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Obok głodu fizycznego człowiek doświadcza jeszcze 

innego głodu, głodu, którego zwyczajny pokarm nie jest 

w stanie zaspokoić. Chodzi tutaj o głód życia wiecznego. 

(...) „Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!” Jakże 

wymowna prośba! Jakże hojne i jak zaskakujące jej 

spełnienie. „Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie 

przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, 

nigdy pragnąć nie będzie. (...) Ciało moje jest 

prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym 

napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa 

we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 35. 55-56); „Kto spożywa 

moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go 

wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 54). „Jak Mnie 

posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto 

Mnie spożywa, będzie żyć przeze Mnie” (J 6, 57).  Jan 

Paweł II  

Człowiek potrzebuje Eucharystii, 

aby mógł żyć na wieki tym życiem, które jest z Boga 

samego. 

Dlaczego zaś chleb i wino? Ażeby Ciało i Krew 

Chrystusa mogły być naszym pokarmem. Chleb służy 

człowiekowi za pokarm, a wino jest napojem – zwłaszcza 

w krajach południowych – tam, gdzie Pan Jezus żył i 

ustanowił sakrament swojej Ofiary.  

Co więc jest naszym pokarmem? Pod postacią chleba i 

wina – Ciało i Krew Chrystusa. Pod postacią chleba i 

wina jest naszym pokarmem Jego Ofiara. Zbawcza 

Ofiara, przez którą nas odkupił z grzechów. Zbawcza 

Ofiara, która daje życie wieczne, objawione w 

zmartwychwstaniu Pana Jezusa.  

Człowiek potrzebuje pokarmu i napoju, aby mógł żyć. 

Potrzebuje pokarmu i napoju ludzkie ciało, organizm, 

aby mógł żyć, rosnąć, rozwijać się, pracować. Jest to 

pokarm życia doczesnego, przemijającego, które kończy 

się śmiercią. Potrzebuje też pokarmu i napoju ludzka 

dusza, aby mogła wytrwać w wędrówce do życia 

wiecznego.      

  Jan Paweł II Łódź, 13 czerwca 1987 r. 
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WSTĘP 
Miło nam poinformować Państwa, że w niniejszym 66 numerze Katolickiego Biuletynu 

Czarnego staraliśmy się zamieścić ciekawe artykuły z różnych dziedzin.  

Zbliża się uroczystość I Komunii Św. Będzie to duże przeżycie dla naszych pociech, które 

wytrwale chodzą na nabożeństwa majowe i ćwiczą swoje role, aby uroczystość pierwszego 

przyjęcia Ciała Chrystusa wypadła godnie. Dla nich jak i ich rodzin proponujemy tekst „GDYBY 

TWÓJ PIERWSZOKOMUNIJNY OBRAZEK POTRAFIŁ MÓWIĆ…”. No cóż, losy różnie się 

układają. Nie każdy wytrwa w wierze. Tym większa odpowiedzialność ciąży na dorosłych, aby 

dopilnowali życia sakramentalnego swoich dzieci, dając im odpowiedni przykład.  

Jak mamy wierzyć, jak dawać świadectwo wiary na co dzień? Czy może wiara katolicka to 

powód do wstydu? Zapraszamy do lektury „BYCIE KATOLIKIEM TO WSTYD? CZY WARTO 

CZYTAĆ PRASĘ KATOLICKĄ”. Słowem wraca jak bumerang temat mediów katolickich. 

Przed II wojną światową udział prasy katolickiej w całości prasy polskiej był większy niż obecnie. 

Jeśli Kościół jest dla nas ważny, nie wahajmy się więcej czytać prasy i słuchać mediów 

kościelnych. Dlaczego to media głównego nurtu, liberalno-lewicowe mają dla nas być bardziej 

atrakcyjne?  

Maj to miesiąc świąt kościelnych i państwowych. Przeżywamy kolejne rocznice uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja, od niedawna mamy nowe święto – święto flagi państwowej. Mało kto jeszcze 

wiesza flagę na swoim domu, ale przybywa inicjatyw, aby oddawać cześć Biało-Czerwonej. Są to 

marsze, defilady, pikniki, rajdy motocykli i wiele innych. Z flagami, biało-czerwonymi, 

różnokolorowymi.… Pod jakim kolorem pomaszerowałbyś Ty, Drogi Czytelniku. Zapraszamy do 

lektury tekstu „POLSKA MARSZAMI STOI”.  

W maju 1948 r. został stracony wielki polski bohater, rotmistrz Witold Pilecki. Niestety, wiele 

uczyniono dawniej, aby pamięć o nim znikła. Naszym obowiązkiem jest przypomnieć losy 

wielkich Polaków takich jak Witold Pilecki, którzy nieugięcie walczyli o wolną Polskę, choć była 

to wówczas walka skazana na przegraną. Zapraszamy do lektury „ROTMISTRZ WITOLD 

PILECKI – PRAWDZIWY WZÓR DO NAŚLADOWANIA”.   

Od lipca szykują się zmiany w systemie wywozu śmieci. Prawdę mówiąc, nie wiadomo, co nas 

czeka, choć najpewniej będzie drożej. Na różne pytania w tej materii odpowie artykuł p.t. 

„ŚMIECI PO NOWEMU”.  

Z lżejszych tematów: zamieszczamy wywiad z prawdziwą Japonką – wyłącznie dla naszego 

Biuletynu. Zdradzimy tajemnicę, że jej pasją jest tradycyjny taniec japoński, reszta w tekście 

„WYWIAD Z MICHIKO”.  

Na sam koniec, pamiętając, że maj to miesiąc egzaminów maturalnych – przytaczamy 

„odkrycia intelektualne” naszej kochanej młodzieży podczas lektury (chyba po łebkach) dzieł 

literackich.  

W imieniu redakcji Biuletynu życzymy naszym Czytelnikom dobrego odpoczynku w długi 

weekend. Radości i optymizmu, wytrwałości w dźwiganiu codziennego krzyża Oby nie zabrakł 

czasu na mądrą rozrywkę, rozmowę rodzinną, lekturę czy wycieczkę. Miłej i owocnej lektury 

Biuletynu.  

 

Szczególne życzenia składamy naszemu Proboszczowi, Księdzu Jerzemu. Życzymy sił i Bożej 

Opieki w trudnym zmaganiu się z chorobą, powrotu do zdrowia i dalszej owocnej posługi 

kapłańskiej w naszej parafii.  

W imieniu Redakcji Mirosław Ludorowski 
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Dziękuję wszystkim 

drogim Parafianom i 

Przyjaciołom za 

modlitwę w intencji 

mojego zdrowia. 

Niech Wam 

wszystkim Bóg 

wynagrodzi swoim 

błogosławieństwem. 

Szczęść Wam  Boże.  

Proszę, pamiętajcie 

o mnie nadal. 

Polecam się Waszej 

Łaskawej Pamięci 

 

WASZ PROBOSZCZ 

KSIĄDZ PRAŁAT JERZY GNIATCZYK 
 

 
 W 

jednym 

z 

wcześni

ejszych 

biuletyn

ów 

namawi

ałem do 

czytania 

literatur

y 

religijne

j. Dziś z 

kolei 

chciałby

m polecić Państwu lekturę prasy katolickiej, ze 

szczególnym uwzględnieniem tytułów 

zaprenumerowanych przez księdza proboszcza i 

udostępnionych w naszym kościele.  

Mam, oczywiście, na myśli "Niedzielę" i 

"Gościa Niedzielnego", które w każdą niedzielę 

wykładane są na stoliku przy ołtarzu, i w które po 

każdej mszy świętej możemy się zaopatrzyć. 

Zacznijmy od "Niedzieli".  

Tygodnik ten wydawany jest przez Kurię 

Metropolitalną w Częstochowie. Redaktorem 

naczelnym jest wieloletni animator tego pisma ks. 

dr Ireneusz Skubiś. Siedzibą tygodnika jest Jasna 

Góra. Jaką rolę spełnia w polskim katolicyzmie 

Jasna Góra nie muszę chyba nikomu przypominać. 

Omawia on życie i problemy Kościoła w Polsce i 

na świecie. Zamieszczane są tam wywiady z 

ludźmi, 

/Źródło FRONDA/ 
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którzy swą postawą i zaangażowaniem wpływają 

na wizerunek chrześcijaństwa, katolicyzmu w 

szczególności, nie tylko polskiego.  

"Niedziela" podzielona jest na dwadzieścia 

edycji diecezjalnych, traktujących przede 

wszystkim o wydarzeniach i uroczystościach 

mających miejsce w poszczególnych diecezjach. 

Niejednokrotnie mogliśmy przeczytać w nich 

również o tym co wydarzyło się w naszej świątyni, 

u Judy Tadeusza na Czarnem. Kilka, może i 

kilkanaście tekstów tam zamieszczonych wyszło 

spod pióra naszych parafian. Chociażby więc 

lokalny patriotyzm powinien zachęcać nas do 

sięgnięcia po ten tygodnik.  

Drugim periodykiem po który bez problemu, 

bez specjalnych wycieczek do kiosków można 

sięgnąć na miejscu, w naszej parafii jest "Gość 

Niedzielny". Oprócz funkcji jakie spełnia 

wspomniana wcześniej "Niedziela", "Gość 

Niedzielny" ma również inną rolę do spełnienia, 

może nawet istotniejszą,  rolę opiniotwórczą. Jest 

to bowiem tygodnik katolicko-społeczny o 

charakterze wybitnie publicystycznym. Jego 

wydawcą jest z kolei Kuria Metropolitalna w 

Katowicach. Funkcję redaktora naczelnego pełni 

młody, ale jakże rzutki i otwarty w swych 

spostrzeżeniach i opiniach ks. Marek Gancarczyk.  

Aby tym bardziej zachęcić Państwa do lektury 

tego czasopisma wymienię choćby kilka nazwisk 

osób piszących do "Gościa Niedzielnego" i 

firmujących swym nazwiskiem jego wizerunek. 

Ks. Tomasz Jakiewicz, Joanna Bątkiewicz-Brożek, 

Marcin Jakimowicz, Piotr Legutko, Barbara 

Fedyszak-Radziejowska, Zbigniew Jujka, Robert 

Gwiazdowski, Marek Jurek, ojciec Leon Knabit - 

to tylko garść osób z grona redakcji, choć może 

tych najbardziej znanych i medialnych.  

Żeby nie być gołosłownym pragnąłbym 

Państwu przedstawić, tym którzy go czytali 

przypomnieć, artykuł a raczej wywiad, który na 

mnie osobiście wywarł ogromne wrażenie. Na 

początku maja tego roku "Gość Niedzielny" 

opublikował rozmowę z Josephem Weilerem, 

profesorem prawa międzynarodowego i 

konstytucyjnego na uniwersytecie w Nowym 

Jorku, prezydentem Europejskiego Instytutu 

Uniwersyteckiego we Florencji, praktykującym 

Żydem, prawnukiem słynnego rabina Zamościa 

Halevi Horovitza. Prof. Weiler, jeszcze raz 

podkreślę, praktykujący Żyd, bronił przed 

Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w 

Strasburgu obecności krzyża we włoskich 

szkołach. Jego wystąpienie wszyscy chrześcijanie, 

nie tylko katolicy, powinni wziąć sobie gorąco do 

serca i zapamiętać jako przestrogę, ale i pewnego 

rodzaju wytyczne, gdzie stwierdza wyraźnie, że 

rugowanie krzyża z przestrzeni publicznej Europy 

jest nonsensem.  

W Wielkiej Brytanii królowa jest nie tylko 

głową państwa, ale również głową Kościoła 

anglikańskiego, będącego oficjalną religią 

państwową. Jej hymn zawiera słowa "Boże chroń 

królową. Na fladze nie ma jednego a trzy krzyże. 

W Danii oficjalnym Kościołem państwowym jest 

Kościół luterański, a flagę także zdobi duży krzyż. 

Zresztą krzyże widnieją na flagach wielu, wielu 

innych krajów europejskich. Konstytucje Włoch, 

Grecji, Hiszpanii, Irlandii zaczynają się od 

odniesienia do Trójcy Świętej. Tymczasem, nie 

wiedzieć dlaczego, zupełnie odwrotnie niż ma to 

miejsce w islamie, judaizmie, buddyzmie czy 

innych wielkich religiach, w Europie szerzy się 

chrystofobia. Można mieć zdjęcie Che Guevary i 

to jest trendy, ale już nie można zdjęcia mieć Jana 

Pawła II, bo naruszamy prawa osób niewierzących, 

a w najlepszym razie to tzw. "wiocha". Na 

koszulkach możemy nosić najprzeróżniejsze 

znaczki i napisy, ale nie wizerunek krzyża. 

Wyrażając swe opinie będziemy się głęboko 

zastanawiać i być bardzo ostrożnym, zanim 

powiemy coś przeciwko Żydom, Arabom, 

homoseksualistom, żeby nie być posądzonym od 

razu o antysemityzm, rasizm czy nietolerancję. 

Tymczasem wystąpienia antychrześcijańskie nie 

pociągają żadnych konsekwencji czy restrykcji. 

Przykładem są choćby ostatnie wypowiedzi posłów 

Ruchu Palikota w sprawie książeczek sanepidu dla 

księży udzielających komunii. A swoją drogą, 

ciekawe czy jeden z liderów tego Ruchu poseł 

Biedroń, bardziej znany raczej ze swych upodobań, 

taką książeczkę posiada, gdyż podając rękę innym 

ludziom, o całowaniu dłoni nie wspomnę, może 

narazić ich na rzeczy znacznie gorsze. Zresztą sami 

chrześcijanie postępują tak, jakby wstydzili się 

swojej wiary. Który chrześcijanin powie "nie 

zrobię tego, bo zabrania mi tego moja wiara" albo 

"nie mam czasu, bo muszę iść do kościoła"? Aby w 

jakiś sposób przewartościować swoje życie, 

postępowanie, nauczyć odwagi, by nie bać się być 

uczniem Chrystusa, pomocą i pewnym wsparciem 

na pewno mogą być takie teksty i artykuły. 

Sięgnijmy po nie i nie wstydźmy się, że jesteśmy 

chrześcijanami. 
 Ryszard Sos 
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 Wśród rozmaitych jubileuszów, które – z różnych 

okazji i w różnych środowiskach są celebrowane nieraz 

z ogromną 

pompą, w 

cieniu 

pozostaje 

rocznica 

Pierwszej 

Komunii 

Świętej. Rok 

po jeszcze 

nie jest źle. 

Ale im 

później, tym 

gorzej. 

Bywa, że nie 

ma na takie 

wspomnienie 

miejsca, a 

pamięć o tym 

– jakże 

istotnym dla 

katolika wydarzeniu – zaciera się wraz z upływem 

czasu. 

Gdyby Twój pierwszokomunijny obrazek potrafił 

mówić, wiele by o Twoim życiu opowiedział. Bo 

przecież – najczęściej – zawieszony nad Twym łóżkiem 

jest świadkiem tych chwil, które widzisz – jak Ci 

wydaje – tylko Ty sam. Wiedz, że widzi je także Pan 

Bóg i… ta oprawiona w ramki pamiątka wydarzenia, 

które włączyło Cię w pełni w mistyczne Ciało 

Chrystusa. Obrazek najczęściej przedstawiający 

chłopca w aureoli uosabiającego Pana Jezusa, 

dzierżącego w dłoniach Przenajświętszą Hostię. Pod 

nim Twoje imię nazwisko, nazwa parafii, podpis 

księdza i – jakże istotna – data. 

Nie wiem, czy chciałbym wysłuchać zwierzeń 

mojego obrazka, na którym widnieje data: 15 maja 

1977 roku. Byłyby gorzkie, zawstydzające, pełne żalu. 

Prawie jak improperias – Skargi Zbawiciela – 

powtarzane bez końca w Wielki Piątek, przed liturgią 

Męki Pańskiej. Czego się ten obrazek nie naoglądał… 

Były też długie miesiące, z których niewiele 

widział, bo wisiał w takim miejscu, skąd niewiele 

można zaobserwować. Gdzieś w rogu w cieniu regału. 

A przez jakiś czas nie widział nic, poza ciemnicą. Jak 

zdradzony przez Judasza Chrystus po zakuciu w 

kajdany. Spoczywał bowiem ukryty w komodzie, 

schowany tam przed ciekawskimi oczami gości 

lustrującymi wygląd naściennych ozdób. Bo to przecież 

takie staroświeckie wieszać – w sumie kiczowaty – 

obrazek. Tak – zachowałem się jak Judasz. A obrazek 

pewnie płakał w tej komodzie rzewnymi łzami, że ten, 

którego imię i nazwisko na nim wpisał starannym 

pismem ksiądz proboszcz, skazał tak cenną pamiątkę na 

banicję.  

Mój obrazek pierwszokomunijny wrócił do łask 

dokładnie dwa lata temu, w rocznicę Komunii Świętej, 

o której Pan Jezus przypomniał mi w sposób – pisząc 

oględnie – mało delikatny. Rózgą żelazną niemalże. 

Poturbowana ramka, zakurzona szybka. Po wytarciu – 

ta Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej – znów trafiła 

na swoje honorowe miejsce. 

Dziś – 15 maja 2013 roku, w kolejny jubileusz 

komunijny – Pan Bóg słowami Psalmu 119, 

włączonego do dzisiejszej liturgii godzin, przypomina 

mi tamten dzień: piętnastego maja. Wtedy to – poprzez 

przyjęcie po raz pierwszy Ciało i Krew Pana Jezusa 

Chrystusa w kościele świętego Wojciecha - 

parafrazując słowa tego psalmu - przysiągłem i 

postanowiłem przestrzegać Jego sprawiedliwych 

wyroków. A dziś – kiedy po błędnej wędrówce przez 

wertepy codzienności, uświadamiam sobie w pełni, że 

Jego napomnienia są mym dziedzictwem na wieki, bo 

to radość dla mojego serca. 

W tę rocznicę Pierwszej Komunii Świętej 

postanawiam mocno ogarnąć modlitwą wszystkich z 

jednego wspólnego zdjęcia (wtedy jeszcze nie było 

szału uwieczniania na fotografii i filmowania każdej 

chwili tego jakże ważnego momentu). Opiece Bożej 

polecam koleżanki i kolegów sprzed lat. I dzięki Panu 

składam za dar szafarzy: wciąż posługującego księdza 

proboszcza Tadeusza Dańko i księdza wikariusza 

Dariusza Pikulskiego (z tego, co wiem, jest dziekanem 

bodaj w Oławie). 

A Ty, Czytelniku, pamiętasz Twoją Pierwszą 

Komunię Świętą? Może warto odkurzyć obrazek i 

wspomnienia. A przy okazji wrócą obrazy tamtych dni, 

kiedy z niewinnością w sercach przysięgaliśmy Panu 

Jezusowi Chrystusowi, że w naszych sercach będzie 

Mu się wygodnie mieszkało… I refleksja, że 

zdecydowanie za często zamykaliśmy przed Nim drzwi 

naszej duszy. A obrazek – choć może wisiał na ścianie 

– patrzył na nas wciąż z taką samą Miłością. I żalem, że 

jej nie odwzajemniamy. 

Konrad Przeździęk 
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Po latach zamazywania pamięci o wielkim 

bohaterze II wojny światowej przez PRL i obojętności 

w początkach III Rzeczypospolitej, w ostatnich kilku 

latach wiedza o nim nie bez trudu powraca do coraz 

powszechniejszej świadomości społecznej. Kim był 

Rotmistrz Witold Pilecki?  

Na podstawie http://www.pilecki.ipn.gov.pl  oraz 

www.rotmistrzpilecki.pl/ 

Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku w 

Słońcu (Rosja), został zamordowany 25 maja 1948 w 

Warszawie. Był rotmistrzem kawalerii Wojska 

Polskiego, a także współzałożycielem Tajnej Armii 

Polskiej oraz żołnierzem Armii Krajowej. Swego 

czasu był również więźniem i organizatorem ruchu 

oporu w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. 

Został skazany na karę śmierci przez władze 

komunistyczne Polski ludowej. Zamordowano go w 

1948, a w 1990 wyrok ten anulowano. Został 

kawalerem Orderu Orła Białego. Jako jeden z 

pierwszych tworzył raporty o zbrodniach wojennych 

Niemców w obozie koncentracyjnym Auschwitz i o 

holokauście, zwane dalej Raportami Pileckiego. 

DOBROWOLNY WIĘZIEŃ KL AUSCHWITZ 

Podczas pobytu w Auschwitz Pilecki stworzył 

Związek Organizacji Wojskowej (ZOW). ZOW 

działał w systemie „piątek”. Pierwsze „piątki” to 

najważniejsze ogniwo ZOW-u. Byli to tylko ci 

więźniowie, którym Pilecki bezgranicznie ufał. 

Wbrew nazwie, często było to więcej członków, niż 

pięciu. Sam Pilecki wypowiada się o nich w ten 

sposób: „Każda z tych "piątek" nie wiedziała nic o 

"piątkach" innych i sądząc, że jest jedynym szczytem 

Organizacji, rozwijała się samodzielnie, rozgałęziając 

się tak daleko, jak ją sumą energii i zdolności jej 

członków plus zdolności kolegów stojących na 

szczeblach niższych, a przez "piątkę" stale 

dobudowywanych, naprzód wypychały”. Pod koniec 

1942 roku ten system został wyeliminowany. Zamiast 

tego zorganizowano bataliony, kompanie i plutony, 

jak w wojsku. 

UCIECZKA Z OBOZU 

Witold Pilecki, wraz z dwoma współwięźniami 9 

Janem Redzejem i Edwardem Ciesielskim) uciekł z 

obozu w nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 roku. Szli 

wzdłuż torów kolejowych, doszli do Soły oraz do 

Wisły. Znaleźli tam łódkę i przepłynęli ją. W końcu 

doszli do oddziałów Armii Krajowej. Przedstawił im 

wtedy projekt ataku na obóz. Plan ten jednak nie 

został zaakceptowany, uznano go za nierealny, 

ponieważ samych SS-manów było około siedem 

tysięcy. 11 listopada 1943 awansowano go na 

rotmistrza. 

Pilecki walczył w Powstaniu Warszawskim, 

dostał się do niemieckiej niewoli, trafił do obozu w 

Murnau, gdzie został uwolniony przez Aliantów i 

dostał się do II Korpusu Wojska Polskiego we 

Włoszech.  

PO WOJNIE 

W czerwcu 1946 r. Witold Pilecki otrzymał za 

pośrednictwem emisariuszki z Włoch wydany przez 

gen. Andersa rozkaz wyjazdu na Zachód, gdyż jest 

spalony i poszukiwany. W sierpniu tę wiadomość 

potwierdził Bolesław Niewiarowski. Jednak „Roman 

Jezierski” ociągał się z podjęciem decyzji z dwóch 

powodów: tu miał rodzinę, a żona odmówiła wyjazdu 

z dziećmi, choć sama nalegała na jego wyjazd; oraz 

nie było odpowiedniego kandydata na jego miejsce. 

Na początku 1947 r. szef sztabu II Korpusu gen. 

Kazimierz Wiśniowski odwołał poprzedni rozkaz i 

zatwierdził pracę Witolda Pileckiego w kraju. 
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PROCES  

8 maja 1947 został Pilecki aresztowany. Torturowany 

bestialsko przez funkcjonariuszy Urzędu 

Bezpieczeństwa. Podobno wyznał żonie, że 

„Oświęcim to była igraszka”. Oskarżono go o 

działalność wywiadowczą na rzecz rządu 

Rzeczpospolitej Polski na Emigracji. Zaraz po 

uwięzieniu Pileckiego, jego oświęcimscy przyjaciele 

zwrócili się do innego współwięźnia – premiera 

Józefa Cyrankiewicza z prośbą o interwencję. Zamiast 

odpowiedzi, Cyrankiewicz wystosował pismo do 

przewodniczącego składu sędziowskiego, w którym 

sugerował, by nie brano pod uwagę działalności 

„Tomasza Serafińskiego” w Auschwitz, lecz by 

rozprawiono się z nim jako „wrogiem ludu i Polski 

Ludowej”. 

UNIEWINNIENIE 

W 1990 roku prokuratorzy z Naczelnej Izby 

Prokuratury Wojskowej postanowili podjąć rewizję 

procesu rotmistrza Pileckiego. Tadeusz Płużański 

wywalczył anulowanie wyroków. Unieważnienie to 

nastąpiło 1 października 1990 roku. Pilecki został 

odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu 

Odrodzenia Polski. 28 maja 2009 r. Rada m.st. 

Warszawy nadała rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu 

pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela m.st. 

Warszawy w upamiętnieniu jego zasług dla Ojczyzny. 

Jest on patronem wielu instytucji i szkół. 

Trzeba jak najszerzej popularyzować pamięć tego 

bohatera, zaliczonego przez brytyjskich historyków do 

6 najdzielniejszych ludzi II wojny światowej, także 

dlatego, że pojawiają się próby dyskredytowania tej 

postaci przez lewicowe kręgi. Ostatnio w „Polityce” 

prof. Andrzej Romanowski twierdzi, że rotmistrz 

podczas śledztwa wydał najbliższą współpracownicę z 

podziemia, podał jej nazwisko i adres. Musimy 

wiedzieć, że jakim torturom fizycznym i psychicznym 

poddawano przesłuchiwanych, grożąc im nie tylko 

śmiercią, ale też ich rodzinom, (a za ścianami celi 

często było słychać krzyki kobiet i płacz dzieci).  

Prawdą jest, że w pewnym momencie śledztwa 

rotmistrz zawarł swoisty układ z przesłuchującym go 

„oficerem LWP”. Polscy wyżsi oficerowie podziemia 

zawierali podobne porozumienia honorowe, a były to 

umowy, że nikt inny nie zostanie skazany lub 

więziony z ich powodu. Brali wszystko na siebie. 

Podobnie postąpił rotmistrz Pilecki. Cała organizacja 

Pileckiego była bardzo dobrze rozpracowana przez 

agentów wewnętrznych i zewnętrznych, więc trudno 

mu zarzucić, że kogoś wydał.  

Najbardziej w śledztwie zaszkodziły mu raporty z 

Auschwitz, czyli to, co powinno mu utorować drogę 

na wolność. Przyczyną kłopotów rotmistrza stał się 

premier komunistycznego rządu Polski po wojnie, 

Józef Cyrankiewicz. Został on wylansowany jako 

„legenda” bohaterskiej walki z hitlerowcami w KL 

Auschwitz. W rzeczywistości, był on obozowym 

konfidentem (wg prof. Wiesława Wysockiego - 

historyka, autora publikacji poświęconych 

Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu). Pilecki dobrze 

poznał Cyrankiewicza podczas pobytu w Auschwitz. 

AK szykowało na niego zamach, po wojnie przeszedł 

na współpracę z UB. Dla niego Witold Pilecki był 

poważnym zagrożeniem. Cyrankiewicz nakazał 

traktować więzionego i przesłuchiwanego Pileckiego 

z najwyższą surowością, jako wroga Ludowej Polski.  

Prof. Tadeusz Płużański, współwięzień 

Oświęcimia, współoskarżony wraz z Pileckim, a 

któremu udało się przeżyć, pisał o rotmistrzu, że był 

on naszym „świętym narodowym”. Jest to 

najwłaściwsza odpowiedź na wszelkie podłości pisane 

dziś o Witoldzie Pileckim. Miejmy nadzieję, że próby 

dezawuowania jego postaci są skazane na porażkę.  

Coraz częściej widoczne są podobne działania 

wobec innych naszych bohaterów II wojny światowej. 

Oto pani dr Elżbieta Janicka z Instytutu Slawistyki 

PAN analizuje losy bohaterów z lektury dla 

młodzieży „Kamienie na szaniec”: Jana Bytnara i 

Tadeusza Zawadzkiego – Zośki i dopatruje się w ich 

młodzieńczej przyjaźni czegoś więcej…, sugeruje, że 

mógłby to być związek homoseksualny. 

Zastanawiający to fakt, że w obu opisanych 

przypadkach: rotmistrza Pileckiego oraz bohaterów 

książki „Kamienie na szaniec” osoby ze świata 

naukowego, ale nie historycy, próbują dokonywać 

reinterpretacji faktów, nie mając do tego 

wystarczającej wiedzy. Chociaż spotykają się z 

miażdżącą krytyką wśród młodzieży i na forach 

internetowych, mają jednak mocne poparcie 

środowisk homoseksualnych, których pozycja, 

szczególnie na uczelniach jest bardzo silna.  
Próby doszukiwania się relacji homoseksualnych 

tam, gdzie ich po prostu nie było, nawet nie mogła 

przyjść do głowy, są oczywistym działaniem mającym 

na celu destrukcję psychiki młodego pokolenia, 

zohydzenia naszych bohaterów i polskiej wspaniałej 

historii.  
M. Ludorowski
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Natalia Zuzia Oliwia 

   
Kasia Julka Staszek 

   
Ksawery Jacek Mateusz 



  – 9 –Biuletyn Stowarzyszenia Rodzin Katolickich nr 3/13/66 

 

   
Michał Ania Patrycja 

   
Tomek Dominika Wojtek 

 

  

Błażej   

 

W tym roku uroczystość I Komunii św. w naszej parafii 

odbędzie się 9 czerwca o godzinie 11:00
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W bardzo ożywionej ostatnio dyskusji społeczno - kulturalno - politycznej w Polsce, popularną 

formą wyrażania poglądów stały się marsze. Są one widoczne, mobilizują ludzi wokół jakiejś sprawy, 

przyciągają uwagę mediów, pozwalają wyrobić sobie pogląd na temat hasła marszu i skłaniają do 

ewentualnych przemyśleń. Marsze mają przekonać innych, może jeszcze obojętnych do inicjatywy ich 

organizatorów.  

Ostatnio moją uwagę zwróciły takie inicjatywy jak „Orzeł może”, „Marsz Szmat” oraz majowa 

„Manifestacja w obronie Radia Maryja”. 3 czerwca, już po ukazaniu się niniejszego Biuletynu w 

Jeleniej Górze odbędzie się „Marsz dla życia i rodziny”. Zestaw tych kilku marszy, choć tylko 

wyrywkowy, to jednak jakby obraz w soczewce dążeń i walki różnych grup społecznych o realizację 

swoich celów.  

Marszowi „Orzeł może”, z inicjatywy Gazety Wyborczej i Radiowej Trójki, przyświecało motto: 

„We wspólnej apolitycznej kampanii społecznej zamierzamy rozprawić się ze stereotypem Polaka 

pesymisty, malkontenta, nadętego smutasa, który ma wszystkim za złe i wszystkim zazdrości”.  

Nie zgadzam się z kojarzeniem przeciętnego Polaka z nadętym smutasem. Jeśli już jest smutny, to 

ma poważne do tego powody: brak pracy, niskie zarobki, trudny dostęp do lekarza, korupcja, 

niesprawny wymiar sprawiedliwości, brak wsparcia państwa dla rodzin i wiele innych.  

Również forma świętowania ważnego dla Polaków święta – naszej flagi „na luzie”, nagłaśniana 

przez media, w której wziął udział Prezydent RP, nie spotkała się z licznym udziałem. Przed Pałac 

Prezydencki przyszło bardzo mało osób, głównie członków redakcji „Gazety Wyborczej” i radiowej 

„Trójki”, ich rodziny, przyjaciele, politycy koalicji i służby porządkowe. Propozycja nowoczesnego 

patriotyzmu „na wesoło” nie przypadła ani mi, ani Warszawiakom do gustu. Nie rozumiem, dlaczego 

ma być tak „na luzie”. Żadne szanujące się państwo nie traktuje na luzie swoich symboli. Czy nie 

pamiętamy już, ile krwi przelały dla wolnej i niezależnej ojczyzny pokolenia naszych przodków? Tu 

żaden luz moim zdaniem nie przystoi.  

Wśród nielicznych na Krakowskim Przedmieściu flag, pojawiły się także flagi o przedziwnych 

barwach: biało-różowych(!). A co z głównym bohaterem pochodu, czyli orłem? Wielki czekoladowy 

orzeł, który wg zamierzeń organizatorów imprezy, miał zostać „na luzie” zjedzony, zupełnie nie 

podobny do naszego godła (na szczęście), mimo obietnic, nie został skonsumowany (też na szczęście), a 

zawiedzionym uczestnikom marszu (marsza?), rozdano na pocieszenie słodycze.  

„Marsz Szmat”, zorganizowany przez lewackie i 

genderowe środowiska, przeszedł ulicami Warszawy 22 

maja. Była to inicjatywa, głównie kobiet, które chcą w ten 

sposób zaprotestować przeciwko usprawiedliwianiu 

zgwałceń w oparciu o wygląd kobiet. Cała sprawa zaczęła 

się dwa lata temu w Toronto, gdy pewien policjant 

zalecał, aby kobiety unikały noszenia wyzywających 

strojów, bo to może je narazić na gwałt. Spowodowało to 

protesty i demonstracje pod hasłem „marsz szmat”. 

Marsze te szybko rozpowszechniły się po świecie. Biorą 

w nich udział osoby przebrane co najmniej dziwacznie, 

zwykle dość skąpo lub wyzywająco. Podobnie było w 

Warszawie. Prawdę mówiąc wyglądał on jak parada równości.  

Tu największe moje zdziwienie: Miał to być protest przeciw gwałtom na kobietach, a uczestniczki 

zapraszają do marszu kogo? Zacytuję tylko fragment zaproszenia, gdyż nie przystoi katolickiemu pismu 

używać różnych terminów tam zawartych; a więc po ocenzurowaniu: (… i dżentelmeni, damy i żigolaki, 

kurtyzany i …, napalone ….i wyzwoleni feminiści, cudzołożnice i jawnogrzesznicy, …, córy Koryntu, 

nierządnice, dewiantki,…, wszetecznice i rozpustnicy, … to jest nasza noc. Duszą, ciałem i seksem 

świętujemy 1. warszawski Marsz Szmat (Slutwalk)). Czy był to w ogóle protest, czy jakiś radosny 

pochód i zachęta do… ? O tym marszu jak najcieplej wyrażał się TVN, wspomniana poprzednio 

Wyborcza, zaś patronował mu Program IV Polskiego Radia (gratuluję płacącym abonament). Po co 
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maszerowały „szmaty”? Czy aby bronić ofiar gwałtów, czy może, aby łamać kolejne tabu obyczajowe 

właśnie w Polsce, kraju katolickim, gdzie ludzie mają poglądy konserwatywne – tu środowiska 

lewackie i homoseksualne szczególnie aktywnie chcą walczyć z normalnością obyczaju i stroju.   

Całkiem inny marsz, a raczej zebranie odbyło się w niedzielę, 19 maja w Warszawie. Do stolicy 

przybyli Polacy z  różnych zakątków kraju. Były wspólne modlitwy, koncerty muzyczne, poezja, 

występy aktorów i liczne przemówienia.  

Manifestacja ta odbyła się w kontekście nie przyznania fundacji LUX VERITATIS miejsca do 

nadawania programu TV TRWAM w nowej platformie cyfrowej telewizji naziemnej. Kto śledził proces 

wydawania koncesji, ten wie, że odbyło się to z naruszeniem prawa. Właśnie dlatego, że  prawo w tej (i 

nie tylko tej) sprawie w Polsce nie jest przestrzegane, przez nasz kraj przetaczają się liczne protesty w 

formie marszów poparcia dla TV TRWAM. W stolicy było patriotycznie, pobożnie, wesoło  

i optymistycznie (żadnych szmat). Oczywistą sprawą dla uczestników było to, że skoro 2,5 mln osób 

podpisało się, że życzy sobie mieć dostęp do katolickiej telewizji TRWAM, to trzeba go ludziom dać. 

Po to jest państwo, jego instytucje, aby działać dla dobra ludzi, a nie wbrew nim.  

Wydaje się pewne, ze w najbliższym czasie Fundacja LUX VERITATIS nie dostanie koncesji na 

naziemne nadawanie cyfrowe bądź zajdą inne fakty, które uniemożliwią to nadawanie. A wtedy naród 

katolicki będzie się dowiadywał o sprawach Kościoła z tak przyjaznych źródeł jak TVN, Polsat czy 

TVP. Z pewnością będzie to uderzenie w wierzących Polaków.  

Ostatni z marszów dopiero się odbędzie, i to w Jeleniej 

Górze i jest wpisany w cykl manifestacji w obronie 

poszanowania tradycyjnych wartości rodziny i życia.  

Na terenie całego kraju odbyło się już ponad 100 

marszów promujących życie rodzinne, oparte na związku 

małżeńskim mężczyzny  i kobiety. Organizacji Marszu 

dla Życia i Rodziny w Jeleniej Górze podjęło się 

Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma  

i Pankracego. O udzielenie patronatu honorowego nad 

marszem stowarzyszenie poprosiło J.E. Ks. Bpa dra 

Stefana Cichego – biskupa legnickiego oraz pana 

Marcina Zawiłę – prezydenta Jeleniej Góry. Partnerami 

projektu jest Parafia rzymskokatolicka pw. Świętych Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze oraz Caritas 

Diecezji Legnickiej.  

Jak napisał Jan Paweł II”  

"Potrzebna jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn 

wielką strategię obrony życia. Wszyscy razem musimy budować nową kulturę życia: nową, to znaczy 

zdolną podejmować i rozwiązywać istniejące dziś, a dawniej nieznane problemy związane z ludzkim 

życiem; nową, to znaczy bardziej zdecydowanie i czynnie przyjętą przez wszystkich chrześcijan; nową, 

to znaczy zdolną pobudzić do poważnej i śmiałej konfrontacji kulturowej z wszystkimi. Nagląca 

potrzeba tej odnowy kultury wynika z sytuacji dziejowej, w jakiej obecnie żyjemy, ale przede 

wszystkim jest zakorzeniona w samej misji ewangelizacyjnej, powierzonej Kościołowi. …" 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZAPRASZAMY DO RADOSNEGO, WSPÓLNEGO ŚWIĘTOWANIA! 

PRZYJDŹ Z RODZINĄ I ZAPROŚ PRZYJACIÓŁ!  

M. Ludorowski 

 

Program Marszu w Jeleniej Górze (2 czerwca 2013):  (patrz ostatnia strona!!!!!!!!!!!!!) 

Godz. 13:15 – Msza św. w bazylice jeleniogórskiej; 

godz. 14:30 -  rozpoczęcie Marszu i przejście ulicami: Boczna, Plac Ratuszowy, Długa, 

Wolności, Żeromskiego.  

ok. godz. 15:15 – rozpoczęcie Pikniku rodzinnego na Festynie Caritas przy ZOL (ul. S. 

Żeromskiego 2) 

godz. 18:00 – zakończenie festynu.  
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Przybysze z Japonii nie są częstymi gośćmi w naszym mieście, co Cię tutaj sprowadza? 

A: Bardzo lubię poznawać miejsca, o których jeszcze nie 

wiedziałam. Kiedy dowiedziałam się, że Jelenia Góra leży na 

pograniczu Polski i Czech i zobaczyłam piękne górskie 

krajobrazy przez Internet i postanowiłam tu 

właśnie przyjechać. 

1. Jak podoba ci się kraj i ludzie? Czy 

wcześniej wiedziałaś coś o Polsce? 

A: Mówiąc szczerze, nie wiedziałam przedtem 

wiele o Polsce. Ale po podjęciu decyzji 

przyjazdu tutaj, poczytałam sporo o Polsce w 

internecie i chciałam sprawdzić jak tutaj jest na 

własne oczy. 

Jestem tu już od 2 miesięcy i pobyt w Jeleniej 

Górze bardzo mi się podoba. Ludzie są mili, 

spokojni i wyglądają na zadowolonych z życia. 

Jedzenie i napoje są wyśmienite. Przyroda jest 

wspaniała! 

2. Jaki jest Twój zawód? Czy zamierzasz zostać w Polsce dłużej? 

A: Pracuję na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu jako wolontariusz - nauczyciel 

japońskiego. Zamierzam wrócić do Japonii 19-go czerwca, ponieważ moja rodzina czeka 

już na mnie. 

3. Czy życie w Japonii jest łatwe? Czy Japończycy są przepracowani? 

A: sądzę, że nie ma znaczenia gdzie mieszkamy, idea może zmienić jakość życia. Pozytywne 

myślenie prowadzi do szczęśliwszego życia. Japończycy byli przepracowani 20 lat temu, 

Ale obecnie bardziej koncentrujemy się na poprawie spędzania czasu wolnego i życiu 

rodzinnym. 

4. Mieszkasz w Tokio. Jak Ci się żyje w wielkim mieście? 

A: Jestem zawsze zabiegana, ponieważ jest tam wiele spraw. Jest dużo ciekawych rzeczy, ale 

także dużo stresu i problemów. Wielkie miasto jest zawsze środowiskiem rywalizacji. Jednak 

przyroda i czas spędzony z rodziną leczą 

moją duszę. 

5. Czy Tsunami i katastrofa w 

Fukushimie miały wpływ na Twoje 

życie? 

Myślałam, że człowiek jest wielką 

istotą, która może zacząć wszystko od 

nowa, gdy napotka klęskę czy trudności. Po 

katastrofie doświadczyłam bardziej niż 

dawniej serdecznych więzi rodziny i 

uczuć przyjaźni, współczucia, od ludzi z 

całego świata. Teraz bardziej dostrzegam, 

że zasoby przyrody są ograniczone. 

Dotąd myślałam, że nauka nie musi 

koniecznie zajmować się poprawą 

życia ludzi. 

6. Podobno uczysz się japońskiego 

tańca tradycyjnego. Czy to trudne, czy to sporo 

kosztuje? 

A: Tradycyjny taniec japoński jest dla mnie bardzo 

trudny, myślę że w końcu odkryję po wielu latach 

ciężkich ćwiczeń i osiągnę poziom zjednoczenia 

umysłu i ciała. Tradycyjny taniec japoński pochodzi od teatru KABUKI i tradycyjnego makijażu oraz 
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stroju, którym jest bardzo luksusowe kimono. Dlatego, kiedy jestem na scenie, mam kimono, za które 

musiałam zapłacić ponad 1,000,000 yenów. Japoński taniec tradycyjny jest wart nauki. Jest to dobry 

trening dla umysłu i ciała. 

8. Jakie są wierzenia religijne Japończyków (i Twoje)? 

A: Shinto i Buddyzm są częścią tkanki społeczeństwa japońskiego a elementy obu tych religii miały 

głęboki wpływ na japoński styl życia. My, Japończycy mamy głęboko zakorzenioną tradycję świątyń, 

ale większość z nas nie jest zbyt zainteresowana doktrynami Shinto. Buddyzm miał wielki wpływ na 

nasze życie i bardzo mocno ukształtował każdy aspekt naszej kultury - taki jak sztuka i literatura  
 

Wywiad z Michiko Oda  przeprowadził Piotr Wilczyński 

 
 

 Od 1 lipca 2013 roku wchodzą nowe zasady 

gospodarowania odpadami komunalnymi w 

mediach nazwane „rewolucją śmieciową”. Do tej 

pory każdy mieszkaniec indywidualnie (lub 

zarządca w budynkach wielorodzinnych) 

podpisywał umowę z firmą na wywóz śmieci. W 

Jeleniej Górze były to firmy MPGK lub Simeko. 

Od lipca śmieci staja się własnością gminy i to 

ona wybierze firmę, która będzie odbierała śmieci 

w całym mieście. W zamian za to mieszkańcy 

będą zmuszeni wnosić opłatę do miasta za wywóz 

śmieci. Opłata ta będzie miała charakter para 

podatku. Ustawodawca przewidział, iż każda 

gmina może naliczać opłatę za wywóz i 

zagospodarowanie odpadów na cztery sposoby:  

- od liczby osób zamieszkujących daną 

nieruchomość,  

- od zużycia wody,  

- od gospodarstwa domowego lub  

- od powierzchni budynku/lokalu.  

W Jeleniej Górze Rada Miejska uchwaliła, iż 

opłaty za wywóz śmieci naliczane będą od osoby. 

Niestety nie będzie żadnych ulg dla rodzin 

wielodzietnych. Oznacza to, że za niemowlaka i 

dorosłą osobę jest taka sama wysokość opłaty.  

Stawki te mają charakter ryczałtowy. Za 

uiszczoną opłatę miasto zobowiązuję się wywieź 

każdą ilość śmieci jaka zostanie wyprodukowana. 

Każdy mieszkaniec musiał złożyć stosowną 

deklarację do Urzędu Miasta. Pierwotnie termin 

na jej złożenie był do końca marca br. De facto 

deklaracje te można składać do dnia dzisiejszego. 

Deklaracja przypomina trochę deklarację PiT. W 

deklaracji podawaliśmy ile osób zamieszkuje (a 

nie jest zameldowanych) w danej nieruchomości 

oraz czy śmieci będziemy segregować czy nie. 

Istotą nowych przepisów ma być bowiem 

zachęcanie mieszkańców do segregacji śmieci. W 

związku  

z tym wysokość opłat uzależniona jest od tego 

czy śmieci będziemy segregować czy też nie. Na 

wniosek Prezydenta Jeleniej Góry Rada Miejska 

uchwaliła, iż stawka za wywóz śmieci 

segregowanych wynosić będzie 18 zł od osoby a 

za wywóz śmieci niesegregowanych 28 zł od 

osoby. Stawki te są jednymi z najwyższych w 

Polsce, przeciwko czemu protestowało wielu 

mieszkańców i radnych opozycji. Być może ceny 

po rozstrzygnięciu przetargu zostaną trochę 

obniżone. Miejmy taką nadzieję.  

Ci, którzy zadeklarowali, że nie chcą segregować 

odpadków - wszystkie śmieci będą wrzucać do 

jednego pojemnika (koloru czarnego). Ci którzy 

zadeklarowali segregację, muszą mieć cztery 

pojemniki: jeden do papieru (kolor niebieski), 

drugi do szkła (kolor zielony), trzeci do plastyku 

(kolor  żółty) i czwarty na pozostałe odpady 
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(kolor czarny). Pojemniki do śmieci tzn. 

zmieszanych  

(niesegregowanych), ma dostarczyć firma, która 

będzie wywoziła śmieci w Jeleniej Górze (o ile 

właściciele nieruchomości nie posiadają 

własnych). Bardziej skomplikowana sprawa jest z 

osobami, które będą segregować śmieci. Miasto 

ma zorganizować 150 tzw. gniazd do odbioru 

śmieci segregowanych. Tam pojemniki zostaną 

dostarczone. Gniazda lokalizowane będą gównie 

w zabudowie zwartej, a więc na osiedlach 

zabudowanymi budynkami wielorodzinnymi. Na 

osiedlach domków jednorodzinnych dostarczane 

mieszkańcom mają być worki w odpowiednich 

kolorach do segregacji odpadów. 

Śmieci niesegregowane odbierane będą raz w 

tygodniu. Śmieci segregowane odbierane będą 

raz na dwa tygodnie. Ponadto zostaną utworzone 

punkty od odbioru śmieci wielkogabarytowych  

i specjalistycznych. 

Opisane rozwiązania dotyczą tylko osób 

fizycznych. W przypadku przedsiębiorstw nadal 

firmy będą indywidualnie podpisywały umowy 

na wywóz śmieci. 

Nowy system niesie wiele pytań i wątpliwości jak 

w praktyce poszczególne rozwiązania będą 

funkcjonowały. Uchwalona przez parlament 

ustawa ma wiele luk. Jak nowy system zadziała  

w praktyce, tego dowiemy się w pierwszych 

dniach lipca.  
Na pytania Redakcji odpowiedzi udzielił Radny PIS p. Krzysztof Mróz 

 

 

 

Maj to miesiąc egzaminów maturalnych. 

Dawniej, w zniewolonej PRL poziom nauki w 

liceum był wyższy niż obecnie. Dzięki temu w 

latach 80-tych i 90-tych dysponowaliśmy 

dynamicznym, wykształconym społeczeństwem. 

Był to nasz atut po odzyskaniu suwerenności w 

1989r. Jak został zmarnotrawiony po 

transformacji, to temat na inny artykuł.  

Mój program z matematyki i fizyki w IV 

klasie (ostatniej) obejmował zagadnienia, jakie 

obecnie są wykładane na I roku studiów 

politechniki. Z języka polskiego czytaliśmy dużo 

lektur, dyskutowaliśmy o nich na lekcjach. 

Nauczyciele uczyli nas samodzielności myślenia i 

wypowiedzi. Wypracowanie maturalne musiało 

pokazać, że abiturient zna literaturę ojczystą, 

dobrze dobiera przykłady, cytuje wypowiedzi 

bohaterów książek. Mimo zniewolenia, nasze 

wypowiedzi były bardziej wolne i dojrzałe niż 

teraz, kiedy to trzeba napisać krótką rozprawkę i 

wstrzelić się w tzw. „kryteria oceniania” Można powiedzieć, że obecnie młodzież ma pisać pod 

określony schemat oczekiwań egzaminatorów. Zamiast samodzielności myślenia promuje się znajomość 

określonych schematów. Królują testy, które zastąpiły bardziej samodzielne wypowiedzi. Narodem 

nieuków łatwiej manipulują media. Zachęcam więc wszystkich: Czytajcie polskie piękne dzieła 

literackie, poezję powieści, poematy. Rozsmakujcie się w pięknym języku ojczystym. Poniżej 

przytaczam kilka cytatów z wypracowań. Mam nadzieję, że Państwo łatwo rozpoznają, z jakich lektur 

kanonu szkolnego pochodzą. Miłej lektury  
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 Soplica zabił Stolnika, ale ten mu 

wybaczył, ponieważ Soplica zrobił to 

niechcący. 

 Jacek Soplica po swojej śmierci był 

jakiś nieswój, ale przecież wiedział, że 

całe życie poświęcił ojczyźnie. 

 Robak, ratując Tadeusza, strzelił do 

niedźwiedzia, który nie wiedział, że 

jest jego ojcem. 

 Ksiądz Robak strzelił do 

niedźwiedzia, który zwalił się z 

hukiem i nie  czekając na oklaski 

pobiegł do domu. 
 Soplica ukrył się jako robak pod 

suknią. 

 Jacek Soplica pochodził z biednej, 

niezamężnej szlachty. 

 Z upływem lat Hrabia coraz słabiej 

uciskał swoje pokojówki i kucharki 

 Tadeusz ujrzał Zosię po raz pierwszy 

tylko w papilotach. 

 Gerwazy wyciągnął szablę i strzelił. 

 Dwór Sopliców był patriotyczny, bo zegar grał Mazurka Dąbrowskiego, a na ścianach 

powiesili patriotów. 

 Jacek postanowił, jak Tadeusz i Zosia dorosną - związać ich razem. 

 Przez pamięć o Jacku Soplicy nazwano jego imieniem wódkę. 

 Jacek Soplica miał kilka wycieleń. 

 Wojski przyłożył ucho do ziemi żeby zobaczyć gdzie jest niedźwiedź. 

 

 Antygona zakończyła swe życie śmiercią. 

 Antygona czuła miłość do brata i dlatego zakopała go mimo zakazu króla. 

 Najsłynniejszym mówcą starożytnim był Domestos 

 

 Po powrocie do domu Wokulski zamknął się w sobie i nikogo nie wpuszczał. 

 Na skutek żałoby swojej matki Iwona urodziła się 5 lat po śmierci ojca. 

 Wallenrod dał znak Aldonie, że już nie żyje. 

 Trójkąt równoramienny ma równe ramiona, jednak jeden z boków jest 

 krótszy.   

 W życiu Pitagorasa liczyło się tylko liczydło oraz kalkulator, którego wtedy 

 jeszcze nie znano. 

 

 

 Robinson z Piętaszkiem wkrótce zaludnili bezludną wyspę.  

  
  

Po ostatnim cytacie środowiska lewackie i genderowe z zadowoleniem uznają, że nasza edukacja 

rozwija się we właściwym kierunku ;) 

 
M. Ludorowski 
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