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Pani Prezes Kłamie Wiersz „Do Taty”
Marcel Zieliński

Linia 400kV 
pismo do posła RP Marka Suskiego

OSZUKANI Starostwa Piątkowski pozwala sobie na publiczne głoszenie tez, 
że mieszkańcy bloku przy ul. Mogielnickiej 28C są nieudacznikami 
życiowymi, którzy i tak wylądują na kartonach. Nazywa nas 
ludźmi bez ambicji, którzy nie są w stanie nic w życiu osiągnąć. – 
piszą w zawiadomieniu do ministra Ziobry – lokatorzy „Hotelu 
Pielęgniarek”.

Mieszkańcy bloku przy ulicy Mogielnickiej 28c to życiowi nieudacznicy, 
którzy i tak wylądują na kartonach – twierdzi starosta Piątkowski.

10 listopada lokatorzy budynku 
przy Mogielnickiej zawiadomili 
Prokuratora Ziobrę i Centralne 
Biuro Antykorupcyjne o możli-
wości popełnieniu przestępstwa 
przez Starostę Ścisłowskiego i wi-
cestarostę Piątkowskiego.

„Pokój i klucze należy zdać do 
Starostwa Powiatowego do 30 
czerwca 2016 r.”  zwraca się  w piś-
mie urzędowym z 22 kwietnia do 
mieszkańców „Hotelu Pielęgnia-
rek”  Starosta Ścisłowski. Stwier-
dza jednocześnie, że umowy 
najmu lokali z dotychczasowymi 
mieszkańcami nie będą już prze-
dłużane.  Siedemdziesiąt osób  
z dnia na dzień zostało postawio-
ne pod ścianą. – informowaliśmy 
mieszkańców powiatu w majo-
wym wydaniu Naszych Czasów. 
Wówczas protesty mieszkańców 
i rozgłos medialny bulwersującej 
sprawy zmusił władze powiatu 
do zmiany decyzji. Jednakże jak 
się okazuje nie na długo.  Płaćcie 
albo pakujcie się - najkrócej można 
podsumować propozycje jakie zo-
stały zaproponowane dziś miesz-
kańcom domu przy Mogielnickiej 
28c przez starostę Ścisłowskiego.

Dziś włodarze powiatu dokonali 
wyceny lokali, które mieszkańcy 
wyremontowali i żądają od nich 
horrendalnych kwot za wykup 
lokali niemieszkalnych ignoru-
jąc wcześniejsze ustalenia. Cóż 
to takiego, że poprzednie władze 
powiatu obiecywały, nic to, że 
jest uchwała chroniąca prawa lo-
katorów – my mamy swoje prawo  
i to dziś my decydujemy co z tym 
mamy zrobić,  arogancko twier-

dzą obecne władze powiatu i tak 
też postępują. Władze powiatu 
starają się niemal niezauważal-
nie, cynicznie i sprytnie obok już 
istniejącego, wybudować rów-
noległy wręcz alternatywny po-
rządek prawny w oparciu o który 
podejmują kroki zmierzające do 
zbycia lokali mieszkalnych wcho-
dzących w skład zasobów miesz-
kalnych Starostwa. Otóż, po to by 
nie skorzystać z zapisów wcześ-
niejszych uchwał, w czerwcu tego 
roku uchwalono głosami radnych 
Prawa i Sprawiedliwości, Uchwałę 
dającą możliwość sprzedaży lo-
kali mieszkalnych w bloku przy 
Mogielnickiej jako lokale nie-
mieszkalne.

Czujemy się oszukani i poniżeni 
– bulwersują się mieszkańcy bloku 
przy Mogielnickiej.

Jako mieszkańcy na prze-
strzeni lat byliśmy informowa-
ni przez Starostów grójeckich  
o przeznaczeniu zajmowanych 
przez nas lokali na sprzedaż. Z pi-
semnych informacji wynikało, że  
w niedalekiej przyszłości mieszkań-
cy faktycznie zajmujący  mieszka-
nia – w oparciu o obowiązującą 
Uchwałę nr XIV/124/2008 Rady Po-
wiatu Grójeckiego z dnia 21 kwiet-
nia 2008 roku w sprawie zasad go-
spodarowania nieruchomościami 
Powiatu Grójeckiego, będą mogli 
wykupić wynajmowane miesz-
kania. Nadto, na podstawie tejże 
Uchwały mieszkańcy mieli korzy-
stać z prawa do pierwokupu lokali 
i nabycia mieszkań z uwzględnie-
niem przysługującej bonifikaty. 
Tym samym zostaliśmy utwierdzeni 
w przeświadczeniu, że istnieje wola 

i podstawa prawne do sprzedania 
nam lokali mieszkalnych w zamian 
za poniesione inwestycje w zajmo-
wany lokal.

Już obecni włodarze powiatu wy-
dawali nam zezwolenia na remon-
ty i przebudowę pomieszczeń – ro-
biliśmy to za ciężko wypracowane 
pieniądze i zaciągając kredyty – 
twierdzą lokatorzy budynku.

Pycha i grubiaństwo oraz skrajna 
arogancja wobec ludzi będących w 
potrzebie.

Działania Starostów są po prostu 
niegodziwe i uwłaczające nam. Nie 
każdy jest szczęśliwcem wiodącym 
świetliste i pozbawione stresów 
życie. Niestety w społeczności gró-
jeckiej poza ludźmi sukcesu jak Pan 
Piątkowski, są tacy, którym dotych-

czas nie udało się zostać szczęśli-
wym właścicielem własnego miesz-
kania. Czujemy się rozgoryczeni  
i oszukani przez włodarzy powiatu. 
– z płaczem w oczach mówią nam 
mieszkańcy bloku.

Mieszkańcy bloku przy ul. Mo-
gielnickiej 28C są nieudacznikami 
życiowymi, którzy i tak wylądują w 
kartonach. – tak otwarcie twierdzi 
wicestarosta Piątkowski – mówią 
bez ogródek mieszkańcy bloku. 
Nazywa nas ludźmi bez ambicji, 
którzy nie są w stanie nic w życiu 
osiągnąć. Jaki jest powód takiego 
nas traktowania, żartowania z nas? 
– pytają zdesperowani mieszkań-
cy budynku .

Zdaniem mieszkańców na osoby 
decyzyjne wywierany jest nacisk 
przez osoby trzecie, szacunek dla 
człowieka i poszanowanie godno-
ści sprawowanych urzędów scho-
dzi na drugi plan.

Czy nie jest uzasadnionym i słusz-
nym domysł, że decyzja o sprzedaży 
bloku jednej osobie, jednemu właś-
cicielowi już zapadła, a przetargi 
ograniczone do mieszkańców  i wy-
stawienie cen zaporowych - jest na-
rzędziem do pozbycia się lokatorów 
z naszego bloku?   

Który z lokatorów jest w stanie 
bez wsparcia kredytem zapłacić 
kwotę 50 czy 60 tysięcy złotych za 
lokal niemieszkalny? Otóż żaden 
i czy sprawy z tego nie zdaje sobie 
doskonale Pan Ścisłowski i Piąt-
kowski? – pytają zrozpaczeni.

Prosimy o pomoc w sprawie, pro-
simy o poważne nas potraktowa-

nie. Prosimy o  szacunek należny 
każdemu człowiekowi. – kończą 
pismo do ministra Ziobry miesz-
kańcy powiatu grójeckiego- któ-
rzy zostali poniżeni i zignorowa-
ni przez swoje władze.  Były już  
w Polsce czasy w których takie 
metody działania uznawane były 
za normę a przedmiotowe trakto-
wanie ludzi standardem – jednak-
że to z czym mamy do czynienia  
w naszych czasach należy uznać 
za przejaw zwyrodnienia tym 
większego, że osłanianego przez 
szyld Prawa i Sprawiedliwości przy 
pełnej bierności i obojętności po-
słów tego ugrupowania politycz-
nego. Nie sposób dziś usłyszeć 
słów pełnych troski i zrozumienia 
z ust posła ziemi grójeckiej posła 
Marka Suskiego czy też senatora 
Stanisława Karczewskiego. Mil-
cząca aprobata stylu zarządzania 
przez władze samorządowe, bądź 
co bądź, autoryzowane przez tych 
parlamentarzystów jest wymow-
na i niewątpliwie świadczy o ich 
zaangażowaniu w nasze samorzą-
dowe problemy. Wszak to politycy 
innego formatu i to co dzieje się  
w ich wyborczych matecznikach 
to nie ta liga.

Maciej Dobrzyński

fb.com/NaszeCzasyMZG

Ścisłowski zamyka  
drogi powiatowe 
„Władze, które podjęły taką decyzję nie mają pojęcia o funkcji jakie 
przyszło im sprawować” – stwierdza przedsiębiorca z Mogielnicy

Z dnia na dzień na drogach po-
wiatowych w Mogielnicy jak grzy-
by po deszczu wyrosły znaki zaka-
zu wjazdu pojazdów o ładowności  
powyżej 12 ton. 

Znaki zostały postawione przy 
drogach powiatowych, którymi ad-
ministruje starosta Ścisłowski.  To on 
podjął taką decyzję.  Nikt mnie nie 
informował o takim zamiarze i nikt 
nie konsultował konieczności takich 
działań – mówi nam burmistrz Mo-
gielnicy Sławomir Chmielewski.  

kto podjął decyzję o postawieniu 
znaków zakazu na drogach w Mo-
gielnicy stwierdza, że to jest jego 
decyzja, konsultowana i uzgod-
niona ze starostą Ścisłowskim. 
Pytany zaś, czy informował o tym 
fakcie władze gminy i konsulto-
wał decyzje z przedsiębiorcami, 
którzy mają firmy przy drogach 
objętych zakazem, stwierdza, 
że nie ma obowiązku informo-
wać Burmistrza Chmielewskiego.  

W mojej ocenie takie ograniczenia pa-
raliżują życie mieszkańców, a w szcze-
gólności przedsiębiorcom, którzy przy 
tych drogach prowadzą działalność 
gospodarczą – dodaje Burmistrz. 
Z naszych ustaleń wynika, że takie 
uzgodnienia nie zostały poczynione 
również z Wojewódzkim Zarządem 
Dróg. Nie wykonano również ozna-
czenia dróg dojazdowych, do czego 
obliguje prawo o ruchu drogowym.  
Adrian Jachoski, Dyrektor Powia-
towego Zarządu Dróg, pytany o to, 
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Pani Prezes  
Barwicka kłamie!

Wywiad  
z pracownikiem PCM  
Jarosławem  
Sarniakiem 

Paragraf 52!
W szybkim tempie Pani Prezes 

zwalnia jednych, żeby na ich 
miejsce przyjmować „swoich”. 
To nic, że niedoświadczonych, 
to nic, że bez kwalifikacji, to 
nic, że na jednego zwolnionego 
przypada dwóch zatrudnionych. 
Zwolnienie dyscyplinarne sta-
je się wygodnym narzędziem 
w ręku Prezes Barwickiej. Ko-
lejni pracownicy są wyrzucani 
z pracy. Nie trzeba być nadto 

Restrukturyzacja funkcjonowania Powiatowego 
Centrum Medycznego trwa. 

kreatywnym, żeby byle powód 
umożliwił zwolnienie każdego 
pracownika i to nie zważając na 
jakiekolwiek inne uwarunko-
wania określone w Kodeksie 
Pracy. Z pewnością koszty  
kreatywności i strategii na-
prawy funkcjonowania szpi-
tala poniesiemy jak zwykle 
my wszyscy.

red.

Pod koniec września, będąc na 
zwolnieniu lekarskim, dowie-
dział się Pan, że już nie pracuje  
w PCM – był Pan, zaskoczony, 
zdziwiony czy rozczarowany?  

Jestem zaskoczony, jestem zdzi-
wiony i jestem rozczarowany. Do 
głowy mi nie przyszło, że można 
potraktować pracownika tak jak 
potraktowany zostałem ja przez 
Panią Barwicką. Przepisy kodeksu 
pracy określają zasady zwolnień 
pracowników, które w przypadku 
zwolnień dyscyplinarnych powinny 
posiadać uzasadnienia i podstawy 
prawne. Tymczasem, nieinformo-
wany o niczym, otrzymałem pocztą 
świadectwo pracy w którym jako 
powód zwolnienia został podany 
paragraf 52 – zwolnienie dyscypli-
narne. 

W Powiatowym Centrum Medycz-
nym w Grójcu Sp. z o.o. zatrudniony 
byłem od  2012 r. 

Pracowałem z kilkoma Prezesami, 
piastując kilka stanowisk, bardzo 
często łącząc jedne z drugimi. Za-
trudniony byłem na stanowisku 
Specjalisty ds. Zaopatrzenia i Za-
mówień Publicznych, na stanowi-
sku Specjalisty ds. Zaopatrzenia  
i Zamówień Publicznych/Koordy-
nator ds. Zarządzania Flotą Samo-
chodową PCM, później na stano-
wisku Specjalisty ds. Zaopatrzenia 
i Zamówień Publicznych/Koordy-
nator ds. Zarządzania Flotą Samo-
chodową i Sprzętem Medycznym. 
W końcowym okresie współpracy  
pracowałem na stanowisku Specja-
listy ds. Zaopatrzenia i Zamówień 
Publicznych/Specjalista ds. Floty 
Samochodowej i Sprzętu Medycz-
nego. Z wykształcenia jestem praw-

nikiem. Było różnie, ale to co dzieje 
się w tej chwili w szpitalu należy 
określić jednym stwierdzeniem – 
autodestrukcja. Nie ukrywałem 
swoich obaw o funkcjonowanie 
szpitala i o tym wiedziała Pani Pre-
zes. Sadzę, że stanowiło to podsta-
wę  mojego zwolnienia. Tylko czy to 
może być przyczyną zwolnienia dy-
scyplinarnego w państwie prawa!

 
Zapewne będzie Pan dochodził 

swoich racji przed sądem pracy, 
jak Pan to uzasadni?

Mam 35 lat, troje dzieci, żonę,  
i z dnia na dzień zostałem po-
zbawiony źródła dochodu. Będę 
dochodził swoich racji. Zanim to 
jednak zrobię, muszę uzyskać infor-
mację na temat przyczyn mojego 
zwolnienia, żebym mógł się do nich 
ustosunkować w pozwie. Z racji 
tego, że w tej sprawie Prezes Zarzą-
du PCMG milczy, to zwróciłem się  
o pomoc w tej kwestii do Rzecznika 
Praw Obywatelskich i Państwowej 
Inspekcji Pracy. W chwili  obecnej 
oczekuję na odpowiedź z w/w in-
stytucji. Gdy tylko powezmę wie-
dzę na temat powodów mojego 
dyscyplinarnego zwolnienia, wy-
stąpię z powództwem przeciwko 
PCMG do Sądu Pracy, w którym to 
będę domagał się przywrócenia do 
pracy i wypłaty wynagrodzenia za 
czas pozostawania bez pracy. Bę-
dzie to  również  okazja do porusze-
nia  sprawy mobbingu w miejscu 
pracy. Miałem nadzieję, że po ob-
jęciu władzy przez PiS będą zmiany 
– zmiany na lepsze. Niestety  „dobra 
zmiana” w wykonaniu Prezes Barwi-
ckiej wygląda tragicznie i co gorsza 
zapłacimy za to solidarnie wszyscy.

Z ostatniej chwili :

Z pisma do związków zawodo-
wych, do jakiego dotarła redak-
cja, wynika, że Prezes Barwicka 
uzasadnia powody zwolnienia 
Jarosława Sarniaka,  powołując 
się na dochodzenie grójeckiej 
prokuratury z której rzekomo 
wynika, że Pan Sarniak ubliżał 
jej na forach internetowych. 
Tym samym szkodził interesowi 
szpitala. Jak ustaliliśmy, śledz-
two takie prowadziła grójecka 
prokuratura. Śledztwo zosta-
ło umorzone, a we wnioskach 
końcowych, prokurator stwier-
dza zupełnie coś odmiennego 

niż Pani Prezes – cyt. „w toku 
postepowania nie ustalono 
aby Jarosław Sarniak doko-
nywał znieważających wpi-
sów dotyczących Marzeny 
Barwickiej na portalu echod-
nia.eu” i umorzył postępo-
wanie stwierdzając, że nie 
widzi interesu społecznego 
w ściganiu takich czynów  
z urzędu.  Redakcja próbo-
wała kontaktować się z Pre-
zes Barwicką – niestety, Pani 
Prezes odmówiła komenta-
rza w tej sprawie.

Uzasadnieniając powyższe stanowisko wskazu-
ję, iż w wyniku prowadzonego na podstawie mo-
jej skargi z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie sygn. 
akt (...) postepowania Prokuratura Rejonowa w 
Grójcu ustaliła kto dokonywał znieważających 
mnie wpisów na portalu echodnia.eu. Osobą 
dokonującą ich był Jarosław Sarniak i poinformo-
wała mnie o tym w dniu 10 sierpnia 2016 r.

W toku postpowania jednoznacznie nie usta-
lono aby Jarosław Sarniak dokonywał zniewa-
żających wpisów dotyczących Marzeny Barwi-
ckiej na portalu echodnia.eu

W toku postpowania nie 
ustalono sprawcy czynu a 
postepowanie zakończono 
wydaniem w dniu 5 sierpnia 
postanowienia o umorzeniu 
dochodzenia wobec braku in-
teresu społecznego w kontynu-
owaniu ścigania z urzędu
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Ścisłowski zamyka 
drogi powiatowe 

10 lat minęło jak jeden dzień...

dokończenie ze str. 1

Tym bardziej nie musi uzgadniać de-
cyzji dotyczących dróg powiatowych 
z mieszkańcami. To ja jestem odpo-
wiedzialny za stan dróg powiatowych 
– dodaje dyrektor Jachoski. Jeśli zaś, 
ktoś musi korzystać z tych dróg, bo 
prowadzi tam działalność gospo-
darczą, musi zapłacić za możliwość 
wjazdu pojazdami przekraczającymi 
12 ton masy całkowitej. Dotyczy to 
również kontrahentów tych firm. 
Takie zezwolenia wjazdu pojazdami 
ponadnormatywnymi wydawane są 
w Starostwie Powiatowym – infor-
muje dyrektor. Mieszkańcy Mogiel-
nicy są zbulwersowani. W rozmowie 
ze mną, właściciel firmy AGROPLANT, 
Michał Matuszewski, komentując 
tą decyzję, podsumowuje – wła-
dze, które podjęły taką decyzję nie 
mają pojęcia o funkcji jakie przyszło 

im sprawować. Od wielu lat prowa-
dzę swoją działalność gospodarczą, 
zatrudniam ludzi i płacę podatki.  
W zamian nieodpowiedzialni urzęd-
nicy wymyślają kolejne pułapki  
i utrudnienia. Dziś czuję się jak za-
jąc na polowaniu – dodaje przed-
siębiorca z Mogielnicy. Samowol-
ka – tyle mówi się o ułatwieniach 
i pomocy polskim przedsiębiorcom,  
o konsultacjach i słuchaniu ludzi 
przez urzędników…  To jest fikcja – 
komentuje decyzje władz powiatu 
Stanisław Stępniewski. Jest to mar-
twe prawo bowiem przestrzegać tego 
nie sposób. Dalej będziemy jeździć 
po tych drogach pojazdami cięższy-
mi, bo musimy. Takiego prawa nie 
da się przestrzegać – kwituje Grze-
gorz Królikowski właściciel firmy  
z Mogielnicy.

Z informacji jakie napływają od 
mieszkańców, znaki takie są sta-
wiane na terenie całego powiatu. 
Na terenie gminy Warka, droga  
w Konarach oddana do użytku po 
przebudowie  w 2015 roku  za ba-
gatela blisko 2 mln. złotych również 
jest zamknięta dla pojazdów cięż-
szych niż 12 Ton. Jak tak dalej pójdzie  
w krótce drogi powiatowe będą 
przeznaczone wyłącznie dla rowe-
rów. Dzieje się to w czasie, kiedy 
Premier Morawiecki prezentuje 
Konstytucję dla biznesu, gdzie rzą-
dzący dostrzegają konieczność 
współdziałania z polskimi firmami  
i wprowadzają udogodnienia, gdzie 
z założenia urzędnik ma pomagać  
przedsiębiorcy. Jak widać nie doty-
czy to władz Powiatu Grójeckiego.

Maciej Dobrzyński

10 rok swojego istnienia rozpoczął Uniwersytet Trzeciego Wieku w Warce 
działający w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce. W październiku seniorzy 
powrócili do akademickich ław by dalej poszerzać swoje horyzonty  
i zwiększać zasoby wiedzy.

Oficjalne rozpoczęcie roku od-
było się 11 października. Dojrzali 
studenci wysłuchali Gaude Amus 
następnie przyjęli z rąk Dyrektora 
CeSiR pana Mariana Górskiego legi-
tymacje na bieżący rok. UTW War-
ka to grupa ok. 30 seniorów, która 
spotyka się w każdy wtorek na wy-
kładach w Centrum Sportu i Rekre-
acji w Warce. Poruszane są tematy 
z zakresu m.in. historii, kultury i li-
teratury, geografii i podróży, religii, 
zdrowia publicznego oraz innych 
tematów aktualnie absorbujących 
seniorów. Ponadto studenci mają 
możliwość udziału w systematycz-
nych zajęciach Aerobicu 50 +,Aqua 
Aerobiku i Nordic Walking. Uczest-
niczą w szkoleniach, konferencjach, 
wycieczkach, angażują się w życie 
Warki, w szczególności w przedsię-
wzięcia aktywizujące seniorów oraz 
projekty z zakresu działalności Uni-
wersytetu. 

W bieżącym roku akademickim 
UTW odbył już 6 spotkań. Na 
pierwszym z wykładów Jolanta Ko-
ziorowska przybliżyła obraz dawnej 
Afryki w temacie :”Insygnia władzy 
dawnej Afryki” oraz „Wielka kariera 
małej muszelki”. Na kolejnym spot-
kaniu Katarzyna Dubeltowicz wraz 

ze studen-
tami przyj-
rzała się 
o b r z ę d o m 
p r z e j ś c i a 
w różnych 
k u l t u r a c h . 
Narodziny dziecka, zawarcie związ-
ku małżeńskiego i zamykający cykl 
życia obrzęd pogrzebowy wiąże 
się z różnymi zwyczajami, bardzo 
charakterystycznymi i tak różny-
mi dla grup społecznych na całym 
świecie. Seniorzy odbyli także spot-
kanie z Dzielnicowym Andrzejem 
Dudą z Komisariatu Policji w War-
ce, który przybliżył temat oszustw 
dokonywanych na seniorach,  
a podróżnik Andrzej Pasławski za-
brał wszystkich w pasjonującą po-
dróż do Cypru.

Ponadto UTW Warka wraz z grupą 
Seniora Aktywne dzięki tzw. „Ini-
cjatywie  Partnerskiej” w ramach 
projektu Stowarzyszenia W.A.R.K.A. 
„Sieć Aktywnych Seniorów z Gró-
jeckiego” realizowali wspólnie pro-
jekt , podczas którego wymieniali 
się posiadaną wiedzą i umiejętno-
ści z danego zakresu. Celem Ini-
cjatywy Partnerskiej jest wymiana 
umiejętności, która ma przyczynić 

się do rozwoju aktywności człon-
ków grupy, urozmaicenia oferty 
wspólnego spędzania czasu. I tak 
seniorzy z Warki przygotowali dla 
swoich rówieśników zajęcia flory-
styczne, prowadzone przez swoich 
przedstawicieli Władzia i Krystynę 
Pączek. Zajęcia miały na celu naukę 
podstawowych zasad tworzenia 
wiązanek okolicznościowych. Na-
tomiast grupa z Piaseczna słynna  
z misternych i przepięknie wykona-
nych obrusów oraz zachowywania 
lokalnej tradycji, uczyła wareckich 
seniorów pisać pisanki woskiem  
i wykonywać haft krzyżykowy i pła-
ski. 

Seniorzy z Warki rozpoczęli kolej-
ny aktywny rok na Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku. Jeżeli zaintereso-
waliśmy  w/w tematami i aktywnoś-
ciami  zapraszamy wszystkich se-
niorów ciekawych świata i wiedzy 
na UTW w każdy wtorek godz.1000 
do Centrum Sportu i Rekreacji.

Młodość nam minęła, trzeci wiek przed nami.  
A my tak jak w szkole znów się spotykamy.  

(D.Szewczyk)

Wystartowała  
Powiatowa Liga  
Strzelecka

20 października 2016 r. na 
Strzelnicy Miejskie w Warce zo-
stała przeprowadzona I rudna 
Strzeleckiej Ligi Szkół Ponadgim-
nazjalnych powiatu Grójec. W za-
wodach wzięło udział 65 uczniów 
z pięciu szkół. Zawody przepro-
wadził Klub Żołnierzy Rezerwy 
LOK wspólnie z Centrum Sportu 
i Rekreacji. Zawody te cieszą się 
duża popularnością i pomimo 
wycofania się Starostwa Powia-
towego z pomocy finansowej, 
Zarząd KŻR-LOK oraz Dyrektor 
CeSiR postanowili kontynuować 
tę sportową rywalizację.  

WYNIKI I RUNDY:

Dziewczęta indywidualnie:
1. Anna Pawlak – 89 pkt. – ZSP 
Warka 
2. Patrycja Andziak – 86 pkt. – LO 
Grójec 
3. Monika Papierowska – 81 pkt. – 
CKZiU Nowa Wieś

Dziewczęta drużynowo:
1. ZSP Warka – 247 pkt. 
2. LO Grójec – 224 pkt. 
3. CKZiU Nowa Wieś – 204 pkt. 
4. ZSP Jasieniec – 189 pkt. 

5. ZSP Grójec – 158 pkt.

Chłopcy indywidualnie
1. Jakub Kosiorek – 89 pkt – LO 
Grójec 
2. Damian Garczyński – 86 pkt – 
Nowa Wieś 
3. Artur Korczak – 85 pkt – ZSP 
Warka

Chłopcy drużynowo:
1. ZSP Grójec – 297 pkt. 
2. ZSP Warka – 255 pkt. 
3. LO Grójec – 238 pkt. 
4. ZSP Jasieniec – 234 pkt. 
5. CKZiU Nowa Wieś – 231 pkt.

Klasyfikacja Generalna SZKÓŁ:
1. ZSP Warka – 502 pkt. 
2. LO Grójec – 482 pkt. 
3. ZSP Grójec – 455 pkt. 
4. CKZiU Nowa Wieś – 445 pkt. 
5. ZSP Jasieniec - 423 pkt.

Sędzią głównym zawodów był 
Tadeusz Orłowski – Prezes KŻR-
-LOK, sędzią punktowy – Marian 
Górski Dyr. CeSiR, Wiceprezes 
KŻR-LOK, a pozostałymi sędziami 
byli członkowie KŻR: Władysław 
Gajewski, Wiesław Puk i Jan Tra-
czyk.

ulica przy której mieszka Ścisłowski
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Błędów uczcił 98 
Rocznicę Odzyskania 
Niepodległości

Chronimy naturę - zbieramy 
makulaturę!

Uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny 
rozpoczęto obchody 98 Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości.

Przez cały miesiąc październik 2016 była prowadzona akcja zbiórki  
makulatury “Chronimy naturę - zbieramy makulaturę!”. 

W roku bieżącym Błędowskim Dożynkom towarzyszyła dodatkowo uroczystość poświecenia Pomnika Jana Pawła II i Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego.

Następnie po dźwiękach Hym-
nu Narodowego odegranego 
przez orkiestrę OSP Błędów, de-
legacje szkół, przedszkola, władz 

samorządowych, zakładów pra-
cy, instytucji oraz osoby prywat-
ne złożyły wiązanki kwiatów przy 
Pomniku Pamięci Narodowej. Celem akcji było zachęcanie do 

prowadzenia selektywnej zbiórki 
surowców wtórnych, wyrobienie 
nawyku segregacji odpadów w 
miejscu ich wytwarzania, czyli 
w gospodarstwach domowych, 
wykształcanie i utrwalanie za-
chowań proekologicznych oraz 
uświadomienie, że surowce 
wtórne można ponownie wyko-
rzystać.

Do akcji włączyło się wielu ucz-
niów Naszej Szkoły, którzy przy 
wsparciu Rodziców dostarczyli 
makulaturę do szkoły.

Łącznie zebraliśmy 2820 kg ma-
kulatury. Aby wyprodukować 1 
tonę papieru trzeba ściąć średnio 
17 drzew, zatem uratowaliśmy 
ok. 50 drzew!

Dziękujemy Dyrekcji szkoły za 
pomoc w zorganizowaniu akcji 

oraz wszystkim zaangażowanym 
uczniom, rodzicom, nauczycie-
lom i pracownikom. Szczególne 
podziękowania składamy pani 
Marii Kowalskiej za pomoc pod-
czas załadunku makulatury.

 
MIEJSCE       KLASA          WAGA
I                          VI                   715,5 kg
II                     III                   605 kg
III                      IV               379,72 kg
IV                     I                 358,8 kg
V                        V                     312 kg
VI                         II                  189,61 kg
VII                  “0”                   111 kg
 

Wyniki indywidualne:
Weronika Dominiak 515,7 kg
Patryk Snopek 195 kg
Wiktoria Krzemińska 171,4 kg
Julia Kieszek 105,9 kg
Michał Malarczyk 101 kg

Natalia Derlikowska 90,9 kg
Maria Górska 85,12 kg
Julia Kowalczyk 56,9 kg
Mateusz Kacprzak 55,6 kg
Szymon Legucki 53,63 kg
Marcin Fatkowski 49,63 kg
Amelia Natorska – najwięcej z 
przedszkola

BŁĘDOWSKIE OWOCOBRANIE 2016

Msza Święta dziękczynna za 
zbiory celebrowana była przez 
Metropolitę Warszawskiego ks. 
Kardynała Kazimierza Nycza. Ko-
sze dożynkowe przygotowało 15 
wsi. Szkoły oraz przedszkole wy-

konały powitalne witacze.
Zapraszamy do obejrzenia ga-

lerii zdjęć z tego wydarzenia oraz 
witaczy wykonanych przez mło-
dzież.

UG Błędów
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Dawać ryby czy wędki?

Jak długo w sercach naszych…

Radykalni ideolodzy wolnego rynku głosili w swoim czasie, że należy 
osłabiać i eliminować rolę państwa we wszystkich dziedzinach życia  gos-
podarczego, społecznego i kulturalnego na rzecz wolnego rynku, który 
miał wszystko regulować i załatwiać.

11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. W gminie Jasieniec, jak co roku, uroczyście 
obchodziliśmy tę rocznicę.

Jednak w rzeczywistości okazało 
się, że nigdzie na świecie taki ide-
alny i wszechmocny rynek nie ist-
nieje, bowiem, w tzw. gospodarce 
wolnorynkowej, o wszystkim de-
cydują wielkie organizacje i korpo-
racje narodowe i ponadnarodowe.

Poza tym wolny rynek nie jest w 
stanie regulować i rozwiązywać 
wielu istotnych i bardzo ważnych 
problemów w sferze społecznej, 
kulturalnej i gospodarczej – dla 
dobra danych społeczeństw i na-
rodów, które chcą realizować przy-
jęte przez nie cele krótkookresowe 
i długookresowe. Wolny rynek jest 
– i pozostanie – jednym z mechani-
zmów ekonomicznych, który może 
być wykorzystywany w trakcie 
realizowanych założonych celów 
przez państwo, służących danym 
społeczeństwom i narodom.

Przy tej ideologicznej koncepcji 
uknuto jednocześnie absurdalny 
pomysł, a mianowicie że ludziom 
nie należy dawać ryby tylko węd-
kę, co oznacza, że ludzie muszą 
wykazać się zaradnością i sami 
poszukiwać swojej szansy na po-
lepszenie  bytu.

Było to równoznaczne z twier-
dzeniem, że rządzący i państwo nie 
będą zajmować się swoimi obywa-
telami, gdyż oni sami powinni o sie-
bie zadbać i płacić podatki.

Powstaje jednak zasadnicze py-
tanie: po co dawać ludziom wędki 
gdy w rzekach, stawach i jeziorach 
nie ma ryb? W tym przypadku 
wędki są bezużyteczne. W realnej 
sytuacji wygląda to tak, że nie ma 
i nie tworzy się miejsc pracy lub 
nie ma warunków do rozwinięcia 
własnej inicjatywy, przy jedno-
czesnym   wysokim poziomie bez-
robocia. Dzieje się tak wtedy, gdy 
system podatkowy i finansowy, 
i różne bariery administracyjno-
-prawne istniejące w państwie, 
uniemożliwiają wykazanie się 
przedsiębiorczością i innowacyj-
nością. Państwo nie stwarza więc 
odpowiednich warunków dla za-
istnienia aktywnej postawy oby-
wateli.

Na marginesie trzeba wspo-
mnieć, że ideologia wszechpotęż-
nego wolnego rynku jest wygodna 
dla takich rządzących, którzy nie 
mają odpowiedniego przygoto-

wania i kwalifikacji do rządzenia 
państwem. Taką sytuację można 
było zauważyć u nas po 1989 roku.

Dla rozwoju kraju i wzrostu do-
brobytu jego obywateli niezbędne 
jest sprawne funkcjonowanie pań-
stwa, realizującego założone cele 
przy pomocy i z wykorzystaniem 
mechanizmów będących w jego 
posiadaniu.

Państwo, które uruchamia me-
chanizmy stwarzające warunki  
i pobudzające aktywność obywate-
li,  służy dobru wszystkich obywateli.

Rolę państwa nie może zastąpić 
żaden mechanizm ekonomiczny  
w regulowaniu różnych dziedzin 
życia społecznego i gospodarczego.

Wszyscy Ci, którzy chcieliby wy-
eliminować i zlikwidować pań-
stwo, działają na szkodę narodu, 
istniejącego w ramach danego 
państwa. Ponadto należy podkre-
ślić, co jest oczywiste, że państwo 
nie może i nie powinno regulować 
wszystkich aspektów życia,  jak to 
było w socjalizmie, ale wyłącznie  
kluczowe – dla rozwoju  kraju – 
sprawy.

Dr Zbigniew  Kwiczak

Uroczystości rozpoczęły się  
o godzinie 15.00 mszą świętą  
w intencji Ojczyzny w koście-
le parafialnym pod wezwaniem 
Świętego Ducha w Jasieńcu. Mszę 
koncelebrowali Jego Ekscelen-
cja Ksiądz Biskup Piotr Jarecki, 
ksiądz prałat Czesław Sadłowski 
i ksiądz kanonik Andrzej Piekar-
czyk, proboszcz tutejszej parafii 
.We mszy św., w asyście pocztów 
sztandarowych szkół, organizacji 
i instytucji z terenu gminy, Orkie-
stry Dętej OSP Jasieniec, harcerzy 
z 44 Szczepu Drużyn Harcerskich 

„Plankton” oraz strażaków-ochot-
ników, wzięli także udział przed-
stawiciele władz powiatu gróje-
ckiego, władz gminy, dyrektorzy 
placówek oświatowych, przedsta-
wiciele wielu instytucji z terenu 
gminy i powiatu oraz tłumnie ze-
brani mieszkańcy gminy. Po mszy 
świętej wszyscy zgromadzeni 

‘wzięli udział w apelu poległych,  
a następnie, w asyście Gminnej 
Orkiestry Dętej, zgromadzeni 
udali się do hali sportowej przy 
Publicznym Gimnazjum w Jasień-
cu, gdzie miały miejsce dalsze 
uroczystości.

Po przywitaniu wszystkich za-
proszonych gości przez P. Dyrek-
tor Katarzynę Leśniak i P. Wójta 
Marka Pietrzaka, zgromadzeni 
obejrzeli i wysłuchali program ar-
tystyczny pt. „Jak długo w sercach 
naszych...”, przygotowany przez 
uczniów Publicznego Gimnazjum 
w Jasieńcu pod kierownictwem P. 
Tatiany Małek i P. Arkadiusza Biał-
ka. Myślą przewodnią części ar-
tystycznej było pojęcie wolności, 
kiedyś i dzisiaj. Usłyszeliśmy także 
przepiękne wykonania pieśni pa-
triotycznych, np: „O mój rozma-
rynie”. Punktem kulminacyjnym 
występów było zaśpiewanie przez 
Julię Szturo piosenki „Powrócisz 
tu”, który to utwór u nie jednego 
słuchacza wywołał łzy wzrusze-
nia.

Następnie zostały wręczone 
nagrody laureatom Ogólnopol-
skiego Konkursu Filmowego  „Bo-
haterowie II Planu”- Patrycji Ol-
szewskiej, Katarzynie Rogalskiej 
i Andżelice Przybylskiej; laureat-
kom Ogólnopolskiego Konkur-
su Historyczno-Literackiego „Na 
wspólnej ziemi”- Monice Galej  
i Kamili Górze; laureatom konkur-
su „Poznajemy ojcowiznę”- Kin-
dze Grzesiak, Mateuszowi Kujaw-
skiemu, Jakubowi Pyszyńskiemu  
i Igorowi Smolarkowi; laureatom 

Ogólnopolskiego Konkursu Histo-
ryczno-Literacko-Artystycznego 
„Pamięć nieustająca”- Patrycji 
Olszewskiej, Andżelice Przybyl-
skiej i Katarzynie Rogalskiej. Pod-
czas uroczystości zostały także 
wręczone nagrody zwycięzcom 
Konkursu z wiedzy o patronie 
szkoły, K.K. Baczyńskim -  Weroni-
ce Łuszczyk, Amelii Rosłoń, Klau-
dii Kołodziejskiej, Izabeli Gawot  
i Aleksandrze Glince. Następnie P. 
Marek Pietrzak wręczył nagrodę w 
konkursie dotyczącym jego osoby 
– Julii Stelmasińskiej, Mateuszowi 
Białkowi, i Miłoszowi Komarowi. 
Na koniec uroczystości zostali 
wyróżnieni uczniowie - Dawid Ba-
naszewski i Jakub Woldon, którzy 
pod kierownictwem p. Krzysztofa 
Krześniaka utworzyli nową stronę 
internetową szkoły.

Po wręczeniu nagród został 
wyświetlony film „Być bliżej lu-
dzi”, którego bohaterem jest 

ksiądz prałat Czesław Sadłow-
ski. Film ten został nagrodzony  
w Ogólnopolskim Konkursie 
„Bohaterowie II planu” w Warsza-
wie oraz prezentowany podczas 

Ogólnopolskiego Festiwalu Fil-
mów w Gdyni we wrześniu 2016r.

       Uroczystość zakończyła się 
podziękowaniami dla sponsorów, 
nauczycieli, pracowników admi-

nistracji i obsługi, rodziców oraz 
wszystkich przybyłych na uroczy-
stość gości.

Szczególne podziękowania 
kierujemy do Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Jasieńcu, 
dziękujemy Paniom Magdalenie 
Chmielewskiej i Katarzynie Ba-
rańskiej (opiekunom młodzieży) 
i uczniom: Adriannie Filipowicz, 
Wioletcie Sieczkowskiej, Paulinie 
Siejce, Dawidowi Krawczakowi, 
Bartłomiejowi Skonecznemu, Ka-
rinie Przybysz, Nikoli Komorow-
skiej, Marcie Karpińskiej, Micha-
łowi Nankiewiczowi, Aleksandrze 
Szczepańskiej, Milenie Daniele-
wicz, Sylwii Kiełbowskiej, Annie 
Kornecie, Weronice Maliszewskiej 
oraz Jakubowi Wrońskiemu za 
przygotowanie wspaniałego po-
częstunku i obsługę gości.

Po części artystycznej zapro-
szeni goście otrzymali upominki  
w postaci książek „Oni i My”, kub-
ków z logiem szkoły i tarcz z napi-
sem „Przyjaciel Szkoły”. Następnie 

goście udali się na poczęstunek  
a uczniowie na zabawę taneczną 
w hali sportowej.

PG Jasieniec

 Natura

Patrzę i oglądam wokół siebie
Cuda przyrody na ziemi i na niebie
Kto wszystko stworzył
Dla dobra człowieka wdrożył

Kto precyzję ruchu ciał niebieskich ustanowił
Różnorodność życia na ziemi postanowił
Florę i faunę stworzył
By człowiek żył i dzieła tworzył

Kto współzależne mechanizmy zbudował
W przyrodzie i w człowieku zachował
Czy był to wielki mistrz na zawsze
Bogiem zwany przez pokolenia nasze

Jeśli oglądasz, myślisz i widzisz
Wśród dziwów się budzisz
Raduje się serce i dusza
Gdy w świat przedziwny i cudowny ktoś rusza

                                                                                                     Jan Zadrożny
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Prof. I. Chrzanowski: „Odzwierciedliła się  
w niej cała wielka i święta dusza Skargi”
Jedną z największych  zdobyczy duchowych epoki odrodzenia i  humanizmu jest, jak się wyraził  Burckhardt,  „odkrycie  człowieka”.

Prawda, że  już  w  wiekach  śred-
nich – od czasów świętego Au-
gustyna – człowiek zagłębiał się  
w tajniki własnej  duszy (bez tego 
nie byłoby mistyki  średniowiecz-
nej),  ale  dopiero na  epokę odro-
dzenia  i  humanizmu,  to  znaczy  
na epokę, której świtem jest – w 
literaturze   – „Vita Nuova” Dantego, 
przypada rozkwit indywidualizmu 
i, co za tym poszło,  rozkwit zarów-
no liryki autobiograficznej, jak bio-
grafii i autobiografii w prozie.

U nas wolno mówić o tym rozkwi-
cie  dopiero w wieku XVI.

Już  za Zygmunta Starego wnika 
do poezji polsko – łacińskiej  pier-
wiastek   autobiograficzny, czego  
najpiękniejszym i najwymowniej-
szym dowodem jest  elegia Jani-
ckiego „De se ipso ad posterita-
tem”.   Z tychże  czasów  pochodzi   
pierwsza autobiografia  polsko – ła-
cińska,  napisana  przez Abrahama 
Kulwę, Litwina: „Confessio fidei Ab-
rah. Culuensis,  scripta ad Serenissi-
mam reginam Poloniae”.

Cóż dopiero powiedzieć o cza-
sach Zygmunta Augusta i  Stefana  
Batorego!  Jak jasne światło rzuca  
na  duszę Modrzewskiego  jego 
przedmowa do  dzieła  „De  Repub-
lica emendanda”,  na  duszę Krome-
ra  jego  przedmowa  do dzieła „De 
origine et rebus  gestis Polonorum”,  
a na życie i  duszę Orzechowskiego 
jego autobiografia łacińska!

Jan  Seklucjan  poprzedził  swój  
tak zwany Większy Katechizm („Ca-
techismus, to jest  nauka naprzed-
niejsza i potrzebniejsza ku zba-
wieniu w wierze krześcijańskiej”) 
wierszem „Do czytelnika upomina-
nie”; jest to nie tyle  upominanie,  
ile osobiste  wspomnienie  autora  
o swoich latach szkolnych.

Marcin Bielski na  czele swej „Ko-
medyi  Justyna  i  Konstancyjej” 
umieścił dialog „Mistrz ku swo-
im Książkom  mówi”, a „Książki ku 
Mistrzowi”; otóż  wdzięczny  ten  
utwór jest w pewnej części au-
tobiografia,  mianowicie  skargą 
na własne  kłopoty domowe  i na  
własną żonę, że odrywa męża od  
ukochanych książek i zapędza  go 
do  gospodarstwa.

Rej (chociaż, podobnie  jak Se-
klucjan i Bielski, nie był humanistą) 
jeden ośmiowiersz „Zwierzyńca” 
poświęcił  samemu sobie, a „Zwier-
ciadło” zakończył  wierszowanym  
utworem,  w  którym „ze światem, 
z dobrym towarzyszem swoim  
i z jego ozdobnymi przypadkami 
żegnając się, rozmawia krótkimi 
słowami”.

Maciej Stryjkowski  pisze „Sam  
o sobie i przygodach  swoich  w 
zwiedzeniu  rozmaitych krain świa-
ta”.

Sonety i  niektóre  inne  poezje 
Szarzyńskiego to zwierciadło jego 
własnej duszy po tym przełomie 
moralno-religijnym, jaki się  w niej 
dokonał.

A Kochanowski!  Nie tylko  jego 
elegie łacińskie, ale i  polskie  utwo-
ry liryczne  mają charakter  autobio-
graficzny.  To, że wiele w nich remi-
nescencji z poetów starożytnych i z 
Petrarki, że często nie wiadomo,  co 
w  nich jest przeżyciem tylko litera-
ckim, a co wypadkiem  życiowym, 
nie zmienia  samego   faktu.  „Frasz-
ki” nie stanowią wyjątku: przecież 
sam poeta wyznaje, że powierzył 

im  „umysł swój  zakryty”.  Koroną  
zaś  autobiograficznej  poezji   Ko-
chanowskiego  są „Treny”, najwięk-
sze arcydzieło liryki staropolskiej i 
bodaj czy  mające równe sobie w 
liryce całej Europy XVI wieku. A co 
jest główną  tajemnicą piękności  
„Trenów”? czyli,  mówiąc inaczej, 
co stanowi ich  naczelną  wartość  
estetyczną?   Przede wszystkim  ich  
siła  wzruszająca,  siła tak wielka,  że 
większej nie  znaleźć w całej poezji 
staropolskiej; na większą zdobę-
dzie  się  dopiero Mickiewicz czy  
to  w  opowieści o odwiedzinach 
pustego  domu   rodzinnego   (w  
czwartej  części „Dziadów”),  czy  
w spowiedzi Jacka  Soplicy, czy w  
lirykach  lozańskich.  A gdyby kto  
powiedział, że „Treny”  Kochanow-
skiego  mocniej  wzruszają czytel-
nika aniżeli „Ojciec Zadżumionych”  
Słowackiego,  to, kto  wie,  może by-
śmy  przyznali mu słuszność. Wzru-
szają zaś „Treny” nie tylko prawdą i 
siłą bólu  ojcowskiego po śmierci  
ukochanego dziecka i nie tylko 
rzewnością  wspomnień o jego 
krótkim  życiu i jego żegnaniu z 
matką, ale nadto  majestatycznym  
w swoim  spokoju wyrazem całej 
gamy  uczuć: od smutku i rozpaczy,  
przez zwątpienie  o nieśmiertelno-
ści duszy i o Bogu, do wiary, pokory 
religijnej i ukojenia.

Otóż  jest w naszej literaturze au-
tobiograficznej XVI wieku,  oprócz  
„Trenów”  Kochanowskiego, jeden 
jeszcze utwór, który, chociaż pisany 
prozą,  ma w sobie  (jeśli wolno ufać  
własnemu wrażeniu) nie mniejszą  
siłę  wzruszającą,  nie mniejszą   
rzewność   wyznania  osobistego i 
nie mniej majestatyczny w  swoim  
spokoju wyraz bólu – tylko że nie 
ojcowskiego,  ale synowskiego, po-
zbawionego  wprawdzie  (inaczej 
niż  w  „Trenach”) refleksji filozoficz-
nej,  niemniej jednak płynącego 
także  z  uczucia  rozkrwawionej  
miłości, a po części (tak  samo,  jak 
w „Trenach”) z wyrzutów  sumienia, 
z niepokoju,  czy ból nie jest czasem  
zasłużoną   karą  bożą   za  grzechy  
ludzkie. Utworem  tym jest  przed-
mowa Piotra  Skargi do „Kazań na 
niedziele i święta całego roku”, 
wydanych w Krakowie r.  1595, a  
dedykowanych  „Najjaśniejszemu  i  
niezwyciężonemu Monarsze  Zyg-
muntowi  Trzeciemu”.  Niechaj  wol-
no  będzie nazwać tę przedmowę 
autobiografia Skargi.

Jak to?  Czyż można  nazwać  au-
tobiografia utwór, w  którym nie 
ma już nie tylko ani jednej daty, 
ale nawet słowa jednego  ani o 
dzieciństwie, ani o młodości,  ani  
w ogóle o kolejach blisko już sześć-
dziesięcioletniego  życia?  Cóż 
z  tego,  kiedy jest  w tym  utwo-
rze  własna  koncepcja własnego 
życia,  jest  uświadomienie sobie 
jego głównego celu, i jest historia  
wypełniania tego celu, czyli inny-
mi słowy, jest najistotniejsza treść 
życia  Skargi od czasu  powzięcia  
jego  koncepcji.  Daty jej narodzin  
dokładnie  nie znamy.  Nie ule-
ga jednak wątpliwości, że się ona 
narodziła w duszy Skargi albo  na   
krótko przed  powołaniem  albo po 
powołaniu go przez Zygmunta III 
na kaznodzieję dworu i sejmu,   co  
nastąpiło w styczniu w roku 1588.

Jakaż to koncepcja?  Pamiętać 
trzeba o tym, że Skarga, przy  całej  

swojej ogromnej trzeźwości umy-
słowej,  był mistykiem, że miewał 
wizje i słyszał głosy  zza  świata, i to 
głosy nie tylko świętych, ale same-
go Jezusa Chrystusa. Poświadcza to 
on sam  w  swoim  diariuszu, z któ-
rego  kilka faktów  przytoczył jego  
biograf Wielewicki. Oto np. dnia  20  
marca r. 1604 ukazał mu się,  pod-
czas ciężkiej  gorączki, zmarły w  r.  
1603 Krzysztof Warszewicki i zapy-
tał  go: „Czemu modlisz się do Pana 
Boga, aby ci przedłużył  życie o je-
den rok, a nie o lat dziesięć?”.  Innym 
razem, 22 października tegoż 1604  
roku,  spożywając podczas  Mszy, 
którą odprawiał, Komunię, usłyszał 
głos Chrystusa: „Daję Ci dowód mej 
miłości ku Tobie.  Przyjmuję cię do 
jedności z Ciałem moim, ażebyś był 
moją  częścią  nierozłączną” .  Nie  
wierzyć  tym i  innym jeszcze  po-
dobnym  faktom  może ten tylko,  
kto  nie ma żadnego  pojęcia  o psy-
chologii mistycyzmu.

Kazanie_SkargiOtóż nie ule-
ga  najmniejszej wątpliwości, że 
w pewnej chwili swego życia ten 
człowiek, który Boga i Ojczyznę 
ukochał  całą siłą swego gorące-
go serca  i  który,  im dalej w czas, 
tym jaśniej zdawał  sobie  sprawę  
z  potęgi swojej  wymowy kazno-
dziejskiej, że ten człowiek  powziął 
pewność mistyczną, iż sam Bóg 
powołał go do leczenia  ukochanej  
Ojczyzny z tych wszystkich cięż-
kich  chorób  moralnych,  społecz-
nych  i  politycznych, które później 
będą wyszczególnione w kazaniu 
sejmowym  „O miłości  ku  Ojczyź-
nie”. Nie dziw, że w innym  kaza-
niu  sejmowym,  poświęconym  
„grzechom jawnym i niekarności 
ich”, powie głośno i otwarcie: „Jać 
objawienia osobliwego od Pana  
Boga o  was  i  o  zgubie waszej  nie 
mam, ale  poselstwo do was mam 
od Pana Boga, abych  wam  złości 
wasze  ukazywał i pomstę na nie 
jeśli ich nie oddaliście,  opowiadał”.

Otóż świadomość tego  powo-
łania,  którą według wszelkiego  
prawdopodobieństwa  zrodził 
usłyszany w  duszy  głos Jezusa 
Chrystusa,  przemówiła po  raz 
pierwszy jasno  i wyraźnie  w owej 
przedmowie do „Kazań na nie-
dziele i święta całego roku”:  „My-
ślę, jako  się sprawię Chrystusowi, 
Panu i Bogu memu, który mię na 
tę Swoje robotę posłał i talenty 
Swymi wedle małej siłeczki  mojej 
nadał i  opatrzył, gdy  spyta: coś Mi  
zrobił?  Wiele i jakichś Mi pożytków 
przyczynił?  A  ja z czym się posta-
wię? co ukażę? Zawstydziwszy się  
i przestraszywszy, rzeknę: Panie, 
posłałeś mię do dworu królewskie-
go,  do  Zygmunta trzeciego,  Pana 
dwu wielkich królestw, do Domu i 
Senatu i Rycerstwa i sług  i podda-
nych jego.  Nauczałem i upomina-
łem Pana swego,… aby Ciebie znał, 
Boga swego,… aby sobie mądrości 
i rozumu prosić u Ciebie i  nabywać 
staraniem pilnym na tak trudne  i 
ciężkie rządzenie umiał, aby… mi-
łość uprzejmą ku poddanym i pra-
wom ich zachował i prace żadnej  
i  czujności w  obmyślaniu  dobra  
pospolitego i obrony a zachowa-
nia w  całości Korony wszystkiej  
nie żałował… I  do  Rady i do Se-
natu jego i do Domu i do sług  
jego  i  na Sejmach i Zjazdach  od-
prawowałem,  Panie  Zbawicielu, 

poselstwo  Twoje:  upominałem,  
aby obie Matce swoje, Kościół 
Boży i Ojczyznę, w jednym końcu 
złączone, wiernie i uprzejmie mi-
łowali,… aby  wierną radę dawali, 
na samo się dobro pospolite oglą-
dając, a domy i prywaty swoje na 
wzór przodków  swoich wiernie 
czcili i onym posłuszeństwo i o ich 
się niecześć gniewali i szemrania 
się wszelakiego o nich strzegli;…  
aby  wolnością swoją nie  ginęli a  
niewoli obcych  panów na się  nie  
przywodzili.  Wołałem  na nie,  Pa-
nie, aby  na  niewierność,  mężo-
bójstwa,  cudzołóstwa, kazirodz-
twa, lichwy, wydzierania,  najazdy  
i  inne srogie  grzechy, lepsze pra-
wa i prędszą  sprawiedliwość  na-
leźli,  a zmazaną krwią i krzywdami 
kościołów  i ubogich i uciążeniem 
poddanych  ziemię swoje oczyści-
li”…

Oto do czego  powołanym przez 
samego Jezusa Chrystusa  czuł się 
Skarga – i oto zarazem największy 
czyn jego  życia: tego  jednego 
dosyć, żeby utwór, który jest wy-
znaniem tej wiary i stwierdzeniem 
tego czynu,  nazwać autobiogra-
fia.

Lecz  podobnie  jak w „Trenach” 
Kochanowskiego jest  nie tylko  
cudowny  w swoim liryzmie wize-
runek  ukochanego dziecka, ale  i 
ból ojcowski, tak i w utworze Skar-
gi  jest nie tylko charakterystyka 
jego służby Bogu  i Ojczyźnie, ale  i  
ból synowski na myśl,  że  ta  służ-
ba nie  wydała owoców.

Wprawdzie król Zygmunt nie 
sprawił Skardze zawodu: „Mam 
wielką pociechę  prącej  tej mojej, 
gdy  patrzę na  Waszej Królew-
skiej Mości  pobożność i  bojaźń 
ku Panu Bogu,… gdy  patrzę na 
sprawiedliwe panowanie,  na  
trzeźwość i mierność i odmiatanie  
zbytków  i  nieprzystojnych  rozko-
szy… Które  wielkie cnoty acz  z  ła-
ski Bożej,  z dobrego wychowania 
i dobrej natury  i z innych  pomocy 
Waszej Królewskiej Mości  wyro-
sły,  jednak słuchanie pilne słowa 
Bożego,  w którym się Wasza Kró-
lewska Mość kochasz, ten  ogród 
polewa i rozmnożenie mu od 
Boga daje”.  Tę  „wielką  pociechę” 
powiększa  jeszcze rozrzewniają-
ce  w swojej dziecięcej  naiwności  
(właściwej  ludziom prawdziwie 
wielkim, a cóż dopiero świętym!) 
wspomnienie, że król „rad słuchał  
z  tak wielką ochotą, i żem nigdy 
Waszej Królewskiej Mości  drze-
miącego na kazaniu,  ani z kim ga-
dającego nie  widział!”.

Miał Skarga pociechę i z  innych 
słuchaczy, ale ci  należeli do  wy-
jątków: ogół sprawił mu gorzki 
zawód i przepełnił jego duszę bó-
lem i niepokojem patriotycznym.  I 
oto  skarży się przed Chrystusem: 
„Uprzejmie  i z  serca  nawrócenia i 
poprawy ich i zbawienia  pragnął, 
Ty  wiesz;  i  rad bym na to  zdro-
wie ważył, abym na dobre ich i 
Ojczyzny ich patrzył.  Miłować-
-em  chciał cześć Twoje i pożytki 
Twoje, aby  praca i wylanie drogiej 
krwi Twojej dla  nich  nie ginę-
ło.  Nie wiem, czym się dzieje,  iż 
nie pomaga im poselstwo Two-
je  i wołanie  moje  i do  pokuty  
rzadki  bardzo  powstaje. Twarda 
rola strudziła wołu starego,  a pra-
cy na niej w dobrem żniwie nie  

znać.   Chytre ryby,  od sieci Twej 
uciekając,  pojmać się  nie dadzą…  
Łakomstwo,  hardość,  łupiestwo  
i  nieprawda  górę wzięła; lichwy i 
złupienie  dóbr pospolitych nastą-
piło…  Jeden drugiego krwi prag-
nie:   mąż brata swojego na śmierć 
łowi.   Złość  ręku swoich  dobrocią 
zowią.  Panowie  wszystko mówią: 
daj! daj! Sędziowie zapłaty i darów 
czekają. Możni przewodzić myśli 
swoje chcą.  Najlepszy między nimi 
przedsię  kole jako  cierznie z płotu.  
Jedni nas, fałszywi sami, fałszywy-
mi proroki zowią, choć jawne od 
Ciebie, Pana naszego,  świadectwa 
mamy. Drudzy słuchają,  a nie czy-
nią: wiarę mają  katolicką, a  ręce  
heretyckie. Drugim  słowo  Twoje 
jest za śpiewanie i  muzykę,  po  
której się  słuchaniu nic nie zawią-
że: chwalą kazania, a  żywota swe-
go nie  poprawiają”.

Oto  tragedia życia  Skargi, oto 
źródło synowskiego bólu tego  
człowieka,  który  całym  sercem 
ukochawszy swoją Matkę-ojczy-
znę,  własnymi oczami  patrzał  na  
jej  nieszczęścia, płynące  z braku 
wdzięczności ze strony jej dzieci 
za te dobrodziejstwa,  które od niej 
otrzymały…

„Któż winien, Panie?” – pyta Skar-
ga. Odpowiedź przypomina myśl 
Kochanowskiego, który się; bije  
w piersi, wołając:

My nieposłuszne, Panie, dzieci Twoje,
W szczęśliwe czasy swoje
Rzadko Cię wspominamy,
Tylko rozkoszy zwykłych używamy
Wielkie przed Tobą są występy 
moje!…
Otóż  i  Skarga  bije się w piersi:  „Ze 
mnie może być przyczyna: albo bo-
jaźnią,  albo niedbalstwem, albo 
nieumiejętnością psuję żniwo Twoje”.

A jak Kochanowski modli się do 
Boga:

„Użyj dziś Panie, nade mną lito-
ści”.

Tak i Skarga błaga Jezusa Chry-
stusa:  „I ze mną, i z tymi, co mię 
słuchają, nie  wchodź w sąd, ale w 
zwyczaju i natury Swojej używaj 
nad nami!… Uczyń z nami przy-
mierze  wieczne!…  Spraw to, aby-
śmy chodzili w rozkazaniu Twoim, 
abyśmy ludem Twoim nigdy  być 
nie przestali, a  Ty  Bogiem naszym 
zawżdy zostawał!”.

Treny” kończą się  ukojeniem – ko-
jącym snem, w którym ukazuje się 
Kochanowskiemu matka z Orszul-
ką na rękach i  pociesza  go  zapew-
nieniem, że jego ukochane dziecko 
dzięki przedwczesnej śmierci unik-
nęło nieszczęść, nieodłącznych od 
życia ziemskiego. Jest pewne uko-
jenie  i w utworze Skargi; daje mu je 
nie tylko wiara w miłosierdzie Boże,  
ale i  nadzieja,  że nadejdą  dla Pol-
ski lepsze czasy:  „Pan Bóg… Waszej  
Królewskiej Mości dać raczył sy-
naczka Władysława, któremu dziś 
jest pięćdziesiąty dzień  i  czwarty, 
w którym się zeszła krew nie tyl-
ko wielkich Królów ale i wielkich 
Cesarzów i Monarchów,  za czym 
wielkiej po nim pociechy wszystka 
Korona czeka, gdy zwłaszcza dobre  
wychowanie przystąpi, na którym 
wszytko należeć będzie.   Którego 
iż ja nie doczekam,… z  radości  w  
jego  narodzeniu uweselony, tak 
mu też z Zachariaszem zaśpiewam, 
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Konferencja naukowa „Ruch Oporu  
Armii Krajowej” – Warszawa, 1 grudnia 2016

Droga do Polski

Po wydaniu przez gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” rozkazu z 19 stycznia 1945 r. rozwiązującego Armię Krajową – 
polskie podziemie niepodległościowe znalazło się na rozdrożu.

Droga Dmowskiego do Niepodległej: „Wywalczył dlań Pomorze, 
Wielkopolskę i Śląsk, wygrał spór o Lwów, rozstrzygnął sprawę wileńską”

W ciągu kilku kolejnych tygodni 
definitywnie rozpadło się wiele 
budowanych przez kilka lat z takim 
wysiłkiem struktur. Na nielicznych 
obszarach – takich jak Białostocczy-
zna – w płynny sposób przekształ-
cono dotychczasową organizację 
akowską w nową formę organiza-
cyjną jaką był Obywatelska Armia 
Krajowa, ratując w ten sposób do-
robek scalania sił zbrojnych w kraju. 
Obok swoje szeregi konsekwentnie 
konsolidował obóz narodowy w 
ramach Narodowego Zjednocze-
nia Wojskowego. Wszędzie byli 
żołnierze podziemia niepodle-
głościowego lat wojny narażeni 
byli jednak na planowe represje 
ze strony komunistów. Wszędzie 
też starali się szukać jakichś form 
samoobrony. Próbą odpowiedzi 
na to zapotrzebowanie stały się 
lokalne inicjatywy podejmowane 
najczęściej przez dowódców śred-
niego szczebla określane mianem 
ROAK (Ruch Oporu Armii Krajowej). 
Budowane wyłącznie w oparciu o 
konspiratorów akowskich, miały z 
reguły ograniczony charakter te-
rytorialny. Pobawione naczelnego 
dowództwa – nawiązywały wprost 
do konspiracji wojskowej lat wojny 
– stojąc w coraz większej opozycji 
do koncepcji kolejnych organizacji 
głównego nurtu poakowskiego - 
Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, 

czy   Zrzeszenia Wolność i Niezawi-
słość – eliminujących konsekwen-
tnie walkę zbrojną.

Historie tych zapomnianych for-
macji: Batalionu ROAK „Znicz”, In-
spektoratu Mazowieckiego ROAK, 
Obwodów ROAK „Mewa”, „Rybitwa”, 
Grójec, a także ich bohaterów: 
Pawła Nowakowskiego „Łysego”, 
Stanisława Rożka „Przeboja”, Józe-
fa Walentego Marcinkowskiego 
„Wyboja”, Stanisława Balli „Sokoła 
Leśnego” przybliży konferencja 
naukowa zorganizowana przez In-
stytut Pamięci Narodowej, na którą 
serdecznie zapraszamy 1 grudnia 
br. (w czwartek) do Centrum Edu-
kacyjnego IPN im. Janusza Kurtyki 
„Przystanek Historia” przy ul. Mar-
szałkowskiej 21/25 w Warszawie.

Sesja jest realizowana przez Od-
działowe Biuro Badań Historycz-
nych IPN w Warszawie w ramach 
centralnego projektu badawczego 
„Aparat bezpieczeństwa w walce z 
podziemiem politycznym i zbroj-
nym 1944–1956”.

Program:
9.30–9.35

Otwarcie konferencji: dr Tomasz Ła-
buszewski

9.35–9.55
dr Tomasz Łabuszewski
Zagadnienia z zakresu metodologii 
związanej z podziemiem poakow-

skim spod znaku ROAK
9.55–10.15

dr Krzysztof Kacprzak
Inspektorat Mazowiecki ROAK

10.15–10.35
dr Kazimierz Krajewski
Batalion ROAK „Znicz”

10.35–10.55
dr Waldemar Brenda
Obwody ROAK „Mewa” i „Rybitwa”

10.55–11.20
Przerwa kawowa

11.20–11.40
Grzegorz Łeszczyński
Obwód ROAK Grójec

11.40–12.00
dr Alicja Paczoska-Hauke
Zapomniani bohaterowie Mazow-
sza spod znaku ROAK (Paweł No-
wakowski „Kryjak”, Stanisław Balla 
„Sowa”, „Sokół Leśny”)

12.00–12.20
dr Tomasz Łabuszewski
Zapomniani bohaterowie Mazow-
sza spod znaku ROAK (Zacheusz 
Nowowiejski „Jeż”, Józef Marcin-
kowski „Łysy”)

12.20–12.40
dr Kazimierz Krajewski
Zapomniani bohaterowie Mazow-
sza spod znaku ROAK (Stanisław 
Rożek „Przebój”, „Zych”, Konstanty 
Kociszewski „Górka”)

12.40–13.10
Dyskusja

Święto Niepodległości to dosko-
nała okazja, żeby przypomnieć 
walkę o niepodległą Polskę prowa-
dzoną przez wybitnego polityka 
Romana Dmowskiego. Doskonale 
zrobiła to w swojej książce Jolanta 
Niklewska, warto po nią sięgnąć i 
poznać dzieje walki o wolną i zjed-
noczoną Polskę.

Historyk przypomniała walkę 
prowadzoną przez najwybitniej-
szego polskiego polityka w XX 
wieku, do której przygotowy-
wał siebie i swój obóz polityczny 
przez kilkadziesiąt lat. Dmowski 
pochodził z prostej rodziny z war-
szawskiego Targówka, jednak 
dzięki świetnemu przygotowaniu 

merytorycznemu, żelaznej logi-
ce, znajomości świata, kontaktom 
dyplomatycznych oraz znajomo-
ści kilku języków obcych został 
uznany przez rządy mocarstw za-
chodnich za ministra spraw zagra-
nicznych nieistniejącego państwa 
polskiego. Przypieczętowaniem 
walki Dmowskiego było złożenie 
przez niego i przez Ignacego Pa-
derewskim podpisów na traktacie 
wersalskim (28 czerwca 1919 r.), 
który przywracał Polskę na mapę 
Europy.

Postać Dmowskiego jest często 
pomijana, spychana na margines, 
wymieniana jakby niechętnie. 
Pan Roman nigdy nie miał dobrej 
prasy, wymazywano go z kart pod-
ręczników, tak było w II RP po 1926 
r., w PRL, niewiele zmieniło się pod 
tym względem w III RP, to sprawi-
ło, że kolejne pokolenie Polaków 
praktycznie nie zna dzieła i myśli 
tego wielkiego polityka, któremu 
zawdzięcza tak wiele.

„Mąż stanu, który po wojnie świa-
towej wprowadził swój naród mię-
dzy zwycięzców, wywalczył dlań 
Pomorze, Wielkopolskę i Śląsk, wy-
grał spór o Lwów, rozstrzygnął na 
rzecz Polski sprawę wileńską… zo-
stał z dalszego losu państwowego 
życia Rzeczypospolitej wykreślo-
ny. Jego hasło umiłowane – Naród 
Polski – wymazane z konstytucji, 
aby po latach wrócić na afiszu 
wyborczym przywłaszczycieli… 
Jego przyjaciele – znieważeni. 
Jego słowo – konfiskowane. Jego 
imię tępione w podręcznikach 
szkolnych” – doskonale ujął zasłu-
gi Dmowskiego dla Niepodległej 
wybitny historyk prof. Władysław 
Konopczyński.

Jolanta Niklewska, Roman 
Dmowski. Droga do Polski, Wyd. 

Rytm, Warszawa 2016. 

Niezlomni.com

gdy to pismo, które zostawuję, czy-
tać  będzie: Ty, synaczku, królem 
polskim zwany, służyć Panu twe-
mu, który cię stworzył w dobrem 
sprawowaniu ludu Jego będziesz. 
Władnąć masz sławą, Władysławie, 
aby ją z narodem i ludem  swoim  
podniósł, a poniżoną podwyższył.  
Pobożność i  męstwo  Jagieła  Wła-
dysława i drugiego tegoż imienia, 

syna jego, który mężnie zdrowie 
swoje na potrzebie chrześcijań-
skiej przeciw Turkom  u Warny  
położył,  mieć masz, aby z  rodzi-
cami twoimi  i  z ludem  twoim był 
błogosławiony na wieki…   Co się  
zstanie,  dali-Bóg, gdy i  z piersi 
pobożność brać  będzie, gdy takie 
weźmie od Waszej Królewskiej Mo-
ści ćwiczenie”.

Prof. Ignacy Chrzanowski, wiki-
pedia.pl

Prof. Ignacy Chrzanowski, wiki-
pedia.pl

Te są główne myśli i uczucia 
przedmowy do „Kazań na nie-
dziele  i  święta całego roku”.  Od-
zwierciedliła  się w niej cała wiel-
ka i święta dusza Skargi, ponad 
wszystko kochająca Boga i Ojczy-

znę; odzwierciedlił się w  niej  naj-
większy  i najświętszy ze wszyst-
kich czynów jego życia: praca nad 
leczeniem skołatanej „szkodliwymi  
chorobami”  Matki-ojczyzny – za 
pomocą umoralniania  jej grzesz-
nych dzieci.  I  dlatego  wolno  było 
tę przedmowę nazwać autobio-
grafia Skargi.

Przedmowę do „Kazań” pisał 

Skarga „w Krakowie w dzień uwię-
zienia świętego Piotra, 1 Augusti 
(sierpnia) 1595”.

Prof. IGNACY CHRZANOWSKI, Myśl 
Narodowa, 1936 r., nr 24, s. 374-

376. (W czterechsetletnią rocznicę 
Jego urodzin: 1536-1936). 

Niezlomni.com.
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Gadowski: „Chciałbym, aby dziś moja 
Polska wiedziała, jaki ma kierunek”

Żałoba w czerwono-niebieskim kolorze…

Kiedy w dzieciństwie dowiedziałem się, że moja grupa krwi oznaczona 
jest symbolem Rh+, pomyślałem: w porządku – jestem po dobrej stron-
ie – pisze Witold Gadowski w książce „Krew nie woda. Polskie zapiski 
współczesne”.

11-letni Marcel zadebiutował wierszem o tacie

Ciągle jednak brakowało mi jakie-
goś dopełnienia tego znaku.

Kolejne litery A, B, C… jakoś mnie 
satysfakcjonowały, aż wreszcie – 
wiele lat później – doszedłem do 
wniosku, że całkowity opis mojego 
wewnętrznego napędu powinien 
brzmieć: P.

Wiem, że z medycznego punktu wi-
dzenia wypisuję tu jakieś herezje, ale 
mniejsza o to. Ma być P i tyle….

Wyrosłem już z wieku, kiedy ob-
chodziło mnie zdanie pieczeniarzy 
wyżerających tłuste kąski z pańskich 
spodków. Nie obchodzi mnie przy 
tym to, czy spodki mają biskupie czy 
też sekretarzowskie insygnia.

Od dawna szukam polskiego sen-
su. Zacząłem od siebie, stąd też wy-
baczcie osobisty ton.

Ta litera P z czasem wydała mi się 
najważniejsza w całym alfabecie.

Bo to litera utkana ze sztychów 
Grottgera, cudownego wieczornego 
szeptu „Trylogii”, pożółkłych fotogra-
fii dzieciaków tamtej Warszawy w za 
dużych hitlerowskich hełmach, po-
wstańców z lat 1944, 1945…, 1953, 
bohaterów zamęczonych w piwni-
cach NKWD i UB, na Sybirze, brze-
miennych jak krople liter „Solidarno-
ści” z 1980 roku.

Zbudowana z luźnej sieci cytatów 
Piłsudskiego, sejmowej godności 
socjalisty (z duszy), premiera Jana 
Olszewskiego, cichego, spokojnego 
uporu matek, których synowie biegli 
krzycząc – Polska?!

To litera zanurzona w strofach czło-
wieka, który najpiękniej ujął gest 
wstawania z kolan – największego 

polskiego poety – Zbigniewa Her-
berta.

Ta litera nie uosabia zimnego roz-
sądku, wyrachowania, kalkulacji, 
strategii wyrafinowanego szachisty.

Ta litera nie pachnie „zmysłem bez-
względnej ekonomii”. Jest w niej za 
to dobra naiwność, gościnna toleran-
cja dla przybyszów, których wianem 
bogaciła się przez wieki. Jest też słod-
kie usypianie w momentach powo-
dzenia i lenistwo, które sprawia, że 
czasem traci się wszystko.

Dodałem sobie do opisu krwi literę 
P, bo jestem Polakiem nie tylko z po-
wodu miejsca urodzenia, mam wie-
le ważniejszych powodów, aby tak 
określać swoją krew.

Moją Polskość czerpałem z przed-
wojennych „Płomyków” i „Płomycz-
ków”, którymi reakcyjnie (w czasach 
PRL) karmiła mnie babcia Hołyńska – 
Sybiraczka, z powieści Sergiusza Pia-
seckiego, z epickich reportaży Mel-
chiora Wańkowicza, z czytanych przy 
latarce, pod kocem, książek Alfreda 
Szklarskiego (wtedy jeszcze nie zna-
łem jego życiorysu) o przygodach 
Tomka, z cudownego poczucia hu-
moru mistrza Edmunda Niziurskiego.

Malowałem ją sobie w myślach 
obrazami, które widziałem za ok-
nem, a z okna mojego rodzinnego 
domu widać było wprost krzyż na 
Giewoncie.

Polska nie jest najważniejszym kra-
jem świata, nie wzbudza postrachu, 
nie skłania do oddawania jej hołdu. 
Ona jest normalna jak jesienna sza-
ruga i słodka jak wybuchająca nagle 
wiosna.

Polska ma kolor zachmurzonego 
nieba i błotnistych pól. Bywa chłod-
na i wilgotna, ale jest w nią wpisana 
też euforia niespodziewanego lata  
i pieszczota miękkiego języka, przy-
jemnego szeleszczenia swojskich, 
niepowtarzalnych zgłosek.

Taki mi się utkał emocjonalny ko-
laż… Tak wyobrażam sobie tętniącą 
w żyłach krew.

Kiedyś starsza aktorka opowiadała 
mi historię małego Frania.

Trwała wojna 1939 roku, Wybrzeże 
się broniło. Ginęli polscy żołnierze. 
Do wojskowej komisji codziennie 
przychodził mały, siedmioletni Fra-
nio. Niezmiennie łapał sanitariuszkę 
za rękaw i prosił, aby wzięła od niego 
krew. Kobieta uciekała przerażona.

Franiu wracał jednak i z uporem 

w dziecięcym spojrzeniu powtarzał 
swoje żądanie.

Pewnego dnia Franiu przyszedł 
wraz ze swoją mamą, która gorąco 
poprosiła, aby wzięli od synka choć 
kroplę krwi.

– On nie może w nocy zasnąć i cią-
gle płacze, że nie może oddać krwi 
dla polskich żołnierzy – matka prosi-
ła, wyjaśniając, że boi się o to, że syn 
w końcu się załamie.

Krew oficjalnie pobrano i szczęśli-
wy Franiu odszedł wraz z mamą.

Teksty, które teraz zuchwale cisnę 
Państwu przed oczy, pisałem z myślą 
o naszym kraju, o tym, co czeka go  
w najbliższych latach.

Często pisane były szybko, z prze-
świadczeniem, że trzeba działać już, 
teraz! Bo ominie nas coś ważnego.

Staram się analizować miejsce mo-
jego kraju we współczesnym świecie, 
jego realną siłę. Staram się też pod-
powiadać politykom (choć oni zwy-
kle niewiele słyszą) ważne – moim 
zdaniem – rozwiązania.

Chłostałem Donalda Tuska i Ewę 
Kopacz ile wlazło, ale nie z nienawiści, 
nie z powodu tępego resentymentu, 
nie z odruchu kibola, dla którego li-
czą się tylko ci, którzy myślą dokład-
nie tak samo jak ja. Uważam, że rządy 
PO i PSL były bardzo złe dla Polski, nie 
znaczy to jednak, że patrzę przez pal-
ce na ludzi Prawa i Sprawiedliwości.

Oni będą ważni tylko wtedy gdy 
realnie uczynią coś dla naszego kraju. 
I… przeminą, bo taka jest maszyna 
polityki – Polska jednak pozostanie.

Dopóki zatem krew obraca w piersi 
Naszą Gwiazdę, nikt nie zwolni nas  
z polskich obowiązków. Niemożliwa 
jest żadna „europejska transfuzja” – 
nikt z Was nie pozbędzie się polskiej 
krwi.

Nawet ci, którzy gwałtownie usiło-
wali ją barwić na bardziej czerwoną 
czy tęczową. Twoja krew zawsze Cię 
określi i zawsze powie Ci, gdzie masz 
iść i po co.

    Chciałbym, aby dziś moja Polska 
wiedziała, jaki ma kierunek, co jest jej 

pożywieniem i jakie środowisko jest 
dla niej najbardziej sprzyjające.

Nikt z nas nigdy nie zostanie zwol-
niony z polskiego myślenia, nikomu 
nie zostanie odpuszczona dezercja, 
bezmyślność i zdrada.

Historia Polski tak mocno przyspie-
szyła, że na gwałt musimy współ-
cześnie określić jej kształt, wartości  
i kierunek życia.

Polska może być niepotrzebna ni-
komu na świecie, jest jednak nieod-
zowna dla naszego życia i nawet po 
wielu latach upomni się o każdego  
z nas.

Jaka jest zatem ta polska krew? Jas-
na, bulgocząca w tętnicach czy też 
ciemna, wolno tocząca się przez żyły? 
Kto zna pełny skład tej biało-czerwo-
nej substancji, kto potrafi określić jej 
idealną konsystencję i skład?!

Na pewno jest małopolska – lekko 
porywcza i pracowita, wielkopolska 
– zapobiegliwa, gospodarna, podla-
ska – dumna i przywarta do krzyża, 
świętokrzyska – zwariowana, impre-
syjna, kaszubska, trochę tatarska ze 
wschodnim zaśpiewem, ariańska, 
żydowska, niemiecka… Piwna, swar-
liwa, z grubym karkiem i… lekka jak 
palce Chopina. Gdyby polska krew 
nie była potrzebna Panu Bogu, to już 
dawno wypłukałby ją ze świata ruski-
mi i niemieckimi transfuzjami.

Jest więc tajemnicą naszego Stwór-
cy, dlaczego ta właśnie polska krew 
ma się toczyć w żyłach niedużego 
kraju.

I niech tak zostanie…

Byle tylko nigdy nie lała się już 
strumieniami tylko dlatego, że przez 
polską równinę wyznaczyły sobie 
przemarsz obce wojska.

Mamy sporo do zrobienia.

Witold Gadowski, Krew nie woda. 
Polskie zapiski współczesne, Replika, 

Poznań 2016.

Wydawca: 
Stowarzyszenie  “Nasze Czasy”

ul. Wysockiego 7, 05-660 Warka, 
tel: 48 377 31 22, e-mail: redakcja@naszeczasy.info, www.naszeczasy.info

Jak 9- letnie dziecko może prze-
żywać śmierć rodzica, co wtedy 
najczęściej zajmuje jego myśli, jakie 
pytania ( egzystencjalne?)może so-
bie stawiać i jakie z uczuć dominu-
je…? Tego dorośli, nawet najbliżsi 
z  jego otoczenia, z pewnością w pełni 
nie wiedzą. Czy tak niewielki jeszcze  
w swej posturze człowiek jest  
w stanie znaleźć racjonalne wytłu-
maczenie na fakt tak rozumowo 
niesprawiedliwy i pełen logicznych 
niedomówień? Nagle, bez uzasad-
nienia odebrano mi jedną z najważ-

niejszych osób w moim życiu, podporę 
istnienia mojego i mojej rodziny, jakby 
grunt pod nogami, jakby fundament 
mojego domu… Czy ten chłopiec też 
czuje to jako wstrząs kompletnego 
bezsensu na, dopiero co kształconej, 
drodze swojego życia? Na drodze, któ-
rą jego bliscy pieczołowicie, od począt-
ku jego istnienia, próbują 
mu racjonalnie torować…

Takie dorosłe refleksje 
i pytania może rozjaśnić 
tylko jeden sposób przeka-
zu najbardziej osobistych 
uczuć- poezja. To tu Marcel 
pokazał, że naprawdę, bez 
względu na życie, które 
musi się kręcić wokół, wciąż 
dogłębnie tęskni i szuka 
odpowiedzi… Ciągle toczy 
walkę z samym sobą. Jak 
dobrze, że znalazł ujście dla 
tak silnych emocji.

Tatę stracił 2 lata temu, nagle, jak  
w wierszu – „bez zapowiedzenia”. 
Wiersz o Nim nie pojawił się z dnia na 
dzień. Być może zbyt silne i intensywne 
uczucia miotały chłopcem przez dwa 
lata żałoby. Dopiero teraz, patrząc z 
jakimś już emocjonalnym dystansem- 

mógł odnaleźć właściwe słowa. I właś-
nie one są tutaj godne uznania. 

Chłopczyk tworzył i dopieszczał te 
słowa przez trzy dni. Interpretację po-
zostawię odbiorcy, bo nie chciałabym 
dopowiadać tu czegoś, może niepo-
trzebnego, poprzez pryzmat swoich 
własnych przeżyć. Najważniejsze, że 

wiersz powstał, narodził się po wielkich 
bólach i tysiącach cichych, jakże zawi-
łych dla tak młodego umysłu pytań 
…Najważniejsze, że odnalazł się język 
tęsknoty, udręczenia, miłości. I nama-
calna możliwość niekończenia jednak 
dyskursu z tatą, a prowadzenia go da-

lej, w duchu i na papierze, z nadzieją, że 
każdy moment tego ważnego dialogu 
może coś pokazać, wyjaśnić, naprowa-
dzić, choćby drgnieniem powietrza czy 
symbolicznym snem.

Spotkałam się z Marcelem, który 
opowiadał o okolicznościach po-
wstania tego pierwszego utworu, 
zaniepokojona, czy zbyt mocno nie 
zaboli go to kolejne wspomnienie  
o ojcu. Ujrzałam jednak chłopca 
bardzo chętnego do rozmowy, ener-
gicznego, lubiącego wypowiadać się 

długo i spokojnie. 
Od razu zauważy-
łam, że Marcel lubi 
operować odpo-
wiednim słowem. 
Sam przyznał, że 
często myśli jego 
zajmuje pieczoło-
wite poszukiwanie 
rymu. Lubi pisać 
w y p r a c o w a n i a , 
a także dłuższe, 
wymyślane przez 
siebie opowiada-
nia, czytać, recyto-

wać wiersze i śpiewać. Często bierze 
udział w konkursach recytatorskich. 
W szkole ma bardzo dobre wyniki  
z historii. W wolnym czasie gra rów-
nież w szachy, inne gry planszowe 
oraz jeździ na rowerze. Życie rzeczy-
wiście toczy się w tym mały światku 

całkowicie w porządku, a energia 
do czynnego w nim uczestni-
ctwa wyzwala się w chłopcu bez 
zahamowania. Jest też starszym 
bratem. Ma młodsze rodzeń-
stwo- braciszka i małą 3- letnią 
siostrzyczkę.

Na koniec wspomnę o rzeczy, chy-
ba w tym spotkaniu z młodym twór-
cą- najważniejszej. Chłopiec bardzo 
chciał, abym wspomniała o kolo-
rach, które najbardziej sobie ceni. To 
niebieski i czerwony i tak też, w tych 
barwach, zaprezentował mi się na tej 
niespodziewanej dla niego rozmo-
wie. Miał niebiesko- czerwoną bluzę 
i uśmiechniętą, bardzo komunika-
tywną, mądrą twarzyczkę. Czy tak 
wygląda debiutujący, młody poeta?  
A może dziecko po traumatycznych 
przeżyciach? Nie wiem, ale jestem 
pewna, że te barwy i jego przykre 
doświadczenia w znaczący sposób 
ze sobą korelują. Może cierpienie, 
stres bądź czerwień miłości…? 
A może do tego wielki błękit na-
dziei…? I wiem, że ten Tata skryty 
gdzieś wysoko, za wielkimi błękitny-
mi obłokami, jest z Jego zaintereso-
wania światem i Słowem niezwykle 
dumny. I wierny. We śnie i na jawie, 
trzyma kciuki za kolejny uśmiech na 
ukochanej twarzyczce syna.

 Agnieszka Kalisz

Do Taty
Czemu tak szybko odszedłeś bez zapowiedzenia,
Jeszcze tyle miłych rzeczy mam Ci do powiedzenia.
Kiedy widzę Twój grób na cmentarzu,
Widzę także Ciebie w duchu w mirarzu.
Potem znowu się spotkamy gdy zasnę,
bo wtedy jestem z Tobą, tylko z Tobą właśnie.

                                Marcel Zieliński, 
uczeń V klasy
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