam, zawsze co wymylê. Kiedy przy otwar
tych drzwiach ma³a dziewczynka, piêciolet
nia Gra¿ynka, zachwyci³a siê jedn¹ z tych
wi¹tyñ; wpad³am w taki wir twórczy, ¿e
przez dwa tygodnie malowa³am po kawa³ku
do dwunastej w nocy, kilka wi¹tyñ. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e by³am w transie, w wirze
twórczym. Teraz marzê, jak nasz wielki poeta,
o Wigilii z ca³¹ rodzin¹. Z piêknymi kolêda
mi i S³owem Bo¿ym. W Dzieñ Wielkanocny
jak nigdy, wszyscy bylimy w swoich do
mach. Nawet nie mo¿na by³o uczestniczyæ
we mszy w. To bardzo trudne wspomnienie.
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Opowieæ o Trzech Mêdrcach ze Wschodu
Okazuje siê, ¿e do Jezusa prowadz¹ ró¿ne drogi. Przecie¿ ci magowie, królowie ze Wschodu,

magów królami i jest to w pe³ni uzasadnione.
Oczywicie nie zawsze mówiono o trzech 
niektórzy mówili nawet o 12 000 (!), niektórzy
autorzy mówili o trzech królach, ale ci kró
lowie przybyli z ca³ym dworem, jak równie¿
z wojskiem, wiêc musia³ byæ to wielki orszak
tych przybyszy. Zreszt¹ zauwa¿my, ¿e naj
pierw przybywaj¹ do Jerozolimy, do króla He
roda. Nie mogli byæ to zwykli miertelnicy,
musieli byæ znanymi w³adcami  Herod ich
przyjmuje, pilnie wypytuj¹c gdzie pod¹¿aj¹.
Us³ysza³, ¿e ci magowie, królowie przybyli ze
Wschodu, by z³o¿yæ dary, bo tutaj narodzi³ siê

szukali Pana. Kto podpowiada³, ¿e czterech
królów szuka³o Pana. Jak to czterech? No, bo
przecie¿ Herod te¿ szuka³ tego dzieciêcia, tyl
ko Herod nie szuka³ po to, by z³o¿yæ ho³d
nowonarodzonemu, ale ¿eby go zabiæ. W³a
nie w obawie o swoj¹ w³adzê, o swoj¹ przy
sz³oæ chcia³ unicestwiæ przysz³ego króla 
to mu siê nie uda³o. Ten straszliwy zamiar
Heroda pasuje do tego, co wiemy o nim, o je
go panowaniu, o jego zbrodniach z innych
róde³ historycznych.
W staro¿ytnym Izraelu pasterze byli du¿¹
czêci¹ ludnoci. Ale zauwa¿my, kim s¹ pas
terze. Najczêciej pasterze przebywaj¹ wiêk
sz¹ czêæ roku poza miejscem zamieszkania,
gdzie na polach, na pustkowiu ze swymi sta
dami. Wród pasterzy czêsto kryli siê te¿ ró¿
ni z³oczyñcy. By³y to dwa obrazy pasterzy.
Z jednej strony byli tymi, którzy przewodz¹
stadu. Z drugiej strony pasterze nie mieli naj
lepszego mniemania, dlatego, ¿e w ogólnej
opinii czêæ z nich by³a z³odziejami, ponie
wa¿ czêsto ze swoimi stadami przechodzili
z jednego pola na drugie, wród nich kryli siê
z³oczyñcy. St¹d zauwa¿my, ¿e do Jezusa przy

przysz³y król. St¹d ten ogromny niepokój u He
roda, poniewa¿ ba³ siê o swoj¹ w³adzê, o swo
j¹ przysz³oæ. Zas³yn¹³ zreszt¹ tym, ¿e aby
utrzymaæ t¹ w³adzê, posun¹³ siê to tego, by
mordowaæ cz³onków w³asnej rodziny. Tym
bardziej, kiedy us³ysza³ tê zapowied, wpad³
w gniew i póniej nakazuje wymordowanie
wszystkich ch³opców w Betlejem do lat dwóch.
Gwiazda, która prowadzi³a mêdrców do
Betlejem to tajemnicze wiat³o. Astronomo
wie i ró¿ni badacze próbuj¹ odnaleæ jaki
naturalny znak, który wtedy móg³ siê pojawiæ
 kometa, niezwykle rzadkie uk³ady na nie
bie, na przyk³ad koniunkcja Saturna i Jowisza
 dwóch najwiêkszych planet w konstelacji
Ryb, która zdarza siê niezmiernie rzadko i zaz
wyczaj ma byæ zapowiedzi¹ czego wielkie
go  taka koniunkcja mia³a nast¹piæ w 76 ro
ku przed Chrystusem. Ale czy takie pojawie
nie siê komety, niezwyk³ego uk³adu cia³ nie
bieskich mo¿e stanowiæ powód, by wyruszyæ
w drogê i wiedzieæ gdzie wyruszyæ? W moim
rozumieniu bardziej chodzi³o o tak¹ gwiazdê
wewnêtrzn¹ nawet, gdy pojawi³o siê jakie
wiat³o na niebie, to bardziej liczy³o siê to
wewnêtrzne wiat³o. By³o to wewnêtrzne
przekonanie, m¹droæ, ¿eby wyruszyæ na po
szukiwanie nowonarodzonego, który ma byæ
niezwyk³ym królem. W czasie jednego z ka
zañ ksi¹dz opowiada³ o trzech królach, którzy

chodz¹ najpierw nie ci najlepiej usytuowani
z Jerozolimy, czy nawet najbardziej znaj¹cy
pismo, tylko ubodzy pasterze  byæ mo¿e naj
bardziej grzeszni. W tym tkwi g³êboka idea,
¿e w³anie Jezus zstêpuje na te ludzkie bar
³ogi po to, by przynieæ wiatu mi³osierdzie
i tym, którzy najbardziej go potrzebuj¹. W ko
lêdach piewamy Pastuszkowie mili , na
tomiast obraz pasterzy w Izraelu nie by³ tak
idylliczny i tak romantyczny, jak nieraz przed
stawiamy to w tych w³anie pieniach. Jed
nak¿e piêkne kryje siê za tym przes³anie, ¿e
Jezus przyjmuje grzeszników i obdarza ich ta
k¹ sam¹ mi³oci¹, jeli przychodz¹ do niego,
to przyjmuje ich tak samo, jak te owce, które
nie zaginê³y i które s¹ zawsze przy Nim.
Wiele apokryfów opisuje sposób zacho
wania siê Dzieci¹tka Jezus w momencie, kie
dy przybywaj¹ do niego Trzej Królowie, jak
równie¿, kiedy pasterze przynosz¹ dary. Jed
na z tradycji mówi, ¿e nawet Adam i Ewa
przyszli do Jezusa  oczywicie nie maj¹c
¿adnych darów, wtedy Adam wyci¹gn¹³ z za
nadrza nadgryzione jab³ko i ofiarowa³ Jezu
sowi. Maryja podesz³a, wziê³a to jab³ko i prze
kaza³a Jezusowi, wtedy Dzieci¹tko umiech
nê³o siê. Pierwsi rodzice wybiegli z tej groty
uradowani, pojednani  ich grzech zosta³ przy
jêty i odpuszczony. Jezus umiechn¹³ siê do
nich. Czêsto pojawia siê ten moment umie

którzy przyszli, prawdopodobnie nie znali proroków, nie znali S³owa Bo¿ego, ale jednak kie
ruj¹c siê rozumem, potrafili dostrzec niezwyk³e wiat³o, które objawi³o siê na niebie i potrafili
za tym wiat³em pójæ. Wiêc równie¿ wiat³o rozumu, tak samo jak wiat³o wiary, je¿eli tego
rozumu u¿ywamy i u¿ywamy go prawid³owo, mo¿e prowadziæ do Jezusa i Trzej Królowie ucz¹
nas tego, tej drogi dochodzenia, poszukiwania Boga, jak równie¿ wybrania siê w drogê, a co
wiêcej Ewangelia mówi, ¿e po z³o¿eniu ho³du Jezusowi wrócili do ojczyzny inn¹ drog¹. Znaczy
to, ¿e wrócili odmienieni, inni.
Bo spotkanie z Jezusem przemienia cz³owie
ka. Magowie, którzy przychodz¹ ze Wscho
du do Betlejem, najpierw s¹ prowadzeni przez
gwiazdê, a nawet jest tak, ¿e do Jerozolimy 
odczytuj¹, i¿ pojawia siê niezwyk³a gwiazda
na niebie i postanawiaj¹ iæ w stronê Pales
tyny, bo tam ma siê narodziæ Zbawiciel wia
ta  Król Niezwyk³y. Natomiast z Jerozolimy
gwiazda prowadzi ich, tak jak mówi Ewange
lia, a¿ do Betlejem i zatrzyma³a siê nad ¿³ób
kiem Jezusa, wskazuj¹c  to jest ten, niepozor
ne, bezbronne dziecko, któremu nale¿y z³o¿yæ
dary. Ewangelia przedstawia te postacie, nazy
wa ich magami. Kim byli magowie? Byli to
kap³ani perscy, zoroastriañscy, ale magami na
zywano równie¿ astrologów  ludzi zajmuj¹
cych siê na Wschodzie nauk¹, wiêc mo¿e to
w szerszym znaczeniu odnosiæ siê nie tylko
do kap³anów perskich, ale do ludzi Wschodu,
do pogan. Ewangelia mówi jedynie, ¿e przy
byli ze Wschodu. Sk¹d? Rzeczywicie mogli
przybyæ z Persji, ale mogli te¿ przybyæ z in
nych regionów Wschodu. I tutaj ojcowie Ko
cio³a  pierwsi autorzy chrzecijañscy, widzie
li w przybyciu tych magów, ró¿ne zapowiedzi
Starego Testamentu. Na przyk³ad jeden z psal
mów mówi  przybêd¹ królowie Tarszisz
i królowie wysp wszelakich, królowie Seby
i Saby, by z³o¿yæ ho³d Królowi . Niektórzy
autorzy s¹dzili, ¿e ci magowie przybyli z kró
lestwa Seby i Saby  jest to tajemnicza, legen
darna miejscowoæ Tarszisz, po³o¿ona na
terenie dawnej Arabii, przybyli wiêc z krajów
arabskich, tym bardziej, ¿e z tych stron do Ce
sarstwa Rzymskiego przywo¿ono z³oto, a tak
¿e kadzid³o. Prawdziwe drzewa kadzid³owca
rosn¹ na terenie Arabii i stamt¹d nie tylko ka
dzid³o, ale i inne wonnoci sprowadzano. Za
uwa¿my, ¿e Ewangelia wymienia trzy dary 
z³oto, kadzid³o i mirrê. Z³oto sk³ada siê, ofia
rowuje siê królowi. Kadzid³o sk³ada siê temu,
kogo siê wielbi, adoruje, czci. Kadzid³o jest
równie¿ symbolem modlitwy, uwielbienia 
kadzid³o sk³ada siê Bogu. Wreszcie mirra 
pamiêtamy z Ewangelii, ¿e Nikodem zakupi³
100 funtów mirry i aloesu, ¿eby namaciæ cia
³o Jezusa przed pogrzebem. Mirra jest symbo
lem miertelnoci, pogrzebu. Mo¿na odczytaæ,
¿e ci przybysze z³o¿yli w³anie te dary, ¿eby
zaznaczyæ, ¿e traktuj¹ to dziecko, tego nowo
narodzonego jako króla  st¹d z³oto, jako Bo
ga  kadzid³o, Boga, a zarazem cz³owieka
miertelnego  st¹d mirra. Oczywicie mo¿na
te¿ inne znaczenia nadawaæ tym darom, lecz
ta symbolika jest najbardziej popularna. I po
niewa¿ by³y trzy dary, st¹d przyjê³o siê przy
najmniej od VVI wieku, ¿e by³o trzech ma
gów, a zaczêto mówiæ trzech królów. Dla
czego? Jeli przybyli do króla, musieli byæ to
sami w³adcy, sami królowie. Poza tym psalm
mówi, wspomina w³anie o tych królach, któ
rzy królowie Tarszisz i wysp wszelakich,
królowie Seby i Saby przybywaj¹, aby tu z³o
¿yæ dary królowi, st¹d zaczêto nazywaæ tych

chu Jezusa albo te¿ wyci¹gniêtych r¹k  jest
to znak akceptacji, przyjêcia tych darów, które
s¹ Mu sk³adane. W kolêdzie Wród Nocnej
Ciszy, w starej wersji piewalimy cztery ty
si¹ce lat wygl¹dany , dzisiaj piewamy ty
le tysiêcy lat wygl¹dany Dlaczego cztery
tysi¹ce? Poniewa¿ wed³ug chronologii popu
larnej przez ca³e wieki, wiat istnieje, istnia³
cztery tysi¹ce lat przed Chrystusem. St¹d na
wet era ¿ydowska, czyli era od pocz¹tku wia
ta zaczyna siê w 3761 roku przed Chrystusem.
Dlatego cztery tysi¹ce lat wygl¹dany znaczy
od pocz¹tku wiata. Zreszt¹ przy stworzeniu,
po grzechu pierwszych rodziców Bóg ju¿
zapowiada Zbawiciela. I rzeczywicie ca³y
wiat têskni³ za Zbawieniem, tak samo jak ca³y
wiat têskni³ za mi³oci¹, têskni³ za dobrem,
Ka¿dy w sobie, kiedy ma dobrze ukszta³to
wane sumienie pragnie dobra, pragnie poko
ju, pragnie mi³oci. I to jest pragnienie zba
wienia, pragnienie Zbawiciela, Mesjasza.
Najg³oniej to pragnienie wyra¿a³o siê w za
powiedziach proroków Starego Testamentu.
Natomiast tak jak podkrelali to ojcowie Ko
cio³a, kiedy rodzi siê Jezus, ca³y wiat ówczes
ny, zamieszka³y  ca³e ziemie, obszary Mo
rza ródziemnego, by³y zjednoczone, w jed
nym pañstwie  Cesarstwie Rzymskim. Ory
genes na przyk³ad podkrela, ¿e Jezus rodzi
siê w najkorzystniejszym, dogodnym momen
cie historii, dla rozwoju Jego wiary. W³anie
wtedy, kiedy nie trzeba by³o przekraczaæ gra
nic, mo¿na by³o wêdrowaæ przez te ziemie 
od Tygrysu, Eufratu a¿ po Ocean Atlantycki,
od Brytanii do Sahary, nie by³o ¿adnych gra
nic. Wszêdzie mo¿na by³o porozumieæ siê po
grecku lub po ³acinie. By³y to najlepsze wa
runki dla rozwoju chrzecijañstwa.
Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz  by³o to
nie tylko zewnêtrzne przygotowanie na przyj
cie Chrystusa, ale tak¿e wewnêtrzne. W czym
to siê przejawia? W tym, ¿e filozofia rozwija
siê przed przyjciem Chrystusa i w pierw
szych wiekach chrzecijañstwa. Ona bardzo
zbli¿a siê do idei, któr¹ g³osi chrzecijañstwo.
Nastawia siê bardzo na g³oszenie zasad etycz
nych, które s¹ bliskie chrzecijañstwu. To po
maga³o w³anie rozwijaæ siê naszej wierze.
Mo¿na mia³o stwierdziæ, ¿e ca³y wiat przy
gotowywa³ siê na przyjcie Mesjasza. Mi
³oæ. Przychodz¹cy Bóg jest mi³oci¹, jest
mi³osierny. Jezus po to umniejszy³ samego
siebie, sta³ siê cz³owiekiem, nie aby nas st³am
siæ, czy pognêbiæ, lecz by nas podnieæ. Spot
kanie z Jezusem jest wielk¹ szans¹, wielkim
darem dla nas. Gdy zrozumiemy, ¿e tak jest,
¿e ta wiat³oæ jest tak bardzo wa¿na, cenna,
wartociowa, wtedy otworzymy nasze serca
na przyjêcie tej wiat³oci, tej prawdy, która
przychodzi na wiat. Wtedy stajemy siê praw
dziwym cz³owiekiem, stworzeniem, kiedy
uznajemy, ¿e jestemy dzieæmi Pana Boga.
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Fraszki wigilijne i wi¹teczne
W czas wigilii mo¿emy
przekonaæ siê o cudzie
Zwierzêta mówi¹ ludzkim g³osem
i ludzie rozmawiaj¹ jak ludzie.

Wa¿ne karpie, choinki,
temu nikt nie zaprzeczy,
ale ta najwa¿niejsza
to jest Istota Rzeczy.

Czas radoci, zadumy
i mi³oci czas,
bo oto Bo¿e Dzieciê
ma narodziæ siê w nas.

Naladujmy Chrystusa
w czynach i w mowie
Mo¿e i do nas kiedy
przyjd¹ Trzej Królowie.

Na sianeczku, na sianie
rodzi siê Zmartwychwstanie.

Dobroczyñcy
Aspektu Polskiego
Pani Barbara z £odzi,
Pan Zbigniew z £odzi,
Pan Jerzy z £odzi,
Pan Zenon z Kêblin,
Pan Cezary z £odzi,
Pan Jakub z £odzi,
Pan Jerzy z £odzi,
Pan Marek z £odzi,
Pani Teresa z £odzi,
Pani Halina z £odzi,
Pani Marianna z £odzi,
Pani Janina z £odzi,
Pani Dorota z Sieradza,
Pan Tomasz z Chorzowa,
Pan Jerzy z £odzi,
Pani Barbara z £odzi,
Pani Justyna z Moszczenicy
Pani Danuta z Legionowa

BÓG ZAP£AÆ!

WITOLD SMÊTKIEWICZ

Dziêkujemy za Wasz 1 procent!
Otrzymalimy rozliczenie wp³at dokonanych dla Aspektu Polskiego w ramach 1 procenta podatku. Jestemy
niezmiernie wdziêczni za Wasz¹ pamiêæ, pomoc i troskê o los polskiej katolickiej prasy. Dziêkujemy ka¿demu z Was.
Otrzymalimy tylko Wasze imiona.

PP. Henryka, Lechos³aw
Pan Bart³omiej
Pan Eugeniusz
Pan Wiktor
Pani Maria

Pani Teresa

Pan Wojciech
Pani Barbara

Pan Rafa³

PP. Andrzej, Ewa
Pan Eugeniusz

PP. Pawe³, El¿bieta
Pan Piotr

Pan Pawe³

Pani Gabriela

Pani Stanis³awa

Pan Leon

PP. Jerzy, Hanna

Pani Iwona

Pan Jacek

PP. Bo¿enna Marek

Pani Gra¿yna

Pani Izabela
Pani Janina

Pani Helena

Pani El¿bieta

Pani Alicja

Pani Joanna

Pani Teresa

Pani Jadwiga

Pani Danuta

Pani Halina

Pan Stanis³aw

oraz wp³aty bez podania imienia.
BÓG ZAP£AÆ!

ØZrób kserokopiê poni¿szego dowodu wp³aty Øwpisz kwotê Ø podaj swoje dane Ø wp³aæ na poczcie lub w banku Øalbo zrób przelew przez internet

