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Wigilia jaką 

zapamiętałam 
Jadwiga Narębska 
 

Na dworze mróz, na dworze śnieg  

Tyle go napadało. 

Wiatr pędzi wokół płatki 

srebrzyste  

Ubiera świat na biało.. 

Mróz wyczarował na szybach 

kwiaty,  

Przylgnęły do nich dzieci, 

I wypatrują pierwszej gwiazdy  

Kiedy na niebie zaświeci.. 

A w domu ciepło, zacisznie,  

Przytulnie i błogo. 

Wszyscy radośni, rodzinnym 

szczęściem  

Nie dość nacieszyć się mogą... 

Rodzice z dziećmi, z 

domownikami  

Świętym opłatkiem się dzielą, 

A serca nasze przepełnione  

Miłością, wiarą, nadzieją..  

Święta to chwila 

I pójdzie z tobą przez życie, 

Zapadnie w sercu jak skarb 

największy,  

Łzami zroszony obficie.. 

Tamta wigilia - nigdy nie 

zapomniana,  

Wraca w wspomnieniach, bólem 

przeszywa  

Jak nie gojąca się rana.. 

A po spożytej wieczerzy,  

Drzwi do salonu otwarto  

I ukazała się dzieciom  

Lasem pachnąca choinka.  

Ileż tam metrów mierzy!  

Ubrana strojnie, bogata  

Świeczkami się mieni i żarzy,  

A na dywanie okryta pięknymi 

prezentami.  

Nie czas na otwieranie. 

Mama przy fortepianie – płyną 

kolędy  

I zaczynamy śpiewanie. 

O tym jak anioł wśród nocnej ciszy  

Zwołał pasterzy, aby 

Dzieciątko ujrzeli  

Co na sianku złożone 

W ubogim żłobie leży..  

Aby oddali pokłon 

Najświętszej Panience, 

Co pochylona nad Dzieckiem  

W cichej ubogiej stajence,  

Nuci lulaj Jezuniu, 

A aniołki skrzydlate  

Wtórują Jej lulu.. 

Dla mnie najpiękniejsza  

Była o tej gwiazdce, 

Co to na niebie błyszczała,  

I mędrcom zagubionym  

Ślad srebrzysty słała.. 

O gwiazdeczko coś świeciła  

Gdybym ja dzieckiem był, 

I na łonie matki mojej kolorowo 

śnił..  

Sny czarowne, sny bajkowe 

Słały życia ślad, 

Łza niejedna przesłoniła  

Ten matczyny świat.. 

Sny czarowne, sny bajkowe  

Poszły za mną w ślad, 

I niejedna łza zaćmiła  

Mojej matki świat... 

Na dworze nie ma mrozu  

I śnieg tutaj nie spadnie.  

Pod obcym niebem  

Kwiaty kwitną wokół,  

Zdają się szeptać 

Że przecież tu ładnie..  

Muśnięta wiatrem palma  

Bezdusznie zaczyna szumieć,  

Niczego nie potrafi odczuć 

Ni zrozumieć - smukła i wyniosła  

Widoczna jest wszędzie 

Po tylu długich latach  

Zawsze ci obca będzie. 
 

__________ 

Laudacja na rzecz 

książki prof. Michała 

Wojciechowskiego,  

z okazji wyróżnienia jej 

przez Jury Nagrody  

im. Józefa Mackiewicza .  

Warszawa 11. XI. 2009 
Jan Michał Małek 
 

   Józef Mackiewicz twierdził, że tylko 

prawda jest ciekawa, sugerując, że naszą 

ludzką ciekawość winniśmy kierować na 

jej poznawanie, bo jest ona warta naszej 

uwagi i czasu, i na umiejętne jej 

odróżnianie od kłamstwa i fałszu. Stąd 

warto czytać książki i inne publikacje 

zawierające przesłania i treści na niej 

oparte, a demaskujące fałsz i zło. 

Oczywiście, do czytania zachęcać lub 

zniechęcać może, oprócz treści książki, 

zarówno forma pisarska, w jakiej myśli 

autora są wyrażone, jak i szata graficzna i 

zewnętrzna książki. Jednak to treść jest 

rzeczą najważniejszą.  

   K s i ą ż k a  p r o f .  M i c h a ł a 

Wojciechowskiego „Moralna wyższość 

wolnej gospodarki” wyróżniona przez 

Jury Konkursu im. Józefa Mackiewicza, 

zawiera społecznie i chrześcijańsko-

kulturowe ważne prawdy i przesłania o 

znaczen i u  n iep rze mi j a j ącym i 

uniwersalnym, a więc nie tylko 

dotyczącym spraw polskich, – prawdy i 

przesłania niestety słabo dostrzegane czy 

rozumiane przez olbrzymią większość 

ludzi, a mające zasadniczy wpływ na ich 

byt materialny i zdrowie moralne 

społeczeństwa. Z tego względu jest to 

bardzo wartościowa pozycja. 

   Książka ta nie jest wielka objętościowo, 

i nie należy do literatury pięknej, ale jest 

bogata treścią przedstawioną w zwięzłej 

formie. Myśli i przesłania autora są w niej 

wyrażane przy użyciu prostych słów i     

w sposób bardzo łatwo zrozumiały dla 

przeciętnego czytelnika, mimo, że dotyczą 

one spraw i problemów ekonomicznych, 

go sp o d arczych  i  sp o łecznych , 

wydawałoby się skomplikowanych. Jak 

trafnie zauważył Andrzej Sadowski, 

fundator Centrum im. Adama Smitha, 

książka ta w sposób trafny łączy dwie 

dość różne dziedziny wiedzy: teologię i 

ekonomię, i ukazuje jak spójny oraz 

skuteczny system stworzony został przez 

rynek i chrześcijaństwo. 

   Gdyby nie to, że książka wydana została 

w roku 2008, to możnaby uznać, że szereg 

omawianych w niej bardzo aktualnych 

zagadnień jest rozwinięciem niektórych 

myśli papieża Benedykta XVI 

przedstawionych w ogłoszonej później od 

książki, bo przy końcu czerwca                    

b.r. encyklice „Caritas in Veritate” i jest 

jak gdyby odpowiedzią na papieskie 

życzenie wyrażone w §21 tej Encykliki: 

„Niepokoi nas złożony i poważny 

charakter obecnej sytuacji gospodarczej, 

ale powinniśmy z realizmem, ufnością i 

n a d z i e j ą  p r z y j ą ć  n o w ą 

odpowiedzialność, do której nas wzywa 

scenariusz świata potrzebującego 

głębokiej odnowy kulturowej i odkrycia 

zasadniczych wartości, na których 

można budować lepszą przyszłość. 

Kryzys zobowiązuje nas do ponownego 

przemyślenia naszej drogi, do przyjęcia 

nowych reguł i znalezienia nowych form 

zaangażo wania  do  korzystania                  

z pozytywnych doświadczeń i odrzucania 

negatywnych”. Profesor Michał 

Wojciechowski przyjmuje cząstkę owej 

odpowiedzialności i w swej książce             

w sposób bardzo przystępny i 

konkretny przypomina wspomniane 

wartości, oraz wskazuje na negatywne 

doświadczenia do odrzucenia.  

   Mimo tej zbieżności myślowej                

z najnowszą encykliką, stwierdzić należy, 

że „Moralna wyższość wolnej 

g o s p o d a r k i ”  j e s t  k s i ą ż k ą 

nonkonformistyczną. Przeciwstawia się 

potocznym        sądom        na        temat  
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Konfidenci wszystkich 

krajów... 
Stanisław Michalkiewicz 
Komentarz   „Dziennik Polski” (Kraków) 

27 listopada 2009 
 

   „Zachodzim w um z Podgornym Kolą”, 

jakimi właściwie kryteriami kierowali się 

starsi i mądrzejsi przy niedawnym 

obsadzeniu stanowisk prezydenta Unii 

Europejskiej i unijnego ministra spraw 

zagranicznych i do żadnej wyraźnej 

konkluzji dojść nie możemy. To znaczy – 

nie moglibyśmy, gdyby nie informacja, że 

pani baronessa Katarzyna Ashton, właśnie 

desygnowana na stanowisko ministra 

spraw zagranicznych UE, w czasach 

zimnej wojny brała pieniążek moskiewski 

jako skarbniczka organizacji na rzecz 

rozbrojenia nuklearnego. Jak pamiętamy 

Związek Radziecki nie pozwolił nikomu 

prześcignąć się w umiłowaniu pokoju i         

z tego powodu zwalczał wszelkie 

zbrojenia, a już zwłaszcza – nuklearne – 

ale, ma się rozumieć, w krajach 

imperialistycznych, takich na przykład, 

jak Wielka Brytania. Wprawdzie pani 

baronessa Katarzyna Ashton zaprzecza, 

by należała do Partii Komunistycznej, 

podobnie jak zaprzecza, by brała 

pieniążek moskiewski – ale umiłowania 

pokoju się nie wypiera, podobnie, jak i 

działalności w ruchu na rzecz rozbrojenia 

nuklearnego – oczywiście rozbrojenia 

Wielkiej Brytanii, bo Związek Radziecki, 

jeśli nawet tu i ówdzie się zbroił, to czynił 

to wyłącznie gwoli obrony pokoju.  

   Jeśli te informacje, jakie publicznie 

obwieścił lider brytyjskiej Partii 

Niepodległości Nigel Farage się 

potwierdzą, to będziemy mieli lepsze 

rozeznanie kryteriów, jakimi starsi i 

mądrzejsi kierowali się przy obsadzaniu 

unijnych stanowisk. Okazuje się, że 

strategiczne partnerstwo rosyjsko-

niemieckie sprawdza się znakomicie 

również i w tej dziedzinie, co powinno         

w rezultacie doprowadzić do tego, że 

Związek Socjalistycznych Respublik 

Europejskich ogarnie ludzki ród – a jeśli 

nawet nie cały, to przynajmniej jego 

europejską część. Przewidział to zresztą 

poeta pisząc: „trup baronowo, grób 

baronowo, plajta, klapa, kryzys, krach!”    
❒ 
 

__________ 

Złote myśli, które 

mogłyby ratować przed 

kryzysem 
Iwo Cyprian Pogonowski 
www.pogonowski/com 
 

   W obliczu kryzysu wywołanego 

„szwindlem na trylion dolarów” i                

z powodu braku nadzoru nad 

lichwiarskim kapitalizmem w USA, 

ukazują się ciekawe artykuły i 

wypowiedzi. Prezes prywatnego banku 

Federal Reserve, Żyd, Ben S. Bernanke - 

banku kontrolującego politykę monetarną 

USA, za pomoca licencji drukowania 

dolarów, nawołuje 27 listopada, 2009, 

żeby jeszcze dalej powiększyć rolę tego 

banku w gospodarce amerykańskiej, 

według Bloomberg Agency. Prawo do 

drukowania banknotów dolarowych ma 

wyłącznie rząd federalny według 

konstytucji amerykańskiej. Niestety dzieje 

się inaczej i zamiast rządowej kontroli nad 

polityką monetarną USA, kontrolę tę 

sprawuje prywatny bank nielegalnie 

„upoważniony.”  

   Można zauważyć, że właściciel Agencji 

Bloomberga, Michael Bloomberg, jest 

Żydem pochodzącym z ziem polskich. 

Właśnie wygrał on wybory na trzecią 

kadencję burmistrza Nowego Jorku, po 

zainwestowaniu w kampanię wyborczą 

rekordowej sumy stu dwóch milionów 

dolarów z jego własnej prywatnej fortuny. 

Potrafił on zmienić ustawę zakazującą 

burmistrzowi trzech kadencji. Zdobył on 

stanowisko burmistrza kosztem 175 

dolarów, za każdy głos oddany na niego, 

typowo w „najlepszym systemie 

politycznym na całym świecie” według 

dewizy „the best government money can 

buy.” 

   Wielu ekonomistów uważa, że można 

było uniknąć kryzysu wywołanego 

„szwindlem na trylion dolarów.” Dlatego 

obecnie cytuje się złote myśli wielkich 

ekonomistów, takich jak Anglik, Artur 

Cecil Pigou (1877-1959), który już           

w latach 1930tych bezskutecznie 

nawoływał do obrony środowiska za 

pomocą podatków proporcjonalnych do 

powodowanych zanieczyszczeń oraz do 

obejmowania ubezpieczeniami na zdrowie 

wszystkich obywateli. Jego złote myśli 

obecnie mają wielu zwolenników. 

   Znaną złotą myślą Milton’a Friedman’a 

(1912-2006) Żyda pochodzącego                   

z Ukrainy, który ostrzegał przed 

„stagflacją,” czyli jednoczesną stagnacją i 

inflacją, jest znane jego przekonanie że: 

„wielkie postępy w cywilizacji, w takich 

dziedzinach jak architektura, malarstwo, 

nauki ścisłe, przemysł lub rolnictwo, 

nigdy nie miały miejsca pod 

zcentralizowanym rządem.”  

   Ekonomista John Maynard Keyes (1883

-1946) był przekonany, że „ilość 

posiadanej przez ludzi gotówki jest 

proporcjonalna do stopnia w jakim 

niepewni są oni ich własnej oceny sytuacji 

w zbliżającej się koniunkturze w bliskiej 

przyszłości. Obawa przed przyszłością 

powoduje że nie mamy zaufania ani do 

własnych ocen ani do własnych 

pogladów. Dlatego w niepewności 

staramy akumulować jak najwięcej 

gotówki.” 

   Profesor Charles Kindleberger (1910-

2003) specjalizował się w analizie manii, 

panik i kryzysów oraz stworzył teorię o 

stabilności hegemonii. Jego znaną złotą 

myślą dotyczącą pochodzenia kryzysów 

jest jego pogląd, że: „w warunkach, kiedy 

inwestorzy są przekonani, że na wypadek 

krachu na rynku, zostaną oni wybawieni  

z kłopotu za pomocą subsydiów 

państwowych, to taki stan rzeczy osłabia 

ich poczucie odpowiedzialności i 

trzeźwość ich decyzji.” 

   Najbardz iej  krytyczną  wobec 

lichwiarskiego kapitalizmu naszych 

czasów jest złota myśl austryjackiego 

Żyda urodzonego we Lwowie, Ludwiga 

von Mises, który powiedział, że: 

„Niekontrolowany   wzrost   pożyczek  na  
 

Pogonowski - Złote Myśli do str. 24 


