
Wiadomości Polonijne  -  Pasadena, California    Wrzesień  2010 Str. 22 

Ks. Kamieński - Zrywy ze str. 20 
 

   Kilka lat temu przed wyborami na 

premiera jeden z polityków, jak głosi 

wieść, pojechał w strony rodzinne i 

zawarł związek małżeński w kościele aby 

pokazać jaki to „ja katolik”. 

   Przypominam sobie entuzjazm 

solidarnościowy jak to ostentacyjnie 

rzucano legitymacie partyjne, ale co 

niektórzy potem sięgali reką po te same 

legitymacje. Z jakim entuzjazmem ludzie 

garnęli się do grup modlitewnych przy 

parafiach aby szukać poparcia wśród ludzi 

w danym środowisku. Jedną z tych była 

pani Hania. Była podobno wielką 

działaczką a nawet liderem w ruchu 

odnowy. Pamiętam jak to o niej               

w ciepłych słowach mówiono: „jaka to 

katoliczka”. Dziś ta sama Hania w stolicy 

piastuje wysokie stanowisko i jakoś nie 

widać aby trzymała się zasad religii 

katolickiej. Pewne jej poczynania 

sprzeczne z zasadami naszej religii ot 

choćby pozwolenie na przemarsz ulicami 

stolicy homoseksualistów i lesbijek. 

Podczas gdy na zachodzie ostatnio 

dostrzeżono wielkie niebezpieczeństwo           

z tego rodzaju pochodami to u nas           

w Polsce traktuje się to jako 

„nowoczesność i postęp”. 

   Jeden z naszych polityków i liderów 

obnosił się i się szczycił tym, że w klapie 

marynarki miał przypiętą MB 

Częstochowską. W jednym z wywiadów 

prowadzący z nim rozmowę zapytał: „Nie 

widzę teraz u Pana w klapie M Boskiej, 

d laczego?”:  Ów poli tyk miał 

odpowiedzieć: „już teraz nie jest mi ona 

potrzebna”. 

   Do wszelkich zmian w polityce i do 

polityków trzeba podchodzić ostrożnie i         

z rezerwł, bo nie wiadomo jaka jest ich 

twarz prawdziwa.   ❒ 
 

___________ 

Reportaż z Wagabundy ze str. 20 
 

zapaleńców podróży, by zapomnieli o 

niezdrowych ciągotkach w codziennym 

życiu. Myślę, że książka będzie też 

dobrym materiałem do filmu. ...Dzięki 

Cezarowi będzie uzupełnione też wydanie 

książki pt.: „Poradnik trampingu turysty 

zmotoryzowanego” o jego ciekawe 

spostrzeżenia po drodze.  

   Dla potwierdzenia swojego śladu 

podróży Cezar uwiecznił również 

wpisami z wizytujących miejsc                

w specjalnym „Albumie spotkań, przeżyć 

i wspomnień” z którym podróżuje po 

świecie od 1998 roku pod opieką 

rodziców. 

– Joanna Marciniak 

Rzecznik Prasowy  

“Centrum Wagabundy” 

USA, Phoenix, sierpień 2010 
 

Czarek o podróży (reportaż): 

CZOŁEM  RÓWIEŚNICY ! 

   Tak jak pisałem, lubię długie 

samochodowe wycieczki. Motocyklowe 

mam przed sobą, ...mam jeszcze za 

krótkie nogi. Teraz, po spełnieniu 

swojego marzenia  polubiłem je jeszcze 

bardziej, będą moją pasją. W podróżach 

widoki i chwile się nie powtarzają. 

Podniosłem poziom wiedzy i zacząłem 

budować swoją życiową historię. Nie 

odczuwałem tego siedząc w domu, kiedy 

dzień podobny jest do dnia, ta sama 

dyscyplina, te same widoki, ci sami ludzie 

dookoła i te same nudy.  
 

Cel jaki sobie postawiłem, to: 

1. Zrealizowanie punktów, które 

zakładałem przed rozpoczęciem podróży. 

2 .  Potwierdzenie  t rasy  przez 

zamontowany pozycyjny GPS – Auto 

Guard Polska wyszło według 

przewidywań. 

3. Robienie zdjęć i pisanie pamiętnika 

podróży na bieżąco, który użyję do 

napisania książki. Marzę o filmie. 

4. Zaliczenie spotkań i wywiadów. 

Byłoby więcej gdyby nie napięty czas. 
 

   Jak zakładałem - to najważniejszym 

moim celem, było udowodnienie sobie i 

pokazanie rówieśnikom, że można nudne 

wakacje spędzić inaczej, na drodze pod 

kuratelą starszych. Spędzić je przyjemnie 

i pożytecznie z daleka od „złych” znaków 

naszych czasów, wzbogacając swój 

dorobek w podróżowaniu. Nie bałem się 

tego wyzwania. Będąc wychowankiem 

jednego z warszawskich ognisk 

„Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy” 

im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” 

zahartowałem w sobie wywiązanie się           

z nałożonych obowiązków, które uczyły 

mnie pokorności i odpowiedzialności za 

czyny. A, że wszystkie ogniska były jak 

jedna rodzina to panował zwyczaj do 

wychowawców odnosić się przez: 

„wujku” i „ciociu”. Tak mi pozostało do 

dziś. 
 

Podstawowe punkty które 

przestrzegałem: 

1) Robiłem plan działania poprzedniego 

dnia na następny. 

2) Byłem aktywny i miałem zawsze chęć 

do pomocy. 

3) Byłem punktualny i sumienny 

w wykonywaniu zadania. 

4) Wstawałem na czas bez problemu o 

każdej porze. 

5) Nie grymasiłem, byłem cierpliwy. 

6) Pisałem co dzień pamiętnik na laptopie. 

7) Trzymałem  higienę osobistą. 

8) Uprawiałem gimnastykę w wolnych 

chwilach. 

9) Nie  jechałem dłużej niż 4 godziny 

„max” i postój. 

10) Miałem porządek w torbie i dookoła. 

11) Śledziłem pogodę. 

12) Nie marnowałem pieniędzy po 

drodze. 

13) Byłem prawdomówny i myślałem 

przed mówieniem. 

Przedstawię trochę danych z podróży: 

   Stany przez które przejechałem 

zamykając po lądzie samochodoawą pętlę 

Było ich razem 28. Oto one: Start – 

Arizona, New Mexico, Texas, Louisiana, 

Mississippi, Alabama, Florida, Georgia, 

South Carolina, North Carolina, Virginia, 

Maryland, Washington D.C., Delaware, 

New Jersey, New York, Pennsylvania, 

Ohio, Michigan, Indiana, Illinois, 

Wisconsin, Iowa, Nebraska, Kansas, 

Colorado, Utah, Nevada, California, 

Arizona – Meta. 

   W ciągu 16 dni przemierzyłem 

około7,500 mil (12,500 km), Spędziłem  

w samochodzie około 120 godzin (około 5 

nocy i dni), w hotelach 3 zatrzymania, 

reszta u przyjaciół. Dziennie odbywałem 

od 200 do 600 mil (300 do 1000 km), 

czego średnia wyniosła 450 mil dziennie 

(800 km/dzień). Jechałem z podróżną 

szybkością 65/80 mil/godz. (100/125 km/

godz). Przestrzegałem dozwoloną 

maksymalną szybkość w poszczególnych 

stanach, która wachała się od 65 do 80 mil 

na godzinę (100 do 125 km/godz.). Można 

było jechać o 5 mil szybciej, policja 

przymykała oko. Stołowałem się                

w przydrożnych restauracjach i                  

w gościnie podczas odwiedzin. 

Co było z moimi odpoczynkami? 

   Podczas tej wielkiej dla mnie pętli,            

w której nie miałem wystarczajaco czasu 

na wałęsanie się, znalazłem miejsce na 

krótsze i dłuższe odpoczynki nie licząc 

zatrzymywań w wytyczonych miejscach 

przy autostradach.  

   Pierwszym dłuższym odpoczynkiem 

było zatrzymanie się u wujka Mariana na 

ranczo niedaleko Houston, Teksas. Po 

kilkudziesięcio godzinnej jeździe 

odprężyłem się jazdą „quadem” i na 

koniu. A to, że lubię łowić ryby, 

próbowałem szczęścia w stawie, ale bez 

powodzenia.  

...Po dobiciu nad Atlantyk z ciekawością 

zwiedziłem „Space Kennedy Center”            

w którym najbardziej zaciekawił mnie 

samolot bezzałogowy, sterowany 

elektronicznie. ...Zażywałem kąpieli na 

plaży „Daytona Beach”, kóra jest jedyną 

na świecie pozwalając jeździć 

samochodami po niej. ...Zwiedziłem 

stadion wyścigów samochodowych 

„Daytona 500” dzięki uprzejmości 

robotników remontujących go. ...Na 

krótko przed zamknięciem udało się 

zwiedzić nam „Fort Pułaskiego”                  

w Savannach. Dosłownie wpadliśmy na 

ostatnią projekcję filmu orientacyjnego.  

   Dłuższy pobyt zgodnie z planem był          

w Nowym Jorku. Był to nakreślony 

półmetek wyprawy. Tam urozmaiciłem 

swój pobyt jazdą z wujkiem Andrzejem 

na „jetski” z Howard Beach w stronę 

otwartego oceanu. Odbyłem spotkania           

w redakcjach polonijnych i zwiedziłem 

wyspę Manhattan z jej wieżowcami 

jeżdżąc godzinami nowojorskim metrem.  

   Jadąc nad wodospad „Niagara Falls” 

zatrzymaliśmy się w posiadłości – 

„dziedzica” Andrzeja Jakubiaka z jego 

stadniną wyścigowych koni, pod Albany. 

Miałem tam okazję i przyjemność 

siedzenia na prawdziwym wyścigowym 

koniu, który kręcił się nerwowo razem ze 

mną. Coś mu nie przypadłem do gustu. A, 

że lubię zwierzęta – bawiłem się tam         

z psami, sarenkami, kurkami, świnkami, 

kozami i gołąbkami. 

   W Chicago czas poświęciłem na wizyty 

przyjaciół, których poznałem w Phoenix i 

na wywiady w TV i redakcjach 

prasowych. Jeździłem na harleyu              

z wujkiem Piotrkiem Knopfem po 

autostradzie z szybkością 75 mil/godzinę. 

Wiatr oczy mnie zamykał. A ciocia 

Dorota Rawicka zaprosiła nas do 

jadłodajni polskiej „Czerwone Jabłuszko” 

z otwartym barem przepysznego jedzenia. 

Zafundowałem sobie chciany od dawna 

polski obiad – dwa kotlety schabowe, 

ziemniaki, sałata i kompot. Ledwo 

zjadłem, ...już lodami podzieliłem się. 

Czasu nie starczyło, żeby wszystkich 

znajomych odwiedzić. 

...W Stefens Point odwiedziliśmy redakcję 

„Gwiazdy Polarnej”, a przy okazji 

połapałem sobie ryby w tamtejszym 

jeziorze. Udało mi się złowić niedużego 

suma. 

   W drodze powrotnej odpoczywając nad 

„Green River” (Zieloną Rzeką) złowiłem 

rybę podobną do płotki. A w Las Vegas 

zaliczyłem dwa showy w kasynie „Circus-

Circus”. Tam też zagrałem ukradkiem na 

maszynie, i ...nic. 

   Po dobiciu nad Pacific pochodziłem 

tylko po plaży „Wenecja” w Santa 

Monika, rezygnując z pływania z powodu 

mgły i zachmurzonej pogody. Drogę 

p o w r o t n ą ,  z a m y k a j ą c ą  p ę t l ę 

rozpoczęliśmy wjazdem z bulwaru 

nadmorskiego w austradę międzystanową 

„I10” (I=Interstate) i pomknęliśmy prosto 

do domu. Tym samym zaliczyłem w 

całości jazdę po autostradzie „I10” z 

zachodu na wschód, łączącą dwa oceany – 

Pacyfik i Atlantyk. 

   Z krótkim odpoczynkiem na paliwo i 

kawę po drodze dobiliśmy do mety w 

Phoenix. Gdy poczułem chłód w domu, 

padłem ze zmęczenia. ...Podróż odbyłem 

w samochodzie bez aklimatyzacji, więc 

gorączki wokoło miałem dosyć. Nawet 

nie byłem w stanie podzielić się 

przygodami z czekającą mamą i siostrą 

Joasią. Przełożyłem opowiadanie na 

następny dzień. 

   Wyprawa była realizowana w szybkim 

tempie i urozmaicona ciekawymi 

niespodziankami. A było ich sporo. 

...Jestem gotowy do współpracy 

s t w o r z e n i a  f i l mu  z  k a ż d y m 

zainteresowanym. 

- Czarek Sochacki  

P.S. Macie pytania, napiszcie do mnie, 

p o d z i e l ę  s i ę  u w a g a m i :  

centrumwagabundy@yahoo.com,  

lub: Cezar Sochacki 

The Vagabond Center 

3715 E. Taylor Street, 

Phoenix, AZ 85008, USA 

e-mail: cezarsochacki@yahoo.com  

tel: 602-244 1293 

USA, Phoenix, lipiec 2010 
 

Wspomnienia kierowcy Jędrka (reportaż).   

Podróż Czarka w oczach kierowcy. 

   Cieszę się, że Czarek wybrał mnie jako 

kierowcę swojego pierwszego rajdu na 

ziemi amerykańskiej od Pacyfiku do 

Atlantyku. Miałem okazję przypatrzyć się 

z boku na reakcje w różnych sytuacjach 

młodego,  zapowiadającego s ię 

podróżnika, w których ja bym zareagował 

inaczej. W jego wieku młodzi inaczej od 

starszych reagują i wypełniają czas. Wiek 

młody rządny jest przygód młodzieńczych 

gdzie zainteresowanie pokrywa się              

z życiem na bieżąco.  

   Nie interesowały go bardzo muzea, style 

budowli czy różnice geograficzne. Dla 

niego istotną sprawą była zabawa ze 

zwierzętami, czy modne sporty, gdzieś 

daleko od domu na drugim krańcu kraju. 

Było to uzupełnieniem życia w miejskim 

środowisku różniącego się od życia          

z przyrodą na „Ty”, której człowiek jest 

jej cząstką. Ciekawiły go „bramki” płatne 

za używanie autostrady i robienie zdjęć 

konstrukcjom mostów, niespotykanych na 

zachodnim brzegu Stanów. ...W Nowym 

Jorku cieszył się kilkugodzinną jazdą 

metrem zmieniając dowolnie trasy i 

pociągi. 

   On miał rozeznanie jaki „quad” jest 

popularny czy różniący się technicznymi 

parametrami jeden od drugiego. Gdy 

dorwał się do jazdy quadem, wydawało 

się, że chciałby nim jeździć przez noc. To 

samo było, gdy spróbował jazdy na „jet 

ski” czy na koniu. Wszystko mu się 

podobało, czym nie mógł nacieszyć się do 

syta w domu. Powtarzał często, że daleko 

od domu to będzie inaczej.  

   Zażywał morskiej kapieli w Daytona 

Beach, gdzie wjechaliśmy samochodem 

na plażę i zaparkowaliśmy w rzędzie 

stojących pojazdów na piasku. Ze 

zwiedzenia „Kennediego Centrum 

Kosmicznego” wyniósł dziesiątki zdjęć 

pojazdów kosmicznych. ...Nie lubił 

uczestniczyć w luźnych rozmowach. 

Myślę, że jego rówieśnicy zachowaliby 

się w podobny sposób. 

   Po drodze Czarek był zdyscyplinowany 

i aktywny. To mnie zaskoczyło. Robił 

plan działania po drodze, obsługiwał GPS

-y (pozycyjny i nawigacyjny), telefon i 

laptop. Z początku gubił się                           

w rozplanowaniu dnia praktycznie.           

Z upływem czasu wypełniał zadania, 

które teoretycznie opracował przed 

podróżą. Pamiętał o pisaniu punktów 

podczas jazdy i rozwinięciu ich 

wieczorami podczas postojów. Mówił, że 

to jest materiał dla książki i filmu. 

...Czarek  nabrał praktyki w porównaniu 

miejsca na drodze z miejscem na mapie, 

co jest niełatwe kiedy jest mało czasu i 

samochód jest w ruchu. Nie potrzebne 

były zatrzymywania, na studiowanie 

mapy, jak to się często widzi innych 

podczas jazdy po kraju. ...Kiedy 

musieliśmy jechać podczas nocy by 

wyrobić się w czasie, nie marudził 

rozumiejąc sytuację. Szybko zorientował 

się po zaliczeniu pierwszych 1000 mil. 

...Musieliśmy pominąć zwiedzanie 

niektórych miast. Ważniejsze dla niego 

było dobrnięcie do określonych miejsc i 

zażywania przyjemności o których 

powtarzał podczas jazdy ładując swoje 

baterie.  

   Tak się złożyło szczęśliwie, że 

jechaliśmy z dobrym Aniołem Stróżem, 

który miał nas cały czas w opiece, kiedy 

jechaliśmy w ulewny deszcz czy w burzę 

piaskową podczas której widoczność 

zmalała do zera. Nie widzieliśmy wtedy 

przodu samochodu jadąc w dzień a 

wydawało się nam, że nocą. 

Zatrzymywaliśmy się bojąc zjazdu na 

pobocze by nie stuknąć kogoś w prawie 

bezwzględnej ciemności. ...Do domu 

dobrnęliśmy z dobrą kondycją w porę, … 

z pękniętą oponą. 

   Myślę, że po odbyciu takiej praktyki 

Cezar będzie mógł być nauczycielem dla 

swoich rówieśników i nie tylko                   

w podróżowaniu w siną dal. 

- Jędrek 
 

Trasa przygotowana i pilotowana przez 

Czarka w samochodowej wyprawie po 

Stanach Zjednoczonych startując                  

z Phoenix, Arizona w kierunku 

południowo - wschodnim. 

 Okładka przyszłej książki: 

 Cezar „Czarek” Sochacki 

 moja pierwsza  monitorowana  

 SAMOCHODOWA PĘTLA w U.S.A.  

2010   ❒ 
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zabieg, wykonany na „Solidarności” 

powiódł się znakomicie? 

   Odpowiedź na to pytanie niosą dwa 

słowa: agentura i sprzeniewierzenie.          

W Polskim Państwie Podziemnym, 

p o d o b n i e  j ak  w  s t r u k t u r a ch 

emigracyjnych,  działal i  agenci 

wszelakiego typu, z sowieckimi na czele, 

a jednak,   nawet po tylu  latach i otwarciu  
 

Przystawa - Nowe otwarcie do str. 23 

Przystawa - Nowe otwarcie ze str. 17 
 

archiwów, nikt nie oskarża ani 

przywódców Podziemnego Państwa, ani 

członków władz emigracyjnych, o zdradę 

i agenturalne działanie na rzecz wrogów 

Polski. O najwybitniejszych postaciach 

tamtego okresu napisano wiele okropnych 

słów, stawiano im ciężkie zarzuty, 

oskarżano nawet o zbrodnię zniszczenia 

Warszawy i setek tysięcy jej 

mieszkańców, ale argumentu zdrady sobie 

nie przypominam. Inaczej przedstawia się 

sprawa z „Solidarnością”, wielu z jej 

założycieli i przywódców, łącznie             

z Lechem Wałęsą, zostało publicznie 

oskarżonych o działalność agenturalną na 

rzecz komunistycznego reżimu, a skala 

infiltracji struktur NSZZ Solidarność 

przez służby specjalne, zarówno 

naziemnych jak podziemnych, przechodzi  

ludzkie wyobrażenie. 

   W tym kontekście znamienne są słowa 

samego Lecha Wałęsy, wypowiedziane         

w roku 1990 w wywiadzie dla włoskiego 

dziennika „Il Messagero”:  Podziały i 

pluralizm są jedyną gwarancją 

demokracji. Dlatego podzieliłem 

„Solidarność”… i będę nadal tworzył 

podzia ły,  żeby zagwarantować 

bezpieczeństwo.. W książce „Pęknięty 

dzban”, wydanej w 1991 roku przez 

Uniwersytet Szczeciński, skomentowałem 

te słowa następująco: Jeśli tak mówi wódz 

Solidarności, to może to tylko oznaczać, 

że w jego osobie mamy nowe wcielenia 

Konrada Wallenroda. Związek, który nie 

ma świadomości, że na jego czele stoi 

Konrad Wallenrod, wspomagany 

dodatkowo jeszcze przez podobnych mu 

Wallenrodów lokalnych, nie ma szans. Ta 

wallenrodyczna działalność okazała się 

skuteczną do tego stopnia, że i sam 

„Wallenrod” znalazł się wkrótce na aucie 

i dzisiaj nawet nie wybrał się już na 

uroczystości rocznicowe 30. rocznicy 

powstania Związku, którego był, od 

p o c z ą t k u ,  n i e k w e s t i o n o w a n y m 

przywódcą. 

   W sierpniu 1989, w rocznicę strajków 

sierpniowych, uczestniczyłem we 

Wrocławiu w uroczystej mszy św.           

w kościele pod wezwaniem Św. Klemensa 

Dworzaka, który był sui generis 

Wrocławską Bazyliką Solidarności. 

Przewielebny kaznodzieja lapidarnie 

podsumował h is tor ię Związku: 

Solidarność była nieślubnym dzieckiem 

Partii, oddanym Kościołowi na 

wychowanie, które dzisiaj przechodzi do 

historii. Swoistą „kropką nad i” były 

wydarzenia na dziedzińcu kościoła, jakie 

miały miejsce za raz po nabożeństwie. 

Naprzeciw wejścia ustawiła się grupka 

młodych ludzi, z Kornelem Morawieckim 

i Hanną Łukowską – Karniej na czele, 

która trzymała transparent z napisem 

„Solidarność Walcząca”.  Wychodzące           

Mamy niby wolną Polskę 

– a nie wiedzieć czemu 

Rzygać chce się, rzygać chce się 

– tak jak w PRL-u… 

Jan Pietrzak 
 

   Po hucznych uroczystościach rocznic 

historycznych wydarzeń, jakimi 

przepełniony był rok 2009 przyszła kolej 

na rocznice jeszcze bardziej szacowne, jak 

90. Rocznica Bitwy Warszawskiej, a teraz 

już tylko czapki z głów na okoliczność 30. 

Rocznicy Powstania NSZZ Solidarność. 

Na z każdym dniem bardziej wpływowym 

Salonie24, jego właściciel, red. Igor 

Janke, opublikował płomienny apel, aby 

było to „najwspanialsze polskie święto” i 

zadaje blogerom i komentatorom pytanie: 

Co Waszym zdaniem możemy zrobić, by 

dobrze, radośnie i pozytywnie uczcić to 

jedno z najwspanialszych wydarzeń        

w polskiej historii? 

   Muszę przyznać,  że reakcja 

komentatorów S24 nawet mnie 

zaskoczyła: na 56 komentarzy prawie nie 

można znaleźć jednego odpowiednio 

radosnego i pozytywnego!  Oceniając „na 

oko” ponad 90% tych wpisów, to wpisy 

gorzkie, surowe w politycznej ocenie, 

krytyczne w stosunku do tych, którzy 

dzisiaj chcieli by tę historyczną rocznicę 

podniośle uczcić. Pisze bloger „Ufka” :  

    Gdyby tak już umarła („S”- dopisek 

mój), no to jeszcze można by wspominać, 

położyć kwiaty na grobie. Ale ona jak 

rozwiedziona żona - jedne dzieci są jej 

wierne, inne na nią plują, jeszcze inne 

poszły na swoje i mówią, że jej nigdy nic 

nie zawdzięczały. No to jak świętować jej 

urodziny??? 

   Przytoczyłem tu komentarz stosunkowo 

oględny i stonowany. Tak piszą 

komentatorzy na portalu, który uchodzi za 

p r a w i c o w y  i  k o n s e r w a t y w n y , 

sympatyzujący z tradycją „Solidarności”.  

Nie chcę nawet myśleć, co piszą na ten 

temat „salony lewicowe”. 

   Z  tego punktu widzenia jest historia 

„Panny S” fenomenem historycznym. Nie 

znam drugiego takiego przykładu,              

w którym tak wielki i powszechny ruch 

społeczny, który w ciągu kilku tygodni 

objął całą Polskę, wywołał gigantyczny 

przypływ entuzjazmu i uniesienia, a 

potem, przez długie lata przeciwstawiał 

się przemocy w podziemnym oporze, po 

jakoby tryumfalnie odniesionym 

zwycięstwie – rozpadł się proch i pył, a 

ludzie, którzy temu ruchowi poświęcili 

najlepsze lata swego życia, myśleli o nim 

z zażenowaniem, a nawet wstydem?         

W okresie naszej podziemnej walki na 

murach rysowano na  nowo stylizowaną 

kotwicę – symbol Polski Walczącej - 

która miała porównywać wysiłek 

Podziemnej Solidarności do tamtej, z lat 

okupacji hitlerowskiej. Jak to się mogło 

stać, że tamten symbol, sprzed 70 lat, 

zachował swoją wartość i Polacy odnoszą 

się do niego z dumą i uznaniem, a ten 

sprzed nie całych lat 30 budzi dzisiaj, u 

tak wielu ludzi z nim związanych, niechęć 

i zażenowanie? Dlaczego komuniści, 

którzy z takim samym zapałem, z jakim 

usiłowali skompromitować w oczach 

Polaków Powstanie Warszawskie i NSZZ 

Solidarność, w przypadku Powstania 

ponieśli całkowitą porażkę, a ten sam 

z kościoła nabożne niewiasty, poruszone 

do żywego tym obraźliwym napisem, 

rzuciły się, aby natychmiast zlikwidować 

oburzającą prowokację i poturbowały 

nieszczęsnych solidarnościowców 

Morawieckiego.  

   Na temat przyczyn i źródeł powstania 

„Solidarności” historycy będą jeszcze 

długo toczyć spory. Jedno nie ulega 

wątpliwości: NSZZ Solidarność została 

skutecznie wykorzystana przez 

komunistów jako parasol ochronny dla 

reformy systemu, której sens oddaje 

rosyjskie słowo „pierestrojka”.  Sposób jej 

wykorzystania zaproponował pomysłowy 

dziennikarz, Jerzy Urban, w słynnym 

„Liście do Stanisława Kani”, z początku 

roku 1981, w którym przedstawił 

scenariusz przyszłego Okrągłego Stołu. 

Proponował w nim wprowadzenie 

przedstawicieli NSZZ Solidarność do 

władzy i skierowanie na nich krytyki za 

nieudolne rządzenie, co spowoduje, że 

ludzie się od nich odsuną. Aby te 

działania uwiarygodnić należało „urządzić 

Polakom przełom”. Te dobre rady zostały 

skrupulatnie wykorzystane.  

   Komuniści od dawna poszukiwali 

sposobu wyjścia z komunizmu, bo co raz 

więcej z nich zdawało sobie sprawy, że 

ten nieefektywny system społeczny i 

gospodarczy jest na dłuższą metę nie do 

utrzymania. Za przełomowy okres w ich 

myśleniu można uważać rok 1967, kiedy 

Nikołaj Podgorny, Przewodniczący Rady 

Najwyższej ZSRR, złożył w Watykanie 

wizytę Janowi XXIII. Jednakże przejście 

do gospodarki kapitalistycznej niosło ze 

sobą ogromne zagrożenia, a wyhodowana 

przez nich „klasa robotnicza” nie 

pozwoliłaby sobie łatwo poddać się 

likwidacji razem z jej warsztatami pracy: 

kopalniami, stoczniami, hutami etc etc. 

Przeprowadzenie tego bolesnego zabiegu 

rękami przywódców związkowych, 

cieszącymi się autentycznym autorytetem 

w wielomilionowych szeregach 

robotników, stanowiło ofertę godną 

Dużo optymizmu,  

mało realizmu 
Nasz Dziennik, Małgorzata Goss 
 

   Deficyt budżetowy w wysokości 42,2 

mld zł, wzrost gospodarczy w tempie 3,5 

proc. PKB, inflacja średnioroczna na 

poziomie 2,3 proc. - to podstawowe 

założenia budżetu na 2011 rok, nad 

którego przyjęciem debatował wczoraj 

rząd. Opozycyjne PiS skierowało do 

premiera 30 pytań dotyczących ustawy 

budżetowej i stanu finansów państwa.  

   W porównaniu z pierwotnym planem 

rząd o 5 mld zł skorygował w dół poziom 

deficytu. Oszczędności budżetowe ma 

przynieść m.in. 10-procentowa redukcja 

administracji, utworzenie wspólnego 

konta dla wszystkich ministerstw, 

18 Rocznica „Rodziny 

Radia Maryia” 
Ks. Lucjan Kamieński  SDB 
 

   Innym i to znaczącym wydarzeniem 

podczas mojego pobytu w Polsce               

w minionym miesiącu lipcu, Roku 

Pańskiego 2010, była pielgrzymka 

„Rodziny Radia Maryia” na Jasną Górę. 

W dniach 10 i 11 lipca br                         

w Częstochowie: „Rodzina Radia Maryia” 

i cała Polska Świętowała 18-tą rocznicę 

istnienia i działalności Radia Maryia. Na 

t e g o  r o d z a j u  Ś w i ę t o w a n i e                        

w Częstochowie zgromadziło się kilkaset 

tysięcy pielgrzymów z całej Polski i           

z zagranicy. Zgromadzili się aby Bogu 

dziękować za Radio Maryia i dzieła przy 

nim powstałe. 

   Uroczystości rozpoczęły się juz              

w sobotę 10 lipca. Celebrans i 

kaznodzieja w jednej osobie, ks.biskup 

Frankowski powiedział: „Przybyliśmy do 

tronu Zwycięskiej Pani Jasnogórskiej aby 

błagać o pomoc w zwyciężeniu zła jakie 

dzieje się u nas w naszej Ojczyźnie…” 

...Rozgłośni radiowych jest dużo, mają 

doskonałe „biznes plany” - mówił 

kaznodzieja, ale te rozgłośnie nie potrafią 

tak jednoczyć ludzi jak Radio Maryia, bo 

ludzie są im potrzebni by coś kupić          

z reklamowanych produktów, by oddać 

głos w głosowaniu kiedy chcą 

przeforsować swojego kandydata. To jest 

obróbka człowieka dla konkretnych 

celów, które najczęściej nie są zgodne          

z celem i dobrem naszej Ojczyzny. 

Natomiast Radio Maryia jednoczy ludzi, 

jednoczy w miłości, we wzajemnym 

pomaganiu. „Tu dopiero widać 

s o l i d a r n o ś ć ,  k t ó r a  w y n i k a                             

z chrześcijańskiej miłości”. 

Kontestatorzy i 

reformatorzy 
Jan Maria Jackowski 
 

   Polska nie jest bezludną wyspą. 

Ponieważ w Europie coraz silniejsza 

jest tendencja - wdrażana od czasów 

o ś w i e c e n i a  -  d o  o d c i n a n i a 

chrześcijańskich korzeni naszego 

kontynentu, więc i u nas coraz silniej 

jest lansowany fundamentalizm laicki. 

Charakterystyczne, że kampania 

dechrystianizacyjna nasiliła się po 

wyborach prezydenckich. W dyskusji 

w y w o ł a n e j  p r z e z  B r o n i s ł a w a 

Komorowskiego o obecności krzyża           

w życiu publicznym są stawiane stare-

nowe postulaty: „faktyczny” rozdział 

Kościoła od państwa, weryfikacja 

konkordatu, prymat władzy świeckiej 

nad duchowną, także w sprawach 

sumienia, wprowadzenie tak zwanej 

edukacji seksualnej w szkołach. 

   Wielu „życzliwych” prześciga się           

w krytyce Kościoła i podpowiada, jak 

powinna wyglądać jego „reforma”. 

Foto: Reuters 

Triumfalny finisz Maji Włoszczowskiej 
 

   Maja  Włoszczowska zdobyła                   

w kanadyjskiej miejscowości Mont Sainte 

Anne tytuł mistrzyni świata w kolarstwie 

górskim. To jej największy sukces                

w karierze, obok srebrnego medalu 

olimpijskiego z Pekinu. 

   Zawodniczka CCC Polkowice 

wyprzedziła o 48 sekund broniącą tytułu 

Rosjankę Irinę Kalentiewą oraz o 52 

sekundy Amerykankę Willow Koerber. 

   Siódma była Anna Szafraniec, 

potwierdzając, że wciąż należy do 

światowej czołówki. Złota medalistka 

sprzed roku w kategorii młodzieżowej 
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Twoja pomoc jest 

potrzebna zaangażuj się  

w działalność Polonii 

Zostań członkiem  

polskiej organizacji 
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   Ostatnio tj w połowie sierpnia br.         

w jednej z gazet „Nowy Dziennik” 

czytałem humor, który cytuję dosłownie: 

„Jest rok 2018 w Niemczech, policjanci 

zatrzymują faceta i sprawdzają 

Dokumenty”. Jeden z gliniarzy mówi do 

drugiego: ? Popatrz Ahmed, jakie dziwne 

nazwisko ? Muller?. 

   To jest tylko humor, ale kto wie czy za 

lat - naście, a może i szybciej, znikną 

nazwiska: Muller, Kowalski, Martini, 

Gutierrez czy nazwiska o brzmieniu 

francuskim, angielskim itp, a będą to 

nazwiska o brzmieniu arabskim...? Kraje 

te będą zamieszkałe przez ludzi o 

nazwiskach w brzmieniu arabskim a może 

chińskim lub innym??? 

   W niektórych krajach europejskich np. 

w Niemczech, masowo buduje się 

meczety. Przypomnijmy sobie niedawny 

incydent w Szwajcarji gdzie także 

przedmiotem sporu był meczet. W tej 

chwili, kiedy piszę te słowa, trwają 

jeszcze podchody i przetargi gdy chodzi o 

budowę meczetu w Nowym Jorku w tzw. 

„ S t r e f i e  Z e r o ” .  W i ę k s z o ś ć 

nowojorczyków i nie tylko, większość jest 

przeciwna takim pomysłom. W miejscu 

gdzie niegdyś stały wieże World Trade 

C e n t e r ,  zn i s zc zo n e  w  a t ak u 

terrorystycznym, nie powinno być 

meczetu. „Ci, którzy sprzeciwiają się 

budowie mającej kosztować 100 mln 

dolarów, są zdania, że meczet będzie 

swego rodzaju pomnikiem dla 

terrorystow”. 

   Sprawa meczetu w „Strefie Zero”?          

w Nowym Jorku toczka w toczkę 

przypomina sprawę z naszego polskiego 

podwórka. Chodzi o sprawę pomnika dla 

bolszewików niedawno zbudowanego        

w Ossowie. Na całe szczęście, dzięki 

protestom tamtejszej ludności, gdzie 

bolszewicy mordowali Polaków, nie 

doszło do odsłonięcia, ale pomnik 

pozostał. To policzek wymierzony nam 

Polakom i to przez nasze władze 

polityczne, które się skłaniają w kierunku 

Kremla. Nie było czasu, pieniędzy, a 

zwłaszcza dobrej woli, wybudować 

pomnik na Krakowskim Przedmieściu 

przed pałacem prezydenckim aby uczcić 

pamięć pana prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego, jego małżonki i wszystkim 

którzy zginęli w katastrofie TU154-M, 

który transportował polską elitę na 

uroczystości katyńskie. 

   Jak tak dalej pójdzie idąc takim tokiem 

myślenia to ktoś wyskoczy z inicjatywą 

budowy pomnika dla Stalina na mogiłach 

polskich oficerów pomordowanych         

w Katyniu, lub też pomnika Adolfowi 

Hitlerowi w Oświęcimiu lub na 

Majdanku. 

   Co mnie najbardziej bulwersuje to 

postać burmistrza Nowego Jorku, M. 

Bloomberga, który całym sercem jest 

zaangażowany w budowę projektowanego 

meczetu. Pan burmistrz na konferencji 

prasowej powiedział: „...że nie jest rolą 

rządu wyznaczanie ludziom miejsca gdzie 

mają się modlić”. Mówił także, że 

powstanie meczetu w pobliżu tzw „Strefy 

Zero” będzie dowodem dla świata, że 

Ameryka szanuje demokrację i wolność 

religijną. Pięknie to brzmi w ustach 

burmistrza Nowego Jorku M. 

Bloomberga. Tu chodzi o tzw. tolerancję 

religijną. Szkoda że ta tolerancja idzie 

tylko w jedną stronę. Tolerancja tylko gdy 

chodzi o inne religie, ale ignoruje się 

religię katolicką. Katolików można 

mordować, prześladować itp. itd i jakoś 

nikt tego nie widzi lub nie chce widzieć. 

A jak wygląda ta tolerancja odnośnie 

katolików w „wydaniu amerykańskim”? 

Odsyłam      czytelników      do      lektury  
 

Kamieński - Tolerancja do str. 24 

Kamieński - Tolerancja ze str. 17 
 

„Naszego Dziennika” z dn.13 lipca 2010 

str. 9. Ci którzy nie mają możliwości 

dotrzeć do tej gazety, ułatwiam cytując 

tekst. Chodzi mi o artykuł pt.: „Stracił 

p r acę ,  bo  mó w i ł  p r awdę  o 

homoseksualizmie”?. A oto treść: 

„Wykładowca (Kenneth Howel, katolik) 

prowadził wykłady z religioznawstwa na 

Universytecie w Illinois, USA. Od 9-ciu 

lat prowadził kursy wprowadzające do 

katolicyzmu i współczesnej myśli 

katolickiej. W jednym ze swych 

wykładów skupił się na zastosowaniu 

prawa naturalnego w sprawach 

społecznych. W maju br. Kenneth Howell 

w ramach przygotowania do egzaminów 

wysłał do swoich studentów e-mail,           

w którym prosił o rozważenie problemu, 

jak z punktu widzenia teorii utylitaryzmu i 

naturalnego prawa moralnego oceniane są 

akty homoseksualne. „Naturalne prawo 

moralne mówi, że moralność musi być 

odpowiedzią na rzeczywistość. Innymi 

słowy, akty seksualne są odpowiednie dla 

ludzi, którzy się dopełniają, a nie są tacy 

s a m i "  n a p i s a ł  w y k ł a d o w c a 

przypominając,  że rozdzielenie 

działalności seksualnej od moralności i 

prokreacji jest przeciwne teorii 

naturalnego prawa moralnego. Wkrótce 

potem do  dziekana wydzia łu 

religioznawstwa nadeszła skarga, w której 

jeden ze studentów stwierdził, że uwagi 

wykładowcy o homoseksualizmie to 

„mowa nienawiści”. To wystarczyło że 

wykładowca stracił posadę. Jego kontrakt 

nie został przedłużony. 

   Wykładowca jako religioznawca 

podkreś l i ł ,  że  na  wykładach 

poświęconych katolicyzmowi jego 

obowiązkiem jest prezentować wiernie to 

czego naucza Kościół katolicki. 

Wykładowca podkreślił też że na nikogo 

nie narzucał poglądów katolickich. Nie 

ukrywał on przed nikim, że jest 

wierzącym i praktykującym katolikiem. 

U p r z e d n i o  b y ł  o n  p a s t o r e m 

prezbiteriańskim, a na katolicyzm 

przeszedł w 1996 roku. 

   Inny przykład „(nie)tolerancji”               

w wydaniu amerykańskim. Pewnie 

pamiętamy ten incydent jak w jednym ze 

stanów USA z przed gmachu sądowego 

usunięto monument na którym wyryte 

były 10-ciorga Bożych Przykazań. 

   Tolerancja w jedną stronę oparta jest na 

zasadzie zgodnie z którą wobec katolików 

wszystko jest dozwolone natomiast 

zabronione jest, by ktokolwiek 

wypowiadał się krytycznie w odniesieniu 

do wyznawców innych religii. Symbole 

innych religii są chronione tylko Krzyż, 

symbol religii katolickiej przez innych 

może być ośmieszany, opluwany, 

bezczeczony i profanowany. 

   Wracając do sprawy islamu, pytam sam 

siebie, co jeszcze można powiedzieć na 

ten temat? Można by mówić i pisać 

bardzo dużo ale ja chciałbym zwrócić 

uwagę na pewien szczegół: wyznawcy 

islamu w innych krajach panoszą się jak 

przysłowiowa „szara gęś w kapuście”. 

Mają zupełną swobodę, nikt ich nie 

kontroluje i mogą robić to co się im 

żywnie podoba. W niektórych krajach jak 

np. w Niemczech, zbudowano bardzo 

wiele meczetów i islamiści domagają się 

budowy następnych. Przypomnijmy też 

„przepychanki” z przed kilku miesięcy jak 

w Szwajcarii islamiści domagali się 

wybudowania meczetu. 

   Prezydent Obama zdecydowanie poparł 

budowy meczetu w pobliżu nowojorskiej 

„Strefy zero”, jako prawo muzułmanów 

do praktykowania swojej religii i to         

w pobliżu miejsca gdzie tysiące 

Amerykanów straciło życie w wyniku 

ataku islamistów. 

   Gdyby meczety miały służyć 

modlitwom to by można na to patrzeć        

z przymróżeniem oka. Niebezpieczeństwo 

leży w tym, że meczety mogą służyć a 

nawet już służą innym celom. Mogą to 

być „wylęgarnie” terroryzmu. Nie 

chciałbym być gołosłownym dlatego 
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   Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 

1920 roku w w Wadowicach, mieście 

oddalonym zaledwie 47 kilometrów od 

Krakowa, prastarej stolicy Polski. Był to 

rok wielkich wydarzeń w naszych 

dziejach, rok zwany często „Polskim 

Cudem”. W tym samym bowiem czasie, 

kiedy odrodzone po 123 latach niewoli 

Państwo polskie rodziło się do nowego 

życia, Karol Józef Wojtyła ujrzał światło 

dzienne. Można to nazwać przypadkiem, 

lub po prostu zbiegiem okoliczności.  

Osobiście zawsze bylem przekonany, że 

nic – powtarzam NIC –na tym świecie 

nie dzieje się bez powodu i przyczyny.  

Zaprawdę niezbadane są Wyroki Boskie.     

Polskość i patriotyzm przyszłego Papieża 

kształtowały się w okresie trudnym, 

przełomowym, ale równocześnie też i          

w okresie, który wydał najwspanialszą 

młodzież ubiegłego stulecia. Będąc synem 

emerytowanego oficera-patrioty, oraz 

głęboko religijnych obojga rodziców, 

młody Karol wyrastał w atmosferze 

prawdziwie polskiej; o głęboko 

zakorzenionym poczuciu wiary, historii, 

tradycji i kultury swego narodu, oraz jego 

specyficznej tożsamości. Ale Karol 

Wojtyła wyrastał też w atmosferze 

w i e lk i ch  o so b i s t ych  t r ag ed i i , 

niecodziennych przeżyć i w pewnym 

sensie samotności, od dzieciństwa 

począwszy. Jego jedyna siostra zmarła           

w niemowlęctwie. Matkę stracił mając lat 

osiem, starszego brata – lekarza mając lat 

dwanaście, a ojca, którego uwielbiał, w 

dwudziestym roku życia. Tak więc przed 

tak zwanym „wiekiem pełnoletności”

Karol Wojtyła pozostał sam. Ta rodzinna 

tragedia chłopca i dorastającego 

młodzieńca niewątpliwie ukształtowała 

charakter przyszłego Papieża. 

   Karol Wojtyła, który był mistykiem, 

człowiekiem kontemplacyjnym, poetą, 

dramaturgiem, filozofem, był też 

r ó w n o c z e ś n i e  c z ł o w i e k i e m  o 

nieprzeciętnej fizycznej wytrzymałości, 

która zapewne pomogła mu przeżyć wiele 

obrażeń i wypadków, włącznie                  

z zamachem na życie. Ale Karol Wojtyła 

był przede wszystkim człowiekiem 

głębokiej wiary i modlitwy, w której 

znajdował tę siłę tak duchową jak i 

fizyczną dla swej nadludzkiej wprost 

pracy wymagającej niesłychanej energii, 

poświęcenia i woli spełnienia powierzonej 

mu misji. Jego determinacja z jaką bronił 

przy każdej okazji podstawowych zasad 

wiary, teologii, etyki i chrześcijańskiej 

moralności, a szczególnie obrony życia 

nienarodzonych dzieci, przyczyniły się 

głównie do sformulowania o nim – przez 

w s z y s t k i e  s k r a j n i e  l i b e r a l n e 

stowarzyszenia i prasę – opinii 

„staromodnego konserwatysty”. Nic nie 

może być dalszym od prawdy. A prawda 

jest taka, że ten „staromodny i 

konserwatywny papież” był prawdziwym 

bojownikiem o wolność i tolerancję 

religijną, o podstawowe prawa każdego 

człowieka do pracy, politycznej wolności, 

godności i społecznej sprawiedliwości. 

   W jego licznych encyklikach, listach, 

homiliach, przemówieniach i orędziach, 

już jako Papież, a wcześniej jeszcze jako 

kapłan, biskup i profesor filozofii               

w pracach naukowych, książkach, poezji i 

sztukach, naczelne miejsce zajmuje 

CZLOWIEK. Miłość do człowieka, 

wiara w niego, a szczególnie troska o jego 

dobro i zbawienie, były głównym 

podłożem zainteresowań Ojca Swiętego. 

Czlowiek, jego praca i współczesna mu 

cywilizacja, stanowiły punkt wyjścia          

w wielu rozważaniach Jana Pawła II. 
 

„...Papież – pisze Jacek Czajkowki –

snuje swoje refleksje w oparciu o całą 

dynamikę uwarunkowań zachodzących        

w tym zakresie.  Mówi o człowieku 

konkretnym, historycznym; /.../  Mówi o 

człowieku   żyjącym   w epoce  nieznanego  
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nigdy wcześniej wzlotu i sukcesów jego 

myśli – zarazem o człowieku epoki 

zagubienia wśród twórców własnego 

intelektu”. Papież zastanawiał się; „...czy 

współczesny rozwój i postęp jest owocem 

przymierza z Mądrością? Czy nie jest to 

tylko coraz dokładniejsza wiedza o 

przedmiotach, o rzeczach, a człowiek – 

sprawca tego postępu – czy nie staje się 

coraz bardziej przedmiotem tego procesu. 

I coraz bardziej zapada się w nim i wokół 

niego owe przymierze z Mądrością, które 

jest żródłem kultury, czyli prawdziwego 

wzrostu człowieka. 
   Papież przypisywał ogromną rolę 

kulturze w życiu społeczeństw i                 

w kształtowaniu więzi narodowych. Było 

to przeświadczenie, które w myśli Jana 

Pawła II pozostawało w wyrażnym 


