
Słowo od redakcji

1

Miesiąc listopad, w którym wspominamy 
swoich bliskich zmarłych oraz tych, którzy 
osiągnęli świętość pozwala głębiej się zasta-
nowić nad własnym „ja”. Jednak współczesny 
świat, pełen konsumpcjonizmu, zabiegania 
za karierą, odrywa nas od tego, co duchowe. 
Ważniejszym staje się nowa posada, grubszy 
portfel. Zapominamy o tym, że obok nas jest 
drugi człowiek, któremu skąpimy czasu. Da-
jemy wciągać się w wojenki społeczne, które 
doprowadzają do tego, że stajemy się wilkami 
we własnym stadzie. Komunikacja kończy się 
na napisaniu krótkiej wiadomości tekstowej. A 
wyrażenie emocji na przesłaniu emoji. Czas, 
który moglibyśmy poświęcić drugiej osobie 
przeznaczamy na własne przyjemności. Aż 
nagle uświadamiamy sobie, że zamknęliśmy 
się we własnej skorupie, którą potem ciężko 
rozbić. Dajemy ponieść się emocjom, które 
ciężko przezwyciężyć. Nie widzimy nikogo 
poza sobą. A często drugi człowiek potrzebu-
je jedynie naszej obecności, dobrego słowa. 
Ks. Twardowski pisał w jednym ze swoich 
wierszy „Spieszmy się kochać ludzi, tak szyb-
ko odchodzą…”. Czy miłością do drugiego 
człowieka, jest to, że boimy się jego obec-
ności? Czy miłością do drugiego człowieka 
jest to, że go obmawiamy? Czy miłością do 
drugiego człowieka jest pisanie w jego stronę 
niepochlebnych komentarzy w jego stronę? 
Czy miłością wobec drugiego człowieka jest 
to, że go odpychamy własnym egoizmem i za-
wziętością? Czy nie łatwiej jest sobie wyjaśnić 
wprost pewne kwestie tak, aby nie popadać w 
gniew? Zamykamy się we własnych czterech 
ścianach, włączamy komputer i, czując się 
odważni, napadamy na drugiego człowieka, 
często nawet nie myśląc nad tym, co piszemy, 
bojąc się konfrontacji w życiu realnym. Jednak 
mało kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że 
nasze życie jest kruche. Dzisiaj jesteśmy w 
pełni sił, a za kilka godzin nasze życie może 
ulec pełnej przemianie, kiedy to my będziemy 
potrzebować pomocy. I co wtedy? Łatwo jest 
siać nienawiść, zamykać się w sobie, nie 

patrząc na konsekwencje.
   Jesienne wieczory, które stają się z każdym 
dniem coraz dłuższe, niech staną się chwilami 
na wyciszenie, którego nam tak dzisiaj braku-
je. Może warto w te dni z kimś porozmawiać, 
dać tej osobie swój czas. Niewiele potrzeba, 
by wiele zdziałać. Często nasz uśmiech może 
komuś odmienić świat. Dla nas to mało, dla 
drugiego człowieka może być czymś, czego 
nie będzie potrafić opisać.
   Niedługo będziemy cieszyć się świętami, 
które kojarzone są z ciepłem i radością rodz-
inną. Będziemy składać sobie życzenia. Może 
warto zastanowić się, czy życząc komuś 
wszystkiego najlepszego wypowiadamy to 
szczerze. Czy nasze słowa są prawdziwe.
   Wielkim tego świata chodzi o to w ich 
poczynaniach, aby nas skłócić, wystraszyć. 
Człowiekiem, który ulega emocjom i nie myśli 
racjonalnie jest łatwiej kierować, sterować. Nie 
dajmy się jako jednostka, jako społeczeństwo. 

  W jedności siła!
                                                                                                                      

            Łukasz Russa 
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Miesiąc listopad, w którym wspominamy 
swoich bliskich zmarłych oraz tych, którzy 
osiągnęli świętość pozwala głębiej się zasta-
nowić nad własnym „ja”. Jednak współczesny 
świat, pełen konsumpcjonizmu, zabiegania 
za karierą, odrywa nas od tego, co duchowe. 
Ważniejszym staje się nowa posada, grubszy 
portfel. Zapominamy o tym, że obok nas jest 
drugi człowiek, któremu skąpimy czasu. Da-
jemy wciągać się w wojenki społeczne, które 
doprowadzają do tego, że stajemy się wilkami 
we własnym stadzie. Komunikacja kończy się 
na napisaniu krótkiej wiadomości tekstowej. A 
wyrażenie emocji na przesłaniu emoji. Czas, 
który moglibyśmy poświęcić drugiej osobie 
przeznaczamy na własne przyjemności. Aż 
nagle uświadamiamy sobie, że zamknęliśmy 
się we własnej skorupie, którą potem ciężko 
rozbić. Dajemy ponieść się emocjom, które 
ciężko przezwyciężyć. Nie widzimy nikogo 
poza sobą. A często drugi człowiek potrzebu-
je jedynie naszej obecności, dobrego słowa. 
Ks. Twardowski pisał w jednym ze swoich 
wierszy „Spieszmy się kochać ludzi, tak szyb-
ko odchodzą…”. Czy miłością do drugiego 
człowieka, jest to, że boimy się jego obec-
ności? Czy miłością do drugiego człowieka 
jest to, że go obmawiamy? Czy miłością do 
drugiego człowieka jest pisanie w jego stronę 
niepochlebnych komentarzy w jego stronę? 
Czy miłością wobec drugiego człowieka jest 
to, że go odpychamy własnym egoizmem i za-
wziętością? Czy nie łatwiej jest sobie wyjaśnić 
wprost pewne kwestie tak, aby nie popadać w 
gniew? Zamykamy się we własnych czterech 
ścianach, włączamy komputer i, czując się 
odważni, napadamy na drugiego człowieka, 
często nawet nie myśląc nad tym, co piszemy, 
bojąc się konfrontacji w życiu realnym. Jednak 
mało kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że 
nasze życie jest kruche. Dzisiaj jesteśmy w 
pełni sił, a za kilka godzin nasze życie może 
ulec pełnej przemianie, kiedy to my będziemy 
potrzebować pomocy. I co wtedy? Łatwo jest 
siać nienawiść, zamykać się w sobie, nie 

patrząc na konsekwencje.
   Jesienne wieczory, które stają się z każdym 
dniem coraz dłuższe, niech staną się chwilami 
na wyciszenie, którego nam tak dzisiaj braku-
je. Może warto w te dni z kimś porozmawiać, 
dać tej osobie swój czas. Niewiele potrzeba, 
by wiele zdziałać. Często nasz uśmiech może 
komuś odmienić świat. Dla nas to mało, dla 
drugiego człowieka może być czymś, czego 
nie będzie potrafić opisać.
   Niedługo będziemy cieszyć się świętami, 
które kojarzone są z ciepłem i radością rodz-
inną. Będziemy składać sobie życzenia. Może 
warto zastanowić się, czy życząc komuś 
wszystkiego najlepszego wypowiadamy to 
szczerze. Czy nasze słowa są prawdziwe.
   Wielkim tego świata chodzi o to w ich 
poczynaniach, aby nas skłócić, wystraszyć. 
Człowiekiem, który ulega emocjom i nie myśli 
racjonalnie jest łatwiej kierować, sterować. Nie 
dajmy się jako jednostka, jako społeczeństwo. 

  W jedności siła!
                                                                                                                      

            Łukasz Russa 

Słowo od redakcji

"Polaków nie zdobywa się 
groźbą, ale sercem."

Kard. Stefan Wyszyński
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Wywiady

Każde dziecko chce żyć

Łukasz Russa: Kto był założycielem i jak 
długo istnieje Warszawskie Hospicjum dla 
Dzieci?
Beata Biały: Nasze hospicjum powstało 
26 lat temu. Założył je doktor Tomasz 
Dangel, anestezjolog i specjalista medycyny 
paliatywnej. Dostrzegł cierpienie nieuleczalnie 
chorych dzieci, które zupełnie niepotrzebnie 
spędzały czas swojej choroby w szpitalu, 
często poddawane uporczywej terapii, choć – 
co należy wyraźnie podkreślić – ich choroba 
była nieuleczalna. A to znaczy, że szpital nie 
mógł im już w niczym pomóc. Dr Dangel 
uznał, że takie dzieci powinny wrócić do domu, 
miejsca, gdzie czują się bezpieczne i gdzie 
dzięki medycynie paliatywnej mogą otrzymać 
profesjonalną opiekę. Tak powstało pierwsze w 
Polsce hospicjum domowe dla dzieci. 

ŁR: Czym zajmuje się Fundacja? Na stronie 
wymienionych jest kilka zakresów działania. 
Proszę o nich opowiedzieć Czytelnikom. 
BB: Dwa najważniejsze filary działalności 
naszej Fundacji to hospicjum domowe dla 
dzieci i hospicjum perinatalne. Ich działalność 
jest w pewnym sensie powiązana, bo zdarza 
się tak, że dzieci, których rodzice na etapie 
ciąży byli pod opieką hospicjum perinatalnego, 
trafiają później pod opiekę naszego hospicjum 
domowego, ale nie jest to reguła. Pacjenci 
hospicjum domowego kierowani są do nas 
z różnych miejsc, np. szpitali czy od lekarzy 
pierwszego kontaktu. Reasumując, naszą 
najważniejszą misją jest pediatryczna i 
perinatalna opieka paliatywna. Na tym jednak 
nie koniec. Jak zapewne przeczytał pan reaktor 
na naszej stronie internetowej, nasza statutowa 
działalność polega też na wspieraniu rozwoju 
pediatrycznej opieki paliatywnej w Polsce. W 
tym celu prowadzimy działalność dydaktyczną 

i naukową. Regularnie organizujemy kursy 
dla lekarzy i studentów medycyny obejmujące 
właśnie zagadnienia dotyczące medycyny 
paliatywnej. Kilka dni temu zakończył się 
prowadzony przez naszych ekspertów (w 
tym dr. Tomasza Dangla i profesor Joannę 
Szymkiewicz-Dangel) kurs specjalizacyjny 
dla lekarzy. Nasza Fundacja prowadziła też 
działania zmierzające do upowszechnienia 
domowej formy opieki paliatywnej w Polsce. 
W 2006 roku stworzyliśmy program pomocy 
dla nowo powstających hospicjów domowych 
dla dzieci, które po spełnieniu określonych 
kryteriów mogły ubiegać się w WHD o 
wsparcie finansowe, dydaktyczne i rzeczowe. 
Przyznaliśmy granty opiewające w sumie na 
10,7 mln. złotych. Taką formę pomocy uzyskało 
w sumie 8 hospicjów z całej Polski. Wszystkie 
one funkcjonują do dziś. 

ŁR: Hospicjum kojarzone jest z osobami 
starszymi. Państwo opiekują się dziećmi, 
tymi narodzonymi i nienarodzonymi. Jak 
taka opieka wygląda? 
BB: To, o czym pan wspomniał, jest jedną z 
naszych bolączek. Faktycznie, w świadomości 
społecznej niezwykle często pojęcie hospicjum 
automatycznie kojarzy się z geriatrią i mało kto 
myśli wtedy o dzieciach. Jeśli chodzi o opiekę 
nad dziećmi nienarodzonymi, jest ona domeną 
hospicjum perinatalnego. To bardzo złożony 
proces. Hospicjum perinatalne związane jest 
ściśle z prowadzoną przez naszą Fundację 
Poradnią USG Agatowa. Trafiają tam rodzice, u 
których nienarodzonych dzieci zdiagnozowano 
ciężką chorobę lub wadę (albo zespół wad). 
Hospicjum, w powiązaniu z poradnią, oferuje 
tym rodzicom bardzo kompleksową pomoc. 
Stawiana lub potwierdzana jest diagnoza. 
Jeśli jest taka potrzeba, proponowane są i 
organizowane konsultacje innych specjalistów  
(na przykład genetyków). Rodzicom oferowane 
jest też zorganizowanie opieki położniczej dla 
kobiety ciężarnej, zaplanowanie

Z Beatą Biały, rzecznikiem 
prasowym Warszawskiego Hospic-

jum dla Dzieci rozmawiał 
                                 Łukasz Russa.
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Wywiady

miejsca porodu i miejsca leczenia noworodka. 
Przez całą ciążę i okres okołoporodowy  rodziny 
mają zapewnione wsparcie psychologiczne. 
Jeśli dziecko urodzi się nieżywe, rodzice 
mogą skorzystać z naszej grupy wsparcia w 
żałobie. Prowadzimy też Szkołę Rodzicielstwa 
dedykowaną dla rodzin będących pod opieką 
naszego hospicjum perinatalnego. Jest to 
kilkudniowy kurs, gdzie zajęcia prowadzą 
lekarze, położne, fizjoterapeuci, psycholodzy. 
Są wykłady i zajęcia praktyczne. Program jest 
dostosowany do potrzeb rodziców, których 
ciąża jest trudna, naznaczona chorobą dziecka. 
Jeśli chodzi o dzieci narodzone, nasza Fundacja 
oferuje im opiekę hospicjum domowego.

ŁR: No właśnie, państwa Fundacja kładzie 
nacisk na to, by dziećmi chorymi opiekować 
się w domu. Jak wyglądają wasze działania, 
które mają pomóc rodzinie i dziecku, które 
zostało dotknięte cierpieniem? 
BB: O tym, dlaczego uważamy, że hospicjum 
domowe jest optymalną formą opieki, już 
mówiłam. Podkreślę tylko, że w domu znacznie 
obniżamy poziom cierpienia emocjonalnego, 
które jest niemal zawsze związane z pobytem 
w szpitalu. Jak wygląda nasza opieka? 
Opisuje ją powszechnie ostatnio używane 
pojęcie – holistyczna - czyli całościowa. 
Nasz zespół jest interdyscyplinarny. Każdy 
ma do spełnienia określoną rolę. Lekarze, 
pielęgniarki, fizjoterapeuci odpowiadają za 
opieką medyczną. Psycholodzy i kapelan 
– za wsparcie psychologiczne i duchowe. 

Pracownicy socjalni wspierają rodziny w 
kwestiach związanych z problemami dnia 
codziennego – pomagają w załatwianiu 
spraw urzędowych, np. dotyczących zasiłków, 
organizują rodzinom wypoczynek wakacyjny 
lub weekendowy, a przede wszystkim dbają o 
to, by warunki, w jakich przebywa chore dziecko, 
były odpowiednie. Jeszcze przed przyjęciem 
do naszego hospicjum pracownik socjalny 
odwiedza rodzinę i ocenia jej potrzeby. Gdy to 
konieczne, wykonujemy remont, adaptujemy 
pomieszczenia do potrzeb chorego dziecka, 
doposażamy. Rodzina otrzymuje od Fundacji 
sprzęt medyczny, leki, środki pielęgnacyjne. 
Wszystkie te koszty pokrywa Fundacja. 
Nasza opieka obejmuje całą rodzinę, a nie 
tylko pacjenta, i trwa tak długo, jak rodzina 
tego potrzebuje. Przez cały czas prowadzimy 
grupy wsparcia dla rodzeństwa chorych dzieci, 
a kiedy dziecko odchodzi cała rodzina może 
skorzystać z grup wsparcia w żałobie.

ŁR: Czy każde dziecko i każda rodzina 
może skorzystać z pomocy domowego 
hospicjum? Jakie macie zasady?
BB: Zasady, jakimi się kierujemy, są ściśle 
związane z tym, jak definiowana jest opieka 
paliatywna, oraz z faktem, że jesteśmy 
hospicjum domowym. Po pierwsze, choroba 
dziecka powinna być nieuleczalna i obarczona  
wysokim  ryzykiem > przedwczesnej śmierci. 
To może ocenić tylko lekarz, dlatego to lekarz 
kieruje dziecko do hospicjum. Oczywiście 
rodzice lub opiekunowie, ewentualnie dziecko, 

które ukończyło 
16 lat, muszą 
uznać, że w 
n a j l e p s z y m 
i n t e r e s i e 
dziecka będzie 
o d s t ą p i e n i e 
od leczenia 
w szpitalu i 
rozpoczęc ie 
o p i e k i 
paliatywnej w 
domu. Rodzice> 
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muszą zaakceptować fakt, że nasza opieka 
nie ma na celu leczenia choroby (bo jej nie da 
się wyleczyć), ale sprawienie, by jej objawy 
były jak najmniej dotkliwe. Tyle, jeśli chodzi 
o skierowanie. Potem następuje konsultacja 
– lekarz i pielęgniarka naszego hospicjum 
spotykają się z lekarzem prowadzącym i 
rodzicami dziecka. Warunkiem koniecznym jest 
to, by rodzic lub opiekun był w stanie sprawować 
całodobową opiekę nad dzieckiem oraz umiał 
komunikować się z pracownikami hospicjum w 
języku polskim – nasz dyżur trwa 24 godziny na 
dobę przez 7 dni w tygodniu, więc możliwość 
takiego kontaktu jest kluczowa. Kolejny 
warunek dotyczy rejonu działania – opiekujemy 
się dziećmi mieszkającymi w Warszawie i w 
promieniu ok. 100 km od niej. To ważne, bo 
nasza opieka polega na wizytach domowych, 
więc żeby nasi pracownicy mogli poświęcać 
pacjentom tyle czasu, ile oni potrzebują nie 
możemy pokonywać jeszcze większych 
odległości. Żeby dać wyobrażenie o skali 
działania, powiem, że moje koleżanki i koledzy 
pokonują rocznie samochodami ponad 400 tys. 
km. O tym, że pracownik socjalny upewnia się 
co do właściwych warunków w mieszkaniu, już 
mówiłam. 
ŁR: Obecnie Polska, świat zmaga się z 
pandemią koronawirusa. Jak wygląda 
działanie Fundacji w tych trudnych 
czasach?
BB: No cóż, czasy trudne, więc jest trudniej. 
Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo 
pacjentów. Pragnę podkreślić, że nasz 
kierownik medyczny, doktor Artur Januszaniec, 
który jest jednocześnie prezesem Fundacji, 
wprowadził u nas reżim sanitarny na bardzo 
wczesnym etapie pandemii, jeszcze zanim 
został on wprowadzony administracyjnie. 
Zespół hospicjum podzielony jest na dwa 
niestykające się z sobą podzespoły. Chodzi o 
to, by w przypadku zetknięcia z koronawirusem 
kwarantanna nie objęła całego hospicjum, 
bo wtedy nasi pacjenci zostaliby bez opieki. 
Stosujemy środki ochronne – maseczki, 
kombinezony, rękawiczki, środki dezynfekujące 
– wszystko, co zmniejsza ryzyko infekcji. Część 
wizyt, np. jeśli rodzina zetknęła się z wirusem, 

odbywa się w trybie tele-porady. Pracownicy 
Fundacji, których zadania to umożliwiają, na 
przykład ja, pracują zdalnie. Nasze codzienne 
odprawy odbywają się za pośrednictwem 
Internetu. Trudno też nie wspomnieć, że 
pandemia istotnie wpływa na nasze finanse. 
Koszty działalności poszybowały w górę. Całe 
szczęście, że wspierają nas darczyńcy, dzięki 
którym choć częściowo możemy te koszty 
zmniejszyć. 

ŁR: Czy Państwo jesteście w stanie pomóc 
w cierpieniu każdemu dziecku? Pewien 
perinatolog powiedział, że współczesna 
medycyna jest w stanie uśmierzyć każdy 
ból. Jak to wygląda w praktyce? 
BB: Nie jestem lekarzem, więc trudno mi 
wypowiadać się w kwestiach medycznych. 
Ale z tego, co wiem od moich hospicyjnych 
kolegów, medycyna paliatywna może 
naprawdę dużo. Nasi lekarze, pielęgniarki i 
fizjoterapeuci są świetnie wykształceni, mają 
ogromne doświadczenie i robią wszystko, 
by pacjenci nie cierpieli z powodu objawów 
związanych z ich chorobą. I w zdecydowanej 
większości przypadków to się udaje. Trzeba 
przy tym zauważyć, że wbrew stereotypom, 
hospicja dziecięce nie zajmują się wyłącznie 
pacjentami chorymi na nowotwory. Paleta 
chorób kwalifikujących do opieki paliatywnej 
jest bardzo szeroka – to choroby metaboliczne, 
neurologiczne, wady rozwojowe. Często są to 
choroby rzadkie, nawet nieopisane w literaturze 
medycznej. 

ŁR: Czy udało się stwierdzić, czy dziecko 
z wadą letalną, np. będące bez mózgu 
lub jakąś inną, będące pod sercem matki 
odczuwa ból? 
BB: Znów muszę podkreślić, że nie mam 
kompetencji, by na to pytanie odpowiedzieć. 
Mogę jedynie zacytować wypowiedź założyciela 
naszego hospicjum, dr. Dangla, który powiedział 
w którymś z wywiadów, że brakuje w tej kwestii 
konsensusu. Są eksperci, którzy twierdzą, że 
dojrzałość układu nerwowego wystarczająca 
do odczuwania bólu pojawia się w 20. tygodniu 
ciąży. Inni autorzy przyjmują, że ta granica to 24. 

Wywiady
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tydzień, a jeszcze inni, że 15. 

ŁR: Przez ostatnie dni w Polsce przetoczyła 
się fala strajków kobiet. Jednym z 
głoszonych postulatów jest prawo 
,,wyboru’’ dla kobiety. Państwa Fundacja 
na pewno nie raz zetknęła się z rodzicami, 
którzy zastanawiali się nad wyborem czy 
dziecko urodzić z wadą czy je ,,usunąć’’. 
Korzystając z Waszego doświadczenia, jak 
można pomóc takim rodzinom? 
BB: Jak już mówiłam na początku tego 
wywiadu, taką pomoc oferuje nasze hospicjum 
perinatalne. Nie chciałabym się powtarzać, 
więc powiem krótko, że najlepszą pomocą jest 
po pierwsze rzetelna diagnoza, a po drugie 
wsparcie psychologiczne przez cały okres 
ciąży.Chcę też podkreślić, że niezwykle istotne 
jest uświadomienie rodzicom, że istnieje coś 
takiego jak pediatryczna opieka paliatywna, 
która może im skutecznie pomagać, jeśli ich 
dziecko narodzi się nieuleczalnie chore. Z 
doświadczeń naszego hospicjum perinatalnego 
wynika, że bardzo wielu rodziców zwyczajnie o 
tym nie wie i dopiero u nas dowiadują się, że 
mają możliwość otrzymania takiego wsparcia. 

ŁR: W tym całym zamieszaniu, którego 
jesteśmy świadkami w Polsce mówi się 
wiele o prawach kobiet. Gdzie w tym 
wszystkim rola mężczyzny, ojca? Czy 
rzeczywiście tak jest, że wielu mężczyzn 

w tych trudnych chwilach odchodzi od 
swoich kobiet? 
BB: Nie znam takich statystyk, więc trudno 
mi odnosić się do liczb czy procentów. Od 
koleżanki psycholog pracującej w naszym 
hospicjum perinatalnym wiem, że nie spotkała 
zbyt wielu przypadków porzucenia kobiety 
podczas ciąży, ale zetknęła się z przypadkami 
porzucenia już po narodzinach dziecka, a 
także z tzw. porzuceniem emocjonalnym, to 
znaczy odsunięciem się od mamy i dziecka, 
choć rodzice nadal mieszkają razem. Nie 
wiem jednak, czy nasze hospicjum jest pod 
tym względem reprezentatywne.  Pyta pan 
też o rolę ojca. Cóż, dziś już chyba nikt nie ma 
wątpliwości, że jest ona ogromna. Nieco inna 
niż rola mamy, ale niemniej ważna. W naszym 
hospicjum perinatalnym namawiamy rodziców, 
by w spotkaniach z lekarzami i psychologami 
uczestniczyli wspólnie. To samo dotyczy zajęć 
w Szkole Rodzicielstwa. Zwykle się to udaje. 

ŁR: Czy zdarzyło się, że rodzice żałowali 
swojej decyzji po urodzeniu się dziecka z 
ciężką wadą letalną? 

BB: Nie wiem. Mogę jedynie powiedzieć, 
że ci rodzice z naszego hospicjum, z 
którymi miałam okazję rozmawiać, nigdy nie 
artykułowali tego w ten sposób. Nie ukrywali 
natomiast, że opieka nad nieuleczalnie 
chorym dzieckiem jest bardzo trudna i cieszą 
się, że mają w niej nasze wsparcie.

ŁR: W Polsce mało mówi 
się o poronieniach. W wielu 
przypadkach jest to temat tabu. 
Kobieta, która to > przeżyła boi 
się wykluczenia społecznego. 
Jak pomóc takiej osobie, jak z 
nią rozmawiać? 
BB: Panie redaktorze, to 
naprawdę jest pytanie do 
psychologa. Nie chcę wchodzić 
w kompetencje moich koleżanek 
i kolegów. >

Wywiady
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ŁR: Fundacja pomaga rodzicom 
przygotować się na odejście swojego 
dziecka oraz pomaga rodzicom już po 
śmierci swojej pociechy. Jak to wygląda w 
praktyce? 
BB: To jest głównie rola psychologów. Pracują 
oni indywidualnie z każdą rodziną – czy to na 
etapie ciąży, czy w hospicjum domowym, ale 
także w grupach wsparcia. Jak już wspominałam 
wcześniej, te grupy obejmują zarówno rodziców 
chorego dziecka, jak i jego rodzeństwo. Kiedy 
dziecko umiera, rodziny mogą korzystać z grup 
wsparcia w żałobie, ale czasem korzystają też 
z indywidualnej pomocy naszych psychologów. 

ŁR: Czy Fundacja pomaga kobietom, 
rodzinom, które zastanawiają się nad 
decyzją czy dziecko usunąć poprzez 
aborcję? Jeśli tak, to jak pomagacie takim 
osobom? 
BB: Rolą hospicjum perinatalnego jest pokazać 
rodzicom, którzy stają przed tak dramatycznym 
dylematem, jakie mają opcje i jakie 
konsekwencje może za sobą pociągnąć każda 
z nich. Z doświadczeń naszego hospicjum 
perinatalnego wynika, że sam fakt, iż rodzice 
dowiadują się o możliwościach medycyny 
paliatywnej, >stanowi wielką pomoc. To daje 
im nadzieję, że nie zostaną sami, że będą 
mogli z kimś dzielić 
trud opieki nad 
n i e u l e c z a l n i e 
chorym dzieckiem. 
Szanujemy przy 
tym autonomię 
rodziców i nie 
wywieramy na nich 
presji. Oferujemy 
za to kompleksową 
opiekę – medyczną 
i psychologiczną. 
Z n a k o m i t a 
w i ę k s z o ś ć 
decyduje się na 
kontynuowanie 
ciąży.

ŁR: Jak pomagacie matkom, które dokonały 
aborcji? Z jakimi problemami przychodzą 
do was takie kobiety? 

BB: Wydaje mi się, że wyjaśniłam już dosyć 
dokładnie, na czym polega rola hospicjum 
perinatalnego. Nie jesteśmy poradnią 
psychologiczną, ale placówką, gdzie rodzice 
oczekujący narodzin chorego dziecka mogą 
się udać po pomoc. Kobiety, o których pan 
wspomniał w swoim pytaniu, raczej będą 
szukały pomocy gdzie indziej. 

ŁR: Do kogo skierowane są Grupy Wsparcia 
w Żałobie? Na Państwa stronie widocznych 
jest kilka takich grup. 
BB: Jak już mówiłam – do całej rodziny. 

ŁR: Hospicjum zaprasza do udziału w 
wolontariacie. Kto może w nim brać udział i 
jak wygląda praca wolontariusza? 
BB: Wolontariuszem może być osoba 
pełnoletnia. To warunek sine qua non. 
Rekrutacją zajmuje się koordynator pracy 
wolontariatu – jego dane kontaktowe można 
znaleźć na naszej stronie internetowej. 
Kandydat na wolontariusza wypełnia ankietę 

Wywiady
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Zachęcamy wszystkich do wsparcia
 Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. 

Darowiznę można wpłacać na konto o numerze:
33 1240 1082 1111 0000 0428 2080

Nazwa i adres organizacji pożytku publicznego:
Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

ul. Agatowa 10, 03-680 Warszawa
Jako tytuł wpłaty prosimy podać:

Darowizna na cele statutowe Fundacji WHD
Więcej o możliwościach i formach pomocy 

można 
przeczytać na stronie: 

https://www.hospicjum.waw.pl/pomagam/ka-
zdy-moze-pomoc

Wywiady
i umawia się z naszym koordynatorem na 
spotkanie i wywiad. Ważne są motywacje 
takiej osoby, a także jej predyspozycje – ich 
określeniu służy taka rozmowa. Jeśli wypadnie 
pozytywnie, osoba taka przechodzi szkolenie 
– bierze udział w naszych odprawach, jeździ 
z naszymi pracownikami do pacjentów. Formy 
pomocy są bardzo różne. Wolontariusze 
opiekują się pacjentami, ich rodzeństwem, 
odciążają rodziców w codziennych sprawach, 
ale także pomagają Fundacji, na przykład 
w organizowaniu kursów, porządkowaniu 
dokumentów, pakowaniu i wysyłaniu naszego 
kwartalnika „Hospicjum”. Muszę wspomnieć, że 
pomagają nam też wolontariusze niepełnoletni 
– w ramach szkolnego wolontariatu. Mamy 
kilka zaprzyjaźnionych szkół w Warszawie, na 
które zawsze możemy liczyć. 

ŁR: Jak można pomóc Warszawskiemu 
Hospicjum dla Dzieci? 
BB: Form pomocy jest wiele. Jesteśmy 
organizacją pozarządową, gros kosztów 
naszej działalności statutowej pokrywamy 
dzięki darczyńcom. Mogą nas wspierać 
zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, przekazując 
darowizny finansowe i rzeczowe. Można także 
wpłacać pieniądze online, przez naszą stronę 

internetową, zorganizować zbiórki w sieci lub 
aukcje charytatywne, na przykład na Allegro. 
Bardzo ważnym źródłem naszego finansowania 
są wpływy z 1% podatku od osób fizycznych. 
Jeśli ktoś z Państwa Czytelników, rozliczając 
swój PIT, zechce tam wpisać nasz 
KRS – 0000097123, będziemy bardzo 
wdzięczni.

 ŁR: Dziękuję za rozmowę. 
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Dziedzictwo rewolucji październikowej
  Listopad kojarzy się przede wszystkim z 
Wszystkich Świętych, Zaduszkami i Narodowym 
Świętem Niepodległości, natomiast warto też 
w jego czasie przyjrzeć się bardziej ponurym 
rocznicom z nim związanym. Przekładając 
stare rosyjskie datowanie na nasz współczesny 
kalendarz - to właśnie w tym miesiącu wybuchła 
rewolucja październikowa, 7 listopada 1917 
roku. Rewolucja ta wyniosła bolszewików 
do władzy w Rosji. Wybuchła krwawa wojna 
domowa w byłym cesarstwie, w której tzw. biali 
- zwolennicy dawnego ustroju, przegrali. Rosja 
Radziecka zwyciężyła, stając się pierwszym 
na świecie państwem komunistycznym. W XX 
wieku komunizm rozprzestrzenił się także na 
inne kraje, gdzie albo sprawował władzę albo do 
niej dążył. Państwa, które były lub są pod władzą 
komunistów to poza Związkiem Sowieckim, 
Polska, Niemiecka Republika Demokratyczna, 
Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, 
Jugosławia, Albania, Afganistan, Mongolia, 
Chiny, Korea Północna, Wietnam, Kambodża, 
Laos, Nepal, Kuba, Mozambik, Etiopia, Benin, 
Angola. Istotny wpływ mieli komuniści między 
innymi w Hiszpanii, we Włoszech, we Francji, w 
Austrii, w Niemczech. Nawet w kraju kojarzonym 
z demokracją, republikanizmem i liberalizmem - 
mowa o Stanach Zjednoczonych - funkcjonuje 
od ponad 100 lat Komunistyczna Partia USA. 
Bilans komunizmu jest przerażający - historycy 
szacują łączną liczbę jego ofiar na świecie 
nawet na 100 milionów ludzi, co czyni z niego 
najkrwawszą, najbardziej zbrodniczą ideologię w 
dziejach . Co jednak ta ideologia głosiła i głosi? 
Ku przestrodze opiszę to w niniejszym artykule.
  Co to jest komunizm? Fryderyk Engels 
odpowiedział prosto: ,,Komunizm jest to 
nauka o warunkach wyzwolenia proletariatu’’ 
. Odpowiedź politologiczna, wyjaśniająca 
naturę tej ideologii, musi być jednak bardziej 
rozbudowana. Komunizm, marksizm, socjalizm, 
bolszewizm, leninizm, stalinizm są to terminy, 
które pojawiają się w dyskursie wokół ideologii 
sowieckiej. Inne jej odmiany, występujące 
w partiach i ugrupowaniach, również spoza 

ZSRS, to trockizm, luksemburgizm, maoizm, 
dżucze. Powiązane z marksizmem zjawiska to 
chociażby teoria krytyczna, anarchokomunizm 
i współczesne formy radykalnego socjalnego 
feminizmu. Wszystkie powyższe nurty są do 
siebie zbliżone, opierają się na zasadniczo 
wspólnej ,,wrażliwości’’ społecznej i orientacji 
politycznej. Różnią się w szczegółach, co do 
rozumienia pewnych założeń strategicznych. 
Jako najważniejsze postaci komunizmu/
socjalizmu/marksizmu należy wskazać Karola 
Marksa (1818-1883), Fryderyka Engelsa 
(1820-1895), Różę Luksemburg (1871-1919), 
Karla Liebknechta (1871-1919), Karla 
Kautskyego (1854-1938), Ludwika Krzywickiego 
(1859-1941), Włodzimierza Lenina (1870-1924), 
Lwa Trockiego (1879-1940), Aleksandrę 
Kołłontaj (1872-1952), Antonio Gramsciego 
(1891-1937), Józefa Stalina (1878-1953), Ho Chi 
Minha (1890-1969), Mao Zedonga (1893-1976), 
Josipa Broz Tito (1892-1980), Envera Hoxhę 
(1908-1985), Che Guevarę (1928-1967), Kim Ir 
Sena (1912-1994), Fidela Castro (1926-2016). 
Na obrzeżach bardziej anarchistycznych 
zaś Michaiła Bakunina (1814-1876), Piotra 
Kropotkina (1842-1921), Emmę Goldman 
(1869-1940). Większość wymienionych wyżej 
postaci ma na koncie udział w krwawej rewolucji 
albo sprawowanie krwawych, totalitarnych 
rządów. 
  Geneza socjalizmu to refleksja nad 
występującymi nierównościami społecznymi, 
nad podziałem na ,,wyższych i niższych, 
gospodarnych i lekkomyślnych, bogatych i 
ubogich, zadowolonych i niezadowolonych’’. 
Niezadowoleni zawsze będą chcieli zmiany 
sytuacji, ale tragedią socjalizmu jest to, że 
,,pokrzywdzeni nie potrafią także zrozumieć, 
iż to, co jako niesprawiedliwość odczuwają, 
jest przede wszystkim wynikiem przyrodzonej 
nierówności natury ludzkiej, która musi znaleźć 
swój wyraz także i w stosunkach materialnych’’.  
Różne źródła, które wpłynęły na powstanie 
komunizmu pochodzą nawet z czasów 
starożytnej Grecji (u Platona).  

Narodowe
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 Można z dozą rezerwy stwierdzić, że 
w średniowieczu funkcjonowały pewne 
społeczności proto-komunistyczne (pod 
względem stosunku do własności). W 
nowożytności pojawiają się różne utopijne wizje, 
w tym ta Tomasza Morusa. W XVII wieku również 
istniały społeczności bez własności prywatnej. 
Oświecenie przynosi krytykę religii, gloryfikację 
rozumu i człowieka oraz wykwit nowych 
pomysłów na urządzenie społeczeństwa, 
które kończą się rewolucją francuską. Rodzi 
się w następnych latach ruch socjalistyczny, 
pod postacią socjalizmu utopijnego. Wraz z 
początkiem rewolucji przemysłowej powstaje 
współczesna forma komunizmu.
  Przesłanie, jakie niesie światu komunizm jest 
wyrażone między innymi w jego symbolice, 
wśród której znajdują się czerwony sztandar, 
sierp i młot, gwiazda czerwona. Już od czasów 
rewolucji francuskiej czerwony sztandar miał 
symbolizować ,,krew wściekłych robotników’’. 
Od połowy XIX wieku staje się symbolem 
szeroko pojętej lewicy - socjalizmu, komunizmu, 
marksizmu, związków zawodowych, 
anarchizmu. Czerwień pochodzi od krwi 
robotników poległych w walce klasowej. Jest 
ona znakiem woli oporu, wyrażonej w kontrze 
do białej flagi pokoju i kapitulacji. Czerwony 
sztandar to zapowiedź zemsty i walki. Pieśń o 
nim  zawiera takie słowa:

Nadejdzie jednak dzień zapłaty,
Sędziami będziem wtedy my!

Nasz sztandar płynie ponad trony,
Niesie on zemsty grom, ludu gniew,

Przyszłości rzucając siew,
A kolor jego jest czerwony,

Bo na nim robotników krew!
Porządek stary już się wali,
Żywotem dla nas jego zgon,

Precz z tyranami, precz z ździercami!...
Niech zginie stary, podły świat!
My nowe życie stworzym sami

I nowy zaprowadzim ład!

  Znak sierpa i młota ma wyrażać sojusz ro-
botniczo-chłopski oraz współpracę płci (sierp 
- kobieta, młot - mężczyzna), jak na znanej 
rzeźbie Wiery Muchiny ,,Robotnik i kołchoźnica’’. 
Znak gwiazdy czerwonej, wywodzący się 

z pierwszych lat XX wieku, ma wielorakie 
znaczenie: 1) 5 palców dłoni robotnika, 2) 5 
kontynentów, które ma ogarnąć rewolucja 
komunistyczna, 3) 5 grup, które mają budować 
komunizm (młodzież, wojsko, robotnicy, chłopi, 
inteligencja), 4) symbol służby wojskowej i walki 
w obronie zdobyczy komunizmu (jako kontra 
do pokojowego sierpa i młota), 5) w ułożeniu 
nad sierpem i młotem wskazuje na przewodnią 
rolę partii w państwie komunistycznym. Warto 
wspomnieć w tym miejscu o znaku trzech strzał, 
który nie jest symbolem stricte komunistycznym, 
ale jest używany przez środowiska 
komunizującej, socjalistycznej lewicy. Znak 
ten powstał w latach 30. w Niemczech jako 
symbol opozycji antyhitlerowskiej (łatwo nim 
było zamalowywać swastyki). Trzy strzały 
były pierwotnie wymierzone w monarchizm, 
faszyzm i państwowy komunizm, ale z biegiem 
lat zyskały nowe znaczenie: przeciw wojnie, 
faszyzmowi i nacjonalizmowi oraz przeciw 
reakcji, kapitalizmowi, faszyzmowi.
  Marksizm, według W. Lenina, opiera się 
na trzech częściach składowych - filozofii 
marksistowskiej, ekonomii marksistowskiej i 
socjalizmie naukowym. Filozofia marksistowska 
to elementy heglizmu, materializm, determinizm, 
aktywizm. Heglowskie elementy marksizmu 
to alienacja, reifikacja i dialektyka. Alienacja 
jest pojęciem wyobcowania człowieka, który 
zatraca swoją kreatywność i wolność przez 
traktowanie pracy jako zjawiska zewnętrznego 
i podporządkowanie się jej. Własność prywatna 
i system wzmacniają alienację. W komunizmie 
alienacja zostanie przezwyciężona, a człowiek 
podporządkuje sobie to, co uważał za obce. 
Reifikacja oznacza uznawanie pewnych zjawisk, 
fenomenów czy procesów za niezależne od 
działań społecznych, oderwane od swych 
twórców. 
  W tym kontekście np. władza lub prawo są 
reifikowane, jeśli uznaje się ich pochodzenie np. 
od Boga. Dialektyka to proces rozwoju przez 
powstawanie i znoszenie przeciwieństw, a także 
metoda rozumowania polegająca na tezie, 
antytezie i syntezie. Materializm dialektyczny 
(diamat) zakłada monizm rzeczywistości > 
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wszystko jest materią i nie ma pierwiastka 
duchowego. Materia jest niezniszczalna 
(przechodzi tylko w inne formy), wieczna 
(kosmos nie ma początku ani końca), istnieje w 
czasie i przestrzeni, racjonalna (można ją opisać 
rozumem). W sensie rozumienia filozofii dziejów 
diamat prowadzi do teorii prawa walki klas. 
Materializm dialektyczny miał swoje dogmatyczne 
prawa, pod które interpretowano rzeczywistość, 
nawet jeśli była sprzeczna z nimi. Odrzucano 
nawet świadectwo własnych zmysłów, jeśli 
było niezgodne z dialektyką. Prowadziło to do 
swoistego zaburzenia myślenia, określanego za 
G. Orwellem jako dwójmyślenie oraz stosowania 
nowomowy. Materializm historyczny wynika z 
diamatu w obszarze nauk społecznych. Jego 
podstawą jest stwierdzenie, że byt określa 
świadomość. Wprowadzone są pojęcia bazy i 
nadbudowy. Baza są to siły wytwórcze i stosunki 
produkcji w danym społeczeństwie. Warunkuje 
ona wszelkie fenomeny i procesy społeczne. 
Nadbudowa, czyli cała nie-ekonomia (prawo, 
polityka, religia, moralność, kultura, państwo, 
instytucje państwowe etc.) jest zależna od bazy 
i z niej wynika, ale ma też zdolność zwrotnego 
oddziaływania na jej strukturę. Podmiotem 
dziejów są klasy społeczne, a dzieje są 
podzielone na okresy, formacje społeczne: 
wspólnoty pierwotnej, niewolnictwa, feudalizmu, 
kapitalizmu, socjalizmu i komunizmu. 
Determinizm zakłada, że wszystkie zjawiska są 
połączone ciągiem przyczynowo-skutkowym, 
który można opisać jako pewne prawa dziejów 
czy historii. Z tego punktu widzenia wywodzi się 
marksistowska wiara w zwycięstwo komunizmu. 
Aktywizm zakłada, że człowiek jest w stanie 
wpływać na procesy historyczne. Ekonomia 
marksistowska opiera się na koncepcjach 
angielskich, ale rozwija pojęcia alienacji i wyzysku. 
Teoria socjalizmu naukowego głosi, że socjalizm 
stanowi konieczne stadium rozwoju społecznego 
.Termin został ukuty, by zastąpić niezdolny do 
realnego działania socjalizm utopijny: ,,Socjalizm 
utopijny nie mógł jednak wskazać rzeczywistego 
wyjścia. Nie umiał wyjaśnić istoty niewolnictwa 
najemnego przy kapitalizmie, ani odkryć praw 
jego rozwoju, ani znaleźć tej siły społecznej, 

która zdolna jest stać się twórcą nowego 
społeczeństwa’’ . Marksistowska koncepcja 
sprawiedliwości brzmi ,,każdy według swych 
zdolności, każdemu według jego potrzeb’’ . W 
powyższy sposób przedstawiają się podstawowe 
koncepcje filozoficzne marksizmu. Ideologia 
ta jest utopijna, życzeniowa. Przykładem jest 
chociażby obarczenie winą za całe zło świata 
,,wyłącznie ustroju społecznego, który już nie 
odpowiada obecnym stosunkom’’ . Aby naprawić 
to zło, trzeba zmienić ustrój społeczny, dzięki 
czemu zniesie się nierówności, a jako iż ustrój 
ten opiera się na własności prywatnej, która 
pozwala na istnienie ludzi bogatych i biednych, 
trzeba znieść własność prywatną. Marksizm 
dąży do budowy raju na ziemi, mówiąc 
językiem Voeglinowskim, do immanentyzacji 
eschatonu, wynikającej z przekonania, że 
nieporządek świata można uporządkować 
dzięki nadzwyczajnej wiedzy.         Wyznawcy 
komunizmu niekiedy starają się usprawiedliwić 
swoje poglądy odwołując się do nauk Chrystusa 
i praktyk niektórych wspólnot chrześcijańskich, 
które odrzucają własność prywatną. W drugiej 
połowie XX wieku ukształtował się nawet 
heretycki odłam chrześcijański o nazwie teologii 
wyzwolenia, który chciał łączyć przesłanie 
chrześcijańskie z dążeniem do tzw. wyzwolenia 
społecznego. Również wcześniej istniały 
próby tworzenia takich kombinacji, o czym 
świadczy to, że Joachim Bartoszewicz w 
swoim ,,Podręcznym Słowniku Politycznym’’ 
wspominał to zjawisko już w 1922 roku: ,,są tacy, 
co twierdzą, iż socjalizm pochodzi od Chrystusa, 
który uznał równość ludzi’’ . W rzeczywistości 
te akrobacje intelektualne dowodzą tylko 
niezrozumienia lub intencjonalnego 
przeinaczania przesłania Chrystusa, który 
kazał nieprzyjaciół miłować, a nie robić przeciw 
nim rewolucję. Co więcej, chrześcijaństwo 
wskazuje raczej na zaakceptowanie własnej 
pozycji społecznej i sankcjonuje nierówności 
społeczne (np. feudalne). Celem chrześcijanina 
jest transcendencja i zbawienie własnej duszy. 
Niektórzy osiągają to przez wyrzeczenia 
od potrzeb własnej cielesności. Socjalizm 
przeciwnie, wszystko chce 
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  W rzeczywistości komunizm jest systemem 
na wskroś materialistycznym, odrzucającym 
religię jako ,,opium ludu’’, czyli coś, co ma 
uśmierzać ból wynikający z nędzy i wyzysku. 
,,Religia jest jedną z odmian ucisku duchowego, 
który wszędzie dławi masy ludowe [...]’’ . W 
związku z tym religia jest odrzucana ,,program 
nasz opiera się całkowicie na naukowym, i to 
właśnie materialistycznym światopoglądzie 
[...]. Nasza propaganda nieodzownie obejmuje 
również propagandę ateizmu [...]’’ . Wszelkie 
związki kościołów z państwem muszą zostać 
zniszczone, religia musi pozostawać sprawą 
prywatną, osobistą, natomiast pożądaną 
postawą jest ateizm. Materializm uznawany 
przez marksistów, dla których totemem stała 
się rzekoma ,,naukowość’’ ich własnych 
poglądów, pozbawia rzeczywistość ludzką 
całej duchowości. Liczy się tylko fizyczność, 
przetrwanie, byt. 
  Charakterystyczną cechą światopoglądu 
komunistycznego jest ujmowanie rzeczywistości 
jako zwalczających się przeciwieństw (w 
duchu Heglowskiej tezy i antytezy, których 
walka ma dać syntezę). Koncepcja walki klas, 
władzy proletariatu i końcowego efektu działań 
komunistów jest właśnie realizacją koncepcji G. 
Hegla: ,,Gdy w przebiegu rozwoju znikną różnice 
klasowe i cała produkcja zostanie skupiona 
w rękach zrzeszonych jednostek, władza 
publiczna utraci swój charakter polityczny. 
Władza polityczna we właściwym znaczeniu 
jest zorganizowaną przemocą jednej klasy w 
celu uciskania innej. Gdy w walce z burżuazją 
proletariat siłą rzeczy jednoczy się w klasę, 
poprzez rewolucję staje się klasą panującą i 
jako klasa panująca znosi przemocą dawne 
stosunki produkcji, to wraz z tymi stosunkami 
produkcji znosi warunki istnienia przeciwieństw 
klasowych, znosi w ogóle klasy i tym samym 
swoje własne panowanie jako klasy. Miejsce 
dawnego społeczeństwa burżuazyjnego z 
jego klasami i przeciwieństwami klasowymi 
zajmuje zrzeszenie, w którym swobodny 
rozwój każdego jest warunkiem swobodnego 
rozwoju wszystkich’’. Teza - burżuazja, 
antyteza - proletariat, synteza - społeczeństwo 

bezklasowe. Główny cel komunizmu został 
wskazany powyżej. Jest nim budowa nowego 
porządku świata - utopii, w której społeczeństwo 
będzie egalitarne, bezklasowe, pozbawione 
własności prywatnej i przesądów minionych 
epok. Komuniści widzą rzeczywistość jako 
walkę klas (za K. Marksem: ,,historia wszystkich 
dotychczasowych społeczeństw jest historią 
walk klasowych’’ ) - historyczny ciąg prób 
emancypacji klasy nieposiadającej od wyzysku i 
ucisku ze strony klasy posiadającej. Wymyślone 
co najmniej w połowie XIX wieku założenia (jeśli 
nie wcześniej), są dla komunistów aktualne 
do dziś . Klasy ze sobą walczą, ale dogmat 
determinizmu historycznego przyjęty w tej teorii 
zakłada, że ostatecznie to klasa nieposiadająca 
zwycięży wyzyskiwaczy i zbuduje nowy 
,,wspaniały’’ świat. Interesujący jest fakt, że 
schemat tej emancypacyjnej teoryjki opisujący 
pierwotnie walki robotników z kapitalistami, 
jest używany także do opisu tzw. krytycznej 
teorii rasowej (czarnoskórzy i inne ,,osoby 
koloru’’ w Stanach Zjednoczonych są uciskani, 
ale obalą systemowy rasizm i odbiorą białym 
,,przywileje’’), w radykalnym feminizmie (kobiety 
są uciskane przez system męskiej dominacji, 
tzw. patriarchat, ale ostatecznie uda się ten 
patriarchat zburzyć i wprowadzić równość płci), 
a także w niektórych koncepcjach ruchu LGBT+ 
(osoby ,,nieheteronormatywne’’ są uciskane 
przez system oparty na przywileju ,,heteryków’’, 
to jest heteroseksualnych), jak też w części 
teorii genderowych, zwłaszcza tych mówiących 
o prawie do swobodnego określania własnej 
płci - koncepcja transseksualności (osoby np. 
transseksualne są uciskane przez system 
oparty na dwóch płciach i przyporządkowanych 
rolach społecznych). Współcześnie w ruchach 
lewicowych, zwłaszcza bardziej skrajnych, 
dochodzi do częstych aliansów między grupami 
uciskanymi, które z różnych powodów mają 
walczyć z systemem. Żeby się o tym przekonać 
wystarczy spojrzeć na uliczne demonstracje 
lewicy, by dostrzec eksponowane razem 
czerwone sztandary, tęczowe flagi, symbole 
feministyczne. Komuniści z lubością wskazują 
zaś na rzeczywiste lub fikcyjne sojusze po > 
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stronie ,,systemu’’ (chociażby znany z polskich 
ulic inwektyw kierowany do policji i narodowców, 
,,faszyści, policja - jedna koalicja’’) - zresztą 
czynią to za przykładem swego mistrza, który
,,Manifest partii komunistycznej’’ rozpoczął 
od ,,Wszystkie potęgi starej Europy połączyły 
się w świętej nagonce przeciw temu widmu 
[komunizmu - AK]’’ . 
  Marksizm jest ideologią ekonomiczną. 
Koncepcja klas dotyczy klasy posiadającej środki 
produkcji (burżuazja, tzn. nowocześni kapitaliści 
korzystający z pracy najemnej) oraz tych, którzy 
ich nie mają, więc muszą sprzedawać swoją 
pracę (proletariat, tzn. nowocześni robotnicy). 
Burżuazja kieruje się wyłącznie interesem 
ekonomicznym. K. Marks i F. Engels opisują, 
jak kształtowała się ekonomicznie i politycznie, 
niszcząc świat tradycyjnych wartości, powinności 
feudalnych, stosunków średniowiecznych. 
,,Pobożna egzaltacja’’, ,,rycerski zapał’’, ,,drob-
nomieszczańska rzewność’’  ustąpić musiały 
prymatowi pieniądza i wyrachowaniu - nie wolno 
się jednak łudzić, że K. Marks z F. Engelsem 
tęsknili za średniowieczem - wyzysk ukryty został 
zastąpiony według nich wyzyskiem jawnym. 
Korespondujące z anarchizmem są słowa o 
państwie - ,,nowoczesna władza państwowa jest 
jedynie komitetem zarządzającym wspólnymi 
interesami całej klasy burżuazyjnej’’ . Walka 
z klasą burżuazyjną jest zatem jednocześnie 
walką przeciwko państwu. Komunizm twierdzi, 
że należy własność prywatną znieść - i jest to jego 
podstawowy postulat: ,,komuniści mogą zawrzeć 
swą teorię w jednym zwrocie: zniesienie własności 
prywatnej’’ . Zamiast własności prywatnej ma 
być ,,wspólne użytkowanie wszystkich narzędzi 
produkcji oraz podział wszystkich produktów 
na podstawie wspólnego porozumienia, czyli 
nastąpi tak zwana wspólnota dóbr’’ . Ludzie będą 
mogli zachować jednak do użytku własnego 
dobra, niezbędne do przetrwania i tylko do 
przetrwania. Komunizm potępia ,,gromadzenie 
bogactwa w rękach osób prywatnych, tworzenie 
i pomnażanie kapitału’’ . Kapitał nie jest według 
K. Marksa i F. Engelsa własnością osobistą, a 
społeczną, przeto zniesienie własności prywatnej 
usunie klasowy charakter własności społecznej, 
jaką jest kapitał. Innymi słowy środki produkcji 

pójdą pod zarząd proletariatu. Komuniści chcą 
znieść burżuazyjne osobowość, samodzielność 
i wolność (handlu, kupna i sprzedaży). Sukces 
polityczny proletariatu - przejęcie przezeń władzy 
- będzie miał skutki ekonomiczne, gdyż celem 
praktycznym komunizmu jest przeobrażenie 
stosunków ekonomicznych. Kroki, które trzeba 
wedle tej ideologii poczynić to nacjonalizacja 
i centralizacja wszystkich środków produkcji, 
możliwie szybkie zwiększenie mas wytwórczych 
(rozwój przemysłu). Sposobem mają być 
,,despotyczne wtargnięcia w prawo własności i 
w burżuazyjne stosunki produkcji’’. Jakie jeszcze 
działania należy podjąć? ,,Wywłaszczenie 
własności ziemskiej i użycie renty gruntowej 
na wydatki państwowe, wysoka progresja 
podatkowa, zniesienie prawa dziedziczenia, 
konfiskata własności wszystkich emigrantów 
i buntowników, scentralizowanie kredytu w 
rękach państwa poprzez bank narodowy o 
kapitale państwowym i o wyłącznym monopolu, 
scentralizowanie środków transportu w 
rękach państwa, zwiększenie liczby fabryk 
państwowych, narzędzi produkcji, udostępnianie 
gruntów do uprawy i ich melioracja według 
społecznego planu, jednaki przymus pracy dla 
wszystkich, utworzenie armii przemysłowych, 
zwłaszcza dla rolnictwa, zespolenie rolnictwa i 
przemysłu, działanie w kierunku stopniowego 
usunięcia przeciwieństwa między miastem 
a wsią, publiczne i bezpłatne wychowanie 
wszystkich dzieci. Zniesienie pracy fabrycznej 
dzieci w jej dzisiejszej postaci. Połączenie 
wychowania z produkcją materialną itd. itd.’’ . 
Nastąpi też likwidacja pieniędzy. Gospodarka 
będzie sterowana planowo, dzięki czemu uda 
się uniknąć kryzysów. Rozbudowane zostaną 
przemysł i rolnictwo. Nadprodukcja zostanie 
przekształcona w rozszerzoną produkcję, 
dzięki czemu uda się rzekomo skończyć z 
nędzą i niedostatkiem. Przez wychowanie 
zostanie zniesiona specjalizacja zawodowa. 
Państwo w tej myśli jest podporządkowane 
celom ekonomicznym: ,,obóz socjalistyczny 
stoi na tem stanowisku, iż państwo powinno 
czynnie regulować wszelkie stosunki jednostek 
i grup społecznych i zastąpić indywidualną 
inicjatywę obowiązkiem kolektywnej pracy. Ta 
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teorja, dążąca do upaństwowienia możliwie 
>najszerszych sfer stosunków, zwie się 
socjalizmem państwowym i, zastępując wolę 
jednostek wszechmocą państwa, zbliża się 
w skutkach do absolutyzmu policyjnego [...]’’ 
. Komuniści sami przyznają, że ich działania 
,,ekonomicznie wydają się niedostateczne i 
nieuzasadnione’’ . Celem jest po prostu totalny 
przewrót stosunków własności, zniszczenie 
dotychczasowego modelu gospodarczego 
ze wszystkimi tego konsekwencjami. Niejako 
chichotem historii jest to, że nawet bolszewicy 
musieli wprowadzić tymczasowo gospodarkę 
mieszaną - Nową Politykę Ekonomiczną, 
z pewną dozą kapitalizmu, aby wzmocnić 
gospodarkę rządzonej przez siebie Rosji.
  Ważnym elementem komunizmu jest krytyka 
kapitalizmu jako systemu. Interesujący jest 
fakt, że K. Marks i F. Engels uderzają w 
materialistyczny aspekt kapitalizmu, sami 
wszak proponują koncepcję materialistyczną. 
Według nich kapitalizm zniósł bardziej ,,ludzkie’’ 
stosunki średniowieczne, zniósł wszelkie 
wolności poza wolnością handlu, ,,zdarł aureolę 
świętości z wszystkich rodzajów zajęć’’  - lekarz, 
prawnik, duchowny, poeta czy uczony to tylko 
najemni robotnicy, stosunki rodzinne odarł 
z miłości i uczucia zostawiając tylko aspekt 
ekonomiczny. W kapitalizmie krytykowany 
jest jego kosmopolityzm i globalizacja oraz 
ekonomiczny podbój kolejnych regionów 
świata. Współcześnie tezy Marksowskie w 
tym kierunku wybrzmiewają pod płaszczykiem 
alterglobalizmu , a także opakowane w zielony 
papierek jako ,,ekologizm’’, gdzie łączy się 
ekspansję kapitalizmu z niszczeniem planety. 
Kapitalizm ,,uzależnił kraje barbarzyńskie i 
półbarbarzyńskie od krajów cywilizowanych, 
narody chłopskie od narodów burżuazyjnych, 
Wschód od Zachodu’’ . Twierdzenie to jest 
jednym z punktów wyjścia do marksistowskiej 
teorii stosunków międzynarodowych, rozwijanej 
m.in. jako teoria dependencji i teoria systemów-
światów.
  Walka klas ma zasięg globalny i tworzy wrogie 
idei narodu połączenia między ludźmi, bowiem 
robotnikowi np. z Polski jest według niej bliżej 

pod względem interesów i sytuacji do robotnika 
z Niemiec czy Stanów Zjednoczonych, niż do 
bogacza z Polski. Tak samo, bogacze z Polski, 
Niemiec i Stanów Zjednoczonych mają mieć 
wspólne interesy, wrogie wszystkim robotnikom 
całego świata. Stąd hasła z ,,Manifestu...’’: 
,,Robotnicy nie mają ojczyzny’’, ,,Proletariusze 
wszystkich krajów łączcie się’’. Wynika z tego 
charakterystyczny element międzynarodówek, 
czyli sojuszów partii socjalistycznych i 
komunistycznych z wielu krajów świata. 
Komunizm nawołuje (pierwotnie), do rewolucji 
światowej (hasło to zostało wycofane przez J. 
Stalina na rzecz ,,socjalizmu w jednym kraju’’, 
co nie zmieniło ekspansywnej polityki ZSRS w 
latach późniejszych). Jest ideologią internacjon-
alistyczną, kosmopolityczną. W tym aspekcie 
koncepcja walki klas jest wroga idei narodu, bo 
po pierwsze rozbija go na dwie antagonistyczne 
grupy, a po drugie domaga się kolaboracji 
jednej grupy danego narodu z cząstkami innych 
narodów przeciwko drugiej grupie danego 
narodu (tyczy się to zarówno proletariuszy, jak i 
burżuazji).
  Omawiając podstawowe tezy komunizmu 
warto jest wskazać proces, jaki odbywa się w 
czasie jednoczenia się robotników w klasę i 
partię. Zasady te wydają się być uniwersalne. 
Proces inicjuje jednostka (jednostki). Następnie 
walczą robotnicy jednej fabryki, a następnie 
robotnicy całej gałęzi przemysłu. Fazą pierwszą 
walki klasowej jest atak nie tyle w stosunki 
produkcji, w system, co w narzędzia produkcji. 
Historycznie dotyczyło to np. luddystów, którzy 
niszczyli maszyny. W tym momencie robotnicy 
są rozproszeni i rozdrobnieni. Burżuazja 
może kierować robotnikami, by walczyć ze 
swoimi starymi wrogami, czyli pozostałościami 
monarchii, właścicielami ziemskimi czy drobno-
mieszczaństwem. Gdy liczebność proletariatu 
rośnie na skutek rozwoju przemysłu, a warunki 
dowolnej pracy są wszędzie porównywalnie 
niskie, zaczyna się faza druga, której impulsem 
jest kryzys gospodarczy lub ryzyko jego 
wystąpienia. Robotnicy czują coraz bardziej 
obawy o własną przyszłość, odczuwają wspólną 
tożsamość, wspólnotę losu i tworzą związki > 
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zawodowe. Dochodzi czasem do starć z klasą 
panującą. Zwycięstwem na ten moment dla 
robotników jest nie jej obalenie, >a budowa coraz 
większego i silniejszego frontu (nowoczesne 
techniki komunikacji pozwalają na rozszerzenie 
walk lokalnych na walki ogólnokrajowe, 
klasowe). Burżuazja oczywiście zwalcza 
formujący się front robotniczy, ale ten, niczym 
hydra, ciągle się rozrasta i zaczyna wymuszać 
ustępstwa np. w ustawodawstwie. Trzecia faza 
- organizacja robotnicza przeżywa wewnętrzne 
kryzysy, jednak dzięki swojej dynamice stale się 
wzmacnia i oczyszcza, podczas gdy burżuazja 
musi walczyć z innymi swymi wrogami, ciągle 
się osłabiając. Czwartą fazą jest degeneracja 
klasy panującej. Część jej członków przechodzi 
na stronę proletariatu. Piątą fazą jest walka 
klasowa prowadząca do dziejowego zwycięstwa 
proletariatu. Jak się ono odbywa? Przez 
,,otwartą rewolucję’’, dzięki której ,,proletariat 
przez obalenie przemocą burżuazji ustanawia 
swoje panowanie’’ . Oczyszczając opis z otoczki 
Marksowskiej otrzymujemy przedstawienie 
procesu tranzycji władzy - od inicjatywy jednostki 
do całkowitego obalenia status quo.
  Komuniści są wrogami ,,burżuazyjnego’’ 
modelu życia, m.in. wyobrażeń o wolności, 
o wykształceniu i o prawie. Podważają 
prawodawstwo, oskarżając je o klasowość. 
Podobnie edukacja - powinna być wyrwana spod 
wpływów burżuazji. Całe wychowanie dzieci ma 
być zależne od społeczeństwa, nie od rodziców. 
Co więcej, dzieci mają być wychowywane m.in. 
przez pracę. Oznacza to, że marksistowska 
oferta dla dzieci to oderwanie od rodziców, 
indoktrynacja i wyzysk, zupełne pozbawienie 
radości dzieciństwa. Komunizm niesie ze sobą 
zniesienie modelu rodziny, zniesienie instytucji 
małżeństwa i rozwiązłość obyczajową. Temat 
wspólności żon jest przypisywany jako zarzut do 
komunizmu, ale dokładniejsza lektura K. Marksa 
i F. Engelsa wskazuje raczej na ,,wolną miłość’’, 
gdyż ani stosunki ekonomiczne, ani konieczność 
opieki nad dzieckiem, nie będą zmuszały par 
do życia w stałym monogamicznym związku. 
Z pomocą w realizacji tego postulatu przyszło 
masowe stosowanie w krajach komunistycznych 
aborcji, która przybierała nawet formę 

antykoncepcji. Obserwując historię ludzkości 
widzimy, że mimo przeobrażeń, koncepcje 
religii, moralności, filozofii, polityki, prawa, 
sprawiedliwości trwały. Komuniści chcą jednak 
odrzucić wszystkie tradycyjne idee, wierząc, że 
tylko w ten sposób przeprowadzą prawdziwą 
rewolucję. Ich stosunek do narodowości: 
,,narodowości ludzi zrzeszających się stosownie 
do reguł komunistycznej wspólnoty zostaną 
zmuszone stopić się ze sobą, jako rezultat 
tego zrzeszenia i przez to muszą zaniknąć’’ . 
Ich stosunek do religii: ,,komunizm jest takim 
etapem historycznego rozwoju, który sprawi, że 
wszystkie istniejące religie staną się zbyteczne i 
doprowadzi on do ich zaniku’’ . Historia pokazała, 
że komunizm bardzo aktywnie doprowadzał do 
zaniku narodowości, chociażby polskiej w czasie 
wojny polsko-bolszewickej, Operacji Polskiej 
NKWD czy Katynia, a także do zaniku religii 
przez niszczenie świątyń i bestialskie mordy na 
duchownych, jak miało to miejsce czy to w PRL, 
czy w Hiszpanii. 
  Stary, burżuazyjny świat ma być zniszczony 
rewolucją, po której nastanie okres dyktatury 
proletariatu, władzy ludowej czy rządu robot-
niczo-chłopskiego. Drogą zmiany stosunków 
własności będą grabieże, kradzieże i mordy. 
J. Bartoszewicz wskazuje takie warunki, jak 
,,absolutna karność, [...] obniżenie potrzeb 
człowieka do minimum, [...] zniszczenie w 
duszy ludzkiej pierwiastków godności osobistej, 
ambicji, odpowiedzialności’’ . Jako iż wszystkie 
środki produkcji muszą być podporządkowane 
zbiorowości, kolektywowi, jako iż indywidualne 
życie jednostki również musi być mu 
podporządkowane przez obowiązek pracy i 
niemożność uzyskania samowystarczalnoś-
ci bytowej, marksizm jest ideologią totalitarną.   
Jakie są różnice w nurtach opisywanej ideologii? 
Na początek trzy pojęcia - socjalizm, komunizm i 
marksizm. Można tutaj zastosować co najmniej 
dwa podejścia eksplanacyjne. Pierwsze mówi: 
nie ma żadnej zasadniczej ideologicznej 
różnicy między marksizmem, komunizmem 
i socjalizmem  (z wyłączeniem socjalizmu 
utopijnego i innych form przed-marksowskich), 
acz ,,w praktyce komuniści są najbardziej 
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zdecydowaną, wciąż naprzód prącą częścią 
partii robotniczych wszystkich krajów’’ . 
Komuniści jako najwięksi radykałowie ruchu 
popierają zaprowadzenie dyktatury proletariatu 
na wzór sowiecki. Istnieje spór między ludźmi 
określającymi się mianem ,,socjalistów’’, 
a tymi, którzy mówią o sobie ,,komuniści’’ 
(przykładem historyczna rywalizacja Polskiej 
Partii Socjalistycznej i Komunistycznej Partii 
Polski). Spory te w środowisku uczniów 
Marksa i Engelsa dotyczą m.in. sposobów i 
radykalizmu działania (w przypadku polskim 
także podejścia do niepodległości). Marks 
wyróżniał socjalizm reakcyjny (feudalny, 
drobnomieszczański, niemiecki), socjalizm 
konserwatywny/burżuazyjny i krytyczno-utopi-
jny socjalizm. Inny podział mówi, że socjaliści 
dzielą się na rewolucjonistów, którzy chcą 
rewolucji oraz na reformistów, którzy preferują 
podejście ewolucyjne. Istnieją też rewizjoniści, 
którzy podważają niektóre tezy Marksa. 
Drugie podejście eksplanacyjne opisuje relacje 
socjalizmu i komunizmu jako stany rozwoju 
społecznego. Zakłada on okresy historyczne: 
wspólnotę pierwotną (opartą na pewnych 
formach komunizmu), niewolnictwo, feudalizm, 
kapitalizm (jego ostatnią fazą według niektórych 
jest faszyzm), socjalizm i komunizm. Socjalizm 
jest fazą państwową, gdzie władza ludowa 
dokonuje przeobrażeń stosunków własności, 
zaś komunizm fazą bezpaństwowej, egalitarnej 
wspólnoty. Marksizm można uznać za bazę 
filozoficzną, a komunizm/socjalizm za jej 
realizację programową.
  Bolszewizm to określenie idei większościowej 
(ros. bolszij - większy, liczniejszy) grupy 
rozłamowej w rosyjskim obozie soc-
jaldemokratycznym w 1904 r.. Bolszewicy 
w przeciwieństwie do mienszewików (grupy 
mniejszościowej) domagali się natychmiastowej 
rewolucji. Do stanu komunizmu chcieli 
doprowadzić przez stan przejściowy - dyktaturę 
proletariatu. Przywódcą bolszewików był 
Włodzimierz Lenin. Bolszewicy przeprowadzili 
w 1917 roku rewolucję październikową, która 
wyniosła ich do władzy. Warto pamiętać, że 
sam Lenin był wykonawcą niemieckiego planu 

wycofania Rosji z walk I wojny światowej. 
Rewolucji i przejęcia władzy w Rosji dokonał z 
pomocą Niemców i Żydów, zaś ruch bolszewicki 
zasiliły także inne narodowości Rosji, w tym 
Polacy. Po klęsce Rzeszy bolszewicy zaczęli 
budować dyktaturę proletariatu i przejściowe, 
na drodze do pełnego komunizmu, państwo, 
Rosję Radziecką (przekształconą później 
w Związek Sowiecki). Władza w systemie 
bolszewickim jest sprawowana przez sowiety, 
czyli rady robotnicze, chłopskie i żołnierskie, ich 
skład musi być akceptowany przez komisarzy 
politycznych. Istnieją różne poziomy rad, 
lokalne i na szczeblu centralnym. Charakterys-
tyczną cechą bolszewizmu jest tępienie kontr-
rewolucjonistów i wrogów ludu - wykonawcami 
tego zadania są komisarze polityczni, komisje 
nadzwyczajne, komitety rewolucyjne, wojsko, 
tajna policja. Bolszewicy w dyktaturze proletariatu 
zaprowadzają powszechny terror. Ważne, że 
mimo hasła ,,cała władza w ręce rad’’, prawdziwa 
władza sprawowana jest przez najwyższe 
kierownictwo partii awangardowej zbudowanej 
wokół zasady centralizmu demokratycznego 
(decyzje gremiów wyższych obowiązują 
gremia niższe, decyzje są kolektywne, gremia 
są wybieralne, pomiędzy zebraniami rządzą 
absolutnie ścisłe kierownictwa, zakazana jest 
frakcyjność). Ideologiczna różnica między 
ortodoksyjnym marksizmem a leninizmem to 
choćby zwiększenie roli chłopstwa. Zmiana 
ustroju musi dokonać się przez rewolucję, a 
warunkiem powodzenia rewolucji jest zaistnienie 
sytuacji rewolucyjnej. Krytykowany jest silnie 
imperializm.
  Stalinizm to forma komunizmu za rządów 
Józefa Stalina w ZSRS. Charakteryzował 
się totalitarnym wzmożeniem, masowymi 
represjami (40 milionów ofiar w 24 lata), 
kultem jednostki, sprzeciwem wobec 
rozwiązłości, pewnymi formami zbliżonymi 
do nacjonalizmu (rusyfikacja, represje na 
tle etnicznym, patriotyczna narracja Wielkiej 
Wojny Ojczyźnianej), kolektywizacją rolnictwa, 
socjalistycznym współzawodnictwem pracy 
(przodownicy, stachanowcy, przekraczanie 
norm), które pozwoliło zbudować potęgę > 
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przemysłową i wojskową. Ważnym postulatem 
było hasło budowy ,,socjalizmu w jednym kraju’’ 
zamiast wywoływania ogólnoświatowej rewolucji. 
istnieje spór między kolektywizmem a >
socjalizmem państwowym. Oba głoszą, że 
należy uspołecznić wszystkie środki produkcji. 
Kolektywizm chce oddać je społeczeństwu, a 
socjalizm państwowy - państwu. Nie wszystko 
będzie jednak uspołecznione - ludzie będą 
zachowywali część własności, ale tylko tyle, 
by starczyło im na przeżycie, ale już nie na 
oszczędzanie czy rozwijanie własnej działalności 
gospodarczej.
  Socjaldemokracja (socjalna demokracja) dąży 
do realizacji programu socjalistycznego drogą 
demokratycznych reform. Przeciwnikami tego 
podejścia są syndykaliści, którzy chcą akcji 
bezpośredniej, czyli strajków i aktów przemocy. 
Polskim historycznym wyrazem socjaldemokracji 
była Polska Partia Socjalistyczna. Istotnym 
votum separatum głoszonym przez PPS 
było powiązanie wyzwolenia społecznego z 
wyzwoleniem narodowym, brak odrzucenia 
idei narodu i niepodległego Państwa Polskiego. 
Celem pozostawała jednak socjalistyczna utopia.
  Trockizm wyłonił się w fazie sporu między 
Trockim i Stalinem o strategię i przyszłość 
komunizmu. Trockizm stanowił w tym sporze 
bolszewicką lewicę, tzw. Lewicową Opozycję, 
podczas gdy obóz Stalina był swego rodzaju 
,,prawicą’’. Najważniejszym założeniem 
trockizmu jest koncepcja permanentnej 
rewolucji - ogólnoświatowej, nieustannej, 
integralnej. Odrzucona jest koncepcja sojuszu 
robotniczo-chłopskiego. Ważnym punktem 
jest krytyka totalitarnego i biurokratycznego 
charakteru stalinizmu, który miał zbłądzić ze 
ścieżek wytyczonych przez Marksa. Trockiści 
popierają demokratyczną, ,,wolnościową’’ formę 
komunizmu oraz internacjonalizm, jak również 
rolę partii awangardowej.
  Luksemburgizm powstał z inicjatywy 
Róży Luksemburg, wspieranej przez Karla 
Liebknechta. Cechuje się największym 
przywiązaniem do demokracji i krytyki 
totalitaryzmu stalinowskiego i trockistowskiego 
oraz nawoływaniem do konieczności rewolucji. 
Luksemburgiści sprzeciwili się udziałowi 

socjalistów w I wojnie światowej uważając to 
za zdradę idei. Komuniści tego nurtu krytykują 
oczywiście także kapitalizm i imperializm. 
Przeważająca w luksemburgizmie jest rola mas, 
a nie partii.
  Maoizm to chińska wersja komunizmu - 
komunizm o chińskich cechach. Nazwa pochodzi 
od nazwiska Mao Zedonga. Maoizm opiera się 
na sile mas chłopskich, ultrarewolucjonizmie 
(Wielki Skok Naprzód, rewolucja kulturalna), 
chińskim dążeniu do mocarstwowości, apologii 
przemocy rewolucyjnej i wojny ludowej, uznaniu 
biedy za cnotę, antytradycjonalizmie, skrajnym 
kolektywizmie i egalitaryzmie. Uznaje się 
antyrewizjonizm, czyli ortodoksję w czytaniu i 
realizacji postulatów Marksa, Engelsa, Lenina, 
Stalina i Mao. W sensie międzynarodowym 
maoizm proponuje teorię trzech światów. 
Maoizm, jednak zreformowany i ubogacony 
myślą następców Mao, pozostaje ideologią 
państwową Chińskiej Republiki Ludowej.
  Dżucze to północnokoreańska odmiana 
komunizmu, będąca wyraźnie różna od 
pozostałych nurtów. Dżucze zakłada 
samodzielność w ideologii, w polityce, w 
ekonomii i w obronie, jest więc doktryną 
autarkiczną. Wprowadza też specjalne zasady 
pracy - bezpośrednią obecność dygnitarzy w 
terenie, bezpośrednią obecność konstruktorów 
przy robotnikach używających ich maszyn, 
moralne zaangażowanie pracowników w ich 
pracę, zachętę do dyscypliny i dokładności pracy 
wyrażoną w kulcie przodowników pracy. Dżucze 
uznaje nie prądy historii za kluczowe, a jednostki, 
dlatego tak silnie akcentuje kult jednostki, 
umiłowanych przywódców czy Wiecznego 
Prezydenta. Przywódca jest absolutem dla 
mas. Songun to element ideologii północnoko-
reańskiej, który wskazuje na priorytetową rolą 
armii w państwie. Songbun to system 51 klas 
funkcjonujących w Korei. Idee Północnej Korei 
są radykalnie antyzachodnie, antykapitalisty-
czne i antyimperialistyczne. W sensie formalnym 
od 2009 roku Korea Północna nie jest jednak 
państwem komunistycznym, bo wykreśliła 
wszystkie zapisy o komunizmie z konstytucji.
   Istniały i istnieją także inne odmiany i skrzydła 
myśli politycznej, ekonomicznejinspirowane 
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społecznej inspirowane marksizmem oraz 
nie-Marksowskie odmiany socjalizmu. 
Opierają się na utopijnych założeniach, których 
realizacja w praktyce wymaga przemocy, a 
sukces jest wątpliwy. Jak podsumowuje J. 
Bartoszewicz: ,,nauka Marksa nie ostała się 
wobec rozumnej krytyki nietylko przeciwników 
socjalizmu, ale i niektórych wybitnych 
teoretyków szkoły socjalistycznej (szkoła 
«rewizjonistów» socjalistycznych Bernsteina). 
Wszystkie jego pseudo-uczone argumenty 
i wywody okazały się bezpodstawne i 
nieuzasadnione’’ .
  Marks i Engels z rozbrajającą szczerością 
kończą swój ,,Manifest...’’: ,,Komuniści 
uważają za niegodne ukrywanie swych 
poglądów i zamiarów. Oświadczają oni 
otwarcie, że cele ich mogą być osiągnięte 
jedynie przez obalenie przemocą całego 
dotychczasowego ustroju społecznego. 
Niechaj drżą panujące klasy przed rewolucją 
komunistyczną. Proletariusze nie mają w 
niej nic do stracenia prócz swych kajdan. 

Do zdobycia mają cały świat!’’ . Można by 
sądzić, że upadek Związku Sowieckiego 
i bloku wschodniego skompromitował 
ideologię komunizmu, a XXI wiek będzie 
czasem jej pozbawionym. Obserwując jednak 
uważnie polską, europejską i globalną scenę 
polityczną nie sposób nie zauważyć, że 
czerwone idee, różne denominacje i wariacje 
marksizmu, są nieustannie obecne wśród 
różnych ruchów i organizacji politycznych. 
Prawdziwe pozostaje więc zdanie otwierające 
,,Manifest’’: ,,Widmo krąży po Europie - 
widmo komunizmu’’ . Rolą wszystkich sił 
łacińskiego świata, reakcjonistów, kontrre-
wolucjonistów, chrześcijan, tradycjonalistów, 
konserwatystów, patriotów, narodowców i 
wolnościowców jest utworzyć wspólny front i 
obronić swe ojczyzny przed tym upiorem, w 
tej wojnie Ładu z Chaosem, której stawką jest 
nie tylko przetrwanie cywilizacji, ale i samego 
człowieczeństwa.

Aleksander Kowaliński
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"Co jest najśmiesznie-
jsze w ludziach: Zawsze 

myślą na odwrót: spieszy 
im się do dorosłości, 

a potem wzdychają za 
utraconym dzieciństwem. 
Tracą zdrowie by zdobyć 
pieniądze, potem tracą 
pieniądze by odzyskać 

zdrowie. Z troską myślą o 
przyszłości, zapominając 
o chwili obecnej i w ten 
sposób nie przeżywają 
ani teraźniejszości ani 
przyszłości. Żyją jakby 

nigdy nie mieli umrzeć, a 
umierają, jakby nigdy nie 

żyli."
                          Paulo Coelho
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Wierszem pisane

Polak mały

Anna Chałasińska ps. Robotnica

Polak Mały
Jestem Polak Mały!
Moja Ojczyzna Polska!
Stolica piękna Warszawa!
W herbie Syrena - wzniosła!
Ojczyzny Mojej Godłem!
Jest piękny ORZEŁ - BIAŁY!
Barwami - mojej Ojczyzny!
Biało - Czerwone sztandary!
Na straży mojej Ojczyzny!
Czuwa - wciąż Matka Boska!
Kochana moja Ojczyzna!
Ziemia - Rodzinna Polska! 
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Szanowni Czytelnicy,
Miesięcznik Myśl Praska nieprzerwanie ukazuje się od 10 lat. 

Dzięki Waszej pomocy gazeta pozostaje niezależna.  Drodzy Państwo jeśli 
chcecie, aby docierała do Was Myśl Praska, prosimy o wsparcie finansowe za które 

bardzo dziękujemy!

Jeśli chcesz wspomóc Myśl Praską możesz to zrobić na trzy sposoby:
- przelew tradycyjny:

Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury

Bank PKO SA VI Oddział w Warszawa

45 1240 1082 1111 0010 7016 4036

W tytule: Darowizna na Myśl Praską

- szybka wpłata poprzez stronę https://myslpraska.pl/przekaz-datek/
- pomoc przez stronę https://zrzutka.pl/at4u39/wplac
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Biskupi polscy – więźniowie niemieckich obozów 
koncentracyjnych. Część 1

Słowa Papieża Piusa XII: „Przyjdzie czas, 
gdy z obozów koncentracyjnych będziemy 
<<wydobywali>> tych ludzi, którzy tam polegli 
i będziemy wynosili ich do chwały ołtarzy”. 
Doczekali tego naszych czasów. Kościół 
przeprowadził beatyfikacje, tylko z Dachau 47, 
z Auschwitz 17. 
Jednym z nich był bł. Biskup Michał Kozal, 
Męczennik II wojny światowej, numer obozowy 
24544 - strzępy wspomnień.
  Dla Niemców ksiądz bp Michał Kozal był 
jednym z więźniów niemieckiego obozu 
koncentracyjnego Dachau, nad którym 
znęcano się w szczególnie wyrafinowany 
sposób. Chorego władze obozowe stawiały w 
Dachau przy obozowej bramie z szyderczym 
napisem Arbeit macht frei -,,Praca czyni 
wolnym’’ „dla nienawistnych esesmańskich 
gapiów.
  Polski biskup Michał Kozal, więzień 
niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau 
(urodził się 25 września 1893 r. w m. Nowy 
Folwark k. Krotoszyna) dr, rektor Seminarium 
Duchownego w Gnieźnie, sufragan diecezji 
Włocławskiej, mianowany biskupem 13 
sierpnia 1939 r.. Święcenia kapłańskie przyjął 
23 lutego 1918 r.. 1 września 1939 r. rozpoczęła 
się niemiecka okupacja. We wrześniu 1939 r., 
po wyjeździe za granicę biskupa diecezjalnego 
włocławskiego Karola Radońskiego, objął 
zarząd diecezji włocławskiej. 7 listopada 1939 
r. został aresztowany przez Gestapo i wtrącony 
do więzienia we Włocławku. 16 stycznia 
1940 r. internowano biskupa w klasztorze 
salezjanów w Lądzie nad Wartą. W maju 
1940 r. Gestapo zaproponowało biskupowi, 
że zostanie zwolniony z internowania, pod 
warunkiem, że zgodzi się przyjąć z rąk 
Gestapo w zarząd diecezję lubelską w 
Generalnym Gubernatorstwie, w charakterze 
biskupa lubelskiego. Biskup dal odpowiedz 
odmowną, twierdząc, że tylko Ojciec św. 
może go przenieść z jednego biskupstwa 
na drugie, a nie Gestapo. 3 kwietnia 1940 r.  

więzienie w Inowrocławiu – tutaj, tylko dlatego, 
że był biskupem, Polakiem, wiernym Bogu i 
Ojczyźnie, kilkakrotnie brutalniej został pobity, 
niż aresztowani z nim księża. Wskutek uderzeń 
kijami po głowie, rozchorował się, powstało 
ropne wewnętrzne zapalenie ucha, na które 
bardzo cierpiał także w Dachau, aż do śmierci. 
Z Inowrocławia przez Berlin został wywieziony 
do niemieckiego obozu koncentracyjnego 
Dachau. Po przekroczeniu bramy Dachau z 
cynicznym napisem Arbeit macht frei – symbol 
pogardy i wynaturzenia – usłyszał, że jest tylko 
numerem bez wartości, a jedynym wyjściem jest 
komin krematorium. Odebrano mu sutannę – 
symbol kapłaństwa, przedmioty osobiste w tym 
kultu religijnego (brewiarz, medalik, różaniec), 
prawo do ludzkiego traktowania. Od tej chwili 
był Höftling –więzień, dla władz obozowych 
bez imienia i nazwiska. Ubranego w więzienny 
pasiak z naszytą na czerwonym winklu literą 
„P” - Polak, zapędzono do niewolniczej pracy. 
Nie udało się jednak Niemcom odebrać 
polskiemu kapłanowi człowieczeństwa, w tym 
okrutnym miejscu, jakże nierzeczywistym, do 
końca polski Biskup zachował ludzką godność 
i chrześcijański etos.
  W KL Dachau jakiekolwiek formy życia 
religijnego były zakazane. Pozostawała tylko 
cicha modlitwa odmawiana w myślach po 
pracy, a czasem po wieczornym apelu przed 
snem. Czyniono to w tajemnicy, gdyż: „Gdyby 
któryś z księży odważył się publicznie uczynić 
znak krzyża, blokowy czy izbowy miał prawo 
zbić go i skopać aż do utraty przytomności 
lub życia […]”. „Ks. bp Michał Kozal był 
człowiekiem postawnym. Wyższego wzrostu, 
dobrze zbudowany, o rysach twarzy raczej 
pociągających, z szarymi oczami oraz jasnymi 
włosami blond, przedstawiał typ pięknego 
mężczyzny . Liturgiczne szaty biskupie i 
mitra na głowie dodawały mu jeszcze uroku 
i powagi. Na takiego biskupa z pastorałem w 
ręku nie można było się napatrzeć. Tak było na 
wolności.”  > 
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   A w obozie Dachau?: „W obozie Dachau, 
mimo, że nie posiadał szat, że wyglądał  
mizernie, że przyodziany był w nędzny 
więzienny strój – taki sam budził podziw i taką 
samą promieniał godnością. W obozie, pomimo 
wielkiej prostoty, roztaczał dookoła siebie jakiś 
niezwykły majestat, który nakazywał szczery 
dla niego szacunek i jednocześnie wzbudzał 
zaufanie […] Człowieczeństwo ks. Biskupa 
wyrażało się przede wszystkim w pięknej jego 
duszy. Nie lubił wyróżniać się czymkolwiek. 
Do więźniów odnosił się z życzliwością. 
Wszystkim chciał służyć i pomóc. Sam chory, 
opiekował się chorymi. Cała jego postawa, cały 
sposób bycia w obozie wyróżniały go spośród 
tysięcy […] Ze wzruszeniem wspominam te 
chwile, w których był po prostu oblężony przez 
proszących go o napisanie listu po niemiecku 
(tylko w j. niemieckim było dozwolone pisanie 
listów do rodzin, raz na dwa tygodnie). Nikomu 
nie odmawiał” - wspominał ks. bp Franciszek 
Korszyński z diecezji Włocławskiej, więzień 
Dachau. W obozie biskup Kozal cieszył się 
ogólnym poważaniem wśród więźniów i był 
przez wszystkich wysoko ceniony, promieniował 
jakąś nadzwyczajną charyzmą, co stawiało go 
ponad wszystkimi więźniami. Nazywany był 
polskim biskupem obozowym Dachau. 
   W Dachu został skierowany do niewolniczej 
pracy na wielohektarowych plantacjach, na 
których z głodu, bicia, zimna i ciężkiej pracy 
na przełomie 1941/1942 r. zmarło najwięcej 
polskich księży - około 600. „Księża i polscy 
więźniowie starali się chronić go i pomagać. On 
jednak nie chciał, aby go wyróżniano. Cierpiał 
jak wszyscy. Niejednokrotnie odmawiał sobie 
pożywienia i dawał drugiemu. Spotykały go 
szykany i poniewierka. Maszerował podczas 
karnych ćwiczeń Wielkiego Tygodnia w 1942 
r. , przez całe osiem dni. Kiedy blokowy Hugo 
dawał rozkaz «Padnij, powstań, czołgaj się» 
szepnąłem biskupowi «Nie do błota, tu jest 
suche miejsce». Ze spokojem odpowiedział: 
«nie mogę robić wyjątku» - wspominał alumn, 
Stanisław Librowski, nr obozowy 22830. Służył 
każdemu, kto się do niego zgłosił. Wysłuchiwał 
skarg, pocieszał, dawał rady, nawoływał do 
wytrwania. Podczas niesienia kotła z jedzeniem 

dla więźniów – każdy ważył około 80 kg - biskup 
Kozal został brutalnie pobity i skopany przez 
SS-manów. Chorego, pobitego, z wysoką 
gorączką, przeniesiono z bloku 28 izba 1, 
do obozowego szpitala ,,rewiru’’ i położono 
na dolnym łóżku. Obok leżał chory na tyfus 
ks. Leon Stępniak – numer obozowy 22036 
(w 1933 r. do Seminarium Duchownego w 
Gnieźnie przyjmował ks. L. Stępniaka właśnie 
ówczesny rektor, którym był Michał Kozal. W 
Dachau mieszkali razem w tym samym bloku, 
w tej samej izbie) – był świadkiem śmierci 
Biskupa.
   Opowiadał mi, cyt.: „że Biskupowi Kozalowi, 
pobitemu, choremu na zapalenie ucha (w 
wyniku pobicia przez kapo), było bardzo 
zimno, opiekowałem się nim, zdjąłem także 
z głowy swoją ciepłą czapkę, którą przesłali 
moi rodzice (od 1942 r. można było do 
obozu Dachau przesyłać paczki z Polski) i 
założyłem Biskupowi. Byłem świadkiem, gdy 
podszedł do niego pielęgniarz, zabrał do izby 
obok i wymawiając słowa: «In Ewigkeit – na 
wieczność», dał mu zastrzyk, po którym ks. 
Biskup skonał w ciągu kilku minut. Było to 26 
stycznia 1943 r.’’. Świadkiem ostatnich chwili i 
śmierci Biskupa Michała Kozala był także jego 
kuzyn ks. Czesław Kozal, który w tym samym 
czasie był w szpitalu. Leżał na górnym łóżku, 
nad Biskupem. W jednej z rozmów z księżmi 
Biskup Kozal powiedział: „Wy wrócicie[do 
Polski], ja tu zostanę. Zresztą, wiecie, że życie 
moje już do mnie nie należy”. Wieść o zgonie 
polskiego biskupa Michała Kozala obiegła 
cały obóz wywołując szczery żal i smutek u 
wszystkich więźniów, także świeckich. Zmarł 26 
stycznia 1943 r.
  Władze obozowe nie zgodziły się na 
pochowanie zwłok biskupa Michała Kozala na 
cmentarzu miasta Dachau, lecz wydały nakaz 
spalenia w obozowym krematorium. Zabrały i 
zniszczyły wszystko, co miało z nim jakikolwiek 
związek, a insygnia biskupie odesłały do Berlina. 
W obozowym magazynie rzeczy osobistych 
więźniów pozostało palto biskupa-męczenni-
ka. Odesłano je później rodzinie. Więźniowie, 
świadkowie śmierci Biskupa >c .d. str.27
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Marsz Niepodległości  2020 r.
W dniu 11 listopada 2020 r. w Warszawie 
odbył się XI Marsz Niepodległości pod 
hasłem „Nasza cywilizacja, nasze zasady”. 
W tym roku z powodu epidemii koronawirusa 
organizatorzy zmienili formę wydarzenia na 
zmotoryzowaną, zachęcając do poruszania 
się w trakcie Marszu samochodem lub 

motorem. Pomimo tego na Rondzie 
Dmowskiego ok. godz. 14.00 zebrało się 
wielu pieszych, zwolenników tradycyjnej 
formy świętowania 11 listopada, którzy 
przemaszerowali przez Most im. Stanisława 
Augusta Poniatowskiego na błonia pod 
Stadionem Narodowym. 
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Fotografie zamieszczone w relacji wykonał  Marcin Fijałkowski

Organizatorem     wydarzenia było 
Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. 
Licznie stawili się przedstawiciele organizacji 
narodowych, takich jak Ruch Narodowy 

i Młodzież Wszechpolska oraz politycy 
Konfederacji.
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226 rocznica Rzezi Pragi

Fotografie zamieszczone w relacji wykonał  Jacek Piotr Filipczak
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ci, którzy doczekali wolności 29 kwietnia 1945 
r., twierdzili, że w obozie umierał jak święty. 
Papież Jan Paweł II 14 czerwca 1987 r. w 
Warszawie dokonał beatyfikacji bp Michała 
Kozala – Męczennika za wiarę.
   Po śmierci bp Michała Kozala ks. Krzysztof 
Krzyżanowski, więzień Dachau napisał wiersz, 
pełen pięknych słów:

"Ostatni raz cie widziałem, 
Najdroższy nasz Przyjacielu,

gdyś umęczony i blady 
stał na wieczornym apelu

A kiedyś konał w rewirze, 
nadziei Archaniele,

nikt łez po Tobie nie ronił
i nie dzwoniono w kościele

I księdza nikt nie zawiezie
Z dachauowskiego kościoła, 
Chociaż byś niebem im płacił, 
Na rany Chrystusa wołała".

                                                     Dr Anna Jagodzińska 

Historyczne
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"Śpieszmy się kochac ludzi tak szybko
 odchodzą zostaną po nich buty i telefon 

głuchy"
                                  ks. Jan Twardowski 
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ŚWIATŁO LISTOPADOWEJ NOCY
(Ważne postacie czasów powstania listopadowego)

  1. Książę – ekonomista.
Dawna Rzeczpospolita była państwem o 
silnie zhierarchizowanym społeczeństwie. Na 
szczycie drabiny społecznej stała szlachta i 
duchowieństwo. Oni stanowili elitę narodu, 
nadawali mu ton i decydowali o kierunkach 
ewentualnych przemian. Sytuacja zmieniła się 
radykalnie wraz z upadkiem państwowości 
polskiej. Wśród tych bowiem elit zaborcy nasi 
upatrywali (całkiem słusznie) swoich naturalnych 
przeciwników, którzy będą zabiegać, jeśli nie o 
całkowite wyzwolenie z niewoli, to przynajmniej 
o złagodzenie narzuconego jarzma.
Gdy na Kongresie Wiedeńskim decydowano 
o nowym podziale Europy – Polska, w której 
Napoleon utworzył marionetkowe księstwo, 
była ekonomicznym bankrutem. Podstawą 
gospodarki było zacofane rolnictwo, kraj 
był wyniszczony wojnami, a próby rozwoju 
przemysłu były nieskuteczne i dalekie od 
oczekiwań.
W 1813 r. tereny Księstwa Warszawskiego 
okupowały wojska rosyjskie, a  władzę w imieniu 
cara przejęła Rada Najwyższa Tymczasowa. 
W jej skład wszedł książę Franciszek Ksawery 
Drucki-Lubecki, dotychczasowy marszałek 
powiatu grodzieńskiego i cywilny gubernator 
Grodna. Miał odpowiadać za resort spraw 
wewnętrznych. Książę przewodniczył 
jednocześnie szlacheckiemu Komitetowi 
Centralnemu, starającemu się powstrzymać 
grabieże i ograniczyć ogromne koszty utrzymania 
wojsk rosyjskich. 
Po powstaniu Królestwa Polskiego 
Drucki-Lubecki wraz z ks. Adamem Jerzym 
Czartoryskim wszedł w skład Rządu 
Tymczasowego. Rok później został komisarzem 
z ramienia Królestwa w trójpaństwowej 
Komisji Likwidacyjnej, która miała uregulować 
wzajemne pretensje Księstwa Warszawskiego 
i państw sąsiednich oraz spłacić dawne długi 
Rzeczypospolitej i króla Stanisława Augusta. 
Negocjacje były osobistym triumfem Lubeckiego, 
który wykorzystując swój wpływ na cara 

Aleksandra, okazał nieustępliwość i doprowadził 
je do dość pomyślnego zakończenia. Ostatecznie 
to Prusy zostały zobowiązane do zwrotu 
Królestwu 3,7 mln zł, a Austria zobowiązała się 
dostarczyć sól z Wieliczki o wartości 30,8 mln zł. 
Lubecki pomyślnie zakończył także negocjacje 
z Saksonią. Tajemnica sukcesu Księcia 
polegała na przyjęciu takich zasad likwidacji, 
które uniemożliwiły Austrii i Prusom zajęcie 
aktywów księstwa Warszawskiego, natomiast 
nie zwalniały tych państw z udziału w rozliczeniu 
pasywów. Sukces ten skłonił cara Aleksandra I 
do zaproponowania księciu stanowiska ministra 
skarbu Królestwa Polskiego. Jednocześnie 
car zagroził wcieleniem Królestwa Polskiego 
do Cesarstwa Rosyjskiego, jeśli równowaga 
budżetowa nie zostanie przywrócona. 
Przed księciem postawiono zadanie 
wyprowadzenia Królestwa Polskiego z recesji, 
co wymagało podjęcia radykalnych środków. 
Zdaniem Druckiego-Lubeckiego, głównymi 
czynnikami , które doprowadziły kraj do 
bankructwa były: niekorzystna polityka handlowa 
z Prusami, wysoka liczba przemytników 
działających na granicach Królestwa, zbyt mała 
ilość pieniądza w obiegu, zbytnie zadłużenie 
majątków prywatnych oraz wysoka cena soli 
pochodzącej z eksportu. Jako dodatkowy czynnik 
obciążający budżet Królestwa Polskiego, należy 
także podać olbrzymie wydatki z kasy państwa 
na utrzymanie armii. Na początku XIX wieku w 
dziedzinie ekonomii coraz bardziej popularne 
stawały się liberalne poglądy angielskiego 
ekonomisty Adama Smitha. W Królestwie 
Polskim również nie brakowało zwolenników 
wprowadzenia wolnego rynku, opartego o 
rozwój drobnego wytwórstwa rzemieślniczego. 
Drucki-Lubecki nie podzielał tych poglądów i 
zdecydowanie opowiadał się za protekcjonisty-
czną rolą państwa. Jego zdaniem, warunki 
ekonomiczne Królestwa Polskiego zmuszały do 
podejmowania inicjatyw gospodarczych przez 
rząd, ponieważ gospodarka Królestwa była zbyt 
słaba, by samodzielnie podźwignąć się z recesji
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Książę był zdania, że rolą państwa jest 
kierowanie polityką gospodarczą kraju w 
sposób jak najbardziej dla niego korzystny.
Książę, w ciągu dziewięciu lat urzędowania, 
zdołał nie tylko wyprowadzić z recesji 
finanse publiczne państwa, ale również 
pobudzić rozwój przemysłu i gospodarki 
krajowej. Zasłynął twardą polityką fiskalną 
i skutecznym egzekwowaniem podatków. 
Również z jego inicjatywy powstało w 1825 r. 
Towarzystwo Kredytowe Ziemskie. Głównym 
zadaniem Towarzystwa było udzielanie 
pożyczek ziemianom, w celu oddłużenia 
ich majątków oraz wspieranie modernizacji 
folwarków. Dzięki możliwości zaciągania 
dogodnych pożyczek, ziemianie nie tylko mieli 
możliwość systematycznej spłaty zadłużenia 
wobec Skarbu Królestwa, ale również mogli 
inwestować w rozwój i modernizację swoich 
gospodarstw. 
Kolejnym wielkim przedsięwzięciem księcia 
było założenie pierwszego banku narodowego 
na ziemiach polskich. Bank Polski został 
powołany do życia dekretem cesarskim w 
1828 r.. Instytucja ta miała służyć zaspokajaniu 
długu narodowego oraz wspieraniu rodzimej 
produkcji i handlu. Kapitał zakładowy Banku 
Polskiego wynosił 30 mln zł i pochodził 
z funduszy rządowych. Prócz tego do 
zadań banku należały: emisja banknotów, 
obsługa długu publicznego, emisja pożyczek 
skarbowych, przechowywanie depozytów 
i funduszy instytucji publicznych. Ponadto 
Bank Polski prowadził rachunki depozytowe 
osób i podmiotów gospodarczych oraz handel 
podstawowymi towarami. Najważniejszą formą 
działalności Banku Polskiego było udzielanie 
kredytów oraz inwestowanie w rozwój 
przemysłu i infrastruktury transportowej. Dzięki 
funduszom płynącym z Banku Polskiego 
możliwe było ulepszenie najważniejszych dróg 
krajowych, takich jak Trakt Krakowski przez 
Radom i Kielce oraz Trakt Lubelski. 
Stanowcze działania ministra Druckiego-Lu-
beckiego doprowadziły do ustabilizowania się 
finansów publicznych Królestwa i pozwoliły 
na podjęcie kolejnych kroków, zmierzających 

do rozwoju przemysłu krajowego. Nastąpił 
dynamiczny rozwój w przemyśle górniczym, 
hutniczym i włókienniczym. W latach 
1825-1828 kwota inwestycji w górnictwo i 
hutnictwo wyniosła 26 mln zł. Sam minister 
uważał, że rząd powinien przejąć kontrolę 
nad górnictwem, ponieważ przemysł ten 
zatrzymuje pieniądze w kraju. W konsekwencji, 
dekretem królewskim z 1824 r., kompetencje 
zarządzania górnictwem zostały przekazane 
Ministrowi Skarbu.
W 1827 r. Drucki-Lubecki, przy pomocy 
Fryderyka Lempe oraz specjalistów z Wielkiej 
Brytanii, przygotowywał projekt modernizacji 
przemysłu krajowego. W efekcie, we wrześniu 
1827 r., powstał „Projekt planu ogólnego 
zamierzonych nowych zakładów do produkcji 
żelaza w województwach sandomierskim 
i krakowskim ułożony przez F.W. Lempe”. 
Projekt ten był nazywany „planem 
Lubecki-Lempe” i zakładał między innymi 
budowę 15 pieców, 8 walcowni i 76 fryszerek. 
Innym efektem działalności księcia był 
dynamiczny rozwój przemysłu włókienniczego, 
w szczególności w obrębie miasta Łodzi oraz 
w rejonie Gór Świętokrzyskich. Plan rozwoju 
włókiennictwa opierał się początkowo na 
projektach opracowanych przez Stanisława 
Staszica, który wzorował się głównie na 
projektach niemieckich. Po przejęciu kontroli 
nad przemysłem przez ministra Druckiego-Lu-
beckiego, zaczęto wprowadzać nowoczesne 
technologie, oparte głównie na wzorach z 
Wielkiej Brytanii. W tym czasie Królestwo Polskie 
znajdowało się w wyjątkowo niekorzystnych 
stosunkach handlowych z sąsiadującymi 
krajami. Głównym celem ministra Druck-
iego-Lubeckiego było wzmocnienie polityki 
celnej oraz rozwój współpracy handlowej z 
partnerami rosyjskimi. Pierwszym skutkiem 
politycznych zabiegów ministra w tym zakresie 
był ukaz cara z 13 sierpnia 1822 r., który 
umożliwiał swobodny wywóz polskich towarów 
na ziemie rosyjskie. Następnym osiągnięciem 
było zawarcie polsko-rosyjskiej umowy celnej, 
przewidującej bardzo niskie stawki cła  >
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(1% od wyrobów przemysłowych z surowca 
krajowego oraz 3% od wyrobów z surowca 
zagranicznego). W konsekwencji otwarcia 
granic celnych eksport towarów z Królestwa 
Polskiego do Cesarstwa Rosyjskiego wzrósł z 
5 mln w 1822 r. do 27 mln w 1829 r.. Korzystne 
taryfy celne doprowadziły do skokowego 
rozwoju przemysłu w Królestwie i dawały 
szanse bogacenia się polskim zakładom.
Działania księcia szybko przyniosły efekty. 
Bank Polski przyczynił się w znacznym 
stopniu do rozwoju gospodarstw ziemiańskich. 
Dzięki łatwo uzyskiwanym kredytom, 
właściciele ziemscy mogli modernizować 
swoje gospodarstwa i spłacać zadłużenia 
względem państwa. Z kolei fakt zakupywania 
przez nich nowoczesnych sprzętów pobudzał 
rozwój nowych fabryk i hut żelaza. Odbudowa 
ekonomiczna Królestwa stała się faktem. 
Pomyślny rozwój gospodarczy przerwało 
dopiero powstanie listopadowe.
Książę był zasadniczo przeciwnikiem 
powstania. Pomimo tego nadal kierował swoim 
resortem, a w grudniu 1830 r., jako członek 
delegacji, zawiózł do cara petycję żądającą 
przestrzegania konstytucji, wyprowadzenia 
wojsk rosyjskich z obszaru Królestwa oraz 
włączenia w jego skład tzw. ziem zabranych. 
Fiasko misji mediacyjnej Druckiego-Lubeck-
iego oraz demonstracje uliczne, jakie miały 
miejsce w Warszawie pod koniec stycznia 
1831 r., doprowadziły do podjęcia przez Sejm 
Królestwa uchwały o złożeniu z tronu polskiego 
- cara Mikołaja I. Uchwała utrzymana była 
w możliwie najbardziej wyważonym tonie, 
co było efektem starań ks. Adama Jerzego 
Czartoryskiego. 
Książę Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki 
był człowiekiem o kryształowej uczciwości. 
Choć jako minister skarbu obracał milionami 
publicznych pieniędzy – nigdy się nie 
wzbogacił. Odchodząc zostawił w kasie skarbu 
państwa 34 mln zł – sumę niewyobrażalnie 
dużą na tamte czasy. Zmarł 10 maja 1846 r. 
w Petersburgu.
  2. Książę –polityk.
Urodził się 14 stycznia 1770 r. w Warszawie, 

jako syn księcia Adama Kazimierza 
Czartoryskiego i Izabeli z domu Fleming. 
Odebrał staranne wykształcenie i odbył wiele 
podróży zagranicznych, m.in. do Holandii, 
Niemiec, Anglii oraz Szkocji. W 1792 r. wziął 
udział w wojnie polsko-rosyjskiej w obronie 
Konstytucji 3 Maja. Za swą postawę w czasie 
walk został odznaczony orderem Virtuti Militari. 
Następnie przebywał za granicą. Po wybuchu 
powstania kościuszkowskiego próbował 
przedostać się do kraju, lecz został zatrzymany 
w Brukseli przez władze austriackie. Po klęsce 
insurekcji i ostatnim rozbiorze Polski rodzina 
wysłała go do Petersburga.
Na dworze Katarzyny II poznał wielkiego 
księcia Aleksandra, z którym szybko się 
zaprzyjaźnił. Przyszły car uchodził za 
zwolennika liberalnych przemian ustrojowych. 
Jego poglądy były zbieżne z poglądami 
młodego księcia. W 1801 r. Aleksander objął 
tron Rosji. Rok później książę  Adam Jerzy 
Czartoryski został zastępcą ministra spraw 
zagranicznych, a następnie został 
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mianowany kuratorem wileńskiego okręgu 
naukowego. Zarządzając szkolnictwem w 
ośmiu zachodnich guberniach Rosji aktywnie 
działał na rzecz rozwoju Uniwersytetu 
Wileńskiego i Liceum Krzemienieckiego.
W latach 1804-1806 Czartoryski pełnił 
obowiązki ministra spraw zagranicznych Rosji. 
W tym czasie polityka zewnętrzna tego państwa 
skupiała się głównie na budowaniu kolejnych 
koalicji anty-Napoleońskich. Książę Czartoryski 
zdecydowanie sprzeciwiał się ideom wiązania 
przyszłości Polski z rewolucyjną Francją. Był 
nieprzejednanym wrogiem Napoleona. Uważał, 
że jedyną drogą do odzyskania częściowej, a w 
przyszłości pełnej suwerenności przez Polskę, 
są dobre stosunki z Rosją. W traktacie ,,O 
systemie, którego winna trzymać się Rosja’’ 
przekonywał, że po zdobyciu dominacji w 
Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach, 
Rosja powinna być orędownikiem powstania 
federacji narodów słowiańskich. Miało to 
być przeciwwagą dla ekspansywnej polityki 
francuskiej. Czartoryski był również autorem 
tzw. planu puławskiego, który zakładał, iż 
przyszłe państwo polskie składać się będzie z 
terytoriów zabranych przez Rosję Prusom oraz 
Austrii. Jego królem miał być car Aleksander. 

Sam car jednak nie był w najmniejszym 
stopniu zainteresowany planami księcia. W 
jego pragmatycznych zamierzeniach sojusz 
z Prusami gwarantował utrzymanie status 
quo w Europie. Resztę planów zniweczyły 
kolejne zwycięstwa Napoleona i powołanie 
do życia Księstwa Warszawskiego w 1807 r.. 
Nie zniechęciło to jednak Czartoryskiego do 
jego koncepcji. W 1814 r. przedstawił carowi 
plan, w którym postulował połączenie Księstwa 
Warszawskiego z guberniami litewsko-ruskimi. 
W 1815 r. książę reprezentował Rosję na 
Kongresie Wiedeńskim, w czasie którego 
zapadła decyzja o utworzeniu Królestwa 
Polskiego. Czartoryski był także projektantem 
konstytucji nowopowstałego państwa, 
połączonego unią personalną z Rosją.
W Królestwie Polskim pełnił funkcję 
wiceprezesa Rządu Tymczasowego, a 
następnie senatora-wojewody. Zasiadał też w 
Radzie Administracyjnej. Za swoje osiągnięcia 
polityczne został uhonorowany Orderem Orła 
Białego. W późniejszym czasie stopniowo 
zaczął wycofywać się z czynnej polityki. Po 
wybuchu powstania listopadowego został 
wybrany prezesem Rządu Narodowego. Liczył 
na porozumienie z Rosją, a gdy stało się >  
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niemożliwe, wyczekiwał pomocy od państw 
zachodnich. Klęska powstania sprawiła, że 
musiał udać się na emigrację. Car Mikołaj I 
wydał na niego wyrok śmierci.
W 1830 r. książę Czartoryski napisał esej ,,List 
o dyplomacji’’, w którym rozwinął swoją wizję 
pokojowej Europy, szanującej prawa jednostki i 
broniącej słabszych narodów przed silniejszymi. 
Od 1833 r. mieszkał w Paryżu. Kierował konser-
watywno-liberalnym obozem politycznym, który 
określany był jako Hotel Lambert. Tak nazywał 
się pałac na wyspie św. Ludwika, zakupiony 
przez Czartoryskiego, w którym odbywały 
się spotkania jego stronnictwa. Inspiracją dla 
środowiska skupionego wokół księcia była 
Konstytucja 3 Maja. Program polityczny jego 
obozu zakładał, iż przyszłe państwo polskie 
będzie monarchią konstytucyjną. Niektórzy 
widzieli w nim przyszłego króla Polski.
Poza działalnością polityczną książę wspierał 
polską kulturę i naukę. Był prezesem 
Towarzystwa Historyczno-Literackiego oraz 
współzałożycielem Biblioteki Polskiej w Paryżu. 
Gośćmi Hotelu Lambert byli m.in. Adam 
Mickiewicz, Juliusz Słowacki czy Fryderyk 
Chopin. Był także mecenasem literatury i sztuki 
jako członek czynny Towarzystwa Królewskiego 
Przyjaciół Nauk w Warszawie. W latach 40. i 50. 
XIX w. Czartoryski nadal aktywnie działał na 

rzecz odbudowy państwa polskiego. Kierował 
Biurem Dyplomatycznym, któremu podlegały 
poszczególne agencje, tworzone w różnych 
częściach świata, m.in. w Stambule. Miał 
nadzieję, że sytuacja międzynarodowa, jaka 
wytworzyła się w Europie po Wiośnie Ludów, 
doprowadzi w końcu do konfliktu państw 
zachodnich z Imperium Rosyjskim, a to pozwoli 
na wskrzeszenie polskiej państwowości. W 
czasie wojny krymskiej (1853-1856) książę 
patronował polskim formacjom zbrojnym w 
Turcji. Zmarł 15 lipca 1861 r. w Montfermeil 
pod Paryżem, nie doczekawszy się realizacji 
swoich dalekosiężnych planów. Pozostawił 
po sobie bogaty dorobek pisarski: pamiętniki, 
rozprawy, pisma polityczne, a także poematy i 
tłumaczenia dzieł antycznych.

Na podstawie tekstu Waldemara Kowalskiego ,,Adam 
Jerzy Czartoryski (1770-1861)’’ zredagował                 

                                                     Marek Strzeszewski.

Historyczne

"Patriotyzm nie polega na prze-
krzykiwaniu się kto Polskę 

bardziej kocha. Rzecz w tym , 
aby po cichu, z zaciętymi zębami, 
nieco pochylonym karkiem, ale 
z podniesioną głową żyć w niej i 

nie uciekać."
Aleksander Kamiński
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Grupa Filmowa Z Przypadku

Historyczne

Grupa Filmowa Z Przypadku powstała w 
2019 roku w Warszawie z inicjatywy trzech 
osób - Pauliny, Justyny i Krystiana. Celem 
Grupy jest przede wszystkim realizacja filmów 
z przesłaniem. Pomysł na cykl ,,Pamiętnik’’ 
ponad rok temu zrzuciła Paulina.
   Skąd wzięła się nazwa cyklu - „Pamiętnik”? 
Historia jest opowiedziana przez bohatera 
bez ubarwiania. Płynie prosto z serca, tak 
jakby zapisywał myśli w pamiętniku. Jednak 
zamiast na kartce, opowiada ją przed kamerą. 
Spostrzegawczy zauważą, że nie jest to 
typowa produkcja dokumentalna, ponieważ 
nie pojawia się w niej żaden historyk, który 
naukowym językiem tłumaczy zdarzenia 
z życia bohatera. Autorem własnych 
wspomnień jesteśmy tylko my, dlatego głos 
ma tylko bohater.
   Film o powstańcu warszawskim Władysławie 
Rosińskim ps. Zapałka to pierwsza odsłona 
serii dokumentalnej ,,Pamiętnik’’. Bohater 
odcinka opowiedział o swoich przeżyciach 
z lat młodości, które przypadły na czasy 
drugiej wojny światowej. W tej historii nie 
zabraknie dramatycznych wspomnień, które 
mogą wywołać szok wśród przedstawicieli 

młodszych pokoleń. Podczas dwóch dni 
zdjęciowych, Pan Władysław zabrał ekipę na 
spacer po dawnej Warszawie – świadka wielu 
ludzkich tragedii.
   Pomysł pojawił się już w 2018 roku. 
Przed pandemią udało się nagrać jeden 
odcinek. Mimo niesprzyjającej sytuacji, 
ekipa rozpoczęła z powodzeniem zdjęcia do 
kolejnych. W fazie postprodukcji jest już drugi 
odcinek, która poruszy temat rzezi Woli w 
trakcie powstania warszawskiego. Wiadomo 
już, że trzeci będzie dotyczył ślubów zawartych 
w czasie walk powstańczych. Reżyserem i 
producentem projektu jest Paulina Miller, za 
zdjęcia odpowiada Krystian Dobuszyński, 
montaż Maxym Saczenko, producentem 
współpracującym jest Justyna Julia Polak.
   Grupa Filmowa „Z Przypadku” to pasjonaci, 
którzy realizują się w filmie oraz fotografii 
również na polu indywidualnym. Postępy 
w ich pracy można śledzić na Facebooku: 
Grupa Filmowa Z Przypadku, a także na 
Instagramie pod tą samą nazwą.

                                                             Paulina Miller
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Legendy

Rabacja Jakuba Szeli
   Pamiętny był rok 1846. We wszystkich 
trzech zaborach nie doszło do planowanego 
powstania ogólnonarodowego. Dodatkowo 
na terenie Galicji urzędnicy austriaccy 
przekonywali chłopów, że szlachta chce 
wymordować swych poddanych. Zachęcali 
ich, by w czynny sposób przeciwstawiali 
się nieprzyjaciołom tak kochającego ich 
króla, w nagrodę obiecywano im zniesienie 
pańszczyzny.
Natrafili na podatny grunt. Na wsi panował głód 
i choroby. Wielu chłopów nienawidziło szlachty, 
miało poczucie krzywdy i wielowiekowego 
ucisku pańszczyźnianego. Nic dziwnego, że to 
wszystko przyniosło żniwo w krwawym buncie 
chłopskim, czyli rabacji, która objęła także 
nasze ziemie.Trudno ocenić ile legendy, a ile 
prawdy jest w opowiadaniu związanym z tymi 
wydarzeniami.
   Budził się mroźny, chodź słoneczny dzień. 
Z lasu wyłonił się kilkunastoosobowy oddział 
jezdnych. Jechali konno, na oklep, ubrani z 
chłopska, w białe płótnianki i baranie kożuchy. 
W ich rękach połyskiwały kosy postawione na 
sztorc, siekiery i widły. Prowadził ich człowiek 
w średnim wieku, o długich opadających 
na ramiona włosach. Był to Jakub Szela, 
przywódca rabacji. To nazwisko budziło na 
przemian podziw i przerażenie. Mówiono, 
że zabił własną żonę. Od dłuższego czasu 
rebelianci napadali na dwory, rabowali i 
mordowali szlachtę. Chłopi masowo odmawiali 
odrabiania pańszczyzny. Szela już wcześniej 
mocno naraził się swemu dziedzicowi z 
rodu Boguszów oraz jego bratu, dziedzicowi 
Siedlisk. Teraz chciał z nimi wyrównać 
rachunki.
   Oddział zbuntowanych chłopów podjechał 
pod bramy folwarku. Rozbito je uderzeniami 
siekier. Kilku chłopów z wrzaskiem wbiegło 
do budynku, skąd po chwili słychać było płacz 
kobiet i dzieci oraz szamotaninę. Niedługo 
potem na dziedziniec wyprowadzono samego 
gospodarza. Uderzeniem obucha powalono 
go na ziemię. Po każdym ciosie chłopi 

przypominali im, jak ich gnębiono. Następnie na 
rozkaz Szeli przystąpili do pastwienia się nad 
dziedzicem. Żywcem cięto go piłą do drewna. 
,,Rżnijcie powoli, bo było to dobre panisko’’ - 
kpił Szela. Po zabiciu dziedzica i obrabowaniu 
dworu Szela wraz z innymi skierował się do 
siedziby jego brata w Siedliskach. 
   Gdy przejeżdżali przez sąsiednie wioski, 
sprawiały one wrażenie, że wymarły. Chociaż 
ich mieszkańcy wiedzieli, że Krwawy Jakub 
napada tylko na szlachtę, większość wolała 
schodzić mu z drogi. Było jednak i sporo 
takich, którzy przyłączali się do jego oddziału.
Po dotarciu na miejsce chłopi na rozkaz Szeli 
otoczyli dwór. Kopniakami i uderzeniami 
kijów przepędzili służbę. Dziedzic wraz z 
rodziną i swymi gośćmi schronił się w domu. 
Po wyważeniu drzwi i wejściu do środka na 
oczach kobiet i dzieci, rozprawiono się ze 
wszystkimi obecnymi mężczyznami. Samego 
dziedzica Szela osobiście przebił widłami w 
jego pokoju. Krew rozprysnęła się po całej 
izbie. Zmierzchało już, gdy po ogołoceniu 
dworu mściciele krzywdy ludu ruszyli dalej. 
Gdy przejeżdżali przez sąsiednie wioski, 
sprawiały one wrażenie, że wymarły. Chociaż 
ich mieszkańcy wiedzieli, że Krwawy Jakub 
napada tylko na szlachtę, większość wolała 
schodzić mu z drogi. Było jednak i sporo 
takich, którzy przyłączali się do jego oddziału.
Po dotarciu na miejsce chłopi na rozkaz Szeli 
otoczyli dwór. Kopniakami i uderzeniami 
kijów przepędzili służbę. Dziedzic wraz z 
rodziną i swymi gośćmi schronił się w domu. 
Po wyważeniu drzwi i wejściu do środka na 
oczach kobiet i dzieci, rozprawiono się ze 
wszystkimi obecnymi mężczyznami. Samego 
dziedzica Szela osobiście przebił widłami w 
jego pokoju. Krew rozprysnęła się po całej 
izbie. Zmierzchało już, gdy po ogołoceniu 
dworu mściciele krzywdy ludu ruszyli dalej. A 
co z Jakubem Szelą? Austriacy przesiedlili go 
na Bukowinę, gdzie otrzymał gospodarstwo. 
I choć tam zmarł, ponoć jego upiorny duch 
później wielokrotnie krążył nocami nad 
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okolicami Smarzowej i Siedlisk.
Jakub Szela był przywódcą chłopskiego 
powstania w 1846 roku w Galicji Zachodniej, 
zwanego też rabacją galicyjską. W 1846 
stanął na czele buntu chłopskiego, napadając 
i rabując dwory szlacheckie w powiatach 
tarnowskim i jasielskim. Szela należy 
do najbardziej kontrowersyjnych postaci 
w polskiego historiografii. W ,,Weselu’’ 

Stanisława Wyspiańskiego, postrzegany jest 
jako ,,galicyjski upiór’’.

Za: Opowiem ci legendę 
https://opowiemcilegende.blogspot.com

Legendy

https://3.bp.blogspot.com/-tT4Rirvklow/VyjnThzPhTI/AAAAAAAAAFA/E8fTeNWY_yI3jxXvBiw93CMeViXJMcv2wCLcB/s1600/rab.PNG

"Jeżeli naród broni swej niezależności duchowej, gospo-
darczej, i politycznej od jakichkolwiek wpływów obcych, 
zdobywa prawo do stanowiska gospodarza we własnym 

kraju i do rządzenia się samemu na tym obszarze."
Zygmunt Balicki
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Swiadectwo
,

„Pogadamy, jak sama będziesz w takiej 
sytuacji”. „Nie masz pojęcia, to się nie 
wypowiadaj”. „Życzę Ci, żebyś sama miała 
takie dziecko”. „Ile dzieci już adoptowałaś?”
   Te i podobne zdania słyszałam wiele razy 
w ciągu swojego życia, bo od zawsze bronię 
nienarodzonych, a mają one kneblować usta 
prolajferom. I rzeczywiście tak się dzieje. Wielu 
udało się zastraszyć, inni przeszli na pozycje, 
że lepiej innym niczego nie narzucać.
   Wiele razy o tym wszystkim myślałam. Kiedy 
więc okazało się, że moja ciąża nie rozwija 
się poprawnie, zaczęłam zadawać sobie 
pytania, czy aby to nie jest dla mnie swoista 
próba i doświadczenie – oto teraz będę miała 
niepełnosprawne dziecko i będę musiała 
podjąć to, czego rodzice boją się najbardziej.
   Marzyłam z całego serca o trzecim dziecku. 
Tak bardzo czułam, że czegoś mi brakuje, że 
jestem niespełniona jako matka. Dlatego mało 
nie pękłam z radości, gdy zobaczyłam dwie 
kreski. 
   Gdy staraliśmy się o pierwsze dziecko, wokół 
mnie wiele moich koleżanek traciło swoje 
dzieci w wyniku poronienia. Miałam więc 
bardzo mieszane uczucia, gdy w końcu udało 
się nam począć. Z jednej strony cieszyłam się 
upragnionym, wymodlonym i wyczekanym 
dzieckiem, z drugiej paraliżował mnie strach, 
że nie mogę się tak cieszyć, bo jeśli poronię, 
będę bardzo cierpieć. Lęk był tym większy, że 
na pojawienie się Martusi czekaliśmy dłuższy 
czas, więc mieliśmy świadomość, że wcale nie 
tak łatwo mieć dziecko. Walczyłam z myślami i 
zmiennymi uczuciami. Z jednej strony chciałam 
ogłosić całemu światu, że jestem w ciąży, z 
drugiej bałam się, że jeśli to zrobię, a potem 
stracę dziecko, to będzie mi strasznie głupio. 
Szybko jednak doszłam do wniosku, że to 
myślenie jest bezsensowne, bo kocham już to 
dzieciątko i jemu należy się moja radość z jego 
istnienia. Myślę więc, że tak, jak większość 
matek, kochałam swoje dziecko od pierwszej 
komórki. Cieszyłam się, niemniej w tyle 
głowy miałam świadomość, że różnie bywa. 

Podobnie było w drugiej ciąży. Tymczasem, 
w trzeciej radość była tak ogromna, że ta myśl 
nawet nie przeszła mi przez głowę. Razem 
z mężem szaleliśmy wręcz ze szczęścia. 
Nie brałam pod uwagę takiej możliwości. 
Urodziłam już dwójkę zdrowych dzieci. Czemu 
teraz miałoby być inaczej?
   Niestety nasza euforia nie trwała zbyt długo. 
Zaczęłam plamić. Niby wiedziałam, że to się 
zdarza i nie musi znaczyć nic złego, a jednak 
wpadłam w panikę. Nagle spadło na mnie całe 
przerażenie – mogę stracić to dziecko. Badanie 
lekarskie ciągnęło się w nieskończoność. Mój 
ginekolog – zazwyczaj gadatliwy i żartobliwy 
– długo wpatrywał się w ekran USG i milczał. 
Nie mogłam tego znieść. Cała się trzęsłam i 
miałam ochotę krzyczeć: ,,powiedz mi, co się 
dzieje!’’. W końcu pokazał mi coś na ekranie, 
co miało świadczyć o tym, że ciąża nie rozwija 
się prawidłowo. Poza tym nie było także widać 
bicia serca. Lekarz nie odbierał mi jednak 
nadziei. Zlecił badania, przepisał leki, kazał się 
oszczędzać, ale nie ukrywał niepokoju, że z 
dzieckiem jest coś nie tak. Brałam leki, robiłam 
badania i modliłam się. „Ach Panie, to jednak 
chcesz dać mi chore dziecko. Uważasz, że 
dam radę? Chcesz, żebym była świadectwem. 
Żebym była bardziej wiarygodnym obrońcą 
życia. Niech się dzieje Twoja wola”. 
   Kochałam moje dzieciątko i okrutnie 
cierpiałam. Przez kolejne dni przechodziłam 
przez różne fazy. Od wiary w cud, przez 
całkowitą rozpacz i żal, że moje najbardziej 
ukochane dziecko musi umrzeć, aż po 
pogodzenie się z tym. Wiele razy w tę i z 
powrotem. Byłam wykończona niepewnością, 
badaniami, wizytami w szpitalu…
   Jednocześnie był to czas, gdy otrzymałam 
masę wsparcia od wielu ludzi, także od lekarzy 
i personelu medycznego. Jestem ogromnie 
wdzięczna pielęgniarce, która podsunęła mi 
ulotkę z informacją o tym, że mogę pochować 
swoje dziecko. Skorzystałam z tej możliwości  
i dzięki temu Anielka ma swój grób, który 
możemy nawiedzać. 

Anielka- czyli kilka słów o utracie dziecka..
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   Niestety mimo starań wielu osób Anielka 
odeszła. Moje serce pękło. Do dziś noszę blizny 
i często płaczę, zwłaszcza, gdy modlimy się 
na jej grobie lub gdy słyszę o podobnej historii. 
Dlatego nie wierzę, że matka, która dokonała 
aborcji przechodzi nad tym do porządku 
dziennego. Przecież zanim dowiedziała się o 
chorobie dziecka, już je pokochała, już czuła 
z nim niezwykłą więź. Wiem, że wiele kobiet 
decyduje się na aborcję, bo nikt nie powiedział 
o innej możliwości, bo zabrakło wsparcia, bo 
wręcz spotkały się z presją, że lepiej będzie 
usunąć.
  Mojej Anielce nie będę się wstydziła 
spojrzeć w twarz. Całą rodziną czekamy, 
kiedy będziemy mogli się z nią spotkać. Jest 
naszym osobistym orędownikiem w niebie. I 
choć bardzo boli jej odejście, pociesza nas jej 
wstawiennictwo.

                                                         Ewa Rowińska

https://pixabay.com/pl/illustrations/mama-matka-baby-poronienie-2077517/

Swiadectwo
,

"Łatwiej u nas o wielkie czyny w 
chwilach zapału niż o wytrwałość 

i codzienne bohaterstwo przy 
znoszeniu trudnych obowiązków. 
Łatwiej u nas umrzeć dla Ojczyz-

ny, niż ofiarnie dla niej żyć."
Aleksander Kamiński
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Opinie

Marsz ku niepodległości
Już wkrótce kolejny Marsz Niepodległości - tym 
razem zupełnie inny od wszystkich. Epidemia 
koronawirusa zmieniła nasze życia i zagraża 
Polsce. Naród musi się bronić przed wrażym 
wirusem, zewrzeć (ale tylko metaforycznie!) 
szeregi. Organizatorzy Marszu zadecydowali, 
że tegoroczna edycja będzie miała formę 
zmotoryzowanego Rajdu Niepodległości. 
Korowód przybranych polskimi barwami 
pojazdów będzie z jednej strony wyrazem 
szczerego patriotyzmu, z drugiej zaś symbolem 
odpowiedzialności narodowców i patriotów 
w kontrze do masowych, proepidemicznych 
spędów urządzanych przez proaborcyjną 
lewicę.
   Marsz Niepodległości narodził się jako 
próba nadania nowego życia ruchowi 
narodowemu w Polsce, który był w kryzysie 
po upadku Ligi Polskich Rodzin oraz jako 
wyraz buntu przeciwko demoliberalnym 
rządom koalicji PO-PSL. Inicjatywa wyszła 
ze środowiska Obozu Narodowo-Radykalne-
go, który razem z Młodzieżą Wszechpolską 
postanowił stworzyć wydarzenie adresowane 
nie tylko do grona przekonanych już 
narodowców, ale też do wszystkich patriotów. 
Pierwszy Marsz Niepodległości odbył się 11 
listopada 2010 roku. Marsz Niepodległości 
rozwijał się dynamicznie, mimo, delikatnie 
mówiąc, nieprzychylności ekipy rządzącej, 
lewicy i policji. Już w 2011 roku powołano 
Stowarzyszenie Marsz Niepodległości jako 
organizację dedykowaną do organizowania 
tego wydarzenia. Rok później utworzono Straż 
Marszu Niepodległości, której zadaniem jest 
zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom 
przemarszu. Ważnym wydarzeniem, które 
miało miejsce dzięki Marszowi Niepodległości, 
było powołanie 11 listopada 2012 roku Ruchu 
Narodowego - ruchu społecznego łączącego 
ONR, MW, Związek Żołnierzy Narodowych 
Sił Zbrojnych, Unię Polityki Realnej i wiele 
innych organizacji. Ruch Narodowy został 
przekształcony w stowarzyszenie, a następnie 
w partię, która w 2015 roku weszła do Sejmu w 
koalicji Kukiz'15, a od 2019 roku współtworzy 

Konfederację, która także znalazła się w 
polskim parlamencie.
   Warto przypomnieć hasła uprzednich 
Marszów oraz pokazać znaczący wzrost 
frekwencji. I tak:
•2010 r. - brak hasła, kilka tysięcy osób
•2011 r. - ,,11 tysięcy na 11 listopada’’, ok. 
20 tys. osób
•2012 r. - ,,Odzyskajmy Polskę’’, 25-50 tys. 
osób
• 2013 r. - ,,Idzie nowe pokolenie!’’, 
kilkadziesiąt tys. osób
•2014 r. - ,,Armia Patriotów’’, kilkadziesiąt 
tys. osób
•2015 r. - ,,Polska dla Polaków, Polacy dla 
Polski’’, 70-100 tys. osób
•2016 r. - ,,Polska bastionem Europy’’, 75 
tys. osób
•2017 r. - ,,My chcemy Boga’’, 60 tys. osób
•2018 r. - ,,Bóg, Honor, Ojczyzna’’, 250 tys. 
osób
•2019 r. - ,,Miej w opiece naród cały’’, 70-80  
tys. osób
•2020 r. - ,,Nasza cywilizacja, nasze zasady’’
   Idea niesiona przez Marsz Niepodległości to 
odwołanie do polskiej myśli narodowej i innych 
nurtów niepodległościowych. Marsz chce 
poruszać serca i budzić w nich patriotyzm, jest 
ruchem, który ma wyzwolić energię Polaków. 
Ważnym celem Marszu jest także wzmacnianie 
narodowej dumy. Misja organizatora Marszu 
- Stowarzyszenia Marsz Niepodległości 
brzmi ,,Naszą misją jest wychowywanie ludzi 
młodych w duchu umiłowania Trójjedynego 
Boga Wszechmogącego i Ojczyzny, tak 
aby stali nieugięcie na straży honoru swego 
i honoru Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 
Polskiej. Prawda płynąca z Krzyża, znaku 
męki i Zbawienia, będzie nam wszystkim 
Domem do którego chcemy powracać’’. 
Marsz jest platformą, które niesie hasła 
narodowe, katolickie, konserwatywne, trady-
cjonalistyczne. W politycznym sensie Marsz 
Niepodległości postuluje obronę suwerenności 
Państwa Polskiego i wzmocnienia siły 
Narodu wobec trendów globalistycznych, 
demoliberalnych i lewackich. 
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Tegoroczny Marsz Niepodległości będzie 11. 
edycją wydarzenia. Już dekadę narodowcy 
budzą Polaków z marazmu do patriotycznej 
aktywności. Mimo odmiennej formy, gorąco 
zachęcam do udziału w tegorocznej edycji. 
Jeśli ktoś nie może wziąć udziału fizycznie 
- w pojeździe - może zarejestrować się na 
Wirtualny Marsz Niepodległości na stronie 
ide11.pl. ,,Pokażmy, jak jest nas wielu! 
Pokażmy, że dla nas liczy się Wielka Polska!’’

                                            Aleksander Kowaliński

fot. Łukasz Russa

Opinie

"Patriotyzm to jest przywiązanie 
do własnej Ojczyzny, a Ojczyzna 
to trzy wielkie rzeczy wspólne: 

wspólna mowa, wspólna ziemia i 
wspólna pamięć."

Bogusław Wolniewicz
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Dziadoween. Kilka słów o tradycjach 
październikowo-listopadowych

   1 listopada to dzień Wszystkich Świętych, 
podczas którego uhonorowujemy rok rocznie 
pamięć wszystkich Świętych Pańskich. 2 
listopada to dzień Zaduszny, poświęcamy go 
na modlitwę za naszych zmarłych bliskich i 
ich dusze. Od pokoleń, w związku z religią 
katolicką (i nie tylko) w te dni odwiedzamy groby 
i zapalamy znicze.
  Co ciekawe, Wszystkich Świętych to w 
Kościele dość radosne święto. W tym dniu 
Kościół upamiętnia wszystkich wiernych, 
których dostąpili zbawienia, nawet jeśli nie 
zostali wyniesieni na ołtarze. Historia tego dnia 
sięga IV wieku i ma źródło w czci męczenników. 
Święto było pierwotnie było obchodzone w 
maju, dopiero w 731 roku papież Grzegorz 
III przeniósł je na listopad, a ponad 100 lat 
później, papież Grzegorz IV przekształcił je w 
święto ku pamięci wszystkich świętych, nie tylko 
męczenników. 
   Za czasów PRL, które starało się umniejszyć 
wpływ Kościoła i religii na życie obywateli, święto 
to zaczęto w Polsce zwać świętem zmarłych, 
ale mimo religijnego charakteru pozostawało 
dniem wolnym od pracy.
  W tym dniu w kościołach odprawiane są 
uroczyste msze, często odbywają się procesje 
na cmentarze i wspólna modlitwa nad grobami. 
Choć nie jest to tradycją, w niektórych diecezjach 
można też tego dnia uzyskać odpust zupełny.  
Na grobach zaś zapalane są tysiące zniczy, 
mających symbolizować odmierzanie długości 
życia oraz nadzieję na spotkanie ze zmarłymi 
po śmierci. W Polsce z dniem tym też ściśle 
powiązane są chryzantemy. Trudno znaleźć ich 
powiązanie ze zmarłymi, prawdopodobne jest 
czysto pragmatyczne podejście - kwiaty te są 
niezwykle wytrzymałe i mogą pięknie wyglądać 
na grobie przez bardzo długi czas. 
  Dzień zaduszny obchodzony 2 listopada 
ma, w porównaniu od Wszystkich Świętych, 
charakter bardziej osobisty. Tego dnia uwagę 
skupiają nasi najbliżsi, których już nie ma z 
nami.  Tradycja ta pojawiła się na ziemiach 

polskich dopiero w XII wieku, a rozprz-
estrzenienie się jej na cały kraj zajęło ok. 300 
lat. Obecna tradycja zastąpiła wierzenia i 
obrzędy przedwieczne. Do dziś, gdzieniegdzie 
przetrwała wiara, że ogień na grobach zmarłych 
odstrasza upiory, zjawy i demony, a zbłąkanym 
duszom pomaga znaleźć drogę do spoczynku. 
Chrust na ogień przy mogile zbierano przez cały 
rok, by niedługo przed 1-2 listopada zapalić. 
W dwóch pierwszych dniach, na wsiach, 
uważano, że nie należy wychodzić z domu, 
szczególnie w noc pomiędzy tymi dniami, 
gdyż wierzono, że zmarli krążą wówczas po 
ziemi. Tej nocy też księża odprawiali msze dla 
właśnie tych błądzących po okolicy zmarłych, 
a kontakt z którymi mógłby być nieprzyjemny i 
niebezpieczny. Do początków XX wieku istniała 
też w Polsce tradycja karmienia zmarłych. 
Pieczono chleby, gotowano kaszę, bób i kutię, a 
potrawy zostawiano na noc na stołach lub przy 
grobach. Specjalnie wypieczonym chlebem 
dzielono się z żebrakami, który w zamian modlili 
się za zmarłych. 
   Do dziś pewne zwyczaje pozostały w formie 
różnych smakołyków, które tradycyjnie można 
tylko nabyć w okolicach tych dwóch dni przy 
cmentarzach. W Krakowie jest to miodek 
turecki (cukierek o miodowym posmaku z 
kawałeczkami orzechów), w Warszawie takim 
przysmakiem jest pańska skórka (cukierek 
z ubitych białek z cukrem i sokami z malin i 
cytryn), na Lubelszczyźnie z kolei kupuje się 
szczypki (podłużne kolorowe laseczki z cukru o 
strukturze gałązki). 
Halloween, Dia de los Muertos i rodzime Dziady.
  Wiele innych ludów i nacji również wierzyło 
w pozytywne znaczenie i sens dzielenia się 
posiłkami ze zmarłymi. Także słodycze nie 
są elementem tylko polskich zwyczajów. Na 
przykład w USA istnieje tradycja Halloween 
wywodząca się z celtyckiego święta Samhain. 
Samhain było świętem zakończenia żniw i 
rozpoczęcia nowego roku, a jednocześnie 
momentem gdy granica między światem 

Opinie
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żywych a umarłych stawała się najcieńsza 
i zmarli mogli odwiedzać swoje domy. By 
uniknąć często przykrych spotkań z duchami 
z zaświatów, których dotyk mógł sprowadzić 
choroby i śmierć, Celtowie przebierali się 
w łachmany i udawali biedaków/żebraków. 
Ta tradycja później przerodziła się w ogólny 
zwyczaj przebierania się. Obecnie, w USA, jest 
to tradycja przede wszystkim skierowana do 
dzieci i służąca ich socjalizacji oraz lepszemu 
rozpoznaniu pobliskiego terenu. Dzieci 
poprzebierane za potwory, superbohaterów, 
postaci z bajek chodzą od domu do domu 
w swoim sąsiedztwie, poznają sąsiadów, 
wspólnie się bawią i często też pozbywają się 
lęku przed samodzielnym odkrywaniem świata. 
  Dia de los Muertos to tradycja ludowa 
szczególnie znana w Meksyku i krajach 
latynoskich. Jest mieszanką tradycji katolickich 
ze zwyczajami ludów natywnych dla Ameryki 
Centralnej. To dzień i noc hucznych zabaw 
wspólnych dla zmarłych i żywych. Celebracje 
odbywają się w domach, jak i na cmentarzach. 
Najbardziej charakterystycznymi przysmakami 
tego dnia są słodkie ciasta, calaveras de duce 
(małe czaszeczki z cukru podpisane imionami 
zmarłych). 

   Nasze rodzime Dziady, nie są tak odległe 
od dia de los Muertos, jakby się mogło 
wydawać. Nim zaadoptowano obecny 
sposób obchodzenia tych dni, na ziemiach 
polskich obchodzono Dziady zwane również 
pominkami, przewodami, radecznicą lub 
zaduszkami. Były to obrzędy, podczas których 
obcowano ze zmarłymi przodkami w celu 
zapewnienia płodności i urodzaju w kolejnym 
roku. Zmarłym przygotowywano ucztę, by 
przodkowie mogli się posilić i zaopatrzyć na 
dalszą drogę i pobyt w zaświatach. Alkohol i 
potrawy zostawiano na progach domów lub 
przy mogiłach. We wschodniej Polsce potrawy 
zanoszono do kościoła i na cmentarz wraz ze 
specjalnie wypiekanym na tą okazję chlebem, 
chleba jednak nie zostawiano na grobach, a 
rozdawano żebrakom w zamian za modlitwę 
za dusze przodków darczyńcy.  

                                                        Delfina Czarniecka

Opinie
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Ważne daty z historii polski- listopad
1.11
1.11.1918 r.
2.11.
2.11.1830 r.

3.11.1771 r.

3.11.1984 r.
4.11.1794 r.

11.11
11.11.1863 r.

18.11.1489 r.

18.11.1655 r.
24.11.1644 r.
25.11.1764 r.

25.11.1795 r.
27.11.1620 r.

27.11.1806 r.
29.11.1830 r.

Dzień Wszystkich Świętych

We Lwowie wybuchły walki polsko-ukraińskie.

Dzień zaduszny.

Opuszczający na zawsze Polskę Fryderyk Chopin wyjechał z Warszawy 
do Kalisza.

Konfederaci barscy podjęli w Warszawie próbę porwania króla Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego.

W Warszawie odbył się pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki.

Insurekcja kościuszkowska: wojska rosyjskie zdobyły szturmem Pragę i 
dokonały rzezi około 20 tys. mieszkańców.

Narodowe Święto Niepodległości RP.

Powstanie styczniowe: na Placu Teatralnym w Warszawie Rosjanie 
przeprowadzili egzekucje czeladnika garbarskiego Antoniego Amnera i 
czeladnika ślusarskiego Józefa Dąbrowskiego, skazanych za zamach 
na carskiego generała Fiodora Fiodorowicza Trepowa.

Na zamku w Radomiu wielki mistrz zakonu krzyżackiego Johann von 
Tieffen złożył hołd lenny królowi Kazimierzowi IV Jagiellończykowi.

Potop szwedzki: rozpoczęło się oblężenie Jasnej Góry.

Ustawiono figurę króla na kolumnie Zygmunta III Wazy w Warszawie.

W Warszawie został koronowany ostatni król Polski Stanisław August 
Poniatowski.

Stanisław August Poniatowski abdykował na rzecz Rosji.

W Warszawie został publicznie stracony niezrównoważony psychicznie 
szlachcic Michał Piekarski, który 15 listopada usiłował zamordować cze-
kanem króla Zygmunta III Wazę.

Wojska francuskie zajęły opuszczoną przez Prusaków Warszawę.

W nocy młodzi słuchacze Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie 
pod wodzą porucznika Piotra Wysockiego wraz z cywilnymi spiskowca-
mi rozpoczęli powstanie listopadowe.

Opracował Jacek Filipczak

Kalendarium
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Listy od czytelników

Ja pragnę tworzyć, 
by moje życie ozdobić,
Tylko...
Od rana do nocy potrzebuje pomocy
(fragm. własnego wiersza)

 Szanowny Państwo,

   Mam na imię Anna. Od urodzenia poruszam 
się na wózku. Nigdy nie chciałam, aby on 
mnie jakkolwiek ograniczał. Mimo moich 
problemów w poruszaniem się, zawsze 
chciałam być wśród ludzi. Wyznaczałam sobie 
w życiu drogę do osiągniecia celu. Dziś nim 
jest niezależność. Jestem z Warszawy. Dom 
kojarzy się z poczuciem bezpieczeństwa, 
miłością i troską rodziców. Lecz może czas 
opuścić rodzinne gniazdo? Tylko jak?! Umysł 
to wszystko, co mam. Wymagam pomocy we 
wszystkich czynnościach dnia codziennego.       
Chciałabym poruszyć bardzo poważny 
problem, którego tematyka kreśli się bardzo 

niewyraźnie, szczególnie w Warszawie. 
Mam na myśli ideę mieszkalnictwa dla osób 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 
które wymagają ciągłego wsparcia, ale nie 
mają problemów o podłożu psychicznym, 
czyli w normie intelektualnej. Chodzi o dorosłe 
osoby z dużą niepełnosprawnością ruchową 
- całkowicie fizycznie niesamodzielne. To 
bardzo ważny aspekt w odniesieniu do takich 
osób. Nie chcemy być rozumiani i traktowani 
w odniesieniu do niesamodzielnej egzystencji, 
jako margines społeczny, bo wymagamy 
całodobowej opieki i wsparcia. Jesteśmy 
niesamodzielni, ale rozumiemy otaczający 
nas świat. 

 Wszystkie czynniki m.in. architektoniczne 
powodują dyskwalifikację osoby z dużą 
niepełnosprawnością od razu na starcie. 
Pobyt w takim ośrodku/centrum, który 
mógłbym powstać sprzyja budowan-
iutożsamości jednostki, rozwojowi jej > 

Godnie żyć, samodzielnym być…
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niezależności i pozwala budować poczucie 
odrębności od rodziców. Takie mieszkania i 
ich struktura poznawcza, byłyby ogromnym 
wsparciem - pozwoliłyby zobaczyć, jak 
wygląda prawdziwe samodzielne życie, a 
rodzicom na odpoczynek, leczenie, wyjazd do 
sanatorium itd.. Przykładem adaptacji takiego 
wspólnego miejsca mógłby być warszawski 
pustostan, który jednocześnie otrzymałby 
„nowe życie” wraz z jego mieszkańcami, 
tym samym zmieniając swój wizerunek 
np. na centrum-opiekuńczo mieszkalne, 
jako placówka pobytu stałego w systemie 
opiekuńczym 24/7. Pragnę przytoczyć słowa 
jednej z matek: ,,Takim przykładem jest moja 
córka - poruszająca się na wózku. Wydała 
tomik wierszy. Ma szerokie zainteresowania 
m.in. teatr, taniec. Choć bardzo niewiele 
może - ukończyła studia. Stara się być 
bardzo aktywna. Czasem jest ciężko, ubywa 
mi sił. Wszystko muszę zrobić przy córce 
sama. Ale nie narzekam, bo przecież trzeba 
iść do przodu. Mam 75 lat. Nie wyobrażam 
sobie, że leży w DPS i patrzy w sufit. To jest 
najbardziej czarny scenariusz, jaki mogłabym 
sobie wyobrazić! Nawet nie chcę tak myśleć. 
Zanim wejdę do bram wiecznego snu, mam 
tylko jedno marzenie. Pragnę wiedzieć, jaka 
będzie jej przyszłość… Z takim dylematem 
boryka się tysiące rodzin, które niemal w snach 
szukają odpowiedzi, co dalej z moim dorosłym 
dzieckiem…?’’. 
  Wszystkimi moimi siłami pragnę dążyć do 
swoich marzeń i pragnień. Aby w ten sposób 

uwierzyć w siebie, tym samym kruszyć mój 
wszelki, życiowy mur, na którym napiszę: 
,,Normalna przyszarzałość’’. Bo jak nogą 
nie można, to można głową. Nie ma nic 
piękniejszego, niż bycie samodzielnym. 
Szukam rozwiązań, które pozwolą mi na 
więcej blasku niż cienia w moim życiu. 
Nadzieja umiera ostatnia. Jestem bardzo 
zainteresowana tym trudnym tematem.
  Czy może byli by Państwo zainteresowani 
tą tematyką? W kontekście takich osób? 
Bardzo mi zależy. Projekt, środki… Ale przede 
wszystkim ludzie… Razem możemy więcej, 
a nadzieja umiera ostatnia. Jestem gotowa 
i otwarta do stworzenia takiego projektu i 
jego realizacji. Kończąc - czy byliby Państwo 
zainteresowani powyższym problemem? 
Bardzo proszę o rozpatrzenie mojej prośby. 

Z Poważaniem,
Anna Kozik

Listy od czytelników

"Prawdziwym patriotą jest ten, który nie ze wszystkiego jest   
zadowolony w swej ojczyźnie, to człowiek, który pragnie i walczy o to, 

by w niej było lepiej."
                                                                                                                                                                

      Charles Dickens 
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Chata. Film o mocy przebaczenia
Moje bardzo luźne myśli po obejrzeniu filmu 
„Chata”. Kto nie lubi spojlerowania przed 
oglądaniem, lepiej niech nie czyta ;-)

Tak wiele już powiedziano o przebaczeniu. 
Chyba to już truizm, że przebaczenie jest 
ważniejsze dla samej ofiary niż dla kata. Brak 
przebaczenia rani i więzi osobę skrzywdzoną. 
Może się ona zupełnie zamknąć w swoim 
cierpieniu i być niezdolną do zobaczeniu wielu 
otaczających ją ludzi i okoliczności. W sposób 
naturalny pojawia się chęć zemsty, która jest 
pragnieniem, by oprawca poczuł ból, który 
sam zadał. W takiej perspektywie wybaczenie 
staje się czymś absurdalnym i zupełnie 
niemożliwym do przyjęcia, gdyż jawi się jako 
usprawiedliwienie złego czynu i anulowanie 
przewinienia. Często więc mówi się: należy 
przebaczyć, ale to nie oznacza zapomnieć. 
Jak jednak przebaczyć krzywdę tak wielką 
jak porwanie i zamordowanie niewinnego 
dziecka? Czym w ogóle jest przebaczenie?

Historia opowiedziana w „Chacie” pokazuje 
jeszcze jedną prawidłowość. Cierpienie może 
także utrudniać czy wręcz uniemożliwiać 
spotkanie z Panem Bogiem i poznanie, że jest 
On Miłością i Dobrocią. W gniewie i żalu rodzą 
się bowiem pretensje i zarzuty: Gdzie był Bóg? 
Dlaczego Bóg na to pozwolił? i wreszcie: Bóg 
nie może kochać swoich dzieci, jeśli pozwala 
na taką niesprawiedliwość i ból. Taka sytuacja 
zwykle obnaża wcześniejszy brak wiary, 
zaufania, a w rzeczywistości poznania Boga. 
Doskonale to widać na przykładzie tego filmu. 
Głęboko wierząca Nan, przeżywa śmierć 
córki, nie tracąc zaufania do Boga, zaś jej 
dotąd letni mąż, załamuje się i do reszty obraża 
się na Boga i cały świat. Zamyka się w swoim 
cierpieniu tak bardzo, że nie dostrzega, że 
jego starsza córka także popada w depresję, 
gdyż czuje się winna zaginięciu siostry.
I właśnie do człowieka w takim stanie 
przychodzi Bóg. Można dyskutować 
nad pomysłem zobrazowania 3 Osób 

Boskich oraz Mądrości Bożej, a także 
nad dogmatycznością niektórych 
stwierdzeń, ale liczy się przesłanie: Bóg 
kocha każdego człowieka, gdyż każdy 
jest Jego dzieckiem, za które Jezus oddał 
życie; każdy jest Mu bliski i z każdym 
pragnie mieć więź. Dlatego Bóg pragnie 
uzdrowić Mackenziego, aby poznał Jego 
Miłość i Mu zaufał. Uzdrowienie to proces, 
który wymaga czasu, a także wysiłku ze 
strony człowieka, jego zaangażowania 
i współpracy z łaską Bożą. I ten proces 
opisuje nam „Chata”. Rozpoczyna się od 
Bożej propozycji. Człowiek na każdym 
etapie pozostaje wolny. To on decyduje, 
co zrobi z Bożym zaproszeniem. Bóg 
prosi: daj mi czas. Nasz bohater, choć 
bardzo nieufnie, podejmuje wyzwanie. 
Początkowo jest oszołomiony spotkaniem 
z Bogiem i kilkakrotnie myśli o tym, by 
się wycofać, ostatecznie jednak zostaje. 
Bardzo ważnym etapem na tej drodze 
jest uświadomienie sobie, jak często sami 
bawimy się w Boga osądzających innych 
oraz decydując o tym, co dobre a co złe 
według własnego widzimisię. By obnażyć, 
jak słabe są ludzkie sądy, Mack zostaje 
postawiony przed tragicznym wyborem – 
musi zdecydować, które z dwójki swoich 
dzieci potępi, a które zbawi. Doświadcza, 
jak bardzo to niesprawiedliwe kazać mu 
wybierać i w końcu sam błaga, by wzięto 
jego do piekła zamiast dzieci. Tak bardzo 
pragnie ich szczęścia, tak bardzo kocha, 
że gotowy jest oddać swoje życie. I wtedy 
Mądrość wyjawia mu, że tak właśnie 
kocha „Tata” – jak nazywany jest tu Bóg 
Ojciec. Wszak Bóg oddał Swojego Syna 
Jedynego na śmierć za każdego z nas, 
abyśmy my nie musieli umierać, ale 
byśmy mieli życie wieczne. Dopiero wtedy 
Mackenzie poznaje Miłość Boga, ale żeby 
proces uzdrowienia mógł się zakończyć, 
potrzebne jest wybaczenie. Kiedy 
uwalniamy się od osądów > przestajemy 

Recenzje
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być sędziami, możemy w końcu spojrzeć 
na drugiego człowieka oczami Boga. Nikt 
nie jest tylko dobry, ani tylko zły. Ofiara 
patrzy na swego oprawcę tylko przez 
pryzmat zranienia i nie jest w stanie 
zobaczyć go w szerszej perspektywie. 
Nawet jeśli po ludzku widzimy tylko 
zwyrodnialca, Bóg widzi w każdym swoje 
dziecko, które kocha i którego pragnie 
zbawić. Piękna jest scena, kiedy nasz 
bohater spotyka w niebie swojego ojca. 
Wyjaśniają sobie krótko i wzajemnie 
proszą o wybaczenie. Widać, jak Mack 
doświadcza uwolnienia, gdyż w tej relacji 
nie był on bez winy! Jego ojciec znęcał się 
nad nim i jego matką, co skłoniło młodego 
chłopca do tego, by dolać trucizny do 
nadużywanego przez ojca alkoholu. W 
ten sposób jego zbrodnia nigdy nie wyszła 
na jaw. Te wszystkie wydarzenia były 
jednak przygotowaniem do ostatecznego 
aktu - przebaczenia mordercy córki. 
Nadal było to trudne do uczynienia! Mimo 
doświadczenia Miłości Boga, poznania, 
że jest On dobry, zwolnienia się z roli 
sędziego i uznania, że ten człowiek jest 
także umiłowanym dzieckiem Boga, 
wymagało to ogromnego zaufania, gdyż 
nie zawsze można zrozumieć dlaczego 
coś się wydarzyło. Bóg potrafi z każdego 
zła wyprowadzić dobro, ale nie zawsze 
jest nam dane zrozumienie, dlaczego coś 
się wydarzyło. Odpowiedzią jest bowiem 
wolna wola człowieka. To on decyduje 
i wybiera. I nie można winić Boga za 
to, że szanuje tę ludzką wolność. Mack 
pyta Boga, jak przebaczyć. „Po prostu 
powiedz to na głos”. Jest to wyraz decyzji 
woli. Z trudem przychodzi wypowiedzenie 
tych słów. Ja się chyba spodziewałam 
spektakularnego doświadczenia ulgi, 
ale autorzy pozostają realistami. Mack 
wyznaje bowiem, że nadal odczuwa 
gniew. Tak! Bowiem uczucia nie działają 
na rozkaz, potrzebują czasu, ale i one 
zostaną w końcu wyciszone. By to 
się mogło stać, jeszcze wielokrotne 
Mackenzie będzie musiał powtórzyć: 

Wybaczam ci.

Pięknym dla mnie obrazem jest 
odnalezienie ciała córeczki, czego się nie 
udało wcześniej zrobić. Jej pogrzeb jest 
ilustracją, że bohater zamyka w końcu 
ten rozdział i przyjmuje, że nawet z tej 
śmierci może wyniknąć coś dobrego – na 
jej grobie wyrasta piękne drzewo. Wszak 
dzięki temu doświadczeniu poznał Boga i 
od tej pory chce z Nim żyć. I rzeczywiście 
życie jego i jego rodziny, zmienia się na 
lepsze.

Przebaczenie to uwolnienie się od ciężaru, 
który wiąże nas z oprawcą. Czy jest 
ono możliwe tylko po ludzku, bez Bożej 
pomocy? Istotą jest zobaczenie, że każdy 
ma w sobie coś dobrego, nawet jeśli to 
dobro jest zupełnie w danym momencie 
zatarte. I to ze względu na to dobro, każdy 
zasługuje na przebaczenie. Natomiast 
patrzenie na drugiego człowieka oczami 
wiary na pewno w tym pomaga.

Źródło:
https://ewarowinska.blogspot.com/2017/05/

chata-film-o-mocy-przebaczenia.html?m=1&f-
bclid=IwAR2ZmXLgjLK8JDP4B3hKnA-q7l4S-

GNEklkaxGAmJcN3Jeu4lwlJvzH7JxoE

Recenzje
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Konwencja Stambulska nie chroni ani kobiet, ani dzieci, tylko ma na 
celu narzucenie wszystkim państwom ideologii gender. Konwencja 

potępia tradycyjny model rodziny, a także wiarę katolicką. Jeśli ktoś 
jeszcze się nie podpisał to najwyższa pora.

Kartę można pobrać ze strony: https://takdlarodziny.ordoiuris.pl/

Serdecznie zachęcamy do zebrania podpisów wśród najbliższych. W 
obecnych warunkach zbiórka jest bardzo utrudniona, dlatego liczy 

się zaangażowanie każdego.
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Pasjonuje Cię historia Pragi?
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W poprzednim numerze wkradł się błąd w nazwisku osoby odpowiedzialnej za szatę graficzną 
pisma - jest nią Paulina Kalinowska. Za błąd przepraszamy.
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