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1 i 2 Listopada
Początek listopada to wyjątkowy 

czas. Czas refleksji i zadumy, 
w które wprowadzają nas -  Dzień 
Wszystkich Świętych i Dzień Za
duszny. Większość z nas udaje się 
wówczas na cmentarze, aby zapa
lić lampki i w modlitwie połączyć 
się z tymi, którzy odeszli.

1 listopada Kościół uroczyście 
wspomina Wszystkich Świętych 
radując się z faktu, że wielu zmar
łych dostąpiło zbawienia i przeby
wa u Boga w niebie. Tego dnia 
wspominamy nieprzeliczony tłum 
świętych i zbawionych, którzy ota
czają nas i dodają odwagi. W cen
trum obcowania świętych jest sam 
Bóg, który wzywa nas do świę
tości.

2 listopada jako Dzień Zaduszny 
poświęcony jest modlitwom za 
wszystkich zmarłych. W ten szcze
gólny czas smutek i tęsknota za ty
mi, których już nie ma, odczuwal
ne są mocniej, a atmosfera świąt 
sprawia, że częściej zastanawia
my się nad samym sobą, nad sen
sem naszego życia, nad przemija
niem i życiem wiecznym.

Palą się znicze...
Przypominają,
Że ktoś odchodzi,
Inni zostają.
Pośród cmentarzy 
Cichych uliczek 
Jak wierna pamięć  -  

Palą się znicze...
(„Znicze”, Ryszard Przymus)

1 i 2 listopada znicze płoną na 
cmentarnych kwaterach wojsko
wych, na grobach powstańczych, na 
polnych i leśnych mogiłach, gdzie 
pochowani są bezimienni żołnierze,

na miejscach straceń, przy tablicach 
pamiątkowych poświęconych pamię
ci poległych i zabitych we wszystkich 
wojnach. Ognie płoną również na 
grobach ludzi szczególnie zasłużo
nych dla Polski i jej kultury.

Święto Zmarłych -  mimo postę
pującej komercjalizacji -  to dzień 
bardzo ważny i potrzebny. Odda
wanie czci zmarłym to jeden z naj
starszych obrzędów w naszej kul
turze, dzięki któremu możemy za
chować pamięć o naszych przod
kach i nie stracić własnej tożsamo
ści. Chwila zadumy i refleksji ogar
nia na cmentarzu każdego -  nawet 
tych, którzy odwiedzają to miejsce 
tylko raz w roku.
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Mogiły bohaterów na Powązkach Wojskowych (strona internet. Szlak „Szarych Szeregów")

Na cm entarzu p łom yki zło te  
i groby w chryzantemach.
Ludzie przyszli tu z  m yślą o tych, 
których ju ż  nie ma.
W spominają drogie imiona, 
zasłaniają lam pki p rzed  wiatrem, 
dla tych bliskich wieńce zielone  
i bukiety jesienne pełne kwiatów. 
(„Św ięto Zmarłych” -  Helena Bechler) 

* * *

W dniu Zaduszek,
W czas jesieni,
O dwiedzam y bliskich groby,
Zapalam y zasm uceni 
M ałe lam pki znak żałoby.
Światła cm entarz rozjaśniły,
Że aż łuna bije w dali,
Lecz i takie są  mogiły,
Gdzie nikt lam pki nie zapali. 
(„Zaduszki” -  W ładysław  Broniew ski) Kwesta na Starych Powązkach w Warszawie

Jak co roku, kwestują tu znani artyści, przedstawiciele świata kultury, życia 
społecznego i politycznego. Dochód przeznaczony jest na ratowanie powąz
kowskich zabytków, renowację pomników, rzeźb, kaplic nagrobnych, kata
kumb itp. W minionym roku można było tu spotkać m.in. p. Emilię Krakowską 
lub wrzucić datek do puszek artystów z zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

* * *

K iedy m iedzianą rdzą 
pożółkłych jesiennych liści więdną obłoki, 
zgadujemy, czego od nas obłoki chcą, 
sm utniejące w dali sw ojej wysokiej.
N a s iw yc h  p u k la c h  uk ła d a  s ię  b a b ie  
lato,
na grobach lam py m igocą umarłym  
duszom,
ju ż  niedługo, niedługo czekać nam na to, 
ju ż  i nasze dusze ku tym lampom  
wkrótce wyruszą.
Jeżeli życie je s t  nicią  -  można przeciąć  
tę nić,
i odpłynąć na obłoku n iby na srebrnej 
tratwie...
Ach, jak łatwo, ach, jak łatwo byłoby żyć, 
gdyby nie żyć było je szcze  łatwiej! 

(„D zień  zaduszny” -  Jan Brzechwa)
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Z życia naszych parafii

Wycieczka do Szczecina
Z naszymi Czytelnikami pra

gniemy podzielić się mifą infor
macją: byliśmy w Szczecinie! 
Przeżyliśmy wspaniafy wypo
czynek w Parafii Szczecińskiej 
w dniach od 30 lipca do 3 sierp
nia 2018 r.

Grupa najstarszych ministran
tów z parafii Kotłowskiej wraz 
z ks. proboszczem Julianem Ko
pińskim -  na zaproszenie Księ
dza Administratora Diecezji Sta
nisława Bosego -  wypoczywała 
i zwiedzała piękny Szczecin 
i okolice. Ksiądz Administrator 
Stanisław oraz Ksiądz Tadeusz 
zatroszczyli się o to, abyśmy mo
gli zwiedzić jak najwięcej szcze
cińskich zabytków. Wycieczka 
była bardzo udana, czuliśmy się 
wspaniale. Za wielkie serce, go
ścinność i opiekę składamy Go
spodarzowi Diecezji Księdzu Sta
nisławowi oraz Księdzu Tade
uszowi serdeczne podziękowa
nie. Zadowolona i wypoczęta

młodzież wraz z Księdzem Pro- I ponownie odwiedzimy szczeciń- 
boszczem wróciła do Kotłowskiej ską parafię.
Parafii. Mamy nadzieję, że za rok I (D. K.)
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Z prac Biskupa Wiktora Wysoczańskiego

Historyczne, teologiczne i prawnokościelne 
podłoże powstania starokatolicyzmu (23)

Uroczystość Wszystkich Świętych -  obraz Albrechta Diirera (1471 -  1528) z ołta
rza w Landau z 1511 r. Dzień 1 listopada -  Uroczystość Wszystkich Świętych -  wy
wodzi się ze wspominania w jednym wybranym dniu wszystkich męczenników 
chrześcijańskich

(Poniżej kontynuujemy rozważania z po
przedniego numeru „Rodziny”, przedsta
wiające kierunki reformatorskie, zmierza
jące do odnowy Kościoła).

Także w Szwajcarii księża -  
zwolennicy reform, wśród nich 
wielu uczniów Wessenberga i Sa- 
ilera ( t  1832), pod przewodnic
twem członków kapituły Uznach- 
-Rappersvill, wystąpili z postępo
wymi postulatami. Domagano się 
zwołania Synodu i utworzenia sa
modzielnej archidiecezji szwajcar
skiej. Ks. Alois Fuchs z Rapper- 
svill w 1833 r. opublikował kazanie 
pt.: „Nie ma zbawienia bez Chry
stusa”, zawierające całościowy 
program reform. Dowodził, że bi
skup Rzymu pozostaje w sprzecz
ności ze starą strukturą Kościoła. 
Domagał się przywrócenia daw
nych praw osobom świeckim i du
chownym, diecezjom i Kościołom 
narodowym; wprowadzenia do li
turgii języków narodowych i znie
sienia przymusowego celibatu. 
Jego imiennik -  ks. Christoph 
Fuchs, występując z planami re
form rozważał możliwość przyłą
czenia się do Kościoła Utrechc- 
kiego. Wielu księży skupiło się 
w organizacji „społeczeństwo Hel- 
weckie”, której przewodniczącym 
w 1834 r. został wybrany ks. Alois 
Fuchs. Pod względem teologicz
nym organizacja ta była wspiera
na przez wybitnych profesorów 
teologicznego zakładu naukowe
go w Lucernie, zwolenników po
glądów Wessenberga i Sailera. 
Spośród nich wymienić należy 
przede wszystkim proboszcza ko
legiaty w Lucernie Josefa Burkar- 
da Leu ( t  1863), wuja i nauczycie
la Edwarda Herzoga, później
szego pierwszego biskupa Ko
ścioła Chrześcijańskokatolickiego 
Szwajcarii.

Z biegiem czasu okazało się, że 
idee Oświecenia, bazujące głów

nie na rozumie i moralności, nie są 
w stanie doprowadzić do rzeczy
wistej reformy Kościoła. Toteż teo
logia katolicka znalazła sojusznika 
w ówczesnej filozofii, której szczy
towym wyrazem na przełomie 
XVIII i XIX wieku stał się idealizm 
niemiecki (Kant, Fichte, Hegel, 
Schelling, Jakobi i in.). Bp U. Kury 
konstatuje: „Krytyka rozumu oraz 
rewolucyjne wręcz poglądy tych 
filozofów, wstrząsnęły dogłębnie 
nie tylko aksjomatami filozofii 
okresu Oświecenia, ale zakwe
stionowały również podstawy 
scholastycznej teologii szkolnej; 
z drugiej znów strony, otwarły one 
przed teologami katolickimi moż
liwości ukazania przekazanej tra
dycją treści wiary w sposób po
głębiony oraz wykazania jej słusz

ności w duchu odpowiadającym 
potrzebom czasu”.

Pewne zasługi położył w tym 
zakresie wymieniony już J. M. 
Sailer -  późniejszy biskup Re
gensburga. Nawiązując do filo
zofii idealistyczno-romantycznej 
(Schelling, Jacobi) -  jako teolog
-  z naciskiem domagał się po
głębienia życia kościelnego, „poj
mowanego jako mistyczna po
bożność przeżyć religijnych, któ
rych celem jest intuicyjne, bez
pośrednie i uszczęśliwiające jed
noczenie się z Bogiem”. Oddzia
ływał on pobudzająco na szero
kie kręgi południowo-niemieckie- 
go i szwajcarskiego duchowień
stwa, jak również na starokatoli
ków pierwszej generacji.

cdn.
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Warszawa XIX wieku: Obchody Zaduszek

Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie,
„Dwa ludne miasta leżą obok siebie, dwie stolice, jedna żywych, 

druga umarłych; Warszawa -  i obok Cmentarz Powązkowski. Pierw
sza wre gwarem pełnym życia, druga należy całkiem do przeszłości, 
osnuta poważnym całunem wspomnień zgasłych pokoleń i upłynnio
nych wieków.

Rok 1888. Józef Pankiewicz: Powązki w Dniu Zadusz- 
nym. Kłosy 1888, nr 1218

Dzień po dniu pojedyncze rodzi
ny odwiedzają to miejsce, daleko 
już ludniejsze od samej Warszawy, 
odprowadzając na wieczny odpo
czynek zmarłych swoich, ale są 
dwa dni wydatne w roku, w których 
miasto życia idzie gromadnie do 
milczącej stolicy śmierci, aby tam 
podumać nad znikomością docze
snej pielgrzymki. Temi dniami są: 
w czerwcu dzień Bożego Ciała, 
w listopadzie Zaduszki. Pierwszy 
dzień uroczysty okazałem i odzna
cza się procesyami. Jeżeli w mu- 
rach Warszawy te, przy świetnej 
wystawie religijnej, głębokie wy
wierają wrażenie, jakżesz się ono 
potęguje, gdy pochód żyjącego po
bożnych orszaku, wpośród miasta 
umarłych postępuje zwolna z tąż 
samą pieśnią: Twoja cześć, chwa
ła, nasz wieczny Panie, na wiecz
ne czasy niech nie ustanie.

Echo jej odbija się żałobnie 
o wspaniałe groby, jak o proste 
drewniane krzyże i skromne z dar
ni mogiłki i powtarza w długich 
a ciemnych sklepieniach katakumb 
piętrowych. Pieśni pobożne łączą 
się z powiewem niesionych chorą
gwi, z szumem drzew, które w tym 
przybytku śmierci ściele sobie 
gniazda. Jakże różny i równie po
ważny obraz stawia nam ten cmen
tarz w Zaduszki.

Pobożni, według dawnego zwy
czaju, zbierają się tu gromadnie 
nad samym wieczorem, w pierw
szych dniach listopada każdego ro
ku. Mrok wieczorny zapada: naraz 
jasna łuna zaczyna rozświecać 
ciemnię cmentarną. Przy wielu gro
bach staje osierocona rodzina, za
palając lampki i świece i przy ich 
blasku odmawiając modlitwy za 
dusze drogich zmarłych, których 
wspomnienie pozostało sercową

dla niej pamiątką. Dziwny, fanta
styczny przedstawia się oczom na
szym obraz tych grobowców, krzy
żów, mogił i długich katakumb, po 
których rzucają migotliwy blask 
lampki kolorowe i mrugające pło
mykami świec. Milczenie głębokie 
w około przerywa nieraz świst wia
tru jesiennego, który głuszy i tłumi 
cichy jęk serc boleścią złamanych 
lub rzewny płacz sierocy”. (Tygo
dnik Ilustrowany, 1864, nr 268).

„Od rano warszawianie powo
zami, dorożkami i pieszo, dążyli 
uczcić spokojnych mieszkań
ców mogił. Cmentarz zmienił się 
w prawdziwy spacerowy ogród. 
W bramach i w głównej alei, ścisk 
był nie do opisania. W kościele 
cmentarnym od świtu odprawiane 
były wotywy i msze, za spokój dusz

spoczywających w stolicy, w której 
króluje równość zupełna. W Dniu 
Zadusznym święcony jest zwyczaj 
dawny oświetlania grobów kagan
kami i lampkami. I tworzy to ilu

minację malowniczą, 
świadczącą, że jeszcze 
żyją serca, które kocha
ją  przeszłość. Pomimo 
niezaprzeczalnego po
rządku, jaki obecnie pa
nuje w tem mieście 
umarłych (...) godzi się 
drogę wiodącą do cmen
tarza dotychczas nie- 
ocienioną, jak najrych
lej obsadzić drzewami 
i uwolnić od zabójczych 
dla zdrowia zawsze, 
a teraz bardziej niż kie
dykolwiek wyziewów 
błotnych (...) 82-letnia, 
dziś przypadająca rocz
nica założenia cmenta
rza, skłania nas do 
zwrócenia uwagi na ten 
przedmiot zarządu Miej
skiego”. (Kurier War
szawski, 1872, nr 244).

„Święto Zmarłych 
Warszawa obchodziła 

wczoraj z całą powagą, z całą uro
czystością. Stu tysięczny tłum pły
nął od rana potężną falą na cmen
tarne pole (...). Przejścia na nie
których punktach ulic ku Powąz
kom prowadzących były tak trudne, 
iż tłum kwadransami całemi wycze
kiwać musiał. Wieczorem oświetlo
no wszystkie niemal groby. Ilumi
nacja była tak potężna, iż łuna jej 
zaniepokoiła straż ogniową”. (Ku
rier Warszawski, 1880, nr 245).

„Jak się dowiadujemy ze źródła 
policyjnego, Cmentarz Powązkow
ski w Dzień Zaduszny odwiedziło 
do 80 000 osób. W niedzielę było 
na cmentarzu 1500 osób, a w Dzień 
Wszystkich Świętych 3000 osób”. 
(Kurier Warszawski, 1880, nr 247).

„Doroczna wędrówka na mogiły 
umarłych rozpoczęła się wczoraj
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na wieczne czasy niech nie ustanie...
przy pięknej pogodzie. Cmentarz 
Powązkowski był głównym celem 
pielgrzymki, tam bowiem, jak do
tychczas, znajdują się mogiły za
mykające śmiertelne szczątki dro
gich dla serca współczesnych po
koleń osób. Ponieważ Powązki 
z d. 13 czerwca r.b. zostały już na 
obecnej swej przestrzeni zamknię
te i dalej rozszerzać się nie będą, 
zaznaczamy więc w Święto Umar
łych, iż główny nasz cmentarz 
w r. 1890 obchodzić będzie stulet
nią rocznicę swego założenia. (...)
Od wczesnego południa tłumy za
pełniały rogatki, a kościółek św.
Karola Boromeusza na cmentarzu 
podczas nieszporów żałobnych, 
rozpoczynających uroczystość Za
duszek, zaledwie nieliczną garst
kę mógł pomieścić.(...) Dziś od sa
mego rana wagony tramwajowe 
znajdują się w oblężeniu i pod wie
czór należy się spodziewać na Po
wązkach obecności większych, niż 
wczoraj, tłumów.(...) Żniwa żebra
ków powązkowskich zdają się 
przechodzić do wspomnień kroni
karskich, o ile bowiem mogliśmy 
zauważyć, liczne rzesze dziadów 
nie obudzały już zbytniej litości 
zwiedzających cmentarz, a nato
miast ofiary pobożnych obficie pły-

Rok 1864. Wieczór Zaduszek na Cmentarzu Powązkowskim -  rys. Wojciech Gerson. 
Tygodnik Ilustrowany 1864, nr 268, s. 420

nęły do puszek starców z Towarzy
stwa Dobroczynności oraz osób 
kwestujących na budowę kościoła 
praskiego (...) Do późnego wieczo
ra krążyły po cmentarzu tłumy, któ
rym grzechotki dozorców przypo
minały nareszcie, że czas już za
mykać bramy” (Kurier Warszaw
ski, 1888, nr 304).

Stara pocztówka archiwalna: Starzec i śmierć -  mai. A. Monastyrski

To milion ogni na mogiłach 
płonie,
Ten święty płomień miej 
i chowaj w łonie 
-Bożydar

Memento
Pójdź! -  Oto cmentarz...
Wzdłuż ławą szeroką 
Ciągną się krzyże, pomniki 
i groby.
Aż mgła zachodzi utrudzone 
oko,
A w mgle majaczy jeden szłak 
żałoby.
/  ziemia owa wydaje się pała  
Krzyżami czarna, pomnikami 
biała.
I zawieś wieńce i ugnij kolano.
A kiedy wstaniesz z  obrzmiałą 
powieką,
Spojrzyj na krzyże  -  tam ujrzysz 
świetlaną łunę,
Jak złoci się we mgłach 
daleko...
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1918-2018

100 lat niepodległości
W listopadzie 2018 roku przy

pada szczególna rocznica -  stu
lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

11 listopada 1918 r. spełnił się 
sen pokoleń Polaków -  Państwo 
Polskie narodziło się na nowo. 
Po rozbiorach i 123 latach nie
woli naznaczonej walką, cierpie
niem i wysiłkiem wielu pokoleń 
Polaków -  Polska powróciła 
na mapę świata.

Święto 11 Listopada to nie tylko 
symboliczne ukoronowanie drogi 
do wolnej Polski, którą pokonało 
sześć pokoleń żyjących pod roz
biorami. To także dzień pamięci
0 wszystkich obrońcach ojczyzny, 
którzy przelali krew w wojnach na
poleońskich, w licznych zrywach 
niepodległościowych -  powstaniu 
listopadowym i styczniowym oraz 
na polach bitewnych I wojny świa
towej, w walkach z 1919 r. czy woj
nie polsko-bolszewickiej 1920 r.

Odzyskanie niepodległości do
konało się poprzez walkę pełną po
święcenia i bohaterstwa nie tylko 
na polach bitew, ale i w codzien
nych zmaganiach naszych roda
ków zamieszkałych na terenach 
byłej Rzeczypospolitej, jak
1 na emigracji. Bohaterowie tamte
go okresu, mimo aresztowań, szy
kan, wywózek i represji ze strony 
zaborców, byli w stanie uchronić 
i rozwinąć narodową tożsamość, 
a następnie przekazać ją  następ
nym pokoleniom, żyjącym już 
w odrodzonej Polsce.

Marzenia o wolności spełniły się 
wraz z klęską wszystkich trzech 
zaborców i zakończeniem I wojny 
światowej. Odbudowa państwowo
ści, po 123 latach zaborów, była 
procesem złożonym. 10 listopa
da 1918 r. powrócił do Warszawy, 
zwolniony z więzienia w Magde
burgu, Józef Piłsudski. 11 listopa
da 1918 r. podpisano zawieszenie 
broni na froncie zachodnim. Dekre
tem z tego samego dnia Rada Re

Marszałek J. Piłsudski

gencyjna oddała Józefowi Piłsud
skiemu naczelne dowództwo nad 
wojskiem, a 14 listopada 1918 r. 
rozwiązała się, przekazując całą 
władzę nad tworzącym się pań
stwem Marszałkowi Piłsudskiemu.

Narodowe Święto Niepodle
głości to dla Polaków jedno 
z najważniejszych świąt pań
stwowych. Podczas dorocznych 
obchodów czcimy pamięć tych, 
którym zawdzięczmy własne 
państwo, którym udało się pod

nieść kraj z ogromnych znisz
czeń, stworzyć warunki rozwoju 
ekonomicznego, modernizacji 
gospodarczej i cywilizacyjnej.

Dzień 11 listopada ustanowiony 
został uroczystym Świętem Nie
podległości na mocy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Świę
cie Niepodległości. Święto to zo
stało zniesione po II wojnie świato
wej -  w 1945 r., a następnie przy
wrócone ustawą z dnia 15 lute
go 1989 r.
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Twórcy niepodległości -  Piłsudski i Paderewski
O ile Ignacy Jan Paderewski był 

przykładem „światowca”, wizjonera 
i męża stanu, to Józef Piłsudski 
prezentował typ praktyka i realisty, 
człowieka czynu. Obydwu od sa
mego dzieciństwa łączyła chęć 
walki o niepodległość zniewolonej 
ojczyzny, obydwaj wyróżniali się 
pracowitością oraz wysoką inteli
gencją i znajomością polityki.

J. Piłsudski i I. J. Paderewski po
chodzili ze starych szlacheckich ro
dów, które odczuwały stratę nie
podległości w szczególny sposób. 
Będąc elitą polityczną dawnej Rze
czypospolitej, straciły one wraz 
z jej upadkiem nie tylko pozycję 
i wpływy społeczne czy material
ne, lecz samą rację bytu. Dziadko
wie jednego i drugiego brali udział 
w powstaniu listopadowym. 
W styczniowym ojciec J. Piłsud
skiego walczył, a ojciec I. J. Pade
rewskiego ukrywał powstańców

W trakcie spotkania w Belwederze 4 stycznia 1919 r. doszło do zderzenia dwóch 
skrajnie różnych osobowości -  J. Piłsudskiego i i. J. Paderewskiego

i dostarczał im broń -  za co został 
aresztowany przez kozaków na 
oczach czteroletniego syna, co 
zrobiło na nim niezapomniane wra
żenie. Matka I. J. Paderewskiego

urodziła się na carskiej zsyłce, je
go nauczycielem był dawny po
wstaniec listopadowy.

cd. na str. 10

Polacy wykorzystali swoją szansę w 1918 roku
Polska w 1918 roku wykorzysta

ła swoją szansę -  podkreślają hi
storycy. 100 lat temu nasz kraj od
zyskał niepodległość. Po 123 latach 
niewoli Polska powróciła na mapę 
Europy. Na pamiątkę tego wydarze
nia, 11 listopada obchodzimy Naro
dowe Święto Niepodległości.

W chwili odzyskania niepodległo
ści sytuacja w Polsce była bardzo 
zła. Mimo tego radość z odzyskanej 
swobody przesłaniała społeczeń
stwu polskiemu wszystkie troski 
i kłopoty młodej niepodległości.

Jak zanotowała w „Dziennikach”
Maria Dąbrowska: .... słowa są
bezsilne, aby wyrazić ogromność 
chwili. (...) tworzy się wreszcie Pol
ska Zjednoczona i Niepodległa” 
(zapis z 8.10.1918 r.). I dalej: „Ży
jemy w baśni, w najprzecudniejszej 
baśni. Zdaje mi się, że nie jesteśmy 
dość wielcy, aby czuć się dostatecz
nie szczęśliwi. Nie jesteśmy dość 
dobrzy, aby być godni. O, bądźmy 
wielcy i dobrzy. (...) Polska się łą
czy, odbudowuje, o, Boże (...) Pol

ska Zjednoczona i Niepodległa” 
(zapisz 13.10.2018 r.).

Reakcja każdego polskiego pa
trioty była jednakowa. Cóż dopiero 
mówić o zwolennikach Piłsudskie
go i legionistach, którzy czarno 
na białym udowodnili, że „chcieć to 
móc”. 11 listopada 1918 r. Włady

sław Broniewski zapisał w pamięt
niku: „Cały gmach ucisku, dławią
cy kraj przez sto dwadzieścia trzy 
lata, runął w ciągu jednego dnia...”.

Jeszcze 34 lata po pamiętnych 
wydarzeniach z jesieni 1918 roku

cd. na str. 10

Żołnierze 1. Pułku Ułanów i Brygady Legionów (beliniacy) podczas biwaku najpraw
dopodobniej w czasie walk na Podhalu
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Twórcy niepodległości...
cd. ze str. 9

U jednego i drugiego martyro
logia rodzinna i narodowa była 
ściśle związana z miłością 
do utraconej ojczyzny i poważ
nym bodźcem do walki o jej od
zyskanie. Byli wychowani w tym 
samym duchu, na tej samej lite
raturze, przesiąkniętej roman
tycznym kultem narodu. I. J. Pa
derewski pisał o sobie, że chciał 
„zostać kimś”, aby móc „coś zro
bić dla Polski”.

J. Piłsudski, fizycznie aktywny, 
zdecydowany, wierzący w moc 
woli i determinacji, nie miał złu
dzeń, że jakiekolwiek państwo 
pomoże w sprawie polskiej, jeże
li w tym nie będzie widziało wła
snego interesu. W jego pojęciu 
wolność Polski mogli wywalczyć 
jedynie Polacy, więc nie było co 
się oglądać na resztę świata. 
Przebywając w hermetycznych 
warunkach carskiej Rosji, nie był 
w stanie zrozumieć realiów szer
szej geopolityki.

I. J. Paderewski wybrał inną 
drogę, aby „zostać kimś”, i jego 
doświadczenia życiowe dopro
wadziły go do skrajnie innego 
spojrzenia. W trakcie podróży 
po całej kuli ziemskiej i kontak
tów z ludźmi różnych narodowo
ści oraz warstw społecznych 
przekonał się, jak mało liczono 
się z Polską. Zaimponowały mu 
bogactwo i siła moralna i militar
na zachodnich państw. W Ame
ryce ujrzał nie tylko potęgę ma
terialną, ale i przyszłość. To zde
rzenie ze światem przekonało 
go, że machanie szablą w Pol
sce nigdy do niczego nie dopro
wadzi i że w nowoczesnej erze li
czą się jedynie moc oraz wpływy, 
jaką dają mocna gospodarka i fi
nanse.

Te niby sprzeczne podejścia 
sprawiły, że kiedy przyszło co do 
czego, ci dwaj mężowie opatrz
nościowi idealnie się uzupełnili. 
Gdy I. J. Paderewski poprawiał 
wizerunek Polaków na całym 
świecie, przekonywał prezydenta

Stanów Zjednoczonych W. Wil
sona, a potem rządy Francji 
i Wlk. Brytanii o konieczności od
tworzenia państwa polskiego, J. 
Piłsudski tworzył zalążek sił 
zbrojnych, aby przejąć władzę 
w odpowiedniej chwili. Ta sym
bioza ogromnie ułatwiła proces 
odrodzenia państwa polskiego 
oraz jego akceptacji przez za
chodnich sprzymierzeńców.

Kiedy 4 stycznia 1919 r. I. J. 
Paderewski przybył do Belwede
ru na pierwsze spotkanie z J. Pił
sudskim, nastąpiło zderzenie nie 
tylko dwóch skrajnie różnych 
osobowości, ale też dwóch prze
ciwieństw; z jednej strony częs
to rubaszny żołnierz, z drugiej 
wyrafinowany salonowiec. Było 
to też zderzenie dwóch apo
dyktycznych natur przyzwycza
jonych do gloryfikacji własnego 
otoczenia. W Belwederze J. Pił
sudski był Komendantem i Na
czelnikiem, w hotelu Bristol, 
a później na Zamku, I. J. Pade
rewski był geniuszem -  idolem 
(oprać, na podst. Rz. PlusMinus 
z 2-3.12.17).

Polacy wykorzystali swoją szansę w 1918 roku
cd. ze str. 9

Jan Lechoń wspominał w spisy
wanym w Nowym Jorku „Dzienni
ku” ten dzień, „kiedy Polska sta
ła się wolna, kiedy spełniło się to, 
co było zarazem marzeniem, naj
namiętniejszą żądzą mej młodo
ści i zdawało się szczęściem nie
dościgłym, proroctwem, którego 
wypełnienia byliśmy niegodni do
czekać. (...) Następnego dnia ra
no Piłsudski już był w Warszawie 
i widziałem, jak go niesiono na ra
mionach przed pałacem Radzi- 
wiłłowskim. (...) Pamiętam fakty, 
nie pamiętam uczuć tamtych mie
sięcy. Ale kto je przeżył, tego nikt 
i nic nie przekona, że są rzeczy 
niemożliwe. Gdy byłem dziec
kiem, niepodległość Polski była 
właśnie rzeczą najniemożliw- 
szą. I widziałem -  gdy stawała się 
ciałem”.

Przeważająca większość spo
łeczeństwa odczuła zjednocze
nie ziem polskich w ramach wła
snego państwa jako ogromny hi
storyczny sukces narodu. Wolne 
państwo otwierało każdemu oby
watelowi, choć nie zawsze w rów
nym stopniu, szansę działania 
i spełnienia oczekiwań. Te jednak 
nie mogły być szybko urzeczy
wistnione. Podzielone między 
trzech zaborców państwo polskie 
było bardzo zdezorganizowane. 
Charakteryzował je nierówno
mierny poziom rozwoju społecz
nego i cywilizacyjnego, ogólny 
niedorozwój w stosunku do kra
jów zachodnich i wysokie straty 
materialne poniesione w wyniku 
wojny i rabunkowej polityki oku
pantów. Ocenia się je na oko
ło 30% majątku narodowego. 
Szerzyło się więc bezrobocie 
i nasilały kłopoty aprowizacyjne.

Na trudności gospodarcze na
kładały się jeszcze odmienności 
poszczególnych dzielnic w dzie
dzinie prawnej, administracyjnej, 
monetarnej i nawet kulturalno- 
-obyczajowej i świadomościowej, 
nie wspominając już o różnicach 
natury socjalnej, etnicznej, wy
znaniowej itp. Na każdym kroku 
napotykano trudności integracyj
ne, by tylko dla przykładu podać 
kłopoty z uporządkowaniem sie
ci kolejnictwa, co barwnie i wier
nie opisał inżynier Julian Gins- 
bert: „Pociąg biegnący z Warsza
wy do Zebrzydowic znajdował 
się naprzód przez 300 km pod 
opieką kodeksu Napoleona i prze
pisów prawa rosyjskiego; na 
Śląsku podpadał przez 60 km 
prawodawstwu niemieckiemu; 
wreszcie ostatnie 40 km przeby
wa w sferze prawodawstwa au
striackiego”.
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Z polskich tradycji ludowych

„Na Zaduszki przychodzą z tamtego świata duszki”
Z Zaduszkami związanych by

ło niegdyś wiele ludowych zwy
czajów i wierzeń. Przed tym 
dniem porządkowano nie tylko 
groby, ale także domy. Wierzono, 
że dusze zmarłych wracają tego 
dnia w miejsca, w których bywa
ły za życia. Zostawiano dla nich 
otwarte furtki i drzwi. W domach 
czekały dla nich np. pieczone pie
rogi, chleb, bób, kasza. Na Pod
lasiu zaś gotowano specjalnie dla 
młodych duszyczek kisiel owsia
ny, po czym pełną miskę pozo
stawiano na stole. Wieszano też 
czysty ręcznik, obok stawiano 
wodę i mydło, aby dusze mogły 
się obmyć. Przekazywano sobie 
opowieści o spotkaniach z dusza
mi zmarłych, błąkającymi się po 
lasach, a od zmierzchu po cmen
tarzach i w pobliżu kościołów. 
Jeszcze w XIX wieku, w niektó
rych rejonach Litwy, Kurlandii 
i Prus, oraz na wschodnich tery
toriach dawnej Polski, odprawia
no obrzęd zwany Dziadami. Jego 
istotą było „obcowanie żywych 
z umarłymi”, a konkretnie nawią
zywanie relacji z duszami przod
ków (dziadów), okresowo powra
cającymi do swych dawnych sie
dzib.

Bardzo popularne na terenie 
całej Polski było rozdawanie je
dzenia i jałmużny dziadom ko
ścielnym. Byli to pobożni piel
grzymi, którzy krążąc od kościo
ła do kościoła żyli z datków i zbió
rek. Wierzono bowiem, że modli
twa człowieka tak pobożnego 
na pewno będzie wysłuchana. 
Proszono więc, aby dziad ko
ścielny odmawiał modlitwy za 
krewnych ofiarodawców. Wcze
śniej jednak chleb dzielono na ty
le kawałków, za ile dusz piel
grzym miał się modlić. Zdarzało 
się również, że do kościoła lub 
pod mur cmentarny, w miejsca, 
gdzie można było spotkać dzia
dów, przynoszono gorącą kaszę.

Ciekawym zwyczajem, 
zwłaszcza na wschodnich 
terenach dawnej Polski, 
było rozpalanie wielkich 
ognisk. Głównymi miejsca
mi palenisk były rozstaje 
dróg, lub dogodne miejsca 
blisko cmentarzy. Dusze 
wędrujące po świecie miały 
się przy nich ogrzewać, za
nim udadzą się w długą wę
drówkę w zaświaty. Ponadto 
ogień miał chronić ludzi 
przed złymi duchami i upio
rami. Ognie zaduszkowe 
rozpalano więc zawsze 
na mogiłach osób zmar
łych gwałtowną śmiercią, 
a zwłaszcza na grobach sa
mobójców, pogrzebanych 
pod murem cmentarnym.

W polskiej tradycji rodzi
na odgrywała zawsze klu
czową rolę, dlatego więzi rodzin
ne podtrzymywane były symbo
licznie nawet po śmierci członka 
rodziny. Właśnie poprzez pamięć 
i odprawianie obrzędów za zmar
łych. Obecnie dawne wierzenia, 
zwyczaje i praktyki odchodzą

Zaduszki, Godzina Duchów, 
Pruszkowski (1888 r.)

mai. Witold

w przeszłość. Msze święte, mo
dlitwy i wypominki zastąpiły daw
ny zwyczaj przywoływania zmar
łych, a składanie kwiatów na gro
bach ma przypominać o tradycji 
szykowania jadła i napoju dla 
dusz naszych krewnych.

-  W listopadzie liście opadają, a ludzie znicze na grobach stawiają.
-  Na Wszystkie Świątki zimy początki: -  śniegu, lodu kobialeczkę, 
ale i ciepła troszeczkę.
-  Dzień Zaduszny bywa pluśny; -  niebo płacze, ludzie płaczą, a ubo
gich chlebem raczą, rozdając jałmużnę za duszyczki różne.
-  Gdy Zaduszki zapłaczą, wkrótce ludzie słoneczko zobaczą.
1 po smutnym płaczu znów serca pogodą uraczą.
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„Warszawa przeżywa dziś podniosłe chwile. Oto do stolicy wra
ca serce wielkiego artysty, Fryderyka Chopina” -  mówił reporter 
Polskiego Radia. Był 17 października 1945 r. W zrujnowanej, znisz
czonej Warszawie moment powrotu urny z sercem Chopina 
w dawne miejsce miał wymiar symboliczny. Na trasę przejazdu 
wyległy tysiące mieszkańców stolicy.

JJ Serce Chopina”
Fryderyk Chopin zmarł 17 paź

dziernika 1849 r. w Paryżu. 
W chwili śmierci towarzyszyła mu 
siostra Ludwika. To ona, zgodnie 
z ostatnią wolą brata, przewiozła 
serce z Paryża do Warszawy 
w styczniu 1850 r. Początkowo 
słój z sercem przez kilkanaście 
miesięcy stał w domu kompozy
tora na Podwalu. Później urnę 
umieszczono w kościele Św. 
Krzyża, który był parafialnym ko
ściołem rodziny artysty. Szkatuła 
nie od razu została odpowiednio 
wyeksponowana. Najpierw serce 
przechowywano w zakrystii, po
tem w katakumbach. Dopiero po 
30 latach doczekało się uhonoro
wania i przeniesienia jako relikwii 
narodowej do górnego kościoła.

W rocznicę śmierci Fryderyka 
Chopina odbyło się uroczyste 
wmurowanie urny z sercem kom
pozytora w filar kościoła Św. 
Krzyża w Warszawie. Na tablicy 
widoczne są słowa: „Fryderykowi 
Chopinowi, rodacy”. Nad tym 
widnieje wymowny cytat z Ewan-

Fryderyk Chopin (1810 -  1849)

gelii św. Mateusza: „Bo gdzie jest 
twój skarb, tam będzie i serce 
twoje” (6, 21). U dołu tablicy znaj
dują się daty życia: „Ur. 22 lute
go 1810 r. w Żelazowej Woli -  
zm. 17 października 1849 r. 
w Paryżu”. W zwieńczeniu epita
fium widać pięknie rzeźbione 
popiersie Chopina, a w części 
dolnej płaskorzeźbę o motywach 
muzycznych z wyobrażeniem liry, 
zeszytu nutowego, gałązek lauru 
oraz polskich, polnych maków.

Osobna, skromna tabliczka u do
łu zamyka wnękę z sercem ukry
tym w podwójnej puszce- ołowia
nej i drewnianej. Pierwotnie napis 
brzmiał: „Tu spoczywa serce 
Fryderyka Chopina”. 12 stycznia 
1945 r. Niemcy wyjęli puszkę 
z sercem. Nie zabrali jej jednak 
ze sobą, ale przekazali biskupo
wi Szlagowskiemu w Milanówku. 
Dziś na tabliczce tej czytamy: 
„17X1945 serce Fryderyka Cho
pina powróciło do Warszawy”.

Ostatni rozdział w dziejach ser
ca Chopina został napisany 
w 2014 r. W nocy z 14 na 15 
kwietnia naukowcy przeprowa
dzili badania narządu. Serce 
znajduje się w szczelnie za
mkniętym, kryształowym słoju 
wysokości 16 i średnicy 12 cm. 
Płynu konserwującego ubyło naj
wyżej pół centymetra. Okazało 
się, że serce jest w znakomitym 
stanie. Jest ono nieco powięk
szone, ponieważ Chopin choro
wał na niewydolność krążeniową. 
Widoczne na nim zmiany pozwa
lają przypuszczać, że bezpośred
nią przyczyną śmierci kompozy
tora było związane z gruźlicą za
palenie osierdzia. Badanie za
kończyło się spisaniem raportu 
i umieszczeniu go w niszy obok 
szkatułki z sercem Chopina. 
W raporcie znalazła się prośba 
do przyszłych pokoleń o dokona
nie podobnych oględzin za pięć
dziesiąt lat.

Serce

Chopina
HEREKESIS1KK"

FjBJEBtf0*5" 1

Chopina wmurowane jest w kościele Św. Krzyża w Warszawie
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Przez dekady na emigracji zmarło wielu wybitnych Polaków. Większość z nich
na obczyźnie pozostała już na wieki. Jednakże niektórym pośmiertnie było 
dane powrócić do Ojczyzny. Jednym z nich był Juliusz Słowacki (1809 -1849). 
Zasługę w tym miała inna wielka postać -  Józef Piłsudski.

Powrócić do Ojczyzny
W emigracyjnym okre

sie życia Juliusza Słowac
kiego nękała go myśl 
związana z przeczuwaną 
przez poetę konieczno
ścią dokonania życia 
na obczyźnie i perspekty
wą własnego grobu odda
lonego od rodzinnego 
kraju. Dawał on temu wy
raz zarówno w twórczości 
poetyckiej -  wystarczy tu 
przypomnieć finalne wer
sety Pieśni III „Podróży 
do Ziemi świętej z Neapo
lu”, bądź przywołać napi
sany rok wcześniej w Ge
newie (5 lutego 1835 r.) 
fragment listu do matki, 
w którym twórca „Kor
diana” kilkanaście lat 
przed śmiercią przewidy
wał swój tymczasowy po
chówek z dala od kraju 
i postulował drugi po
grzeb w Ojczyźnie. Pisał 
w związku z tym:

„Ludzie, którzy mię te
raz zapominają, może 
będą kiedyś pamiętać
0 mnie -  a kiedy przyślą 
tutaj wygrzebywać popio
ły leżące po zielonych 
cmentarzach, może także
1 mnie wezmą i zaniosą

ILUSTROWANY KUR.JER-TYCODNIOWY
Kr. 28 <1S3) Sobolu, 9. iipca 1527

Uroczystości z pochówku Juliusza Słowackiego. Głowa Rządu 
Rzeczypospolitej, Marszałek Józef Piłsudski z balkonu 
dziedzińca kolumnowego na Wawelu składa hołd Geniuszowi 
„równemu królom”

do mojej ziemi. O takim teraz ma
rzę powrocie”.

Miejsce przyszłego pochówku 
nie było Poecie obojętne i absor
bowało jego wyobraźnię od 
wczesnych lat młodzieńczych. 
Rozważał on m.in. możliwość po
śmiertnego powrotu do Krze
mieńca. Kiedy jednak pięćdzie
siąt lat po śmierci pojawił się pro
jekt sprowadzenia jego prochów 
do Ojczyzny i rozpoczęto dysku
sję nad miejscem ich ostateczne

go spoczynku, stało się oczywi
ste, że rodzinna mogiła Janu
szewskich na cmentarzu Tunic- 
kim w Krzemieńcu nie wchodzi 
w rachubę. W 1855 r. umieszczo
no tam jedynie tablicę pamiątko
wą poświęconą pamięci Zmarłe
go. Natomiast początkowo o pro
chy J. Słowackiego zaczęły się 
ubiegać Kraków i Warszawa.

Starania o sprowadzenie pro
chów J. Słowackiego trwały wie
le lat z przerwami i zostały zwień

czone pełnym sukce
sem dopiero w 1927 r. 
Projekt ten został sfina
lizowany dzięki zabie
gom i decyzjom podję
tym przez Józefa Pił
sudskiego -  wielkiego 
admiratora twórczości 
Wieszcza. J. Piłsudski 
pragnął, by sprowadze
nie do kraju zwłok J. 
Słowackiego i ich uro
czyste złożenie w naro
dowym Panteonie, ja 
kim był Wawel, było 
narodowym świętem 
i zmuszeniem szero
kich rzesz ludzi do my
ślenia o sprawach na
rodowych i ich emocjo
nalnego przeżywania.

Trumna z doczesny
mi szczątkami Poety 
stanęła zatem na Wa
welu 28 czerwca 1927 r. 
Droga z paryskiego 
cmentarza Montmartre 
do Krakowa wiodła 
przez Gdynię, Gdańsk 
i Warszawę. Józef Pił
sudski złożył hołd J. 
Słowackiemu na dzie
dzińcu Zamku Wawel
skiego w Krakowie.
Kończąc przemówienie 

nad trumną Wieszcza, zwrócił się 
do grupy oficerów biorących 
udział w uroczystości wypowia
dając zdanie: „W imieniu Rządu 
Rzeczypospolitej polecam Pa
nom odnieść trumnę Juliusza 
Słowackiego do krypty królew
skiej, bo królom był równy”.
(Oprać, na podst. Drugi pogrzeb J. 
Słowackiego w wybranych utwo
rach poetów polskich, Ewa Grzęda, 
Prace Literackie XLVII, Wrocław 
2007).
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Nauka

Zmiany klimatu nas zabijają
Ekstremalne zjawiska pogodowe należą już do najważniejszych 
skutków zmian klimatu, które mają wpływ na zdrowie ludzi. Ocze
kuje się, że wzrośnie umieralność związana z falami upałów i po
wodziami, szczególnie w Europie. Również zmiany pod względem 
występowania chorób wektorowych (tj. chorób zakaźnych prze
noszonych przez muchy, komary, kleszcze oraz gryzonie) będą 
oddziaływać na zdrowie człowieka.

Globalne ocieplenie może prze
kreślić ostatnie 50 lat postępu 
w medycynie i opiece zdrowotnej 
na świecie -  twierdzą naukowcy 
z Uniwersytetu Stanforda i Uni
wersytetu Kalifornijskiego w Los 
Angeles. Do podobnych wnio
sków doszli również polscy eks
perci. -  Zmiany klimatu stanowią 
zagrożenie dla zdrowia ludzi 
na całym świecie, także w Polsce. 
Służba zdrowia powinna się przy
gotować na zwiększoną liczbę ho
spitalizacji z powodu chorób bę
dących konsekwencjami suszy, 
powodzi i innych ekstremalnych 
zjawisk pogodowych czy rozprze
strzeniania się boreliozy -  do ta
kich wniosków doszli polscy eks
perci z organizacji HEAL Polska, 
czytamy w GWz 26.06.18 r.

„W nadchodzących latach bę
dzie można zaobserwować wiele 
innych nowych zagrożeń, np. za
lewanie wysp oceanicznych, pu
stynnienie terenów narażonych 
na brak wody, poważną utratę bio- 
różnorodności, co przełoży się 
na bezpieczeństwo” -  piszą auto
rzy raportu „Wpływ zmian klimatu 
na zdrowie” opublikowanego 
przez Koalicję Klimatyczną we 
współpracy z HEAL Polska.

Podczas wielkiej fali upałów 
w Europie (sierpień 2003 r.) w 12 
krajach zmarło ponad 70 tys. 
osób. Huragan „Katrina”, który 
przeszedł w 2005 r. przez Stany 
Zjednoczone, spowodował śmierć 
1836 ludzi. Również groźne dla 
zdrowia publicznego są powo
dzie, które w latach 2000 -  2014 
w Europie pochłonęły ponad 2 tys. 
osób, a około 8,7 min ludzi było 
narażonych na ich skutki. W Pol
sce w latach 1997 -  2012 duże

powodzie wystąpiły aż dziewięć 
razy. Wpłynęły bezpośrednio na 
życie blisko 370 tys. ludzi i spowo
dowały śmierć 113 osób. Najwięk
sze zagrożenie dla życia i zdro
wia z powodu powodzi występuje 
jednak w Azji. W latach 1987 -  
1997 w powodziach zginęło tam 
228 tys. ludzi.

Niesprzyjające warunki atmos
feryczne, takie jak gwałtowne sko
ki temperatury, ciśnienia czy wy
soka wilgotność odpowiedzialne 
są w Polsce za blisko 20 proc. za
wałów mięśnia sercowego. Wraz 
z podnoszeniem się temperatury 
powietrza wzrasta występowanie 
chorób alergicznych. W ostatnim 
dziesięcioleciu podwoiła się liczba 
chorych na alergiczny nieżyt nosa 
i astmę. Dużym zagrożeniem dla 
zdrowia jest rozprzestrzenianie się 
w naszym kraju zakaźnych chorób 
wektorowych. Od 2005 do 2014 r. 
liczba zachorowań na boreliozę 
wzrosła ponad trzykrotnie -  z 4 
tys. 406 przypadków do 13 tys.

868 rocznie. Faktem jest, że klesz
cze zwiększają zasięg występowa
nia. Prognozuje się, że do 2100 r. 
liczba zachorowań na boreliozę 
może wzrosnąć w niektórych wo
jewództwach nawet o 100 proc. 
Coraz większym zagrożeniem bę

dą również choroby przenoszone 
drogą pokarmową oraz przez wo
dę. W okresie zimowym liczba 
chorych na salmonellozę już teraz 
sięga w Polsce około 500 zachoro
wań miesięcznie, latem wzrasta aż 
do 2,5 tys. przypadków.

Najbardziej narażone na skutki 
zmian klimatu są osoby najsłabsze: 
dzieci, osoby starsze, cierpiące 
na przewlekłe choroby, osoby bied
ne i bezdomne. Niestety, w Polsce 
wiedza środowisk medycznych na 
temat konsekwencji wynikających 
ze zmian warunków atmosferycz
nych jest niewielka. Lekarze są na
stawieni na diagnostykę i leczenie 
chorób. W mniejszym stopniu zwra
cają uwagę na profilaktykę i zdro
wie publiczne. Tymczasem niezwy
kle ważne jest przygotowanie sys
temu ochrony zdrowia do negatyw
nych skutków zmian klimatu. Edu
kowanie pacjentów pozwoliłoby 
zwiększyć zarówno bezpieczeń
stwo, jak i jakość życia Polaków.

Klimatolodzy przewidują, że nadchodzą czasy wielkich powodzi opadowych w Pol
sce. Na zdj. zalana ulica w Łodzi, lipiec 2009
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Zdrowie

„Tu mówi Twoje serce”
Szacuje się, że w Polsce jest 

około 800 tys. chorych z nie
wydolnością serca. Aż dwie trze
cie dorosłej populacji ma za wy
soki poziom złego cholestero
lu LDL. Chorobom układu krąże
nia można jednak zapobiegać. 
Jeśli wprowadzimy plan napraw
czy, to możemy zyskać kilka-kil- 
kanaście dodatkowych lat życia 
i uniknąć niektórych chorób.

Na długiej liście czynników 
chorób serca najważniejszych 
jest tak naprawdę kilka: palenie 
tytoniu, nadciśnienie tętnicze, 
brak ruchu oraz za wysokie stę
żenie cholesterolu. Choroby ser
ca dorobiliśmy się prawdopodob
nie przez złe nawyki. Nie próbuj
my jednak zmieniać je wszystkie 
naraz. To się najczęściej nie uda
je. Lepsza będzie metoda małych 
kroków. Nawet one bywają trud
ne, dlatego psychologowie radzą: 
„Nie zwracaj uwagi na potknię

cia”. Jak zatem się zmobilizować 
do aktywności fizycznej?

Postaw sportowe buty i ułóż 
strój do ćwiczeń koło łóżka, że
byś od rana je widział. Jeśli się 
złamiesz i opuścisz trening -  
trudno. Nic się nie dzieje. Może 
uda ci się choć pięć minut po- 
wchodzić po schodach, zrobić 
trzy przysiady. Cokolwiek. Każ
dego dnia możesz zacząć na no
wo. Wczoraj nie ćwiczyłeś? Nie 
odpuszczaj, poćwicz dziś. Nie 
udało się cały tydzień? Nie rezy
gnuj! Ten dzień jest tak samo do
bry jak każdy inny. To zdejmuje 
z nas presję, a nikt nie lubi być 
pod presją. Tak samo jest z die
tą. Jeśli zjemy zakazaną tłu
stą/słodką/słoną potrawę, to już 
uznajemy to za porażkę i wraca
my na całego do starych przy
zwyczajeń. Spróbujmy podejść 
do tego inaczej. W porządku, dziś 
nie wytrzymaliśmy i zjedliśmy

wielkiego hamburgera. Stało się. 
Jutro już go nie zjem. Każdy krok 
w stronę zdrowszego życia jest 
wart zrobienia. Kluczem jest 
świadomość tego, co nam dole
ga, co może z tego wyniknąć, 
i chęć zmian.

Zanim zaczniesz naprawiać 
swoje serce, zrób podstawowe 
badania: zmierz ciśnienie tętni
cze, poziom glukozy na czczo, 
poziom cholesterolu i podstawo
wych parametrów krwi. Zmuś się 
ten jeden raz i doprowadź sprawę 
do końca -  pokaż wyniki lekarzo
wi. Jeśli będą złe, rozpocznij le
czenie. Jeśli wyniki będą takie 
sobie i lekarz zaleci ci „tylko” 
zmianę stylu życia, nie machaj 
na to ręką. To właśnie teraz jest 
ten moment, kiedy możesz cho
robę zatrzymać!

W przypadku chorób układu 
krążenia lekarze zwykle zalecają 
pacjentom zwiększenie aktywno
ści fizycznej i rzucenie palenia 
(jeśli pacjent pali). Wszystko 
po to, żeby obniżyć ciśnienie krwi
i poziom cholesterolu. Poprawa 
już jednego z tych elementów bę
dzie sukcesem!

Zwycięstwo króla Jana
cd. ze str. 16

papież Grzegorz XV stwierdził, 
że Polacy są „godnymi, aby ca
ła społeczność chrześcijańska 
mianowała ich oswobodziciela- 
mi świata i pogromcami naj- 
sroższych nieprzyjaciół” . Kiedy 
dziesięć lat później imperium 
tureckie ponownie rozpoczęło 
pochód na zachód Europy, Wa
tykan nie wahał się ani chwili. 
Do Warszawy został wysłany 
legat papieski, by prosić Pol
skę o jak najszybszą pomoc 
m ilitarną. Polsce obiecano 
wsparcie działań wojennych

z budżetu cesarskiego i papie
skiego.

Choć odsiecz wiedeńska 
uchroniła Europę przed najaz
dem barbarzyńców, sama Rze
czypospolita nie wykorzystała 
tego sukcesu. Mimo wielkiego 
zwycięstwa, król Jan III Sobie
ski nie ugruntował swych wpły
wów na europejskich dworach
i nie zapewnił politycznego bez
pieczeństwa Rzeczypospolitej. 
Niewłaściwie rozłożone akcen
ty w polityce zagranicznej pol
skiego króla pozwoliły wpraw
dzie na ujarzmienie imperial
nych zakusów Stambułu na po

graniczu z Rzeczypospolitą, nie 
uchroniły natomiast państwa 
na newralgicznym odcinku 
wschodnim i północno-wschod
nim. Właśnie tam rosły w siłę 
mocarstwa, które w następnym 
stuleciu podzieliły między sobą 
terytorium I Rzeczypospolitej.

Mimo wszystko król Jan III 
Sobieski jest dziś uważany 
za jednego z najwybitniej
szych dowódców wojskowych 
w historii, a Polska raz jeszcze 
dała o sobie znać jako obrońca 
chrześcijaństwa -  w 1920 r. 
w Bitwie Warszawskiej, gdy 
wojska polskie pod wodzą J. 
Piłsudskiego zatrzymały podą
żającą na Zachód armię so
wiecką.
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W 335. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej

Zwycięstwo króla Jana

Alegoria triumfu Jana III Sobieskiego pod Wiedniem

12 września 1683 r. pod 
W iedniem wojska polsko-au- 
striacko-niemieckie pod wodzą 
króla Jana III Sobieskiego po
konały armię Imperium Osmań
skiego dowodzoną przez wezy
ra Kara Mustafę. Trzy dni póź
niej król napisał do papieża 
Innocentego XI list, informu
jąc go o wielkim zwycięstwie: 
„Venimus, vidimus, Deus vicit” 
(Przybyliśmy, zobaczyliśmy, 
Bóg zwyciężył). Polskiego kró
la okrzyknięto obrońcą chrze
ścijaństwa, a do Polski na dłu
gie lata przylgnęło łacińskie 
określenie „antemurale chris- 
tianita tis” , czyli przedmurze 
chrześcijaństwa.

Termin ten w odniesieniu 
do Rzeczypospolitej funkcjono

wał w ówczesnej Europie od 
dawna. Już papież Jan XXII, pi
sząc do Władysława Łokietka 
(1260 -  1333), nazywał księ
stwo halicko-włodzimierskie tar
czą, która chroni Europę przed 
najazdami tatarskim i. Dzikich 
Tatarów bano się na Zacho
dzie. Jedynego ratunku upa
trywano w Polsce. Nic zatem 
dziwnego, że w W atykanie 
z entuzjazmem przyjęto wstą
pienie w 1434 r. na tron czeski
i węgierski Władysława III War
neńczyka. W opiniach Stolicy 
Apostolskiej Rzeczypospolita 
jawiła się jako mur odgradzają
cy chrześcijan od świata po
gańskiego. Z kolei w 1573 r. na 
łuku triumfalnym, który wznie
siono w Paryżu z okazji wstą

pienia na polski tron Henryka 
Walezego, umieszczono napis: 
„Najsilniejszej fortecy całej Euro
py przeciwko ludom barbarzyń
skim” (czytamy w Rz. z 01.12.17).

Po najeździe Szwedów na 
Polskę w 1655 r. wielki elektor 
Brandenburgii napisał: „Koro
na Polska była zewnętrznym 
bastionem, który chronił Niem
cy, a nawet całe chrześcijań
stwo przed złymi i niebezpiecz
nymi zamiarami różnych bar
barzyńskich ludów” . A gdy 
w listopadzie 1673 r. wojska 
polskie pod wodzą hetm a
na Jana Sobieskiego rozbiły 
pod Chocimiem armię turecką,

cd. na str. 15
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