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Małek - Prof. Wojciechowski ze str. 18
neutralności moralnej sfery
gospodarczej, oraz nieuzasadnionym
obawom przed wolnym rynkiem, i
płonnym ludzkim nadziejom
pokładanym w państwie. W związku
z tym, w pewnym sensie, podważa
panujący obecnie ustrój, nazywany przez
prof. Wojciechowskiego ustrojem
biurokratycznym. Następnie, autor
przeciwstawia się spotykanym niekiedy
w katolickiej nauce społecznej
usprawiedliwieniom
państwa
opiekuńczego, socjalnego rozdawnictwa,
a nawet wchodzeniu w konflikt
z ekonomią jako nauką.
W mojej opinii, prof. Wojciechowski
jest przedstawiciele m my śli
ekonomicznej o znaczeniu
uniwersalnym, stwierdzającej, że
„Przykazanie ‘Nie kradnij!’ stanowi nie
tylko nakaz moralny, ale i imperatyw
gospodarczy. Nie stosowanie się do
niego przez państwo i większość
obywateli prowadzi do problemów i
kryzysów gospodarczych ze szkodą dla
wszystkich”. Istota tej myśli jest
całkowicie sprzeczna z kwintesencją
komunizmu, zdefiniowaną przez Karola
Marksa jako „likwidacja własności
prywatnej” - likwidacja polegająca na
konfiskacie, czyli rabunku i kradzieży tej
własności. Dlatego, treść książki,
podkreślając pierwszorzędne, pozytywne
znaczenie Przykazań X i VII dla
gospodarki i ludzkiej doli, ma pośrednio
charakter wybitnie antymarksistowski.
Przekonany jestem, że z tego powodu, ta
książka bardzo by się podobała Józefowi
Mackiewiczowi, wielkiemu pisarzowi
ukazującemu inne aspekty zła komunizmu
i, stąd, często uważanego za pisarza
antykomunistycznego.
Poza dziś tu omawianą książką, prof.
Michał Wojciechowski ma też inny,
bogaty i różnorodny dorobek pisarski.
Liczba książek jego autorstwa
przekroczyła już dwadzieścia, wliczając
w to opracowania utworów starożytnych.
Jako pierwszy katolik świecki w Polsce
został profesorem teologii. Jest uznanym
biblistą. Z tej dziedziny opublikował
ostatnio podstawową książkę „Etyka
Biblii”. Od dawna zajmuje się krytyczną
oceną moralną zjawisk społecznych,
czego wyrazem był między innymi zbiór
publicystyki, w formie książki p.t.
„W ustroju biurokratycznym”, oraz
rozprawa p. t. „Biblia o państwie”.
Tłumaczył też i komentował antyczną
literaturę grecką, w tym słynne bajki
Ezopowe.
Gorąco Panu Profesorowi gratuluję jego
osiągnięć i życzę dalszych, podobnych. ❒
__________
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KG Kozińska-Frybes ze str. 17

Prof. Przystawa ze str. 17

5 tys. Euro ze str. 17

Na zakończenie Pani Konsul Generalny
Joanna Kozińska-Frybes pokrótce opisała
funkcje i plany konsularne we współpracy
z Polonią amerykańską. Nie wolno nam
zapominać o politycznej roli konsulatu i
pomocniczej roli Polonii w spełnianiu
tych zadań. Wśród głównych punktów
należy wymienić wschodnio-europejską
rolę Polski, nasz udział w NATO i UN,
Polska pozostaje ważnym przyjacielem
wśród
krajów
wolnych
i
demokratycznych, jest ważnym pomostem
między Unią Europejską a Stanami
Zjednoczonymi a Polonia amerykańska
może stać się inicjatorem amerykańskich
inwestycji w Polsce.
Restauracja „Warszawa” przygotowała
świetny smaczny i obfity tradycyjny
polski obiad zaczynając od barszczyku
z uszkami, kaczką lub pstrągiem i
makowcem na deser. Barwy narodowe
reprezentowaly białe i czerwone wina.
W mojej pamięci takie spotkanie
organizacji polonijnych i personelu
Konsulatu Generalnego RP w Los
Angeles jest pierwszym spotkaniem do
omówienia współpracy i wspólnego
planowania wielu imprez polonijnych,
któr ych będziemy mieli wiele
w przyszłym roku np. rocznica Chopina,
Paderewskiego i wiele innych
narodowych uroczystości. Konsulat
Generalny RP zamierza prowadzić
witrynę ze wszystkimi rocznicami,
wydarzeniami, obchodami itd
organizowanymi przez Konsulat i Polonię
amerykańską. Początek współpracy
zapowiada się wspaniale. ❒

nas, że „nie spocznie dopóki nie
wprowadzi JOW w wyborach do Sejmu”,
tak dzisiaj uważa, że najlepszym
rozwiązaniem dla Polski byłaby ordynacja
„mieszana”. Taki długi dystans
odpowiada jak najbardziej Jarosławowi
Gowinowi, „mieszana” byłaby wprost
idealna dla społeczeństwa niskiej kultury,
więc tej propozycji przyklaskuje
z zapałem. Żeby jednak nikt go nie
posądził o „skracanie dystansu”
wypowiada się krytycznie o innym
sztandarowym haśle PO, jakim jest
likwidacja Senatu, pod którym to hasłem
Platforma nazbierała też prawie milion
podpisów obywatelskiego poparcia. Nie,
Jarosław Gowin nie likwidowałby Senatu,
on by ten Senat całkowicie zmienił.
Chciałby, żeby Senat działał na wzór
Senatu USA, żeby był Izbą Wyższą,
wybieraną na 7 lat, ale za to wybieraną
tak, żeby do tej Izby dostawali się
wyłącznie ludzie najwybitniejsi,
najmądrzejsi, najdojrzalsi, żeby była to
izba mędrców, w której zasiadałaby
prawdziwa elita.
Kto zgadnie (kto nie słuchał tej
wspaniałej rozmowy dnia?), w jaki sposób
proponuje Jarosław Gowin wybierać taką
wspaniałą elitę narodu? Ile warto
postawić w zakład, że nie zgadnie nikt?
Okazuje się, że sposobem, który miałby
nas doprowadzić do wyboru najlepszych,
najmądrzejszych, prawdziwej elity
byłyby…. jednomandatowe okręgi
wyborcze!
Starożytni mawiali: mendacem
memorem esse oportet.* Musi to być
napisane po łacinie, bo nie podobna tego
przetłumaczyć na polski w odniesieniu do
takiego moralisty jak profesor rektor
doktor Jarosław Gowin. Ludzie tak
głęboko moralni, u których moralność
pojawia się nie ledwie przy każdym
oddechu nie muszą się cechować dobrą
pamięcią. No a naród o tak niskiej
kulturze jak polski też łatwo wszystko
puszcza w niepamięć. I wybacza. Taki to
naród, co zrobić?
* Kłamca powinien mieć dobrą pamięć
❒

oznacza obronę tradycji”. Jako
„aberracyjne i do stanowczego
odrzucenia” określił orzeczenie trybunału
w Strasburgu katolicki polityk, lider Unii
Centrum i wiceprzewodniczący Izby
Deputowanych Rocco Buttiglione.
„Ten, kto do nas przybywa musi
zrozumieć i zaakceptować naszą kulturę i
historię” - powiedział Buttiglione. W jego
opinii wypowiedzenie się przeciwko
obecności krzyża to przejaw dominacji
wizji społeczeństwa, które „nie ma
historii, kultury i tradycji”. „Czy teraz
trybunał
wyjaśni
nam,
że
uprzywilejowanie studiów nad historią
rzymską w stosunku do dziejów cesarstwa
Beninu jest dyskryminacją studentów
afrykańskich?” - zapytał sarkastycznie
Buttiglione. Jego zdaniem takie wyroki
„d ys k red yt uj ą ” i n s t yt u cj e U ni i
Europejskiej w oczach obywateli i
„wkładają w ręce wszystkich sił
antyeuropejskich
materiał
propagandowy”.
Rzecznik Watykanu ksiądz Federico
Lombardi, poproszony o komentarz,
oświadczył jedynie, że przed zajęciem
stanowiska w tej sprawie potrzebna jest
analiza uzasadnienia oraz „refleksja”.
Jeden z działaczy młodzieżówki rządzącej
we Włoszech partii Lud Wolności,
Francesco Pasquali, wyraził opinię, że
odpowiedzią na orzeczenie ze Strasburga
powinno być ustawienie szopek w każdej
klasie. Satysfakcję wyraził natomiast
przywódca partii komunistycznej Paolo
Ferrero, który uznał wyrok europejskich
sędziów za „słuszny” sygnał, że „państwo
świeckie powinno szanować różne religie
i nie identyfikować się z żadną z nich”. ❒

__________
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Pogonowski - Złote Myśli ze str. 18
[na procent składany] na coraz większą
skalę, prowadzi do szerzenia się coraz
większej biedy.” Widzimy to obecnie,
w USA, gdzie jeden procent
najbogatszych ludzi, ma majątek znacznie
większy niż suma stanu posiadania 95%
Amerykanów.
Ludwig von Mises był doktorem praw i
profesorem ekonomii. Był on synem
uszlachconego inżyniera, który był
inwestorem i budowniczym kolei w firmie
w Czerniowcach. Jako dziecko Ludwig
biegle mówił po polsku, niemiecku i
francusku, znał łacinę i rozumiał język
ukraiński. Po studiach w Austrii pracował
on nad problemami długów państwowych
Austrii.
W 1940 roku wraz z innymi Żydami
von Mises wyjechał ze Szwajcarii do
USA w obawie, że Niemcy najadą na
Szwajcarię. W USA popierał on ruch paneuropejski i pracował nad problemami
monetarnymi przyszłej zjednoczonej
Europy. Wykładał do 87 roku życia.
Uczył, że ekspansja kredytu powoduje
kryzys i szkodliwy „cykl bussinesu”
w gospodarce rynkowej.
Ludwig von Mises często wyrażał
kontrowersyjne poglądy, ale zostawił po
sobie opinię człowieka, którego konkluzje
sprawdzały się. Jego opinia w sprawie
biedy powodowanej nadmierną ekspansją
kredytu obecnie sprawdza się. ❒
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