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Aneks „Nasz Wybór” zast¹pi³ wczeœniej funkcjonuj¹c¹ w „Nad Odr¹”
rubrykê pt. „Sztuka Wyboru”. Pod t¹ nazw¹ szukaliœmy okreœlenia tej pe³nej wiedzy i intuicji w dokonywaniu w³aœciwych wyborów jako sztuki,
w sensie doskona³oœci tej wiedzy jak mówimy o fachowoœci na najwy¿szym poziomie. Podobnie gdy mówimy o wyborze to nie mówimy o wybieraniu. To wyczulenie na precyzjê s³owa umo¿liwia w³aœciw¹ ocenê cudzych s³ów – relacji o faktach, tj. czy dany fakt móg³ w ogóle zaistnieæ,
jaki jest jego byt rzeczywisty jako zdarzenia. Fast zmyœlony nie jest faktem, jest plotk¹. Rzymska zasada „jakie fakty takie prawo” odnosi siê do
zdarzeñ faktycznych, a nie zmyœlonych. Fakt zmyœlony jest fa³szem. Zdarzeniem faktycznym jest np. poczêcie dziecka i z tym momentem zaczyna
wokó³ tego zdarzenia funkcjonowaæ prawo. Chocia¿by art. 927 Kodeksu
Cywilnego (zdolnoœæ do dziedziczenia) w par. 1 stanowi: „Nie mo¿e byæ
spadkobierc¹ osoba fizyczna, która nie ¿yje w chwili otwarcia spadku...”,
zaœ w par. 2 stanowi: „Jednak¿e dziecko w chwili otwarcia spadku ju¿
poczête mo¿e byæ spadkobierc¹, je¿eli urodzi siê ¿ywe”.
Z powy¿szego zestawienia tych norm prawnych o znaczeniu fundamentalnym wynika:
1. ten poczêty embrion ludzki jest ju¿ cz³owiekiem, okreœlony od tego
momentu jako dziecko,
2. mo¿e byæ spadkobierc¹, czyli dziedzicem praw maj¹tkowych i nie
maj¹tkowych, je¿eli urodzi siê ¿ywy,
3. rodzi siê pytanie, czy œmieræ zadana temu embrionowi jest zamachem na jego prawo do dziedziczenia jako dziecka poczêtego, jeszcze nie narodzonego, ale po spe³nieniu w/w wymienionego warunku,
4. czy w takiej sytuacji matka tego dziecka jeszcze w jej ³onie (ju¿ od
chwili samego jego poczêcia) mo¿e mówiæ, ¿e jest to czêœæ jej cia³a
jak rêka lub noga, i mo¿e z t¹ czêœci¹ zrobiæ co jej siê podoba,
5. czy ten embrion ludzki zgodnie z Kodeksem Cywilnym jest ju¿
osob¹ ludzk¹ zdoln¹ do dziedziczenia i czy ma prawo oczekiwaæ ze
strony Pañstwa ochrony jego prawa zdolnoœci do dziedziczenia, nawet w opozycji wobec jego matki i ojca, którzy nastaj¹ na jego ¿ycie,
gdy jest ono jeszcze w ³onie matki,
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6. czy ten embrion ludzki, gdyby zosta³ poroniony, a stan wiedzy i techniki medycznej pozwoli³by jemu ¿yæ w inkubatorze, czy móg³by
byæ pozbawiony ¿ycia bezkarnie, chocia¿by przez od³¹czenie inkubatora od urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹cych rozwój tego p³odu ludzkiego.
7. skoro poczête dziecko sprawia tyle k³opotów w ocenie jego praw do
¿ycia, bo przys³uguj¹ jemu ju¿ okreœlone prawa jak dla biegn¹cego
w zawodach prawo do wygrania nagrody, pod warunkiem, ¿e dobiegnie pierwszy, to czy przerwanie tego biegu z zewn¹trz przez zwyk³e “pod³o¿enie nogi” jest czynem nagannym a nawet karalnym,
8. czy zabicie dziecka poczêtego w pierwszej ju¿ fazie jego rozwoju,
nawet gdyby nie mia³o byæ ono doskona³e stanowi naruszenie jego
uprawnienia do dziedziczenia spadku,
9. czy gdy do spe³nienia w/w warunku matka nie dopuszcza bo sama
chce dziedziczyæ, to czy jej dzia³anie nie narusza praw dziecka,
10. czy sztuk¹ bêdzie dokonaæ matce w³aœciwego wyboru jeœli pozna te
wszystkie w¹tpliwoœci, wzglêdnie, czy wystarczy jej tylko w³asne
sumienie, które samo podpowie co czyniæ,
11. jakie wybory czekaj¹ nas jeszcze przy innych zdarzeniach i w innych okolicznoœciach ni¿ ten wy¿ej przedstawiony,
12. na czym ma polegaæ nasza aktywnoœæ w poznawaniu œwiata i rzeczy, by wyborów dokonywaæ samodzielnie i w zgodzie z w³asnym
sumieniem.
q

Od poczêcia cz³owiek
Adres Redakcji: 00-384 Warszawa, ul Dobra 5 m.1
http://www.naszapolska.pl

Dzieñ 1.
¯ycie cz³owieka zaczyna siê w momencie poczêcia. W tej chwili zostaj¹ okreœlone takie cechy dziecka, jak: p³eæ, kolor oczu, w³osów i skóry,
tendencja do wysokiego lub niskiego wzrostu, krzepkie zdrowie lub sk³onnoœæ do pewnych chorób.
Dzieñ 21.
Zaczyna biæ serce dziecka, kszta³tuje siê mózg.
Tydzieñ 6.
Tworzy siê szkielet dziecka. Funkcjonuj¹ ju¿ nerki, p³uca, w¹troba i serce.
Rejestruje siê ju¿ fale elektromagnetyczne wysy³ane przez mózg cz³owieka.
Tydzieñ 9.
Dziecko odczuwa ból ju¿ niemal ca³¹ powierzchni¹ cia³a. Reaguje na
ból jak doros³y cz³owiek – odsuwa siê od Ÿród³a bólu, przesuwa w ty³,
gwa³townie rusza rêkami i nogami, wykrzywia twarz.
Tydzieñ 10.
Dzia³aj¹ wszystkie organy. Ukszta³towa³y siê nó¿ki i raczki. Na palcach
rak wykszta³ci³y siê linie papilarne. Dziecko reaguje na bodŸce zewnêtrzne, odczuwa ból. Dalszy rozwój polega jedynie na doskonaleniu pracy istniej¹cych ju¿ narz¹dów i wzroœcie cz³owieka.

II
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Tydzieñ 12.
Dziecko potrafi podkurczaæ nogi, obracaæ stopy i prostowaæ palce u nóg,
zaciskaæ pi¹stkê, marszczyæ brwi. Wykazuje w swoim zachowaniu i budowie indywidualne cechy; odczuwa i reaguje na stany emocjonalne matki.
Funkcjonuj¹ ju¿ wszystkie narz¹dy: np. woreczek ¿ó³ciowy wytwarza ¿ó³æ,
trzustka - insulinê, a przysadka mózgowa – hormon wzrostu. Dziecko osi¹ga oko³o 9 cm wzrostu i 30 g wagi.
Tydzieñ 16.
Dziecko wykonuje ok. 20 tysiêcy ruchów w ci¹gu dnia, które mo¿na
zaklasyfikowaæ do kilkunastu schematów ruchowych. Serce przepompowuje dziennie ok. 30 litrów krwi. Dziecko jest ju¿ wra¿liwe na smak wód
p³odowych. Im s³odsze wody, tym dziecko wolniej je po³yka, dok³adniej
smakuj¹c, a jego serce bije szybciej.
Tydzieñ 17.
Dziecko æwiczy ruchy ss¹ce warg.
Tydzieñ 20.
Dziecko nabywa umiejêtnoœci funkcjonowania w dwóch stanach: czuwania i snu. Matka mo¿e stwierdziæ, ¿e dziecko œpi, ma czkawkê, kopie
czy przeci¹ga siê po spaniu.
Tydzieñ 24.
Miêdzy 70 tysi¹cami komórek tkanki mózgowej wielkoœci ³epka od szpilki istnieje 124 miliony po³¹czeñ. Oko³o 50 proc. dzieci w tej fazie rozwoju
reaguje na silny dŸwiêk opóŸnion¹ reakcj¹ przestrachu.
Tydzieñ 26.
Przedwczeœnie urodzone dziecko jest ju¿ w stanie prze¿yæ. Reaguje wzmo¿onymi ruchami na nag³e oœwietlenie
brzucha matki.
Tydzieñ 40.
Rodzi siê dziecko – po 9 miesi¹cach ¿ycia w ³onie matki, osi¹gn¹wszy ciê¿ar cia³a oko³o 3500 g i wzrost oko³o 54 cm.
Oprac. dr n. med. Józefa Deszczowa
(“Nasz Dziennik”, 13-14.01.2007. Rozwój dziecka
z “Konstytucji w obronie ¿ycia”).

Nasz Wybór

Odpowiedzialnoœæ i Pojednanie
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Ka¿dy czas i wszystko to, co siê w nim dzieje jest jakimœ znakiem, którego
powinniœmy nauczyæ siê odczytywaæ i nauczyæ siê równie¿ wyci¹gaæ, z tego,
co odczytamy, konstruktywne wnioski. Te ostatnie dni s¹ dla nas wszystkich
(nie tylko dla ks. abp S. Wielgusa) czasem powa¿nej próby na ile potrafimy
innych i siebie samych zrozumieæ. Na ile potrafimy byæ w naszych dzia³aniach
i w tym, co mówimy, konsekwentni i prawi, a na ile grzeszni, tolerancyjni wobec samych siebie, liberalni i usprawiedliwiaj¹cy w³asne s³aboœci. Wszystko
inne, to, co siê sta³o, jest pochodn¹ tylko tych relacji i konsekwencj¹ z nich
wynikaj¹c¹, któr¹ nale¿y przyj¹æ i znieœæ. Jakby nie spojrzeæ na te wydarzenia,
to w³aœnie one (paradoksalnie) powinny nas wszystkich umocniæ (i to bardzo)
w Chrystusowej Wierze. Absolutnie nie neguje istnienia przedtem a i niestety
teraz, tak powa¿nych ataków na Polskê i Koœció³, w najszerszym tego s³owa
znaczeniu, ¿e zawsze powinniœmy o nich pamiêtaæ i robiæ wszystko, co jest
mo¿liwe w naszej mocy, aby im skutecznie przeciwstawiæ siê. Przeciwstawiæ
siê, to znaczy równie¿, autorom tych ataków nie pomagaæ strzelaj¹c samobójczego gola do w³asnej bramki. Jaka¿ to satysfakcja dla nich w momencie, gdy
to w³aœnie oni, przede wszystkim, z w³asnych czynów powinni byæ rozliczeni
równie¿ tutaj w doczesnym œwiecie, zanim jeszcze jednych i drugich (a i nas
wszystkich) dosiêgnie ta najdoskonalsza, boska sprawiedliwoœæ. Pozostajê w duchu d¹¿enia do zrozumienia i wspó³czucia, ale równie¿ i bezsilnego ¿alu z racji
tego, co siê sta³o, i z nadziej¹ skutecznego niwelowania istniej¹cych podzia³ów,
do czego wszyscy ludzie dobrej woli przyczyniæ siê powinni.
£ódŸ dnia 09. 01. 2007r.

***
Uzupe³niam te uprzednio napisane zdania ju¿ z perspektywy paru minionych dni (13.01.br.) w œwietle zaistnia³ych w tym czasie nowych zdarzeñ i wypowiedzi. Jednoczeœnie czyni¹ to z nadziej¹, ¿e „nie ma tego z³ego, co by na
dobre nie wysz³o”, jeœli nawet za to wyjœcie przychodzi p³aciæ zbyt wygórowan¹ cenê. S¹ to te¿ koszty wliczone w rachunek za przesz³o piêædziesi¹t lat
prób zniewolenia narodu i poszczególnych jego przedstawicieli. S¹dzê, ¿e nawet „wiatr historii” ma problem z tym, aby zawiaæ, a co dopiero poszczególny
cz³owiek, aby dmuchn¹æ i oddzieliæ plewy od ziarna. Nie znaczy to jednak, ¿e
nie trzeba tego zrobiæ. Powiem wiêcej, jest to naszym obowi¹zkiem wzglêdem
pamiêci o takich jak Kardyna³ Stefan Wyszyñski, ksi¹dz Jerzy Popie³uszko,
Papie¿ Jan Pawe³ II i wielu, wielu innych, niez³omnych i prawych do koñca,
i w ka¿dy czas, naszych rodakach. Doskonale zdajê sobie sprawê z tego, ¿e
jednym z najtrudniejszych zadañ w ¿yciu jest nazywanie rzeczy po imieniu.
Trudnoœæ ta mo¿e, miêdzy innymi polegaæ na tym, ¿e skoro ju¿ uda siê nam
„odpowiednie daæ rzeczy s³owo” nale¿y siê z danym s³owem liczyæ i konsekwentnie jego przestrzegaæ, nie zmieniaj¹c go niczym jak zachowania siê chor¹giewki na wietrze. Wtedy i jedynie tylko wtedy zaistnieje zgodnoœæ s³owa ze
zgodnoœci¹ faktów, czyli nazwanie obiektywnej prawdy, a nie jej relatywizacja
i spogl¹danie na ni¹ przez pryzmat pó³prawd, œwiat³ocieni, pod ró¿nymi k¹tami, ze wzglêdu na …, czy w œwietle jakichœ tam uwarunkowañ.
To w³aœnie po to, aby nie mo¿na by³o powiedzieæ, ¿e wszystko jest wzglêdne, i ¿e:
Ile jest prawdy w prawdach
i ile w racjach racji,
to kwestia nagich faktów
i ich interpretacji.
Podobnie ma siê sprawa z faktem przyznania siê do winy, a potem wycofania siê z danego s³owa.
Podobnie z grzechem, który najczêœciej jest bomb¹ z opóŸnionym zap³onem, która nie wiadomo, kiedy wybuchnie i rozprzestrzeni wokó³ siebie dalsze, czêsto du¿o wiêksze z³o, tym wiêksze im trudniej nam jest uderzyæ siê we
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w³asne piersi. Te brzemienne w skutkach wydarzenia z ostatnich dni (jak ka¿de inne) maj¹ dwa oblicza, to jest: pierwsze – aspekt czysto ludzki, a drugie,
jeszcze znacznie wa¿niejsze i bardziej wymowne, to wymiar boski.
Faktycznie przychodzi mi na myœl przyk³ad Œwiêtego Piotra, który jednak
do czysto ludzkiej winy przyzna³ siê, za ni¹ ¿a³owa³, jej zadoœæuczyni³, wykaza³
siê konsekwencj¹ w postêpowaniu i mi³oœci¹ przez samego Boga w pe³ni odwzajemnion¹. A za³ó¿my, ¿e hierarcha koœcielny Arcybiskup Stanis³aw Wielgus, proponowan¹ Mu godnoœæ metropolity warszawskiego formalnie przyj¹³by! Obj¹³by ten zaszczytny urz¹d mimo niesprawdzonych do koñca zarzutów
pod Jego adresem, o których sam zreszt¹ œwiadczy³, i braku jeszcze stanowiska
s¹du ze wzglêdów oczywistych!
Chyba nie tylko ja nie chcia³bym us³yszeæ chichotu, niestety mocno wypaczonej, naszej dawnej historii, a póŸniej „ powy³amywanych nóg okr¹g³ego
sto³u”. Chyba nie tylko ja nie móg³bym spokojnie spojrzeæ w zatroskan¹ twarz
poczciwej staruszki – Matki Œwiêtej Pamiêci ksiêdza Jerzego Popie³uszki, czy
ludzi, którzy nie potrafi¹ z czystym sumieniem powiedzieæ, ¿e „nic siê nie sta³o”. Jak z tym baga¿em czu³by siê sam zainteresowany Arcybiskup? Czy nie
ujmowa³oby to godnoœci powo³ania, co zreszt¹ Jego Œwi¹tobliwoœæ papie¿ Benedykt XVI da³ nam wszystkim do zrozumienia i co nale¿y siê nam, z najwiêksz¹ pokor¹, uszanowaæ. S¹dy ludzkie s¹ opiesza³e, ale mimo to s¹dzê, ¿e
ju¿ w bliskiej przysz³oœci przekonamy siê o tym, ¿e w zwi¹zku z wyjaœnieniami
koœcielnymi, prawniczymi, s¹dowymi (krótko mówi¹c ludzkimi) obci¹¿enia
ksiêdza arcybiskupa nie bêd¹ a¿ tak dojmuj¹ce jak mo¿na by by³o przewidywaæ
uœwiadamiaj¹c sobie jednoczeœnie, ¿e jest Ksi¹dz Arcybiskup niew¹tpliwie jedn¹
z, jak¿e d³ugiego szeregu, ofiar skrzywdzonych przez ludzi ho³duj¹cych tamtemu nieludzkiemu systemowi, i to niezale¿nie od faktu w jakim stopniu sam
temu przys³u¿y³ siê. Póki co jedno jest pewne, ¿e te brzemienne w skutkach
wydarzenia niew¹tpliwie przyczyni¹ siê do przyœpieszenia procesu dochodzenia do prawdy i do uœwiadomienia sobie (jak mniemam) nawet przez ludzi
maj¹cych dobre intencje, a których sposoby myœlenia diametralnie ró¿ni¹ siê
od siebie, ¿e Opatrznoœæ Boska nad nami czuwa i obdarza nas Mi³osierdziem
Swoim. Wystarczy³oby, choæ w czêœci wzi¹æ z tego faktu przyk³ad, bior¹c pod
uwagê, ¿e stworzeni jesteœmy na obraz i podobieñstwo Bo¿e. Wystarczy³oby
okazaæ mi³osierdzie, to znaczy nie tylko swój uczuciowy i emocjonalny stosunek do bliŸnich, ale wyrozumia³oœæ i wielkodusznoœæ w wybaczaniu. Chêæ niesienia pomocy i pojednania, zapomnienia krzywd, dba³oœci o to, aby sta³o siê
tak, cierpliwoœci i skrupulatnoœci w dochodzeniu prawdy i ukazania nadziei
z wiar¹ w si³ê dobra. Aby podkreœliæ, ¿e piszê te s³owa z pe³n¹ œwiadomoœci¹
i odpowiedzialnoœci¹ za ich wagê, - dla równowa¿¹cej ich przeciwwagi przytoczê, te¿ jak¿e prawdziwe, stwierdzenie, ¿e nie nale¿y nadu¿ywaæ niczyjego
mi³osierdzia, a ju¿ w szczególnoœci Mi³osierdzia Bo¿ego. Wiara nas zobowi¹zuje do tego, aby byæ lepszym, a liczenie na to, ¿e usprawiedliwiona przez ni¹
bêdzie nasza s³aboœæ, jest nie na miejscu, jest grzechem zaniedbania.
Jeœli uda siê nam tego grzechu unikn¹æ, wtedy mo¿e my sami staniemy siê
œwiate³kiem dla b³¹dz¹cych w ciemnoœci, na podobieñstwo i w imiê tego œwiate³ka jakim jest Chrystus, dla nas.
W drodze do Pana
Mi³osierdziem wzlecimy w têsknocie za Panem
d¹¿¹c do miejsc znaczonych prawd¹ i mi³oœci¹,
a gdy zmêczeni bêdziemy ich poszukiwaniem
wiedzmy, ¿e w³aœnie Chrystus jest drogi œwiat³oœci¹.

http://www.opoka.org.pl
Fundacja Opoka zosta³a powo³ana przez Konferencjê
Episkopatu Polski w dniu 5 czerwca 1998 r. Zadaniem
Fundacji jest s³u¿enie Koœcio³owi katolickiemu w Polsce w zakresie tworzenia systemu elektronicznej wymiany informacji oraz serwisu internetowego www.opoka.org.pl. Aktualnie Fundacja realizuje te cele oraz
pomaga w tworzeniu innych serwisów internetowych
jak: www.episkopat.pl, www.bosko.pl, www.rv.pl i innych. Ponadto prowadzi dzia³alnoœæ edukacyjn¹ poprzez wydawanie kwartalnika o tematyce informatycznej oraz organizowanie szkoleñ i tworzenie aplikacji
internetowych.
Rada Nadzorcza:
Bp Piotr Libera
Bp Wiktor Skworc
Bp Jan Tyrawa
Bp Jan Wieczorek - Przewodnicz¹cy
Zarz¹d:
ks. dr Józef Kloch - Prezes
ks. Tomasz Patoka
Jaros³aw Uczkiewicz
Ma³gorzata Strza³kowska
Maciej Górnicki

Jest jej pocz¹tkiem, koñcem, alf¹ i omeg¹,
œladem stóp naszych, wtedy, gdy za Nim idziemy.
Jest przyczyn¹ i skutkiem, bo wszystko przez Niego
dzieje siê w naszym ¿yciu.
Jezu,
— dziêkujemy!

Siedziba Fundacji:
Skwer ks. Kard. S. Wyszyñskiego 6
01-015 Warszawa
fax. 022 838-80-22
Prosimy o korzystanie z telefonu do oddzia³u
gliwickiego: 032 230-89-44 lub
tarnowskiego: 014 626-08-08

q
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Dlaczego trudno jest przebaczyæ urazy i darowaæ krzywdy
Przebaczenie urazów i darowanie krzywd to problem trudny dla cz³owieka,
ale mo¿liwy do wykonania. Podstawow¹ przeszkod¹ jest jedna z g³ównych wad
cz³owieka – pycha i brak wra¿liwoœci. Pycha przejawia siê w ró¿ny sposób.
Czêsto jest zewnêtrznie widoczna jako zarozumia³oœæ, wynoszenie siê, pogardzanie swoim otoczeniem, chwalenie siê z sukcesów, poni¿anie innych, np.
swoich podw³adnych w pracy lub w szkole. Równie¿ przejawia siê ona w gestach, w mowie, w dyskusjach, w ubiorze. Pycha zewnêtrzna cz³owieka jest
doœæ ³atwa do rozeznania. Trudniejsza do poznania jest pycha ukryta we wnêtrzu cz³owieka, prawie nieuchwytna, ale nieraz g³êboko zakorzeniona. Aby
zwalczyæ pychê, potrzeba du¿ej pracy nad sob¹ i samokontroli np. poprzez miesiêczn¹ spowiedŸ œwiêt¹ i codzienny rachunek sumienia. Pozbyciu siê tej wady
u³atwia uœmiech do drugiego cz³owieka, bli¿szy serdeczny z nim kontakt i podanie pomocnej rêki. Cz³owiek pokorny o wiele ³atwiej przebacza i daruje krzywdy. Ale æwiczenie siê w pokorze jest trudne i powinno byæ nieustanne. Niektórzy myœl¹, ¿e cz³owiek pokorny to cz³owiek s³aby, zalêkniony, nieœmia³y. Tak
jednak nie jest. Cz³owiek naprawdê pokorny to cz³owiek mocny Bogiem. Piêkna jest krótka modlitwa: "Jezu cichy i pokornego serca, uczyñ serca nasze wed³ug serca Twego".
Spo³ecznoœæ szkolna, jak ka¿dy zespó³ ludzki, podlega ró¿nym trudnoœciom
wspó³¿ycia i musi szukaæ dróg rozwi¹zywania konfliktów. Problem przebaczenia i darowania krzywd jest doœæ czêsto spotykany zarówno wœród uczniów jak
i nauczycieli. Skuteczn¹ metod¹ ³agodzenia wszelkich napiêæ i wprowadzania
w ¿ycie pogody ducha i wzajemnego zrozumienia jest praca nad samym sob¹,
czyli to co nazywamy formacj¹ duchow¹.
Obecnie w³adze pañstwowe, szkolne, ró¿ne organizacje, a nawet gazety promuj¹ has³o "szko³a bez przemocy". W drodze do nadania szkole piêknego, humanistycznego oblicza, zw³aszcza zgodnego z katolick¹ tradycj¹, musimy zadbaæ o w³aœciwe, szlachetne postawy zarówno nauczycieli jak i uczniów. Starajmy siê unikaæ sporów, a zaistnia³e likwidujmy przez zapominanie wyrz¹dzonych nam œwiadomie lub nieœwiadomie krzywd. Jako spo³ecznoœæ szkolna, zarówno uczniowie jak i nauczyciele, powinniœmy æwiczyæ siê w pokorze. W
przypadku otrzymanych z³ych albo nawet mniej sprawiedliwych ocen, nie wolno nam siê buntowaæ, ale uznaæ, ¿e dana ocena, chocia¿ ni¿sza, mo¿e byæ dla
nas dobrem i pobudzaæ do wiêkszej pracy i systematycznoœci. Wielcy œwiêci to
czêsto ludzie cisi i pokorni.
W zwi¹zku z tematem nasuwaj¹ mi siê obrazy z ewangelii:
1. Powrót syna marnotrawnego do domu (£k 15, 11-32).
2. Zaparcie siê Piotra (£k 22, 54-62; Mk 14, 66-72; Mt 26, 69-75).
3. Spotkanie Jezusa z Magdalen¹ (£k 7, 36-50).
4. Spotkanie i rozmowa z³oczyñców z Chrystusem na krzy¿u (£k 23, 39-43).
5. Zdrada Judasza (Mt 26,14-16; Mt 26, 47-50; Mt 27, 3-5; £k 22, 3-6; Mk 14, 3-11).
We wszystkich tych obrazach wystêpuje Jezus Chrystus i grzesznik. W pierwszych czterech Jezus przebacza, gdy widzi wielk¹ skruchê grzesznika, jego ból
i chêæ poprawy. Jezus Chrystus z mi³oœci do grzeszników przebacza i oddaje za
nich swoje ¿ycie. Jest nasz¹ Drog¹, Prawd¹ i ¯yciem. Wzorujmy siê na nim,
przebaczajmy urazy i darujmy krzywdy.
Mo¿e jeszcze zaistnieæ taka sytuacja, ¿e skrzywdzony przez nas cz³owiek
nie chce przyj¹æ naszych przeprosin i darowaæ nam krzywd mu wyrz¹dzonych.
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Nie daj¹ rezultatu nasze argumenty i uczucie. Wówczas pozostaje nam tylko
modlitwa, aby skruszy³o siê jego serce i nam przebaczy³o.
Rozwa¿my jeszcze problem zdrady Judasza. Judasz by³ cz³owiekiem prostym, naiwnym, przebieg³ym i chciwym o z³ych instynktach. Zdradzi³ Swego
Mistrza-Chrystusa dla w³asnych korzyœci. Nie ¿a³owa³ swego czynu, nie przeprasza³ Jezusa, nie wyzna³ swojej winy. Wyznaczy³ sobie sam karê, eliminuj¹c
siê ze swej spo³ecznoœci, odbieraj¹c sobie ¿ycie. Przed samobójstwem wpad³
w rozpacz, która mog³a byæ ostatnim etapem ¿alu. Czy bêdzie zbawiony ? Tego
nie wiemy. Mo¿e w ostatniej chwili ¿ycia przejrza³ i ¿arliwie przeprosi³ Chrystusa. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e wielkie Mi³osierdzie Bo¿e ogarnê³o i jego. Wielu ludzi postêpuje jak Judasz, myœl¹c ¿e przed œmierci¹ zd¹¿¹ ¿a³owaæ za swe
grzechy i Bóg im przebaczy. Jest to sposób naigrawania siê z Mi³osierdzia
Bo¿ego i jest grzechem przeciw Duchowi Œwiêtemu. Módlmy siê do Ducha
Œwiêtego. Niech obdarza nas swymi darami, opromienia nasz¹ szkoln¹ codziennoœæ i oddanie w s³u¿bie drugiemu cz³owiekowi.
q
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Prolog. Poni¿szy „list otwarty” z³o¿y³em 12. 08. 2005 w redakcji „Tygodnika Podhalañskiego”. Okaza³ siê on byæ niemo¿liwym do publikacji przez TP. A to oznacza, ¿e
ju¿ od 15 lat ¿ycie duchowe w naszym kraju KONTROLUJE NAJZWYKLEJSZA
MAFIA, na zewn¹trz znana jako Fundacja Batorego-Sorosa. (Ironi¹ jest, ¿e z obecnym
szefem tej Fundacji, Aleksandrem Smolarzem, byliœmy razem na emigracji w latach
1970 w Pary¿u*.) Potwierdzam, i¿ naczelna TP z aprobat¹ mi potaknê³a, gdy stwierdzi³em, ¿e bêdê musia³ rozpowszechniaæ ten list w Zakopanem i dalej innymi kana³ami, co
niniejszym czyniê. Có¿, wolnoœæ opluwania ca³ego œwiata, gdy siê samemu siedzi w
„Wie¿y z Koœci S³oniowej”, to najwiêksze osi¹gniêcie Polski „solidarnoœciowej”. Niestety nie dla wszystkich.
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Prenumeratê przyjmuj¹ bezpoœrednio: jednostki
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Dr Marek Glogoczowski

„SOLIDARNOŒÆ K£AMSTWA”
NA TEMAT GRODNA ORAZ MIÑSKA
List otwarty do redakcji „Tygodnika Podhalañskiego”, wspó³wydawcy pirackiego "G³osu znad Niemna"
(Dopiero przez siln¹ lupê uda³o siê odczytaæ napis nad tytu³em "G³osu", który TP
wskaza³ jako w³aœciwy: "Ten numer prawdziwego G³osu ukaza³ siê dziêki wsparciu "Tygodnika Podhalañskiego" i "Gazety Wyborczej". Czyli mówi¹c wprost,
dziêki wsparciu Fundacji-Mafii Batorego-Sorosa.)

Bezpoœrednio po powrocie z bardzo udanej “wycieczki” na Elbrus (5641 m)
na Kaukazie, w rodzinnym Zakopanem przegl¹dn¹³em aktualny podówczas
numer „Tygodnika Podhalañskiego” z 4 sierpnia br. W nim znalaz³y siê bowiem a¿ dwa artyku³y na tematy osobiœcie mi bliskie. Jeden z nich opisywa³
trwaj¹cy pó³ godziny „dojazd”, na dystansie zaledwie 500 metrów, karetki pogotowia do umieraj¹cego w centrum Zakopanego, po wypadku samochodowym, mego m³odego kuzyna, którego œlub hucznie fetowaliœmy zaledwie trzy
miesi¹ce wczeœniej. Drug¹ wiadomoœæ, œwiadcz¹ca o niedow³adzie s³u¿b – tym
razem nie ratowniczych ale informacyjnych – dzisiejszej Polski znalaz³em na
stronie 11 TP, bezpoœrednio nad artyku³em o braku wystarczaj¹cej iloœci karetek w Zakopanem w okresie wakacji. W swej korespondencji z Grodna redaktor „II” (zapewne Jerzy Jurecki) pokaza³ zdjêcia pierwszych stron „prawdziwego’ oraz „fa³szywego” pisma „G³os znad Niema”, wydawanego przez Zwi¹zek
Polaków na Bia³orusi. Tak siê z³o¿y³o, ¿e na pocz¹tku lipca by³em na konferen-
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cji w Miñsku, z którego przywioz³em jako pami¹tkê, wy³o¿on¹ do kolporta¿u na ladzie
recepcji najbardziej luksusowego w Bia³orusi hotelu „Miñsk”… fa³szywkê anglojêzycznego wydania oficjalnej gazety „Bia³oruœ Dzisiaj”. W przeciwieñstwie do fa³szywki
„G³osu” pokazanej przez TP, posiadana przeze mnie fa³szywka zosta³a wydana nie przez
bia³oruski „re¿ym”, ale przez najwyraŸniej w Miñsku tolerowan¹ opozycjê wobec tego
kraju prezydenta.
Poniewa¿ na temat Bia³orusi dzisiaj, w dzisiejszej Polsce wolno publicznie pisaæ i
mówiæ tylko Ÿle, przy czym siê to robi w sposób tak nachalny, ¿e a¿ jest mi przykro, ¿e
jestem obywatelem tak bardzo zak³amanego kraju, zdecydowa³em siê na próbê rozpowszechnienia, w jêzyku polskim, mych osobistych wra¿eñ z 4 dniowego pobytu w Miñsku i jego okolicach w okresie przypadaj¹cego na 3 lipca Dnia Niepodleg³oœci Bia³orusi.
Te wra¿enia spisa³em ju¿ miesi¹c temu w jêzyku angielskim w artykule, któremu nada³em tytu³ „BELARUS TODAY: IS "ORANUSIAN" (ZHOPOGLAV) REVOLUTION
PENDING?” (1).
A oto co najbardziej rzuci³o siê w oczy po przyjeŸdzie do nie znanego mi wczeœniej
Miñska nie tylko mnie, ale i innym uczestnikom naszej konferencji. Cytujê w³asny tekst
sprzed miesi¹ca:
„Miñsk i Bia³oruœ jako ca³oœæ pozostaje „la bete noire’ („czarn¹ owc¹”) staraj¹cej
siê o swe zjednoczenie Europy. Wkrótce zrozumieliœmy, jaka jest przyczyna tego „paneuropejskiego” ostracyzmu narodu licz¹cego 11 milionów mieszkañców. Spaceruj¹c po
g³ównej arterii Miñska w towarzystwie dyplomaty z Macedonii, który podobnie jak ja
przez d³u¿szy czas mieszka³ w Pary¿u, zgodziliœmy siê, ¿e „miasto parków” Miñsk, usytuowane malowniczo nad spiêtrzon¹ do rozmiarów ma³ego jeziora Œwis³ocz¹, wygl¹da
piêkniej ni¿ stolica Francji. Czar tego miasta bierze siê nie tylko z monumentalnych
neoklasycystycznych budynków ze œwie¿o odnowionymi fasadami, ale tak¿e z tego, ¿e
ludzie na ulicach s¹ przystojni i dobrze ubrani (przedstawiciele rodzaju ¿eñskiego raczej
dobrze rozebrani), podczas gdy ca³e miasto wygl¹da na najbardziej czyste jakie w moim
¿yciu widzia³em! Jaka¿ ró¿nica w porównaniu ze zwiedzan¹ przeze mnie miesi¹c wczeœniej „stolic¹” niedawnej Pomarañczowej Rewolucji, Lwowem z nierówno brukowanymi ulicami pe³nymi dziur, szynami tramwajowymi nie reperowanym chyba od czasów
Franciszka Józefa, byle jakimi blokami mieszkalnym z podwórkami pe³nymi œmieci.
Do Miñska przyjechaliœmy na nowiutki, luksusowo wykoñczony dworzec kolejowy,
uczestniczyliœmy w galowym koncercie w œwie¿o oddanym do u¿ytku Pa³acu Widowisk
mieszcz¹cym dwa tysi¹ce widzów, podró¿owaliœmy wokó³ Miñska po autostradach o
g³adkoœci porównywalnej z tymi w Szwajcarii (gdzie mieszka³em przez lat kilkanaœcie),
ogl¹daj¹c w przejeŸdzie budowê nowych stacji metra oraz dobrze zaplanowanych dzielnic podmiejskich. Oczywiœcie w pobli¿u Miñska dostrzeg³em wsie pe³ne ma³ych, malowanych drewnianych domków, ale i ja mieszkam w Zakopanem w ma³ym drewnianym
domku mych dziadków i wszyscy moi znajomi zazdroszcz¹ mi tego „spartañskiego” lokum. Jedn¹ z zalet Miñska jest stosunkowo niewielka iloœæ samochodów na jego szerokich arteriach, ale ten znak „biedy” jest w istocie oznak¹ zdrowia mieszkañców, które to
zdrowie jest podtrzymywane w sposób sztuczny przez wyraŸn¹ niechêæ re¿ymu £ukaszenki do zapchania kraju za pomoc¹ mechaniczno-elektronicznych gad¿etów wymagaj¹cych ustawicznego przy nich siedzenia.”
Dlaczego £ukaszenka jest tak znienawidzony przez Zachód?
Poniewa¿ by³em obecny na akademii uœwietniaj¹cej 61 rocznicê wyzwolenia, prawie podówczas zrównanego z ziemi¹ Miñska, spod trzyletniej hitlerowskiej okupacji,
wiêc w mym sprawozdaniu po angielsku znalaz³ siê cytat z wyst¹pienia na tej akademii
bia³oruskiego prezydenta. Powiedzia³ coœ bardzo dêtego, mianowicie ¿e „prawdziw¹
przyczyn¹ obecnej antybia³oruskiej „ofensywy” Zachodu jest najzwyklejsza zawiœæ
zachodnich pañstw, zazdroszcz¹cych Bia³orusi odnotowanych przez ni¹ osi¹gniêæ.”
£ukaszenka dumnie podkreœli³, ¿e w okresie jego prezydentury jego kraj sta³ siê jedynym z 17 republik by³ego Zwi¹zku Radzieckiego, który ma aktualnie PNB wy¿szy ni¿
15 lat temu.
Nie tylko wystrój nowego Pa³acu Widowisk oraz wygl¹d Miñska w ogólnoœci potwierdza³y s³owa „znienawidzonego przez Zachód” prezydenta. W odnoœnikach do mego
sprawozdania po angielsku poda³em dalsze, przemilczane przez media w Polsce szczegó³y:
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— Œrednie zarobki na Bia³orusi, w której 80 % zak³adów pracy jest wci¹¿ pañstwowych,
wynosz¹ tylko 200$, a zatem s¹ 3,5 raza ni¿sze od tych, jakimi siê chwali Polska. Ale na
Bia³orusi bezrobocie nie istnieje, podczas gdy w Polsce oficjalnie tylko 54% ludnoœci w wieku produkcyjnym ma pracê. W przeciwieñstwie do Polski dzisiaj, na Bia³orusi zarówno szkolnictwo jak i opieka zdrowotna s¹ bezp³atne, energia jest tania, czynsze znikome, a metro w
Miñsku kosztuje tylko 12 centów, czyli 6 razy mniej ni¿ w Warszawie.
— Jak siê dowiedzia³em, fabryka traktorów w Miñsku, jako jedyna na terenie by³ego
ZSRR, ma wci¹¿ pe³en portfel zamówieñ na swe produkty, zaœ doprawdy nie wiem czy podwarszawski Ursus potrafi jeszcze samodzielnie wyprodukowaæ coœ, co przypomina traktor.
— Podobnie wygl¹da sprawa rolnictwa. Jak mi mówili znajomi, którzy czêsto przez Bia³oruœ przeje¿d¿aj¹, wszystkie pola w tym kraju s¹ obsiane, tamtejsze PGR maj¹ siê dobrze (co
nam demonstrowano w trakcie organizowanych przez te jednostki ekonomiczne obiadów),
nie widaæ kilometrów zarastaj¹cych ju¿ lasem od³ogów urodzajnej ziemi, co szczególnie silnie rzuca siê w oczy gdy siê przeje¿d¿a przez zachodni¹ Ukrainê wzglêdnie pó³nocn¹ Polskê.
Trzeba jednak przyznaæ, co te¿ stwierdzi³em w swym raporcie, ¿e iloœæ przedmiotów znamionuj¹cych presti¿ (samochodów, telefonów komórkowych i ca³ego tego elektronicznego
„ch³amu” zapychaj¹cego Polskê dzisiaj), jest na Bia³orusi wyraŸniej mniejsza ni¿ w naszym
kraju, co jest wynikiem wzglêdnie niskich uposa¿eñ dominuj¹cych spo³ecznie warstw ludnoœci: na przyk³ad bia³oruscy parlamentarzyœci dostaj¹ miesiêcznie od rz¹du tylko 700$ plus
300$ na swe biuro poselskie. Oczywiœcie czyni to specyficzn¹ grupê ludnoœci (studenci, bur¿uazja) bardzo nieszczêœliw¹, a nawet i nienawidz¹c¹ swego, sk¹din¹d piêknego i schludnego, kraju. Nie ma tutaj jednak ¿adnego porównania miêdzy b³yszcz¹c¹ odnowionymi miastami Bia³orusi¹ a pogr¹¿on¹ w stagnacji Ukrain¹, z której w ostatnich latach wyemigrowa³o a¿
ponad 7 milionów sprawnych do pracy osób, w tym pó³ miliona w ci¹gu zaledwie pó³ roku po
zwyciêstwie pomarañczowych „oranusian” (2).
Przytoczone powy¿ej fakty sugeruj¹, ¿e prezydent £ukaszenka ma rzeczywiœcie te prawie
80 % spo³ecznego poparcia, bo i ja g³osowa³bym na kogoœ, kto by przeprowadzi³ w Polsce
reformy podobne do tych, jakich rezultaty widzia³em nad Œwis³ocz¹. Zw³aszcza ¿e od czasów
mych studiów w USA 35 lat temu mam w sobie genetyczny wstrêt i do samochodów, i do
muzyki RMF/Radia Zet, i do debilnych billboardów i do ca³ego tego elektronicznego „ch³amu”, którym obecnie siê muszê pos³ugiwaæ prawie na co dzieñ.
Opozycja antydemokratyczna
W tej optyce autentycznego poparcia znacznej wiêkszoœci Bia³orusinów dla swego, szykanowanego nawet przez oficjaln¹ Rosjê prezydenta (3), nale¿y spojrzeæ na g³oœn¹ w Polsce
dzia³alnoœæ „antydemokratycznej opozycji” na Bia³orusi. Ta „opozycja” jest bardzo obficie
sponsorowana przez wrogie niepodleg³ej Bia³orusi potêgi imperialne. W szczególnoœci Kongres Miliarderów Amerykañskich przeznaczy³ 40 mln dolarów na zorganizowanie odpowiedniego, politycznego przewrotu. Do tej sumy dorzuci³, nie chc¹cy pozostawaæ w tyle za USA,
przekonany do tego przez pos³ów z Polski Europarlament, sw¹ te¿ pokaŸn¹ dotacjê w wysokoœci
8,7 mln euro (4).
Pieni¹dze, zw³aszcza du¿e pieni¹dze, maj¹ oczywiœcie potencja³ stwórczy i trwaj¹ca od
kilku miesiêcy w Grodnie awantura wokó³ w³asnoœci Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi jest przyk³adem wzglêdnej skutecznoœci zorganizowanego przez „Zachód” sabota¿u kultury lokalnej
polskiej mniejszoœci. Jak bêbni o tym polska prasa, dotychczasowy prezes ZPB, pan Kruczkowski po jego usuniêciu z prezesury na zebraniu Zwi¹zku, które sam zwo³a³ jeszcze w marcu, na pomoc przeciw „demokratycznym puczystom” wezwa³ lokalne w³adze. Zrobi³ to po to,
aby odzyskaæ zagarniêty przez „rebeliantów”. sympatycznie wygl¹daj¹cy budyneczek ZPB,
oraz by móc nadal wydawaæ organ ZPB „G³os znad Niemna”. Redaktor Jerzy Jurecki w „Tygodniku Podhalañskim” utrzymuje, ¿e sygnowana nazwiskiem brata prezesa Kruczkowskiego edycja „G³osu” to „re¿ymowa (bia³oruska) gadzinówka”, natomiast sponsorowana przez
polsk¹ ambasadê (oraz TP i GW) wersja tego samego pisma to produkt jak najbardziej szlachetnej i bezinteresownej pracy dziennikarskiej. Poniewa¿, jako aktywny cz³onek Zwi¹zku
Literatów Polskich mam w tych sprawach spore doœwiadczenie, pragnê zapewniæ redakcjê
TP, i¿ red. Jurecki celowo wprowadza czytelników Tygodnika w b³¹d.
Otó¿ sytuacjê nieco podobn¹ do tej w ZPB w Grodnie mieliœmy kilka miesiêcy temu w
Krakowskim Oddziale ZLP, po tym jak wieloletni prezes naszego Oddzia³u, Konrad Strzelewicz poda³ siê do dymisji. Zrobi³ to wskutek nagonki na niego, jaka siê rozpêta³a po opublikowaniu przezeñ w „Naszym Dienniku” w Warszawie (oraz w prasie polonijnej w Chicago)
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listu protestuj¹cego przeciw z³o¿eniu prochów Czes³awa Mi³osza na Ska³ce w Krakowie (5). Wykorzystuj¹c jako pretekst to symboliczne podanie siê do dymisji, pewna czêœæ (oko³o 1) cz³onków
naszego Oddzia³u w trakcie zwyk³ego zebrania wybra³a nowego prezesa krakowskiego ZLP. To z
kolei spotka³o siê z ostrym, ale merytorycznie bardzo wywa¿onym protestem profesora Mariana
Stêpnia z UJ, który w liœcie otwartym do krakowskich literatów przypomnia³, ze statutowo mo¿na
zmieniæ w³adze Zwi¹zku tylko w trakcie Walnego Zebrania, odpowiednio wczeœniej og³oszonego
i z takim w³aœnie punktem programu. Wybieranie zaœ nowego prezesa „chy³kiem”, na zwyk³ym
zebraniu, nazwa³ po prostu pod³oœci¹, zachowaniem niegodnym krakowskich pisarzy.
Nie bêdê siê tutaj rozwodzi³, dlaczego statuty wszystkich zrzeszeñ, zw³aszcza tych dysponuj¹cych jakimœ maj¹tkiem, musz¹ mieæ takie w³aœnie jak ZLP prawne zabezpieczenie ci¹g³oœci swych
w³adz. Na pewno takie zabezpieczenie posiada statut ZPB w Grodnie. Wymiana zatem prezesa
ZPB, na zebraniu „zwyk³ym”, w marcu tego roku, w praktyce oznacza³a PRZECHWYCENIE
W£ASNOŒCI TEGO¯ ZPB PRZEZ NAJZWYKLEJSZ¥ KLIKÊ PRZESTÊPCZ¥. I to klikê
wyraŸnie zorganizowan¹ przez Ambasadê Polsk¹ w Miñsku, dzia³aj¹c¹ z polecenia ministra Adama Rotfelda. (Jak mi z ironi¹ emajlowa³, mieszkaj¹cy w Jaffie pisarz Izrael Shamir, jest to nazwisko co nieco egzotyczne jak na Polaka.) ¯eby by³o jeszcze ciekawiej, wyznaczona przez Ambasadê Polsk¹ w Miñsku, nowa pani prezes ZPB w Grodnie, And¿elika (te¿ ciekawe, jak na Polkê,
imiê) Borys wychowywa³a siê - jak mi to w Miñsku powiedziano - nie tyle na Bia³orusi, ile w
Stanach Zjednoczonych, gdzie zapewne przesz³a odpowiednie przeszkolenie w zakresie sprawnego przechwytywania nie swoich w³asnoœci.
Od strony zatem prawnej, obecna histeria w polskich mediach na temat „bandyckiego re¿ymu
£ukaszenki”, który odebra³ i odda³ dotychczasowym w³adzom ZPB budynek tego¿ Zwi¹zku, zagarniêty kilka miesiêcy temu przez zorganizowan¹ przez polsk¹ ambasadê klikê, jest po prostu
„kryciem” sponsorowanej zza granicy grupy przestêpczej dzia³aj¹cej na terenie Grodna. Grupa ta
najzupe³niej otwarcie usi³uje doprowadziæ do sabota¿u ca³kiem sprawnego i estetycznie schludnego pañstwa, jakim jest Bia³oruœ dzisiaj. Co wiêcej, w œwietle prawa, o którym napisa³ profesor
Marian Stêpieñ w swym liœcie do literatów krakowskich, to nie ta wersja „G³osu znad Niemna”,
która jest wydawana przez stary zarz¹d ZPB jest „gadzinówk¹”. Jest ni¹ oczywiœcie ten nowy
„G³os”, z którego egzemplarzem dumnie pozuje w TP rzecznik nowego ZPB Andrzej Pisalnik. Na
zdjêciu zrobionym przez redaktora Jureckiego ma on minê tak zadowolon¹, jakby w duchu ju¿
przelicza³ euro-dolary jakie mu przyobieca³ jego sponsor za oczekiwane przezeñ pozerskie aresztowanie.
Przecie¿ ju¿ same tytu³y, widoczne na pierwszej stronie wyprodukowanej przez „opozycjê”
atrapy „Glosu znad Niemna” sugeruj¹, i¿ w redakcji znajduj¹ siê jacyœ zawodowi idioci. Tytu³ „O
gadzinówce” to oczywiœcie opinia redakcji o swej gazecie, zaœ tytu³ „Walczyæ, ale w sposób uczciwy” wskazuje, ¿e redakcja myœli tyko jakby rozdmuchaæ niesnaski wewn¹trz bia³oruskich Polaków. A tymczasem tamtejsza polska diaspora potrzebuje nie walk wewnêtrznych, ale wzajemnej
wspó³pracy zarówno dla dobra w³asnych dzieci jak i dla dobra kraju, w którym zamieszkuje.
Pozostaje sprawa lokalna w Zakopanem, mianowicie zachowanie siê redaktora Jerzego Jureckiego, którego osobiœcie nie znam, ale o którym czyta³em, ¿e woja¿owa³ nie tylko do Grodna ale i
na Kubê, nios¹c wsparcie duchowo-finansowe dla tamtejszych entuzjastów reform Balcerowicza.
Przecie¿ on œwietnie siê orientuje, ¿e przechwycenie budynku ZPB przez zorganizowan¹ przez
Ambasadê RP klikê, by³o dzia³alnoœci¹ przestêpcz¹. I œwietnie wie, który „Glos znad Niemna” jest
autentyczny, a który jest atrap¹. To, co napisa³ w „Tygodniku Podhalanskim’ z 4 sierpnia br. jest,
mówi¹c jêzykiem profesora Mariana Stêpnia, po prostu pod³oœci¹ i je¿eli tego typu artyku³y bêdzie
on nadal publikowa³, to „Tygodnik Podhalañski” przeœmierdnie pod³oœci¹ promieniuj¹c¹ z tej „solidarnoœciowej” postaci. Nasza podhalañska gazeta nabierze po prostu charakteru gadzinówki na
us³ugach odleg³ej o nie setki, ale o tysi¹ce kilometrów Centrali, która to Centrala niczego dobrego
nie ¿yczy nie tylko Bia³orusinom ale tak¿e i Polakom (6).
Jak czyta³em w polskiej wielkonak³adowej prasie, wzburzony represjami jakie rz¹d bia³oruski
zastosowa³ wobec zorganizowanej przez Ambasadê Polski przestêpczej kliki, premier Marek Belka (który dwa lata temu pracowa³, z ramienia Administracji USA, jako zarz¹dca kolonialny Iraku),
zdecydowa³ siê wydaæ blisko milion z³otych na radiostacjê nadaj¹c¹ niby-polsk¹ propagandê w
kierunku Miñska. Poniewa¿ wczeœniejsza, nadaj¹ca po bia³orusku i wyciszona w 2001 roku radiostacja w Bia³ymstoku nosi³a nazwê „Radio Racja”, wiêc us³u¿nie proponujê, by now¹ radiostacjê
nazwaæ uczciwie „RADIO SOLIDARNOŒÆ K£AMSTWA”.
Zakopane, 11 sierpieñ 2005
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Aneks do

Nad Odr¹

(Wieloletni organizator zawodów Memoria³ Jana Strzeleckiego w narciarstwie wysokogórskim w Tatrach; przewodnicz¹cy S¹du Kole¿eñskiego ZG ZLP)
www.marek.glogoczowski.zaprasza.net
1. Artyku³ ten opublikowany zosta³ w po³owie lipca przez witryny http://groups.yahoo.com/group/shamireaders/messages/565, http://sowa.blogg.de/eintrag.php?id=470, oraz www.zaprasza.net.
2. W mym reporta¿u po angielsku znajduje siê szczegó³owe wyt³umaczenie, co oznacza
termin „Oranus” (oral + anus). Ten neologizm, symbolizuj¹cy „boga” spo³eczeñstwa konsumpcyjno-wydalniczego, zosta³ zaproponowany, w niedawno wydanej ksi¹¿ce „Pardes”
(„Raj”) mego kolegi pisarza Izraela Shamira pochodz¹cego z Nowosybirska (ale aktualnie
mieszkaj¹cego w Jaffie), jako równowa¿nik staro¿ytnego aramejskiego bóstwa Mamon.
3. £ukaszenki nie wpuszczono na Plac Czerwony w Moskwie 9 maja br., by móg³ wzi¹æ
udzia³, jako Prezydent najbardziej poszkodowanego w II Wojnie Œwiatowej kraju, w uroczystoœciach upamiêtniaj¹cych zwyciêstwo nad hitleryzmem.
4. Czêœæ tej „eurodotacji na rozwalenie Bia³orusi” zapewne wioz³a ze sob¹ - w formie
odpowiednich kart kredytowych - zatrzymana na bia³oruskiej granicy 8 sierpnia, delegacja
polskich europos³ów (a raczej Europ-os³ów) w osobach B. Klicha i J. Saryusza-Wolskiego.
5. Poniewa¿ i ja z³o¿y³em podpis pod tym „trefnym” listem prezesa Krakowskiego
Oddzia³u ZLP, wiêc nale¿y siê krótkie wyjaœnienie z mej strony. Gdy by³em na studiach
podyplomowych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w 1969 roku, to s³ysza³em
na wyk³adzie prowadzonym przez Czes³awa Mi³osza, i¿ uto¿samia³ siê on z kultur¹ przedwojennego Wilna a nie Krakowa, w ogóle twierdz¹c, i¿ jest Litwinem. Co wiêcej, w swych
wypowiedziach pisemnych oraz ustnych bardzo negatywnie siê on odnosi³, do wed³ug niego ciemnogrodzkiego, bogoojczyŸnianego katolicyzmu polskiego. Zatem jego pochowanie w Krakowie na Ska³ce, w koœciele ojców Paulinów, których Zakon stanowi j¹dro rzeczonych „ciemnogrodzian”, jest afrontem dla pamiêci Zmar³ego, uwa¿aj¹cego siê za Nowotestamentowego ¯yda.
6. To, ze re¿im, jaki siê ukonstytuowa³ w USA ponad ju¿ dwieœcie lat temu, ma tendencjê do niszczenia wszystkich odmiennych od siebie form ustrojowych, jest dobrze znanym
od czasów eksterminacji amerykañskich Indian, których protestanccy osadnicy umiejêtnie
napuszczali jednych na drugich – dok³adnie tak, jak dzisiaj siê napuszcza Polaków na Bia³orusinów, Rosjan na Polaków i tak dalej. Prorocz¹ ksi¹¿kê na temat planów likwidacji
Europy przez oligarchiê USA napisa³ ju¿ w 1926 roku ¿ydowsko-rosyjsko-radziecki pisarz
Ilia Erenburg pod tytu³em „Trust DE”. (DE to znaczy Destrukcja Europy). Tê ksi¹¿kê streœci³ mi w emailu kolega pracuj¹cy na poinformowanej o tym dziele polskiej placówce
dyplomatycznej: „TRUST amerykañskich miliarderów dokonuje planowanej destrukcji
Europy, zamiany jej w pustyniê. Koñczy siê to (czyli pe³na destrukcja) w 1940 roku. S¹ te¿
oczywiœcie bomby, gazy i terror wojen domowych. Jedyna ró¿nica (z sytuacj¹ obecn¹) to
to, ¿e agentami s¹ Francuzi, którzy jako amerykañski Judenrat zostaj¹ zniszczeni na
koñcu. To dzie³o Erenburga oczywiœcie nigdy w ZSSR nie wysz³o, bo zreszt¹ ZSSR te¿
zostaje zniszczone a USA zamieniaj¹ siê w ZSRUSA. (Tak, tak, bolszewików Erenburg
opisuje jako naiwnych idiotów, którzy zostaj¹ wykoñczeni przez uzbrojonych i podpuszczonych przez Francjê Polaków - fenomenalne sceny spisku w Krakowie). A wiêc ta
Twoja anty-USA obsesja w imiê obrony Europy (Azja broni siê u Erenburga sama) to nic
nowego.
Zapytany o tê „futurystyczn¹” ksi¹¿kê, Izrael Shamir mi odpisa³, ¿e „Trust DE” Ilii
Erenburga wyszed³ niedawno w Rosji. Jeœli w tej autoryzowanej przez Erenburga wersji
„Protoko³ów Mêdrców Syjonu” podstawimy zamiast s³owa „Francja” s³owa „Fundacja
Batorego-Sorosa”, oraz dodatkowo „Watykan dzisiaj”, to bez trudu zidentyfikujemy ten
„Judenrat”, który przygotowuje zamianê Europy, na razie Wschodniej, w pustyniê.
Post Scriptum
Awantura w ZPB Grodnie przygotowana w Zakopanem?
"List Otwarty", który w pi¹tek mym korespondentom rozes³a³em, dorêczy³em tak¿e
osobiœcie naczelnej Tyg. Podhalañskiego, pani Beacie, oraz kilku znajomym zakopiañczykom, co uruchomi³o dodatkowe Ÿród³a informacji.
1. Od pani Beaty dosta³em egzemplarz TP z 4.08., dziêki czemu przez lupê w domu
mog³em przestudiowaæ treœæ napisów na "prawdziwym" i "fa³szywym" egzemplarzu "G³o-
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su znad Niemna". G³os "Prawdziwy" nad swym tytu³em ma
dumny napis: "Ten numer prawdziwego G³osu ukaza³ siê
dziêki wsparciu "Tygodnika Podhalañskiego" i "Gazety
Wyborczej"". A to oznacza, ¿e za niedawn¹ prowokacj¹ w
Grodnie stoi nie tylko Ambasada Polski ale i superbogata "Gazeta Wyborcza", nale¿¹ca do TRUSTU "AGORA". Jak mi to 5
lat temu mówiono, jest to 13 najwiêksza grupa kapita³owa na
œwiecie. Z t¹ "Agor¹" organicznie jest zwi¹zana Fundacja Batorego-Sorosa, której Zarz¹d to jest w³aœnie ten "Judenrat", o
intencjach którego pisa³ w swej ksi¹¿ce z 1926 roku pt. "Trust
DE" Ilia Erenburg (patrz przypis nr. 6 mego "Listu").
2. Dowiedzia³em siê te¿, ¿e z Grodna w latach ubieg³ych
przyje¿d¿ali do Zakopanego na "sta¿e dziennikarskie" w³aœnie
ci, chwilowo przegrani, "puczyœci" w ZPB. A to oznacza, ¿e
S£OWO Ilii Erenburga o "spisku w Krakowie i okolicach"
STA£O SIÊ CIA£EM. Módlmy siê zatem o to, aby CIA£EM
NIE STA£ SIÊ kolejny punkt "planu Erenburga", czyli budowa mocarstwa globalnego ZSRUSA i po³¹czone z tym osi¹gniêciem DE, czyli zamiana Europy w kulturow¹ pustyniê, na
wzór zamerykanizowanej Polski dzisiaj.
3. W tygodniku „Przegl¹d”, datowanym na 21. 08., znalaz³em d³ugi wywiad z senatorem RP Kazimierzem Pawe³kiem,
który poda³ wiele istotnych informacji na temat ZPB. Otó¿ „obalony” w marcu prezes ZPB, dr Tadeusz Kruczkowski z Uniwersytetu w Grodnie, jest „czo³ow¹ postaci¹ polskiej spo³ecznoœci na Bia³orusi … zosta³ sekretarzem Europejskiej Unii
Wspólnot Polonijnych oraz Polonijnej Rady Konsultacyjnej
przy marsza³ku Senatu RP.” Co wiêcej, zebranie w marcu 2005
zorganizowa³ wice-prezes ZPB J. Piaseczki, który „pod nieobecnoœæ Kruczkowskiego (by³ li on wtedy na sta¿u zorganizowanym przez Senat RP?). zebra³ zarz¹d i zawiesi³ prezesa,
sam przyjmuj¹c ster w swe rêce … Na ZjeŸdzie atak (na Kruczkowskiego) przypuœci³ Tadeusz Gawin, zarzucaj¹c mu uleg³oœæ
wobec administracji £ukaszenki. … Kruczkowski uzyska³ absolutorium stosunkiem g³osów 210 : 53, ale wybory przegra³
ró¿nic¹ 36 g³osów (152 : 116) z 31-letni¹ nauczycielk¹ z Grodna, And¿elik¹ Borys. … Zamiast przyj¹æ wyniki z godnoœci¹
(Kruczkowski i jego zwolennicy) zaczêli pisaæ donosy kwestionuj¹c wybory … roztaczali przy tym jakieœ katastroficznospiskowe wizje, w tym o „amerykañskiej inspiracji”.
4. Z otrzymanego, te¿ w dniu 16 bm., miesiêcznika „Wspólnota” nr. 7-8/2005, wydawanego przez Polsk¹ Wspólnotê Narodow¹, dowiedzia³em siê, i¿ „Na odbywaj¹cym siê w marcu
VI ZjeŸdzie ZPB 145 z 265 delegatów zosta³o wybranych z naruszeniem prawa, gdy¿ pojawili siê tam i g³osowali przedstawiciele z oddzia³ów nie zarejestrowanych, dziêki czemu wy-

brano nowy, proamerykañski zarz¹d”. Wed³ug „Wspólnoty”,
antyamerykañska frakcja ZPB pod sw¹ petycj¹ do w³adz
z proœb¹ o pomoc, zebra³a ponad 200 podpisów. Ta informacja
nieco modyfikuje przyczyny braku statutowoœci zebrania ZPB,
jakie ja poda³em w swym Liœcie Otwartym, nie zmieniaj¹c jednak istoty pod³oœci polsko-amerykañskiego „spisku”.
5. Kazimierz Pawe³ek w swym wywiadzie dla „Przegl¹du”
zgadza siê z opini¹, i¿ frakcja ZPB dra Kruczkowskiego („Ksawerego Branickiego”) to „Targowica”, szukaj¹ca wsparcia u obcej potêgi w postaci „carycy Katarzyny II”, czyli prezydenta
£ukaszenki. Oczywiœcie frakcja ZPB panny Angeliki (tak siê
pisze imiê panny Borys po angielsku), te¿ ma swego „Napoleona”. Ten „Nowy Napoleon” przy pomocy swych „zawsze
wiernych” Polaków, chce zrealizowaæ swe Plany Powtórki
Pochodu, przez Grodno i Miñsk, na Moskwê. Przecie¿ to ju¿
nawet przys³owiowym „wróblom na dachu” wiadomo to, czego siê boi powiedzieæ senator RP. Mianowicie, ¿e w najbli¿szej
Piêciolatce, na wezwanie „uciemiê¿onej polskiej mniejszoœci
narodowej”, ruszy na Wschód cala Armada NATO. Dok³adnie
tak jak 6 lat temu ruszy³a ta Lotnicza Armada, pod pretekstem
„ratowania” wyszkolonych w Niemczech ,komandosów” z Mafii Albañskiej, na istniej¹c¹ jeszcze wtedy, ale w roku 2000
zlikwidowan¹ ostatecznie, Jugos³awiê. Na razie na Bia³orusi
mamy tylko podjazdy "polskich harcowników", a w polskich,
trzymanych ¯elazn¹ Rêk¹ mediach propagandowe „przygotowanie artyleryjskie” do przysz³ych harców NATO. Za kilka lat
zatem mo¿e zrobiæ siê rzeczywiœcie gor¹co nie tylko nad Œwis³ocz¹ i Niemnem, ale tak¿e i nad Wis³¹.
--------------------------* W listopadzie 1979, po wspólnym obiedzie w sto³ówce CNRS
w Musée des Sciences de l’Homme przy Bulwarze Raspail w Pary¿u, gdzie wraz z Aleksandrem Smolarem sto³owaliœmy siê jako stypendyœci Rz¹du Francuskiego, mia³em z obecnym szefem Fundacji Batorego charakterystyczn¹ rozmowê. Czyta³ on wtedy me „antyamerykañskie” artyku³y, jakie publikowa³ Jerzy Giedroyæ w paryskiej „Kulturze”. Wyczuwaj¹c, ju¿ wtedy, mój „anty(post)modernizm” powiedzia³ mi z pasj¹ „Ty byœ chcia³ wszystkich wsadziæ
z powrotem do jaskiñ”. Na co ja odpowiedzia³em, bardzo grzecznie, ¿e mnie chodzi o wypêdzanie ludzi, przynajmniej na kilka miesiêcy w roku, pod namioty, tak jak ja wtedy ¿y³em, prawie po³owê
czasu spêdzaj¹c w górach. Co do dzisiaj owocuje mym wcale niez³ym zdrowiem i zapewniam, ¿e dyrektor Smolar, w swym wyz³oconym fotelu, ukrytym w bronionej przez najwymyœlniejsz¹ elektronikê Wie¿y z Koœci S³oniowej jego Fundacji, z pewnoœci¹ reprezentuje siê o wiele ode mnie gorzej…
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