
w Abp Sławoj Leszek Głódź 
odpowiedział na list Jana Dworaka –  
przewodniczącego KRRiT – stano-
wiący odpowiedź na wątpliwości 
metropolity gdańskiego, wyrażane 
publicznie, związane z przebiegiem 
postępowania koncesyjnego dla 
Telewizji Trwam. „Odnoszę wraże-
nie, że Pana, a także Urząd którym 
Pan kieruje, cechuje jednostron-
ność widzenia. Bowiem w stano-
wieniu prawa poszedł Pan tak dale-
ko, że zatarły się ogólnie przyjęte 
granice trójpodziału władzy”- napi-
sał Delegat Konferencji Episkopatu 
Polski ds. Telewizji Trwam.
w Prace nad Positio w procesie 
beatyfikacyjnym ks. Franciszka 
Blachnickiego, założyciela Ruchu 
Światło-Życie, już się zakończy-
ły. Dokument zostanie wkrótce 
wydrukowany i przekazany do 
watykańskiej Kongregacji ds. Kano-
nizacyjnych.
w Aż 67 proc. Polaków źle ocenia 
pracę Donalda Tuska. Dobre zdanie 
o pracy premiera ma tylko 22 proc. 
ankietowanych.
w Około 200 tys. Polaków stra-
ciło lub straci pracę w pierwszych 
dwóch miesiącach 2013 r. Bezrobo-
cie w lutym może dojść nawet 
do 14,5 proc.
w PiS jest liderem wśród partii 
politycznych w sondażu przepro-
wadzonym w styczniu br. 
dla „Rzeczpospolitej”. Partia 
Jarosława Kaczyńskiego uzyskała 
30-procentowe poparcie. PO ma 
w tym sondażu 1 proc. mniej.
w Solidarna Polska zapowiedzia-
ła wniosek o wotum nieufności 
wobec ministra transportu Sławo-
mira Nowaka w związku z decy-
zją KE o wstrzymaniu funduszy UE 
na polskie drogi.
w Wydawca „Faktu” ma przepro-
sić Michała Tuska za „nieprawdziwe 
informacje” tabloidu, że grozi 
mu do 10 lat więzienia w związku 
z możliwością przestępstwa przy 
jego współpracy z OLT Express – 
orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie. 
Wyrok jest nieprawomocny.
w 1 mln zł odszkodowania doma-
ga się od państwa szef jednej 
z największych rozbitych w Polsce 
grup przestępczych – Janusz T., 
ps. Krakowiak. Pozew, w którym 
„Krakowiak” skarży się na niesłusz-
ny areszt i przewlekłość postępo-
wania, trafił do katowickiego sądu.
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Gdy złoto przeznacza się na 
armaty i broń nuklearną, 
gdy kadzidłem spowijają się 
wielcy tego świata, to dla 
zwykłego, szarego człowieka 
pozostaje tylko mirra jako 
znak męki i cierpienia.

Naszą mocą jest modlitwa. 
Gdybyśmy osłabli 
w modlitwie, nie moglibyśmy 
ręczyć za jutro, ale gdy się 
modlimy, możemy być 
spokojni.

Stefan Kardynał Wyszyński

Polski zdobywca Oscarów nie żyje
W sobotę 26 stycznia 2013 r. 

w szwajcarskim mieście 
Cheseaux-sur-Lausanne zmarł 
Stefan Kudelski, o którym mia-
łem zaszczyt napisać w pierwszym 
numerze „Niedzieli” z 2011 r. Zdo-
bywca m.in. 4 nagród Akademii 
Filmowej, zwanych technicznymi 
Oscarami, w latach 1965, 1977, 
1978 i 1990, i 2 nagród Emmy  
w latach 1984 i 1986, o czym infor-
muje notka zamieszczona na stro-
nie założonej przez niego firmy 
NAGRA – http://www.nagra.com/
cms/Death-of-Mr-Stefan-Kudelski.
html. Był człowiekiem wyjątko-
wym. Mimo że w Polsce dane mu 
było przeżyć tylko dzieciństwo, 

mówił piękną polszczyzną. Mało 
znany i do końca niezbadany jest 
fakt, że w Polsce produkowano 
w Zakładach Kasprzaka na wydzia-

le W-3100 profesjonalny magne-
tofon studyjny o roboczej nazwie 
„Koncert”. Był to nieprawdopodob-
nie dobry sprzęt. Są tacy, którzy 
twierdzą, że był to dar (w sensie 
pomysłu technologicznego) od 
samego Stefana Kudelskiego, ale 
są też tacy, którzy upierają się, 
że to był produkt „polskiej myśli 
technologicznej”. I jedni, i drudzy 
mają rację, bo magnetofon ten 
miał zastosowane dokładnie takie 
rozwiązania (3 głowice, 3 silniki, 
stabilizacja obrotów) jak w mag-
netofonach „NAGRY” Kudelskie-
go, a sam Kudelski przecież był 
Polakiem, i to wielkim. Cześć jego 
pamięci.  Witold Iwańczak

Opinie Biura Analiz Sądu Naj-
wyższego, Prokuratorii Gene-

ralnej, wybitnych konstytucjona-
listów oraz m.in. linia orzecznicza 
Trybunału Konstytucyjnego były 
podstawą stanowiska ministra 
sprawiedliwości Jarosława Gowi-
na w sprawie niekonstytucyjności 
projektów dotyczących związków 
partnerskich.

Przypomnijmy, że niedawno 
Sejm odrzucił wszystkie projekty 
ustaw dotyczących związków part-
nerskich. Przed głosowaniem nad 
projektami minister sprawiedliwoś- 
ci Jarosław Gowin powiedział na 
sejmowej mównicy, że w jego oce-
nie wszystkie projekty są sprzecz-
ne z konstytucją. Następnie głos 
zabrał premier, który podkreślił,  

że minister „wygłosił swoją osobistą 
opinię”.

Niesubordynację wobec premiera 
zarzucili Gowinowi nie tylko posło-
wie lewicy, ale przede wszystkim 
politycy PO. Przewodniczący Klubu 
Parlamentarnego PO Rafał Grupiński 
wezwał nawet Gowina, by ten przed-
stawił, na jakiej podstawie uznał za 
niekonstytucyjny projekt PO autor-
stwa posła Artura Dunina.

Jak poinformowała KAI rzecz-
niczka Ministerstwa Sprawiedliwoś- 
ci Patrycja Loose, przygotowując 
swoje stanowisko do poselskiego 
projektu ustawy o umowie związku 
partnerskiego, resort korzystał z opi-
nii przedstawionych przez I prezesa 
Sądu Najwyższego oraz Prokuratorii 
Generalnej, a także z opinii przygo-

towanej przez ekspertów resortu 
sprawiedliwości.

– Stanowisko Ministerstwa Spra-
wiedliwości opierało się ponadto  
na utrwalonej linii orzeczniczej Try-
bunału Konstytucyjnego dotyczącej 
art. 18 Konstytucji oraz na poglą-
dach wyrażanych wielokrotnie 
przez wybitnych profesorów prawa, 
w tym profesorów – Andrzeja Zolla, 
Bogusława Banaszaka czy Andrzeja 
Mączyńskiego – powiedziała KAI 
rzeczniczka MS.

– Wszystkie te opinie oraz wy- 
kładnia art. 18 Konstytucji dokona-
na przez Trybunał Konstytucyjny 
wskazywały, że wprowadzenie do 
polskiego prawa instytucji związku 
partnerskiego byłoby niekonstytu-
cyjne – dodała Patrycja Loose.

Związki partnerskie niekonstytucyjne
Takie jesT prawo
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Podziękowania dla posłów, któ-
rzy odrzucając projekty ustaw 

o związkach partnerskich, „głosowali 
w obronie wartości instytucji małżeń-
stwa i rodziny”, wyraziła w liście do 
marszałek Sejmu Ewy Kopacz Rada 
Episkopatu Polski ds. Rodziny.

„Rada ds. Rodziny z wielkim 
uznaniem dziękuje Paniom i Pa- 
nom Posłom, którzy głosowali w ob- 
ronie wartości instytucji małżeń-
stwa i rodziny” – napisał w liście  
bp Kazimierz Górny, przewodniczą- 
cy Rady.

Podziękowanie posłom 
za głosowanie w obronie rodziny

raDa Ds. roDZiNY koNFereNCji episkopaTU poLski 

Zmarł sTeFaN kUDeLski
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