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OD REDAKCJI
Nasz Kraj doświadcza: skutki pełzającej wojny otwartej na Wschodzie, o roszczeniach terytorialnych w imię uniwersalnego
państwa narodowego oraz przeżywa następstwa ekonomicznej wojny na Zachodzie, pod szyldem uniwersalnej ideologii z obszaru
cywilizacji śmierci (głównie genderyzmu) w imię państwa globalistycznego. Naród nasz jednak nie zginie, gdyż pochodzi od świętych
początków: Mieszkowy Chrzest narodu, Gnieźnieński Zjazd narodów i światowa chluba pokoleń Polaków w Świętym Janie Pawle II.
W międzyczasie byliśmy Rzeczpospolitą Wielu Narodów, otwartą na inne narody, i ich obyczaje, tradycje, kultury i cywilizacje. Pokolenia Piastowskie, Jagielońskie i następne były dumne ze swego dziedzictwa narodowego. Cieszyły się one bowiem piękną, żyzną
i zasobną ziemią, pokrytą uprawnymi polami, życiodajnymi puszczami i licznymi lasami, ziemią o wyniosłych górach i o czystych
wodach: rzek, jezior i morza. Ziemia to nasza Matka. Wychowała pokolenia świętych i błogosławionych, bohaterów Ojczyzny i mistrzów nauki, geniuszy pióra i pędzla, wirtuozów muzyki i słowa. Matka ta wydała Polsce i światu Wielkiego Papieża, Jana Pawła II.
Święty Papież rodzin pozostawił nam Gnieźnieńskie Przesłanie: Hołdu Matce Polce w imię Matki Ojczyzny, ku rozwojowi
narodu Polskiego w rodzinie narodów Europy i świata całego. Ideą wrodzonej godności osoby ludzkiej obwarował Prawa Człowieka
i Narodów, by obalić Imperium zła. Wprowadził kult do Chrystusa Miłosiernego w Krakowskich Łagiewnikach, dla zjednoczenia Polski i świata, jak gdyby za wzorem św. Stanisława Męczennika – Patrona narodowej sprawy. Maryjną duchowością budował Polskę
silną Bogiem. Są też zewnętrzne znamiona nadziei na ocalenie narodu. Do tych znamion nadziei należy: odzyskanie wolności przez
Kościół na Wschodzie, z możliwościami działalności duszpasterskiej; skupienie się Kościoła na posłannictwie duchowym; wypracowanie postawy misyjnej w nowych warunkach historycznych. Gdy patrzymy na Wschód oczyma wiary, możemy dostrzec obecność
Ducha Bożego w prymacie wartości Ewangelicznych w narodach. Prawosławie, o wspólnych dogmatach z katolicyzmem do 1054r.
ponadto bogate w liturgię, o duchowości mistycznej, obroniło się przed ideologią zła. Katolicyzm zaś silny Papiestwem i teologią,
opartą o filozofię mądrościową, oparł się marksizmowi komunistycznemu. To właśnie w imię tych dokonań Hierarchowie wyznań:
Abp Michalik i Patriarcha Cyryl I podjęli się dziejowego zadania (16-19 VIII 2012), szerzenia i ugruntowywania wartości, które legły
u podstaw Chrześcijaństwa, o wspólnych korzeniach i tysiącletniej tradycji Kościoła Katolickiego i Prawosławnego.
Niezwykłe to wydarzenie dziejowe, o charakterze przezwyciężenia skutków, nieważnej schizmy, powstałej z pychy w 1054
roku przy wymianie klątw między delegatem papieskim, a patriarchą Konstantynopola Michałem Cerulariuszem, i to w czasie vacat,
gdyż Papież Leon IX już nie żył. Niemniej jednak spotkanie reprezentantów wyznań, miało charakter wielkiej doniosłości w Chrześcijaństwie Wschodnio-Zachodnim. „Znajdujemy dziś nową motywację do potwierdzenia naszych chrześcijańskich korzeni – mówił
Abp Józef Michalik, witając w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski patriarchę Moskwy i Wszechrusi Cyryla I. Szczerym sercem
witam Waszą Świątobliwość oraz towarzyszących Mu Biskupów i dziękuję Kościołowi Prawosławnemu Rosji za to, że staje dziś obok
wielkich obrońców i heroldów prawa Bożego w świecie” – mówił Abp Michalik (cytaty zob. http:/www.tvn24.pl).
Odnosząc się do wydarzenia (17.08), jakim jest podpisanie Wspólnego Przesłania do Narodów Polski i Rosji, przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski mówił: Tu nie chodzi tylko o gest, ale o przesłanie wspólnego zatroskania o świat, w którym żyjemy,
o potwierdzenie wierności Ewangelii i nierozłącznie związanej z nią etyce, czyli życiu wiarą według Chrystusowego prawa...
Abp Michalik przypomniał słowa patriarchy Cyryla, że bardzo owocny może być dialog z Kościołem rzymskokatolickim,
uznającym Tradycję za normę wiary. Jak zaznaczył, pierwszym nauczycielem Kościoła jest Jezus Chrystus, który nie unikał stawiania trudnych wymagań. Dzisiejsze czasy wołają o proroków i świadków odważnych, widzących zagrożenia, ale niosących światu
nadzieję mocy Bożej, ukazujących ratunek w nawróceniu do Chrystusa Jedynego Zbawiciela człowieka.
Patriarcha Cyryl powiedział, że nie jest możliwe pojednanie narodów, jeśli nie będzie pojednania dwóch Kościołów, które odgrywają
w nim znaczącą rolę. Warto odnotować szereg różnych ważnych wypowiedzi pojednawczych Cyryla I: Wy w Polsce, a my w Rosji, mamy świadomość, co znaczy budować państwo bez Boga Mamy unikalne doświadczenie, co to znaczy budować przez ludzi
państwo bez Boga i wiemy, że taka budowa obraca się później przeciwko samemu człowiekowi. Nie można w nieskończoność posypywać historycznych ran solą. Historię zostawmy historykom. Wiara nasza mówi, że powinniśmy pokonać negatywne stereotypy
historyczne , powinniśmy się nawzajem szanować, ufać sobie nawzajem, dzięki czemu otworzymy perspektywę rozwoju w ramach
solidarności i miłości chrześcijańskiej. Dlatego my chrześcijanie mamy obowiązek wnieść wkład pojednania polsko-rosyjskiego.
Częścią wizyty patriarchy Cyryla w Sekretariacie Episkopatu było symboliczne przekazanie ikon. Kościół prawosławny „podzielił się”
wizerunkiem Matki Bożej Smoleńskiej. Ikonę tę wręczył biskupowi polowemu Józefowi Guzdkowi w rocznicę katastrofy smoleńskiej
prawosławny biskup smoleński Pantelejmon. Inną ikonę Matki Bożej Smoleńskiej przekazał patriarcha Cyryl dla Konferencji Episkopatu Polski. Odpowiedzią na ten gest było przekazanie Rosyjskiemu Kościołowi Prawosławnemu ikony Matki Bożej Częstochowskiej, czczonej w sanktuarium narodowym na Jasnej Górze. Częstochowski wizerunek ma być umieszczony w cerkwi w Katyniu.
Wymiana ikon, podkreśliła fakt maryjności naszych wyznań.
Spotkanie przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski z delegacją Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i przedstawicielami Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego dotyczyło kolejnych etapów dialogu i perspektyw współpracy obu Kościołów. „Być może odpowiedź na to pytanie będzie wymagała przygotowania i pogłębienia refleksji przez nasze zespoły, które
przygotowały tekst oraz dzisiejsze spotkanie, ale warto zarysować ogólny kierunek naszej woli” – powiedział abp Michalik.
Pojednanie wyznań chrześcijańskich z sąsiadami oraz rozwój kultury narodowo-religijnej na polskiej ziemi, tworzą realną
podstawę więzi narodowej i międzynarodowej w obszarze wolności słowa, wyznania oraz wolności od nędzy i strachu. Wolnościowe
dążenia pokoleń, wyrosłych z wiary, żyjących miłością, wiedzionych nadzieją, zwiastują Polskę Samorządną i Niezależną.
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APEL

Ratujmy Sienkiewiczowską Okrzeję!
Zaledwie przed rokiem Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza ocaliło – z mojej inicjatywy – przed zniszczeniem pamiątki Sienkiewiczowskie w Okrzei. Uratowaliśmy mogiłę Matki Noblisty, wznieśliśmy monumentalny pomnikmauzoleum upamiętniający Ród autora „Trylogii”. A teraz nowe niebezpieczeństwo zagraża zabytkom Okrzei! Znowu
muszę apelować do samorządów Ziemi Łukowskiej, Województwa Lubelskiego, do Ministrów spraw wewnętrznych,
środowiska, kultury, do posłów i senatorów, przede wszystkim do mediów. I znowu wołam: Ratujmy Sienkiewiczowskie pamiątki Okrzei i zabytki po Cieciszowskich (antenatach Sienkiewiczów)! Oto 130 zdesperowanych Mieszkańców Okrzei zaalarmowało mnie dramatycznym zbiorowym listem, podpisanym przez Pana Stanisława Pieńkosza.
Proszą mnie i Towarzystwo o zatrzymanie – budowanego w pobliżu kopca i pomnika Sienkiewicza, tuż pod ich oknami
(na działkach nr 1016-2 i 1016-6) – centralnego wysypiska śmieci i ogromnej składnicy toksycznych odpadów (o pojemności 25.000 ton!), substancji niebezpiecznych dla zdrowia, szkodliwych dla zabytków. Oni liczą na naszą pomoc!
Ufają, że skoro ocaliliśmy grób Matki Henryka i wznieśliśmy wspaniały pomnik, to znowu odważnie wystąpimy w obronie ich słusznej sprawy. Tak! Sprzeciwiamy się zamienianiu historycznej Okrzei w śmietnisko!
W pełni popieramy ten uzasadniony, obywatelski protest Mieszkańców Okrzei! Musimy uratować Okrzeję – pełną historycznych pamiątek po sławnych i zasłużonych dla Ojczyzny Rodach. Chrońmy więc zabytkowy XVIII-wieczny
kościół (nienaruszony przez kataklizmy wszystkich powstań, wojen, barbarzyństwo niemieckich okupantów, upływ
czasu), zbudowany przez Teresę z Lelewelów Cieciszowską, prababkę Wielkiego Henryka, w którym ślub zawarli Jego
Rodzice, ochrzczono twórcę „Trylogii”, brata i siostry. Ratujmy na pobliskim cmentarzu mogiłę śp. Stefanii Matki Pisarza, z takim trudem ocaloną, pieczołowicie odrestaurowaną, nad którą w modlitewnej ciszy pochylają się rok rocznie
tysiące osób wędrujących śladami Sienkiewiczowskiej pamięci. Ratujmy nad nią wzniesiony, wyjątkowy pomnik Matki
i Syna, mauzoleum Rodu Sienkiewiczów. Chrońmy zwłaszcza usypany nieopodal (w 1938 r.) ku czci Noblisty wielki
kopiec zwieńczony (w 1980 r.) Jego pięknym marmurowym popiersiem. Tym wszystkim pamiątkom na historycznopatriotyczno-religijnym szlaku Sienkiewiczowskim, odwiedzanym przez dziesiątki tysięcy, zagraża obecnie dewastacja,
ruina, zagłada. Kościół, grób, pomniki, kopiec – zabytki położone tuż przy ruchliwej drodze – są wrażliwe na wstrząsy, wyziewy, opary, a zaszkodzi im jeszcze bardziej ruch wielotonowych ciężarówek! Dlatego wzywam Decydentów
lokalnych i warszawskich, aby zapobiegli grożącej historycznej Okrzei katastrofie. Nie dopuśćmy do unicestwienia
cennych zabytków historii i pamiątek przeszłości, przeciwstawmy się tej szkodliwej inwestycji! Nie musi ona przecież
powstawać tuż w pobliżu zabytkowego kopca (wymagającego zresztą stałej konserwacji) i pod oknami 130 zrozpaczonych mieszkańców Okrzei. Powstrzymajmy niszczenie dóbr kultury, póki nie jest za późno! Bądźmy choć raz
mądrzy przed szkodą!
Mieszkańcom Okrzei przypominam zaś mądrą radę Sienkiewicza o skutecznym działaniu, udzieloną (w 1902
roku) Polakom w Niemczech; mówi On: „znajdźcie w sobie potrzebną wytrwałość!” – a walkę o własne zdrowie
i bezpieczeństwo historycznych zabytków – wygracie! Stosujcie się więc do tej rady!
Lublin, 4 listopada 2013 r.
Prezes Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza
Prof. zw. dr hab. Lech S. Ludorowski
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APEL O PROKLAMOWANIE ROKU SIENKIEWICZOWSKIEGO 2016
Ekscelencja,
Szanowny Pan Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Ekscelencjo, Szanowny Panie Prezydencie,
Zbliża się czas ważnych narodowych rocznic 2016 roku:
170-lecie urodzin i 100-lecie zgonu Henryka Sienkiewicza. Rocznice te powinny stać się czasem przywracania
naszej zbiorowej świadomości wdzięcznej pamięci o zasługach tego wielkiego Polaka i Europejczyka.
Henryk Sienkiewicz – znakomity pisarz, jeden
z nielicznych naszych twórców trwale obecny w kulturze
światowej, pierwszy Polak uhonorowany literackim Noblem – należy do grona wielkich synów Ojczyzny. Jest
on bowiem (jak słusznie i wielokrotnie przypominał Jan
Nowak-Jeziorański) współtwórcą Niepodległej Ojczyzny.
Wypełnia Sienkiewicz wyjątkowo ważną, można powiedzieć, nieporównywalną misję w polskiej kulturze i życiu
naszego Narodu. Całym swoim twórczym, pracowitym
życiem i własnym dziełami – tłumaczonymi natychmiast
na największe języki i czytanymi z zachwytem nie tylko
w Kraju, lecz w całej Europie, a wkrótce w obu Amerykach i na kontynencie azjatyckim – przypominał światu,
że Polska żyje i istnieje, bo żyje naród, który arcydziełami swojej mowy wzbogaca kulturę ludzkości. I wiązał też
Sienkiewicz zniewoloną Ojczyznę (o czym już przestaliśmy pamiętać!) z kulturą Zachodu. Był zawsze heroldem
żarliwego patriotyzmu i rycerzem wolności, walczącym
o Niepodległą Polskę. Jego wspaniałe powieści historyczne stały się książkami żołnierza polskiego na wszystkich
frontach obu wojen i podczas okrutnego czasu hitlerowsko-sowieckiej okupacji. W latach powojennych bronił nas
przed ideologicznym terrorem marksizmu-leninizmu, jak
żaden inny pisarz, krzepił ducha narodowego, podtrzymywał patriotyzm, wiarę i wolę odzyskania wolności. Dlatego
też „władza ludowa” (zwłaszcza w latach stalinowskiego
terroru) uznała Sienkiewicza za „pisarza reakcyjnego”,
„ideowego wroga”, „przeciwnika nowego ustroju” i zawsze
traktowała jako pisarza „klasowo obcego”. Pomniejszali
więc wielkość Noblisty i zwalczali zajadle jego twórczość
usłużni rodzimi marksiści, usuwano lektury Sienkiewicza
ze szkoły, ograniczano wydania jego książek (a do końca swego istnienia PRL utrzymywała też na indeksie potępione „Wiry”, powieść jakoby „szkalującą” rewolucję r.
1905). Niestety, „transformacja” ustrojowa nie przywróciła
należnego mu miejsca w naszej współczesnej kulturze.
Spotkało Sienkiewicza natomiast brutalne i niezrozumiałe
wykluczenie z programu państwowego mecenatu! Bolesnym wydarzeniem pozostaje absurdalna, szkodliwa decyzja ówczesnej minister kultury o odebraniu – przyznanych już przez poprzedniego szefa resortu – funduszy na
sfilmowanie „Ogniem i mieczem”, co opóźniło ekranizację
Sienkiewiczowskiego arcydzieła o całą dekadę! Nie przestał być autor „Krzyżaków” nadal pisarzem źle obecnym
w swojej Ojczyźnie, której poświęcił twórczość i wielkie
dobroczynne dzieła własnego życia. Znowu jest usuwany
z edukacji szkolnej, „obrzydzany” i zwalczany systema-
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tycznie przez część opiniotwórczych mediów. Przywracanie Sienkiewicza staje się pilną koniecznością, ponieważ
on nas nie dzieli, lecz łączy. Od czasów wiekopomnej
„Trylogii” (1883-1888) On nas krzepi, wzmacnia i jednoczy. Zwłaszcza w sytuacji niepokojących wewnętrznych
podziałów, antagonizmów, skłócenia, skonfliktowania,
dezintegracji, jakich doświadcza obecnie nasze społeczeństwo.
Wypełniając przeto swoje powinności statutowe
jako badacz, interpretator, wydawca twórczości Noblisty
i prezes (działającego z pożytkiem dla nauki i kultury już
od trzech dekad) Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza
zwracam się z gorącą prośbą, aby Pan Prezydent, cieszący się wysokim uznaniem społecznym, zechciał – z racji
sprawowanego najwyższego urzędu – podjąć osobistą
inicjatywę w sprawie ustanowienia roku 2016: Rokiem
Sienkiewiczowskim, który powinien być otoczony przez
Władze Rzeczypospolitej oficjalnym patronatem i mecenatem. Rok ów niech stanie się czasem intensywnego
ogólnonarodowego przypominania nie tylko wspaniałych dzieł artystycznych, ale także – obecnie całkowicie
usuniętych z pamięci zbiorowej współczesnych pokoleń,
zapomnianych (i lekceważonych) – szlachetnych czynów
jego osobistej dobroczynności, etosu wzorowego życia
i charyzmatycznej obywatelskiej służby dla Polski. Leży
to w interesie naszej Ojczyzny!
Należy pamiętać i szczycić się światową wielkością Sienkiewicza. Jest bowiem – ten Wielki Polak, niezłomny patriota, człowiek wyjątkowej szlachetności, klasyk literatury narodowej, autor nieśmiertelnych arcydzieł
– od 130 lat trwale obecnych w kulturze ludzkości. Autor
„Quo vadis?” należy do najbardziej znanych i najczęściej przekładanych (przez kolejne generacje tłumaczy)
polskich pisarzy na świecie (przełożono go dotąd na 70
języków wielkich i małych narodów). Ale jego dzieła (od
samego początku) inspirowały również twórców innych
rodzajów sztuki – w Kraju i za granicą. Liczne utwory
Sienkiewicza przekładano (zresztą wielokrotnie) na formy
estetyczne niemal wszystkich rodzajów sztuk: od plastyki,
żywych obrazów, przez teatr, muzykę, operę, operetkę,
balet, cyrk, film, radio, telewizję, po komiks, musical, czy
(ostatnio) widowiska rekonstrukcyjne. Trzeba pamiętać
o niezwykłym „fenomenie filmowości” dzieł naszego Noblisty i o szczególnej roli, jaką odegrała jego „chrześcijańska epopeja” w rozwoju sztuki kina, zwanej X Muzą.
Należy przecież Sienkiewicz do najczęściej filmowanych
polskich pisarzy przez światowe kino, o czym świadczy 10
ekranizacji „Quo vadis?” w różnych krajach Europy i Ameryce, a także międzynarodowe adaptacje „Ogniem i mieczem”, „Potopu”, „Wirów”, czy szeregu nowel (zwłaszcza
rewelacyjnej „Hani”). Jako pierwszy wśród polskich i słowiańskich pisarzy uhonorowany literacką Nagrodą Nobla
w 1905 r. stał się przecież Sienkiewicz twórcą – największego światowego tryumfu polskiej kultury – w czasach
niewoli politycznej naszej Ojczyzny. To on – jak pięknie
i obrazowo powiedział znakomity artysta i polityk Ignacy Jan Paderewski – „przez lat pięćdziesiąt żywił naród
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swoim polskim słowem”. Dla swoich wiekopomnych obywatelskich zasług dla Ojczyzny w czasach niewoli przez
współczesnych słusznie i dziękczynnie nazywany został
„Hetmanem Duchowym Polaków”, „Wielkim Jałmużnikiem
Narodu”, „Najpierwszym z żyjących Polaków”, „Człowiekiem-sztandarem”, „Ostatnim z niekoronowanych królów
Polski”.
Nie powinniśmy więc zapominać o tych właśnie,
najważniejszych obywatelskich dokonaniach Sienkiewicza. To on ufundował (z otrzymanego anonimowego „Daru
Michała Wołodyjowskiego”) ratujące życie stypendium dla
ciężko chorych naszych artystów. Dzięki niemu leczyli się
za granicą i tworzyli najznakomitsi artyści tamtego czasu:
Konopnicka, Witkiewicz, Tetmajer – a Wyspiański mógł
napisać „Wesele” – jedno z najdonioślejszych arcydzieł
polskiej sztuki. To on zainicjował i w rekordowo krótkim
czasie wzniósł w Warszawie pierwszy (i najpiękniejszy)
monumentalny pomnik Mickiewicza. Przez 20 lat swoją znakomitą, sugestywną międzynarodową antypruską
publicystyką bronił nieustępliwie i z godnością Polaków
prześladowanych przez okrutnych i bezwzględnych zaborców. Wzywał rządy wielkich mocarstw i apelował do
sumienia ludzkości o przywrócenie wolnej Polski do niepodległego istnienia wśród państw świata. W ciągu całego
życia wspierał materialnie setki potrzebujących licznymi
darami swojej osobistej jałmużniczej hojności, wspomagał datkami dziesiątki inicjatyw zbiorowych; nie szczędził
grosza na budowę sanatorium dla chorych na gruźlicę
w Bystrem i kościoła w Zakopanem, organizacje społeczne, a zwłaszcza Polską Macierz Szkolną, ufundował też
szkołę dla dzieci swoich wiejskich sąsiadów w Oblęgorku.
Ostatnie zaś dwa lata emigracyjne – Sienkiewicz dźwigający na coraz słabszych barkach trud swego gigantycznego dzieła veveyskiego – wieńczył je kilkoma zebranymi
na całym świecie milionami dolarów. Przesyłanymi – do
straszliwie wyniszczonego, skrwawionego morderczymi
walkami, przeoranego frontami, zagłodzonego kraju (i tam
sprawiedliwie dzielonymi) pieniędzmi – ratował milionowe
rzesze Rodaków od głodu i nieszczęść I wojny światowej.
Jak pięknie i sprawiedliwie powiedział Mistrz Paderewski – przyjaciel Noblisty, współtwórca tego imponującego
ogromnego jałmużnictwa i współuczestnik Generalnego
Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce – Sienkiewicz
„przez ostatnie dwa lata żywił naród także chlebem polskim”. Zasłużył więc tym bezprecedensowym w naszych
dziejach humanitaryzmem – tym swoim błogosławionym
charyzmatycznym jałmużnictwem – na najserdeczniejszą
wdzięczność współczesnych, którzy błogosławili jego czyny i dzieła, czcili jego imię. Za zasługi dla narodu i za jego
nieoceniony udział w świętym dziele Zmartwychwstania
Polski dziękowała mu Odrodzona Ojczyzna królewskim
majestatem drugiego pogrzebu w roku 1924. Na trasie
międzynarodowego żałobnego pociągu złożyły mu wówczas hołd miliony Rodaków, czczono pamięć Pisarza,
nadając jego imię tysiącom ulic, szkół, bibliotek. Wkrótce ofiarowano mu też pierwsze pomniki, wznoszone pod
patronatem Prezydentów RP i odsłaniane przy osobistym
ich udziale ( wspaniały monument Noblisty w Bydgoszczy odsłonił Prezydent Ignacy Mościcki w 1927 r.). Dzieła i dokonania Sienkiewicza dobrze zasłużyły się Polsce
i nadal jej służą, powinny więc pozostać dla potomnych
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wiecznym źródłem szlachetności, narodowej dumy i siły.
A także wzorem i przykładem dla nas. Fenomen Sienkiewicza dowodzi – ile może zrobić dla Polski prawdziwie
miłujący Ojczyznę – wierny jej syn.
Stefan Żeromski – świadek tamtego czasu, następca i kontynuator misji autora „Trylogii” – tę wyjątkową wartość jego dokonań wyraził dobitnie w trafnej,
sugestywnej opinii: „Henryk Sienkiewicz miał w inicjowaniu, poruszaniu i przeprowadzaniu tych dzieł szczęśliwą
rękę. Nigdy nie zawiodła rzecz wszczęta przezeń, nigdy
nie chybiła siła rzutu tej mocnej i wprawnej dłoni. Nam,
którym tak długo nic się nie udawało zbiorowego, nam,
co nie mieliśmy poza sobą rządu, konsulatu, opieki prawnej, ten człowiek samotny a przemożny starczył nieraz za
polityczny i społeczny urząd. Ileż to razy ściągał i wiązał
w jedno całą naszą sprawę, opasując nas powrozem swego ducha! Ileż razy, jako ów Ursus, wychodził na arenę,
ażeby na śmierć mocować się z prześladującą nas bestią!
Wszystkie oczy były na niego zwrócone, wszystkie usta
wymawiały jego imię, nawet usta zawistników i nieprzyjaciół, których i on nie był pozbawiony. Był najpierwszym
z żyjących Polaków, stał się człowiekiem-sztandarem!
Jest to rzeczywiście zjawisko niezwykłe, ażeby człowiek
nieobdarzony zakresem władzy, przekazanej przez inną
władzę (…), lecz własną jedynie wewnętrzną mocą, przekazaną nietrwałym pismem mógł osiągnąć potęgę tak
iście hetmańską”.
Arcydzieła literackie, spuścizna artystyczna znakomitego pisarza jest żywą – trwałą, wielką wartością
polskiej kultury i ważnym składnikiem narodowej tożsamości, świadomości i dumy – powinna więc stanowić
nadal istotny element, fundament patriotycznego i obywatelskiego wychowania młodych pokoleń Polaków. Ale
na przypomnienie zasługuje również jego świetna, dalekowzroczna, głęboka publicystyka wyrastająca z ducha
szlachetnego chrześcijańskiego europejskiego humanizmu (niestety, zupełnie już nieobecna w naszej zbiorowej świadomości). Jest w niej przecież Sienkiewicz nie
tylko odważnym obrońcą, ale też mądrym nauczycielem
i szlachetnym wychowawcą narodu. To on broni Polaków
przed eksterminacyjną bezwzględną polityką bismarckowsko-hakatystycznych rządów kajzerowskich Niemiec,
piętnuje akty fizycznej przemocy wobec naszych katowanych dzieci we Wrześni, ekonomicznego wyzysku,
okrucieństwa bezwzględnej germanizacji. W otwartym
zaś liście (do ministra rosyjskiego) Sienkiewicz demaskuje także pełną cynizmu rusyfikację, carską politykę
odwiecznej nienawiści wobec Polaków, ale przeciwstawia
jej godną i szlachetną deklarację o potrzebie pojednania
między dwoma wielkimi narodami słowiańskimi. Zbrodniczej przemocy zaborców Sienkiewicz przeciwstawia
hasła solidarności międzyludzkiej, wzywa do zbliżenia,
współpracy, wybaczenia wzajemnych win, głosi – opartą na etyce chrześcijańskiej – lekcję „miłości generalnej”
i apeluje o pojednanie między narodami, nawołuje do
wyrzeczenia się polityki opartej na wrogości, nienawiści
i zemście, a przede wszystkim, przestrzega Rodaków, by
nie dopuszczali do „zatruwania duszy narodowej etniczną nienawiścią”. W znakomitych międzynarodowych wystąpieniach: odezwach, apelach, listach otwartych głosi
mądre – przynoszące mu zaszczyt wezwania – skierowa-
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ne również do „swoich” pouczenia, aby Polacy budowali
Odrodzoną Ojczyznę na moralnym fundamencie prawa
Bożego – jako wspólne państwo wszystkich obywateli,
wolne od nacjonalistycznego (czy etnicznego) egoizmu,
przyjazne dla sąsiadów. Odrodzona Niepodległa Ojczyna
– głosi w swym projekcie politycznym Sienkiewicz – musi
być „Polską opartą na głęboko zakorzenionych w naszych
duszach ideach sprawiedliwości, wolności, z prawem do
życia dla wszystkich, wedle zasad ogólnoludzkich”. Jednocześnie napiętnował on zgubny kult nieograniczonej
skrajnej, anarchicznej wolności („potrzebnej – jak dobitnie napisał – tylko dla łajdaków”) i głosił konieczność racjonalnego używania daru wolności. Ze szczególną mocą
wyeksponował pisarz również posłannictwo polskiego
domu, powołanie rodziny i misji polskiej szkoły. W sytuacji
braku własnego państwa – przypominał Noblista – dom,
rodzina oraz szkoła muszą pozostać nadal głównym fundamentem i ostoją życia narodowego. Polska rodzina powinna być swoistym „sanktuarium” etycznego życia; ona
ma formować wrażliwość sumienia, kształtować moralną
siłę, duchową moc młodych Polaków, a przede wszystkim
rozwijać miłość do ojczyzny. Zdrowe moralnie i patriotycznie wychowane młode pokolenia Polaków będą skutecznie broniły społeczeństwo przed „epidemiami moralnymi”,
a naród przed zagrożeniem zewnętrznym. Misję tę może
wypełnić tylko „czysta duchowo, zdrowa moralnie”, „zwarta i czynna” rodzina, współpracująca z mądrą i inspirującą szkołą; jej twórcze promieniowanie będzie skutecznie
uszlachetniać i chronić Naród Polski przed demoralizacją i „nikczemnymi wpływami”. Sienkiewiczowska myśl
obywatelska – dziś zupełnie zapomniana, zignorowana,
nieznana – zasługuje przecież na szacunek, wdzięczną
pamięć i może być wykorzystana w praktycznej lekcji
zbiorowego wychowania. Trzeba ją utrwalić w narodowej
zbiorowej pamięci o dobroczynnych dziełach, które z miłości do Ojczyzny ofiarował On, zrodzonym w tragicznych
czasach niewoli pokoleniom Polakom, niosąc zawsze
dary serdecznej pomocy, krzepiące słowo, pouczającą
mądrość własnej myśli i fascynujące piękno swojej sztuki.
Inicjatywa proklamowania Roku Sienkiewiczowskiego staje się – zwłaszcza w obecnej sytuacji –przedsięwzięciem szczególnie uzasadnionym i bardzo potrzebnym. Jesteśmy bowiem głęboko zaniepokojeni trwającym
już od wielu lat niebezpiecznym, pogłębiającym się wciąż
procesem antagonizowania, skłócania i dzielenia Polaków
na dwie przeciwstawiane sobie grupy: ludzi sukcesu, „beneficjentów” przemian, tych – „świetnie wykształconych
z wielkich miast” „euroentuzjastów” – i naznaczonych
stygmatycznym piętnem „nieudaczników”, „wykluczonych”, „ciemny zacofany lud moherowy”. Wielce szkodliwe
dla Ojczyzny działania konfliktogennej dezintegracji przenikają wszystkie dziedziny życia społecznego, a groźna
aktywność sił wzywających do „autonomii”, „separatyzacji
etniczno-regionalnej” osłabia Polskę – oraz prowadzi do
destrukcji, erozji mentalnej – która niszczy naszą zbiorową świadomość narodową. Szokują coraz częstsze prowokacyjne antypatriotyczne deklaracje (niektórych) polityków wzywających do ograniczenia, (nawet rezygnacji)
z suwerenności państwowej. Oburzają nagłaśniane przez
media wypowiedzi różnych osób brylujących w telewizji
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(i tzw. „celebrytów”) demonstrujących publicznie swoje
pogardliwe, obraźliwe, wręcz obelżywe wypowiedzi o Ojczyźnie. Pozostaje, niestety, prawie bezkarny – ów wewnętrzny („krajowy”) „antypolonizm” – haniebne ekscesy
bezczeszczenia majestatu Rzeczpospolitej, profanowanie
naszego godła i flagi narodowej, za które życie oddawali
niegdyś nasi przodkowie. Trwa nieustanna ofensywa systematycznego „obrzydzania”, deprecjonowania, wykpiwania narodowej przeszłości. Pod hasłem „odbrązawiania
historii”, „korygowania szkodliwych mitów”, „odkrywania”
tzw. „nowej prawdy historycznej” ośmiesza się (i jakże
często) wyszydza polski patriotyzm, heroizm i martyrologię Narodu Polskiego. W sposób bezprzykładny oczernia
się – alarmuje wybitny historyk – „postacie wielkich Polaków od Bolesława Chrobrego po Prymasa Wyszyńskiego
i rotmistrza Pileckiego” (i przypomina), że „w ostatnich
20 latach nie było ma świecie drugiego kraju, w którym
(w równym stopniu, jak w Polsce) szkalowano by największych bohaterów narodowej historii”, jednocześnie zaś
usprawiedliwia zbrodniarzy komunistycznego reżimu, rehabilituje zdrajców, „wybiela” łotrów, zaprzańców, osoby
niegodne imienia Polaka. Propaguje się „czarną legendę” narodowych dziejów, tworzy nowe upokarzające łgarstwa, kłamliwe mity (jak nachalne gloryfikowanie przed
laty „wielkich zasług” Zakonu Krzyżackiego, zaś ostatnio
oburzającą, wprost haniebną interpretację rozbiorów jako
wydarzenia o „dobroczynnych skutkach”(!) dla Polski).
Zakłamywanie i relatywizacja historii, tendencyjne przedstawianie lub przemilczanie chwalebnych kart naszej
przeszłości i współczesności, manipulowanie wartościami
tradycji patriotycznej wywołuje zamęt poznawczy, chaos
mentalny, deformuje i osłabia polską świadomość, niszczy świat naszej narodowej aksjologii. Podsycaną wciąż
od lat – brutalną, agresywną antypolską propagandą „pedagogiki wstydu” – upokarza się Polaków, przedstawia
jako „nacjonalistów”, „rasistów”, „odwiecznych antysemitów”, obarcza współodpowiedzialnością za niemieckie
zbrodnie holokaustu, oczernia się wielkość naszych poświęceń i narodową dumę; ukazuje się historię Ojczyzny
jako dzieje narodowej podłości i hańby!
Jednakże szczególnym zagrożeniem jest polityka
systematycznego ograniczania polskiej historii i klasyki literackiej w szkole: redukuje się lekcje i eliminuje nasze
narodowe arcydzieła (pod obłudnym pretekstem, że są
„zbyt trudne”, „niezrozumiałe”, „staroświeckie”, „nudne”) z edukacji powszechnej. Ów proces intensywnego,
osłabiania – a wielu przypadkach – wręcz zwalczania
polskiej klasyki narodowej trwa równocześnie w sztuce,
we wszystkich jej dziedzinach: od plastyki przez literaturę po film i teatr. Wśród zalewu powszechnie znanych
drastycznych przykładów wystarczy przywołać chociażby
usunięcie z kanonu szkolnego „Trylogii” (która, z pominięciem części I, była zawsze w programie obowiązkowego nauczania w PRL), ostatnio nawet „Pana Tadeusza”,
tendencyjne manipulowanie lekturami czy znaczne ograniczenie lekcji ojczystej historii (co wywołało słuszne protesty). Zdecydowane oburzenie szerokich kręgów społeczeństwa budzą prowokacyjne antypolskie filmy (rodzime
i obce, importowane za ciężkie pieniądze), oraz rozmaite
„prezentacje”, propagujące moralne i obyczajowe dewiacje, obrażające nasze uczucia skandaliczne ekspozycje
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w szacownych muzeach, salach wystawowych, a zwłaszcza spektakle teatralne. Dopiero głośny, zdecydowany
sprzeciw publiczności (oraz opór i bojkot samych aktorów) zahamowały – pełną pogardy dla tradycji wykonawczej i, spotwarzającą godność polskiej sztuki – bezczelną
inscenizację arcydzieła polskiego dramatu, która splamiłaby hańbą wspaniałą tradycję jednego z najznakomitszych teatrów, i byłaby policzkiem szyderczej pogardy
wymierzonym polskiemu widzowi (i to za pieniądze z naszych podatków!). Zresztą, w publicznych renomowanych
teatrach realizuje się coraz częściej przedstawienia wybitnych dzieł narodowej dramaturgii, które – szokując niespotykaną dotąd wulgarnością, obscenicznością, brzydotą, tendencyjną pogardą dla tradycji inscenizacyjnej
– ośmieszają, wypaczają, zubażają, nawet unicestwiają
ideowe wartości i estetyczne bogactwo arcydzieł polskiego dramatu. Budzi więc głęboki sprzeciw tego rodzaju
„uwspółcześnianie”, metody szkodliwego „nowatorstwa”
inscenizacyjnego, które niszczą naszą klasykę, podobnie
trudno też akceptować różne współczesne tzw. „prowokacje artystyczne” w teatrze i innych dziedzinach twórczości, uzasadniane zawsze prawem do „wolności wypowiedzi artystycznej” i „eksperymentu w sztuce”. Są one
na ogół skandalizującymi efemerydami o znikomej wartości, niekiedy zwykłą jednorazową tandetą, destrukcyjną
„antykulturą”, obrażającą coraz częściej naszą narodową godność, uczucia religijne, uwłaczającą zbiorowemu
poczuciu przyzwoitości, a więc wartości, które powinny
być przecież skutecznie chronione. Dlatego też wszystkie
destrukcyjne, skandalizujące „eksperymenty artystyczne”, demonstracje „skrajnej wolności” powinny odbywać
się tylko i wyłącznie w placówkach prywatnych(!), a nie
w publicznych instytucjach kultury – finansowanych z pieniędzy budżetowych. W klimat codzienności wpisała się
również dokuczliwa i groźna, bezprecedensowa, niemal
nagminna brutalizacja, obyczajowe zdziczenie, agresywność zachowań, brak poszanowania dla życia; szokują
więc incydenty moralnego zwyrodnienia, przerażają akty
zbrodniczego bestialstwa. Prawdziwą zmorą jest także
nasilający się „wandalizm kulturowy”: coraz częstsze są
ekscesy dewastowania pomników, pamiątek narodowej
przeszłości, niszczenie, profanacja grobów i cmentarzy,
bezczeszczenie kościołów, kaplic, miejsc świętych i zabytków sztuki sakralnej. Towarzyszy tym zjawiskom także, niemająca precedensu, zatrważająca wulgaryzacja
i brutalizacja współczesnej polszczyzny, niestety w masowej społecznej skali, upowszechniana zresztą (co trzeba
z przykrością stwierdzić) przez media.
Największym, szczególnym zagrożeniem dla
naszej teraźniejszości i przyszłości, które przyniosło już
tyle niepowetowanych szkód, jest konsekwentne, systematyczne ograniczanie, usuwanie kolejnych arcydzieł
literatury polskiej (utworów o wielkich wartościach estetycznych, poznawczych i etycznych) z edukacji szkolnej.
Prowadzi ono bowiem do niebezpiecznego i nieuchronnego zubożenia narodowego piękna w powszechnej społecznej skali i zagraża estetycznej i etycznej wrażliwości
całych pokoleń Polaków, osłabia więź między generacjami i niszczy naszą narodową tożsamość. Wyrzucanie
skarbów polskiej klasyki literackiej jest niedopuszczalnym,
karygodnym szkodnictwem, unicestwianiem wielkich war-
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tości naszej kultury, aktem samobójczej depolonizacji –
działaniem przeciwko Ojczyźnie – niespotykanym w innych państwach. Wszystkie narody otaczają szczególną
opieką dziedzictwo własnej kultury, chronią i propagują
twórczość swoich wielkich artystów; arcydzieła Dantego,
Cervantesa, Szekspira, Goethego, Puszkina, czy Flauberta – są lekturą obowiązkową w rodzimym szkolnictwie
i nikt nie pomniejsza ich wielkości i znaczenia i nie wyrzuca z programu nauczania. Tak samo musi być w Polsce!
Należy więc niezwłocznie zerwać z tą wyjątkowo szkodliwą i nieodpowiedzialną polityką usuwania ze szkoły
i deprecjonowania na różne sposoby polskiej klasyki literackiej. Kanon klasyków powinien być niezmienny, trwale ustalony (a nie arbitralnie redukowany i poddawany
tendencyjnym manipulacjom z powodów ideologicznych,
politycznych, propagandowych wymieniania lepszych
na gorsze) i obejmować: najświetniejsze dzieła twórców
wszystkich epok renesansu, baroku, oświecenia, geniuszy polskiego romantyzmu, zwłaszcza Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, wielkich pisarzy XIX i XX stulecia. Ich dokonania artystyczne są bowiem fundamentem
naszego polskiego piękna, które powinno być – tak jak
dotąd – wartością trwałą i przekazywaną jako dziedzictwo
z pokolenia na pokolenie. Należy także zatrzymać fatalny
w skutkach proces degradacji i niszczącego „unowocześniania na siłę” naszej klasyki we wszystkich dziedzinach
sztuki. Trzeba również przeciwstawić się dalszemu psuciu polskiej szkoły i destrukcji całego systemu oświaty
– przez szkodliwe reformy i nieodpowiedzialne zmiany
metod i programów nauczania – co doprowadziło już do
znacznego obniżenia poziomu wykształcenia najmłodszych roczników i upadku samej matury. Należy także
powstrzymać trwającą od wielu lat degradację polskiej
humanistyki w szkolnictwie i podjąć energiczne działania
zmierzające do jej odbudowy oraz procesu odnowienia
humanizacji naszego życia. Trzeba dziś bronić polskiej
oświaty i kultury! Potrzebny jest państwowy program
wszechstronnej ochrony naszych tradycji i wielkiej polskiej klasyki narodowej!
Ekscelencjo, Szanowny Panie Prezydencie,
W imieniu całej społeczności Towarzystwa Henryka Sienkiewicza – na podstawie uchwał podjętych
podczas jesiennych ogólnopolskich konferencji naukowych 2013 r. w Garwolinie-Miętnem i Okrzei— ponawiam
swoją prośbę o podjęcie inicjatywy w sprawie upamiętnienia ważnych dla Polski rocznic Henryka Sienkiewicza
przypadających w roku 2016. Twórczość literacka i obywatelskie dokonania Wielkiego Polaka, Europejczyka,
noblisty, klasyka literatury narodowej i pisarza obecnego
nieprzerwanie w kulturze światowej jest (podobnie zresztą jak wspaniały dorobek innych mistrzów naszej klasyki)
trwałą, konstytutywną, niezbywalną wartością naszej kultury i stanowi fundamentalny składnik naszej narodowej
tożsamości, który łączy, umacnia i jednoczy. Od pokoleń
dziedzictwo Sienkiewicza krzepi i łączy Polaków, zwłaszcza w trudnych momentach narodowej historii. Ta jednocząca i wzmacniająca misja tradycji Sienkiewiczowskiej
jest wciąż wielką wartością duchową, wspaniałym darem
narodowego piękna, obecnie tak bardzo i pilnie potrzebnym. Trzeba więc ja przypomnieć! Należy przywrócić na-

APEL
szemu współczesnemu życiu niezniszczalne piękno i patriotyczno-obywatelski etos twórczości i życia pierwszego
Noblisty literatury polskiej. Henryk Sienkiewicz na takie
wyróżnienie w pełni zasługuje!
Jednocześnie zwracamy się z apelem, aby Pan
Prezydent – kontynuując dotychczasowe pomysłowe,
udane i potrzebne akcje upowszechniania naszych znakomitych pisarzy, czytanie ich utworów – zechciał również
otoczyć trwałą instytucjonalną opieką polską literaturę
klasyczną, obecnie deprecjonowaną i marginalizowaną
we własnej Ojczyźnie. Prosimy więc i apelujemy, aby Pan
Prezydent podjął inicjatywę ustanowienia państwowego
programu ochrony i promocji dziedzictwa wielkiej kultury
narodowej. Powinien on być objęty specjalnym mecenatem Głowy Państwa i Najwyższych Władz RP. Program
taki musi przede wszystkim chronić przed celową destrukcją i promować polską klasykę literacką, gwarantować jej integralną nienaruszalność i trwałą obecność
w powszechnej edukacji narodowej oraz zapewniać stałe upowszechnianie przez publiczne instytucje kultury.
Rzeczpospolita – podobnie jak wszystkie inne państwa
– musi podjąć zdecydowaną i konsekwentną obronę tysiącletniego dziedzictwa swojej wielkiej kultury i literatury
narodowej, chronić jej całość, integralność przed wszelkim zamierzonym, szkodliwym jej umniejszaniem, degradowaniem i eliminowaniem z naszego współczesnego
życia społecznego.

Wyrażając głębokie zaniepokojenie obecną sytuacją i patriotyczne zatroskanie o przyszłość naszej Ojczyzny i zachowanie dziedzictwa polskiej kultury jeszcze
raz apelujemy i prosimy o ustanowienie stałego patronatu
Państwa nad naszą wielką kulturą i literaturą narodową.
Trzeba przywrócić współczesnym pokoleniom i przekazać następnym generacjom Polaków całą duchową spuściznę naszych przodków, wspaniałe dziedzictwo kultury
i klasyki literackiej – jej estetyczną, etyczną, patriotyczną
wielkość i świetność. Postulat ten – Społeczność Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza – traktuje jako swój
patriotyczny i obywatelski obowiązek.
Apel ten przedkładamy również Marszałkom Sejmu i Senatu oraz Posłom i Senatorom RP.
W imieniu Zarządu Głównego i Społeczności Towarzystwa Henryka Sienkiewicza proszę o przyjęcie wyrazów głębokiego poważania.
Lublin, 10 grudnia 2013 r.
Prezes
Prof. zw. dr hab. Lech Stanisław Ludorowski

Inicjatywa proklamowania Roku Sienkiewiczowskiego staje się
– zwłaszcza w obecnej sytuacji –
przedsięwzięciem szczególnie uzasadnionym i bardzo potrzebnym.
Jesteśmy bowiem głęboko zaniepokojeni trwającym już od wielu lat niebezpiecznym,
pogłębiającym się wciąż procesem antagonizowania, skłócania i dzielenia Polaków
na dwie przeciwstawiane sobie grupy:
ludzi sukcesu, „beneficjentów” przemian,
tych – „świetnie wykształconych z wielkich miast” „euroentuzjastów”
– i naznaczonych stygmatycznym piętnem „nieudaczników”,
„wykluczonych”, „ciemny zacofany lud moherowy”.

ROK XXIV, NR 1-3 (190-192) 2014.

9

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
Papież Franciszek

LUMEN FIDEI

Wiara Izraela
12. Historia ludu Izraela w Księdze Wyjścia konty
nuuje drogę wiary Abrahama. Wiara rodzi się ponownie
z pierwotnego daru: Izrael otwiera się na działanie Boga,
który pragnie go wyzwolić z jego nędzy. Wiara wezwana
jest do długiej wędrówki, by móc adorować Pana na Synaju i objąć w posiadanie ziemię obiecaną. Miłość Boża
ma rysy ojca niosącego syna przez całą drogę (por. Pwt
1, 31). Wyznanie wiary Izraela przyjmuje kształt opowiadania o dobrodziejstwach Boga, o Jego działaniu, by
wyzwolić lud i go prowadzić (por. Pwt 26, 5-11), a opowiadanie to naród przekazuje z pokolenia na pokolenie.
Światło Boże świeci dla Izraela przez czyny dokonane
przez Pana, wspominane i wyznawane w sprawowaniu
kultu, przekazywane dzieciom przez rodziców. Dowiadujemy się zatem, że światło, które niesie wiara, związane
jest z konkretnym opowiadaniem o życiu, z wdzięcznym
wspominaniem dobrodziejstw otrzymanych od Boga
i stopniowym spełnianiem się Jego obietnic. Wyraziła to
bardzo dobrze gotycka architektura: w wielkich katedrach
światło dochodzi z nieba przez witraże, na których przedstawiona jest historia święta. Światło Boże dociera do
nas przez opowiadanie o Jego Objawieniu, dlatego potrafi oświecić naszą drogę w czasie, przypominając o Bożych dobrodziejstwach, pokazując, jak spełniają się Jego
obietnice.
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13. Historia Izraela ukazuje nam również pokusę
niewiary, której lud wielokrotnie ulegał. Przeciwieństwo
wiary jawi się tutaj jako bałwochwalstwo. Gdy Mojżesz
rozmawia z Bogiem na Synaju, lud nie potrafi znieść tajemnicy ukrytego oblicza Bożego, nie potrafi wytrzymać
czasu oczekiwania. Wiara ze swej natury wymaga wyrze
czenia się chęci natychmiastowego posiadania, jakie zda
je się ofiarować widzenie, jest zaproszeniem, by otworzyć
się na źródło światła, szanując tajemnicę Oblicza, które
zamierza objawić się osobiście i w odpowiednim czasie.
Martin Buber przytaczał definicję bałwochwalstwa, po
daną przez rabina z Kocka. Z bałwochwalstwem mamy
do czynienia wówczas, «gdy zwraca się pełne szacunku oblicze do oblicza, które nie jest obliczem»1. Zamiast
wierzyć w Boga, człowiek woli czcić bożka, którego ob
licze można utrwalić i którego pochodzenie jest znane,
bo został przez nas uczyniony. W przypadku bożka nie
ma niebezpieczeństwa ewentualnego powołania, które
wymagałoby wyrzeczenia się własnego poczucia bezpie
czeństwa, ponieważ bożki «mają usta, ale nie mówią»
(Ps 115, 5). Rozumiemy więc, że bożek jest pretekstem
do tego, by postawić samych siebie w centrum rzeczy
wistości, adorując dzieło własnych rąk. Człowiek, gdy
traci zasadnicze ukierunkowanie, które spaja jego życie,
gubi się w wielorakości swoich pragnień. Wzbraniając się
przed oczekiwaniem na czas obietnicy, rozprasza się na
tysiące chwil swojej historii. Dlatego bałwochwalstwo jest
zawsze politeizmem, poruszaniem się bez celu od jednego pana do drugiego. Bałwochwalstwo nie wskazuje
jednej drogi, lecz wiele szlaków, które nie prowadzą do
wyraźnego celu, a raczej tworzą labirynt. Kto nie chce
zawierzyć się Bogu, zmuszony jest słuchać głosów wielu
bożków, wołających do niego: «Zdaj się na mnie!» Wiara,
ponieważ związana jest z nawróceniem, jest przeciwieństwem bałwochwalstwa; jest odsuwaniem się od bożków,
by powrócić do Boga żywego dzięki osobistemu spotkaniu. Wierzyć to znaczy powierzyć się miłosiernej miłości,
która zawsze przyjmuje i przebacza, wspiera i ukierunkowuje egzystencję, okazuje się potężna w swej zdolności
prostowania wypaczeń naszej historii. Wiara polega na
gotowości otwarcia się na wciąż nową przemianę dokonywaną przez Boże wezwanie. Oto paradoks: zwracając
się nieustannie do Pana, człowiek znajduje stałą drogę,
co uwalnia go od chaotycznych ruchów, do jakich zmuszają go bożki.
14. W wierze Izraela pojawia się także postać
Mojżesza, pośrednika. Lud nie może oglądać oblicza
Boga. To Mojżesz rozmawia z Jahwe na górze i przekazuje wszystkim wolę Pana. Dzięki tej obecności pośredni
ka Izrael nauczył się wędrować zjednoczony. Akt wiary
pojedynczego człowieka wpisuje się we wspólnotę, we
wspólne «my» ludu, który w wierze jest jakby jednym
człowiekiem, «synem moim pierworodnym», jak Bóg
nazwie całego Izraela (por. Wj 4, 22). Pośrednictwo nie
staje się przeszkodą, lecz otwarciem: w spotkaniu z inny
mi kierujemy spojrzenie ku przerastającej nas prawdzie.
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J. J. Rousseau skarżył się, że nie może osobiście zoba
czyć Boga: «Iluż ludzi między Bogiem a mną!»2 «Czy to
takie proste i naturalne, że Bóg poszedł do Mojżesza,
żeby mówić do Jeana Jacques’a Rousseau?»3. Biorąc za
punkt wyjścia indywidualistyczną i ograniczoną koncep
cję poznania, nie można zrozumieć sensu pośrednictwa,
tej zdolności uczestniczenia w wizji drugiego człowieka,
dzielenia się poznaniem, będącym poznaniem właści
wym miłości. Wiara jest bezinteresownym darem Boga,
który wymaga pokory i odwagi, by zaufać i zawierzyć się,
i w ten sposób dostrzec świetlaną drogę spotkania między Bogiem i ludźmi, historię zbawienia.

dzieło Hansa Holbeina młodszego, następujące słowa:
«Z powodu tego obrazu ktoś mógłby stracić wiarę»5. Obraz ukazuje bowiem w sposób bardzo brutalny niszczące
skutki działania śmierci na ciele Chrystusa. A jednak to
właśnie przez kontemplowanie śmierci Jezusa umacnia
się wiara, otrzymując olśniewające światło, gdy jawi się
ona jako wiara w Jego niewzruszoną miłość ku nam, zdolną wejść w śmierć, aby nas zbawić. Jest rzeczą możliwą wierzyć w tę miłość, która nie uchyla się od śmierci,
aby pokazać, jak bardzo mnie kocha; jej bezgraniczność
przezwycięża wszelkie podejrzenia i pozwala nam w pełni
zawierzyć się Chrystusowi.

Pełnia wiary chrześcijańskiej

17. Otóż, śmierć Chrystusa odsłania całkowitą
wiarygodność miłości Bożej, gdy patrzymy na nią w świetle Jego zmartwychwstania. Chrystus zmartwychwstały
jest wiarygodnym świadkiem (por. Ap 1, 5; Hbr 2, 17), so
lidnym wsparciem dla naszej wiary. «Jeżeli Chrystus nie
zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara» - stwierdza
św. Paweł (1 Kor 15, 17). Gdyby miłość Ojca nie sprawiła,
że Jezus powstał z martwych, gdyby nie zdołała przywrócić życia Jego ciału, nie byłaby miłością w pełni wiarygodną, zdolną oświecić również cienie śmierci. Gdy św.
Paweł mówi o swoim nowym życiu w Chrystusie, ma na
myśli «wiarę w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie» (Ga 2, 20). Ta «wiara w Syna
Bożego» jest z pewnością wiarą Apostoła Narodów w Jezusa, ale zakłada także wiarygodność Jezusa, mającą
swoją podstawę w Jego miłości aż do śmierci, ale także
w Jego byciu Synem Bożym. Właśnie dlatego, że Jezus
jest Synem, że jest całkowicie zakorzeniony w Ojcu, mógł
zwyciężyć śmierć i pozwolić zajaśnieć pełni życia. Nasza
kultura straciła zdolność dostrzegania konkretnej obecności Boga, Jego działania w świecie. Uważamy, że Bóg
znajduje się w zaświatach, na innym poziomie rzeczywistości, oddzielony od naszych konkretnych relacji. Gdyby
jednak tak było, gdyby Bóg nie był zdolnym do działania
w świecie, Jego miłość nie byłaby prawdziwie potężna,
prawdziwie rzeczywista, a zatem nie byłaby nawet prawdziwą miłością, zdolną zapewnić to szczęście, które obiecuje. Wówczas byłoby całkowicie obojętne, czy się w Niego wierzy, czy nie wierzy. Natomiast chrześcijanie wyznają
konkretną i potężną miłość Boga, który naprawdę działa
w historii i decyduje o jej ostatecznym przeznaczeniu. Tę
miłość można spotkać, ona objawiła się w pełni w męce,
śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.

15. «Abraham [...] rozradował się z tego, że ujrzał
mój dzień - ujrzał [go] i ucieszył się» (/ 8, 56). Zgodnie
z tymi słowami Jezusa, wiara Abrahama kierowała się ku
Niemu, była w pewnym sensie antycypowaną wizją Jego
tajemnicy. Tak pojmuje to św. Augustyn, gdy twierdzi, że
Patriarchowie zbawili się w wierze, nie w wierze w Chrystusa, który już przyszedł, ale w wierze w nadchodzącego
Chrystusa, w wierze skierowanej ku przyszłemu wydarzeniu Jezusa4. Wiara chrześcijańska skoncentrowana jest na
Chrystusie, jest wyznawaniem, że Jezus jest Panem i że
Bóg wskrzesił Go z martwych (por. Rz 10, 9). Wszystkie
wątki Starego Testamentu zbiegają się w Chrystusie, On
staje się ostatecznym «tak» dla wszystkich obietnic, fundamentem naszego ostatecznego «Amen», powiedzianego Bogu (por. 2 Kor 1, 20). Historia Jezusa jest pełnym
objawieniem wiarygodności Boga. Jeśli Izrael wspominał
wielkie dzieła miłości Bożej, które stanowiły centrum jego
wyznania i otwierały wzrok jego wiary, obecnie życie Jezusa jawi się jako miejsce ostatecznej interwencji Boga,
najwyższy przejaw Jego miłości do nas. W Jezusie Bóg
nie kieruje do nas dodatkowego słowa, pośród tylu innych,
ale swoje odwieczne Słowo (por. Hbr 1, 1-2). Bóg nie mógł
dać nam większej gwarancji, by nas zapewnić o swojej
miłości, jak przypomina nam św. Paweł (por. Rz 8, 31-39).
Tak więc wiara chrześcijańska jest wiarą w Miłość pełną,
w jej skuteczną moc, w jej zdolność przemieniania świata
i wyjaśniania czasu: «Myśmy poznali i uwierzyli miłości,
jaką Bóg ma ku nam» (1 J 4, 16). W miłości Bożej, objawionej w Jezusie, wiara dostrzega fundament, na którym
opiera się rzeczywistość i jej ostateczne przeznaczenie.
16. Najwyższym dowodem wiarygodności miłości
Chrystusa jest Jego śmierć za człowieka. Jeśli oddanie
życia za przyjaciół jest najwyższym dowodem miłości
(por. J 15, 13), Jezus ofiarował swoje za wszystkich, również za tych, którzy byli nieprzyjaciółmi, by w ten sposób
przemienić serce. Oto dlaczego ewangeliści godzinę
Krzyża postrzegali jako szczytowy moment spojrzenia
wiary: w tej godzinie jaśnieje blask wielkości i głębi Bożej
miłości. Sw. Jan tutaj umieści swoje uroczyste świadectwo, gdy wraz z Matką Jezusa patrzy na Tego, którego
przebili (por. J 19, 37): «Zaświadczył to ten, który widział,
a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli» (/ 19, 35). W swoim dziele Idiota
F. M. Dostojewski wkłada w usta bohatera, księcia Myszkina, patrzącego na obraz martwego Chrystusa w grobie,
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18. Pełnia, do której Jezus doprowadza wiarę,
ma jeszcze jeden decydujący aspekt. W wierze Chrystus nie jest tylko Tym, w którego wierzymy, najwyższym
objawieniem miłości Bożej, ale także Tym, z którym się
jednoczymy, aby móc wierzyć. Wiara nie tylko patrzy
na Jezusa, ale patrzy z punktu widzenia Jezusa, Jego
oczami: jest uczestnictwem w Jego sposobie patrzenia.
W wielu dziedzinach życia zawierzamy innym osobom,
znającym sprawy lepiej od nas. Mamy zaufanie do architekta, który buduje nasz dom, do farmaceuty, który
daje nam lekarstwo mające nas uzdrowić, do adwokata
broniącego nas w sądzie. Potrzebujemy również kogoś,
kto byłby wiarygodnym ekspertem w sprawach Boga.
Jezus, Jego Syn, jawi się jako Ten, kto poucza o Bogu
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(por. / 1, 18). Zycie Chrystusa, Jego sposób poznania
Ojca, życie całkowicie w relacji z Nim, otwiera przed życiem ludzkim nową przestrzeń, i my możemy w nią wejść.
Sw. Jan wyraził doniosłość osobistej relacji z Jezusem
dla naszej wiary, posługując się na różne sposoby czasownikiem wierzyć. Oprócz «wierzyć, że» prawdą jest to,
co mówi Jezus (por. J 14, 10; 20, 31), Jan używa także
wyrażeń: «wierzyć» Jezusowi oraz «wierzyć w» Jezusa. «Wierzymy» Jezusowi, gdy przyjmujemy Jego słowo, Jego świadectwo, ponieważ On jest prawdomówny
(por. J 6, 30). «Wierzymy w» Jezusa, gdy przyjmujemy
Go osobiście w naszym życiu, przyłączając się do Niego
w miłości oraz idąc za Nim na naszej drodze (por. J 2, 11;
6, 47; 12, 44).
By umożliwić nam poznanie Go, przyjęcie
i naśladowanie, Syn Boży przyjął nasze ciało, i dzięki
temu patrzył na Ojca także w sposób ludzki, będąc w drodze i żyjąc w czasie. Wiara chrześcijańska jest wiarą we
Wcielenie Słowa oraz w Jego zmartwychwstanie w ciele;
jest wiarą w Boga, który zbliżył się do nas tak bardzo,
że wszedł w nasze dzieje. Wara w Syna Bożego, który
stał się człowiekiem w Jezusie z Nazaretu, nie oddala nas
od rzeczywistości, ale pozwala nam pojąć jej najgłębsze
znaczenie, odkryć, jak bardzo Bóg kocha ten świat i wciąż
kieruje go ku sobie; powoduje to, że chrześcijanin angażuje się coraz bardziej i mocniej przeżywa swoją wędrówkę na ziemi.
Zbawienie przez wiarę
19. Wychodząc od tego uczestnictwa w sposobie
patrzenia Jezusa, apostoł Paweł w swoich pismach dał
nam opis życia człowieka wierzącego. Wierzący, przyj
mując dar wiary, zostaje przemieniony w nowe stworzenie.
Otrzymuje nowe istnienie, istnienie synowskie, staje się
synem w Synu. «Abba - Ojciec» jest najbardziej charakterystycznym słowem doświadczenia Jezusa, które staje
się centrum doświadczenia chrześcijańskiego (por. Rz 8,
15). Życie w wierze, jako życie synowskie, jest uznaniem
pierwotnego i radykalnego daru, będącego u podstaw egzystencji człowieka, i można je wyrazić w zdaniu św. Pawła, skierowanym do Koryntian: «Cóż masz, czego byś nie
otrzymał?» (1 Kor 4, 7). To właśnie stanowi kontekst polemiki św. Pawła z faryzeuszami, dyskusji na temat zbawienia przez wiarę albo przez uczynki prawa. Św. Paweł
odrzuca postawę człowieka pragnącego usprawiedliwić
samego siebie przed Bogiem poprzez własne uczynki.
Taki człowiek, nawet jeśli zachowuje przykazania, nawet
jeśli pełni dobre uczynki, stawia w centrum siebie i nie
uznaje, że źródłem dobroci jest Bóg. Kto tak postępuje,
kto chce być źródłem własnej sprawiedliwości, widzi, że
szybko ona się wyczerpuje, oraz odkrywa, że nie może
nawet dochować wierności prawu. Zamyka się w sobie,
izolując się od innych, a przede wszystkim od Pana, dlatego jego życie staje się daremne, jego uczynki jałowe,
jest niczym drzewo z dala od wody. Sw. Augustyn tak to
wyraża swoim precyzyjnym i sugestywnym językiem: «Ab
eo qui fecit te noli deficere nec ad te» - «od Tego, który
cię uczynił, nie oddalaj się, nawet zmierzając do siebie»6.
Gdy człowiek myśli, że znajdzie samego siebie oddalając
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się od Boga, jego egzystencja okazuje się porażką (por.
Łk 15, 11-24). Początkiem zbawienia jest otwarcie się na
coś, co poprzedza, na pierwotny dar potwierdzający życie
i zachowujący przy życiu. Jedynie otwierając się na ten
początek i uznając go, możemy być przemienieni, pozwalając, by dokonywało się w nas zbawienie, a życie stawało się płodne, pełne dobrych owoców. Zbawienie przez
wiarę polega na uznaniu prymatu Bożego daru, jak to ujmuje św. Paweł: «Łaską bowiem jesteście zbawieni przez
wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga»
(Ef 2, 8).
20. W centrum tej nowej logiki wiary jest Chrystus.
Wiara w Chrystusa zbawia nas, ponieważ to w Nim życie
otwiera się radykalnie na uprzedzającą nas Miłość i przemienia nas od wewnątrz, działa w nas i z nami. Widać
to jasno w przeprowadzonej przez Apostoła Narodów egzegezie tekstu z Księgi Powtórzonego Prawa, egzegezie
wpisującej się w najgłębszą dynamikę Starego Testamentu. Mojżesz mówi do ludu, że polecenie Boga nie jest zbyt
wysokie ani zbyt odległe od człowieka. Nie powinno się
mówić: «Któż [...] wstąpi do nieba i przyniesie je nam?»
albo: «Któż uda się za morze i przyniesie je nam?» (por.
Pwt 30, 11-14). Paweł tłumaczy tę bliskość słowa Bożego
jako rzecz związaną z obecnością Chrystusa w chrześcijaninie. Nie mów w sercu swoim: «Któż zdoła wstąpić do
nieba? - oczywiście po to, by Chrystusa stamtąd sprowadzić na ziemię, albo: Któż zstąpi do Otchłani? - oczywiście
po to, by Chrystusa wyprowadzić spośród umarłych» (Rz
10, 6-7). Chrystus zstąpił na ziemię i został wskrzeszony
z martwych; przez swoje Wcielenie i Zmartwychwstanie
Syn Boży przeszedł całą drogę człowieka i mieszka w naszych sercach przez Ducha Świętego. Wiara wie, że Bóg
stał się nam bardzo bliski, że Chrystus został nam dany
jako wielki dar, przemieniający nas wewnętrznie, który
mieszka w nas i tym samym obdarza nas światłem oświecającym początek i koniec życia, całą drogę człowieka.
21. W ten sposób możemy pojąć nowość, do której prowadzi nas wiara. Człowiek wierzący przemieniony
jest przez Miłość, na którą otworzył się w wierze, a gdy
otwiera się na tę ofiarowaną mu Miłość, jego egzysten
cja wykracza poza własne ramy. Św. Paweł może powie
dzieć: «Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chry
stus» (Ga 2, 20) i wzywać: «Niech Chrystus zamieszka
przez wiarę w waszych sercach» (J 5/3, 17). W wierze
«ja» wierzącego poszerza się, by zamieszkał w nim ktoś
Inny, by żył w kimś Innym, i w ten sposób jego życie po
szerza się w Miłości. Tutaj ma miejsce działanie właściwe
Duchowi Świętemu. Chrześcijanin może mieć oczy Je
zusa, Jego uczucia, Jego synowską gotowość, ponieważ
dany mu jest udział w Jego Miłości, którą jest Duch. I w tej
Miłości zyskuje się w pewien sposób spojrzenie właściwe
Jezusowi. Bez tego upodobnienia w Miłości, bez obecności Ducha, który rozlewa ją w naszych sercach (por. Rz 5,
5), jest rzeczą niemożliwą wyznawać Jezusa jako Pana
(por. 1 Kor 12, 3).
Eklezjalny wymiar wiary
22. W ten sposób życie z wiary staje się życiem
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kościelnym. Kiedy św. Paweł mówi chrześcijanom w Rzy
mie o jednym ciele, jakie wszyscy wierzący stanowią
w Chrystusie, wzywa ich, by się nie chełpili; każdy powi
nien natomiast oceniać siebie «według miary, jaką Bóg
każdemu w wierze wyznaczył» (Rz 12, 3). Wierzący uczy
się patrzeć na samego siebie, biorąc za punkt wyjścia
wyznawaną wiarę. Postać Chrystusa jest zwierciadłem,
w którym odkrywa własny obraz. A ponieważ Chrystus
zawiera w sobie wszystkich wierzących, tworzących Jego
ciało, chrześcijanin pojmuje siebie w tym ciele, w pier
wotnej relacji do Chrystusa i do braci w wierze. Obraz
ciała bynajmniej nie sprowadza wierzącego do prostej
części anonimowej całości, do zwykłego elementu wiel
kiego mechanizmu, lecz podkreśla raczej życiową więź
Chrystusa z wierzącymi i wszystkich wierzących między
sobą (por. Rz 12, 4-5). Chrześcijanie stanowią «jed
no» (por. Ga 3, 28), nie tracąc swojej indywidualności,
a w służbie innym każdy zyskuje do końca własne życie.
Wtedy staje się zrozumiałe, dlaczego poza tym ciałem,
poza tą jednością Kościoła w Chrystusie, poza Kościo
łem, który - zgodnie ze słowami Romana Guardiniego «jest historycznym nośnikiem pełnego spojrzenia Chry
stusa na świat»7, wiara traci swoją miarę, nie znajduje
już swojej równowagi, wystarczającej przestrzeni, by się
utrzymać. Wiara z konieczności ma formę kościelną, wy
znawana jest z wnętrza ciała Chrystusa jako konkretna
komunia wierzących. Właśnie z tej kościelnej przestrzeni

otwiera ona poszczególnych chrześcijan na wszystkich
ludzi. Słowo Chrystusa, gdy zostaje wysłuchane, mocą
swojego dynamizmu przekształca się w chrześcijaninie
w odpowiedź, i staje się z kolei słowem wypowiadanym,
wyznaniem wiary. Sw. Paweł twierdzi: «Bo sercem przy
jęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej
ustami - do zbawienia» (Rz 10, 10). Wiara nie jest sprawą
prywatną, indywidualistycznym pojęciem, subiektywną
opinią, lecz rodzi się ze słuchania, a jej przeznaczeniem
jest wypowiedzieć się, stać się głoszeniem. «Jakże mieli
uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?» (Rz 10, 14). Wiara zatem
działa w chrześcijaninie, poczynając od przyjętego daru,
od Miłości, która przyciąga do Chrystusa (por. Ga 5, 6)
i czyni uczestnikami drogi Kościoła, pielgrzymującego do
spełnienia. Dla przemienionego w ten sposób człowieka
otwiera się nowy sposób widzenia, wiara staje się światłem dla jego oczu.
Przypisy:
1. M. BUBER, Opowieści chasydów, Poznań 1986.
2. Emile, Paris 1966, 387.
3. Lettre a Christophe de Beaumont, Lausanne 1993, 110.
4. Por. In Ioh. Evang., 45, 9: PL 35, 1722-1723.
5. Część II, IV.
6. De continentia, 4, 11: PL 40, 356.
7. Vom Wesen katholischer Weltanschauung (1923), w: Unterscheidung
des Christlichen. Gesammelte Studien 1923-1963, Mainz 1963, 24.

ѥѥ

Lumen fidei (łac. Światło wiary) – pierwsza encyklika papieża Franciszka, zaprezentowana 5 lipca 2013 w
Watykanie, w niespełna cztery miesiące po konklawe. Termin światło wiary oznacza w teologii światło nadprzyrodzone,
które uzdalnia intelekt i wolę człowieka do uznania objawienia Bożego.
Pod koniec kwietnia 2013 rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej o. Federico Lombardi poinformował, że nowo
wybrany papież może opublikować swoją pierwszą encyklikę jeszcze w tym samym roku. Przypomniał również, że
poprzedni papież Benedykt XVI pracował nad encykliką na temat wiary (początkowo zapowiadano jej wydanie, jednak
po dobrowolnym zrzeczeniu się urzędu Benedykt XVI nie mógł ogłosić tekstu, który stanowiłby element nauczania
Kościoła katolickiego), więc Franciszek będzie mógł skorzystać z jego materiałów i uzupełnić je własnymi spostrzeżeniami i myślami. 13 czerwca 2013 podczas spotkania z członkami Rady Sekretariatu Synodu Biskupów papież wyjaśnił
szybkie tempo powstania dokumentu, określając go mianem „encykliki na cztery ręce”, co nawiązuje do rozpoczęcia
pracy przez jego poprzednika.
Papieski dokument o wierze składa się z 60 paragrafów, dzieląc się na wstęp (7 paragrafów) i cztery rozdziały.
Rozdział pierwszy − Myśmy uwierzyli miłości − przedstawia wiarę starotestamentalnego patriarchy Abrahama oraz
Narodu wybranego, by w końcowej części przejść do tematu pełni wiary zbawczej w osobę Jezusa Chrystusa, doświadczanej we wspólnocie eklezjalnej. W rozdziale drugim − Jeżeli nie uwierzycie, nie zrozumiecie − papież zajął się
związkiem wiary z miłością, rozumem, szukaniem Boga oraz teologią. W trzecim rozdziale − Przekazuję wam to, co
przejąłem − autor zajął się problematyką przekazywania wiary we wspólnocie wierzących. Czwarty rozdział − Bóg przysposabia im miasto − dotyczy spełnienia wiary w relacjach międzyludzkich, w rodzinie, życiu społecznym, w postawie
wobec cierpienia i śmierci. Dokument kończy modlitwa do Matki Bożej jako Błogosławionej, która uwierzyła.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Lumen_fidei, 10.05.2014r.
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Ojciec Święty Jan Paweł II

HOMILIA W CZASIE MSZY ŚW. W KATEDRZE GNIEŹNIEŃSKIEJ
ostatecznie rodzi się z mocy tych słów. Rodzi się z mocy
tego tchnienia. Przygotowywany przez całe życie Chrystusa, rodzi się definitywnie, przychodzi na świat jak dziecko
wówczas, gdy Apostołowie otrzymują od Chrystusa Dar
Pięćdziesiątnicy - gdy przejmują od Niego Ducha Świętego. Zesłanie Ducha Świętego oznacza początek Kościoła,
który poprzez wszystkie pokolenia ma wprowadzać ludzi:
ludzkość - ludy i narody - do jedności Ciała, Mistycznego
Ciała Jezusa Chrystusa. Zesłanie Duchu Świętego oznacza Początek trwania tej tajemnicy. Trwanie bowiem jest
stałym powracaniem do Początku.
I oto słyszymy, jak w wieczerniku jerozolimskim
napełnieni Duchem Świętym Apostołowie „zaczęli mówić
obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2,
4). Języki obce stały się swoimi, stały się własnymi, dzięki tajemniczej sprawczości Ducha Świętego, który „wieje
tam, gdzie chce” (J 3, 8) i odnawia „oblicze ziemi” (Ps 103
[104], 30).
I chociaż autor Dziejów Apostolskich nie wylicza
wśród języków, którymi wówczas zaczęli przemawiać
Apostołowie, naszego języka - nadejdzie czas, gdy następcy apostołów z Wieczernika zaczną przemawiać również językiem naszych praojców i głosić Ewangelię ludowi, który w tym języku tylko może ją zrozumieć i przyjąć.

3 czerwca 1979, Gniezno
Pozdrawiam Polskę, ochrzczoną tutaj przed tysiącem z górą lat!
Pozdrawiam Polskę, wprowadzoną w tajemnicę
życia Bożego przez sakramenty chrztu i bierzmowania.
Pozdrawiam Kościół na ziemi moich praojców w Jego
wspólnocie i jedności hierarchicznej z Następcą św. Piotra. Pozdrawiam Kościół w Polsce, który od początku prowadzą święci biskupi i męczennicy, Wojciech i Stanisław,
zjednoczeni u boku Królowej Polski, Jasnogórskiej Pani!
Pozdrawiam was wszystkich, drodzy bracia i siostry, braterskim pocałunkiem pokoju. Pozdrawiam każdego wśród was, od sędziwego starca do maleńkiego
dziecka, stając wśród was jako pielgrzym wielkiego jubileuszu.
2. Oto znowu nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy,
a my znajdujemy się równocześnie duchem w jerozolimskim wieczerniku - i równocześnie jesteśmy obecni tutaj:
w tym wieczerniku naszego polskiego Millennium, gdzie
przemawia do nas z jednaką zawsze mocą tajemnicza
data tego Początku, od której liczymy historię Ojczyzny
i Kościoła zarazem w dziejach Ojczyzny. Historię Polski
zawsze wiernej.
Oto w dniu Pięćdziesiątnicy w wieczerniku jerozolimskim dopełnia się obietnica przypieczętowana krwią
Odkupiciela na Kalwarii: „Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 22-23). Kościół
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3. Znamienne są nazwy tych piastowskich grodów, w których dokonało się owo historyczne przeniesienie Ducha, a zarazem zapalenie znicza Ewangelii na
ziemi naszych praojców. Wraz z tym język apostołów
odezwał się po raz pierwszy jakby w nowym przekładzie,
w naszym brzmieniu, które zrozumiał lud żyjący nad Wartą i Wisłą i które my do dziś rozumiemy.
Grody zaś, z którymi związały się początki wiary na ziemi Polan, naszych praojców - to Poznań, gdzie
od najdawniejszych czasów, bo już dwa lata po chrzcie
Mieszka osiadł biskup - oraz Gniezno, gdzie w roku tysiącznym dokonał się wielki akt o charakterze kościelnopaństwowym. Oto przy relikwiach św. Wojciecha spotkali
się wysłannicy papieża Sylwestra II z Rzymu z cesarzem
rzymskim Ottonem III i pierwszym królem polskim (wówczas jeszcze tylko księciem) Bolesławem Chrobrym, sy
nem i następcą Mieszka, ustanawiając pierwszą polską
metropolię, a przez to samo kładąc podwaliny ładu hierarchicznego dla całych dziejów Ojczyzny. W ramach tej
metropolii znalazły się w roku tysiącznym: Kraków, Wrocław i Kołobrzeg, jako biskupstwa zespolone jedną organizacją kościelną.
Ilekroć znajdujemy się tutaj, na tym miejscu,
musimy widzieć na nowo otwarty Wieczernik Zielonych
Świąt. I musimy słyszeć mowę praojców, w której zaczęły
być przepowiadane „wielkie dzieła Boże” (Dz 2, 11).
Tutaj też Kościół w Polsce w roku 1966 rozpoczął swoje dziękczynne Te Deum na Tysiąclecie Chrztu,
w którym miałem szczęście brać udział jako ówczesny
metropolita krakowski. Pozwólcie, że dzisiaj - jako pierwszy, z niezbadanych wyroków Bożej Opatrzności, Papież
z rodu Polaków - wyśpiewam raz jeszcze z wami to mile-
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nijne Te Deum. Niezbadane i przedziwne są wyroki Boże,
które kreślą drogi prowadzące od Sylwestra II do Jana
Pawła II na tym miejscu.
4. Otwarł się po stuleciach na nowo jerozolimski
wieczernik i zdumiały się już nie ludy z Mezopotamii i Judei, z Egiptu czy Azji, czy wreszcie przybysze z Rzymu,
ale zdumiały się ludy słowiańskie i inne zamieszkujące
w tej części Europy, iż apostołowie Jezusa Chrystusa mówią ich językami, że w rodzimej mowie opowiadają „wielkie dzieła Boże”.
Kiedy pierwszy historyczny władca Polski zamierzał wprowadzić do Polski chrześcijaństwo i związać się
ze stolicą św. Piotra, zwrócił się przede wszystkim do pobratymców. Wziął za żonę Dąbrówkę, córkę księcia czeskiego Bolesława, która, sama już będąc chrześcijanką,
stała się matką chrzestną swego małżonka i wszystkich
jego poddanych. A wraz z tym zaczęli przybywać do Ojczyzny misjonarze pochodzący z różnych narodów Europy: z Irlandii, z Italii, z Niemiec (jak święty biskup męczennik Bruno z Kwerfurtu). W pamięci Kościoła na ziemi
Bolesławów utrwalił się najwymowniej św. Wojciech, znów
syn i pasterz pobratymczego narodu czeskiego. Znane są
jego dzieje na stolicy biskupiej w Pradze, jego pielgrzymowania do Rzymu, nade wszystko jednak znana i droga
nam jest gościna na dworze gnieźnieńskim Bolesława,
która miała go przygotować do ostatniej podróży misyjnej na północ. W pobliżu Bałtyku ten biskup-wygnaniec,
ten niestrudzony misjonarz stał się owym ziarnem, które
wpadłszy w ziemię musi obumrzeć, aby wiele przynieść
owocu (por. J 12, 24). Świadectwo śmierci męczeńskiej,
świadectwo krwi, przypieczętowało w sposób szczególny
chrzest, jaki przed tysiącem lat przyjęli nasi praojcowie.
Męczeńskie zwłoki apostoła, biskupa Wojciecha, legły
u fundamentów chrześcijaństwa na całej polskiej ziemi.
I dlatego dobrze, że widzę tutaj przed oczyma
napis: Otće... w siostrzanym języku, w języku św. Wojciecha: Pamatuj Otće na sve ćeske deti. Niegdyś te bliskie
sobie słowiańskie języki brzmiały jeszcze podobniej. Historia językoznawstwa wykazuje to, jak rosły ze wspólnego pnia słowiańszczyzny, ze wspólnego pnia chrześcijaństwa, pnia Wojciechowego. Pamatuj Otće na sve ćeske
deti. Nie może ten Papież, który nosi w sobie spuściznę
Wojciechową, zapomnieć tych dzieci! I nie możemy my
wszyscy, drodzy bracia i siostry, którzy nosimy w sobie to
samo Wojciechowe dziedzictwo, zapomnieć tych naszych
Braci!
5. Kiedy dzisiaj, w uroczystość Zesłania Ducha
Świętego Roku Pańskiego 1979, sięgamy do tych fundamentów, nie możemy nie słyszeć - obok języka naszych
praojców - także innych języków słowiańskich i pobratymczych, którymi wówczas zaczął przemawiać szeroko
otwarty wieczernik dziejów. Nie może zwłaszcza nie słyszeć tych języków pierwszy w dziejach Kościoła PapieżSłowianin. Chyba na to wybrał go Chrystus, chyba na to
prowadził go Duch Święty, ażeby do wielkiej wspólnoty
Kościoła wniósł szczególne zrozumienie tych wszystkich
słów i języków, które wciąż jeszcze brzmią obco, daleko,
dla ucha nawykłego do dźwięków romańskich, germańskich, anglosaskich, celtyckich. Czyż Chrystus nie chce,
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czyż Duch Święty nie wzywa, żeby Kościół-Matka u końca drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa pochylił się ze
szczególnym zrozumieniem, ze szczególną wrażliwością
ku tym dźwiękom ludzkiej mowy, które splatają się z sobą
we wspólnym korzeniu, we wspólnej etymologii, które mimo wiadomych różnic (nawet w pisowni) - brzmią wzajemnie dla siebie blisko i swojsko.
Czyż Chrystus tego nie chce, czy Duch Święty
tego nie rozrządza, ażeby ten Papież, który nosi w swojej duszy szczególnie wyrazisty zapis dziejów własnego
Narodu od samego jego początku, ale także i dziejów
pobratymczych, sąsiednich ludów i narodów, na sposób
szczególny nie ujawnił i nie potwierdził w naszej epoce ich
obecności w Kościele? Ich szczególnego wkładu w dzieje
chrześcijaństwa. Ażeby odsłonił te profile, które właśnie
tutaj, w tej części Europy, zostały wbudowane w bogatą
architekturę świątyni Ducha Świętego.
Czyż Chrystus tego nie chce, czy Duch Święty
tego nie rozrządza, ażeby ten Papież-Polak, Papież-Słowianin, właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy, na którą składają się dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu. My, Polacy, którzy wybraliśmy
przez całe tysiąclecie udział w tradycji Zachodu, podobnie jak nasi Bracia Litwini, szanowaliśmy zawsze przez
nasze tysiąclecie tradycje chrześcijańskiego Wschodu.
Nasze ziemie były gościnne dla tych tradycji, sięgających
swych początków w Nowym Rzymie - w Konstantyno
polu. Ale też pragniemy prosić gorąco naszych Braci,
którzy są wyrazicielami tradycji wschodniego chrześcijaństwa, ażeby pamiętali słowa Apostoła: „Jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, Ojciec Pana
naszego Jezusa Chrystusa” (por. Ef 4, 5-6; 1, 3). Ażeby
o tym pamiętali. I żeby teraz,w dobie szukania nowej jedności chrześcijan, w dobie nowego ekumenizmu, wspólnie z nami przykładali rękę do tego wielkiego dzieła, które
tchnie Duch Święty!
Tak. Chrystus tego chce. Duch Święty tak rozrządza, ażeby to zostało powiedziane teraz, tutaj, w Gnieźnie, na ziemi piastowskiej, w Polsce, przy relikwiach św.
Wojciecha i św. Stanisława, wobec wizerunku Bogurodzicy Dziewicy, Pani Jasnogórskiej i Matki Kościoła. Trzeba,
ażeby przy sposobności chrztu Polski była przypomniana
chrystianizacja Słowian, Chorwatów i Słoweńców, wśród
których pracowali misjonarze już około 650 roku i z którymi
niedawno w Bazylice św. Piotra w ich chorwackim języku
dziękowałem za więcej niż 1000 lat - za 1100, 1300 lat ich
wiary i wierności dla Stolicy Apostolskiej. I trzeba, żeby
tutaj była przypomniana chrystianizacja Bułgarów, których książę Borys I przyjął chrzest w 864 lub w 865 roku;
Morawian i Słowaków - do nich docierali misjonarze przed
850 rokiem, a potem umocnili tam wiarę święci Apostołowie Słowian: Cyryl i Metody, którzy przybyli do Państwa
Wielkomorawskiego w 863 roku; Czechów, których księcia Borzywoja ochrzcił w 874 roku św. Metody. W zasięgu działalności św. Metodego i jego uczniów znajdowali
się także Wiślanie oraz Słowianie zamieszkujący Serbię.
Trzeba też, aby był przypomniany chrzest Rusi w Kijowie
w 988 roku. Wreszcie trzeba przypomnieć ewangelizację
Słowian Połabskich: Obotrytów (Obodrzyców), Wieletów
i Serbołużyczan. Chrystianizację Europy - tę oficjalną ukończył chrzest Litwy w latach 1386 i 1387, który to, za
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sprawą błogosławionej naszej Królowej Jadwigi, umocnił
wcześniejszy o sto lat chrzest księcia Mendoga.
Papież Jan Paweł II - Słowianin, syn Narodu polskiego, czuje, jak głęboko wrastają w glebę historii korzenie, z których on sam razem z wami wyrasta. Ile wieków liczy ta mowa Ducha Świętego, którą on dzisiaj sam
przemawia i z watykańskiego wzgórza św. Piotra, i tutaj
w Gnieźnie ze Wzgórza Lecha, w Krakowie z wyżyn Wawelu.
Ten Papież - świadek Chrystusa, miłośnik Jego
Krzyża i Zmartwychwstania, przychodzi dziś na to miejsce, aby dać świadectwo Chrystusowi żyjącemu w duszy
jego własnego Narodu, Chrystusowi żyjącemu w duszach
narodów, które kiedyś przyjęły Go jako Drogę, Prawdę
i Zycie (por. J 14, 6). Przychodzi więc wasz rodak, Papież, aby wobec całego Kościoła, Europy i świata mówić
o tych często zapomnianych narodach i ludach. Przychodzi wołać wołaniem wielkim. Przychodzi ukazywać te drogi, które na różny sposób prowadzą z powrotem w stronę
Wieczernika Zielonych Świąt, w stronę Krzyża i Zmartwychwstania. Przychodzi wszystkie te narody i ludy wraz ze swoim własnym - przygarnąć do serca Kościoła:
do serca Matki Kościoła, której ufa bezgranicznie.
6. Za niedługo skończy się tutaj, w Gnieźnie, nawiedzenie Ikony! Obraz Pani Jasnogórskiej, obraz Matki,
w szczególny sposób wyraża Jej obecność w tajemnicy
Chrystusa i Kościoła, żyjącego od tylu wieków na ziemi
polskiej i na ziemiach ludów pobratymczych. Ten obraz,
który od dwudziestu przeszło lat nawiedza poszczególne
kościoły, diecezje, parafie, na tej ziemi za niedługo kończy
swe nawiedzenie w prymasowskim Gnieźnie i przechodzi
na Jasną Górę, aby rozpocząć nawiedzenie diecezji częstochowskiej.
Umiłowany Księże Prymasie! Drodzy bracia
i siostry! Jest moją ogromną radością, że ten etap mojego pielgrzymowania mogę odbyć wspólnie z Maryją. Ze
wspólnie z Nią mogę znaleźć się na tym wielkim szlaku
dziejów, którym tylokrotnie wędrowałem: od Gniezna do
Krakowa poprzez Jasną Górę, od świętego Wojciecha do
świętego Stanisława poprzez Bogarodzicę Dziewicę, Bogiem sławioną Maryję.

Główny szlak naszych duchowych dziejów, na
który wchodzą wszyscy Polacy, zarówno ci, co mieszkają
na zachodzie, jak i ci, co mieszkają na wschodzie, jak też
ci, co mieszkają poza Polską, wśród różnych narodów, na
tylu kontynentach... Ufam, że mnie słyszą! Ufam, Drodzy
Bracia, że nas słyszą. Ufam, że mnie słyszą. Trudno by mi
było pomyśleć, żeby jakiekolwiek polskie czy słowiańskie
ucho, w jakimkolwiek zakątku globu, nie mogło usłyszeć
słowa Papieża Polaka i Słowianina.
Moi Drodzy, ufam, że nas słyszą. Ufam, że mnie
słyszą, żyjemy przecież w epoce tak zdecydowanie zadeklarowanej wolności wymiany: wymiany informacji, wymiany dóbr kultury! A przecież my tutaj sięgamy do samego korzenia tych dóbr!
Tak więc znajdujemy się na głównym szlaku naszych duchowych dziejów. Jest to zarazem jeden z głównych szlaków duchowych dziejów całej Słowiańszczyzny.
I jeden z głównych szlaków duchowych dziejów Europy.
Opatrzność Boża zrządziła, że w tych dniach po tym szlaku po raz pierwszy kroczyć będzie Papież, Biskup Rzymski, Następca świętego Piotra pierwszego wśród tych,
którzy wyruszyli z Wieczernika Zielonych Świąt w Jerozolimie, śpiewając: „O Boże mój, Panie, jesteś bardzo wielki! Odziany we wspaniałość i majestat, światłem okryty
jak płaszczem.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! Ty wszystko
mądrze uczyniłeś: ziemia jest pełna Twych stworzeń.
Stwarzasz je, gdy ślesz swego Ducha i odnawiasz oblicze ziemi”. (Ps 103 [104], 1-2, 24, 30). Tak będzie śpiewał wraz z wami, Umiłowani Rodacy, ten Papież, krew
z waszej krwi i kość z kości. I będzie razem z wami wołał:
„Niech chwała Pańska trwa na wieki: niech Pan się raduje
z dzieł swoich.
Niech chwała Pańska trwa na wieki: Niech miła
Mu będzie pieśń nasza”. (Ps 103 [104], 31, 34). Pójdziemy razem tą drogą naszych dziejów. Na Jasną Górę,
w stronę Wawelu, w stronę świętego Stanisława. Pójdziemy ku przeszłości. Nie pójdziemy jednakże w przeszłość.
Pójdzie my ku przyszłości! . „Weźmijcie Ducha Świętego!”
(J 20, 22). Amen.
ѥѥ

...pragniemy prosić gorąco naszych Braci, którzy są wyrazicielami tradycji wschodniego chrześcijaństwa,
ażeby pamiętali słowa Apostoła:
„Jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa”
(por. Ef 4, 5-6; 1, 3).
Ażeby o tym pamiętali. I żeby teraz, w dobie szukania nowej jedności chrześcijan,
w dobie nowego ekumenizmu,
wspólnie z nami przykładali rękę do tego wielkiego dzieła, które tchnie Duch Święty!
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LIST WIELKOPOSTNY DO DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH
ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ I WARSZAWSKIEJ
I. CZY JESTEŚMY W PRAWDZIE?
Zarówno duch Ewangelii Chrystusowej, życie
w Kościele czy w rodzinie ludzkiej, jak i nasze zobowiązania podjęte w „Społecznej Krucjacie Miłości”, a zwłaszcza
w „Krucjacie dobrego słowa”, wymagają od nas postępowania w duchu prawdy, rozmiłowania się w prawdzie myślą i uczuciem, słowem i czynem. Idzie o to, aby nie tylko
dawać świadectwo prawdzie Bożej, Chrystusowej, prawdzie Kościoła, ale także prawdzie życia ; aby wszystko,
co pochodzi z ust i z czynów naszych, było w prawdzie.
Jest to zobowiązanie religijne i społeczne: „Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do
bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami” (Ef
4,25).
W codziennym życiu często zapominamy, że mając prawo do prawdy innych, sami musimy być w prawdzie. Bo tylko za cenę prawdy przez nas wypowiadanej
możemy oczekiwać prawdy od innych. Warto więc pomyśleć nad tym, czy żyjemy prawdą, czy żyjemy z prawdy,
czy obdzielamy innych prawdą, czy szanujemy ich prawo
do całej prawdy ?

Umiłowani Kapłani, Drogie Dzieci Boże,
W pierwszych dniach Wielkiego Postu przypomina nam Kościół obowiązek ujawnienia pełnej prawdy, jaką
mamy się kierować podejmując odnowę naszego myślenia, czynów i całego życia. Jeśli ten czas ma być owocny,
jeśli nie ma być tylko obrzędem liturgicznym, każdy z nas
powinien stanąć wobec siebie w pełnej prawdzie. Chrystus
pouczał swoich słuchaczy, jaki ma być duch postu: „Kiedy
pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają
oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą [...]
Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby
nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który
jest w ukryciu. A twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda
tobie” (Mt 6,16-18).
Bóg i ludzie pragną, abyśmy wewnętrznie obmyci
stanęli teraz w pełnym świetle. Wszyscy chcą widzieć całą
naszą prawdę, światłość i uczynki.
Sobór w swoim nauczaniu o duchu nowoczesnej
pokuty kładzie nacisk nie tylko na umartwienie ciała, ale
także na opanowanie ducha, na odnowę wewnętrzną, na
prawdę naszego życia, abyśmy duchem wewnętrznej pokuty, rozważania, skupienia, zamilknięcia i ciszy opanowali
ten wielki rozgwar, niepokój i nieład, który nas otacza albo
który sami wytwarzamy. „Pokuta wielkopostna ma być nie
tylko wewnętrzna i indywidualna, lecz także zewnętrzna
i zbiorowa” (Konstytucja Sacrosanctum Concilium, 110),
ma w pełni dążyć do znienawidzenia grzechu jako obrazy
Bożej, do społecznej modlitwy i skupienia, do włączenia
we wspólnotę modlących się ludzi, udręczonych niedolą
osobistą i społeczną.
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II. OBRAZ ŚWIATA WSPÓŁCZESNEGO
Wystarczy spojrzeć wokół i nadstawić uszu, aby
przekonać się, jakie są losy prawdy w życiu. Co ludzie
robią ze słowa, jak używają i nadużywają słów często
kłamliwych, brudnych, zafałszowanych, burzących, druzgocących wokół wszystko, nieodpowiedzialnych, obliczonych na wprowadzenie w błąd kogo się da. Człowiek
współczesny jest rozgadany, rozkrzyczany, rozdyskutowany, rozkrytykowany, produkujący bezmyślnie słowa, nawet
w dyskusji i dialogu słuchający tylko siebie.
Prasa jest pełna gadulstwa, nie sprawdzonych informacji, kłamstwa, sensacji, które odbierają nam ciszę,
skupienie, szarpią nerwy i serca. Kto dba o to, aby pisać
prawdę? Kto czuwa, aby przez radio czy telewizję płynęła
w świat prawda? Czemu właściwie służą te potęgi społecznego przekazu i o czym informują? Czemu to przypisać?
A przecież ludzie mają wielkie osiągnięcia w wielu dziedzi
nach wiedzy dzięki ścisłości myślenia i odpowiedzialności
za każdy znak czy słowo.
Istnieją jednak wielkie dziedziny życia, gdzie sumienność zanikła. Jak każdy uważa się za lekarza i udziela rad, tak niemal każdy człowiek uważa się dziś za reformatora, wygłasza gotowe programy światopoglądowe
w dziedzinie społecznej, gospodarczej, moralnej, religijnej
i politycznej, a czyni to nie dopuszczając żadnej dyskusji
ni sprzeciwu. Człowiek współczesny jest pewien, że wolność mówienia ma tylko on, a inni mają tylko obowiązek
słuchania i milczenia. Wśród tego zamętu, wywołanego
rozgadaniem się ludzi, wyczuwa się narastającą potęgę
„królestwa kłamstwa” — jakby dziedziczny owoc pierwszego kłamstwa, przez które „nieprzyjazny duch” zasiał
nieufność do Boga, wątpliwość, czy Bóg jest prawdą i miłością, czy nie strzeże jej zazdrośnie przed nami. Jak Ewie
w raju wydawało się, że zaofiarowany owoc „nadaje się
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do zdobycia wiedzy” (Rdz 3,6), tak dziś ów „gigantyczny
wąż”, który rozrósł się w dziejach ludzkości i skrępował ją
swymi splotami, rodzi nieustannie wątpliwość i nieufność,
czy Bóg jest prawdą, czy Kościół głosi prawdę, czy ludziom warto mówić prawdę, czy ma ona sens społeczny?
Zrodziło się na świecie potężne liczebnie pokolenie „synów kłamstwa”. Zasiewają oni wszędzie ducha zwątpienia, negacji, chorobliwego krytycyzmu, który
wszystko chce obalić, chociaż nie wie, co ma budować
i jak to czynić. Narzekał na nich już Apostoł: „Jest bowiem
wielu krnąbrnych, gadatliwych i zwodzicieli” (Tt 1,10).
Tę mękę ludzką usiłuje się przerzucić nawet na
życie Kościoła, który na Soborze powiedział o sobie całą
prawdę w sposób nowoczesny i chce tą prawdą odnowić
oblicze ziemi. Tymczasem nie brak ludzi, którzy są zdania, że trzeba zniszczyć niemal całą strukturę Kościoła,
nie oszczędzając ani Głowy Kościoła, ani posłanych przez
Chrystusa biskupów czy powołanych przez nich kapłanów.
Chcą oni zamienić Kościół będący społecznością
widzialną na nieuchwytną mgławicę, zgruzować wszystkie
komórki życia z małżeństwem i rodziną na czele, pozbawić naród jego więzi kulturalnej i dziejowej, a potem na
gruzowisku zastanawiać się, co dalej? To nazywają „odnową soborową”, odnową świata, nową ludzkością, postępem itp.
Tego rodzaju wieści potężną falą napływają z całego świata i do nas poprzez usłużną prasę, która sieje
niepokój całej ludzkości na naszych niwach, oczekując,
abyśmy się mu poddali.
III. POZNAJCIE PRAWDĘ! TRZEŹWI BĄDŹCIE!
Apostoł nas ostrzega: „Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym”
(Ef 4,29). Nie wszystko, co dzieje się w innych krajach,
jest u nas godne naśladowania. Musimy się strzec przed
prądami niosącymi anarchię, rozkład i fałsz. Musimy się
bronić przed różnymi „kontestacjami”, podważaniem prawdy i autorytetu Kościoła Chrystusowego. Nie pozwólmy
podkopywać domu swego — domu naszej duszy, domu
rodzinnego i ojczystego, opartego o niewzruszone zasady
nauki Chrystusowej. Nie dopuśćmy do progów domowych
i ojczystych ducha społecznego nieładu, nieufności wobec Kościoła i jego powagi, burzącej gadaniny, która jest
straszną chorobą dusz i pychą umysłów.
Ostrzega nas przed tym Ojciec święty mówiąc
o niezdrowych i rozkładowych dążeniach w przeprowadzaniu „odnowy soborowej”, pod przykrywką której sieje
się zamęt w Kościele. Powiedział on : „Dzisiaj jest bardzo
łatwo być niezależnym w pomysłach, fantazjując i tworząc
na temat istniejących przepisów własne marzenia jakiejś
reformy. Od marzenia przechodzi się do konkretnej hipotezy, od hipotezy do stawiania żądań, od żądań do... protestu, a także do nieposłuszeństwa” (Osservatore Romano z dn. 23 października 1969).
Brońmy przed tym nieładem naszą młodzież i Naród. Jeżeli pozwalają sobie na anarchię inne narody, dostatnie, nie wiedzące, co robić z czasem i pieniędzmi, to
jest ich sprawa. Ale nas na to nie stać! Jesteśmy Narodem
odbudowującym się po latach niewoli i zniszczenia. Żyje-
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my w odmiennym położeniu dziejowym. Musimy mocno
trzymać się opoki, którą widzimy w Kościele, a która jest
naszą siłą, mocą i wytrwaniem. Musimy być trzeźwi i mądrzy. Nie możemy ulegać propagandzie ludzi owładniętych
pychą umysłu, zbytnią pewnością siebie, zmiennych przekonań i własnych sposobów „zbawiania” świata. Mamy
swoją drogę w Kościele Chrystusowym do Boga i przystosowany do naszych potrzeb sposób wprowadzania prawdziwej, rzetelnej odnowy soborowej. Nie wszystko, co czyni młodzież za granicą, ma naśladować młodzież polska.
Ma ona rodzime tradycje i piękne wzory do naśladowania.
Musimy całą siłą, niesłychanie odważnie bronić młodzież
przed bezładem uczuć, myśli i dążeń.
Nie wszystko również, co podejmują kapłani za
granicą, nadaje się u nas do naśladowania. Kapłan polski
ma lud oddany całym sercem Bogu. Jest pasterzem ludzi
wielkiej wiary, których siła i zaufanie tkwi w Kościele Chrystusowym. Dążąc do odnowy soborowej trzeba pamiętać,
że prawdziwa odnowa to nie tyle nowość, co świętość w duchu Chrystusowym, to zaczynanie od uświęcania samego
siebie. Trzeba odnowić przede wszystkim w sobie ducha
prawdy i miłości, samemu zacząć żyć duchem Ewangelii Chrystusowej. Odnowa soborowa to nie parawan, zza
którego można wygłaszać niepoczytalne hasła mętnej reformy. To nie jest niekończący się dialog, za którym kryje
się niechęć do pracy, wysiłku i ofiary, gadulstwo bez pogłębionej wiedzy i pozytywnego programu, duch sprzeciwu i nieposłuszeństwa. Ojciec święty przestrzega przed
fałszywym rozumieniem dialogu: „Dialog nie może paraliżować normalnego wykonywania odpowiedzialnej władzy
i podstawiać sądu osobistego poszczególnych wiernych
w miejsce sądu Pasterza czy Mistrza. Nie może również
wymagać takiego udziału we władzy, żeby ta ostatnia stała się nieodpowiedzialna i bezsilna” (Ossematore Romano
z dn. 13 listopada 1969).
O tych prawdach nie może zapominać również nasza inteligencja oczekująca od Kościoła odnowy. Bo odnowa w Kościele zaczyna się od naszego wnętrza. „Trzeba
porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym
myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego, według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości” (Ef
4,22-24). Żądając od Kościoła postępu, pamiętajcie, że
„postęp w Kościele nie oznacza nowość, ale świętość”. To
nie bezpłodna, ustawiczna dyskusja, produkcja słów, gonienie za nowością, zmianą, podważanie wszystkiego, co
było i jest, ale osobista świętość. A świętość zaczynamy od
samego siebie. Dajcie całemu Narodowi przykład postępu
we wzroście osobistej świętości, w duchu i w prawdzie, to
znaczy w pokorze Chrystusowej. Pamiętajcie, że odnowę
soborową wprowadza się nie tyle przez zmianę instytucji
kościelnych, ile przez odnowę umysłów, serc i stylu osobistego życia. Chcecie być nauczycielami całego świata
— zostańcie świętymi!
Odrobina szlachetności powinna pouczyć, że nie
wolno burzyć w innych wiary, nadziei i miłości. Zamiast
szarpać więzy z Bogiem i Kościołem w duszach braci
gadulstwem i wątpieniem, sami powinniśmy tę więź nawiązać przez modlitwę, żal za grzechy nieprawdy, przez
spowiedź, pokorne uznanie popełnionych błędów.
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IV. NAJPILNIEJSZE ZADANIA NA WIELKI POST
Najmilsze Dzieci moje! Twarde słowa mówi dziś
do Was pasterz i biskup dusz Waszych. Ale mówi je ku
społecznemu wyzwoleniu w Wielkim Poście, który jest
czasem odnowy, to znaczy drogą do świętości. W tym celu
podejmiemy kilka zadań zgodnie z hasłem: „Miłość w mowie — dać świadectwo prawdzie”.
Najpierw wzywam Was do skupienia wewnętrznego. Do tego potrzeba nieco milczenia. Własnymi słowami
można zagłuszyć głos samego Boga. Aby słyszeć Boga,
trzeba się skupić. A nie ma skupienia bez atmosfery milczenia. Ucichnijmy więc chociaż na kilka tygodni, nakażmy sobie post języka w domu, w pracy, na ulicy. To będzie
nasza odpowiedź, cena osobista za nadużycie słowa,
zwłaszcza przeciwko Bogu i Kościołowi, za rozkrzyczenie
świata, który chce zagłuszyć mowę Boga.
Wzywam Was, najmilsi, do rozważania sercem.
Skupienie jest po to, aby móc rozważać i pojmować głębię tajemnic Bożych. Muszą znaleźć się ludzie na naszej
ziemi, którzy będą wieść rozważania w sercu swoim. Rozważajmy na Drodze Krzyżowej Mękę Chrystusa, dzieło
Odkupienia, bezmiar miłości Boga, który dla nas ludzi i dla
naszego zbawienia stał się człowiekiem i rozpostarł ramiona Uczmy się kochać Boga. Uczmy się kochać Kościół
i Chrystusową prawdę. na krzyżu, aby nas wszystkich
ogarnąć i zaprowadzić do Ojca.
Czytajmy codziennie choćby mały urywek Ewangelii. Czytajmy dokumenty soborowe. Słuchajmy wielkopostnych rozważań, aby zgłębić Boże tajemnice. Bierzmy
udział w rekolekcjach, które są rozważaniem nauki Chrystusa i dróg zastosowania jej do życia.
Wzywam Was, umiłowane Dzieci Boże, do odpowiedzialności za słowo. Połóżcie palec na ustach Waszych. Rozważcie każde słowo zanim je wypowiecie. Nie
mówcie słów burzących w ludziach ich wiarę, zasady
moralne, Boży sposób myślenia. Skończcie z bezpłodną
gadaniną, która nic nie tworzy, a wszystko niszczy. Słowo musi stać się ciałem codziennego życia naszego, aby
wydać pożywny owoc dla głodnych serc.
Wzywam Was do wierności prawdzie Bożej. Jesteście odpowiedzialni za wiarę swoją i innych ludzi.
Przede wszystkim — za wiarę Waszych dzieci, rodzin,
przyjaciół, kolegów, otoczenia. Stąd konieczna jest praca
nad pogłębieniem swojej wierności obowiązkom katolika, wierności krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi; wierności
w modlitwie, w ofiarności i miłości społecznej. Spowiedź
i Komunia święta wielkanocna, udział w nabożeństwach
wielkopostnych i ofiarność na rzecz cierpiących i ubogich
rodzin czy samotnych starców, będzie najgłębszym tego
wyrazem.
Wzywam Was wreszcie do apostolstwa prawdy
Bożej. Musicie dać świadectwo prawdzie, odważnie się
przyznać do prawdy, do Chrystusa i Jego Kościoła. Musicie mieć odwagę mówienia o prawdzie, świadczenia
prawdy uczynkiem i słowem. Chociaż jednemu człowiekowi powiedzcie coś dobrego o Bogu i Jego Kościele ! Chociaż raz dajcie świadectwo prawdzie ! A może niejednej
wątpiącej duszy przyniesiecie pokój i radość wiary?
Wreszcie wzywam Was wszystkich, Kapłani i Ludu Boży,
do Modlitwy. Będzie to najpiękniejsze zastosowanie słowa,
prawdziwy, niezafałszowany „dialog” z Bogiem. Z ludźmi
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mówcie o Bogu, głoście Go i wyznawajcie. A z Bogiem
rozmawiajcie o ludziach, walcząc na modlitwie o ich wiarę,
łaskę i świętość.
Proszę Was, umiłowani Bracia Kapłani, módlcie
się żarliwie o świętość powierzonego Wam Ludu Bożego,
zwłaszcza młodzieży. Niech w Wielkim Poście towarzyszy
Waszej modlitwie nieustanna troska o wiernych. Swoje
liczne i wyczerpujące prace wielkopostne oddajcie za parafian dla umocnienia ich w wierze.
Prosimy też Was, Ludu Boży, módlcie się za nas,
biskupów Waszych i za kapłanów, zwłaszcza za duszpasterzy, którzy Wam służą. W każdej Waszej modlitwie tego
okresu proście Chrystusa o świętość polskich kapłanów,
o ich wierność i skuteczność działania apostolskiego.
Wreszcie zwracamy się do Ciebie, Matko Słowa
i Matko Wielkiego Milczenia. Oddani w Twą macierzyńską
niewolę miłości od Ciebie pragniemy uczyć się prawdy
wszystkich naszych słów. Tyś pierwsza zawierzyła Bogu
i powiedziała bez cienia wątpliwości: „Niech mi się stanie
według słowa Twego”. Dlatego wypełni Ci się wszystko,
co Ci zostało powiedziane od Pana. Dlatego w Tobie słowo Ciałem się stało, a Ty zostałaś Matką Słowa. Modlimy
się do Ciebie w tym Wielkim Poście milczenia, skupienia,
rozważania i świadczenia Prawdy — słowami poety:
Panno Najświętsza,
Racz Swym łaskawym uchem
Wysłuchać moją prośbę,
Błagam Cię —
Przepaść klęcząca.
Uczyń to. Uczyń to.
Abym nie zaprzeczył Słowu.
Abym nie rozminął się
Z Twoim Synem. [...]
Matko Słowa,
Matko Dobroci,
Módl się o dobroć
Wszystkich polskich słów.
Usłysz głosy,
Napełń myśli człowiecze,
Panno zwolena, Maryo.
Niech ani jedno słowo Nie będzie złe.
Niech ani jedno słowo Nie czai się do skoku.
Niech ani jedno słowo Nie nienawidzi.
Niech nie krzywdzi. Niech nie zabija. Niech wybacza.
Niech leczy.
Niech łagodzi,
Niech zamyka
Człowiecze rany
Jak skrzydła ołtarza. [...]
Matko polskiej mowy,
Módl się o jej wieczne trwanie,
Bogarodzico,
Dziewico,
Bogiem sławiena
Maryo.
(Roman Brandstaetter, „Hymn do Czarnej Madonny”).
Sercom Waszym i Waszym wargom z serca błogosławię
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Warszawa, Popielec 1970 r.
ѥѥ
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SŁOWO PASTERSKIE DO KAPŁANÓW I DO WSZYSTKICH DIECEZJAN:
„MODLITWĄ I POSTEM”

Umiłowani w Panu!
W naszym ojczystym domu nasila się walka przeciwko
Bogu życia. Wchodzi ta walka w okres decydujący.
1. Dochodzą wiadomości, że w bieżącym tygodniu,
w dniu 16 maja; Sejm ma debatować nad referendum; czy ludzie w Polsce mają słuchać Boga, czy też przykazanie Boże
„Nie zabijaj” mają odrzucić. Do takich obrad ma dojść w polskim
Sejmie, gdyśmy dopiero co wyszli spod jarzma walczącego
ateizmu. Nie takiej wolności oczekiwaliśmy idąc do niej przez
mękę wojny i lat powojennych. Nie takiej wolności oczekiwaliśmy w dwieście lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która się
rozpoczyna słowami: „W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego”.
„Wolność” skierowana przeciw Bogu, jaką dziś wielu głosi, jest
największym zniewoleniem człowieka i narodu.
Toteż Episkopat Polski, pełniąc swoją świętą posługę wobec każdego człowieka i wobec całego Narodu, wydał
w sprawie referendum Odezwę, która była czytana i którą trzeba
dokładnie znać.
2. W zależności od wyniku debaty sejmowej mają się
rozpocząć obrady nad tym, czy wyjdzie ustawa sejmowa w obronie życia nienarodzonego człowieka, czy też ma być wolno dalej
w Polsce człowieka nienarodzonego zabijać, jak to postanowiła ustawa sejmowa z 1956 roku, to znaczy z najsmutniejszego
okresu tej niewoli, jaką Naród był uciemiężony po wojnie.
Te dwie sprawy są przewidziane w Sejmie na dzień 16
maja. Jest to dzień, w który każdego miesiąca wspominamy wybór Papieża Polaka. Dziesięć lat temu, 13 maja, chciano wykonać wyrok śmierci na Papieżu. Uratowała Ojca Świętego Matka
Boża z Fatimy i, którą Jan Paweł II u nas ukoronował i do której,
13 maja, uda się z dziękczynną pielgrzymką za ocalenie.
Taki jest nasz czas: ludzie stanowią o tym, czy ma być
zabity; niewinny człowiek przed swym narodzeniem, i ludzie
stanowią o tym, czy ma być zabity Papież, bo przeciwstawia
się złu, i ludzie przemyśliwują już o tym, by wydać wyrok i na
ludzi starych i ułomnych, bo są ciężarem dla społeczeństwa. Tak
schodzi wiele krajów europejskich nad przepaść i tak już i my
stajemy nad przepaścią: zaczynamy wymierać.
Nie dopuśćmy do tego! - Takie wołanie niech się rozle-
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ga i Boga życia! Nie dopuśćmy, by na naszej ziemi zwyciężała
śmierć!
W tym gorącym wezwaniu, skierowanym do Was, Diecezjanie, jest prawda, o której mówi Pismo Święte tak:
Nie dążcie do śmierci przez swe błędne życie, nie gotujcie sobie zguby własnymi rękami! Bo śmierci Bóg nie uczynił ... dla
nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka... A śmierć weszła na
świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego
należą (Mdr 1, 12-13; 2, 23-24).
Jeżeli więc jesteśmy po stronie życia, jesteśmy po stronie Boga, Ci zaś, którzy są po stronie śmierci, służą szatanowi,
choć i czynią to nieświadomie, kuszeni i zwodzeni, także niekiedy przez niedostatek i biedę.
Taka to walka trwa w naszym ojczystym domu. Trzeba to wiedzieć. I trzeba to jasno i otwarcie mówić. Taki święty
obowiązek mam wobec Was, Diecezjanie, jako Wasz biskup,
więc ten obowiązek spełniam w miłości do Boga i w miłości do
każdego z Was.
3. Wśród takich zmagań przypominam słowa Pana Jezusa o ostatecznej walce z szatanem: „Ten rodzaj złych duchów
wyrzuca tylko modlitwą i postem” (Mt 17, 21). Niech więc będzie
tak:
Ponawiam słowa przekazane w Liście do kapłanów
z 23 IV „Zarządzam modlitwy przez cały miesiąc maj - na wieczorny nabożeństwach w intencji prawa, które będzie chronić
życie człowieka od chwili jego poczęcia aż do naturalnej śmierci”.
W tygodniu od niedzieli 12 maja do niedzieli 19 maja
br. należy, po Nabożeństwie Majowym, śpiewać trzykrotnie suplikacje: „Od nagłej a niespodziewanej śmierci zachowaj nas,
Panie!” Zadawana bowiem śmierć dzieciom nie narodzonym
jest, jak dziś już dokładnie wiadomo, i nagła, i niespodziewana,
i okrutna.
Niech w godzinach nocnych ze środy 15 maja na
czwartek 16 maja trwa we wszystkich kaplicach, w kościołach
parafialnych i w bazylice katedralnej - adoracja przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, z modlitwami i śpiewami
grup parafialnych, a wśród nich zwłaszcza „Miłosiernych wobec najmniejszych”, młodzieżowej „Sztafety życia”, wszystkich
obrońców życia, „Oaz”, Neokatechemenatu, Czcicieli Różańca
Św., młodzieży szkolnej i akademickiej.
Niech to nocne czuwanie przed Jezusem Eucharystycznym, który jest „Chlebem życia”, odbywa się pod opieką
Kapłanów i Sióstr zakonnych. A trudy tej nocy niech będą tym
„postem umartwienia”, o którym mówi Pan Jezus. Niech też
będą chętnie podejmowane inne dobrowolne umartwienia, jak
to podpowie Boże natchnienie.
4. Trwa teraz nowenna do Ducha Świętego. Wołajmy
z wielką wiarą i nadzieją: Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie, I odnowisz oblicze Ziemi.
Niech się odnowi oblicze naszej ojczystej i naszej diecezjalnej
Ziemi!
Błogosławię Wszystkim, z Wszystkimi wołając do Matki Bożej nawiedzającej nas: „Ocal miłość i życie!”
Wasz Biskup
Szczecin, 9 maja 1991 roku,
w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
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Ks. Abp Stanisław Wielgus

W MOJEJ OJCZYŹNIE
FUNDAMENTEM ŻYCIA SPOŁECZNEGO JEST RODZINA
ministek.
Mówiąc bez żadnej przesady, rodzina była i pozostaje nadal fundamentem życia społecznego, a posiadanie silnych, trwałych i godnych zaufania struktur rodzinnych jest główną potrzebą współczesnych społeczeństw
i kultur, i to zarówno z biologicznego, jak również etycznego, socjalnego, a nawet politycznego, ekonomicznego
i ekologicznego (w sensie ekologii społecznej) punktu widzenia.

Ludzkość przeżywała w swojej historii i przeżywa nadal najrozmaitsze kryzysy, klęski żywiołowe, głód,
wojny, zarazy i inne plagi. W naszych czasach do owych
nieszczęść dołącza się nowe zło, równie poważne jak wymienione, a może nawet poważniejsze, ponieważ samo
z siebie rodzi trudne do opisania problemy, którym jest
kryzys i rozpad współczesnej rodziny w bardzo wielu krajach świata.
Rozpad rodziny nie może być porównany z rozpadem jakiejkolwiek innej ludzkiej wspólnoty, ponieważ
spośród nich jedynie rodzina jest tworem Bożym, naturalnym, a nie sztucznym. Tylko rodzina ma swoje głębokie
teologiczne zakorzenienie. W tajemnicy Trójcy Bóg jawi
się jako wspólnota Osób, a nie jako samotny byt. Ludzie
również zostali stworzeni do życia we wspólnocie, jako
mężczyźni i kobiety, jako istoty współzależne, dopełniające się. Zostali takimi stworzeni przez Boga, aby połączyć
się w związku małżeńskim, aby stworzyć wspólnotę małżeńską i rodzinną. Rodzina więc jest nie tylko jednostką
prawną, społeczną i ekonomiczną, lecz także naturalną
wspólnotą miłości i solidarności; najlepszą z możliwych
wspólnotą do nauczania i przekazywania wartości - kulturowych, etycznych, społecznych, religijnych, estetycznych, patriotycznych i innych.
Mamy niezliczoną ilość dowodów na to, że to właśnie rodziny, a nie politycy czy potężne armie, uratowały
egzystencję, tożsamość i kulturę wielu narodów, w tym
także naszego polskiego narodu. Jak powiedział kiedyś
Józef Piłsudski, to właśnie matka polska była tym żołnierzem, który uratował Polskę od zagłady. Ta polska matka,
która jest dziś niestety przedmiotem nasyconych pogardą
szyderstw ze strony pełnych rozmaitych kompleksów fe-
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Tylko trwała, zbudowana na wierności, ofiarności, dużej kulturze oraz wzajemnym głębokim zaufaniu
i miłości rodzina, może spełnić swoje kluczowe obowiązki
i zadania. Tylko taka rodzina, stworzona przez ludzi dojrzałych uczuciowo i charakterologicznie, kierujących się
czymś więcej niż tylko hedonistycznym pędem do przyjemności, może zbudować stabilne, dające wielkie szczęście ognisko domowe, w którego cieple i blasku urodzi
się, wychowa i zostanie wykształcone nowe wartościowe
pokolenie. Niezależnie od znaczenia społecznego, moralnego i wychowawczego rodziny, pełni ona również,
o czym się w naszych czasach nie pamięta, doniosłą rolę
gospodarczą. To rodzina w pierwszym rzędzie buduje
tzw. kapitał ludzki, który, jak stwierdzają to współcześni
ekonomiści, stanowi 80% całego kapitału danego społeczeństwa, a na który składają się przede wszystkim takie
wartości, jak: zdolności, twórczość, wykształcenie, zdrowie i wyszkolenie oraz takie cnoty, jak: uczciwość, ofiarność, pracowitość, inicjatywa, odkrywczość, zdolność do
współpracy i poszanowanie prawa.
Nadeszły takie czasy, w których o zamożności
danego społeczeństwa nie decydują już w pierwszym
rzędzie posiadane bogactwa naturalne, ilość urodzajnej
ziemi, a nawet tony złota w bankach, lecz przede wszystkim kapitał ludzki, połączony z odpowiednim - wolnym
i demokratycznym - systemem gospodarczym, w którym
kto więcej i lepiej pracuje, ten więcej zarabia. Tymczasem kapitału ludzkiego nie da się odpowiednio rozwinąć
bez dobrej rodziny, gdyż to ona głównie jest promotorem
i twórcą tych wartości, z których się on składa. To rodzina
w pierwszym rzędzie inwestuje w zdrowie i wykształcenie
swoich dzieci. To ona je wychowuje do uczciwej pracy. To
ona uczy ofiarności, systematyczności i odpowiedzialności.
Nawet najlepszy ludzki kapitał można jednak
zmarnować, jeśli do władzy w danym kraju dojdą ludzie
myślący wyłącznie o interesie własnym bądź interesie
swojej partii, względnie ludzie opętani irracjonalną - wrogą rodzinie i ludzkiej osobie ideologią. Kapitał ludzki powiązany być musi z polityką mającą na celu dobro wspólne i z systemem gospodarczym, w którym liczyć się będą
takie wartości, jak: przedsiębiorczość, twórczość, ryzyko,
demokracja, wolność, lecz także uczciwość, solidność,
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ofiarność i odpowiedzialność.
Prawdę o nieporównanie większej doniosłości
ekonomicznej ludzkiego kapitału, tworzonego przez rodziny, w stosunku do innych czynników ekonomicznych,
potwierdzają liczne przykłady ze współczesnego świata.
Znamienny jest w tym kontekście przykład dwóch Korei.
Prawie wszystkie bogactwa naturalne posiada Korea Północna i to ona była bogata przed znaną wszystkim wojną.
Dziś bogata jest Korea Południowa, mimo że nie ma bogactw naturalnych. Korea Północna tymczasem umiera
z głodu. O tym stanie rzeczy zadecydował ludzki kapi
tał połączony z takim a nie innym systemem politycznogospodarczym. Sukces ekonomiczny kraju, nie mówiąc
już o innych, zależy więc od tego, czy władze danego
kraju umieją i czy chcą wykorzystać możliwości swojego narodu. Jeśli potraktują je źle, głupio, irracjonalnie,
spowodują zawsze upadek tego narodu, upadek ekonomiczny, moralny, intelektualny, kulturowy itd. Popatrzmy
chociażby na przykład naszych wschodnich sąsiadów.
Dysponują najlepszymi na świecie glebami, niezmierzo
nymi bogactwami naturalnymi, dziesiątkami milionów
bardzo zdolnych ludzi, a mimo to od wielu dziesięcioleci
żyją w nędzy i w kompletnym chaosie ideowym. Są to
skutki siedemdziesięciu lat bezwzględnego panowania
nad wszystkimi sferami życia w tych krajach, fałszywej,
irracjonalnej i wrogiej człowiekowi ideologii. Trzeba wielu
lat ciężkiej pracy, trzeba zmiany pokoleń, żeby uwolnić
się od skutków oddziaływania tej ideologii, która oficjalnie uległa rozkładowi, lecz której jad zatruwa, i zatruwać
będzie jeszcze przez długi czas, życie i mentalność narodów przymuszonych do egzystencji pod jej przemożnym
wpływem.
O tym jak olbrzymią rolę w życiu współczesnego społeczeństwa może odegrać ludzki kapitał, jeśli nie
zostanie zniszczony lub drastycznie ograniczony przez
nieliczące się z wartością osoby ludzkiej i jej prawami ideologie, świadczy bardzo wymownie przykład Hongkongu. Po II wojnie światowej i po zwycięstwie komunistów
w Chinach do miasta tego napłynęły miliony uciekinierów.
W przeciągu kilku miesięcy liczba mieszkańców Hongkongu powiększyła się dziesięciokrotnie. Powszechnie
sądzono, że ludzie ci wkrótce umrą z głodu. Tak się jednak nie stało. W przeciągu kilkunastu lat Hongkong stał
się jednym z najbogatszych miast na świecie. Miastem
o bardzo wysokim standardzie życia jego mieszkańców,
bardzo bezpiecznym i pozbawionym korupcji.
Okazuje się, że stara teoria Tomasza Malthusa
(Essay on the Principle ofPopulation, 1798), ciągle przywoływana przez jego następców (P. Ehrlich, R. McNamara, A. J. Carlson), przedstawiająca szybki wzrost liczby
ludności świata jako największe dla niej zagrożenie, większe nawet niż bomba atomowa, w konfrontacji ze współczesną rzeczywistością nie wytrzymuje krytyki.
Dowodzi tego nie tylko przykład Hongkongu.
To samo potwierdzają także przykłady innych krajów,
zwłaszcza azjatyckich, takich na przykład, jak Japonia
czy Indonezja, która po wyrwaniu się w latach sześćdzie-
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siątych z okowów ideologii komunistycznej, uległa radykalnej i bardzo korzystnej zmianie. Generalnie biorąc we
Wschodniej Azji w latach 1970-1990 liczba ludności wzrosła o 425 milionów, podczas gdy liczba nędzarzy na tych
terenach, i w tym samym czasie, zmniejszyła się z 400 do
180 milionów. Wbrew oczywistym faktom teoria Malthusa
głoszona jest nadal jako jedynie prawdziwa, przez potężne organizacje i siły różnej proweniencji i w różnych częściach świata. Jednoznacznie opowiadają się za nią Chiny stosujące barbarzyńskie wprost metody ograniczania
wzrostu ludności, zgodnie z rozpowszechnionym tam
przysłowiem, które głosi, że gdy się rodzi świnia wówczas
rośnie narodowe bogactwo, gdy natomiast dziecko - bogactwo to maleje.
Błąd maltuzjanizmu, tak drastycznie stosowanego w Chinach i w bardzo wielu innych krajach świata
opanowanych przez cywilizację śmierci, a przejawiającego się zwłaszcza w zjawisku masowej aborcji, polega
na tym, że rządy tych krajów, w rodzących się ludziach,
widzą tylko gęby do wykarmienia, nie dostrzegając ich
mózgów i nieprawdopodobnych wprost możliwości, jakie
ma przed sobą inteligentny, dobrze wykształcony i wychowany człowiek, który zdolny jest do takiego zagospoda
rowania ziemi, że wykarmić i utrzymać mogłaby, stosując
współczesne tylko środki cywilizacyjne, ponad 20 miliardów ludzi.
Według statystyk na świecie jest około 6,8 mld
mieszkańców (2010 r.). Idąc śladem Mc Guru, możemy
dokonać teoretycznych obliczeń. Gdyby ludzie żyli po
czworo w rodzinie, to potrzebowaliby 1,7 mld domów Jeśli
na każdy dom trzeba 500 m2, to mieszkania dla ludności
całego świata zajęłyby 850 tys. km2, a zatem mniej niż
jedną dziesiątą część Europy.
Mimo oczywistych niezgodności z rzeczywistością, teoria o groźbie przeludnienia świata wywołuje
w milionach ludzi strach i niechęć, a nawet nienawiść do
poczętego życia i do rodzących się dzieci. Od połowy lat
osiemdziesiątych w krajach Europy Zachodniej, przeoranych w sferze świadomości społecznej przez marksistowskich, maoistowskich, a ostatnio postmodernistycznych
uniwersyteckich rewolucjonistów, coraz częściej głosi się
takie tezy, że: Płodzenie dzieci w tym złym świecie, który
nie może wyżywić obecnych już mieszkańców, jest przestępstwem; oraz że: Rodzaj ludzki jest rodzajem złośliwego nowotworu na naszej planecie, jak wyraził się jeden
z referentów podczas naukowej konferencji zorganizowanej przez ONZ /.../ w Londynie. Ów świadomie i celowo
wywoływany strach przed przeludnieniem świata, zrodził,
umacniającą się coraz bardziej, mentalność wrogości
wobec ludzkiego życia, tzw. Anti-Life-Mentality. Jest ona
chętnie przejmowana przez ludzi, którzy poszukują teoretycznych, mających znamiona naukowej teorii, uzasadnień dla swojego egoizmu i hedonistycznego sposobu na
życie. Ludzie ci postrzegają ciążę jako przerwę w normalnym życiu, a wychowanie potomstwa jako olbrzymi ciężar.
Wyraźnie mówią, że nie chcą się dzielić z dodatkowym
członkiem rodziny nagromadzonymi dobrami, że chcą
sami zakosztować wolności i braku obowiązków. Coraz
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wyżej stawiana jest, zwłaszcza w zachodnich krajach,
poprzeczka statusu materialnego, umożliwiającego zgodę na urodzenie się dziecka. Hinduska, mogąca zapewnić dzieciom zaspokojenie podstawowych tylko potrzeb,
uznaje, że stać ją na posiadanie kilkorga dzieci. Kobieta
z Zachodu tymczasem uważa bardzo często, że nie stać
ją na dziecko, skoro nie może mu zapewnić drogich lekcji
jazdy konnej, języków obcych, muzyki, wizyt u psychologa, ortodonty itd.
Anti-Life-Mentality, która ukazała spektakularnie
swoje oblicze na ostatnich konferencjach, poświęconych
problemom ludnościowym, jakie odbyły się w Kairze,
Pekinie i gdzie indziej, napotyka na swojej drodze jedną właściwie poważną przeszkodę, a mianowicie Kościół
katolicki. Nic więc dziwnego, że traktuje go jako wroga nr
1, zarzucając mu, że zakazuje aborcji bez troski o konsekwencje, że drastycznie ogranicza prawa kobiety, że nie
rozumie jak olbrzymie szkody wyrządza ludzkości swoją
fundamentalistyczną nauką itp.
Tymczasem liczni współcześni ekonomiści, mający szerszą wizję rzeczywistości i znający jednocześnie
naukę Kościoła, stwierdzają, często z wyraźnym dla siebie samych zaskoczeniem, nieprawdopodobną wprost jej
zgodność z prawami ekonomii i natury w ogóle. Wierni
z Kościoła katolickiego winni mieć świadomość tego faktu. Nie powinni też, co się niestety zdarza, przyjmować
bezkrytycznie, w imię fałszywie rozumianego postępu lub
dla uzyskania miana otwartego Europejczyka„ twierdzeń
tych osób, które Kościół uważają za główną przeszkodę
w realizacji swoich planów, wysuwanych oczywiście zawsze rzekomo w imię nauki, ekonomii, postępu, dobra
ludzkości itd., a mających z tymi wartościami akurat tyle
wspólnego, ile miała z nimi wspólnego ideologia komunistyczna, także ustawicznie się do nauki i dobra ludzkości
odwołująca.
Kto zna historię Kościoła, wie dobrze jak wielu
przewinęło się przez nią ludzi chcących go za wszelką
cenę zmieniać i reformować. Ludzi, którzy niekiedy, mając
nawet dobre intencje, w imię dobra ludzkości, namawiali
Kościół do zmiany tych czy innych artykułów z głoszonej
przez niego doktryny. Przeminęli bez śladu, tak jak przemijają różne mody, a prawda głoszona przez Kościół, zakorzeniona w Ewangelii, w naturze rzeczy i w realistycznej filozofii, trwa bez zmian, jako jedynie adekwatna dla
zrozumienia i rozwiązania problemów, które niesie czas.

ROK XXIV, NR 1-3 (190-192) 2014.

Kościół więc nie może ulegać modom - w filozofii,
nauce, ekonomii i gdzie indziej - co bynajmniej nie oznacza, że nie powinien pogłębiać i nie poszerzać swojego
rozumienia - zarówno Objawienia, jak i świata. To Kościół
czynił, czyni i czynić będzie, tak samo jak zawsze podkreślał będzie, że ludzkie życie traktowane przez niego
jako dobro moralne, jest jednocześnie dobrem realnym,
co potwierdza współczesna nauka. Kościół będzie poza
tym stale akcentował olbrzymią wartość - we wszystkich
wymiarach życia jednostek i społeczeństw - dobrej i trwałej rodziny. Będzie uczył, że jeśli ludzie będą mieli więcej
dzieci, to nie znajdą się w gorszej sytuacji. Przeciwnie.
Będzie im lepiej, o ile wychowają je na uczciwych, prawdomównych, ofiarnych i pracowitych ludzi.
Rolą współczesnego Kościoła jest uświadamianie
ludzi, że najważniejszym problemem naszych czasów nie
jest przeludnienie, zatrucie środowiska, zagrożenie bronią masowej zagłady, nieodpowiedzialne doświadczenia
z zakresu genetyki czy nawet aborcja - lecz odpowiedź na
kluczowe dla tych wszystkich spraw pytania: Kim naprawdę jest człowiek? Jaka jest jego natura? Czy człowiek jest
tylko zwierzęciem, niszczącym siebie samego przez nielimitowaną prokreację, jak głosi cywilizacja śmierci? Czy
też jest on istotą ukształtowaną na obraz i podobieństwo
Stwórcy, osłabioną wprawdzie przez grzech pierworodny,
lecz powołaną do świętości; świadomą i obdarzoną wolnością, która pozwala jej czynić dobro i wszechstronnie
doskonalić świat?
Odpowiedź na wyżej sformułowane pytania ma
decydujące znaczenie dla pojawienia się, ale także dla
rozwiązania wymienionych wcześniej problemów.
Doświadczenia XX wieku wskazują na to, że presja na zbrodnicze formy regulacji urodzeń, uprzedmiotowienie człowieka, tworzenie najrozmaitszych zagrożeń dla
jego egzystencji i jego cywilizacji, jest przede wszystkim
konsekwencją filozofii widzącej w człowieku tylko zwierzę
- istotę pozbawioną wymiaru nadnaturalnego i łączności
z transcendencją.
Wykład inaugurujący rok akademicki 1997/98
w Międzywydziałowym Podyplomowym Studium Rodziny KUL,
27.09.1997 r., Lublin 1999, s. 161-166.
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LIST PASTERSKI W BIAŁĄ NIEDZIELĘ Z DNIA 21 KWIETNIA 1963 ROKU
DUSZPASTERSTWO RODZIN

DRODZY BRACIA KAPŁANI
Niechaj Was nie zdziwi fakt, że piszę list pasterski
do Was — Bracia Kapłani. Św. Paweł pisywał listy nie tylko do wiernych, ale i do swych uczniów, pomocników, we
wszelkim dziele u chrześcijaniania świata. Wy jesteście
nie tylko pomocą biskupa, ale samym narzędziem jego
pracy, bez którego biskupowi nie tylko jest trudno spełnić
zadanie, ale w ogóle spełnić go nie może.
Wszyscy pozostajecie pod radosnym wrażeniem
wielkich przeżyć zwycięstwa łaski Bożej związanych
z Peregrynacją Obrazu Matki Bożej — a ostatnio z Intronizacją SERCA Pana Jezusa. Tysiące rodzin naszej die
cezji poświęca się Sercu Syna Bożego. To oddanie się
Sercu Bożemu nie jest jedynie nowym aktem kultu. Musi
ono zapoczątkować wielkie dzieło troski duszpasterskiej
— i to naprawdę troski — duszpasterskiej troski — o małżeństwa nasze i rodziny nasze. I na te prace chcę Wam
dać możliwie jak najbardziej konkretne pouczenie. Mam
bowiem do Was zaufanie, że Wy chętnie podejmujecie
się wielkich zadań, powiązanych z trudem, i z wielkim poświęceniem te zadania spełniacie, byle tylko mieć jasne
i konkretne zadania, jakie Wam biskup wskazuje. Zdaję
sobie dobrze sprawę, iż może obudzić się w duszy niejednego z Was wątpliwość, czy zdołacie podołać nowym
zadaniom; może nawet pojawić się pokusa jakiejś niechęci do nowych zadań i wymówka: czy biskup nie wie, że
ledwo chodzimy, umęczeni nie tylko tylu lekcjami katechizacji i tylu rozjazdami po filialnych kościołach, ale i tylu
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zewnętrznymi naciskami i atakami wszelkiego rodzaju.
Drodzy Bracia! Takie czy inne zdania niechęci są zupełnie
zrozumiałe.
Wiem jednak, że wszyscy już dobrze sprawę sobie zdajecie z tego, że katechizacja to ogromne dzieło, po
największej części i dobrze spełniane — nie jest przecież
jedynym zadaniem duszpasterskim. W miarę możności
trzeba je tak organizować, aby Wam jeszcze czasu nieco
zostało na troskę o dorosłych, szczególnie o małżeństwa
i rodziny oraz na troskę o siebie: o prowadzenie życia duchowego i o szeroko pojęte życie modlitwy i studium, bez
czego żadna praca duszpasterska absolutnie nie może
się udać, choćby na pierwsze wejrzenie rzecz nie wydawała się tak oczywista.
Niech Was nie przeraża długość listu: on nie jest
przeznaczony na jedno czytanie, ale jest skrótem wielu wskazań dla duszpasterstwa rodzinnego. Wyjaśniam
Wam dlatego na wstępie założenia tego listu. Jest on zachętą do pracy nad rodzinami Serca Pana Jezusa wynikającą najpierw z celów, jakie nam przyświecają w tej pracy.
Zachętą do tej pracy winna ponadto być bardzo trudna,
czy nie wręcz groźna sytuacja wielu naszych rodzin i małżeństw. Nie będę się nad nią dłużej rozwodził, znacie ją.
Zresztą poznanie dokładne tej sytuacji jest zagadnieniem
tak ważnym, że godnym jest osobnego i szczegółowego
przeanalizowania. Po części powrócę do niego na naszych spotkaniach rejonowych w czerwcu.
List jednak niniejszy jest również wskazaniem
praktycznym, jak te cele pracy nad rodzinami Serca Pana
Jezusa w praktyce urzeczywistniać — powoli, ale świadomie i systematycznie. Powiedzmy skromnie — list ten
jest próbą podania Wam programu pracy na tym odcinku
życia Kościoła św. W przyszłości bowiem i samo życie
jeszcze niejedno nasunie nam wskazanie — a Wy w swoim gorącym kapłańskim sercu i w bogatym doświadczeniu duszpasterskim będziecie mogli dać niejedno cenne
wskazanie i uzupełnienie, co niniejsze nasze wskazania
i uwagi ubogaci. A więc z biegiem czasu będziemy Wam
wszystkim dawać coraz szczegółowsze wskazania, ale
z uwzględnieniem wskazań już w niniejszym liście wyłuszczonych.
Chodzi więc o duszpasterską troskę o małżeństwa i rodziny szczególnie te, które się poświęciły Najświętszemu. Sercu Pana Jezusa.
1. Najpierw taką je otoczyć opieką duszpasterską,
aby Pan Jezus mógł spełnić u nich te swoje wielkie obietnice: „Zgoda i pokój będą panowały w tych rodzinach...
będę ich pociechą... i ucieczką w ich życiu, a szczególnie
w godzinie śmierci — zleję obfite błogosławieństwo na
ich domy, bo w nich obraz mego Serca jest zawieszony
i czczony”.
2. Z tych rodzin Serca Pana Jezusa łaską obdarowanych i błogosławionych winny się wyłonić w każdej
parafii, choćby w najskromniejszej liczbie takie rodziny,
które świadomie chcą dążyć do świętości, tworząc elitę
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katolickich rodzin i apostolskie dzieło promieniowania na
wszystkie inne rodziny w parafii.
3. Wszystkie te rodziny winny dążyć do zażyłego
współżycia ze sobą, aby się wzajemnie wspierać w dążności do serdecznego współżycia ze sobą poprzez wspólną miłość Pana Jezusa, w trosce o życie rodzinne oparte
o wielką miłość rodziny i dzieci, jak również we wszyst
kich trudach, jakich niemało życie rodzinne dziś ze sobą
niesie. To przyjacielskie współżycie tych rodzin winno likwidować w parafii wszystkie objawy krzywdy, niezgody,
nieporozumień i niechęci, jakie często rozdzierają nasze
parafie. Takie braterskie i przyjacielskie współżycie, możliwe jako skutek współżycia ludzi w miłości Serca Syna
Bożego, będzie wielkim dziełem sprawiedliwości i miłości,
tak bardzo potrzebnym naszemu narodowi.
4. Z tak prowadzonego dzieła wychowawczego
małżeństw i rodzin możemy słusznie w przyszłości oczekiwać licznych i dobrych powołań kapłańskich i zakonnych. O takie już nie woła — ale krzyczy nasza diecezja!
Najmilsi Bracia Kapłani!
Program w swym założeniu i celach zapewne dalekosiężny, wymaga i czasu, i odwagi, i gorliwości, i długomyślności duszpasterskiej — a więc i cierpliwości. Nie
wolno nam na samej dewocji poprzestać! Dlatego program ten wszystkimi siłami będziemy się starali zrealizować!
I. Jakie więc macie nieść do rodzin naszych 		
posłannictwo myśli Bożych?
II. Jak je w czyn i życie przemieniać?
1. Myślę, że wyżej już wskazane cele troski duszpasterskiej o rodziny Serca Pana Jezusa — mogą gorące
serca kapłanów rozbudzić ku wielkiej gorliwości, a wiernym ¡naszym być mocną zachętą do związania się najściślejszego z Najświętszym Wychowawcą — Jezusem
Chrystusem, którego najskuteczniejszym środkiem wychowania jest Jego mocna miłość, dana wszystkim, którzy chcą Jego łaski.
2. Najpiękniejszą jednak prawdą o naszych małżeństwach i rodzinach jest prawda oparta o Boże Objawienie:
„Małżeństwo katolickie sakramentalne przypomina niezawodną miłość Jezusa Chrystusa, jaką On ma dla Swego Kościoła list do Efez). W chwili zawarcia małżeństwa,
wzięli na siebie małżonkowie przerażającą nas misję, aby
tu na ziemi byli symbolami i dowodem miłości, jaką Pan
Bóg ma do nas. To znaczy, że świat, patrząc na katolickie małżeństwo i dom rodzinny, zauważając tam głęboką
wzajemną miłość jaka panuje między małżonkami musi
w jakiś sposób dojrzeć tajemnicę miłości Boga, jaką On
nas wszystkich – „kocha”; Zaiste wspaniałe to słowa i za
razem przerażające zadanie dla ludzi żyjących w małżeństwie i rodzinie.
Doświadczenie wielu małżeństw i rodzin, żyjących szczerze łaską miłości Jezusa Chrystusa dowodzą
słuszności tych słów! Wielu uczestników ankiety „Nas
dwoje” (Tyg. Pow.), dowodzi, że i w naszych warunkach
są możliwe takie małżeństwa i rodziny, które świadczą
swoją miłością wielkim swym szczęściu i o miłości Boga
ku nam, Boga który daje ludziom miłość swoją w Jezusie
Chrystusie.
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Już wiele jest takich małżeństw i rodzin na świecie, które są przejęte swoją misją wobec ludzkości w imię
Kościoła Chrystusowego, polegającą na dawaniu świadectwa w małżeństwie, i w rodzinie o wielkiej miłości,
wziętej z Jezusa Chrystusa. Gdy Jan XXIII przyjmował
1000 małżeństw francuskich — wygłosił przemówienie
programowe, w którym wskazał na misyjną rolę takich
małżeństw w dzisiejszym świecie: wspólnota dwojga
ludzi oparta o sakrament małżeństwa ma wielkie dane,
aby przez życie małżeńskie i rodzinne dążyć do świętości, która nie jest wyłącznym zadaniem osób żyjących
w stanie zakonnym. Sakrament małżeństwa jest wielkim
darem Jezusa Chrystusa, który sprawia, że najmniejsza
nawet rodzina jest „komórką w Kościele — małym Kościołem”, w którym żyje i działa Jezus Chrystus: On modli
się w nich i z nimi, On sam ofiaruje się w nich i z nimi, gdy
oni w rodzinie modlą się i spełniają ofiary. Taka rodzina
jest jedyną szkołą wychowania dzieci na pełnych ludzi
i na dzieci Boże i gniazdem powołań kapłańskich i zakonnych. Takie małżeństwo i. rodzina jest środkiem apostolskiego działania: życiem swoim dowodzi mocy łaski i miłości Jezusa Chrystusa w małżeństwie i rodzinie. W takim
małżeństwie, które świadomie chce żyć łaską miłości
Jezusa Chrystusa — Pan Jezus sam jest wychowawcą
wszystkich członków takiego małżeństwa i rodziny: jest
przede wszystkim gwarantem niegasnącej miłości między małżonkami i sprawcą zgodnego z prawem Bożym
rozwiązywania trudnego zadania świadomego ojcostwa
i macierzyństwa.
Te wszystkie głębokie myśli winny stanowić ideę
przewodnią zarówno w nauczaniu jak i w całym duszpasterskim posługiwaniu nad rodzinami poświęconymi
Najśw. Sercu Pana Jezusa. Trzeba do nich duszpas
terzowi nieustannie powracać zarówno, aby się nimi dzielić z wiernymi, jak i uczynić je programem całego wychowania tych Bożych rodzin. Trzeba mieć do nich zaufanie,
że chcą tych bogactw Jezusa Chrystusa, choć może ich
sobie jeszcze nie uświadamiają w całej pełni; duszpasterz
musi obudzić w ich sercach tęsknotę za nimi, a ich wolę
odpowiednio kierować, aby zechcieli osobistym wysiłkiem
dać dowód, że fakt poświęcenia się Sercu Pana Jesusa
był szczery, że chcą szczerze mieć Pana Jezusa na terenie swego domowego ogniska, aby nimi rządził ku ich
własnemu szczęściu i ku zbudowaniu wszystkich innych,
co jeszcze nie znają miłości Jezusa Chrystusa i jej mocy
wychowawczej.
ѥѥ

25

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
Ks. Abp Józef Teodorowicz

CHRYSTUS LUB ANTYCHRYST

Pośród narodów wstaje państwo, którego cele
i rządy są tak potworne i straszne, że na samo ich wspomnienie krew się ścina w żyłach narodów - to sowiety.
Państwo - bożyszcze odsłoniło swe oblicze w całej potwornej grozie. Rzym, obwołując swych cezarów bo
gami, nigdy nie wypędził bóstw innych, owszem, przygar
niał je i wprzęgł w rydwan boskiego cezara. Najbardziej
radykalne nawet idee materialistyczne czasów naszych
przedstawiają jednak, chociaż nieszczerze, religię jako
sprawę osobistą każdego, o którą się państwo nie troszczy.
Ale nigdy nie podniesiono tak jak tam do wyżyn dogmatu
walki z wszelką religią, nigdy i nigdzie nie wszczepiano
przez szkołę i publiczne wychowanie oficjalnie ateizmu
i nienawiści Boga. Rzymowi cześć państwa pozwalała
jednak głosić zasadę lex fundamentum regnorum i pozwalała też rozwinąć zmysł i poczucie prawa. Ale publiczna proklamacja bezprawia jako fundamentu państwowej
mądrości i zasady, ta ogłoszoną została po raz pierwszy.
Stary Rzym mimo swej tezy o państwie rozwijał w duchu
wolności obywatelskie cnoty, które wszczepione w miłość
ojczyzny, podniosły to państwo do olbrzymiej potęgi. Ta
potęga dopiero wówczas kruszyć się poczęła, gdy senat
i lud zrzekli się wszelkiej samodzielności, a nawet praw
do myślenia na rzecz cezara, który jako boski i tajemniczy
wszystko wie i o wszystkim myśli.
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Ale i wtedy, i później aż po dziś dzień nigdy
wolność osobista obywatela nie przemieniła się w takie
straszliwe, okropne widmo niewoli jak tutaj. Nigdy dotąd
nie pogaszono tylu świateł ducha, nigdy tylu gwiazd nie
zrzucono z widnokręgu ludzkości, by je podeptać i poniszczyć jak tam; nigdy noc ciemniejsza nie rozpięła szerzej i groźniej swych czarnych skrzydeł nad cywilizacją
i kulturą ludzkości, jak tam właśnie; nigdzie orgia nienawiści nie dopuściła się bardziej wyuzdanych i straszliwszych zbrodni jak w tym państwie. Nigdzie nad najszumniejszymi hasłami dobra proletariatu nie dopuszczono się
większego fałszerstwa tych haseł jak tam właśnie; nigdzie
despotyzm i tyrania nie deptała cyniczniej prawa, nie była
przemyślniejszą w okrucieństwach, dzikszą w nienawiści,
rozrzutniejszą w zbrodni jak tam. Nigdzie do dogmatu
państwowego wyniesiony ateizm nie kojarzył się z większym, bardziej cynicznym ubóstwieniem człowieka, jak
w tym państwie, gdzie poniszczono wszystkie świętości
i wszystkich świętych wygnano, aby zniewolić naród do oddawania czci religijnej zabalsamowanym zwłokom władcy
Kremla i duchowemu twórcy tego państwa, zbudowanego
na okrucieństwie, krwi i zbrodni. Nigdy też i nigdzie nie
pałała nienawiść taką żądzą niszczenia jak tutaj. Wezbrała niby morze, żądna zatopić w sobie wszystko, co jest
bogactwem i rozwojem duszy. Na odwrót barbarzyństwo
najokrutniejsze i najdziksze stało się jedynym przedmiotem pragnień i państwowych aspiracji. Widowisko to było
dotąd niebywałe. Bo i najbardziej materialistyczne tezy
nowoczesnego państwa szukały jednak. Bo i najbardziej
materialistyczne tezy nowoczesnego państwa szukały
jednak ostoi dla siebie w pierwiastkach moralnych i kulturze, ale teraz wstrząsnęła i ugięła się ziemia pod straszliwym hasłem, by zburzyć i zniszczyć wszystko, co było,
a na gruzach cywilizacji „dopiero wybudujemy państwo
nowe i stworzymy porządek nowy”.
Zadrżała Europa. I miała czego się lękać i miała
o co drżeć. Bo sowiety, ten istny kościół szatana, ślą swoich
apostołów do podpalania i niszczenia kultury świata. Ale
kiedy drżąca Europa pyta, skąd się bierze tyle niszczące
go, groźnego i palącego żywiołu, jak i czym wytłumaczyć
powstanie tego źródła światowego pożaru, otrzymuje od
powiedź od twórców i budowniczych tego państwa: „Ależ
to od was myśmy wszystko wzięli! Z waszych dogmatów
społecznych i państwowych myśmy wyrośli; to wasze te
zy o materialistycznym państwie i materialistycznym je
go ustroju myśmy przemienili w nasze dogmaty. Myśmy
z was wyszli! Tylko wyście stanęli w połowie drogi, a my
wasze doktryny doprowadziliśmy do końca, myśmy do
biegli do mety! Ale to wy i jeszcze raz wy znosiliście cegły
i budulec pod gmach nasz, wyście naszymi byli architek
tami i mistrzami, my wam oddajemy tylko to, cośmy od
was wzięli”.
Czy słowom tym mogła zaprzeczyć Europa
i świat? Te słowa położone pod gmach tej straszliwej
struktury państwowej stały się tak wymownym oskar-
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żeniem i osądzeniem doktryn dzisiejszych o państwie
i z tym związanych doktryn socjalnych, że już wszelkie
dalsze złudzenia tu prysły. Nad światem rozpostarła się
groza. Poczęto rozumieć, na co się zanosi. Nie darmo tłumaczą dziś Nieboską komedię polskiego wieszcza [Zygmunta Krasińskiego] na obce języki i gracją poczęto na
zagranicznych deskach teatralnych. Wszystko stało się
proroctwem w tej wieszczej księdze i dla czasów naszych
wszystko się w niej do nich dostraja, prócz chyba tylko
jednego tytułu. Bo Nieboska komedia zmieniła się w tytule poematu w rzeczywistość, w „Nieboską tragedię”.
Groza zniszczenia całego skarbca pierwiastków
duchowych i tradycji, złożonych w poemacie w Okopach
Świętej Trójcy, krwawa łuna pożarów i śmierć cywilizacji
i kultury, zapowiedziane w proroczym poemacie, zawisły
dziś nad światem. Pankracy staje się mistrzem, apostołem
i wodzem, a losy jego są wyrazem tego, co czeka świat,
jeżeli idea Antychrysta zwycięży. Dziś potworny Pankracy
szturmuje zwycięsko do Okopów Świętej Trójcy, do których się skryła cała kultura Zachodu. Otwierają się one
i poddają. Lecz na gruzach okopów Pankracy niczego nie
zbuduje i niczego nie stworzy; przeciwnie, w chwili swojego zwycięstwa sam zginie. Przez zaprzeczenie wszelkich
pierwiastków duchowych Pankracy pogrąża własną duszę i duszę tych, których zatruł, w tak bezbrzeżną i nieskończoną pustkę i próżnię, iż w pierwszym zetknięciu
się z wszech- pełnią życia duszy Chrystusa pada niby
gromem rażony.
Niezdolny już jest do wchłonięcia w siebie Chrystusa tak, jak Go wchłonęło dawne pogaństwo i dlatego
paląc i niszcząc wszystko, choć zwycięski materialną
siłą, duchowo pogrąża się sam w zniszczeniu i śmierci.
Bo w tym pustkowiu bezdennym duszy nie zdołał jednak
uśpić zupełnie gwałconego przez się głosu sumienia.
Posiadało ono jeszcze w sobie tyle żywotności, iż gdy
Chrystus wpuścił w nie promień swej świętości i prawdy, w świetle tym uświadomiło sobie to sumienie bezmiar
swych zbrodni i własnej nicości tak żywo, że tego naporu
Pankracy więcej wytrzymać nie zdoła i dlatego blaskiem
Jezusa rażony, pada nieżywy.

piersi? Czyżby więc była dziś skazaną na zagładę i zniszczenie?
Słuchajcie, najmilsi! Były to czasy, kiedy wielki św.
Augustyn czarował świat swym geniuszem. Straszliwa
wieść wstrząsnęła wówczas starożytnym światem. Oto
Rzym, to sanktuarium tego świata, ten przybytek wielkiej
kultury, niezdobyta twierdza starożytnej potęgi, symbol jej
i wyraz, pada pod zalewem barbarzyńskiego najeźdźcy Alaryka.
Ludzie szaleli. Jedni wołali, że dzieje kultury
skończone i zamknięte; inni głosili, że koniec świata się
zbliża. I sam św. Augustyn wielki ból w sercu swym nosi;
łzy żalu ustawicznie z oczu jego płyną. Ale wznosi się on
nad siebie samego, nad swoją miłość do Rzymu, wznosi
nad stopą najeźdźcy deptaną Romę, wznosi nad hordy
barbarzyństwa i woła głosem proroczym: To nie koniec
świata, to tylko nowa era się zbliża i oto jej zapowiedź!
Koniec pogaństwa oznacza brzask chrześcijaństwa.
I wziął Augustyn pióro do ręki i wykazał przyczyny, dla któ
rych świat stary, w pogaństwie spowity, zginąć musi; a dla
nowej epoki i nowej karty świata pisze wielką konstytucję
w wielkim pomnikowym dziele Civitas Dei.
Czy można dziś to proroctwo powtórzyć? Jeśli
dzisiaj pochodnia zniszczenia, rzucona do sanktuarium
kultury, nie ma wprowadzić istnego końca świata, jeśli
szczytnej karty jego dziejów nie mają zamknąć zgliszcza
i gruzy, to zagrożona kultura cywilizowanego świata sama
ogłosić musi nowy rzeczy porządek. Niechże ona, zagrożona potopem, sama tworzy i pisze nową konstytucję
i położy na niej nazwę dzieła św. Augustyna: Civitas Deil
Nie ma dla świata dziś innego wyboru: albo zginąć w uścisku demona sowietów, albo powstać i odrodzić się w sokach chrześcijańskiej kultury.
Chrystus lub Antychryst stają dziś przed światem i między
tymi dwoma on wybrać musi.
Michael – Edycja Polska,
Rok XV. Nr 74 październik – listopad - grudzień 2013

ѥѥ

Dzisiaj Pankracy jest żywym symbolem tego, co
światu zagraża. Dotąd utrzymywały państwa pomiędzy
Okopami Świętej Trójcy a obozem Pankracego kom
promisowy stosunek. Lecz dopiero teraz, gdy ideały bóstwa - państwa i bóstwa - ludu przeszczepiono żywcem
na dziczkę Wschodu, wszczął się pożar nie do ugaszenia. Mówił mi pewien myśliciel Polak, dawny socjalista:
„Teraz dopiero widzimy, cośmy uczynili. To przecież my
własnymi rękoma podłożyliśmy płonące żagwie pod kurtynę świata. Byliśmy dobrej myśli i wiary, nie chcieliśmy
tego, ale przeoczyliśmy jedno, mianowicie to, że usunięty
przez nas ideał chrześcijański uczynił wyrwę olbrzymią
w strukturze świata, przez którą weszły duchy zniszczenia”. To widzi dziś Europa i świat cały.
Dokądże się teraz schroni Europa przed straszliwym upiorem, demonem zniszczenia? Dokąd się schronić zdoła, skoro jego wyziewy trujące we własnej nosi
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
Ks. Abp Józef Michalik, Patriarcha Cyryl I

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
i Cyryl I Patriarcha Moskwy i całej Rusi,
WSPÓLNE PRZESŁANIE DO NARODÓW POLSKI I ROSJI
		
W Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat,
nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania (2 Kor 5,19).
W poczuciu odpowiedzialności za teraźniejszość
i przyszłość naszych Kościołów i narodów oraz kierując
się pasterską troską, w imieniu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i Kościoła Katolickiego w Polsce, zwracamy
się ze słowem pojednania do wiernych naszych Kościołów, do naszych narodów i do wszystkich ludzi dobrej
woli.
Wyznając prawdę, że Jezus Chrystus jest naszym pokojem i pojednaniem (por. Ef 2,14; Rz 5,11), i mając świadomość powołania powierzonego nam w duchu
Chrystusowej Ewangelii pragniemy wnieść swój wkład
w dzieło zbliżenia naszych Kościołów i pojednania naszych narodów.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że motywem
podpisania dokumentu nie jest poklask zewnętrzny, lecz bolesne doświadczenie dziejowe a obok niego „wielkie i piękne świadectwo świętych i męczenników, Rosjan i Polaków, którzy wołają o nowy porządek
miłości i braterstwa wśród naszych słowiańskich narodów”.

1. Dialog i pojednanie
Nasze bratnie narody łączy nie tylko wielowiekowe sąsiedztwo, ale także bogate chrześcijańskie dziedzictwo Wschodu i Zachodu. Świadomi tej długiej wspólnoty dziejów i tradycji wyrastającej z Ewangelii Chrystusa,
która wywarła decydujący wpływ na tożsamość, duchowe
oblicze i kulturę naszych narodów, a także całej Europy,
wkraczamy na drogę szczerego dialogu w nadziei, że
przyczyni się on do uleczenia ran przeszłości, pozwoli
przezwyciężyć wzajemne uprzedzenia i nieporozumienia
oraz umocni nas w dążeniu do pojednania.
Grzech, który jest głównym źródłem wszelkich
podziałów, ludzka ułomność, indywidualny i zbiorowy
egoizm, a także naciski polityczne, doprowadzały do
wzajemnej obcości, jawnej wrogości, a nawet do walki
między naszymi narodami. W następstwie podobnych
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okoliczności doszło wcześniej do rozpadu pierwotnej
jedności chrześcijańskiej. Podziały i rozłam, sprzeczne
z wolą Chrystusa, stały się wielkim zgorszeniem, dlatego
też podejmujemy nowe wysiłki, które mają zbliżyć nasze
Kościoły i narody oraz uczynić nas bardziej wiarygodnymi
świadkami Ewangelii wobec współczesnego świata.
Po II wojnie światowej i bolesnych doświadczeniach ateizmu, który narzucono naszym narodom, wchodzimy dzisiaj na drogę duchowej i materialnej odnowy.
Jeśli ma być ona trwała musi przede wszystkim dokonać
się odnowa człowieka, a przez człowieka odnowa relacji
między Kościołami i narodami.
Drogą ku takiej odnowie jest braterski dialog.
Ma on dopomóc w lepszym poznaniu się, odbudowaniu
wzajemnego zaufania i w taki sposób doprowadzić do
pojednania. Pojednanie zaś zakłada również gotowość
do przebaczenia doznanych krzywd i niesprawiedliwości.
Zobowiązuje nas do tego modlitwa: Ojcze nasz (...) odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom.
Apelujemy do naszych wiernych, aby prosili o wybaczenie krzywd, niesprawiedliwości i wszelkiego zła wyrządzonego sobie nawzajem. Jesteśmy przekonani, że jest
to pierwszy i najważniejszy krok do odbudowania wzajemnego zaufania, bez którego nie ma trwałej ludzkiej
wspólnoty ani pełnego pojednania.
Przebaczenie nie oznacza oczywiście zapomnienia. Pamięć stanowi bowiem istotną część naszej tożsamości. Jesteśmy ją także winni ofiarom przeszłości, które
zostały zamęczone i oddały swoje życie za wierność Bogu
i ziemskiej ojczyźnie. Przebaczyć oznacza jednak wyrzec
się zemsty i nienawiści, uczestniczyć w budowaniu zgody
i braterstwa pomiędzy ludźmi, naszymi narodami i krajami, co stanowi podstawę pokojowej przyszłości.
2. Przeszłość w perspektywie przyszłości
Tragiczne doświadczenia XX wieku dotknęły
w większym lub mniejszym stopniu wszystkie kraje i narody Europy. Zostały nimi boleśnie doświadczone nasze
kraje, narody i Kościoły. Naród rosyjski i polski łączy doświadczenie II wojny światowej i okres represji wywołanych przez reżimy totalitarne. Reżimy te, kierując się
ideologią ateistyczną, walczyły z wszelkimi formami religijności i prowadziły szczególnie okrutną wojnę z chrześcijaństwem i naszymi Kościołami. Ofiarę poniosły miliony
niewinnych ludzi, o czym przypominają niezliczone miejsca kaźni i mogiły znajdujące się na rosyjskiej i polskiej
ziemi.
Wydarzenia naszej wspólnej, często trudnej
i tragicznej historii, rodzą niekiedy wzajemne pretensje
i oskarżenia, które nie pozwalają zagoić się dawnym ranom.
Obiektywne poznanie faktów oraz ukazanie
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rozmiarów tragedii i dramatów przeszłości staje się dzisiaj pilną sprawą historyków i specjalistów. Z uznaniem
przyjmujemy działania kompetentnych komisji i zespołów
w naszych krajach. Wyrażamy przekonanie, że ich wysiłki pozwolą poznać niezakłamaną prawdę historyczną,
dopomogą w wyjaśnieniu wątpliwości i przyczynią się do
przezwyciężenia negatywnych stereotypów. Wyrażamy
przekonanie, że trwałe pojednanie jako fundament pokojowej przyszłości, może się dokonać jedynie w oparciu
o pełną prawdę o naszej wspólnej przeszłości.
Apelujemy do wszystkich, którzy pragną dobra,
trwałego pokoju oraz szczęśliwej przyszłości: do polityków, działaczy społecznych, ludzi nauki, kultury i sztuki,
wierzących i niewierzących, do przedstawicieli Kościołów
— stale podejmujcie wysiłki na rzecz rozwijania dialogu,
wspierajcie to, co umożliwia odbudowanie wzajemnego
zaufania i zbliża ludzi do siebie oraz pozwala budować
wolną od przemocy i wojen pokojową przyszłość naszych
krajów i narodów.

Oprócz relikwii św. Romana patriarcha podarował Polskiemu
Kościołowi Prawosławnemu ikonostas dla cerkwi pw. Świętych
Cyryla i Metodego w powstającym w Warszawie Ośrodku Kultury
Prawosławnej. Przekazał gotową już Bramę Królewską (carskie wrota)
oraz certyfikat na wykonanie pozostałej części ikonostasu.
Z kolei dla katedry przywiózł ikonę Matki Bożej, która
obecna była na Soborze RKP, który wybrał go na patriarchę.

3. Wspólnie wobec nowych wyzwań
W wyniku politycznych i społecznych przemian,
pod koniec XX wieku nasze Kościoły uzyskały możliwość
pełnienia swojej misji ewangelizacyjnej, a zatem także
kształtowania naszych społeczeństw w oparciu o tradycyjne wartości chrześcijańskie. Chrześcijaństwo wniosło
w minionych dziejach ogromny wkład w formowanie duchowego oblicza i kultury naszych narodów. Dążymy także dziś, w dobie indyferentyzmu religijnego oraz postępującej sekularyzacji, do podjęcia wszelkich starań, aby
życie społeczne i kultura naszych narodów nie zostały
pozbawione podstawowych wartości moralnych, bez których nie ma trwałej pokojowej przyszłości.
Pierwszym i najważniejszym zadaniem Kościoła
po wszystkie czasy pozostaje nadal głoszenie Ewangelii Chrystusa. Wszyscy chrześcijanie, nie tylko duchowni, ale i wierni świeccy są powołani, by głosić Ewangelię
Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa oraz nieść Dobrą
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Nowinę słowem i świadectwem własnego życia, zarówno
w wymiarze prywatnym, rodzinnym, jak i społecznym.
Uznajemy autonomię władzy świeckiej i kościelnej, lecz opowiadamy się także za współpracą w dziedzinie troski o rodzinę, wychowania, ładu społecznego i innych kwestii ważnych dla dobra społeczeństwa. Chcemy
umacniać tolerancję, a przede wszystkim bronić fundamentalnych swobód na czele z wolnością religijną oraz
bronić prawa do obecności religii w życiu publicznym.
Dzisiaj nasze narody stanęły wobec nowych wyzwań. Pod pretekstem zachowania zasady świeckości lub
obrony wolności kwestionuje się podstawowe zasady moralne oparte na Dekalogu. Promuje się aborcję, eutanazję, związki osób jednej płci, które usiłuje się przedstawić
jako jedną z form małżeństwa, propaguje się konsumpcjonistyczny styl życia, odrzuca się tradycyjne wartości
i usuwa z przestrzeni publicznej symbole religijne.
Nierzadko spotykamy się też z przejawami wrogości wobec Chrystusa, Jego Ewangelii i Krzyża, a także
z próbami wykluczenia Kościoła z życia publicznego. Fałszywie rozumiana świeckość przybiera formę fundamentalizmu i w rzeczywistości jest jedną z odmian ateizmu.
Wzywamy wszystkich do poszanowania niezbywalnej godności każdego człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga (Rdz 1,27). W imię przyszłości
naszych narodów opowiadamy się za poszanowaniem
i obroną życia każdej istoty ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci. Uważamy, że ciężkim grzechem przeciw
życiu i hańbą współczesnej cywilizacji jest nie tylko terroryzm i konflikty zbrojne, ale także aborcja i eutanazja.
Trwałą podstawę każdego społeczeństwa stanowi rodzina jako stały związek mężczyzny i kobiety. Jako
instytucja ustanowiona przez Boga (por. Rdz 1,28; 2,2324), rodzina wymaga szacunku i obrony. Jest ona bowiem
kolebką życia, zdrowym środowiskiem wychowawczym,
gwarantem społecznej stabilności i znakiem nadziei dla
społeczeństwa. To właśnie w rodzinie dojrzewa człowiek
odpowiedzialny za siebie, za innych oraz za społeczeństwo, w którym żyje.
Ze szczerą troską, nadzieją i miłością patrzymy
na młodzież, którą pragniemy uchronić przed demoralizacją oraz wychowywać w duchu Ewangelii. Chcemy uczyć
młodych miłości do Boga, człowieka i ziemskiej ojczyzny
oraz kształtować w nich ducha chrześcijańskiej kultury,
której owocem będzie szacunek, tolerancja i sprawiedliwość.
Jesteśmy przekonani, że Zmartwychwstały Chrystus jest nadzieją nie tylko dla naszych Kościołów i narodów, ale także dla Europy i całego świata. Niech On
sprawi swoją łaską, aby każdy Polak w każdym Rosjaninie i każdy Rosjanin w każdym Polaku widział przyjaciela
i brata.
Zarówno Rosjanie, jak i Polacy żywią głęboką
cześć do Najświętszej Maryi Panny. Ufając wstawiennictwu Matki Bożej polecamy Jej opiece wielkie dzieło pojednania i zbliżenia naszych Kościołów i narodów. Przywołując słowa Pawła Apostoła: Sercami waszymi niech rządzi
pokój Chrystusowy (Kol 3,1), błogosławimy wszystkim
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
ѥѥ
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
Ks. Abp Marek Jędraszewski

Homilia wygłoszona 11 listopada 2013 r.
w trakcie mszy świętej radiowej w kościele św. Krzyża w Warszawie.

To wielkie, obchodzone dzisiaj święto Niepodległej Polski – które objawiło się radosnym dniem 11 listopada 1918 roku, pierwszym dniem wolności po 116 latach
rozbiorów i niewoli – wykuwało się w ogromnym trudzie.
Trud ten przyjął postać polskiej krwi, ponad obfitość przelewanej podczas kolejnych wielkich powstań narodowych: Wielkopolskiego z 1806 roku, Listopadowego
z 1830, Wiosny Ludów z 1848, Styczniowego z 1863, którego sto pięćdziesiątą rocznicę obchodzimy właśnie w tym
roku, aż po tragiczną Bitwę Łódzką z przełomu listopada
i grudnia 1914 roku, kiedy to w stojących naprzeciw siebie
obydwóch armiach, niemieckiej i rosyjskiej, znajdowali się
liczni Polacy, wcieleni do zaborczych wojsk, zmuszeni, by
strzelać do siebie, i aż po legionistów Józefa Piłsudskiego
i żołnierzy Błękitnej Armii Józefa Hallera. Wraz z tą przelewaną przez ponad wiek heroicznych zmagań polską
krwią szły w parze niezliczone zsyłki na Sybir, więzienia,
konfiskaty mienia, wygnanie – wszystko to pomieszane
z płaczem wdów i sierot, i z coraz bardziej nasilającym się
błaganiem: „Ojczyznę wolną, racz nam wrócić, Panie!”.
W tym modlitewnym błaganiu objawiał się trud
wiary w Boga, który – jedynie On! – dzierży w swych
opatrznościowych zrządzeniach klucz do ludzkich dziejów i historii. To właśnie ta wiara, zawdzięczana Kościołowi katolickiemu, pozwalała Polakom właściwie oceniać
postawy wielkich tego świata. W dziejach tych bowiem
uparcie wracały wzorce sięgające jeszcze czasów im-
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perium rzymskiego, o których tak pisał Adam Mickiewicz
w Księgach narodu polskiego: „Imperator Rzymski nazwał
siebie BOGIEM i ogłosił, że nie ma na świecie innego prawa, tylko jego wola; co on pochwali, to będzie nazywać
się cnotą, a co on zgani, to będzie nazywać się zbrodnią.
I znaleźli się Filozofowie, którzy dowodzili, iż Imperator,
tak czyniąc, dobrze czyni. A Imperator Rzymski nie miał
ani pod sobą, ani nad sobą nic takiego, co by szanował”.
Jego postawa stanowiła pełne pychy i zadufania w sobie zaprzeczenie słów Księgi Mądrości, któreśmy słyszeli
w dzisiejszym pierwszym Czytaniu: „Umiłujcie sprawiedliwość, sędziowie ziemscy! Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca” (Mdr 1, 1).
W drugiej połowie osiemnastego wieku takimi
pełnymi pychy imperatorami, których czyny usprawiedliwiali „mędrcy” ówczesnego świata, stali się rządcy krajów
sąsiadujących z Polską. „W Europie bałwochwalskiej –
pisał dalej nasz narodowy wieszcz – nastało trzech królów: imię pierwszego Fryderyk drugi pruski, imię drugiego
Katarzyna druga rosyjska, imię trzeciego Maria Teresa
austriacka. I była to trójca szatańska, przeciwna Trójcy
Bożej, i była niejako pośmiewiskiem i podrzyźnianiem
wszystkiego, co jest święte”. Przejawiało się to w tym, że
ich działania były dokładnym zaprzeczeniem tego, co niejako głosiły same ich imiona. „Fryderyk, którego imię znaczy przyjaciel pokoju, wynajdywał wojny i rozboje przez
całe życie. (...) I (...) przyszedł, i ucałował naród polski,
i pozdrowił (...) – a już go był przedał za trzydzieści miast
wielkopolskich, jak Judasz za trzydzieści srebrników. Katarzyna zaś znaczy po grecku czysta, a była najwszeteczniejsza z kobiet, i jakoby Wenera bezwstydna, nazywająca się czystą dziewicą. I ta Katarzyna zebrała Radę na
ustanowienie praw, aby wyśmiać prawodawstwo, bo prawa bliźnich swoich wywróciła i zniszczyła. I ta Katarzyna
ogłosiła, iż broni wolności sumienia, czyli tolerancji, aby
wyśmiać wolność sumienia, bo zmusiła kilka milionów
bliźnich do odmienienia wiary. Zaś Maria Teresa nosiła
imię najpokorniejszej i niepokalanej Matki Zbawiciela, aby
wyśmiać pokorę i świętość. Bo była diablicą dumną i prowadziła wojnę dla podbicia ziem cudzych. (...) Miała zaś
syna Józefa. (...) A ten Józef austriacki podwiódł matkę
własną do złego, i braci Polaków, którzy cesarstwo jego
od niewoli tureckiej obronili, zabrał w niewolę. Imiona tych
trzech królów, Fryderyka, Katarzyny i Marii Teresy, były to
trzy bluźnierstwa, a ich życia trzy zbrodnie, a ich pamięć
trzy przeklęctwa”.
Ci władcy doskonale wiedzieli przecież, że Rzeczypospolita Polska w niczym im nie zagrażała. A jednak
doszło do zmowy przeciwko naszemu Krajowi: zabory
Polski były efektem ich cynizmu, zdrady i egoizmu. „Tedy
owa trójca – pisał Mickiewicz – widząc, iż jeszcze nie dosyć
narody głupie i zepsute były, wyrobiła nowego bałwana,
najobrzydliwszego ze wszystkich, i nazwała tego bałwana
INTERES, a tego bałwana nie znano u pogan dawnych.
(...) I umęczono naród polski, i złożono w grobie (...)”.
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Dalsze dzieje Europy – od końca osiemnastego
wieku aż po początki dwudziestego – stały się jednym
wielkim potwierdzeniem jakże złowrogiej dla Polaków zasady: Niemcy, Rosja i Austria jako państwa mogły mieć
sprzeczne wobec siebie interesy, mogły nawet prowadzić
ze sobą wojny, ale mimo to niezmiennie trwały w swym
sojuszu przeciwko Polsce i Polakom. W liście z dnia 23
maja 1851 roku Fryderyk Engels pisał do Karola Marksa: „Na szczęście nie podjęliśmy żadnych konkretnych
zobowiązań wobec Polaków poza nieodzownym odbudowaniem w odpowiednich granicach – a i to pod warunkiem rewolucji agrarnej. (...) Wniosek: odebrać Polakom
na zachodzie wszystko, co się da, obsadzić ich twierdze
– zwłaszcza Poznań – Niemcami pod pozorem ochrony,
pozwolić im gospodarować, posyłać ich w ogień, ograbiać
do cna z żywności ich kraj, zbywać ich widokami na Rygę
i Odessę, a gdyby udało się wprawić w ruch Rosjan –
sprzymierzyć się z nimi i zmusić Polaków do ustępstw.
(...) Naród, który wystawia najwyżej 20-30 tysięcy żołnierza, nie ma nic do gadania. A wiele więcej Polska na pewno nie wystawi”.
Wydawało się wielu: realia tego świata są takie,
że należy zapomnieć o wielkiej Polsce, jej wolności i niepodległości. Że lepiej jako wasal silniejszego szukać możliwości życia – nawet jeśliby ono hańbiło się zdradą i wyparciem się przeszłości. Tymczasem kolejne pokolenia
Polaków powtarzały za Apostołami ich słowa z dzisiejszej
Ewangelii: „Przymnóż nam wiary!”. A wołanie to stawało
się tym bardziej mocne, im bardziej stawali się świadomi odpowiedzi Pana: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko
gorczycy...”. Tak małą, jak to ziarenko – ale prawdziwą!
Wiarę, która rodzi nadzieję. Nadzieję, która daje zbawienie (por. Rz 8, 24). I Polacy ją mieli! Wyraził ją Mickiewicz
w kolejnych wersach Ksiąg narodu polskiego: „naród polski nie umarł, ciało jego leży w grobie, a dusza jego zstąpiła z ziemi, to jest z życia publicznego do otchłani, to jest
do życia domowego ludów cierpiących niewolę w kraju
i za krajem, aby widzieć cierpienia ich. A trzeciego dnia
dusza wróci do ciała, i naród zmartwychwstanie, i uwolni
wszystkie ludy Europy z niewoli”. Te słowa narodowego
wieszcza są jakże wyraźnym echem Mazurka Dąbrowskiego, który w 1797 roku w dalekiej Lombardii napisał
Józef Wybicki: „Jeszcze Polska nie umarła,/ kiedy my żyjemy./ Co nam obca dłoń wydarła,/ szablą odbierzemy./
Marsz, marsz, Dąbrowski,/ z ziemi włoskiej do Polski...”.
Mimo kolejnych klęsk i niepowodzeń, nasi Przodkowie uparcie powstawali do zmagań o niepodległą Ojczyznę. To właśnie z ich heroicznego trudu krwi, wiary
i nadziei zrodziło się dzisiejsze Święto i związane z nim
przesłanie skierowane do wszystkich Polaków. Jakżeż
głęboko czuła je św. Urszula Ledóchowska, która po latach tułaczki na obczyźnie jesienią 1919 roku przybyła
wraz z dziećmi polskich robotników pracujących w Danii,
którym groziło wynarodowienie, do Polski – i ujrzała ją
wolną! Sen o wolności, o której marzyła i dla której tak
wiele pracowała, się ziścił, bo Polska była nareszcie, po
długich latach niewoli, znaczona obecnością polskiego
żołnierza. „W Zbąszyniu rewizja rzeczy i wjeżdżamy do
Polski. Polski żołnierz stoi w komorze celnej, słyszymy
polską mowę, a więc jesteśmy w zmartwychwstałej, wolnej Polsce! Śliczny jesienny dzień, zachodzące słońce
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złotem pokryło lasy i pola, niebo się czerwieni. Było cicho,
spokój ogarniał całą przyrodę. Równie błogo, spokojnie
i radośnie robiło się w duszy”. Nieco później tak pisała
w swojej Historii Kongregacji: „W pierwszych dniach pobytu w Polsce wybrałam się któregoś dnia do księdza kardynała Dalbora [w Poznaniu] i przechodząc przez Plac
Wolności byłam świadkiem uroczystości poświęcenia
sztandaru wojska polskiego. Ołtarz polowy, a przy nim
ksiądz kardynał odprawiający Mszę świętą, dookoła ustawione wojsko. Na podniesienie wszyscy przyklękają, tłum
ludzi otacza plac. Taki śliczny, radosny widok – nasze
wojsko upadające na kolana przed białą Hostią! Nasze
polskie wojsko!”.
Dzisiejsze Święto jest dziękczynieniem składanym Bogu za tych wszystkich, którzy przez 116 lat zmagali się o byt niepodległej Polski – za trud ich krwi, trud
wiary i trud nadziei. Za łzy radości tych wszystkich, którzy
płakali ze szczęścia w dniu 11 listopada 1918 roku.
Dzisiejsze Święto jest hołdem składanym tym
wszystkich naszym Braciom i Siostrom, którym później
przyszło się zmagać o wolność i suwerenność naszego
Kraju przez długie półwiecze zawarte między latami 1939
i 1989.
Dzisiejsze Święto Niepodległej Polski jest także
dniem szczególnej refleksji i namysłu. Wiemy dobrze,
że w obecnych czasach podnoszą się nowi imperatorzy,
którzy nie mają „ani pod sobą, ani nad sobą nic takiego,
co by szanowali”. Którzy negując istnienie Boga, sobie
samym przypisują boskie prerogatywy. Którzy decydują
o kryteriach prawdy i fałszu, dobra i zła. Którzy mienią się
panami życia i śmierci, zwłaszcza wobec małych i bezbronnych.
Obiecują wszystkim pokój i absolutną wolność,
a wpychają ich w ogrom zniewolenia.
Głoszą tolerancję – ale tylko wobec własnych zwolenników. Natomiast wobec wszystkich, którzy mają odwagę
sprzeciwiać się ich kłamstwu, zwłaszcza wobec Kościoła,
ogłaszają „zero tolerancji”.
Czynią się rzecznikami postępu, a równocześnie
pełni niewdzięczności wobec chlubnej przeszłości, odcinają się od chrześcijańskich korzeni Europy.
Wszystkim tym nowym imperatorom towarzyszy
ogromna rzesza pochlebców, którzy dowodzą, że imperatorzy tak właśnie czyniąc, są prawdziwymi dobroczyńcami ludzkości.
Stąd dzisiejsze Święto Niepodległości jest również dniem modlitwy za nas – o siłę trwania w prawdzie
i miłości. O moc wiary i nadziei.
Dlatego też za Adamem Mickiewiczem kierujemy do naszego Ojca, który jest w niebie, jego Modlitwę pielgrzyma: „BOŻE Jagiellonów! BOŻE Sobieskich,
BOŻE Kościuszków! zlituj się nad Ojczyzną naszą i nad
nami. Pozwól nam modlić się znowu do Ciebie obyczajem
przodków”: Ojczyznę naszą, pobłogosław, Panie!
ѥѥ
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
Ks. Mieczysław Mikołajczak

BENEDYKT XVI O JANIE PAWLE II:
BYŁO DLA MNIE JASNE, ŻE JEST ŚWIĘTY
W pierwszym wywiadzie po abdykacji papież
emeryt Benedykt XVI powiedział, że jasne było dla niego
to, że Jan Paweł II jest święty. Dodał, że jako papież nie
mógł go naśladować i zwrócił uwagę na jego niestrudzone zaangażowanie duszpasterskie i „odwagę prawdy”.

„Naturalnie słyszałem, jak mówiono o jego pracy jako filozofa i duszpasterza i od dłuższego czasu pragnąłem go poznać” - wspomniał Benedykt XVI. Przyznał
następnie: „Od samego początku czułem wielki szacunek
i serdeczną sympatię dla metropolity krakowskiego”.

Benedykt XVI na piśmie odpowiedział na pytania
zadane mu przez Włodzimierza Rędziocha, autora książki będącej zbiorem wypowiedzi o polskim papieżu. Dziennikarz „L’Osservatore Romano” wydaje we Włoszech w związku z kanonizacją 27 kwietnia - tom wspomnień
„U boku Jana Pawła II. Przyjaciele i współpracownicy
opowiadają”.

Benedykt XVI pamięta również, że podczas narad
przed konklawe kardynał Wojtyła dokonał „zdumiewającej
analizy” marksizmu. „Lecz przede wszystkim wyczułem
natychmiast wyraźnie osobisty urok, jaki z niego emanował” - dodał.

Papież emeryt przyznał w wywiadzie opublikowanym w piątek przez dziennik „Corriere della Sera”: „To,
że Jan Paweł II był święty, stawało się dla mnie coraz
bardziej jasne w latach współpracy z nim”.
Następnie zwrócił uwagę na „jego intensywny
kontakt z Bogiem”. „Z tego brała się jego pogoda ducha,
pośród wielkich trudów, jakie musiał znosić oraz odwaga,
z jaką wypełniał swoje zadanie w naprawdę trudnych czasach” - dodał Benedykt XVI.
„Jan Paweł II nie prosił o aplauz ani nigdy nie rozglądał się zatroskany, jak zostaną przyjęte jego decyzje”
- stwierdził następca polskiego papieża. „Działał zgodnie
ze swą wiarą i swymi przekonaniami i był także gotów
znieść ciosy” - oświadczył emerytowany papież.
Wyjaśnił, że „odwaga prawdy” jest jego zdaniem
pierwszorzędnym kryterium świętości Jana Pawła II. „Tylko patrząc na jego relacje z Bogiem można zrozumieć
również jego niestrudzone zaangażowanie duszpasterskie” - ocenił. „Poświęcił się mu ze zdecydowaniem, którego w inny sposób nie można wytłumaczyć” - uważa
Benedykt XVI. Zaangażowanie to - w jego opinii - widać
było nie tylko w czasie wielkich pielgrzymek, ale również
każdego dnia.
„Nie mogłem i nie powinienem był go naśladować, ale starałem się nieść dalej jego dziedzictwo i jego
zadania najlepiej jak mogłem” - wyznał papież emeryt
i wyraził przekonanie, że jeszcze dzisiaj towarzyszy mu
dobroć i błogosławieństwo Jana Pawła II.
Benedykt XVI opowiedział, że poznał osobiście
kardynała Karola Wojtyłę podczas konklawe w 1978 roku,
które wybrało Jana Pawła I. Wyjaśnił, że wcześniej, podczas Soboru Watykańskiego II choć pracowali razem nad
konstytucją o Kościele, to byli w różnych sekcjach i nie
spotkali się.
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Papież emeryt wyjaśnił, że pierwszym wyzwaniem doktrynalnym, jakiemu razem z Janem Pawłem II
stawiał czoło jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, była
teologia wyzwolenia, szerząca się w Ameryce Łacińskiej.
Za błędne uznał w wywiadzie powszechne przekonanie
w Europie i Ameryce Północnej, że było to „wspieranie
biednych, a zatem rzecz, którą należało zaaprobować”.
Tymczasem - dodał - „wiara chrześcijańska była wykorzystywana jako siła napędowa tego rewolucyjnego ruchu
przekształcając go w ten sposób w siłę typu politycznego”.
„Takiemu fałszowaniu wiary chrześcijańskiej należało się sprzeciwić także z miłości dla biednych i w imię
służby dla nich” - oświadczył Benedykt XVI. Podkreślił, że
Jan Paweł II na podstawie swych doświadczeń z Polski
przekazał mu „konieczne objaśnienia”.
Polski papież - wyjaśnił Joseph Ratzinger - widział w tej teologii „zniewolenie ideologią marksistowską”
i twierdził, iż należało zwalczać ten rodzaj „wyzwolenia”.
„Z drugiej strony, właśnie z powodu sytuacji swojej ojczyzny pokazał, że Kościół musi naprawdę działać
na rzecz wolności i wyzwolenia nie w sposób polityczny,
lecz rozbudzając w ludziach, poprzez wiarę, siły autentycznego wyzwolenia” - oświadczył Benedykt XVI.
Podkreślił, że polski papież „zdemaskował fałszywą ideę wyzwolenia, a z drugiej ukazał autentyczne
powołanie Kościoła do wyzwolenia człowieka”.
ѥѥ
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Krzysztof Nagrodzki

„POLACY DO BRONI !”
Nie tylko kolejne rocznice rozpoczęcia bohaterskich a w efekcie tragicznych zmagań Polaków z niemieckim najeźdźcą przynoszą – jak zwykle - kolejne porcje ocen sensu decyzji o podjęciu walki w Warszawie 1
sierpnia 1944 roku. W tym również takich, które jakby nie
chciały przyjąć do wiadomości fundamentalnych dla dalszych konstrukcji faktów.
Spróbujmy zatem i my powracać do nich, przywołując oprócz pamiętników premiera Stanisława Mikołajczyka i generała Władysława Andersa (na które powoływałem się ongiś) książki również niepolskich autorów
– szczególnie ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Arthura Bliss Lane – bezpośredniego świadka wielu
wydarzeń wojennych i powojennych, dwojga rzetelnych
amerykańskich pisarzy i dziennikarzy – małżeństwa: Lynn
Olson i Stanleya Cloud, czy angielskiego historyka Normana Daviesa, opierających swe monumentalne opracowania na dużej ilości źródeł dokumentujących.
Powstanie Warszawskie nie mogło nie wybuchnąć, ponieważ....
Zacznijmy może jednak ab ovo, a przynajmniej
zarejestrujmy niektóre istotne fakty od momentu, kiedy
skorupa owego „jajka” po 123 – letniej niewoli I Rzeczpospolitej pękła. Być może, pozwolą one na pełniejsze zrozumienia dramatu II Rzeczpospolitej, którego warszawska tragiczna odsłona zwiastował rodzaj zakończenia.
*
Niezwykły splot wydarzeń na europejskiej bitewnej arenie I Wojny Światowej – klęska militarna dwu zaborców, a następnie rozkład trzeciego – Rosji i przejęcie
władzy przez bolszewików, doprowadziły do szansy na
odrodzenie Polski. Polski - wymyślanej twardą do bólu
analizą Dmowskiego i dźwiganej surowym czynem zbrojnym Piłsudskiego, Hallera, Korfantego, poświęceniem,
zapałem, ofiarnością setek tysięcy znanych z imienia
i bezimiennych żołnierzy; Polski - powstającej z miłości
Paderewskiego i przywiązania Witosa; Polski - przechowywanej w księgach, wierszach, pieśniach, w pamięci
i sercach, utrwalanej przez wiarę naszego Kościoła, przez
codzienną pracę szlachetnych, dumnych, ofiarnych kobiet
- „Matka Polka” to pojęcie mające konkretne odniesienie
do kształtowania postaw dzieci, a nieraz i... mężów; Polski – o której suwerenność upominały się pokolenia rodaków, płacąc daninę krwi, ale również umiejących walczyć
na polu ekonomicznym, gospodarczym.
Listopad 1918 roku został zapisany w annałach
jako symboliczna data powrotu naszego kraju do rodziny
wolnych narodów, mimo, że o jego kształt przyszło jeszcze
dalej walczyć na dyplomatycznych salonach z niechętnymi nam europejczykami (np. Loyd Georg), czy wydzierać
zawłaszczone ziemie opierającym się jeszcze Niemcom
(Powstania: Wielkopolskie, Śląskie).
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16 listopada 1918 r., wydany został w Moskwie
rozkaz rządu bolszewickiego (Rady Komisarzy Ludowych), który nakazywał sformowanie w ramach Armii
Czerwonej specjalnych mobilnych formacji o nazwie Armia Zachodnia. Ta milionowa formacja stanowiła w swej
istocie główną sowiecką siłę uderzeniową, która miała
zrealizować strategiczne cele polityczne Kremla.
Cele te w specjalnym rozkazie z 29 listopada
1918 r. osobiście nakreślił Lenin, a miały być nimi, po
kolei: Białoruś, Polska, a potem już cała Europa. Według słów Lenina, Europa była „chora, zdemoralizowana,
w chaosie, syta, zasobna i gnuśna”. Premier Rosji i bolszewicki dyktator nakazywał Armii Czerwonej, aby przeniosła idee rewolucji komunistycznej na Zachód, tak aby
„...zatopić bagnet Armii Czerwonej w Europie”.
Wykonawcami rozkazu Lenina byli nieomal wszyscy przywódcy rewolucji bolszewickiej, w tym Józef Stalin.
To ten właśnie zbrodniarz, bandyta i morderca milionów
ludzi, nazwał wtedy, w listopadzie 1918 r., odradzającą
się niepodległą Rzeczpospolitą „polskim przepierzeniem
między Rosją a Europą”. Według Stalina, to „polskie przepierzenie” należy zniszczyć, ponieważ oddziela ono rewolucję rosyjską od rewolucji europejskiej.
Już 12 stycznia 1919 r. dowództwo Armii Czerwonej - Lew Trocki oraz Siergiej Kamieniew - wydało
strategiczny rozkaz rozpoczęcia „czerwonego marszu
na Zachód”, a tym samym wykonania planu „Operacja
Wisła”. Oznaczało to przejście przez Polskę do Niemiec
i rozpoczęcie tam rewolucji komunistycznej. 5 lutego
1919 r. Rosjanie zdobyli Kijów, a 14 lutego doszło do
pierwszego starcia młodego Wojska Polskiego z Armią
Czerwoną. Była to bitwa o miasteczko Mosty nad Niemnem. Tak rozpoczęła się wojna polsko-sowiecka, która z miesiąca na miesiąc stawała się wojną o Europę.
/.../ Piłsudski próbował stworzyć wspólny front państw
Europy Środkowej i Wschodniej w obronie przed agresją bolszewicką. Był to już ostatni moment, gdy 14 marca 1920 r. w Warszawie z inicjatywy polskiego ministra
spraw zagranicznych Stanisława Patka odbyły się rokowania państw będących w stanie wojny z Rosją sowiecką: Finlandii, Łotwy, Rumunii, Ukrainy (Semena
Petlury). Rokowania wykazały, iż wypracowanie wspólnej linii wobec sowieckiego zagrożenia było niemożliwe.
Wówczas Piłsudski podjął decyzję wojny prewencyjnej
z komunistyczną Rosją. Piłsudski - genialny wizjoner polityczny oraz doświadczony konspirator - długo ukrywał ten
zamysł przed innymi politykami. Dopiero gdy wyczerpane
zostały wszystkie inne możliwości polityczne, dyplomatyczne, a nawet militarne, Marszałek zdecydował o podjęciu działań w obronie Polski i innych państw Europy.
Wyprzedzając atak sowiecki, 25 kwietnia 1920 r. ruszyła, kierowana przez Piłsudskiego, ofensywa polska. Jej
celem militarnym było rozbicie Armii Czerwonej, celem
politycznym - stworzenie wolnego państwa ukraińskiego.
Ani cel militarny, ani cel polityczny nie zostały zrealizowane mimo zdobycia Kijowa przez Wojsko Polskie.”(Józef
Szaniawski - Victoria Polska 1920 roku, Nasz Dziennik
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z 14-16 sierpnia 2009r)
Latem 1920 roku runęła ze wschodu na młodziutką II Rzeczpospolitę nawała Armii Czerwonej, która „po
trupie białej Polski” miała nieść rewolucję światową do
Berlina i dalej w Europę. Samotny bój Polaków, to była
walka nie o granice, o przyjazne sąsiedztwo czy nawet
o suwerenność, ale o istnienie cywilizacyjne, o duszę narodu, a nawet o kształt świata, zakończyła się - z Bożą
pomocą - wygraną oraz przepędzeniem bolszewików.
A Traktat Ryski dał szansę na oddech i odbudowę kraju,
jego administracji, sił zbrojnych, gospodarki, na krzepienie ducha w odbudowie łacińskiej cywilizacji, której Polska od stuleci była wierna i która była jej siłą.
Patrząc z perspektywy lat, dwudziestolecie II
Rzeczpospolitej nie było czasem źle wykorzystanym.
Polskie życie intelektualne i polska nauka miały okres
eksplozji twórczej – jak ocenia również Norman Davies.
Mimo niechęci międzynarodowego kapitału, dywersji
niektórych sąsiadów, napięć wewnętrznych związanych
z działalnością organizacji komunistycznych czy mniejszości narodowych (co czasami wychodziło na jedno – np.
Komunistyczna Partia Polski), ustabilizowano ekonomię,
rozruszano gospodarkę, wybudowano od podstawa nowe
miejsca pracy – np. Gdynię, Centralny Okręg Przemysłowy, zastosowano akcjonariat pracowniczy (Gazolina),
wprowadzono do szkół programy patriotycznego nauczania, mniejszości narodowe – przede wszystkim żydowska
(ok. 10 % obywateli) - uzyskały sporą autonomię, mimo
że nie zawsze wykazywały – delikatnie mówią - lojalność
wobec kraju zamieszkania (np. KPP kwestionowała sens
bytu niepodległej Polski).
Oczywiście Polska tamtych lat nie była rajem –
bo być nie mogła – ale próbowała budować swój niepodległy byt, ze świadomością powinności wobec obywateli
i z kolei ich obowiązków wobec Ojczyzny. Kościół katolicki
odgrywał tu - jak zwykle – niebagatelną rolę.
***
Tymczasem wytrwali Niemcy i zapamiętali Sowieci nie zarzucili swych imperialnych ambicji. Niemcy
układem w Locarno (16 X 1925 r.), gwarantują nienaruszalność granic z Francją i Belgią, czego nie uczyniły
w stosunku do granicy z Polską i Czechosłowacją. Mimo
tego zostają przyjęte do Ligi Narodów. W kwietniu 1922
zawarto w Rapallo układ, który wbrew zakazowi zapisanemu w traktacie wersalskim, dał Niemcom możliwość
rozwijania potencjału militarnego przez udostępnienie
baz i poligonów w ZSRR, zaś dla Rosji Sowieckiej stworzył możliwości dostępu do nowych technologii przemysłowych. Pod koniec lat dwudziestych, po krwawej, bezwzględnej i stałej eliminacji rzeczywistych bądź urojonych
konkurentów, dyktatorskie panowanie w Rosji przeszło
w ręce Józefa Stalina. W 1933 roku kanclerzem Niemiec
zostaje mianowany przywódca lewicowej NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei - Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników) Adolf Hitler,
który po śmierci prezydenta von Hindenburga w sierpniu 1934 przejmuje również jego prerogatywy, a naród
w referendum to zatwierdza. Hitler w równie bezwzględny
sposób zdobywa władzę absolutną. Rzeczpospolita ma
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u swych granic dwa, wciąż potężniejące, totalitaryzmy.
Co prawda istnieje formalne zabezpieczenie od Wschodu
i Zachodu poprzez podpisany traktat ze Związkiem Radziecki z lipca 1932 roku a obowiązującą do końca 1945
roku !) i deklaracja o nieagresji z Niemcami ze stycznia
1934 r. (zerwana przez Niemcy w kwietniu 1939 r.), ale
jak pokaże dalszy rozwój wypadków, traktaty podpisywane z wiarołomcami są tylko kawałkiem papieru, jeżeli nie
stoją za nimi argumenty siły.
Idea budowania pogańskiej „wspólnej Europy”
pod germańskim przywództwem i z rasowymi kryteriami
struktur społecznych napędzała militaryzację nazistowskich już Niemiec, a podobne wizje, z oficjalnymi założeniami stworzenia globalnego, antyteistycznego „społeczeństwa bezklasowego”, budowały złowrogą potęgę
Rosji. Między tymi dwoma drapieżcami znajdowała się
„ziemia buforowa do zagospodarowania” - Polska.
W marcu 1936 łamiąc bezczelnie podpisany
wspólnie w 1925 r. traktat reński o demilitaryzacji Nadrenii,
Hitler – przy zupełnej bierności Francji i Anglii wprowadza
tam swoje bataliony. „Bądź co bądź Niemcy jedynie weszli na swoje podwórko” oznajmia czołowy brytyjski liberał
lord Lothian. Dwa lata później – w marcu 1938 r. Niemcy
dokonują przyłączenia Austrii (Anschluss). A na konferencji w Monachium z udziałem Włoch, Francji i Wielkiej
Brytanii (wrzesień 1938 r.) hitlerowska III Rzesza zmusza
Czechosłowację do odstąpienia Sudetów, aby już w marcu 1939 r. zająć ją całą, a niedługo potem wymusić na
Litwie odstąpienie Kłajpedy.
Wobec braku szans na podobnie „bezbolesne”
uzyskanie ustępstw od Polski (eksterytorialny „korytarz”
komunikacyjny do Prus Wschodnich, zawarcie Paktu
Antykominternowskiego), po porozumieniu rozbiorowym
z ZSRR (Pakt Ribbentrop-Mołotow, sierpień 1939), licząc
na brak wypełnienia przez Anglię i Francję zobowiązań
sojuszniczych wobec naszego kraju (Polsko-brytyjski
układ sojuszniczy i polsko-francuski układ wojskowy), siły
zbrojne III Rzeszy, zdradziecko, bez wypowiedzenia wojny, 1 września 1939 roku z zachodu, południa i północy
atakują Polskę, a wojska sowieckie 17 września czynią to
samo od wschodu. W tych okolicznościach, bez wsparcia Sojuszników, po ponad miesięcznych walkach, osamotniona, masakrowana Polska upada. Sowieci i Niemcy
dzielą się – jak to już bywało w historii – naszymi ziemiami
i zniewalają naród.
***
Liczni polscy żołnierze przedzierają się do Francji, z nadzieją na możliwość dalszej walki zbrojnej (co
staje się faktem – np. Narwik, kampania we Francji),
a w kraju natychmiast organizowany jest podziemny ruch
oporu. Niemcy i Sowieci sycą się sukcesem na wspólnej defiladzie w Brześciu, a ich służby specjalne spotykają (październik 1939 r. Lwów, styczeń 1940 Kraków,
marzec 1940 Zakopane), aby skutecznie skoordynować
akcje przeciw „polskim bandytom”. I nie tylko „bandytom”.
Obaj wrogowie rozwijają bezlitosne, programowe, totalne
podporządkowanie i wyniszczanie naszego narodu. Następuje eksterminacja polskiej inteligencji i warstwy przywódczej: Niemiecka akcja AB - np. Sonderaktion Krakau,
mordy w Palmirach, Piaśnicy na Pomorzu i dziesiątkach
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innych miejsc. Sowieckie zbrodnie na tysiącach jeńców
wojennych z Kozielska – w Katyniu, ze Starobielska –
w Charkowie, z Ostaszkowa – w Miednoje; wykańczanie
morderczą pracą w kopalniach ołowiu, wycinkach tajgi,
na Kołymie, Magadanie i wielu innych miejsc zesłania do
„Archipelagu gułag”. Masowe, w morderczych warunkach
przeprowadzane, deportacje ludności cywilnej z Kresów
na „nieludzką ziemię” w głąb imperium rosyjskiego (luty
1940, kwiecień 1940, czerwiec 1940, czerwiec 1941).
Niewielkiej części z tych około dwu milionów aresztowanych i deportowanych dane było powrócić do miejsc ojczystych. A ratunkiem dla kilkudziesięciu tysięcy z nich
była tzw. amnestia z 1941 roku w wyniku lipcowego układu Sikorski-Stalin (po niemieckim ataku na ZSRR) i możliwość stworzenie Wojska Polskiego. Część żołnierzy
– pod dowództwem gen. Władysława Andersa, zwolnionego z enkadwudowskiej tiurmy na Łubiance - udało się
uratować od głodowego wyniszczenia w Rosji ewakuując
(wraz z wieloma cywilami), poprzez Persję (Iran) na Zachód.
Polskie oddziały i dywizje wsławiły się walkami
m.in. w Tobruku, pod Monte Cassino, w Holandii; inne,
wykrwawiona pod Lenino, mogły dotrzeć do kraju wraz
z Armią Czerwoną, a tysiące Polaków, którym się to nie
udało, musiało czekać na możliwość ratunku w ramach
powojennej repatriacji. (Możliwość powrotu wszystkich
rodaków, pozostającym na dawnych miejscach zsyłek do
dzisiaj, to wstydliwy i bolesny problem również III Rzeczpospolitej.)
Regularne jednostki Wojska Polskiego w pewnym
momencie stanowiły czwartą, ok. półmilionową, siłę aliantów - po ZSRR, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii - uczestnicząc w zmaganiach na niemal wszystkich
frontach II Wojny Światowej: na lądzie, morzu i powietrzu.
A rozwijający się i konsolidujący Ruch Oporu w podbitej
i zalanej przez dwie okrutne potęgi Polsce nie ustał, rzec
można, ani na dzień. Walki oddziału partyzanckiego majora Henryka Dobrzańskiego – „Hubala” trwały do maja
1940 r.- do śmierci dowódcy, samorzutnie zorganizowani „Jędrusie” podjęli akcję dywersyjno-bojowe w sandomierskim; powstawały spontaniczne podziemne organizacje. Pierwszą „regularną” wojskową strukturę - Służba
Zwycięstwu Polski (SZP), przemianowaną niebawem na
Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) - zaczęto tworzyć już we
wrześniu 1939 roku (gen. Michał Tokarzewski, następnie płk Stefan Rowecki pod formalnym zwierzchnictwem
gen. Kazimierza Sosnkowskiego z rządu na emigracji
w Paryżu). W lutym 1942 roku premier rządu na emigracji
w Londynie a zarazem wódz naczelny - gen. Władysław
Sikorski przekształcił ZWZ w Armię Krajową (AK) z dowódcą gen. Roweckim, którego po aresztowaniu w 1943
roku zastąpił gen. Tadeusz Komorowski – „Bór”. Działały
również Narodowe Siły Zbrojne (NSZ), Bataliony Chłopskie (BCh), marginalna, powiązana z Moskwą Gwardia
Ludowa (GL), następnie przekształcona w Armię ludową
(AL) i inne – jak np. Związek Jaszczurczy (ZJ)
***
Stalinowska totalitarna maszyna zniewalania, wspomagana częstokroć przez niechętne Polakom
mniejszości narodowe, była skuteczniejsza od hitlerow-
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skiej, dlatego pod czujnym okiem NKWD struktury oporu
zostały szybko zlikwidowane. Natomiast na terenach zagarniętych przez Niemców, gdzie szalało Gestapo oraz
inne tajne i jawne służby okupanta tudzież ich przeróżne
agentury, (Norman Davis – Powstanie `44, wyd. Znak,
Kraków 2004 s.143,159) struktury państwa podziemnego
rozwijały się i krzepły. AK liczyła ok. 350 tysięcy żołnierzy (Lynne Olson, Stanley Cloud – Sprawa honoru, wyd.
Andrzej Findensein/A.M.F. Group Sp. Z o.o., Warszawa
2004 s.269) ze sprawną służbą wywiadu i kontrwywiadu,
funkcjonowały podziemne urzędy, sądy, tajne nauczanie,
również swego rodzaju „parlament” jakim był Polityczny
Komitet Porozumiewawczy a następnie Rada Jedności Narodowej, oraz delegatura londyńskiego rządu na
uchodźstwie. Funkcjonowała łączność radiowa i kurierska
z rządem polskim (we Francji a potem w Anglii). Wydawano i rozprowadzano pisma podziemne. Ferowano wyroki
na przestępców, likwidowano żołnierzy i funkcjonariuszy okupanta, groźnych konfidentów i „szmalcowników”,
szczególnie okrutnych funkcjonariuszy niemieckiej machiny terroru (aż po zgładzenie w brawurowej akcji wyższego
dowódcę SS i Policji w Dystrykcie Warszawskim Franza
Kutscherę). Prowadzano akcje informacyjne i propagandowe, podtrzymujące ducha narodu. Wykonywano akcje
„małego” i dużego sabotażu, spowalniając i powstrzymując transporty wojsk niemieckich i frontowego zaopatrzenia (Włodzimierz Borodziej, Andrzej Chmielarz, Andrzej
Friszke, Andrzej K. Kunert – Polska Podziemna 19391945 s.259, 312; Sprawa honoru op.cit. s.270) tak, aby
minimalizować akcje odwetowe okupanta, który stosował
zasadę zbiorowej odpowiedzialności i bez wahania mordował niewinnych cywilów, burzył domy, palił całe wsie.
Chroniono w miarę możliwości ludność na prowincji przed
grabieżami i mordami, również ze strony band różnej proweniencji (szczególnie Ziemia Wileńska, Wołyń. Podole,
Polesie, ale przecie nie tylko). Podejmowano działania
dla uwolnienia uwięzionych (np. więzienie Pińsk, akcja
pod Arsenałem czy pociąg pod Celestynowem). Dostarczano aliantom rozpracowane plany niemieckich zamierzeń, umocnień, urządzeń, broni (np. dostarczenie do
Anglii rozmontowanego V2!). Prowadzono akcje dezinformacyjne (np. fałszywe miejsce lądowania aliantów we
Francji w czerwcu `44) (William B. Breur – Polscy patrioci którzy pomogli uratować Europę przed Hitlerem, wyd.
Amber, 2004 s.135,153,157-8,175, 177, 200-201, 232-3)
Przekazywano dramatyczną wiedzę o metodach i zakresie eksterminacji Żydów oraz wyniszczania Polaków
i ludzi innych narodowości kierowanych do obozów które Niemcy założyli na ziemiach Polski: Obozów Koncentracyjnych (KL - Konzentrationslager) - Stutthof (sierpień
1939), Oświęcim/Auschwitz (wiosna 1940), Majdanek
(październik 1941), oraz Zagłady - (VL- Vernichtungslager): Treblinka II (lipiec 1942), Sobibór (marzec 1942),
Bełżec (marzec 1942), oraz przystosowany do tego celu
obóz Brzezinka/ Birkenau (w kompleksie Auschwitz). Bohaterski rotmistrz Witold Pilecki w celu spenetrowania KL
Auschwitz dał się nawet w nim uwięzić, a Jan Karski przedostał się do warszawskiego getta. Wiedza aliantów w tym
zakresie była jasna. (np. Powstanie `44 op.cit. s.145, 149)
Jak to wpłynęło na ich decyzje i działania – wiemy.
Polska Podziemna prowadziła różnorakie dzia-
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łania, ale przede wszystkim przygotowywano się do powszechnej akcji zbrojnej przeciw okupantowi, w stosownym ze względów strategicznych i politycznych momencie
(Akcja „Burza”).
***
Po dwu latach, świtaniem 22 czerwca 1941 roku,
związek bratni dwu totalitaryzmów skończył się nagle
i żelazne zagony sprawnej niemieckiej machiny wojennej
uderzyły na Wschód. I mimo tego, iż jeszcze tej zimy Wehrmacht mógł oglądać z dala kremlowskie kopuły, mimo
tego, że w 1942 roku sięgał Kaukazu i Wołgi, sowieckiej
obrony nie przemogli. Po odwrocie spod Moskwy, po klęsce Stalingradzkiej (luty 1943) i przegranej na Łuku Kurskim (sierpień 1943), stawało się coraz bardziej jasne,
że Stalin będzie tryumfatorem tych zmagań. Stawało się
również wyraźne, że trzeba będzie na nowo wykreślać
fragmenty granic nowego kształtu Europy, uwzględniające „uzyski” Kremla, kosztem Finlandii (1939r.), oraz Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii (1940). No i oczywiście Polski.
Zagadnienie sprowadzało się jedynie do wielkości owych
„uzysków” i problemu suwerenności państw, przez które
przetaczały się radzieckie czołgi.
*
Kiedy w lipcu rozpaczliwego dla Rosji 1941 roku
podpisano sowiecko-polski układ dyplomatyczny i militarny (Sikorski-Stalin), Związek Radziecki m.in. zgodził
się na anulowanie zaborczych ustaleń paktu Ribbentrop-Mołotow, uznając iż: „traktaty radziecko-niemieckie
z roku 1939, dotyczące zmian terytorialnych w Polsce
utraciły swa moc”, co Polacy rozumieli jako oczywisty
powrót do wschodnich granic przedwojennych, a w czym
podtrzymywały ich mniej bądź bardziej oficjalne deklaracje czy oświadczenia przywódców Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, zapewniających o „nieuznawaniu
żadnych zmian terytorialnych w Polsce począwszy od
sierpnia 1939 roku” oraz braku zgody na „wszelkie formy
ekspansji w wyniku podboju militarnego”. (Powstanie `44
op.cit. s. 70-71)
Nie okazało się to jednak być wiążącym dla Stalina. W miarę jak rosła potęga sowieckiej armii - mimo
ogromu strat w ludziach i sprzęcie – zmieniała się również
postawa dyktatora oraz jego zamiary wobec zagarniętych
w 1939 i 40 roku obszarów. I jak się miało okazać, nie
tylko tych...
*
Rok 1943 to rok znamiennych dat. Styczeń –
Casablanca, Roosevelt i Churchill (Stalin nie przyjechał)
omawiają strategię wobec Niemiec, m.in. przyjmując zasadę bezwzględnej kapitulacji wroga. Luty – zwycięstwo
stalingradzkie. Marzec – powołanie w Moskwie Związku
Patriotów Polskich (pod przewodnictwem Wandy Wasilewskiej). Kwiecień – Niemcy ogłaszają o odkryciu
masowych grobów polskich oficerów koło Katynia, zamordowanych przez Sowietów wiosną 1940 roku. Kwiecień – Moskwa zrywa stosunki dyplomatyczne z rządem
polskim na emigracji w Londynie. Lipiec – tragiczna, zagadkowa śmierć polskiego premiera i naczelnego wodza
Władysława Sikorskiego. Lipiec - inwazja aliantów we
Włoszech. Sierpień – klęska Niemców na Łuku Kurskim.
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Koniec grudnia – powołanie w Warszawie konspiracyjnej
Krajowej Rady Narodowej (pod przewodnictwem agenta
NKWD Bolesława Bieruta)
No i listopad – grudzień Teheran, poprzedzony październikowym spotkaniem ministrów spraw zagranicznych
w Moskwie. (Sprawa honoru op.cit. s.280)
***
Spotkanie w Teheranie nie było protokołowane.
Znamy je z późniejszych publikacji, dokonywanych na
podstawie notatek każdej ze stron. Z sugestii czy nawet
propozycji jakie kierowali do premiera Mikołajczyka premier Churchill ( Artur Bliss Lane – Widziałem Polskę zdradzoną, wyd. Fronda, Warszawa 2008 s.70) oraz prezydent Roosevelt należało wysnuwać wniosek, że sprawa
przesunięcia granic Polski została tam ustalona. A Stalin
w rozmowie z Mikołajczykiem 3 sierpnia dawał wyraźnie
do zrozumienia, że Polacy w rekompensacie otrzymają
ziemie po Odrę i Nysę. Potwierdził to zresztą w październiku `44 Wiaczesław Mołotow, który w obecności Churchilla, Edena i Harrimana o ustaleniach z Teheranu zawiadomił brutalnie i jednoznacznie szefa polskiego rządu.
(Widziałem ... op.cit. s.87) Zatem sprawa utraty Kresów,
aż po linię wyznaczoną przez „sowiecko-niemiecką granicę pokoju” z `39 roku - zwaną też dla zatarcia niemiłej
pamięci linią Curzona - była przesądzona. Natomiast Polacy nadal byli utwierdzani przez zachodnich sojuszników
o zachowaniu suwerenności państwowej.
7 czerwca `44 Mikołajczyk przyjacielsko przyjęty
w Białym Domu, usłyszał od prezydenta Stanów Zjednoczonych, iż „Polska odrodzi się znów silna i niepodległa”
(Widziałem ... op.cit s.73), a sam Roosevelt wierzył – jak
oświadczył – całkowicie słowom Stalina, który zapewniał,
że nie zamierza narzucać Polakom swojej dominacji. „Stalin nie zamierza pozbawić Polski wolności. Nie ośmieliłby
się tego zrobić, gdyż wie, iż rząd Stanów Zjednoczonych
udziela wam zdecydowanego poparcia. Czuwać będę dodał Roosevelt - aby Polska nie doznała krzywd w wyniku wojny”. (Powstanie `44 op.cit. s.104 i 7 s.85)
W tej materii Mikołajczyk miał również twarde
poręczenie Churchilla, „Armie rosyjskie stoją obecnie
u wrót Warszawy. Przynoszą one sobą oswobodzenie
Polski. Ofiarowują Polsce wolność, suwerenność i niepodległość” - twierdził brytyjski premier jeszcze 2 sierpnia
`44 roku. (Powstanie `44 op.cit. s.360) Zatem rząd polski
w Londynie miał prawo rozumieć, że o ile sprawa granic
wschodnich nie wygląda dobrze, to Polska może odrodzić
w rodzinie wolnych narodów. Należało uparcie demonstrować taką wolę – również na polu militarnym. Przecież
za wolna Polskę oddało życie ponad 200 tys. uczestników
ruchu oporu – w walce, w więzieniach, obozach koncentracyjnych i egzekucjach. (Polska Podziemna 1939-1945
op.cit. s.312)
***
Potężne uderzenia Armii Czerwonej, doprowadziły w lipcu 1944 roku wojska I Frontu Białoruskiego, którym
dowodził marszałek Konstanty Rokossowski, oraz I Armię
Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Zygmunta Berlinga na przedpola Warszawy. Na południe od stolicy, pod
Magnuszewem, Rosjanom udało się utworzyć przyczó-
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łek. Radzieckie czołgi doszły do prawobrzeżnej dzielnicy – Pragi, zwiastując dalszy atak (co potwierdziły po 50
latach archiwa rosyjskie). (Powstanie `44 op.cit. s. 312)
Już od 2 czerwca nadawano z Moskwy po polsku audycje
radiostacji „Kościuszko”, w których jednoznacznie nawoływano do działania (Powstanie `44 op.cit. s. 407) a 29
lipca o godz. 20,15 usłyszano w Warszawie nadawaną
w języku polskim audycję z Moskwy: „„Nie ma wątpliwości,
że Warszawa już słyszy salwy dział uczestniczących w bitwie, która przyniesie jej wyzwolenie. /.../ Dla Warszawy,
która się nie poddała , lecz walczy, wreszcie wybiła godzina szturmu. /.../ Polacy! Czas wyzwolenia jest bliski! Polacy do broni! Niech każdy Polak stanie do walki przeciw
najeźdźcy! Nie ma chwili do stracenia!” (Polscy patrioci
op.cit. s. 209; p. 8 s. 52 i 5; p.14 s.41) 30 lipca w Londynie
zarejestrowano z Moskwy apel do wszystkich Polaków,
ale szczególnie do warszawiaków, aby udzielali pomocy
Armii Czerwonej przy forsowaniu Wisły i wkraczaniu do
miasta. „Nie było sensu wzywania ludności do akcji, która gdyby nie została wsparta z zewnątrz, zakończyłaby
się masakrą, nie ułatwiającą w żaden sposób Rosjanom
natarcia.” – tak konstatował ten fakt gen. Bór - Komorowski. - Naiwnie?... Jak pisał Arthur Bliss Lane: „Być może
generał Bór był naiwny, lecz kto mógłby przypuszczać, że
znajdą się ludzie, którzy z zimną krwią zastawią pułapkę
skazując tym samym na zagładę 250 tysięcy mężczyzn,
kobiet i dzieci?. Generał Bór takiej możliwości nie brał pod
uwagę”. (Widziałem .... op.cit s. 54) Czy naiwny był premier Mikołajczyk, który otrzymał w Moskwie zapewnienie
Stalina, ze zostanie udzielona pomoc Warszawie? (Widziałem .... op.cit s. 58) Czy nieroztropny był w tej sytuacji rząd w Londynie, który nie znał jeszcze dokumentów
o rozbrajaniu i aresztowaniu żołnierzy AK, dokonywanych
przez sowietów na Wołyniu czy na Wileńszczyźnie, pod
pozorem zabezpieczania sobie tyłów?... (Neil Orpen – Na
pomoc Warszawie, wyd. Świat Książki, Warszawa 2006
s. 31-32, 38) A gdyby nawet, czy nie mógł przypuszczać,
że zachowanie sowietów na terenach na zachód od Bugu
będzie inne?
- To prawda, że ci, którzy lepiej znali „możliwości” bolszewików: Naczelny Wódz gen. Sosnkowski i gen.
Anders mieli inne zdanie, ale nie one przeważyły decyzję
o rozpoczęciu Powstania w Warszawie. (Powstanie `44
op.cit. s. 291-3, 466)
Te fakty, niedawny (20 lipca) zamach na Hitlera,
żałosny obraz wycofywanych z frontu oddziałów niemieckich, widoczna ewakuacja administracji okupanta, ogrom
upokorzeń i wiedzy o niemieckich zbrodniach, polski duch
i zapał bojowy, polityczna chęć samodzielnego, symbolicznego wyzwolenia stolicy i przyjęcia Armii Czerwonej
w roli gospodarza, wreszcie wezwanie 100 tysięcy mężczyzn do natychmiastowego, obowiązkowego uczestnictwa w pracach obronnych na rzecz Wehrmachtu, musiały
eksplodować. I stało się!
***
Któż z podejmujących w tych okolicznościach tak
brzemienną w skutkach decyzję, mógł wiedzieć, że Stalin
nakazał wstrzymanie ofensywnych działań na tym odcinku (Powstanie `44 op.cit. s. 363; Na pomoc... op.cit. s.
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111), - mimo opracowanego przez Żukowa i Rokossowskiego planu wznowienia ofensywy - koncentrując uwagę
na Bałkanach (Powstanie `44 op.cit. s. 434), aby odnieść
podwójną korzyść: uzyskać dominację na tamtym obszarze oraz „zneutralizować” potencjalnych przeciwników,
zagrażających przejęciu władzy w Polsce przez oddanych sobie komunistów. (Pamiętamy, że 22 lipca ogłoszono powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego – PKWN, władzy ukształtowanej w Moskwie i z jej
namaszczenia przez działaczy PPR, ZPP i KRN, który już
27 lipca podpisał porozumienie z ZSRR w sprawie granicy
państwowej, zrzekając się wschodniej połowy terytorium
II RP. ) (Powstanie `44 op.cit.s.212)
- Kto miałby zakładać, że wyśmienicie wyszkolona
polska brygada spadochronowa gen. Sosabowskiego nie
zostanie skierowana – zgodnie z założeniami – do kraju,
a lotniska sowieckie zostaną zamknięte dla alianckich samolotów mających nieść pomoc powstańcom z odległych
baz w Anglii czy we Włoszech (Brindisi)? (Polscy patrioci
op.cit. s. 214; Powstanie `44 op.cit. s. 414; Widziałem ...
op.cit s. 61-63; p. 14 s. 130, 140) Dla samolotów, które
musiały przemierzyć kilka tysięcy kilometrów pod ogniem
nieprzyjaciela, a uszkodzone nie mogły lądować na
alianckich przecie zajętych przez Armie Czerwoną lotniskach; samolotów ostrzeliwanych nieraz - jak świadczą
wspomnienia niektórych pilotów – przez myśliwce sowieckie. (Powstanie `44 op.cit. s. 421,420, 457,847) [ Co
prawda po wielu staraniach i naciskach przywódców Zachodu, Stalin zgodził się propagandowo na jednorazowe
lądowanie armady amerykańskich „Latających fortec” (18
września w Połtawie i Mirgorodzie), ale to było wszystko.]
(Powstanie `44 op.cit.; Na pomoc Warszawie op.cit. s.
165)
- Dlaczego miano przypuszczać, że lotnictwo
rosyjskie zniknie z nieba nad Warszawą (Polscy patrioci op.cit.s.56; p.14 s.68), a pojawi się dopiero z pojedynczymi, mało efektywnymi zrzutami (bez spadochronów)
w połowie września. (Polscy patrioci op.cit. s. 61)
- Dlaczego miano zakładać, że oddziały podziemia śpieszące na pomoc walczącym z innych terenów,
będą zatrzymywane i rozbrajane przez Armię Czerwoną,
(Na pomoc ... op.cit. s. 135) a żołnierze AK zostaną przez
Stalina określeni „bandą kryminalistów” ? (Na pomoc ...
op.cit. s.148 )
- Dlaczego miano podejrzewać o kłamstwa Roosevelta i o niemal schizofreniczną postawę Churchilla,
którzy swoimi pociągnięciami wręcz podawali Stalinowi
Polskę na tacy?
Dlaczego tak łatwo feruje się wyroki post factum?...
***
Warszawa wytrzymała 63 dni i nocy nierównej,
bohaterskiej walki, do końca starając się utrzymać przyczółki dla ew. skutecznego desantu ze wschodniego brzegu Wisły. Nie doczekała się. Osamotniona zapłaciła za
swój zryw dziesiątkami tysięcy zgładzonych z zimną krwią
cywili – mężczyzn, kobiet, dzieci, księży, zakonnic, kalek,
lekarzy w szpitalach, sióstr – szczególnie na Woli, Ochocie i Starym Mieście – mordowanych wszędzie tam, gdzie
dopadła ich furia żołnierzy Hitlera i Himlera – niemieckich
żołnierzy z SS i Wehrmachtu, kryminalistów z brygady
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SS-Obersturmbannfurera Dirlewangera, zbieraniny z SS
RONA SS-Brigadefurera Bronisława Kamińskiego. Zapłaciła dziesiątkami tysięcy ludzi bombardowanych przez
Luftwaffe z pobliskiego Okęcia, ostrzeliwanych z dział
bliskiego i dalekiego zasięgu, zasypywanych w domach
i piwnicach, umierających z ran i wyczerpania. Straty
w ludności cywilnej określa się na ponad 150 tysięcy, (Donald Sommerville – Kronika II Wojny Światowej, wyd. ART
BOOKS, 1992 s. 263)
W walkach padło ponad 18 tysięcy żołnierz armii podziemnej (i ponad 3 tys. „Kościuszkowców” z armii
Berlinga), a ok. 20 tysięcy zostało rannych. (Kronika.... s.
263) Podczas bitwy, ale i w późniejszym systematycznym
wykonywaniu rozkazu Hitlera o starciu Warszawy z mapy,
w gruzach legło od 45 do 90 procent różnych obiektów.
Warszawa stała się cmentarzyskiem. Pomnikiem odwagi
i poświęcenia, a jednocześnie cynizmu i barbarzyńskiego szału tkwiącego w człowieku, poddanemu pogańskim,
barbarzyńskim antycywilizacjom.
19 stycznia 1945 roku do umarłego miasta wkroczyły oddziały „wyzwolicieli”.
*
500 tysięcy warszawiaków musiało pójść do niewoli, z czego ponad 100 tys. wysłano na roboty do Rzeszy, gdzie oprócz ciężkiej pracy musiało przeżywać poniżenia jako „podludzie” oraz następną gehennę wojenną
(jak np. w okrążonym Wrocławiu). Kilkadziesiąt tysięcy
umieszczono w obozach koncentracyjnych SS: Ravensbruck, Mathausen, Auschwitz, w których wielu znalazło
okrutną śmierć – przez wyniszczającą, niewolniczą prace, przez warunki bytowania. Wielu udało się uciec z obozów przejściowych i z transportów, wiele osób zwolniono.
Przeważająca część z 12 tysięcy żołnierzy AK, którzy poszli do niewoli, została, zgodnie z umową kapitulacyjną,
odesłana do obozów jenieckich Wehrmachtu - w Murnau,
Sandbostel Woldenbergu, Fallingbostel, kobiet zaś do Erfurtu, Oberlangen, Fallingbostel a część od razu zwalniano. (Powstanie `44 op.cit. s. 570)
Komunistyczna propaganda natychmiast z typową
zaciekłością i nienawiścią, zaczęła szerzyć fałsze o przy-

wódcach Powstania i Polski Podziemnej - od oskarżeń
żołnierzy o kolaborację z Niemcami, mordy na Żydach,
Rosjanach, ludziach lewicy, faszyzm, aż do podstępnego
aresztowania w marcu 1945 roku 16. przywódców polskiego państwa podziemnego. I do owego „słynnego” plakatu: „AK zapluty karzeł reakcji” .
Ale to i inne wątki – jak np. rola popleczników
komunizmu, a – bywało - również agentów radzieckich
w mediach, administracji czy nawet tajnych służbach brytyjskich i amerykańskich - to już temat na dalsze opisy
„Polski zdradzonej i zgwałconej”.
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Barbara Wodzińska

HISTORIA WIARĄ I NADZIEJĄ PISANA
Wszystko nam dałeś, co dać mogłeś, Panie,
Z skarbu wiecznego miłościwej łaski!
Tysiącletnie dałeś panowanie
Ubrane w śnieżne, przechrześcijańskie blaski
Nadeuropejskiej cnoty! Twego Syna
Dałeś nam pierwszym w świeckie wpoić dzieje –
Z Polski – Ojczyzna w przeszłości jedyna,
Co z piersi miłość, a nie rozbój sieje;
Co mieczem – tylko świat ewangeliczy,
Gardzi grabieżą – nie garnie zdobyczy –
Spaja się z braćmi – a dumnych roztrąca,
Lecz i tych tylko w jawnym świetle słońca!
Teraz gdy już rozgrzmiał sie już sąd Twój w Niebie
Ponad lat zbiegłych dwoma tysiącami,
Daj nam, o Panie, świętymi czynami
Wśród sądu tego samych wskrzesić siebie!
***
Wszystko nam dałeś, co dać mogłeś, Panie!
Gdyśmy zstąpili z życia Kapitolu
W porozbiorowej doliny otchłanie,
Zmarłych żywymiś trzymał na walk polu!
Choć nas nie było, przecieśmy bywali
Ponadgrobowo – choć w grobie złożeni –
Na pobojowiska każdego przestrzeni,
Z orłem ze srebra i szablą ze stali
Do serc, wsmętnionych w cierpienia czyścowe
Wlewałeś bicie, wśród nicestwa, nowe –
Wiecznieś nas kąpał w jakiejś dziwnej cnocie,
Niby z nas trupy – a duchy w istocie,
Co elektrycznych nadziemnych strumieni,
Wszystkieś zgromadził wokół naszych cieni
By nam wstającym z mogiły,
Na wstyd Europie – ciało uskrzydliły!
Teraz, gdy rozgrzmiał się już sąd Twój w Niebie
Ponad lat zbiegłych dwoma tysiącami,
Daj nam, o Panie, świętymi czynami
Wśród sądu tego samych wskrzesić siebie!
Zygmunt Krasiński, Psalm Nadziei
(podkr. B.W.)
Teraźniejszość z przeszłości wyrastać powinna
Historia rozpisała już wiele ról na scenie dziejów naszego Narodu. Bohaterowie, patrioci, powstańcy, wodzowie, żołnierze, partyzanci, więźniowie, wygnani, przedstawiciele wszystkich stanów, w różnym stopniu i na różne
sposoby bronili Polski – w wyznaczonych przez czas naszych dziejów redutach – bronili tego, co nasze polskie,
za co warto oddać czas, poświęcenie, życie.
Historia Polski znaczona jest nieustanną nadzieją: „że
tym razem”, mimo jednego pasma tragedii, że „tym razem” wywalczymy naszą niepodległość. „Tym razem”, to
był i czas walk zbrojnych, i czas zmagań intelektualnych.
Dowodem zmagań, zakończony intelektualnym zwycięstwem, dla przykładu, była uchwalona w 1791 roku,
pierwsza w Europie a druga na świecie Konstytucja.
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Nie spełniły się nadzieje pokładane w Konstytucji.
Lecz pozostała ona pamiętnym zapisem, do których z nadzieją wracamy do dziś. Wracają pamiętne słowa Papieża Piusa VI, który w liście do Stanisława Augusta napisał: Trudno zaiste uwierzyć, z jaką radością przyjęta
od Nas ta wiadomość, i jak wielką czynimy sobie otuchę, że Naród polski, Naród od Nas tak mocno umiłowany, z tych tak znakomitych rządu pierwiastków,
wkrótce najokazalszy powszechnej szczęśliwości
wzrost obiecuje.
Zaborcy, możliwością „wzrostu” naszego przerażeni, kazali zapomnieć o istnieniu Rzeczypospolitej, ale
Polacy nie zwątpili i wiedzeni wiarą, i nadzieją wpisywali w Historię kolejne powstania: Kościuszkowskie, Listopadowe, Styczniowe, Wielkopolskie, trzy Powstania
Śląskie – po 600-letniej grabieżczej germańskiej niewoli, o której 25 października 1918 roku w berlińskim
Reichstagu Wojciech Korfanty powiedział: Wasza Cesarska Mość raczy przyjąć do wiadomości, że lud polski Górnego Śląska od 600 lat cierpi za nie swoje winy.
(…) Przeszła przez te ziemie zaraza, nędza i głód, płynęła krew i łzy. Dość już tej męki ludu naszego! Niech
świat się dowie, że cały Górny Śląsk jest polską
ziemią, od swojej polskiej Macierzy oderwaną…
Po tych słowach, w jasnooświetlonej sali Reichstagu zapanowała długa, dręcząca cisza1). Nie mogli i nie mogą
nam tego darować.
11 listopada Niemcy skapitulowały i musiały podpisać
warunki rozejmowe, za co mścili się w walkach powstańczych na Śląsku.
Przyszedł czas Traktatu Wersalskiego, z słynnym jego
punktem trzynastym.
Traktat, który przypieczętował początek naszej niepodległości. Niepodległości tylko na 20 lat, ale i te lata nie były
wolne od zmagań, tym razem intelektualnych. Sytuację
tego czasu dokładnie oddają słowa naszego Wielkiego
Prymasa Augusta Kardynała Hlonda2), wypowiedziane w Środę Popielcową 1932 roku: (…) To co się dziś
w Europie rozgrywa, jest gwałtownym zmierzchem
epoki, której ducha zatruto. Tę niemoc powoduje bezwładność duchowa. To przesilenie jest następstwem
kryzysu moralnego. Będzie burza (…) Bo są tacy, którzy się możliwością wstrząsów i katastrof nie przejmują.
Z radością wpatrują się w czerwoną zorzę nad światem
i widzą w niej pożądaną zapowiedź chwili, w której przepaść mają wiara, zasady moralne, prawo naturalne,
objawienie, chrześcijaństwo, Kościół (…). Przy rozpływaniu się autorytetów, nawet religijnych, tylko katolicyzm zachował pełną świadomość swego powołania.
Wszyscy inni poczynili ustępstwa na rzecz naturalizmu,
zdają neopogaństwu obronne okopy wiary i obyczajów,
i idą w służbę tego co modne, łatwe, popłatne i ma władzę (…)
A czy w Polsce jest bezbożnictwo? (…) Więc odpowiem i „w gorzkości duszy mojej” mówić będę [2 Tym.
2,7].
Niestety są w Polsce bezbożnicy i jest bezbożniczy
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ruch. Oczywiście nie pod tą nazwą, lecz wygodniejszą
nazwą wolnomyślicielstwa. Część jest zakonspirowana
w tajnych związkach.
Nie przebrzmiało jeszcze w świecie zmartwychbudzące tchnienie: Polsko wyjdź z grobu, a już odbywa
się w łonie wskrzeszonej Ojczyzny śmiercionośne zatruwanie pierwiastków życia i walka z jego stwórczym
początkiem: Chrystusem. Ledwie nas Opatrzność postawiła na straży kultury i wiary, niby bramę warowną
na rozgraniczenie świata, a już klucze tej bramywydajemy w ręce Kremla i zachodniej loży. Dopiero zaczęliśmy rozumieć swoje posłannictwo narodowe, a już
stajemy się widowiskiem walki z własną przyszłością
i prawdą duszy polskiej, z twórczymi pierwiastkami postępu i z podstawami własnego rozwoju.
Mówią, że to powiew Europy, a w rzeczywistości
wieje tu woń przykra moralnego rozkładu tej Europy,
która już cuchnie, wieje trupi zaduch bolszewickiego
Wschodu.
Jakżeż Polsce nie do twarzy ta wolteriańska maska
bezbożnictwa. Dusza polska, z gruntu religijna, łagodna
od powstania chrześcijańska, nie jest zdolna do bluźnierstw. Bezbożnictwo to obraza Polski, jej duszy, jej
chrześcijańskiego imienia i całej jej przeszłości.
(…) My, księża, powinniśmy się nieustannie wznosić
na coraz wyższe szczeble wewnętrznego rozwoju kapłańskiego i ustawicznie doskonalić metody pracy duszpasterskiej. Nie traktujmy naszych stanowisk tak, jak gdyby
o nic więcej nie chodziło, jak o kościelne jednostki administracyjne, na których wystarcza regularnie i punktualnie
załatwiać bieżące sprawy. Gorliwość, w tych nadzwyczajnych czasach, uwydatniać sie powinna w sposób
niezwykły, w wielkiej inicjatywie, aktywności, ofiarnej
pracy. Niech poza urzędową i prawną stroną naszego
urzędu, występuje bardzo silnie i czytelnie pasterska strona naszego powołania i zrozumienia potrzeb czasu (…)
(podkr. B.W.)
Trudno zaprzeczyć, że słowa Prymasa sprzed 82 lat,
nie straciły na aktualności! Dlatego nie mogłam zrezygnować z zacytowania dłuższego fragmentu (całość obejmuje 13 stron tekstu, formatu A4).
Słowa te nie straciły na aktualności, ale stają przed
nami w czasach, które stawiają nas przed pytaniami,
z którymi nie jesteśmy w stanie, przy obecnej intelektualnej kondycji społeczeństwa, sobie poradzić. W ich świetle
jawi się gwałtowna potrzeba narodowej edukacji dotycząca współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych – będących owocem tych, o których mówił Prymas Hlond.
Społeczeństwo tkwi w wygodnym intelektualnym letargu, a w tym czasie, sprawujący władzę w instytucjach
o globalnym zasięgu, decydują o naszym życiu, rodzinie,
sposobie wychowania dzieci, o wszystkim co jest niezgodne z naszym polskim, więcej – prawdziwie europejskim systemem wartości.
Był owocny czas nadziei i szybki jej koniec
W krótkim czasie dwudziestu lat, odzyskanym po
123 latach niebytu, bez pomocy zagranicznej, wysiłkiem
skrajnie wyniszczonego społeczeństwa, już w roku 1923
odbudowaliśmy przemysł – COP (Centralny Okręg Przemysłowy), Gdynia, Stalowa Wola, Rzeszów, Skarżysko,
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Mościce, Rożnów itd., itd. Z godziną przyjazdów i odjazdów pociągów – regulowano zegarki. Rolnictwo nadrobiło
straty wojenne i uzyskało, w roku 1925, poziom produkcji sprzed I wojny światowej. Zatroszczyliśmy się o Lasy
Państwowe (które obecnie chcą nam zrabować!). W roku
1924 powstał Bank Polski z polską walutą – złotym, który
był wymienialny we wszystkich bankach świata. Przy minimalnej pożyczce zagranicznej prof. Władysław Grabski – inflację opanował w ciągu paru dni! Itd.
Ze szczegółami opisuje naszą ówczesną sytuację
Melchior Wańkowicz3) w Sztafecie czyli Polskim pochodzie gospodarczym (pierwsze i jedyne, powojenne wydanie – rok 1999!)
A co – po odzyskaniu „niepodległości” w 1989 roku?
Zrealizowano, unijnie zaplanowaną, totalną ruinę na każdym odcinku!
Ale, po owocnych krótkich 20 latach przyszedł rok
1939 i historia nam przypomniała miedzy jakimi „cywilizacjami” nasze położenie, jak to wcześniej opisał Krasiński
w Psalmie Żalu, jednak, wizją poety, nie pozostawiając
nas bez nadziei:
Tu Sybiry mroźne
I Iwany groźne –
A po drugiej stronie klubowe tyrany,
Kule strute – kwas siarczany
Ludożercze bronie!
Boże zmiłuj się nad nami!
Między dwiema szkaradami
Stać ma Polska kojarznicą!
Dwóch barbarzyńców – ma być spojem –
I to zwiecie – Tajemnicą
To wieków pokojem!
W jedno zło jedynie
Wszetecznym poswatem
Siostrę gilotynę
Ślubić z knutem bratem!
Rozdeptać Kościoły, pomieszać plemiona
Sumienia anioły wygnać z ludzi łona!
I mieć Polskę – tego dzieła
Czarną spełnicielką!
W krew truciznę jej lać wszelką
By sprawy się jęła!
Nieść przed wzrokiem jej pochodnie
Wszechświata pożaru –
Obiecywać jej za zbrodnie
Nadziemską moc czaru!
Kusić dziejów anielicę,
By pod koniec męki
Odrzuciła świętych wdzięki
Upiorowe wdziała lice,I odszedłszy sprzed ócz Pana,
Zczerwieniona – rozczochrana
Zakochała się w szatanie
Świadczyła mu od tej chwili
Jak pierwsi chrześcijanie
Niebiosom świadczyli
Rzeczpospolite szatańskie
Trząść będą każdym krajem
Wytrącając się nawzajem!
Lecz wprzód jeszcze – sądy Pańskie
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Na czas czasów zwrot
Patrz! Świat kat twój, Polsko! – leży
Rozciągnięty w pyle
Ten co obrał cię z odzieży
Urągał ci tyle,
Co związawszy twe ramiona,
Dziki, podły, dumny –
Wbijał gwoździe ci do łona
Jak do desek trumny; Patrz! Świat kat twój Polsko, oto
Zapadł w krew i błoto!

carskiego Dymitra ale: 5 tysięczny korpus Szwedów, 6 tysięcy najemników z Niemiec, Francji, Holandii, Hiszpanii
– w sumie 40 tysięcy żołnierzy + artyleria. Przeciwko nim
hetman Stanisław Żółkiewski z … 7 tysięcznym korpusem i główną siłą uderzeniową – husarią – słynną w całej Europie. Geniusz Żółkiewskiego i, jak w całej naszej
Historii, bohaterski – nie bandycki, żołnierz doprowadziły
do całkowitego rozbicia armii rosyjskiej i rosyjskich sprzymierzeńców. Do polskiej niewoli dostali się, kniaź Dymitr
i car Wasyl IV.
(podkr. B.W.)

Szkic do obrazu Jana Matejki Hołd ruski.
Obraz w Muzeum Narodowym rzadko eksponowany, za przyczyną treści dzieła – Zamek Królewski
nie mógł być długo odbudowywany!
Sąsiedzi zapomnieć nie mogą, Polakom „poprawność
polityczna” każe nie wiedzieć i nie pamiętać
Niemcy nie mogą zapomnieć o Grunwaldzie, hołdzie
pruskim z 1525 r., Traktat Wersalski spędza im sen z historycznych powiek, trudzą się i hojnie obdarowują markami i euro za przerzucenie swojego barbarzyństwa – na
nas!
Natomiast, wschodnich sąsiadów boli pamięć Cudu
nad Wisłą, ale też bardziej odległa – z roku 1611. Dokładnie 29 października na Zamku Królewskim w Warszawie
miał miejsce hołd ruski, który był wynikiem zwycięskiej
bitwy pod Kłuszynem, między Smoleńskiem i Moskwą –
stoczonej 4 lipca 1610 roku. Przeciwko nam stanęli (tak
jest do dziś!) nie tylko Rosjanie dowodzeni przez brata
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Po zajęciu Moskwy, Stanisław Żółkiewski przywiódł do
Warszawy wziętych do niewoli wrogów Polski: cara Wasyla IV, jego żonę carycę Katarzynę, kniazia Dymitra, oraz
następcę tronu Iwana, którzy zostali doprowadzeni na Zamek Królewski, gdzie zebrał się Sejm i Senat, większość
biskupów i wojewodów, politycy i dowódcy wojskowi. Na
tronie zasiadł król Zygmunt III Waza i Prymas Polski. Hetman Żółkiewski w pięknym przemówieniu, polecił jeńców
łaskawości zwycięskiej Rzeczypospolitej, prosił aby okazać im miłosierdzie (my okazaliśmy, zamordowani zostali
przez rosyjską agenturę!). Wasyl IV był przekonany, że
zostanie oddany pod topór kata – jak było w zwyczaju
Moskwy. Po przemówieniu Wasyl złożył przysięgę, ukorzył się przed majestatem Rzeczypospolitej i … obiecał,
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że Rosja nigdy na Polskę nie napadnie!!!
Dopiero po tej ceremonii król podał klęczącemu przed
nim carowi rękę do pocałowania, Dymitr upadł na twarz
i uderzył czołem przed królem i Rzeczpospolitą, a następnie wielki kniaź Iwan upadł na twarz i bił czołem o posadzkę Zamku Królewskiego.
Przed królem i dostojnikami Rzeczypospolitej leżały
zdobyte na Kremlu rosyjskie sztandary, w tym carski – ze
złowieszczym czarnym dwugłowym orłem4,5,6).
Dziś w żadnej encyklopedii, ani podręczniku szkolnym,
ani leksykonie nie znajdziemy historii tego wydarzenia,
też w albumach malarstwa Jana Matejki – Hołdu ruskiego
– ani śladu! „Poprawność polityczna” – grasuje!
Pamięć sąsiadów – stale o sobie daje znać
Owa pamięć zaowocowała rokiem 1939. Dwa barbarzyństwa zawarły przeciw nam przymierze, po czym
jeden zbój na drugiego, sprzymierzonego, napadł. Ale,
w roku 1944 – połączyła zbrodniarzy zgodność dotycząca
naszej zagłady. Polska nadzieja, gwarantowana obietnicami aliantów – ponownie zawiodła. Niemcy (nie żadni
naziści!) przy aprobacie tych drugich, obrócili Warszawę
w pogorzelisko, uśmiercili w komorach gazowych w centrum Warszawy 200.000 jej mieszkańców (wyłącznie narodowości polskiej) czego nie nazywa się polskim holokaustem i w Polsce, i na świecie na ten temat – cisza!
Nastały tragiczne lata radzieckiej okupacji. Rok 1980
– znowu zajaśniała nadzieja umocniona rokiem 1989,
którą wykorzystali wyhodowani w PRL-u mistyfikatorzy.
Społeczeństwo wiedzione nadzieją – przyjmowało, z entuzjazmem, hasła – kołysanki o „upadku komunizmu”,
„odzyskanej niepodległości”, o … „częściowo wolnych
wyborach” (pacjent częściowo żyje, częściowo zmarł!).
Do dziś owe hasła są powtarzane, bez zastanowienia,
skoro komunizm „upadł” i u nas, i na Wschodzie – dlaczego w Rosji, na jej czele – stoi generał KGB, syn generała KGB, wnuk osobistego kucharza Stalina? Z drugiej
strony – ster władzy trzyma komunistyczna działaczka
z „enerdowa”, absolwentka berlińskiej filii uniwersytetu leningradzkiego, laureatka a może tylko uczestniczka (dokładnie podawały ARCANA) olimpiad leninowskich.
Jacek Karnowski w felietonie pt.: Wreszcie mówią,
kim są (w Sieci, 13-19 stycznia 2014) słusznie zauważa, że po dwudziestuparu latach „leżącego komunizmu”,
wyrosłe po PRL-u pokolenie, już nawet nie udaje, że nie
przynależy do komunizmu, że zrozumiało polskie doświadczenie XX wieku – wprost wracają do fascynacji
komunistycznych. Autor pisze: Ewolucja w tym kierunku może przerażać. Z drugiej strony jawny bolszewizm
(Boże – u nas, w początkach XXI wieku! – B.W.) jest
mniej groźny od bolszewizmu zmutowanego, skrywającego się za hasłami tolerancji i równości, przebierającego
się w szatki normalności. No, nie wiem, komunizm, u nas,
miał i ma (myślę o czasie po 1989 roku) dużo do powiedzenia, głosem tych, którzy własnoręcznie lokowali sztandar PZPR – w bezpiecznym miejscu. Ktoś powiedział,
że dzisiejsze polskie społeczeństwo charakteryzuje osłabiona wiara i brak nadziei. Należy dodać, że każdy kto
prawidłowo ocenia, obecne nasze społeczeństwo, wie,
że utworzone jest z zastępów zobojętniałych biernych
obywateli, których cechuje brak poczucia odpowiedzial-
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ności za to, co się dzieje w ostatnich dwudziestu latach,
nad tym pracują całe zastępy socjotechników i tych, którzy już nie ukrywają – kim są.
Chodzi o zniszczenie Narodu katolickiego
Polska to Naród, w którym Katolicyzm i Kościół
Rzymski odegrały ogromną rolę w ponad 1000 letniej
historii, to co duchowe mieszało się, zawsze, z tym co
narodowe, a problemy kościelne zrastały się organicznie
z politycznymi. Powstanie państwa wiązało się z Chrztem
w 966 roku, koronacja pierwszego króla w 1025 roku
z ustanowieniem pierwszego biskupstwa w ówczesnej
stolicy w Gnieźnie. Połączenie Polski z Litwą i intronizacja w Krakowie wielkiej dynastii Jagiellonów w 1386 roku,
doszły do skutku przez Chrzest Litwy; zaś Unia Brzeska
z roku 1596 tworząc obrządek grekokatolicki stworzyła
olbrzymi, ale nie zrealizowany problem przezwyciężenia,
na ogromnych obszarach Białorusi i Ukrainy, wschodniej
schizmyi poddania tych obszarów jurysdykcji Rzymu.
Polska, jedyna spośród narodów słowiańskich,
szczególnie katolicka i przepojona kulturą łacińską,
całe wieki – dzięki temu, opierała się wchłonięciu przez
Wschód, czy to przez potęgę zaborczego islamu, czy
później przez prawosławną Moskwę.
Kościół Katolicki odegrał, w życiu naszego Narodu, szczególną rolę, gdy Polska na 123 lata wykreślona została z europejskiej mapy świata przez rozbiory.
Rok 1795 przypieczętował podział kraju między Rosję,
Prusy i Austrię, zaś po epizodzie napoleońskim (Księstwo Warszawskie), Kongres Wiedeński zatwierdził
rozdarcie naszego Narodu pomiędzy trzy cesarstwa
na okres pełnych stu lat. Tak zwane Święte Przymierze
dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej okazało się,
wcale nie świętym, tryumfem brutalnej przemocy.
Właśnie przez te sto lat, Kościół Katolicki prześladowany, odcinany od Rzymu, odegrał historyczną rolę w przetrwaniu osobowości i tożsamości narodowej Polaków.
Naród polski rusyfikowany, germanizowany, wydziedziczany ze swoich praw duchowych i materialnych, wcielany w obce organizmy państwowe – dzięki
katolicyzmowi, jego jednolitości duchowej, obrzędowej i związanej z tym tradycji, zachował swą wyjątkową indywidualność.
Pod godłami katolicyzmu jednoczyła się inteligencja,
mieszczaństwo i chłopi. Arcybiskupi i biskupi sprawowali
rząd dusz, w myśl tradycji dawnej monarchii, gdy rządy
w czasie bezkrólewia obejmował interrex czyli Prymas
Polski – arcybiskup gnieźnieńsko-poznański, potem warszawski. Księża katoliccy szli w pierwszych szeregach
narodowych powstań i insurekcji – to jest nasza narodowa odrębność – polski patriotyzm przez wieki nierozerwalnie związany z katolicyzmem – co zamyka się
w słowach:
Tylko pod Krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska
jest Polską, a Polak Polakiem.
Do jakiego stopnia nasza narodowość związana jest
z katolicyzmem, zdawał sobie sprawę nawet prymitywny
ludobójca – Stalin. Dlatego, gdy w roku 1945, na straszliwie zniszczonych przez Niemców obszarach Polski, zaczęto tworzyć, przez nowych okupantów, państwowy twór
pod egidą rosyjskiego marksizmu, Stalin nie zdecydował
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się na skrajny terror wobec Kościoła Katolickiego, taki –
jak zastosowano na zabranych Polsce ziemiach: Wołyniu,
Podolu, Wileńszczyźnie.
Oczywiście, były to jedynie taktyczne ostrożności,
które rząd i partia z biegiem czasu zaczęły omijać i podejmować „subtelne”, ale zdecydowane działania przeciwko Kościołowi. Mordowano i więziono duchownych.
Nie pozwolono jednak sobie, dla podtrzymania głoszonej
„ludzkiej” i „postępowej” ideologii, na tak prymitywną, jak
obecnie, kampanię propagandową, a właściwie oficjalną
walkę z Kościołem, polskością i naszą kulturą.
Podstęp polityczny zwany „transformacją”
Pozwolenie zaczęło się ujawniać zaraz po wyborach
roku 1989 – czyli udanej mistyfikacji polityczno – psychologicznej.
„Oni” zdawali sobie sprawę, że kierują zaplanowaną
propagandę w stronę zastępów wierzących w rzekome
zmiany i zobojętniałych, wyjałowionych latami PRL-u, bez
poczucia konieczności dyscyplinowania myślenia
w celu poznania i rozszyfrowywania rzeczywistości.
Czas, po czerwcu 1989 roku, był przygotowaniem
do czasu kuszenia obietnicami wejścia do „raju” zwanego Unią Europejską, o której większość nie wiedziała, że jest tworem brutalnie niszczącym tradycje
chrześcijańskiej Europy, że jest to twór usiłujący odegrać rolę Baala, też „złotego cielca”, jest zbiorowiskiem
nowoczesnych bożków, pretendujących do władzy
nad ludzkimi sumieniami. Życie ludzkie usiłuje sprowadzić do konsumpcji, kulturę do nihilizmu i seksualnej rozwiązłości, postęp do manipulacji, wolność do swawoli,
a życie społeczne do „rynku”, na którym można sprzedawać to, co dotychczas uchodziło za godne, szlachetne
– bezcenne.
Pochód Baala nabrał intelektualnego
przyspieszenia po zakończeniu II wojny światowej
Etiom Gilson, jeden z najwybitniejszych filozofów tomistycznych XX wieku, autor opracowania Terror roku 2000,
wydanego w roku 1948, którego treść, w szerokim zakresie udostępnia Michael D. O’Brien7), precyzyjnie określił
charakter wyłaniającego się świata powojennego.
Terror roku 2000 jest udokumentowaniem sytuacji
człowieka nowej ery, człowieka zdominowanego przez
ducha anty-Chrystusowego. Porzuciwszy wiarę – człowiek przemienia siebie w boga (Soros – oficjalnie nazywa
siebie „bogiem”), a to dlatego, że człowiek nie może żyć
bez Boga i duchowości.
Ukazując demoniczną „wielkość” Nitzschego – prekursora i ideologa tej postawy duchowej, Gilson ostrzegał,
że jej wpływ jest ogromny, ponieważ w naszych czasach
nie wykazuje ona podobieństwa do bestii z Księgi Apokalipsy – pisał: Cały ludzki porządek chwieje się w swoich fundamentach. Antychryst jest jedynym, który to wie,
jedyny, który przewiduje kataklizm zniszczenia wartości,
kataklizm, który ma już miejsce (był dopiero rok 1948
– B.W.). Jeżeli cała przeszłość ludzkości oparta była na
przekonaniu, że Bóg istnieje, cała przyszłość zostanie
oparta na przeciwnym przekonaniu, że Bóg nie istnieje
i fundamenty ludzkiego życia runą, a człowiek zostanie
najpierw bezradny, wreszcie zniszczony.
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Obserwując zabiegi krajowych propagandystów,
promotorów fałszywych idei, usiłujących narzucić
indoktrynowanym bezwolnym intelektualnie „masom” przekonanie, że nie ma Absolutu moralnego
porządku, niewzruszonych standardów dobra i zła,
że każdy dysponuje własną „prawdą”, że nie istnieją kryteria, według których możemy oceniać prawość
i nieprawość osobowych, narodowych i międzynarodowych czynów; to już nie stoi na przeszkodzie nic,
aby przekonać ludzkość do konieczności przekonstruowania mentalności w kierunku kaprysów i teorii np.
szczytowego etapu marksizmu jaką jest rozwiązłość
seksualna, tym samym moralna, połączona z walką płci;
co nieuchronnie prowadzi do kataklizmu.
Ale, Jean Babtiste Lamarck – wybitny biolog (17441829), zapisał w jednym ze swoich dzieł pocieszającą myśl,
której nosicielami jesteśmy my – chrześcijanie, że: Istnienie
i Wszechmoc Boga stanowią całą pozytywną wiedzę
człowieka. Bóg stworzył materię i udzielił jej rozmaitych
przymiotów, i będzie ona tak długo istnieć jak długo się
Bogu spodoba. (podkr. B.W.)
Głos Duchownych – jak na przestrzeni całej Historii – wyjaśniał
Przypomnijmy niektóre:
– Ks. Arcybiskup Kazimierz Majdański pytał: Czy wolno zaufać Europie? Pytanie o podłożu historycznym.
Niech nikt nam nie niszczy Bożego pokoju w naszym ojczystym Domu. Polacy umiłowali pokój od kołyski swoich
dziejów. Niech więc nam nie mąci spokoju dziś – mówiąc
o wejściu do Europy, w której zawsze byliśmy.
Kto nam zamknął drzwi do Europy i kto chce nam je otworzyć, za jakąś niebywałą cenę?
– Nie tylko za cenę naszej suwerenności, za cenę utraty naszej ojczystej ziemi, ale i za cenę wiary w Boga.
Ta klęska idzie przez cały świat, ale w sposób szczególny
dotyka Europy. Cywilizacja, której patronuje najbardziej
egoistyczny styl życia, jakim jest hedonizm, zbiera na naszym kontynencie obfite żniwo. Tak zginął Rzym (…)
Jeszcze nie zadośćuczyniono nam ogromu krzywd,
wojennych i powojennych, a już słychać donośne głosy mówiące o tym, że to my krzywdziliśmy. Kogo? Czy
tych, którzy Polskę śmiertelnie ugodzili: i od Zachodu, i od
Wschodu? (…) [z wykładu wygłoszonego na sympozjum
naukowym nt. Rodzina jako zasada integracji Europy
w Instytucie Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach,
9 V 2003 r.].
– Ks. Arcybiskup Józef Michalik ostrzegał: Po Kopenhadze przyszła pora na widowisko w Atenach. Już wkrótce zostaniemy poproszeni do urn celem wyrażenia swojej
opinii (…). Imputuje się społeczeństwu wierzącemu, że
my, pasterze, bardzo prosimy o wejście do Unii. Nieprawda (…). Marek Dyduch, sekretarz generalny SLD, wygłaszając na swym partyjnym zebraniu oklaskiwane tyrady
na temat rzekomych zagrożeń wpływami Kościoła, jakoś
nie obraża się, że jakoby Kościół będzie zachęcać do
głosowania za wejściem do Unii. Ta sofistyka jest dość
czytelna i nie chcę mieć z nią nic wspólnego (…).
Wiem, że Polska, którą euroentuzjaści porównują z Hiszpanią, otrzyma 1/3 (z tego co wpłaci do Unii – B.W.), tego
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co przed laty otrzymała Hiszpania. Dodając do tego inflację i recesję, pozostaje jeszcze mniej (…). Jako biskup
wiem jedno – cokolwiek się stanie, Kościół musi zostać
z Narodem i to jest dla mnie jedyna droga, i sensowna
postawa.
Podczas jednego ze spotkań z kapłanami próbowano
mi wytłumaczyć, że wobec tego problemu można przyjąć postawę otwartej przestrzeni lub zamkniętej twierdzy,
mój rozmówca stwierdzał, że jedynie ryzyko wejścia na
przestrzeń daje szansę, nawet przy wielu zagrożeniach,
zobaczenia nowych krajobrazów. Twierdza zaś nie umożliwia takiego doświadczenia, na dodatek – jak uczy historia – twierdze zawsze w końcu były zdobywane. Może
to i prawda. Znam jednak przypadek, antyczny i nieco
literacki co prawda, że kiedy zbyt wcześnie, bez rozeznania sytuacji, otwarto twierdzę, skończyło się to tragicznie.
Myślę o Troi (…).
Warto wreszcie, po tylu nieudanych lekcjach historii, posłuchać wskazań trwałych, jednoznacznych, a jest ich zaledwie dziesięć.
Cóż, kiedy twórcy nowej Europy nawet słyszeć nie
chcą o Bogu i Jego prawach do człowieka i świata
(…) [z felietonu Minął tydzień, „Niedziela” nr 18, 4 maja
2003].
– Ks. Prof. Czesław S. Bartnik uświadamiał: Polska
jako państwo, a także jako naród, gałąź antropologiczna,
kultura, Lokalny Kościół Katolicki – stanęła przedjakimś
decydującym momentem: czy wyrzec się swojej świadomości oraz tożsamości i wstąpić w superpaństwo
europejskie, germańsko-romańskie, czy też pozostać
nadal sobą, a jedynie rozwinąć korzystną i wszechstronną współpracę z nowym imperium europejskim (…).
Jeżeli chodzi o integrację z Germano-Francją, to trudno pojąć, dlaczego tak wielu dygnitarzy państwowych
i kościelnych patrzy wyłącznie na hasłowe korzyści
gospodarcze i komunikacyjne, a nie zważa na sprawy
duchowe, polityczne, kulturowe, ludzkie, religijne.
Tymczasem właśnie racje gospodarcze w przyjętych
układach okazują się dla nas ujemne, będziemy –
obok spłaty ogromnych długów zaciągniętych przez
tubylczych komunistów - dopłacali dziesiątki miliardów złotych do „Eurokołchozu”, cała nasza gospodarka, zniszczona przez rekinów zachodnich i miejscowych,
dostanie się pod brutalny dyktat ekonomiczny Frankensteinów, a w ślad za tym, nadciąga jak noc dyktatura
duchowa.
Dlatego, nakazem chwili dla nas jest walka o Polskę
(…) [Zaufać Europie bezbożnej?,ISBN 83-87809-81-0,
nakład 300.000 egzemplarzy, 8 V 20003 roku].
– Ks. Prof. Jerzy Bajda – tłumaczył: (…) Są dwie przedakcesyjne możliwości wyboru: Chrystus, albo „książę tego
świata”. Jeżeli historia przez nas tworzona ma mieć
sens ludzki, należy prawo przywieść do jego źródła,
do jego Prawdy. Jeżeli ktoś zgadza się na to, aby prawo było zaprzeczeniem moralności, a wolność zaprzeczeniem prawości, to ten ktoś przestał rozumieć wyznanie rzucone chrześcijaństwu przez „księcia tego świata”
i zgadza się na to, aby ludzkim dziejom odebrać ich
człowieczy charakter (…). Już Izydor z Sewilli dowodził,

44

że między prawem naturalnym a Ewangelią nie ma rozdziału. Oby Europa poznała swoją tożsamość i wyzwoliła
się z tego szaleństwa, w które brnie zapamiętale (…). Przyszłość Europy może zależeć od tego, czy Polacy pozostaną wierni swemu przymierzu z Chrystusem, związanemu
w Chrzcie i Bierzmowaniu Narodu (Jan Paweł II) i powiedzą swoje zdecydowane NIE tak zwanej „Unii Europejskiej”, która musi być przez nas widziana jako
„super – struktura grzechu”. Nasz sprzeciw wobec
jej aroganckich roszczeń będzie nie tylko ocaleniem suwerenności naszej Ojczyzny, ale także prawdziwym
czynem miłosierdzia wobec narodów Europy. [Ibidem].
(podkreślenia B.W.)
Nadzieja, nadzieja…
Mieliśmy nadzieję, że głosy te zostaną usłyszane –
kolejny raz nadzieja zawiodła. Zwyciężyły słowa – zaklęcia, których sensu nikt bliżej nie wyjaśniał, a posługiwanie się nimi zwiastowało bliskość nieprzekraczalnej
granicy; straszono Polaków, nierozumiejących otaczającej rzeczywistości, w razie powiedzenia NIE, oddaleniem się od Europy. „Europejskość” stała się narzędziem
„elyty” społecznej, którego używała w sposób arbitralny
dla przeprowadzenia propagandowych tez i głoszenia
własnych, sowicie opłacanych, poglądów. Ubezwłasnowolnione społeczeństwo powtarzało mantrę – zaklęcie:
„jak nie Unia, to co – Białoruś?” – było to hasło precyzyjnie dostosowane, przez socjotechników, do mentalności
postpeerelowskich mas.
Po przekształceniu mentalności osłabionego intelektualnie społeczeństwa, zostaliśmy przeniesieni politycznymi omamami, z socjalizmu moskiewskiego do socjalizmu
europejskiego, w którym obok wyścigu zbrojeń dołączył
wyścig moralnych rozbrojeń.
Zaatakowano Kościół torując drogę nowej religii
- laicyzmowi
Zachód stworzył koncepcję laickości jako broń przeciw chrześcijaństwu – dokładnie katolicyzmowi, przeciwstawiając swoją państwową religię, będącą kultem człowieka „wyzwolonego” z obowiązujących norm wpisanych
w naturę człowieka, roszcząc sobie prawo oddzielenia
doczesności od duchowości.
Koncepcja laickości kreowana na przełomie XX i XXI
wieku jest już ostatecznym atakiem, które w nowożytnych czasach jak przekleństwo zaciążyło na pokoleniach
ostatnich dwustu lat, a jest to przekleństwo rewolucji francuskiej, poprzedzonej teoretycznymi doktrynami oświeceniowych guru typu Woltera, a w szerszym kontekście
historycznym również reformacją protestancką.
Wstępem do rewolucji francuskiej sam Robespierre
nazwał działalność encyklopedystów. To encyklopedyści
zabijali słowem wiarę, godząc w elementarne wartości
chrześcijańskie, czym utorowali drogę do zmasowanego terroru rewolucji. Wolter i encyklopedyści pierwszy
rozbiór Polski nazwali „pomysłem geniuszu”. Ta głęboko
areligijna filozofia XVIII wieku zbiera dziś ideologiczne
owoce nie tylko w chrześcijańskiej Europie, ale już na
całym świecie.
Chodzi o zlikwidowanie żywej obecności Kościoła
Katolickiego i znaczenia duchowieństwa w życiu spo-
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łecznym.
Ksiądz Profesor Czesław Bartnik8), w najnowszym
opracowaniu Wojna z Kościołem, uzmysławia nam, że
już na zjeździe „Solidarności” w roku 1981 tak zwani
doradcy zabiegali, by w Polsce nie dopuścić do głosu ani orientacji katolickiej, ani narodowej. Natomiast
z czasem coraz bardziej uwidaczniały się różne ośrodki
antykatolickie, które podkopywały naukę Kościoła, kodeks
etyczny, patriotyzm, a przede wszystkim duchowieństwo,
bo innej inteligencji było bardzo niewiele. Początkowo
czyniły to dosyć ostrożnie, bo był Papież Polak, i trzeba
było poparcia wyborców. Ale – kiedy zorientowali się, że
polscy wyborcy niczego na dobre nie rozumieją, to
już występują nie tylko z antyklerykalizmem, ale wprost
z sekularyzmem, laicyzacją, ateizmem i próbami rozbicia
Kościoła.
Do urzeczywistnienia wymienionych zasad konieczna
jest też walka z kulturą poprzez szeroko pojętą wulgaryzację.
Już miniony wiek, a szczególnie przełom XX i XXI,
stał się wiekiem terroryzmu słowa w imię „wolności”
tego słowa. Zakłamanie i fałsz zadomowiły się w „naukowych dziełach” i wielkich formach komunikacji społecznej.
Ukształtował się i umocnił dyktat tych którzy decydują, co
może i powinna wiedzieć indoktrynowana masa społeczna – odbiorcy informacji. Dyktatorzy informacji utrzymywali i utrzymują w obiegu kłamstwa i blefy, wybielają lub
zaczerniają historyczne fakty. Ci, którzy oporni są na indoktrynacje, a nawet na zawoalowane „pranie mózgu”,
natychmiast znajdują się poza obrębem ludzi zdolnych
cokolwiek rozumieć, których należy izolować za murami
„ciemnogrodu”.
Społeczeństwo w szponach propagandy
Charakterystycznym przykładem, odnoszącym się
stanu obecnego społeczeństwa, jest uwaga Stanisława
Michalkiewicza9) dotycząca czasu po śmierci Jana Pawła II. Czasu odmiennej gry politycznej, w porównaniu do
roku 1978 – pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
i kolejnych lat pontyfikatu.
W roku 2005 „rozmodleni” byli nawet redaktorzy telewizyjni. Byłoby to bardzo piękne, gdyby – prawdziwe. W jakim
zaś stopniu, pyta Michalkiewicz, spontaniczne uczestnictwo
w dziennych i nocnych czuwaniach, łańcuchach rąk i tym
podobnych była oznaką autentycznych religijnych wzruszeń i przeżyć, a w jakim – nawykowym odruchem uczestnictwa w imprezach masowych, w wielkiej obfitości dostarczanych przez świat, pojmowany jako gigantyczne przedsiębiorstwo przemysłu rozrywkowego. Czy nie jest tak,
że wtedy w karnecie były uroczystości z powodu śmierci
Papieża, jutro będzie „love parade”, pojutrze Woodstook?
Takie pytania, wyjaśnia autor, są niestosowne „jak zgrzyt
żelaza po szkle”, ale jakże ich nie zadawać, kiedy wiadomo było, że po żałobie, telewizja wróci do zwykłej ramówki i prawo Boskie przegra z dyrektywami Unii Europejskiej! A ci sami ludzie, którzy tak tłumnie wzięli udział
w masowych demonstracjach żałobnych, jutro będą głosować zgodnie z zaleceniami środków masowego przekazu, albo, też zgodnie z ich sugestiami, w ogóle nie
wezmą udziału w wyborach, co jest tożsame. Właśnie,
tym uczestnikom, nie przyszło i nie przychodzi do głowy,

ROK XXIV, NR 1-3 (190-192) 2014.

że przebieg głosowania i liczenia głosów musi być z „przesadą” pilnowany i kontrolowany! Identyczny scenariusz
powtórzył się po tragedii smoleńskiej, a był to czas tuż
przed wyborami!
Poziom euforycznej mentalności obecnego społeczeństwa, obrazuje przypadek z mojego otoczenia. Kiedyś, rozmawiając z koleżanką szkolną (wyższe wykształcenie), mówiłam jej o mojej pracy w Katolickiej Poradni
Życia Małżeńskiego, dla zachęcenia, do zapoznania się
z problematyką, zaproponowałam do przeczytania Miłość i odpowiedzialność Jana Pawła II, z dodatkiem dotyczącym naturalnych metod regulacji poczęć. Otrzymałam odpowiedź: „a co duchowny może na ten temat wiedzieć? Ja słyszałam, że metoda termiczna nie sprawdza
się”. Po śmierci Ojca Świętego otrzymałam telefon, od
tej samej osoby: „słuchaj, dla mnie Jan Paweł – był, jest
i będzie najwyższym autorytetem”!
Wiadomo, że obecny stan intelektualny polskiego,
w większości, społeczeństwa jest konsekwencją stanu
wypracowanego przez architektów PRL-owskiego reżimu, z krótką przerwą powstawania „Solidarności” i wyborów 4 czerwca 1989 roku – czyli przerwą na masową
euforię.
Stan psychiczny społeczeństwa komunistycznego
i zakodowanych uwarunkowań, w sposób analityczny
opisał Leopold Tyrmand10) w Cywilizacji komunizmu,
a przecież obecna lewicowość libertyńska jest ciągiem
dalszym – stale, jedynie, po drodze udoskonalanym.
Autor dowodzi, że społeczeństwa komunistyczne
spowite są szczególnie w wszechpanujący nastrój abnegacji. „Mass media” owej cywilizacyjnej plagi, czynią
zawsze gorączkowy wysiłek, aby ową abnegację rozproszyć pseudoentuzjazmem, czy pseudodynamiką. Daje
to każdemu systemowi opartemu na propagandzie
– oczekiwany awantaż, dlatego że jedyny stosunek do
wszechogarniającej rzeczywistości, indoktrynowana
masa zamyka w postawie: czy warto? Czy ma to jakiś
sens? O to, ideologicznym okupantom, chodzi!
Dlatego dziś – nadzieja płynie z zewnątrz
Pierwszą był rok 2010 – totalne zwycięstwo Victora
Orbăna na Węgrzech i możliwość samodzielnego rządzenia przez ugrupowanie patriotyczne i chrześcijańskie.
Orbăn uniezależnił się od zagranicznych banków, które
opodatkował jednocześnie z opodatkowaniem supermarketów, a u nas – jedni i drudzy zarabiają na nas, a podatki
płacą – naiwni Polacy; od Międzynarodowego Funduszu
Walutowego. Prawdziwą sensacją jest to, że Węgrom
udało się naprawić fundusze państwa, udało się rozliczyć lewicowych aferzystów.
Orbăn budzi niepokój środowisk lewicowych, jeżeli
małym Węgrom udało się wytrzymać ataki idące z Brukseli, to znaczy, że każdy może spróbować podobnej drogi. Środowisk lewicowych, z Brukselą na czele, nie bulwersowały afery socjalistycznego rządu Gyuresănyego,
niebotyczne zadłużenia kraju i gigantyczna demoralizacja. Niepokój wzbudza ograniczenie dominacji kapitału
międzynarodowego, umocnienie wpływów Orbăna na
węgierskim rynku medialnym, no i odwołanie się w Konstytucji do Boga i tradycji chrześcijańskich.
Tak, uchwalona 25 kwietnia 2011 roku Kon-
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stytucja Węgier może i u nas budzić nadzieję
– cała jej treść, już od wezwania:
Boże, nie szczędź Węgrom łask!
Od Deklaracji Narodowej: My CZŁONKOWIE NARODU WĘGIERSKIEGO, odpowiedzialni za każdego Węgra, wraz z początkiem nowego tysiąclecia oświadczamy,
co następuje:
Jesteśmy dumni z tego, że przed tysiącem lat nasz
król Stefan I Święty osadził Państwo Węgierskie na trwałych fundamentach i uczynił naszą Ojczyznę częścią
chrześcijańskiej Europy.
Jesteśmy dumni z naszych przodków walczących
o wolność, niepodległość i przetrwanie naszego Narodu.
(…)
Jesteśmy dumni z tego, ze nasz lud przez stulecia
walczył w obronie Europy i dzięki talentowi oraz pracowitości pomnażał wspólne dobra.
Uznajemy ważną dla zachowania naszego Narodu
rolę chrześcijaństwa.
Szanujemy inne tradycje religijne naszego kraju.
Przyrzekamy, że będziemy strzec jedności duchowej
i intelektualnej naszego Narodu, rozbitej w zawierusze
minionego stulecia.
Zobowiązujemy się pielęgnować i chronić nasze dziedzictwo, unikalny język, węgierską kulturę, języki i kultury
mniejszości narodowych zamieszkujących Węgry (…).
(…)
Nie uznajemy zawieszenia naszej konstytucji, spowodowanego obcą okupacją, oraz przedawnienia nieludzkich zbrodni przeciwko Narodowi i obywatelom węgierskim, dokonanych pod rządami dyktatur narodowosocjalistycznych i komunistycznych.
Nie uznajemy komunistycznej konstytucji z 1949 roku
i uważamy ją za nieważną, ponieważ była podstawą działania komunistycznego reżimu.
Zgadzamy się z posłami pierwszego wolnego
Zgromadzenia Narodowego, którzy w swej pierwszej
uchwale orzekli, że źródłem naszej dzisiejszej wolności jest rewolucja 1956 roku.
Za datę przywrócenia utraconej w dniu 19 marca 1944
roku suwerenności naszej Ojczyzny uważamy dzień 2
maja 1990 roku, kiedy w wolnych wyborach (nie „częściowo wolnych” – jak u nas! – B.W.) wyłoniono przedstawicielstwo Narodu. Dzień ten uznajemy za początek
nowej demokracji i nowego porządku konstytucyjnego
Ojczyzny.
Uznajemy, że po kilku dekadach wieku dwudziestego, które doprowadziły do upadku moralności,
istnieje nieodzowna potrzeba odnowy duchowej i intelektualnej.
(…)
My, posłowie Zgromadzenia Narodowego wybranego
25 kwietnia 2010 roku, w poczuciu odpowiedzialności
przed Bogiem i ludźmi, korzystając z uprawnień ustawodawczych, uchwalamy niniejszy akt jako pierwszą jednolitą konstytucję Węgier .
„Niech będzie pokój, wolność i zgoda”11). (podkr.
B.W.)
Zachęcam do poznania całego tekstu Konstytucji, 66
str. formatu A4.
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Węgrzy obdarzają nadzieją od trzech lat, a we wrześniu 2013 roku, nieoczekiwanie w ślady Węgrów poszli
Norwegowie, im oczywiście jest łatwiej, zdecydowanie
odrzucili możliwość przynależenia do Unii Europejskiej.
W Norwegii wybory wygrała centroprawicowa koalicja
z Partią Konserwatywną na czele.
Na Węgrzech lewactwo tłumaczyło porażkę niezadowoleniem społecznym i złą sytuacją gospodarczą (nie
złą, a tragiczną – normalną w lewicowo-liberalnych warunkach). Ale, Norwegia to najbogatszy kraj świata i nie
z biedy odrzucono tam możliwość czerwono-zielonych
rządów.
W styczniowym numerze WPiS-u (Wiara Patriotyzm
i Sztuka), Leszek Sosnowski, właśnie na przykładach
z zewnątrz naszych granic, podtrzymuje polskie nadzieje artykułem pt. Początek końca światowego lewactwa.
Pisząc o Norwegii podaje, że lewackie niemieckie media nie mogły pojąć dlaczego Norwegowie tak uczynili?
„Die Zeit” znalazł odpowiedź: „Ponieważ temu krajowi
jest po prostu za dobrze!”. Tak, PKB na głowę obywatela Norwegii jest dwa razy większy jak w Niemczech.
Gdyby Norwegowie mieli takie bogactwa naturalne jak my, Polska i nikt poza nami w Europie (!),
takie położenie geograficzne (nie geopolityczne)
– można jedynie sobie wyobrazić, na jakim poziomie prezentowaliby światu gospodarkę!
Ale, nadziei nie koniec! Jeszcze gwałtowniejszy odwrót od lewactwa nastąpił w Australii – nadzieja, że proces ma zasięg światowy.
Niemcy i tym razem nie powstrzymali zdenerwowania,
w dodatku PKB w Australii jest dużo większy niż w Niemczech. Szyderstwa opanowały prasę i środki przekazu
z „Bild” na czele. Panikę i zdenerwowanie wywołało druzgocące zwycięstwo prawicy australijskiej i powołanie
na stanowisko premiera Tony Abbotta zdeklarowanego,
z wszystkimi bez wyjątku zasadami, katolika. Określeniami typu „szalony mnich”, „kapitan katolik”, „katolik JPII”
próbowano zdyskredytować Abbotta. Jego przyjaźń i podziw wobec kard. George’a Pella metropolity Sydney,
wykorzystywano do straszenia, ze gdy Abbott zostanie
premierem, Australię czeka katolicki przewrót. Z całego
serca życzymy tego Australii! Należy dodać, że Abbott
zajął (z ponad 60% przewagą głosów) stanowisko Julii
Gillard – ateistki i feministki.
Czerpiąc nadzieję z geograficznych zwiastunów końca światowego lewactwa, należy ją umacniać naszymi
historycznymi uwarunkowaniami, tym samym możliwościami, które wypływają ze ścisłego powiązania dziejów
naszej Ojczyzny i losów Państwa w jedności z Kościołem, naszej wiary, jednolitego wyznania i historycznego
tysiącletniego patriotyzmu.
Kościół umocnił nasze Państwo, utrzymywał jedność
w czasie rozbiorów, w latach wojen i niewoli. Był z obrońcami Kraju pod Legnicą, Grunwaldem, Beresteczkiem,
na Jasnej Górze, pod Chocimem, Kłuszynem, Wiedniem,
w czasie Cudu nad Wisła. Natomiast należy pamiętać, że
suwerenne Państwo polskie stwarzało i zawsze zapewniało Kościołowi duchowe i materialne podstawy – to jest
nasza narodowa powinność. W tej jedności – nasza siła
i nadzieja, której boją się Polski przeciwnicy.

KULTURA NARODU. FILOZOFIA – NAUKA – HISTORIA – SZTUKA – LITERATURA
Wynikający z jedności Kościoła z Narodem i kultury politycznej – polski charakter, obrazowo ujął wybitny
uczony i polityk Władysław Konopczyński12) (1880-1952)
zwracając uwagę, że, na przykład, Jagiellonowie dopiero władając w Koronie zetknęli z tym, co stanowiło istotę polskiej polityki, która dowodzi, że można dokonywać
podbojów, ale siłą atrakcyjności swoich zasad ustrojowych oraz poszanowania miejscowych praw i obyczajów. Konopczyński pisał: Jeżeli pod dachem jagiellońskim kwitły wolności, jeżeli tam różne grupy wyznaniowe
i plemienne rozwijały się swobodnie po swojemu, jeżeli
ziemie rządziły się same, a nikt nikomu przemocy swojej
nie narzucał, to w tym należy widzieć ideę polską, a nie
żadną jagiellońską. (podkr. B.W.)
Ks. Prof. Czesław Bartnik13), w XXXII tomie Dzieł zebranych pt.: Kiedy myślę naród, pisze: Życie narodu posiada jakąś szczególną swoją wielką poezję, wizję wielkościową, a nawet rodzaj – dobrze rozumianej – mitologii.
Wewnątrz powstaje coś jak pieśń narodu, godność narodu, wielkie wydarzenia, misterium. Jest tu też szczególne
miejsce na religię. Za przykład może służyć znana, pochodząca z 1915 roku „Litania Narodu Polskiego”, przez
którą chciało związać Serce Narodu i jego los z Bogiem,
z Chrystusem, z Kościołem:
Wybaw nas Panie – Od naszej długiej ciężkiej pokuty
Od kajdan niewoli
Od ducha niezgody
Od godziny zwątpienia
Od podszeptów zdrady
Od złości naszych wrogów
Od naszej gnuśności
Od złości nienawiści i wszelkiej złej woli (…)
Trzeba by czynić akty pokutne w myśl tej „Litanii”.
Przebacz o Panie – Winy królów naszych
Winy rycerzy naszych
Winy magnatów naszych
Winy szlachty naszej
Winy pasterzy naszych
Winy ludu naszego
Winy Ojców naszych
Winy braci naszych
Winy całego Narodu polskiego (…)
I nastawano w „Litanii Narodu” do Boga
Usłysz o Panie: Głos krwi męczenników naszych
Głos krwi żołnierzy naszych
Płacz matek, żon i sierot
Jęki więzień carskich
Płacz dzieci katowanych za polski pacierz
Żal rolników wypędzanych z Ojcowizny
Westchnienia roboczego ludu krzywdzonego (…)
Ksiądz Profesor podkreśla, że katolicka wiara narodu,
nie przeszkadza być narodowi sobą, przeciwnie umacnia go, daje mu moc trwania, poszerza jego wewnętrzną
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wolność. Tak jak człowieka, tak i cały naród stwarza Bóg
Ojciec, i wprowadza go w swoje plany ekonomii Świętej
nam nieznane.
Dlatego podjęto walkę nie tylko z naszym Narodem,
w ogóle z narodową tożsamością promując internacjonalizm. Nie Polak – ale „europejczyk”. Niemcy, Francuzi
dobrowolnie i bezmyślnie, wyzbędą się narodowości – na
rzecz islamu (co, w tym przypadku, jest tożsame z narodowością, we Francji burzone są Kościoły, budowane
meczety!) – tragiczne, bo to nie tylko ich sprawa, gdyby
tylko ich, to jest tragedia oszalałej Europy!
Profesor Władysław Konopczyński14), w Obronie kultury Zachodu, omawia nasz wkład w obronę wartości
europejskich i słusznie zauważa, że należy przypominać
i wyraźnie rozgraniczać to, co nazywamy obroną kultury
Zachodu przez Polskę, bo nie wszystko co stworzył Zachód (i tak jest do dziś!) zasługiwało na ochronę i obronę.
Dla przykładu: wytworami ducha francuskiego były noc
św. Bartłomieja i dragonady, ducha niemieckiego – Sacco di Roma, ducha hiszpańskiego – inkwizycja. Profesor
przypomniał: musimy wskazywać wyraźnie, co podlegało
obronie z naszej strony, a tym samym stanowi tytuł naszej chwały.
Też należy podkreślać, że to Polska broniła dwóch
zdobyczy wszechludzkich: swobody – przed despotyczną, tatarsko – bizantyjską Moskwą; Krzyża Świętego – przed islamem. (podkr. B.W.) A co Zachód czyni
dziś?
Dlatego Ksiądz Profesor, w dalszej części pracy, zwraca uwagę, że uczeni zachodni, a także i część polskich,
nie odróżnia narodu od państwa uważając, że jedno i drugie ma te same elementy składowe: terytorium, ludność,
kulturę i samoświadomość. Jan Paweł II wyraźnie wskazywał, na wypracowane w Polsce, odróżnienie tych rzeczywistości, że państwo to jedynie, bardzo ważny, system
władzy i organizacji społeczeństwa danego narodu.
Przez 123 lata byliśmy pozbawieni państwowości,
przetrwaliśmy jako Naród!
***
Na nasze zobowiązanie, względem Narodu, wynikające z całokształtu dziejów Polski, wskazał Jan Paweł II, 10
czerwca 1979 roku na Błoniach w Krakowie.
Papież mówił: (…) Zanim stąd odejdę, proszę was,
abyście całe nasze dziedzictwo duchowe, któremu na
imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością taką, jaką zaszczepił w nas Chrystus na Chrzcie
Świętym; abyście nigdy nie zwątpili i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was, abyście mieli ufność nawet
– wbrew każdej swojej słabości. Abyście szukali zawsze
duchowej mocy u Tego, u Którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdywało, abyście nigdy od Niego nie
odstąpili, abyście nigdy nie zdradzili tej wolności ducha,
do której On wyzwala człowieka (…) (podkr. B.W.)
***
Czyż są dzieje piękniejsze niż nasze?
Jan Lechoń (1889-1956) Dziennik
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Część II
O rzekomych walkach bratobójczych
i innych bzdurach
Nasi w większości naiwni (a może sprzedajni?)
historycy, mężowie stanu i publicyści nie doceniają powstań śląskich. W najlepszym razie nie wypowiadają się
na ich temat i zachowują się tak, jakby ich nie było lub jakby nie wiedzieli czym one były, oraz czym byłaby Druga
Rzeczpospolita bez Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, oderwanego od Niemiec dzięki tym powstaniom.
Nie chcąc narażać się rewizjonistom niemieckim – którzy
naprawdę stanowią dziś już tylko nie liczącą się garstkę
epigonów w narodzie, pragnącym dobrosąsiedzkich stosunków z nami – albo, pod wpływem antypolskiej historiografii niemieckiej bredzą, o nich jako o „walkach bratobójczych” (…).
Spędziłem co najmniej połowę swego dzieciństwa i wczesnej młodości w okolicach Góry Św. Anny,
a od 1953 roku mieszkam w Gogolinie. Od najmłodszych
lat byłem dumny z pochodzenia z rodziny powstańczej.
W mojej miejscowości rodzinnej powstańcy należeli do
pewnej elity intelektualnej i moralnej. Zawsze wierni Kościołowi byli darzeni szacunkiem nie tylko przez sąsiadów, ale także przez wybitnych kapłanów, takich jak ks.
dr Adamczyk, budowniczy katowickiej katedry, ks. dr B.
Kominek, późniejszy biskup i kardynał, biskupi J. Bieniek
i S. Adamski oraz przez lokalne autorytety w osobach ks.
proboszcza i nauczycieli, a nawet przez wykształconych
Niemców. Prawie wszyscy byli pracownikami Polskich
Kolei Państwowych. Tata zawoził mnie co roku na wiosnę
do swego domu rodzinnego w Lichyni pod Górą Św. Anny,
gdzie pozostawałem do końca lata. Był zawsze ubrany
w mundur polskiego kolejarza i szedł przez wioskę z dumnie podniesionym czołem, jak człowiek prawy, który może
każdemu spojrzeć prosto w oczy, a było to w czasach hitlerowskich! Witał się serdecznie niemal ze wszystkimi napotkanymi mieszkańcami wioski. Za każdym przyjazdem
odwiedzał też swoich dawnych nauczycieli niemieckich,
z których jeden nazywał się Görge, a drugi Breitkopf. Nie
znałem wtedy jeszcze języka niemieckiego, ale przecież
wyczuwałem, że ci Niemcy darzyli Tatę, Polaka i powstańca śląskiego, dużym szacunkiem. Po ich śmierci Tata zamawiał za nich co roku Mszę, aż do końca swego życia.
Z szacunkiem odnosili się do Taty także jego szwagrowie,
a moi wujkowie, prawdziwi Niemcy z głębi Rzeszy.
Po studiach zamieszkałem w niemieckiej rodzinie w Gogolinie, gdzie również zauważyłem, że miejscowi
powstańcy byli ludźmi szanowanymi i nie mieli żadnych
antyniemieckich uprzedzeń. Z wieloma utrzymywałem
bliskie kontakty. Byli wśród nich Rafał Niemiec, Hermann
Stawiarski, pan Lepich, panowie Malkuszowie i inni. Pan
Stawiarski był w trzecim powstaniu kierowcą Adama Kocura, twórcy żandarmerii powstańczej i późniejszego
prezydenta Katowic. Żona pana Stawiarskiego, Niemka
de domo Hegel, pochodząca z Zwickau, nie przyswoiła
sobie znajomości języka polskiego. Spotykałem ją często i zawsze rozmawiałem z nią głośno po niemiecku, co
nie wszystkim się podobało. Pan Szopa, kierownik szkoły
w Strzeleczkach, z którym też łączyły mnie bliskie więzi,
pochodził z zasłużonej rodziny polskiej z Zalesia. Jego
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żona, berlinianka, mówiła słabo po polsku. Do bliskich mi
osób należały także dwie bardzo cenione i powszechnie
szanowane nauczycielki, które w trzecim powstaniu śląskim były sanitariuskami, pani Waleria Nabzdyk z Grabiny
i pani Kara z Walc. Waleria Nabzdyk została przez Ojca
św. odznaczona orderem „Pro Ecclesia et Pontifice”. Nie
wolno znieważać świętej pamięci powstańców, z których
jedni złożyli, a drudzy byli gotowi złożyć, swe młode życie
na ołtarzu Ojczyzny, i nie należy ogółu Ślązaków degradować. (…)
Prawdziwych przyczyn wybuchu powstań śląskich nasi historycy też nie dostrzegają, albo nie pojmują.
Mówią przeważnie o długotrwałym ucisku ludu śląskiego
pod panowaniem pruskim, o jego dyskryminacji kulturowej, o germanizacji, o zachęcających przykładach, jakie
dawały Ślązakom odradzająca się po okresie zaborów
niepodległa Polska oraz zwycięskie powstanie wielkopolskie, a zapominają o tym, że strona niemiecka nie tylko
nie była skora nawet do najmniejszych ustępstw na rzecz
ludności polskiej na Śląsku, ale odmawiała jakichkolwiek
rozmów z jej przywódcami. Korfanty zbyt długo łudził się
nadziejami na pokojowe rozwiązanie kwestii górnośląskiej, za co był do końca swego życia krytykowany przez
wielu polskich polityków, a niemieccy historycy robili z niego krwiożerczego demona agresji. Pierwszym Niemcem,
który spojrzał bez uprzedzeń na Korfantego i potrafił go
prawidłowo ocenić był nie historyk, ani też polityk, lecz
powieściopisarz i poeta Horst Bieniek. Autor ten, urodzony w niemieckiej (a raczej w zniemczonej, ale nie zdemoralizowanej) rodzinie śląskiej, w Gliwicach, nigdy nie
wyrzekł się swych etnicznych, tj. polskich, korzeni, a choć
był pisarzem niemieckim, to jednak śląskości nie zatracił
(w przeciwieństwie do wielu polskich historyków, urodzonych na Śląsku, którzy nigdy śląskości nie nabyli), dlatego
był w stanie spojrzeć obiektywnie na Korfantego. W powieści Die Erste Polka (Pierwsza Polka), opublikowanej
w 1975 roku, nazwał Korfantego „drugim wielkim synem
narodu polskiego”. (…)
Bieniek, w przeciwieństwie do obłudnych historyków niemieckich i naiwnych historyków polskich, a także
w przeciwieństwie do dzisiejszych liderów „mniejszości
niemieckiej” oraz „boroków” z Ruchu Autonomii Śląska,
dobrze wyczuł głęboko humanitarne i nowoczesne podejście Korfantego do problemów polsko-niemieckich:
Bardzo wielu Niemców sądziło, że pałał do nich
nienawiścią. Pogląd ten był jednak bardzo powierzchowny.
Oczywiście walczył zawzięcie przeciw Niemcom w ciągu
ostatnich dziesięciu lat przed wojną, był również przywódcą mas polskich w okresie plebiscytu – 1921 – i podczas
trzech powstań, ale wiedział, że oba narody w tym małym,
ale bardzo ważnym kraiku powinny żyć w pokoju i w tym
sensie wypowiadał się wielokrotnie podczas uroczystych
przemówień, na przykład witając wkraczające polskie oddziały i władze – w czerwcu 1922 roku – albo na otwarciu
Sejmu Śląskiego w Katowicach. Zacytował też, w niemieckim przekładzie, te słowa, które Korfanty wypowiedział na otwarciu Sejmu Śląskiego: „Rzeczpospolita Polska musi być sprawiedliwa nie tylko dla Polaków, ale i dla
nie-Polaków. Wszyscy obywatele, wszystkie mniejszości,
powinny być pod ochroną Orła Białego”. Zdawał sobie
sprawę z tego, że wraz ze śmiercią Korfantego„Skończył
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się wielki rozdział historii Śląska. Właśnie w tej krytycznej
chwili Polska straciła zdolnego polityka i przywódcę mas
polskich, który, jak żaden inny polski mąż stanu, rozumiał
psychikę niemieckich nacjonalistów”.
W bałamutnej historiografii dotyczącej powstań
śląskich przemilcza się, lub bagatelizuje, to przemówienie programowe, wygłoszone 25 października 1918 roku
w Reichstagu, w którym Korfanty wyciągnął do narodu
niemieckiego rękę na pojednanie „dla wspólnego dobra
i pożytku całego świata”. Jak wiadomo, ręka ta została
odtrącona, a w dwa tygodnie po tym przemówieniu wkroczyła na Śląsk 117 dywizja piechoty (znana pod nazwą
Grenzschutzu), dowodzona przez generała Karla Hoefera. Jeszcze tego samego roku powołano też do życia we
Wrocławiu Centralną Radę Prowincji Śląskiej (Zentralrad
der Provinz Schlesien), do której weszło stu przedstawicieli różnych organizacji społecznych, jednakże z wykluczeniem jakiejkolwiek organizacji polskiej. Strona niemiecka o pojednaniu nawet słyszeć nie chciała i w ten
sposób skończyły się nadzieje na pertraktacje. Korfanty
dopiero po tych wydarzeniach utracił wiarę w pokojowe
rozwiązanie spornych spraw i zaczął myśleć o wystąpieniach zbrojnych. 5 stycznia 1919 roku powołał do życia
Polską Organizację Wojskową Górnego Śląska, najprawdopodobniej za przyzwoleniem Piłsudskiego. 11 stycznia
1919 roku utworzono Główny Komitet Wykonawczy POW.
Następne miesiące przyniosły wzrost nastrojów antyniemieckich po jednej stronie i antypolskich po stronie drugiej.
Oliwy do ognia w zaostrzających się konfliktach
polsko-niemieckich na Śląsku dolały gazety niemieckie, a zwłaszcza te ich numery, które weszły 17 sierpnia
1920 roku, nazajutrz po cudzie nad Wisłą. Nagłówki ich
czołowych artykułów krzyczały dużymi literami: NEUER
UNTERGANG POLENS (Nowy upadek Polski), WARSCHAU GEFALLEN (Warszawa padła), POLNISCHER
REGIERUNG AUS WARSCHAU GEFLÜCHTET (Polski
rząd uciekł z Warszawy) DIE POLNISCHE BÖRSE GESCHLOSSEN (Polska giełda zamknięta) itp. Początkowo
nie potrafiłem pojąć, jak mogły wszystkie gazety aż tak
bezczelnie i tak prostacko kłamać. Dopiero po zastanowieniu się uświadomiłem sobie, że przy ówczesnej technice wydawniczej, gazety, zwłaszcza regionalne, przynosiły informacje o bieżących wydarzeniach z trzydniowym
opóźnieniem. Gazety z datą 17 sierpnia były drukowane
już 15 sierpnia, a więc jeszcze przed bitwą warszawską.
Bezczelność niemieckich redaktorów objawiła się w tym,
że wszyscy z nich byli do tego stopnia pewni polskiej klęski, której oczekiwali, iż z wyprzedzeniem pisali o niej tak,
jakby ona się już dokonała. I nie były to jedynie ich płonne
życzenia. Umacniały ich w tym przekonaniu początkowe
sukcesy Armii Czerwonej oraz pewne dyrektywy napływające z Berlina, oparte na mocnych, choć nie ujawnionych wtedy jeszcze przesłankach. W styczniu 1920 roku
Armia Czerwona rozpoczęła ofensywę pod nazwą „Wisła”. W lipcu stanęła nad Wisłą pod Warszawą. Ministrowie spraw zagranicznych Niemiec i bolszewickiej Rosji
– Walter Simons i Gieorgij Cziczerin – zawarli tajne porozumienie o kolejnym rozbiorze Polski, po jej klęsce. Obie
strony zobowiązały się do wspólnych działań dla przywrócenia dawnej granicy niemiecko-rosyjskiej. Moskiewska
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„Prawda” pisała 14 sierpnia 1920 roku, że Niemcy muszą
od Polski odzyskać wszystko, co jej dał Traktat Wersalski.
KPD manifestowała solidarność z bolszewikami. Lenin
był pewien, że zwycięstwo, jakie Armia Czerwona miała
odnieść pod Warszawą, połączy rewolucję rosyjską z rewolucją niemiecką i oprze zachodnią granicę socjalizmu
na Renie, a więc u bram Francji. Na pewno się nie mylił,
oczywiście w przypadku, gdyby Polska poniosła klęskę,
a wszystko wskazywało, że tak się stanie. Władze niemieckie nie przepuściły bowiem przez swoje terytorium
ochotników, pragnących wesprzeć walczących Polaków
oraz wstrzymały wagony z dostawą broni dla Polski. Sytuacja była tak groźna, że nawet rząd polski zaczął się
łamać w swych dotychczasowych pryncypiach i przewidywaniach. Premier Władysław Grabski, zaproszony do
Spa na posiedzenie Rady Najwyższej w lipcu, zaproponował zachodniej Europie ustępstwa za militarną pomoc,
a mianowicie zaakceptowanie linii Curzona oraz uznanie
granic z Litwą, Białorusią, wschodnią Galicją i Czechosłowacją, ustalonych przez Radę. Skorzystała na tym Czechosłowacja, która otrzymała Śląsk Cieszyński bez plebiscytu. A Niemcy już drugi raz wzniosły swój wielki wkład
w powstanie zbrodniczego państwa sowieckiego, którego polityka miała w przyszłości także na naród niemiecki
ściągnąć niewyobrażalne wtedy tragedie. Przypomnijmy,
że trzy lata wcześniej rząd niemiecki wysłał do Helsinek
(przez Sztokholm) – w zaplombowanym wagonie, jako
przesyłkę dyplomatyczną – przebywającego na emigracji
Lenina, po to, aby mógł on przedostać się do Petersburga
i rozpocząć rewolucję; za niemieckie pieniądze!
Z niemieckiego punktu widzenia klęska Polski
w wojnie bolszewickiej była więc pewna, a fałszywe o niej
informacje, jakie ukazały się w gazetach, narobiły sporo
zamieszania na Śląsku. Pod ich wpływem konspiracyjne
dotąd bojówki niemieckie wyszły na ulice we wszystkich
większych miastach – w Opolu, Bytomiu, Gliwicach i Katowicach – i to z antypolskimi transparentami, wrogimi
okrzykami, ze śpiewaniem Deutschlandliedu oraz z napadami na polskie lokale i na polskich działaczy. W Katowicach zamordowały dra Mielęckiego, opatrującego
na ulicy rannego. Zdezorientowani Polacy najpierw zaczęli ukrywać się przed niemieckimi bojówkarzami, a poznawszy ich bandyckie oblicze, zapałali chęcią odwetu.
Odtąd nie ulegało już najmniejszej wątpliwości, że tylko
na drodze zbrojnej da się rozwiązać sporne sprawy.
Powołaną do walki przeciw powstańcom organizację „Selbstschutz” (Samoobrona), z jej oddziałami
„Freikorps Rossbach”, „Oberland”, „Orgesch” i innymi,
tworzyli wbrew jej nazwie nie Ślązacy, a także nie miejscowi Niemcy, zasiedziali od wielu pokoleń na Górnym
Śląsku, lecz ochotnicy z głębi Niemiec, głównie z Bawarii,
składający się z wyszkolonych i zaprawionych w bojach
żołnierzy, zdemobilizowanych po pierwszej wojnie światowej. Zresztą niemieccy badacze faktu tego bynajmniej nie
ukrywają, a wręcz przeciwnie, szczycą się nim. Nawet patologicznie antypolsko nastawiony Alfred Pudelko w swojej „Schlesiesche Landeskunde”, nazywający powstania
śląskie pogardliwie „puczem Polaków” („Polenputsch”),
pisze w chełpliwym tonie, że po wybuchu trzeciego powstania: „Niemieckie miasta broniły się dzielnie. Nad Odrą
oraz przed Opolem i Kluczborkiem utworzono prędko nie-
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miecką linię oporu. Ochotnicy z całych Niemiec śpieszyli z pomocą”. Ponieważ nieustannie słyszymy i czytamy
kłamstwa o oddziałach Selbstschutzu, zacytuję ocenę,
jaką wystawił im naoczny i wiarygodny świadek ks. prałat
Carl Ulitzka, nienawidzący powstańców, przeciwnik ideowy Korfantego, duchowy przywódca Niemców na Śląsku
w okresie plebiscytu i powstań, nazywany w Rzeszy „niekoronowany król niemiecki Górnego Śląska”: „Niemiecki
Selbstschutz, który przeciwstawi się polskim powstańcom,
rekrutował się w przeważającej części z cudzoziemskich
członków oddziałów ochotniczych, jakie napływały na
Górny Śląsk ze wszystkich części Niemiec, [był też] wśród
nich późniejszy nazistowski męczennik Albert Leo Schlageter. Te oddziały ochotnicze, militarnie szkolone i w boju
zdyscyplinowane, zachowały się jak armia okupacyjna
w obcym kraju, nie ustępując polskim powstańcom pod
względem grozy, skłonności do zemsty, rabowania i mordowania. […] ponadto w grupach Selbstschutzu szerzył
się już wówczas antysemityzm i przyjmowano noszenie
swastyki”. Faktycznie poparcia Selbstschutzowi udzielili
na Śląsku jedynie sprowadzeni tu urzędnicy niemieccy,
zatrudnieni w administracji państwowej i przemysłowej,
ale i to bynajmniej nie wszyscy. W ocenie O. Kolumbana,
gwardiana w klasztorze franciszkańskim na Górze Św.
Anny podczas trzeciego powstania śląskiego, naocznego
świadka ówczesnych wydarzeń, Selbstschutz składał się
z doborowych żołnierzy niemieckich, a nie z przygodnych
ochotników. Wśród trzech tysięcy żołnierzy tej formacji,
jacy odbili Górę Św. Anny z rąk powstańczych, nie było
jego zdaniem ani jednego Ślązaka.
Ojciec Kolumban nie mógł się nadziwić, jak
sprawnie mała grupa powstańców zdobyła i opanowała
Górę Św. Anny: „Nikt by nie przypuszczał, że wystarczyło
na to około czterdziestu rezolutnych chłopców, uzbrojonych tylko w jeden karabin maszynowy i kilka karabinów
ręcznych, z dwudziestoma nabojami na chłopa”. Chwalił
tych chłopców, gdyż zachowali się przyzwoicie i uczestniczyli codziennie w nabożeństwach majowych, śpiewając
pełnym głosem polskie pieśni maryjne. Niemcy dla zdobycia Góry Św. Anny potrzebowali aż około 3 tysięce żołnierzy, 56 oficerów i jednego generała. Są to dane dość
dokładne. 20 maja, tuż po zdobyciu Góry Św. Anny – jak
pisze ojciec Kolumban – pojawiło się bowiem w klasztorze dwóch oficerów niemieckich. Pierwszy oświadczył zakonnikom, że są aresztowani, a drugi przedstawił się jako
adiutant sztabu Oberland i zażądał kwater dla 56 oficerów
i 600 żołnierzy. Następnego dnia dołączył do nich z wielką liczbą żołnierzy generał hrabia Bernhard von Hülsen,
dowódca formacji Oberland. Gwardian zanotował: „Nigdy
nie przypuszczałem, żeby nasz klasztor mógł stać się
kiedykolwiek kwaterą takiej awanturniczej bandy. Chcieli
wprawdzie i powstańcy w klasztorze ulokować swój sztab,
ale na moją prośbę, żeby respektowali to święte miejsce
i nie profanowali go zakwaterowaniem żołnierzy, okazali
tyle wyrozumienia, że od swych zamiarów odstąpili, gdyż
kwater było pod dostatkiem we wsi. Zupełnie inaczej było
z Niemcami. Ci nie prosili o kwatery w klasztorze, tylko
kategorycznie ich żądali. […] Zobaczyłem Rajski Plac wypełniony regularnym wojskiem niemieckim. W jednolitych
mundurach, hełmach, jednakowo uzbrojonych w karabiny
zwykłe i maszynowe, w maski gazowe i ręczne granaty.
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Stali jak mur – rząd za rządem, w odpowiednich odstępach. Podkreślam, że było to regularne wojsko – przynajmniej od 2500 do 3000 chłopa. Zatem regularne wojsko
walczyło po stronie niemieckiej i spowodowało przełamanie polskiego frontu pod Gogolinem, a więc nie formacje
Selbstschutzu, ani Bawarczyków, tylko regularne wojsko.
Zawsze się dziwiłem, że Polacy tej okoliczności lepiej na
swoją korzyść nie wykorzystali.” W zapiskach o. Kolumbana czytamy także o pewnej dezorientacji, panującej wśród
żołnierzy niemieckich, którzy nie mieli pojęcia o śląskich
sprawach. Co inteligentniejsi i bardziej moralni z nich, nie
ukrywali, że ich oszukano: „Kilkakrotnie oświadczali mi
nawet oficerowie, że gdyby wiedzieli, o co na Śląsku idzie,
nie byliby się w tej sprawie angażowali.” Zapiski te są tym
bardziej wiarygodne, że nie były przeznaczone do druku,
ani też do jakiejkolwiek agitacji politycznej, a ujawniono je
dopiero po sześćdziesiątej rocznicy trzeciego powstania
śląskiego, już wiele lat po śmierci ich autora.
Dawniej prawie na każdym cmentarzu górnośląskim były – a dziś w dużej mierze są jeszcze – mogiły poległych powstańców oraz pomordowanych przez
Selbstschutz osób cywilnych, natomiast nie ma prawie
zupełnie mogił poległych Niemców. Zapytałem kiedyś śp.
Fryderyka Kremsera – który słynął ze zbierania i dokumentowania wszelkich pamiątek niemieckich na Śląsku
Opolskim – czy są gdzieś mogiły poległych Selbstschutzowców. Odpowiedział mi, że gdzieś widział jedną, ale
nie mógł sobie przypomnieć, w której miejscowości. Martin Kunze wymienia w swoim przewodniku Führer durch
Oppeln und Umgeged (1972) jeden masowy grób Selbstschuzowców na cmentarzu w Leśnicy. Niemcy zabierali
ciała poległych żołnierzy Selbstschutzu do ich Heimatów.
Szkoda każdego człowieka zabitego, ale nie godzi się
stawiać znaku równości między poległymi powstańcami
a poległymi Selbstschutzowcami. Nie należy też kłaść na
jednej szali matczynych łez Ślązaczki, opłakującej syna
poległego w obronie swej ojcowizny i na tej ojcowiźnie,
oraz łez Bawarki, opłakującej syna, który poległ w obcym
kraju, dokąd udał się ochotniczo, z odległości blisko tysiąca kilometrów, dla rozboju lub poszukiwania przygód. A już
nie niegodziwością, lecz nieprzyzwoitością jest stawianie
znaku równości pomiędzy poległymi na Śląsku bojówkarzami Selbstschutzu a zamordowanymi przez nich osobami cywilnymi, wśród których byli także księża (i to nawet
Niemcy, sprzyjający Ślązakom), kobiety i dzieci, których
nic z powstaniami nie łączyło. Po faryzejsku zabrzmiały
słowa równające oprawców z ich ofiarami, wypowiedziane przez lidera „mniejszości niemieckiej”, posła Henryka
Krolla, przy Pomniku Czynu Powstańczego na Górze Św.
Anny w obecności wojewody opolskiego Adama Pędzioła
(dzięki Bogu nie śląskiego pochodzenia), podczas jednej
uroczystości rocznicowej.
Według niemieckich źródeł przeciwko powstańcom śląskim walczyło ponad 60 tysięcy żołnierzy sprowadzonych z głębi Rzeszy oraz nie więcej jak 6 tysięcy
miejscowych bojówkarzy. Nawet ochotnicza kompania
Selbstschzu, sformatowana i wyposażona przez księcia
von Pless Jana Henryka XVII w Książu (na obszarze ówczesnej regencji legnickiej), składała się z przyjezdnych
z głębi Niemiec żołnierzy, gdyż niemieccy Dolnoślązacy,
bezpośredni sąsiedzi polskich Górnoślązaków, wiedzie-
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li o co chodzi i do walk się nie garnęli. Siły powstańcze
ocenia sie też na około 60 tysięcy walczących i tylu zarejestrowano w Centralnej Kartotece Powstańczej. Udokumentowany w niej udział przyjezdnych Polaków, walczących w powstaniach śląskich, liczy nieco ponad dwa
tysiące osób. Niemcy próbowali w tragicznym wrześniu
1939 roku różnymi sposobami dorwać się do tej kartoteki,
ale na szczęście dla byłych powstańców, udało się ją na
czas z kraju wywieźć. Obecnie jest przechowywana w Instytucie Piłsudskiego w Nowym Jorku. Do dziś mało zbadany jest natomiast udział walczących po polskiej stronie
miejscowych Niemców, zżytych z ludem śląskim lub ożenionych ze Ślązaczkami. W „Leipziger Volkseitung” (nr
194 z 1 IX 1919) ukazała się zbiorowa wypowiedź takich
Niemców. Jeden z nich napisał: „Dwukrotnie byłem na
froncie, ale takich okropności, jakie miały miejsce tutaj,
nigdy jeszcze nie przeżyłem. Najpierw jest się bitym pałką
gumową do tego stopnia, że aż ciało w strzępach odpada
od kości, później trzeba śpiewać Deutschland, Deutschland über alles […]. My mieszkańcy Górnego Śląska, nie
wszyscy byliśmy za przyłączeniem nas do Polski, ale po
tych wypadkach będziemy Bogu dziękować za jak najszybsze przyłączenie nas do Polski.” Ks. Franciszek Marx,
niemiecki proboszcz w Starym Oleśnie, został przez bojówkarzy Selbstschutzu zamordowany tylko za to, że nie
odradzał swoim parafianom głosowania za Polską: „Choć
jestem Niemcem, jednak ja sam i mój lud polski oddamy
głos za Polską. Tak nakazuje mi uczynić moje kapłańskie
i obywatelskie sumienie.” Byli i tacy Niemcy, którzy nie
tylko słowem wspierali walczących o wolność Górnoślązaków. Zdaniem bł. Ks. dr Emila Szramka zdarzało się,
że „po polskiej stronie walczyli powstańcy, nieumiejący
po polsku” (s. 35). Odwrotnie też się zdarzało. Dzielny
dowódca kompanii śp. Szymon Koszyk, walczący pod
Zębowicami, słabo władał językiem polskim, a komendy
wydawał po niemiecku. Rozbarska grupa powstańców
zdobyła 111 karabinów aż w dalekiej Turyngii, w czym po-

mogli jej tamtejsi robotnicy niemieccy. W szeregach powstańców śląskich walczył m.in. wspomniany już wyżej
dr Artur Trunkhardt, Niemiec urodzony 1887 roku w Gelsenkirchen, z zawodu lekarz i publicysta, interesujący się
historią Śląska. Mieszkając i pracując na Ziemi Śląskiej,
nie miał najmniejszych wątpliwości, że jest to Ziemia polska i Polsce przynależna. W pierwszej wojnie światowej
był oficerem pruskim. Po wojnie redagował w Gliwicach
„Volksstimme”. Zaprzyjaźnił się z Korfantym, wstąpił do
Polskiej Organizacji Wojskowej i uczestniczył we wszystkich trzech powstaniach śląskich. W 1918 roku osiadł na
stałe w Rybniku. Po podziale Śląska założył w Polsce
niemiecką partię chrześcijańską, która była przeciwwagą dla antypolskiego Volksbundu i zagranicznej agentury
NSDAP. Wydawał gazetę „Katholische Volkszeitung”. Nie
wiemy ilu Niemców osiadłych na Śląsku walczyło po polskiej stronie, ale kilka tysięcy zwolenników Trunkhardta
aprobowało ich postępowanie. Niestety, władze polskie
po zawarciu paktu o nieagresji z Trzecią Rzeszą odniosły się wrogo do dra Trunkhardta. W kwietniu 1939 roku
stanął on przed polskim sądem, oskarżony o „zniewagę
dostojnika państwa ościennego”, którym był Adolf Hitler!
Skazano go na bardzo wysoką grzywnę, 10 miesięcy więzienia i konfiskatę gazety. Sąd apelacyjny zdążył jeszcze
przed wybuchem wojny wyrok ten zatwierdzić. Mimo to
w tragicznym wrześniu Trunkhardt walczył z niemieckimi
najeźdźcami, a następnie uczestniczył w podziemnym
ruchu oporu. Hitlerowcy wydali na niego siedmiokrotnie
wyrok śmierci i wyznaczyli 100 tysięcy marek nagrody
za jego głowę. Wojnę przeżył, ale odmówił jakiejkolwiek
współpracy z komunistami. Nigdy nie wyrzekł się niemieckiej narodowości i zawsze był także lojalnym, a nawet zaangażowanym, obywatelem polskim. Zmarł w 1965 roku
w Rybniku.
c.d.n.
ѥѥ

W „Leipziger Volkseitung” (nr 194 z 1 IX 1919) ukazała się zbiorowa wypowiedź takich Niemców. Jeden
z nich napisał: „Dwukrotnie byłem na froncie, ale takich okropności, jakie miały miejsce tutaj, nigdy jeszcze
nie przeżyłem. Najpierw jest się bitym pałką gumową do tego stopnia, że aż ciało w strzępach odpada od kości,
później trzeba śpiewać Deutschland, Deutschland über alles […]. My mieszkańcy Górnego Śląska, nie wszyscy
byliśmy za przyłączeniem nas do Polski, ale po tych wypadkach będziemy Bogu dziękować za jak najszybsze
przyłączenie nas do Polski.”
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Lech Ludorowski

MIŁOSNE PODBOJE MAŁGORZATY
Powroty do Fredrowskiej „Ciotuni”
„Kiedy Fredrowska Ciotunia zjawiła się na scenie,
nikt nie powitał jej z nadmiernym entuzjazmem. Uhonorowano ją prapremierą we Lwowie u J. N. Kamińskiego 16
czerwca 1834 r., ale też na tym razie się skończyło. Drugi
raz w tym roku już jej nie wystawiono. Wyglądało to na porażkę. „Damom i huzarom” w roku premiery (1825) przypadło wznowienie zaraz za miesiąc, „Śluby panieńskie”,
kiedy pokazano na scenie, musiano w tymże roku (1833)
wznawiać siedem razy; podobnież „Zemsta”, już w pierwszym roku (1834) wypełniła po premierze sześć jeszcze
wieczorów. Rychłej ponownej wizyty „Ciotuni” w teatrze
jakoś nikt się nie domagał. Przez sześć lat następnych
wystawiano ją zaledwie sześć razy, a więc raz na rok. Gościnność umiarkowana”.
(...)
„Swego renesansu na deskach scenicznych miała się „Ciotunia” nie doczekać, kariera jej nie ma w swych
dziejach tego, co się nazywa <wydarzeniem teatralnym>.
„Jest głupia i śmieszna, śmieszna i głupia; zalotne stare
pudło. Dla reżysera sztuki musi być nie lada kłopotem,
żeby taką rolę obsadzić. Niełatwo o dojrzałą i uzdolnioną
artystkę, która chciałaby przez swą rolę stać się pośmiewiskiem widowni nie mogąc przeciwdziałać choćby odrobiną ujmującego uroku”.
Stanisław Pigoń
*
„Dojrzałe komedie Fredry cechuje głęboka polifonia estetyczna: poszczególne wypowiedzi kreowanych
przez niego postaci są w stosunku do siębie wielokrotnie
różne i wielokrotnie podobne. Jest to ponadto charakteryzacja uwarunkowana wielostronnie: indywidualnością
bohatera,
sytuacją psychologiczną (układem stosunków przedstawionych w akcji, w fabule), pochodzeniem
socjalnym, profesją, a nawet – czasem akcji”.
Teresa Skubalanka
I.
Oddajmy najpierw głos wielkiemu badaczowi Fredry, Stanisławowi Pigoniowi, który najwnikliwiej dotąd rozpoznał „zagadki” tej osobliwej i niezwykłej komedii o ciotuni Małgorzacie.
„Kiedy Fredrowska „Ciotunia” zjawiła się na scenie, nikt nie powitał jej z nadmiernym entuzjazmem. Uhonorowano ją prapremierą we Lwowie u J.N. Kamińskiego
16 czerwca 1834 r., ale też na tym razie się skończyło.
Drugi raz w tym roku już nie wystawiono. Wyglądało to
na porażkę. „Damom i huzarom” w roku premiery (1825)
przypadło wznowienie zaraz za miesiąc, „Śluby panieńskie”, kiedy pokazano na scenie, musiano w tymże roku
(1833) wznawiać siedem razy; podobnież „Zemsta”, już
w pierwszym roku (1834) wypełniła po premierze sześć
jeszcze wieczorów. Rychłej ponownej wizyty „Ciotuni”
w teatrze jakoś nikt się nie domagał. Przez sześć lat następnych wystawiano ją zaledwie sześć razy, a więc raz
na rok. Gościnność umiarkowana.
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Inne sceny też się nie kwapiły z zaproszeniami.
W Krakowie wystawiono komedię dopiero w roku 1839,
w Warszawie jeszcze później, bo aż w ćwierćwiecze po
lwowskiej premierze (1858). Ni tu, ni tam żadnej staranniejszej recenzji jej nie poświęcono. Nie miała nieboga
szczęścia do ludzi. Nie pomógł nawet niezwyczajny zabieg inscenizacyjny: wystawiono „Ciotunię” w Krakowie
w 1866 r. w kostiumach stylowych, w ten sposób jedną
z pierwszych chyba Fredrowskich komedii obyczajowych.
Przetransponowano ją zarazem w odmienną niejako kategorię artystyczną, poddano zabiegowi odmłodzenia.
Ale i to nie pomogło. Do wznowienia i w tym przystroju
również nie przyszło. Swego renesansu na deskach scenicznych miała się „Ciotunia” nie doczekać, kariera jej nie
ma w swych dziejach tego, co nazywa <wydarzeniem teatralnym>.1
Znakomity historyk literatury widzi „przyczyny
trudnego żywota scenicznego tej komedii” zarówno „w samej materii” utworu („pewne jego niedociągnięcia”), jak
też w „okolicznościach postronnych”, „natury raczej personalnej” (można by powiedzieć: aktorskiej). Wiążą się
one z samą koncepcją ciotuni Małgorzaty, „filaru sztuki”,
„głównej podpory jej komizmu”, „kobiety zaawansowanej
w latach, której postępowanie wydaje się piętrzeniem
śmieszności”.2 Monstrualna kobieta.
„Jest głupia i śmieszna, śmieszna i głupia; zalotne
stare pudło. Dla reżysera sztuki musi być nie lada kłopotem, żeby taką rolę stosownie obsadzić. Niełatwo o dojrzałą i uzdolnioną artystkę, która chciałaby przez swą rolę
stać się pośmiewiskiem widowni nie mogąc przeciwdziałać choćby odrobiną ujmującego uroku”.3
„Co tu kłopotu z tą „Ciotunią”!
Spróbujmy spojrzeć na „kłopoty” z „Ciotunią” i na sam
utwór w sposób odmienny 4 niż Autor cytowanego tu studium.
II.
Ranga artystyczna „Ciotuni” w sztuce komediopisarskiej genialnego autora „Zemsty” (nie tylko dla
dawniejszych, ale i współczesnych fredrologów) bywała
sprawa trochę kłopotliwą, a nawet dwuznaczną. Jak to
możliwe, że zrodzona w kręgu arcydzieł komedia o ciotuni Małgorzacie nie dorównuje ich wielkości? Wielkości nie
kwestionowanej przez nikogo! Głosy takie, znamienne dla
dawniejszych badaczy, czegoż są objawem? Paradoksów
wielkiego Fredry czy paradoksu samej fredrologii? A może
paradoksu badaczy skłonnych nieraz do apriorycznych
uogólnień i pochopnego wartościowania, osądzającego „błąd” w sztuce poza jej historycznym i strukturalnym
kontekstem wedle zabsolutyzowanych kryteriów. Dodajmy jednak na usprawiedliwienie znakomitych poprzedników: pokusa pozornych paradoksów twórczości wielkiego
komediopisarza, jej w istocie rytm dwutorowy stwarzały
(i stwarzają nadal) zbyt silne i ponętne a efektowne formuły interpretacyjne, przy tym łatwiejsze i bardziej jednoznaczne. Sprawa „Ciotuni” nie jedynym, zresztą, tego
przykładem.
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III.
Utwór ten, jak wiadomo, przynależy chronologicznie do szczytowego okresu (1826-1835) twórczości
autora „Trzy po trzy”. Ciąg ów obejmuje pięć, arcydzieł:
„Śluby panieńskie (1826-1827, 1832), „Pana Jowialskiego” (1832), „Zemstę” (1832-1833), „Ciotunię” (1834?) oraz
„Dożywocie” (1835), aczkolwiek nie wiadomo dokładnie,
jaka jest data i okoliczności jego powstania (co mogłoby naświetlić genezę pewnych motywów i ich krążenie
w artystycznym krwioobiegu komediopisarstwa Fredy
oraz dostarczyć ważnych przesłanek interpretacyjnych
tej komedii).
Stanisław Pigoń, znakomity badacz i twórca pomnikowej edycji „Pism wszystkich” Fredry (rozpoczętej
w roku 1955 i ciągnącej się przez trzy następne dekady) na podstawie własnych dociekań i wcześniejszych
ustaleń (zwłaszcza Eugeniusza Kucharskiego) stwierdza,
iż czas powstania „Ciotuni” może być określony tylko
w przybliżeniu „na podstawie domysłów” takich, jak „pewne aluzje polityczne, związane z okresem represji rządowych austriackich po wyprawie Zaliwskiego”5, a więc datę
narodzin utworu odnieść należy do drugiej połowy roku
1833 lub początku 1834. Prapremiera komedii natomiast
odbyła się w teatrze lwowskim 16 czerwca 1834 r. Inny
badacz, Kazimierz Wyka, ustala powstanie utworu na rok
1834.6
A więc narodziła się „Ciotunia” w prześwietnym
sąsiedztwie „Zemsty” i „Dożywocia” i w tym sąsiedztwie
usytuowana – czuje się trochę niepewnie – narażona na
naturalne a bezpośrednie porównania. Nie były one dotąd
dla „Ciotuni” korzystne, nie były nimi zwłaszcza – w przeciwieństwie do praktyki teatralnej bardzo często i chętnie
po tę komedię sięgającej – sądy wybitnych historyków literatury, pionierów fredrologii. Pozostawmy na razie rzecz
w formie pytania: czy słusznie?
Już Stanisław Tarnowski, pierwszy monografista
Fredry, wyrokował o „Ciotuni”, że „byłaby bardzo zabawną, gdyby szczerze f a r s ą być chciała, gdyby nie wspinała się czasem niezgrabnie na szczudła, żeby udawać
w y ż s z ą k o m e di ę” 7 (podkr. L. L.). Opinię tę po latach
potwierdził także Ignacy Chrzanowski w swojej monografii „O komediach Aleksandra Fredry” pisząc: „rzeczywiście sława Fredry niewiele by ucierpiała na tym, gdyby
nie było Aliny i Flory, Edmunda i Zdzisława”, ale nie bez
satysfakcji konstatował, iż „gdyby nie było samej Ciotuni,
a i szambelana Kawalerskiego, byłoby jednak szkoda”. 8
W obu tych sądach, wyraźnie zresztą wartościujących,
postępowanie wartościujące aksjologiczne, mimo różnic,
jest podobne. Pierwszy krytyk uzasadnia swoją ocenę
wskazaniem swoistej hybrydyczności, braku „czystości” gatunkowej utworu, niezdecydowania gatunkowego. „Ciotunia” byłaby „dobrą farsą”, gdyby nie udawała
„wyższej komedii” – twierdzi Tarnowski, sugerując jednocześnie normatywny postulat „jednolitości” tonu (a więc
i w pewnym sensie jednolitości genologicznej) jako warunek artystycznej udatności dzieła. Nie aprobuje bowiem
(przynajmniej w tym sądzie) typów pośrednich, a więc
farsy z elementami „wyższej” komedii czy też „wyższej”
komedii z elementami farsy. A może nie aprobuje tylko
fakturalnego połączenia tych czynników w „Ciotuni”?
Ocena Chrzanowskiego natomiast, słusznie wy-
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różniając artyzm kreacji dwóch postaci, pomija i jakby
degraduje pozostałe figury komediowe, eliminuje też całość strukturalną utworu, która po to przecież istnieje, aby
świetność głównych bohaterów mogła się w pełni ujawnić.
Świetność Małgorzaty i Kawalerskiego, tak jak świetność
Jowialskiego, Gustawa i Anieli, Raptusiewicza i Milczka,
ujawnić może tylko jako wynik określonych relacji kompozycyjnych doskonale funkcjonujących elementów w artystycznej strukturze „Pana Jowialskiego”, „Ślubów panieńskich”, „Zemsty”.
„Ciotunia” jako typ utworu: farsą, udającą „wysoką” komedię, czy komedia z elementami farsowymi? Czy
i jakie konsekwencje ideowe i artystyczne stąd wynikają?
Czy jest to w końcu utwór artystycznie udany? Aby chociaż ogólnie na to pytanie odpowiedzieć, należy przyjrzeć
się bliżej porządkowi konstrukcyjnemu „Ciotuni”. Proponuję zastosowanie odmiennego niż zazwyczaj klucza interpretacyjnego.
IV.
Strukturę komedii Fredry chcę tu rozpatrzyć
z punktu widzenia czynnika istotnego dla ontologii
r o d z a j o w e j dramatu, a mianowicie, z punktu widzenia obecnych i dla tego typu genologicznego charakterystycznych zjawisk t r z e c h a k c j i. Jakie to akcje?
Jak je rozumieć?
Na ogół traktuje się akcję (czy też niekiedy tzw.
„wydarzenie” dramatyczne) jako układ ontologicznie jednolity, nierozszczepialny, „prosty”. Układ niepodzielny, prymarny. Takie ujęcie jest jednak zupełnie niewystarczające
do zamierzonej w niniejszym studium analizy dramatycznych wydarzeń, ponieważ ich struktura nie jest jednolita,
lecz zróżnicowana, można powiedzieć „wielowarstwowa”,
polifoniczna.
Struktura akcji (zdarzeń) w utworze dramatycznym operuje w istocie trzema r ó ż n y m i rodzajami
zdarzeniowości, tworzącymi trójwarstwowy zestrój, potencjalnie polifoniczny (nie w znaczeniu Bachtinowskim,
lecz w znaczeniu prawie „muzycznym”), a więc jakby równoczesny, wzajemnie powiązany zestrój. Składa się nań:
akcja r u c h u s c e n i c z n e go, akcja n a p i ę ć
e m o c j o n a l n y c h, i „w ł a ś c i w a” akcja dramatyczna (sekwencja „intrygogennych” ważnych postanowień,
decyzji, aktów woli, „wewnętrznych” decyzji i sytuacji).
Zapisana głównie w didaskaliach, lecz implikowana także w całej substancji słownej utworu i w kreacjach
jego aktorów, akcja ruchu scenicznego – wyznaczana dynamiką układów sytuacyjnych – obejmuje wszelkie zjawiska „dziania się” z e w n ę t r z n e g o, a więc wszystkie przejawy ruchowej aktywności postaci, jak mimika,
pantomimika, gestyka, sposób mówienia, poruszania,
zachowania się, oraz w ogóle wszelki ruch przedmiotów
i zjawisk.
Akcja dramatyczna (w przyjętym tu rozumieniu)
stanowi logicznie powiązany, hierarchiczny układ zdarzeń (podmiotowych – w relacji postaci), ujęty w ramy
zawiązania i rozwiązania, rozgrywający się zarówno
w płaszczyźnie zjawisk „zewnętrznych”, jak i wewnętrzno-psychicznych. Akcja napięć emocjonalnych natomiast
operuje celowo zamierzonymi procesami uczuciowymi,
ekspresją estetycznych przeżyć (oczywiście różnych
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w różnych gatunkach dramatycznych, tj. komizmem w komedii).
Ogólną akcję (jeśli tak rzec można) dzieła dramatycznego współtworzą zatem te trzy wymienione, polifonicznie zespolone pasma: ruchu scenicznego, napięć
emocjonalnych i akcji dramatycznej, przebiegające przez
cały utwór w różnych wszakże nawarstwieniach, współbrzmieniach i zawęźleniach. Przykładem z bardzo znanej
komedii Fredry objaśnię sensowność przedstawionej tu
propozycji.
Tak na przykład dramaturgią początkowych scen
„Ślubów panieńskich” rządzi przede wszystkim potęgująca się akcja ruchu scenicznego. W króciutkiej scenie 1.
strażujący przed drzwiami Gustawa zniecierpliwiony Jan
chodzi, patrzy w okno, ziewa. W scenie 2. ruch wzrasta,
gdy usiłuje on zatrzymać i odciągnąć zatroskanego Radosta od wejścia do pokoju synowca a to zastępowaniem
mu drogi, a to nieporadnymi argumentami wyjaśniającymi, dlaczego stryj nie powinien tam wchodzić. I rośnie
nadal aż do momentu, kiedy w prześmiesznej scenie 3.
powracający z nocnej hulanki Gustaw demaskuje swoją
nieobecność, włażąc do domu przez okno. W scenach
tych jest sporo ruchu, ale nie ma jeszcze zdarzeń o dramaturgicznej mocy kreowania intrygi. Nie ma jeszcze
owego działania dramatycznego, zmierzającego do osiągnięcia określonego celu, a więc brak czynnika, który jest
niezwykle istotny dla struktury dramatu. Zdarzenia te natomiast rozwijają wstępną ekspozycję utworu, służą prezentacji i motywacji wprowadzonych postaci i współtworzą zwłaszcza efekty komizmu sytuacyjnego oraz postaci.
Są one zatem (aczkolwiek nie wszystkie) instrumentalne
wobec wywoływanych za ich pośrednictwem wartości i jakości estetycznych. Można by je nazwać, posiłkując się
propozycją terminologiczną R. Bathes’a, mianem „katalizy”9, mają bowiem charakter uzupełniający, „wypełniający”
jedynie (jak dowodzi przywoływany badacz) „przestrzeń”
zdarzeniową dramatu. Natomiast zdarzenia samej akcji
dramatycznej pojawiają się dopiero jako wynik podjętych
przez Gustawa działań, mających (wedle francuskiego
teoretyka) charakter tzw. „funkcji kardynalnych”, „rdzeni”10
- hierarchicznie najważniejszych – wytwarzających momenty zwrotne i fazy przełomowe w utworze. W przypadku zaś Gustawa – działań co najmniej dwukierunkowych
– bo zmierzających do „pokonania” Klary i pozyskania
Anieli.
V.
Zobaczmy teraz, jak konstruuje Fredro całą polifonię akcji w komedii o pannie Małgorzacie. Oto, akt
I „Ciotuni” – otwiera krótka, zwarta, brawurowa scena,
niby intrada opery buffo – rozbiegana w żywiołowym ruchu i wrzawie pięciu wołających głosów. Wyrwani niemal
z porannego snu Alina i Flora, Edmund, Zdzisław i Szambelan śpieszą na pomoc pannie Małgorzacie. To gwałtowne, jakby wręcz równoczesne presto wołających głosów,
cichnie i wolnieje przy końcu sceny wraz z wyjaśnieniem
przyczyny alarmu ciotuni. Jest nią … pajączek spacerujący po odkrytym biuście Małgorzaty, którego Szambelan,
wypatrzywszy przez … lornetkę, strząsa na podłogę, lecz
wyprasza dlań życie. Ta uwerturowa, znakomicie skomponowana scena, wprowadza od razu wszystkie postaci
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komediowe, cały działający w późniejszej intrydze zespół
– operowe tutti. Uruchomiona w niej dynamika scenicznych zdarzeń współtworzy kapitalne sytuacje komiczne
(może farsowe, nie szkodzi!) i efekty groteskowe (w scenie 2) z pająkiem oraz oświadczynami Szambelana.
Początek komediowej intrygi zarysowuje się dopiero w dialogu z Małgorzatą (w scenie 2), gdy Szambelan obmawia Edmunda i próbuje (na razie bezskutecznie)
nastawić ją przeciwko tajemniczemu oficerowi, a rozwija
w scenach 3 i 4, w których Zdzisław, Flora i Kawalerski
radzą nad sposobami pozbycia się Edmunda i ustalają
wspólny plan działania: spreparowanie listu, mającego
skompromitować go w oczach Aliny. Tak więc, w scenie 4
intryga jest zawiązana i role w niej rozdane poszczególnym postaciom (także ciotuni). Ale sama intryga od razu
ulega skomplikowaniu, wielokierunkowemu rozwidleniu,
przygotowując punkt wyjścia późniejszym nieprozumieniom.
Oto pięćdziesięcioletnia, przekwitła (niestety) stara panna, ciotunia Małgorzata, wierzy w siłę swych uwodzicielskich wdzięków, którymi podbiła już serca wszystkich mężczyzn i zgadza się teraz uwodzić dziarskiego
młodego oficera, Edmunda, przedkładając go ponad postarzałego Szambelana. Oto szambelan Kawalerski, konkurent Małgorzaty, przekonany, że piękna, młoda i bogata
Alina właśnie jego (a nie Edmunda) wybierze na męża,
ochoczo przystępuje do walki przeciwko swemu rywalowi.
Oto i kolejna „ciemna persona”. Perfidny Zdzisław oszukuje starzejącą się Florę, obiecując jej małżeństwo, gdy
istotnym celem jego zabiegów jest właśnie Alicja (plany te
odsłania w scenie 6). Z równą też cyniczną bezwzględnością, pod pozorem przyjaźni, usiłuje „naciągnąć” Edmunda na zwierzenia (scena 7), by je wykorzystać przeciwko
niemu. Ale oto i następna „perełka” w tymże kwartecie komediowych intryg. Panna Flora chętnie podejmuje działania przeciwko Alinie i Edmundowi w nadziei poślubienia
Zdzisława.
Jak więc widać – w akcie I skrystalizowały się aż
cztery różne knowania – i ten kołowrót poczwórnej intrygi
puszczony w ruch będzie się obracał z mistrzowską precyzją w coraz szybszych komediowych obrotach.
Zaczęta w ten sposób akcja dramatycznych działań poprzez dialogową aktywność postaci splata się przede
wszystkim z efektami komizmu słownego, obficie nasyconego refleksami dowcipu, ironii, złośliwości czy drwiny.
Komizm słowa, komizm zabawnych nieporozumień i komizm postaci rozwija się więc w charakterystycznym dwugłosie z akcją intrygi komediowej. Równocześnie maleją
efekty komizmu sytuacyjnego i stowarzyszona z nim akcja ruchu scenicznego, płynącego aż do końca aktu I we
względnie równomiernym allegretto.
Znacznie dłuższy akt II jest odmiennie komponowany, posiada on sporo miejsc dramaturgicznie „pustych”. Działania dramatyczne bowiem (owe „funkcje
kardynalne” – „rdzenie” – wedle R. Barthes’a) zostały tu
wyraźnie ograniczone i rozwijają intrygę (w różnym stopniu ważności) tylko w czterech (na dwanaście) scenach.
I tak w dialogu zwierzeń (scena 5) ciotunia budzi zazdrość i podejrzenia Flory co do prawdziwych zamiarów
Zdzisława, wszczynając mimowolną i niewiele znaczącą
intrygę, a w scenie 8 sugeruje Szambelanowi („Szczęśli-
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wyś, szambelanie – ręczy Małgorzata”)11 sukcesy w jego
konkurach do Aliny. Tym samym popycha go do dalszych
zalotów, jaki i działań przeciwko Edmundowi, aczkolwiek
działania te (scena 9) – próba skompromitowania oficera sfabrykowanym przeciwko niemu listem – demaskują
samego intryganta, Zdzisława. Nawet przejęcie (w scenie 12) listu do Edmunda przez Florę (wbrew namowom
Zdzisława nierozpieczętowanego) i groteskowo-farsowy
list siostry do Szambelana z plotkarską wersją tajemnicy
urodziwego oficera (że zabił on w pojedynku aż trzech
pułkowników, że porwał córkę kasztelana i że jest ranny
w rękę) nie prowadzi do jego identyfikacji, wzmaga tylko
domysły, nie generując jeszcze natychmiastowych skutków.
Jednakże owa nikłość intrygi dramatycznej jest
prawie niezauważalna, dzięki nieustannie rozwijanej akcji napięć komicznych i szybko płynącemu ruchowi scenicznemu. Jednocześnie obroty komiki stają się coraz to
inne: inne w sytuacyjno-słownej grotesce sceny 1, inne
w jaskrawo farsowej grotesce językowej listu siostry Kawalerskiego w scenie 12. Uderzają ironią i drwiną w dialogach Aliny z Małgorzatą (scena 7) i dzięki rosnącym przezabawnym wprost nieporozumieniom ciotuni, ulegającej
komicznej ułudzie narcyzmu jej staropanieńskich iluzji
o swych nieograniczonych możliwościach podbojów na
polu Erosa, święcie przekonanej, że wszyscy mężczyźni
uwzięli się na jej cnotę! Zaambarasowana wręcz nadmiarem konkurentów ciotunia woła:
Był jeden, potem drugi – traf! Jest ci i trzeci…
A, dajcież mi pokój! A tego za wiele!
Serca swego na troje dla was nie rozdzielę –
Wszak jest Alina, Flora… Czemóż wszyscy do mnie?
A wszystkich miłość straszna, zazdroszczą ogromnie:
Alin o Edmunda, Flora o Zdzisława;
Edmund mnie nie odstąpi – Szambelan ma prawa…
Zdzisław także się sroży… Tu się krew potoczy!
Lecz cóż ja temu winna? Gdzie mam podziać oczy?12
Akt III „Ciotuni” do sceny 7 jest prawie dramaturgicznie „pusty”. Intrygi komediowe zostały tu wyraźnie
wyciszone, są prawie nieobecne, ale czytelnik i widz teatralny nie zwróci na to uwagi, pochłonie go bowiem żywe
tempo scenicznych zdarzeń, duża ruchliwość postaci
i siła komiczna poszczególnych scen. Owa vis comica
wybucha brawurową wręcz groteską w scenie 2, zaczętej w dyskretnym piano monologów na stronie, a zakończona krzykliwym forte obopólnych inwektyw Małgorzaty i Szambelana: „ Stary cietrzew w malignie!”, „Szalona
papuga!”. W scenie, w której (podobnie jak w „Zwadach
miłosnych” Moliera) wzajemne zwracanie sobie wcześniejszych podarunków, owych igieł, pieczątek, sygnetów,
kurdianu (wykałaczki), okularów, siarniczki (nitki służącej
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do zapalania), tabakierki, listka aloesu, kawałka cukierka,
tasiemeczki i guziczka i świderka – tworzy arcyśmieszną
i coraz szybszą licytację, kończącą się kapitalną pointą:
Małgorzata
A na strychu – z listami beczka i kuferek.
Szambelan
I ja swoje odstawię, jeno sanna będzie.13
Scena ta, pełna żywiołowego komizmu postaci,
sytuacji, słownej komiki, sugeruje jednocześnie jakby jakąś zapowiedź istotnej zmiany w dotychczasowym układzie personalnym. Ale to tylko pozory, ponieważ kolejne
sceny (do 7 włącznie) nie generują żadnych zdarzeń ważnych dla intrygi komediowej, a nawet ją do pewnego stopnia odwlekają poprzez uboczny konflikt Flory ze Zdzisławem (sceny 2 – 3) i niezdecydowanie tegoż w rozgrywce
z Edmundem. Intensywny ruch sceniczny i krótkość scen
utrzymują dość szybkie tempo – allegro – sekwencji zdarzeniowych.
Dopiero scena 8 przyniesie nagłą zmianę sytuacji
dramatycznej: pierwszy sukces knowań Zdzisława sugerującego odkrycie tajemnicy (rzekomego morderstwa)
Edmunda i skłaniającego przestraszoną, lecz pełną determinacji Alinę do podjęcia decyzji o natychmiastowym
wyjeździe ukochanego, potwierdzonej w scenie w scenie
9 i wybłaganej w następnej (10) na Astolfie (to prawdziwe imię Edmunda). Podjęta na końcu tej sceny ważna
decyzja o obdarowaniu przez Edmunda swoich przeciwników, a zwłaszcza Zdzisława, parą pistoletów (jako
gest szlachetnej wzgardy za doznane krzywdy) okaże się
rozstrzygająca w korzystnym dla pozytywnego bohatera
rozwiązaniem dramatycznych wydarzeń. Na razie jednak – zgodnie z poetyką komedii – sukces odnosi „czarny
charakter” – Zdzisław – chełpliwie pewny już swego tryumfu nad pokonanym rywalem (i to bez udziału „sojusznika” Szambelana!).
Ale radosna feta obu intrygantów zmienia się nagle w scenę groteskowego przestrachu (przerażenia), gdy
na widok służącego Jana (przenoszącego wyczyszczone
pistolety) usiłują zrzucić na siebie winę i wcisnąć sobie
wzajemnie przejęty list do Edmunda, a gdy ten w scenie 12 ofiarowuje broń Zdzisławowi i Szambelanowi jakby
z wezwaniem na pojedynek, drżący ze strachu Kawalerski oddaje list adresatowi. Sytuacja ta wyznacza moment
głównego przełomu w intrydze komediowej, przygotowując natychmiastową kulminację w scenie 13 – dowód niewinności Edmunda (w liście pułkownika), który przywraca
mu dobre i własne imię A s t o l f a – i wraz z nim – niczym nie zagrożoną już pozycję, a jednocześnie odkrywa
drugą tajemnicę – tajemnicę jego małżeństwa z Aliną.
I teraz błyskawicznie rozwiązują się wszystkie intrygi, rozpadają wszystkie podstępne działania: skompromitowany Zdzisław – wymyka się chyłkiem i ucieka, Flora
– prosi o wybaczenie, Małgorzata –powraca do swego
dawnego „hołdownika”, Szambelana. Rytm zdarzeń dramatycznych, skupioną w pięciu końcowych scenach dramaturgię przełomu intrygi komediowej, wspiera zarówno
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zintensyfikowana, wzbogacona ekspresja komiki, akcja
efektów komicznych, jak i akcja ruchu scenicznego biegnące szybkimi i coraz prędszymi obrotami do komediowej kulminacji. Finalną fazę „Ciotuni” współtworzy więc
cały ów „trójgłosowy”, polifoniczny zestrój trzech akcji,
komponowany z mistrzowską wprawą, precyzją i wielka
brawurą sztuki komediopisarskiej. Zresztą, dotyczy to nie
tylko znakomitego finału, lecz całego utworu.
VI.
„Ciotunię”, powstałą w wielkim sąsiedztwie „Zemsty” i „Dożywocia”, łączą przede wszystkim wspólne
cechy m i s t r z o w s k i e j s z t u k i k o m e d i o t w ó r c z e j i ś w i e t n a e s t e t y k a k o m i z m u,
wydaje się zaś dzielić skala ważności ukazanej w niej problematyki. Powinienem obecnie jeszcze dopowiedzieć, że
dzieli nie skala samej „ważności”, ile wyrazistość i skupienie zarysowanych w niej tematów. Nie brakuje przecież
w „Ciotuni” rozważań o doniosłych sprawach.
Odnajdujemy tu dojrzałą mądrość Fredrowego
optymizmu, wiarę w moralny ład świata, szereg trafnych
spostrzeżeń, interesujących myśli i pouczeń wyrażonych
w utworze zagadnień. Mamy tu różne aforystyczne refleksje o naturze ludzkiej (o kobiecie jako istocie kierującej się
„mądrą chytrością”, „zwodniczą”, nieprzewidywalną i niezrozumiałą – wypowiedź Zdzisława w akcie II, scenie 4),
o niepoznawalnych tajemnicach uczuć („Wielką zawsze
zagadką jest serce człowieka” – Flora akt III, scena 3). Są
też liczne uwagi o motywach postępowania człowieka, refleksje o rozterkach i dylematach moralnych, wskazówki
i zalecenia, dydaktyka dyskretnych pouczeń. I oczywiście
– przestróg.
Jest bowiem „Ciotunia” swoistą lekcją p r z e s t r o g i. Przed naiwnością, łatwowiernością! Należy
unikać ludzi narzucających się ze swoimi usługami, czyli
„ofertowniczków” i nie ufać nadmiernie powiernikom, czyli
„wiernikom”. Nie dać się im zwieść i oszukać. Expressis
verbis tę przestrogę – przejętą od „protoplasty rodu, Andrzeja Maksymiliana Fredry, poety, moralisty i polityka –
umieścił autor na początku utworu:
„Strzeż się ofertowniczków, którzy różne kształty
i postaci, według czasu, łatwo na się biorą, a wiernikami
się czynią” i – dopisuję dalszy ciąg owego aforyzmu ze
staropolskich „Przysłów mów potocznych” – „Takich –
tam przyjaźń, gdzie wziątek; każdy postępek nie z cnoty,
ale z prywaty” (przysłowie nr 195).
Ten trop interpretacyjny komedii jest we fredrologii prawie niedostrzegany. Oczywiście, lekcja przestrogi
i cała (by tak rzec) – „filozofia znaczeń” – jest w „Ciotuni” mniej „ostentacyjna”, chyba bardziej „rozproszona”
i „przesłonięta” aurą ludyczności, więc nie posiada takiej
wyrazistości, jaką odznaczają się pozostałe „wielkie”
sztuki tego okresu. Dominuje tu ciągła ekspresja komizmu, prawdziwa erupcja śmieszności, to (jak zauważa
prof. Pigoń) „spiętrzenie śmieszności”, z której utkana
jest cała (nieco „farsowa”) „ontologia” postaci ciotuni –
zwłaszcza jej narcystyczne iluzje, urojenie egotyczne.
Cała arcyśmieszna strategia staropanieńskich podbojów
miłosnych Małgorzaty – eksponowana zwłaszcza w akcie II i III. Brawurowa komika potęguje „zabawowy” klimat
utworu i „przyciemnia” poniekąd świat jego ważnych te-
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matów. Bo w „Ciotuni” są ważne sprawy.
Uzasadnione staje się więc ponowienie poznawczego pytania (a robię to, z przyjemnością, po raz kolejny) pytania – zresztą chętnie stawianego przez tradycyjną fredrologię – czy mianowicie „Ciotunia” – jest komedią
psychologiczną w jej szerokim rozumieniu (a więc eksponującą także dyskurs moralno-filozoficzny, motywy społeczno-obyczajowe, wizję świata). Czy jest (wedle określaną dawnego nazewnictwa) komedią „charakterów”,
czy też komedią „intrygi” („akcji”, „celowych” działań)?
Lub może – jakimś typem pośrednim – z wyraźnie zdefiniowaną „dominantą”, ale także i – „subdominantą”. W takim rozumieniu można by określić „Ciotunię” jako „psychologiczną” („upsychologizowaną”) – komedię „intrygi”,
komedię celowych działań – o głęboko psychologicznomoralnych umotywowaniach. Ileż bowiem znakomitych
obserwacji psychologicznych złożyło się na świetną kreację Flory, Zdzisława, ileż na kreację Małgorzaty i postarzałego Szambelana! W dalszych fragmentach studium
dodam do już poczynionych na ten temat nowe uwagi,
spostrzeżenia i interpretacje.
VII.
W cennych komentarzach wydawniczych do „Ciotuni” prof. Stanisław Pigoń podkreśla wartość problematyki psychologiczno-moralnej tej komedii, wiążąc ją głównie
z postaciami Flory i Zdzisława. Ocenił on postać Flory
jako jedną z wybitniejszych kreacji artystycznych.
„To w galerii postaci stworzonych przez Fredrę
jedna z przednich, o skomplikowanym, w komedii znakomicie pogłębionym charakterze. W założeniu charakter
to ujemny, a przecież sam w sobie i przez sytuację życiową uderzający i po ludzku biorąc – bynajmniej nie odpychający. Ambitna – dokuczyło jej życie na łasce bogatej
krewnej – w zamążpójściu widzi deskę ratunku. Przekwitająca – pożąda męża z podwójnym upragnieniem;
trwogi i udręczenia staropanieństwa odsłoniła z przenikającą otwartością (akt I, w. 199-216). Inteligentna, zdolna
do introspekcji, bystra też w obserwacji otaczającego ją
życia, wcześnie orientuje się, że wpadła w pułapkę szubrawca. Namiętna – ma w sobie coś demonicznego i zdaje sobie z tego sprawę. Skrzywdzona, „odpłaci godnie”
wiarołomnemu kochankowi, ale tego nie dosyć! Ma ona
w sobie coś z zaciekłej mściwości bohaterów Byrona, którzy, zawiedzeni w szczęściu, darzą nienawiścią nie tylko
winowajcę, ale cały otaczający świat, nie znoszą widoku
szczęścia innych i w przepaść swej rozpaczy chcą pociągnąć wszystkich. (…) Ostatecznie zawiedzie ją wszystko i opuszczona pędzić będzie resztę życia na gorzkim
chlebie łaski, zatruwając siebie samą i otoczenie goryczą
swego zawodu. (…) Pokazał autor nie tylko jej przewrotność, lecz także jej niepospolite bogactwo wewnętrzne.
Co ważniejsza, odsłonił zarazem złą dolę i cierpienie zwykłego, z błota ziemi stworzonego, a przez układ stosunków życiowych skrzywdzonego człowieka. W ten sposób
zapewnił tej postaci u widzów mimo wszystko dużą dozę
współczucia i sympatii. („Ciotunia”, objaśnienia, s. 523)14
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Zdaniem prof. Pigonia, Zdaniem prog. Pigonia
również Zdzisław, „czarny charakter”, główny antagonista, reżyser i promotor podłej intrygi, jest nosicielem problematyki psychologiczno-moralnej komedii. Ten „mężczyzna nie pierwszej młodości, jest sąsiadem, zapewne
właścicielem niedużego mająteczku w bliskiej okolicy. We
dworze Aliny jest on poniekąd zadomowiony i traktowany
jako konkurent do ręki Flory, której wzajemność już od
niejakiego czasu pozyskał. Po śmierci męża Aliny służył
młodej wdowie doradami gospodarczymi. Jako charakter
– zdecydowanie ujemny: chciwiec i tchórz, wyrachowany intrygant bez żadnych skrupułów, skory do zadania
krzywdy, do krętych dróg, do wszelkiej podłości”.
Jakaż kapitalna jest wreszcie postać samej Małgorzaty – tego „filaru sztuki”. Moim zdaniem – to przecież
znakomita, najświetniejsza kreacja tej komedii (przewyższająca przecenianą „demoniczną” Florę), a spostponowana (nieco) przez wielkiego badacza (jako „głupia
i śmieszna, śmieszna i głupia; zalotne stare pudło”). Postać „ciotuni” – arcydzieło kreacji psychologicznej – jest
po prostu we fredrologii niedoceniana i prawie niedostrzegana (skwitowano ją zaledwie paru banalnymi uwagami
we wrocławskim tomie zbiorowym: „Księga w dwusetną
rocznicę urodzin Aleksandra Fredry” 1994) A zasługuje
chociażby na krótki komentarz interpretacyjny. Małgorzata jest kreacjwysoce oryginalną i znacznie ciekawszą, niż
postać Flory. Należy do najoryginalniejszych w całej twórczości autora „Ślubów panieńskich”.
W jej osobowości można by rozpoznać pewne
cechy – ale tylko pewne – zbliżone do łagodnie przebiegającej „schizofreniczności paranoidalnej”, taki krótkotrwały „epizod psychozy schizofrenicznej”, który objawia
się głównie w nagle rozbudzonym wzmożeniu skłonności
narcystycznych i owym złudnym (a całkowicie nieprawdziwym) odkryciu w sobie kogoś zupełnie „innego”, kto
może wystąpić – i rzeczywiście występuje! – w odmiennej
i nowej roli: kierownika, reżysera i dysponenta nowych
konstelacji miłosno-małżeńskich. To też przytrafia się naszej sympatycznej „ciotuni”. Na szczęście, będzie to tylko
krótki „epizod” „psychozy schizofrenicznej”. Zachowajmy,
oczywiście, miarę w diagnozach „psychologii klinicznej”!
W akcie II komedii można by właśnie widzieć analityczne
studium obserwacji stanów schizofrenicznego urojenia,
„epizod” narcystycznej psychozy, uniesienia, kiedy Małgorzata przyjmuje groteskowo-błazeński „pocałunek” Edmunda za niezbity „dowód” jego „miłości” i, który właśnie
rozbudza w niej to „nieprawdziwe poznawczo” przeświadczenie, że wszyscy mężczyźni się w niej kochają! Tak reaguje na „zaloty” młodego oficera.
„[…] Ale cóż ja mogę!
Mamże łokciem odtrącić lub podstawić nogę,
Kiedy w szalonym pędzie do uścisku goni?
Albo mamże, jak piskorz, wymknąć mu się z dłoni?
Ach, co za ogień! za szał! – Z początkum się zlękła …
A jak mnie ścisnął!... Boże! Aż sznurówka pękła. –
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Ode mnie chce pieczęci – ja zefir! – najada! …
Lecz Alina. Alina… A Szambelan… Biada!...
Tu krew popłynie… Losie! Jak dziwne twe dzieła,
Doszłam lat pięćdziesięciu… (mówi ciszej) …
wzdychając daremnie.
A dziś dwóch, dwóch, i na raz , kocha ich się we mnie;
Hola, ho! Po jednemu, po jednemu proszę –
Będą u mnie i wianki, lecz będą – i kosze.”
(akt II, scena 3, w. 80-94)
Narcystyczne urojenie naszej ciotuni (o schizofrenicznym zabarwieniu) rodzi jej nieuchronną śmieszność i jest (obok ekscentrycznej kosmetyki, ciężkich
zapachów piżmowych, „kakofonicznego” ubioru) elementem dziwactwa starej panny (dziwaczność Szambelana
jako starego kawalera jest mniej wyrazista). A status ten
jakże często bywa wdzięcznym przedmiotem komediowego śmiechu w literaturze i ciętej kpiny w życiu.. Ileż
razy jest tak u samego Fredry! Ale w jego sztukach jest
raczej ujmowany w kategoriach komizmu „pobłażliwego”,
„wybaczającego”. Urojenia ciotuni Małgorzaty są jedynie
stanem przejściowym i nikomu przecież nie szkodzą – są
tylko śmieszne!
Nie brak też w „Ciotuni” akcentów głębszych,
ale wspaniały brawurowy komizm, nieustająca ekspresja
śmieszności zdaje się nieco je tłumić. Warto jednak utwór
czytać uważnie. Komedię tę nasycił bowiem Fredro tak
częstymi w jego twórczości myślami o „filozofii oszustwa”,
dociekaniami o technikach podłości, refleksjami o anatomii podstępu jako odwiecznych metodach nieuczciwej
rywalizacji, bezwzględnej walki, sposobów niecnego
postępowania, dążenia do kariery, osiągania własnego
sukcesu życiowego kosztem innych. Przedstawił więc
na scenie paradę oszustów, wiarołomców, cynicznych
szantażystów, krętaczy, chciwców, cwaniaków – cały
ów wredny tercet: Zdzisława, Florę, Kawalerskiego. Na
czele – czarny charakter, „szubrawiec” i jego pomocnicy! Odsłonił bowiem podłość i perfidię tych moralnych
kreatur, udających przyjaciół Aliny, rozpanoszonych w jej
domu i ich bezwzględne cyniczne działania, stosowane
z poduszczenia Zdzisława, ale przy jakże chętnej pomocy jego „współpracowników”, godzących się i sięgających
bez większych skrupułów po metody szantażu, denuncjacji, kłamstwa, pomówień, przejmowania korespondencji,
podrabiania listów, pisania donosów, anonimów.
Właśnie listów! Zwróćmy uwagę na szczególną
funkcję listu w jego arcydziełach. Pamiętne sceny pisania listów w „Ślubach”, „Zemście”, „Dożywociu”, wreszcie
„Ciotuni” to prawdziwe arcydzieła kunsztu komediowego.
Ale w „Ciotuni” komediotwórcza technika listu jest prawdziwym majstersztykiem pomysłowości, a sam list siostry
do Szambelana – istny „łamaniec” językowo-gramatyczny – jest prawdziwym „cudem” monstrualnej, karykatural-
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no-groteskowej kuriozalnej stylizacji ortograficznej! Zasługuje, aby pokazywać go w kapitalnej scenie 12 aktu
II w inscenizacji teatralnej również jako tekst graficzny
n a p i s o w y – osobliwy arcyśmieszny rekwizyt – w formie jakiejś wielkiej planszy!
W tych haniebnych praktykach podstępnych
i podłych knowaniach wspomagają Zdzisława niewiele
ustępujący mu niegodziwością jego zdemoralizowani pomocnicy. Wszyscy razem próbują omotać swoją ofiarę,
wykorzystać jej dobroć, prostoduszność, rozłączyć Alinę
z ukochanym (na szczęście nie wiedząc o tym, że w rzeczywistości, ów tajemniczy gość, ranny w rękę oficer Edmund, ukrywający się w dworku, jest już od niedawna poślubionym jej mężem, Astolfem). Aby pozbawić ją majątku,
dobrego imienia nie cofną się więc oni przed żadną niegodziwością, żadnym świństwem. Jednak wszystkie plany
zła unieważnia logika dobra i sprawiedliwości. Złoczyńcy
nie osiągną żadnego ze swoich celów! Logika zdarzeń:
scena z pistoletami, oddanie przejętego listu, (w którym
szlachetny „zdrowy pułkownik” – zraniony w pojedynku
przez Edmunda – oczyszcza jego honor) kładzie ostateczny kres krzywdzicielskiej intrydze Zdzisława, chroni
przed nieuchronnymi nieszczęściami losy Aliny i Astolfa.
Przywrócony zostaje moralny ład świata i stosunków międzyludzkich, zachwiany przez zło i nielojalność
osób sobie bliskich, spokrewnionych, zaprzyjaźnionych,
ale także przez pewną „niestosowność”, naruszającą
naturalny porządek naszego istnienia, prawa biologii życia kobiety i mężczyzny. Ilustruje ów zamysł mistrzowską
brawurą przeprowadzony wątek ciotuni i Kawalerskiego.
Wybaczona będzie również ich nielojalność, a status beztroskich domowników (w dworze Aliny i Astolfa) pełni zachowany. Nie znajdują natomiast aprobaty miłosne podboje Małgorzaty: owe schizofrenidalne iluzje podstarzałej
damy – tracącej wyimaginowanych „pewnych” konkurentów („Jeden mi się po drugim wymyka!”) – niemiłosiernie
wykpione i ośmieszone, jako sprzeczne z naturą. Komedia o pannie Małgorzacie mówi o tym jednak głosem ściszonym, bez taniej dydaktyki i natrętnego morału swą
finałową puentą słowami Edmunda(akt III, scena 12, w.
319-320):
„Niech żyje piękna para, przeszłych wieków chluba –
Bohaterski Szambelan i Ciotunia luba!”

do wartościowania samych gatunków (mówiąc dobitniej:
form gatunkowych, schematów gatunkowych) dawniejsza
fredrologia znacznie niżej ceniła farsę (pozbawioną tzw.
„wielkich” problemów) od „wysokiej” komedii (wypełniającej „poważne” powinności ideowe czy przesłania filozoficzno-moralne).
Próbowano także niegdyś interpretować „Ciotunię” jako komedię „krypto-polityczną” (Eugeniusz Kucharski, Adam Grzymała-Siedlecki, Stanisław Pigoń), ale
ostatni z wymienionych koncepcję tę zrewidował i odrzucił.
Szansa na „podźwignięcie” utworu do godności „wyższej”
komedii droga „awansu” ideowego okazała się więc …
iluzją. I nadal biedna, podstarzała „Ciotunia” nie wie, czy
ma być „zwykłą” farsą czy farsą udającą „wyższą” komedię. Skołatana „Ciotunia” sama siebie nie docenia i chyba nie wie, że jest świetną, mistrzowsko skomponowaną
komedią (chociaż) z rozbudowanym żywiołem komizmu
groteskowego. Nie wie, że to o niej napisano właśnie, iż
mogłaby być wzorem „matematyki dzieła scenicznego”,
„podstawowym przedmiotem studiów w akademii dramaturgii” (A. Grzymała-Siedlecki), co także staram się uzasadnić w tych rozważaniach.15
Chciałbym jednak sformułować jeszcze jeden
sposób rozumienia struktury gatunkowej (o której nasza
poczciwa „Ciotunia” na razie nic dotąd nie słyszała), sugerowany już parokrotnie w niniejszym studium. A raczej
tylko zasygnalizować.
Wysłuchuję w wierszu „Ciotuni”, w tym przedziwnie lekkim, płynnym, giętkim 13-zgłoskowcu, w całej substancji językowej komedii zdumiewającą ekspresję żywej
mowy, zdolnej w każdej chwili przeobrazić się w słowo
ś p i e w a n e. Wysłuchuję w nim całe bogactwo melodycznego brzmienia, muzycznie ukształtowanie frazy
wokalnej, nieustającą zmienność rytmów w dialogowych
replikach, dynamikę wzmocnień i ściszeń, pulsujące tempo rubato, przyspieszenia i zwolnienia, kunsztowne sploty ansamblów, wyraziste recytatywy solowe, parlanda
i ariosa, duety i arie. Z 33 scen – prawie trzecia część – to
krótkie sceny monologowe, od kilku do kilkunastu wierszy
liczące, stylizowane arieta czy arie, wyraziste pod względem treściowo-znaczeniowy, dramaturgicznym i emocjonalnym, a można powiedzieć także melodycznym. Oto
przykład ariosa Aliny (wypełnia ono całą scenę 9 aktu III):

VIII.
„Ciotunię” łączy także z „Zemstą” i „Dożywociem”
obfitość elementów groteskowych i farsowych pomysłów.
Nie brak ich przecież w żadnym z wielkich utworów Fredry, w „Ślubach panieńskich” czy „Panu Jowialskim”, nie
brak ich w wielu komediach należących do tzw. drugiego
okresu twórczości. Powszechna obecność tych czynników stanowi jedną z istotnych cech poetyki Fredrowskich
komedii. Określają one, jak wskazywałem, także kształt
strukturalny „Ciotuni”; charakter groteskowy mają cząstki kompozycyjnie ważne (scena inicjalna I i II aktu oraz
finał aktu II, sceny 2 i 12 aktu III). Na tej podstawie dawniejsza fredrologia ferowała dość ostre i (jak pamiętamy)
dowcipne orzeczenia wartościujące, nie rozstrzygając
wszakże gatunkowych dylematów utworu: czy „Ciotunia”
– to „zwykła” farsa, czy też farsa udająca „wyższą” komedię – jakaś tam farsa z pretensjami. Nawykła bowiem

„Tak, musi jechać wkrótce, najspieszniej, w tej dobie,
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Ale miejsca, jaszczurko, nie uprzątnie tobie!
Nie byłabym kobietą, gdybym już od roku
Miłości z fałszem w twoim nie czytała oku.
A ta Flora nieszczęsna w tak miłym obłedzie!
I Astolf… O! ten o tym wiedzieć dziś nie będzie…
Lecz koniec końców, Boże, cóż się z nami stanie?
Pułkownik pewnie umarł – wieczne więc wygnanie…”
(w. 219-226)
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Świetnie nadają się one do muzycznego przekomponowania. Własne tonacje i charakterystyczne barwy mają właściwie wszystkie postaci komedii (chyba poza
służącym, Janem). Słyszę więc jasny wysoki liryczny sopran Aliny, zciemniony dramatyczny mezzosopran Flory
i charakterystycznie wysilony, wpadający w nadmierne
wibrato głos panny Małgorzaty, czysty tenor Edmunda,
demoniczny (trochę chrypliwy) bas Zdzisława i nieco odbarwiony baryton Szambelana. Oto prawdziwy sekstet
opery buffo, opery komicznej! Może operetki?
„Ciotunia” może więc być także interpretowana
jako komedia „k r y p t o – m u z y c z n a” (używając
znanego już terminu), jako p o t e n c j a l n a o p er e t k a, świetnie nadająca się do inscenizacji operetkowej, bliska operze buffo i łatwo poddająca się takim
właśnie zabiegom adaptacyjnym. To doskonały tekst na
„libretto” także dla teatru muzycznego. Dodatkowym argumentem mogą tu być również charakterystyczne parametry rozmiarowości sztuk muzycznych Fredry.15
Porównajmy więc długość trzyaktowej „Ciotuni”
liczącej 1049 wierszy z długością Fredrowskich operetek:
trzyaktowego „Nowego Don Kiszota” (1131 w.), jednoaktowego „Noclegu w Apeninach” (1008 w.) i z długością
libretta operowego pt. „Rymond” – liczącego 916 wierszy. Widzimy więc, że „Ciotunia” mieściłaby się zatem
w granicach rozmiarowości właściwych dla tej klasy
utworów Fredrowych, jest bowiem o 82 wiersze krótsza
od 3-aktowego „Nowego Don Kiszota”, o 39 zaś wierszy
dłuższa od 1-aktowego „Noclegu w Apeninach” i o 136
wierszy (tylko o 136 wierszy!) dłuższa od libretta operowego „Rymonda” w całości przeznaczonego do wokalnomuzycznego wykonania.
I jeszcze jedno porównanie. Z klasą „sztuk mówionych” (proszę wybaczyć użyty tu termin). Otóż, czteroaktowa „Zemsta” liczy 2025 wersów, a więc o 986 więcej od „Ciotuni” (różnica mierzona w sylabach wyniesie
ok. 2700 na korzyść komedii o Raptusiewiczu i Milczku).
„Ciotunia” – krótsza od „Zemsty” – ta świetna (potencjalna) opera buffo, groteskowa „operetka”, komedia „kryptomuzyczna” – znakomicie nadaje się do śpiewania! Najlepiej może to sprawdzić praktyka teatralnej inscenizacji.
PRZYPISY
1/ S. Pigoń, „Co tu kłopotu z tą <Ciotunią>”, [w:] „Wiązanka historycznoliteracka”, Warszawa 1969, s. 161-162.
2/ Por., ibid., s. 163.
3/ Ibid., s. 163.
4/ Interpretację taką przedstawiłem w ogłoszonym przed laty eseju: „Trzy
akcje i cztery intrygi <Ciotuni>”, „Zeszyty Teatralne Teatru Lubuskiego
im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze”, sezon teatralny 1976/77, z.
164, s. 6-13.
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5/ Por. S. Pigoń, „Ciotunia”. Objaśnienia [w:] Aleksander Fredro, „Komedie” seria I, t. 6, oprac. S. Pigoń, Wstęp K. Wyka, Warszawa 1956, s.
525-527. Ale w znanej i cytowanej już pracy („Co tu kłopotu z tą <Ciotunią>”) badacz rewiduje swoje dotychczasowe sądy i (na podstawie odnalezionej kartki poety do jego młodszego brata, Juliana, z października
1826 r.) stwierdza, iż utwór ten powstał właśnie o kilka lat wcześniej,
a więc w okresie, z którego pochodzi odszukana korespondencja. Pisze
zatem, „iż redakcja komedii już zyskał kształt jeżeli nawet nie całkowicie
ostateczny, to ostatecznemu bardzo bliski” („Wiązanka historycznoliteracka”, s. 169 i n.). Jednakże Autor przywoływanej pracy nie wyjaśnia
ostateczne „zagadki, dlaczego Fredo, mając w r. 1826 gotową lub prawie gotową komedię „Ciotunię”, przez tyle lat trzymał ja w zamknięciu,
zanim w r. 1833 udostępnił jej tekst artystom sceny lwowskiej. Jest to
[więc] o w o c d o j r z a ł e g o t a l e n t u (podkr. L. L.)” (ibid., s.
170).
6/ Por. K. Wyka, „Wstęp” [w:] Aleksander Fredro, „Komedie” seria I, t. I,
oprac. S. Pigoń, „Wstęp” K. Wyka, Warszawa 1955, s. 27.
7/ S. Tarnowski, „Komedie Aleksandra Fredry. Wiek XIX. Rozprawy
i sprawozdania”, t. 2, Kraków 1896, s. 39.
8/ I. Chrzanowski, „O komediach Aleksandra Fredry”, Kraków 1917. s.
275.
9/ R. Barthes, „Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań”. [w:] Studia
z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”, pod
red. M. Głowińskiego i H. Markiewicza, Wrocław-Warszawa-KrakówGdańsk, s. 165 i n.
10/ Por., ibid., s. 165-166.
11/ A. Fredro, „Ciotunia” [w:] „Komedie” seria I, t. 6, s. 165, w. 254.
Wszystkie cytaty tekstu komedii podaję według wymienionego wydania.
12/ Ibid., s. 160, w. 174-182.
13/ Ibid., s. 183, w. 76-77.
14/ Por. A. Grzymała-Siedlecki, “A propos… <Ciotuniu>, [w:] „Program
Państwowego Teatru Polskiego Bielsko-Cieszyńskiego”, wrzesień 1955;
cyt. za S. Pigoń, „Co tu kłopotu z tą <Ciotunią>”, „Wiązanka historycznoliteracka”, s. 162.
15/ Problematykę muzyczności utworów scenicznych autora „Zemsty”
przedstawiłem w następujących pracach: „Dwie komedie Aleksandra
Fredry”, [w:] „Z badań nad literatura i językiem” pod red. L. Ludorowskiego, PWN Warszawa-Poznań 1974, s. 41-77; „Trzy akcje i cztery intrygi
<Ciotuni>, „Zeszyty Teatralne Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego
a Zielonej Górze, sezon teatralny 1976/1977, z. 164, s. 6-13; „Muzyka
operowa w <Koncercie> Aleksandra Fredry, „Folia Societatis Scientiarum Lublinensis”, Humanistyka, vol. 27, 1985, nr 1, s. 9-17 (1988);
„O poetyce <Rymonda> Aleksandra Fredry [w:] „Z problemów poetyki
historycznej”, red. L. Ludorowski, UMCS Lublin 1984, s. 69-93; „Operetki Aleksandra Fredry”, „Annales UMCS”, sectio FF, vol. 2, 13, 1984, s.
235-254; “<Rymond> Aleksandra Fredry. Studium interpretacyjne”, [w:]
„Dramat polski XIX i XX wieku. Interpretacje i analizy”, red. L. Ludorowski, UMCS Lublin 1987, s. 109-136; „<Koncert> Aleksandra Fredry”,
[w:] „Dramat polski XIX i XX wieku. Interpretacje i analizy”, s. 137-150;
„Litewska opera Aleksandra Fredry”, [w:] „Swiazi Litowskoj Litieratury
SSSR i Zarubieżnych Stran. Tezisy Dokładow […], Uniwersytet im. W.
Kapsukasa, Wilno 1987, s. 135-142; „O <Ciotuni> Aleksandra Fredry”,
„Annales UMCS”, sectio FF, vol. VI, 36, 1988, s. 374-386; „Aleksandra
Fredry zabawa w <Koncert>”, [w:] „Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Dra hab. Bonifacego Miązka w 70. rocznicę urodzin, pod
redakcją Krzysztofa A. Kuczyńskiego i Piotra Obrączki, Galeria Nauki
i Sztuki, Londyn 2005, s. 239-240; „Dowcipny żart operowo-sceniczny,
czyli <Koncert> Aleksandra Fredy”, „Nad Odrą” 2009, nr 115, s. 59-65;
„Przypominanie Aleksandra Fredry. Refleksje rocznicowe 2013 *** Aleksander Fredro i teatr”, „Nad Odrą” 2013, nr 6-8 (183-185), s. 32-43.
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Bolesław Hadaczek

KRESÓWKI
(Kresy w literaturze polskiej)
VIII
85. Drohobycz Schulza
Region wschodniomałopolski zmetaforyzował
w „mitologii prywatnej” B. Schulz. Wykreował go w przetworzonym literacko autobiografizmie z okresu swego
dzieciństwa drohobyckiego, w polsko-żydowsko-ukraińskim kolorycie lokalnym z początku XX wieku. Autor
potwierdzał prawdę o ścisłych związkach zachodzących
między twórcą a miejscem i środowiskiem, w jakich dorastał. W jego prozie poetyckiej (nadrealistycznej, groteskowej, ekspresjonistycznej, symbolicznej) zalegają grubą
warstwą treści regionalne, borysławsko-drohobycka prowincja. Schulza zadziwiła podkarpacka przyroda, zjawiska atmosferyczne, widoki poranków, południa i zmierzchów, wieczory i noce. Wiosna w ekstazach kwitnienia,
w bujaniach listowia i świergotach ptaków, w przeciągach
wiatrów i w pryszczach młodych i zdrowych. W maju po
niebie przepływały obłoki jak wielkie korwety wybuchające wszystkimi żaglami. Noc lipcową porównywał z nocnym pociągiem jadącym tunelem, zamykającym ludzi
w labiryncie halucynacji i majaków. Drohobycki dzień słoneczny to płomienna miotła upału, przechodnie brodzili
w złocie z oczami zmrużonymi od żaru, jakby zalepionymi
miodem. Przedmiejskie domki na ulicy Stryjskiej pogrążały się w kwiatach ogródków huczących rojowiskiem much,
wrzeszczały świerszcze, a strąki nasion eksplodowały niczym koniki polne. W „Republice marzeń” autor ogarnął
cały region wschodniomałopolski podobny do „płaszcza
Boga zrzuconego kolorową płachtą” z miastem jedynym
na świecie tonącym w zielskach, chwastach i łopuchach Drohobyczem.
86. Wańkowiczowska Polska B
We wschodnich województwach Drugiej Rzeczypospolitej poziom życia gospodarczo-przemysłowego był
niski, a kultura i oświata w zaniedbaniu. Próbowano je
integrować, federalizować i prometeizować, zapewniając
mniejszościom narodowym autonomię. W latach trzydziestych Wańkowicz objeżdżał autem powiaty północnokresowe (stołpecki, nieświeski, lidzki, wołożyński, dziśnieński) i opisywał je w reportażo-gawędach: trudną sytuację
dworów i zaścianków, miast i miasteczek (jak Iwieniec,
Smorgonie, Brasław, Stołpce), życie osadników i chłopów
tzw. korytarza litewskiego. Zauważył szereg zjawisk pozytywnych: władza państwowa zabezpieczyła po części
mieszkańców przed bandytyzmem zza sowieckiej granicy
(choć nadal zdarzały się napady na dwory, miasteczka
i autobusy), odsunięto groźby epidemii cholery, tyfusu,
ospy i jaglicy (chociaż wciąż brakowało należytej opieki
zdrowotnej). Zapewniono częściowo komunikację i szkolnictwo, ruszyły inwestycje publiczne i prywatne. Więcej
jednak było negatywów. W przygranicznych regionach
szerzyła się bieda, bezrobocie, zabobony i grasowali aferzyści. Po wojnie pozostały okopy, druty kolczaste i betonowe schrony, brakowało mądrej polityki wobec mniej-
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szości narodowych, pogłębiała się wrogość i niezgoda.
Ziemianin wynaturzał się w dziwaka, a wśród chłopów
szerzył się mistycyzm w dziesiątkach sekt (baptystów,
zielonoświątkowców, metodystów, sztundystów, świadków Jehowy) powstających na podłożu materialnej nędzy
i reakcji na sąsiadujące sowieckie bezbożnictwo.
87. „Podróż po Polsce” Pruszyńskiego
Realia Polski B ukazywał K. Pruszyński w zbiorze
reportaży „Podróż po Polsce”. Sam pochodził stamtąd,
urodził się bowiem „na rozdrożu światów i czasów, kultur
i wiar, mów i ras, warstw i narodów”. Przedstawiał przejawy gospodarczego i kulturalnego rozwoju tych ziem, ich
„najdzikszych ostępów”: zbudowanie kanału Ogińskiego,
walkę z czarodziejami i wieszczunami, otwierające się
perspektywy awansu młodzieży wiejskiej. Z drugiej strony krytykował nieudolną politykę rządu, nie rozwiązaną
„kwestię ukraińską”, rzekome współżycie polsko-ukraińskie na Wołyniu, ową „nieprawdziwą malowankę”. Ukraińców na Polaków nie przerobi się, a wmawianie „tutejszości” to prymitywny zabieg Narodowej Demokracji. Naród
ukraiński raz przebudzony będzie walczył o własną tożsamość narodową i państwowość, jak tylko potrafi, a rząd
umacniając polski stan posiadania na spornych terenach,
właściwie nie mógł zaspokoić maksymalistycznych postulatów Ukraińców i znaleźć satysfakcjonującego rozwiązania konfliktu. Pisarz protestował przeciwko zakłamaniu
i zaklinaniu rzeczywistości Polski B przez tzw. „kulturyzatorów”. W swej czarnej księdze Wołynia ujawnił jego pauperyzację, przytaczając fakty i liczby. Region ten niegdyś
bogaty podupadał, zaniedbano Liceum Krzemienieckie,
zniszczono szereg zabytków o historycznym i artystycznym znaczeniu (najlepsze świadectwa polskości).
88. „Zbuntowane rojsty” Mackiewicza
Północnowschodnie regiony penetrował J. Mackiewicz, podróżując (furmanką, pieszo, statkiem, rzadziej
pociągiem i samochodem) po „zbuntowanych rojstach”.
Przeciwstawiał się niesprawiedliwości społecznej i fatalnej polityce rządu wobec mniejszości narodowych (na
znak sprzeciwu przeszedł na prawosławie). Dla autora
najważniejsza była prawda, jeden z jego pierwszych reportaży nosił symptomatyczny tytuł: „Szukamy prawdy
w powiecie wilejskim”. Ujawniał konkretne /darzenia, posiłkując się językiem tutejszych chłopów wyrażających
swoją „praudu”, przytaczał dialogi po białorusku. Irytowały go regionalno-karmelkowe opisy Kresów oficjalnych
pisarzy państwowych, owych „Syntetyków Ziem Wschodnich”, w sumie oderwane od rzeczywistości. Sam ukazywał gorszą część Polski międzywojennej, wyludnione
miasteczka, przysiołki i wsie na rubieżach od Drui i Brasławia do Pińska i Łunińca. Nie dworki, ale biedne chaty:
„chata stoi na skraju, okna do poł zarzucone nawozem
(...). Wewnątrz chaty wielka nędza. Zima. Kura błąka się
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po klepisku, podłogi nie ma, śmierdzi kwaśno brudem,
trochę rybą, trochę starym kożuchem”. W Drui domy wyglądały jak stare żebraczki, to kraj niespotykanej nędzy,
bezrobocia i analfabetyzmu, beznadziejnego bytowania,
obszar palących krzywd, nie zabliźnionych ran i wrogości.
To regiony harców tępych urzędników, ciągłego rozdźwięku między deklaracjami gospodarczego i kulturowego
rozwoju a brakiem ich realizacji. Autor z pasją obnażał
kłamstwa, powiatowe skandale i mocarstwową propagandę, aranżowanie obchodów jubileuszowych i masówek.
Nie brakowało faktów tragikomicznych w rodzaju zakładania na życzenie starosty Ligi Kolonialnej w najmniejszej
nawet dziurze kresowej.
89. Zbójeckie pogranicze Piaseckiego
S. Piasecki w powieściach środowiskowych
przedstawił społeczność złodziejsko-przemytni-czo-szpiegowską, dobrze mu znaną osobiście i zawodowo,
zlokalizowaną na Wileńszczyźnie i Mińszczyźnie po
obu stronach granicy od Radoszkowicz po Stołpce. Autentyczni bohaterowie kradli, przemycali i szpiegowali,
przesiadywali w truszczobach (kryjówkach, spelunkach),
w więzieniach lub ginęli. Ich postępowanie i całą filozofię
życiową zdeterminowały uwarunkowania historyczno-polityczne tamtych miejsc i lat (1918-1923), ukształtowały
świadomość i pchnęły na manowce przestępstw. Przemytnicy, owi „Kochankowie Wielkiej Niedźwiedzicy”, z noskami, a nieraz całymi furami, przemycali towary z Polski
do Sowietów i odwrotnie. Meliny mieli po lasach w opuszczonych gorzelniach i stodołach, a w knajpach bawili się i romansowali. Obok wyspecjalizowanych złodziei
(klawiszników, sznifów, giganciarzy, szopów, połociarzy)
i przemytników (mieszoczników, spirtonosów, noszczyc),
działali tajni agenci wojskowi (szpiedzy, wywiadowcy, korsarze granicy), zwani „bogami nocy”, walczący bronią,
sprytem i wytrzymałością. Ludzie żyli w wirach wojny,
rewolucji i kontrrewolucji, w nieustannym napięciu nerwów. Najwięcej zła rodziła Bolszewia mnożąca przestępców wszelkiej konduity. Swój aparat represyjny opierała
przeważnie na kryminalistach, dających się łatwo zatrudnić. Trwały permanentne aresztowania i rozstrzeliwania,
gnębiono ludzi w imię wolności, równości i braterstwa.
Czerezwyczajka zabijała z chęci grabieży, gorliwości lub
przyjemności, burżujów i socjalistów, złodziei i robotników, dorosłych, dzieci, winnych i niewinnych. Piasecki korzystał z żargonu złodziejsko-przemytniczego, by ukazać
przekonująco egzystencję środowiska przestępczego,
o jakim nikt dotychczas nie pisał.
90. 17 Września 1939
W tym dniu Sowieci napadli na Polskę. „Złamali Pakt! Pogwałcili umowę! Podcięli broniącej się Polsce
nogi z nagła i podstępnie, swój zakrzywiony sierp wbijając jej w plecy, a młotem zadając zbójecki cios w głowę
- od tyłu!” Dwa mocarstwa uderzyły z całą mocą, jeden
jak lawina z hukiem, a drugi jak cichy lodowiec z moreną
u spodu. Na Kresach rozgorzały walki z obu agresorami,
walczyły oddziały wojskowe i Korpus Ochrony Pogranicza, policja państwowa i ochotnicy na Wileńszczyźnie,
Wołyniu, Podolu i Pokuciu. We „wrześniu żagwiącym”
następował tragiczny odwrót żołnierzy polskich drogami
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na Zaleszczyki, pomiędzy zakleszczającymi się armiami
najeźdźców. Przez Małopolskę Wschodnią przetaczały
się trzy fale uciekinierów, trwał eksodus z zachodu na
wschód, ucieczka przed Niemcami pod bombami i ostrzałem z broni maszynowej - nieokiełznany tłum rwał jak
w hipnotycznym transie. Po 17 Września runęła fala powrotna jeszcze bardziej zdezorientowanych ludzi, a trzecia wojskowo-cywilna kierowała się przez cały czas na
południe, ku granicy węgiersko-rumuńskiej Na rozproszone oddziały polskie i cywilów napadali bojownicy z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Straży Obywatelskiej, przeważnie chłopi z niebieskożółtymi opaskami na
rękawach, uzbrojeni w kosy, siekiery, zdobyczne karabiny
i cekaemy. Młodociany bohater z opowiadania Odojewskiego, obserwując uciekających na trakcie do Sydonówki i dalej na Suche, zapamiętał przeszywający serce płacz
dziecka, którego już nigdy nie zapomni. Zobaczył też
wtedy pierwszą ofiarę nadchodzących pogromów, ukraińskiego nauczyciela powieszonego przez „nacyjonałów”.
91. Okupacja sowiecka
Sowiecka propaganda z marszu zaczęła szczuć
miejscową ludność „po linii klasowej i narodowościowej”,
nawołując do zemsty za krzywdy na polskich panach
i podpankach. Zaczęto realizować bezwzględną depolonizację: zamykano kościoły, rabowano dwory, muzea
i biblioteki, upaństwowiono banki i fabryki, rozkułaczono
właścicieli ziemskich, w szkołach wprowadzono radziecki program nauczania, pozmieniano polskie nazwy miast
i ulic. Eksterminacji poddano wszystkie grupy społeczne mogące bronić polskości: inteligencję, ziemian i policjantów, szlachtę zagrodową, osadników wojskowych,
„pomieszczikow i burżujów”. Przeprowadzano rewizje
i ewidencjonowano wrogi element określany jako zdrajcy i wrogowie ludu, dywersanci, spekulanci i pasożyci,
zapełniając nimi więzienia i obozy karne. Trwały egzekucje z sądami ludowymi i bez sądów. Oto w miasteczku
rozdzwoniły się dzwony, a na schodach przed cerkwią
pojawił się człowieczek o chytreńkiej twarzy z tryzubem
w klapie marynarki, wznosząc okrzyki: „Chaj żywe wiczna, wilna i samostijna! Smert’ Łacham! Bij Żydowin!” Na
ulice wyszła gwardia z czerwonymi opaskami wysługująca się nowej władzy, polscy żydokomuniści zajmowali
stanowiska w aparacie propagandy i milicji, dochodziło do
gwałtów i mordów. Wszystkich mieszkańców ziem kresowych uchwycono w szpony skoncentrowanego kłamstwa
i przemiału psychiki, „pieriekowki dusz i gasudarstwiennoj
pieriewierki”. Wszędobylscy komisarze ludowi z pięcioramienną gwiazdą na czapkach zwoływali mityngi i opowiadali o Leninie, Stalinie i radzieckim raju.
92. Istota komunizmu
J. Mackiewicza poraził komunizm jako groźna
choroba, niczym „epidemia zarazy”, podobna do hipnotycznego działania kobry. To największe zło XX wieku zagrażające każdej cywilizacji i kulturze, bestia społeczna
i państwowa, groźniejsza nawet od niemieckiego faszyzmu, bo zniewala ducha aż do ślepego posłuszeństwa.
Wszystkich sparaliżować strachem, pozwolić na rozpustę, zniszczyć wyższe pragnienia ludzi, uzdolnionych wypędzić lub zabić. Ze wszystkich zrobić miazgę, a osła-
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bione w ten sposób społeczeństwo, obolałe i złamane,
podporządkować sobie bez reszty. Siła sowietyzmu, dowodzi autor, kryje się w nieustannym ugniataniu ludzkiej
psychiki par force. Fizyczny gwałt i masowe mordy nie
są cechą najważniejszą ustroju komunistycznego, jest
nią ubezwłasnowolnienie duszy ludzkiej, trzymanie „myśli w obcęgach”. Komunizm to wróg wolności pod każdą
postacią: słowa, wiary, sumienia, pracy, nawet lenistwa.
Niszczy stopniowo wszystkie wartości: honor, wierność,
tradycję i dobroć, patriotyzm i religię. Bolszewicy „chcą od
ciebie, ciebie samego zabrać, żeby nie było ciebie, a na
to miejsce taka maź, taki wspólny rozczyn pod ciasto”.
93. Zsyłki
Od Zatoki Fińskiej, poprzez Łotwę, Litwę i dalej aż
do Lwowa i Kołomyi, nie mówiono inaczej, jak tylko: „wywożą ludzi”. Bez przerwy zajeżdżały ciężarówki zabierające do więzień, na katorgę, do obozów i na śmierć, brano
nie kilku, ale tysiące, otwarcie, na oczach całego miasta.
„I oto nikt nie protestował, nie krzyczał, nie awanturował
się, nie bronił, nie wygrażał pięściami. Nawet nie skomlił.
(...) Panowała cisza i spokój”. Największych spustoszeń
dokonały cztery masowe deportacje ludności kresowej
w głąb Związku Radzieckiego (od lutego 1940 do czerwca 1941). Wywieziono ponad półtora miliona obywateli
polskich do łagrów i miejsc zsyłek. Martyrologię wywózek
zesłańcy przedstawiali w pamiętnikach, dziennikach i autobiograficznych opowieściach łagiernych. Pisali dorośli
i dzieci, mężczyźni i kobiety, wojskowi, politycy, poeci i naukowcy. Zaczęli już w więzieniach lwowskich i wileńskich,
potem w łagrach syberyjskich i w sowchozach kazachstańskich, w Buzułuku, w nadwołżańskim Tatiszczewie
i w Griazowcu, później na uchodźstwie, a wreszcie w kraju. Ukazywali aresztowania i zesłańczą dolę w „białym
krematorium Kołymy”, pod kołem polarnym i w Donbasie.
Drogę na Sybir rozpamiętywał bohater Odojewskiego: widział „ciała zesztywniałe od mrozu, ułożone w stosy na
etapowych punktach lub bezładnie porzucone przy torach
kolejowych na całym szlaku od Podola, Wołynia, Polesia,
Suwalszczyzny, Ziemi Grodzieńskiej i Wileńszczyzny, aż
po Ural i dalej na Syberię, na półwysep Kola, i w kierunku
Władywostoka, i aż po Kołymę, po Koło Polarne i Ziemię
Franciszka, ciała więźniów i łagierników zmarłych z głodu, wycieńczenia, na cyngę, na tyfus, od tortur albo od
kuli”.
94. Okupacja niemiecka
Po dwuletniej prawie okupacji czerwonej, przyszła
trzyletnia czarna. Na Kresach znów zwarły się złowrogie
siły, walczyli wszyscy ze wszystkimi. Już w pierwszych
dniach wojny Niemcy zaaresztowali i rozstrzelali we Lwowie i Stanisławowie wielu naukowców, pisarzy i nauczycieli, a całą ludność podzielili na kategorie (od Niemców
i Volksdeutschów po Cyganów i Żydów), podsycając
antagonizmy narodowościowe, zwłaszcza antysemicki
i ukraińsko-polski. L. Buczkowski w „Czarnym potoku”
ukazał holocaust na ziemiach wschodniomałopolskich.
Opowiadają o nim bohaterowie w szoku, mieszający po
swojemu przeżyte zdarzenia, czas, przestrzeń i ludzi.
W Szabasowej oprawcy strzelali z pistoletów do dzieci
i do mełamedów w bożnicach, zabili starego Buchsbau-
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ma i matkę z córką; Cirla szła lasem przez całą noc i tuliła swe nieżywe dziecko, a gabe Gudeł konał wrzucony
przez szupowców do dołu z wapnem. Podobnie umierał
Held w Jazłowcu, któremu Niemcy zastrzelili synów i córki, a jego ratował przez jakiś czas diak cerkiewny, ukrywając w kupie gnoju. Zginęła cała rodzina Berka Hellera,
a jemu udało się przeżyć w budzie psa.
95. Pandemonium
Kresy zostały totalnie zmilitaryzowane i zakonspirowane, zamienione w jeden wielki obóz bez drutów,
w obszar bezlitosnej walki o przetrwanie wśród grasujących partyzantek i band. Ludzie umierali w domach, na
ulicach i w gettach, na polach, w więzieniach i kryjówkach. Za miastem w piaskach doły wypełniały trupy Żydów i Cyganów, mężczyzn, kobiet i dzieci, szerzyły się
choroby zakaźne. Ludzie uciekali i kryli się we wnętrzu
spalonych czołgów, w ziemiankach leśnych i kaplicach
cmentarnych, w bunkrach i grobowcach. Okolicę zaludniali wszędobylscy tajniacy i jacyś obcy, zarażeni „mikrobami szpiegostwa”, prowokatorzy i donosiciele. Snuli
się żołnierze rożnych stopni i formacji, tropieni i ścigani,
zacierał się podział między walczącymi, walka trwała „na
chodząco” przy ciągle zmieniających się przeciwnikach
i sprzymierzeńcach. Nie wiadomo było, kto jest kto, pojawiali się Niemcy, banderowcy, melnykowcy, bulbowcy, partyzanci radzieccy, ukraińscy partyzanci czerwoni
albo pospolite zabijaki. Kresowianie żyli w nieustannym
zamęcie politycznym i opresji, musieli wciąż wybierać
i opowiadać się po tej czy innej stronie. Nie wiedziano,
kto z kim trzyma, kto kogo zdradza albo wkrótce zdradzi.
Strzelano do swoich i kolaborantów, trwała wielka wojna
małych ludzi. Zabijano z przymusu i splotu okoliczności,
w sytuacjach tragicznego wyboru, powstały liczne formacje wojskowe i paramilitarne, uzbrojone bandy rabusiów
i pogromszczyków. Obok niemieckich oddziałów szupo,
kripo, SS i Wehrmachtu, działały ugrupowania własowców, białych Rosjan, partyzantka Armii Krajowej oraz szereg oddziałów mieszanych.
96. Banderowcy
Na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej nasilały
się napady banderowców - pogromy. Nastawały czasy
„kainowych nocy i dni”, krwawych porachunków za faktyczne lub urojone krzywdy, skrytobójczych mordów. Po
wkroczeniu Niemców rozlało się po tej ziemi morze krwi
i winy, oddzielając ojca od syna i brata od siostry. Zdradzić
mógł każdy, że w końcu człowiek zwątpił w najbliższych.
Wrogość ogarnęła miasteczka i wsie, nierzadko oprawcy
i ofiary znali się osobiście, byli sąsiadami, krewnymi lub
powinowatymi. Brat zabijał brata, ponieważ ten nie wykonał rozkazu i nie zastrzelił „Polaczka”, kolegi ze szkolnej ławy; ojciec zabił syna z matki Polki, aby przekonać
banderowców, że jest po ich stronie. Strzelano zza węgła
i jawnie w twarz, ludzie bali się wszystkiego, nocy, świtu
i dnia, kroków za drzwiami i własnego cienia. Opisy mordów porażają.
97. Ukraińcy dobroczynni
Niemniej w utworach, obok złych banderowców,
pojawiają się także Ukraińcy dobrzy, którzy z narażeniem
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życia pomagali rodzinom polskim zagrożonym przez
Sowietów, Niemców lub upowców. Ostrzegali przed napadami i udzielali rannym pomocy, przewozili z miejsca
ukrycia do miasta, wspomagali żywnością i opiekowali się
sierotami. Wieśniaczka na Łemkowszczyźnie nakarmiła
głodnych żołnierzy wrześniowych kuleszą ze skwarkami
i gorącym mlekiem. Załamała ręce i przemówiła: „— Ludy,
jaki wy mołodeńki, poczorniły, ditwa boża, chodit do chaty! Ne pytaju, czy wy Polaki czy Ukraińci, ludzki dity, za
szczo tak cierpicie... Boże myłyj!” Z obozu sowieckiego
pod Buczaczem ojcu i synowi pomógł uciec chłop ukraiński, podwiózł ich do Czortkowa, gdzie znaleźli schronienie
u księdza unickiego. Stara Ukrainka przechowywała Polaków w stodole i doradzała, by uciekali do lasu, bo „Lachiw
budut rizaty”; inna użyczyła noclegu na piecu, mówiąc:
„Chałupka maleńka. W sadzie przy lesie. Banderowcy
może nie podejdą”. Broniącym się Polakom w Przebrażu
na Wołyniu pomagała sąsiednia wieś ukraińska.

O bojach prowadzonych z nimi przez milicję i Ludowe
Wojsko Polskie napisano szereg utworów faktograficznowspomnieniowych: o łunach bieszczadzkich, strzałach
pod Cisną i śladach rysich pazurów, o ludziach z wilczych ścieżek, pogoni za Burłakiem i wzburzonym Sanie,
o ogniach nad Solinką, spalonej ziemi i gorącym wzgórzu,
o śmierci między swastyką i trójzębem, i o tym jak strzelał każdy dom i każde drzewo. Odojewski w „Zmierzchu
świata ’ ukazał płonące wsie, trwające obławy i kilka tysięcy poległych wzdłuż trasy przemyskiej „swoich i nieswoich”. Wszystko tonęło w takiej nienawiści, że nawet
ranni walczyli ze sobą, krztusząc się własną wściekłością: „my dziś musimy zarzezać ich, a jutro oni nas będą
rzezać, i tak bez końca”. Z konieczności zaprowadzenia
ładu powojennego, trzeba było w ramach operacji „Wisła”
przesiedlić część ludności ukraińskiej z ówczesnych województw krakowskiego, rzeszowskiego i lubelskiego na
Ziemie Odzyskane, w tym prawie wszystkich Łemków.

98. Łuny w Bieszczadach
Polsko-ukraiński dramat kończył się walkami
w Bieszczadach, ostoi partyzanckich oddziałów UPA.

B. Hadaczek, Kresówki (Kresy w literaturze polskiej), Szczecin 2011,
s. 86-98.

ѥѥ

Włodzimierz Wawszczak, ks. Jarosław Leśniak

ŚWIĘTY IZYDOR ORACZ Z MADRYTU (1070 - 1130)
Krótka biografia. Urodzony w Madrycie, w Hiszpanii, katolicki Święty – San Isidro Labrador, prawdopodobnie około roku Pańskiego 1070. W rodzinie bardzo
ubogiej, ale szczerze oraz głęboko religijnej, gdzie nauczył się poznawać Boga, Ewangelię i wiarę. Chodził do
kościoła i dużo się modlił. Przez co był młodzieńcem łagodnym i wesołym, pracowitym oraz gorliwie usłużnym
dla innych. Bieda i kierowany duchowym powołaniem,
decyduje przenieść się na wieś, co było jak się okazało
sprzyjające jego drodze do wiecznej sławy Świętego - Patrona rolników. Jako młodzieniec musi z ufnością podjąć
ciężką pracę parobka u ziemskiego arystokraty Jana Vargasa (Juan de Vargas). W okresie trudnej próby życiowej
– sens życia, wsparcie, siłę oraz żywą wiarę – upatruje
w modlitwie, którą będzie rozwijał oraz doskonalił jako
swój cudowny życiowy pokarm.
Żeni się z dziewczyną służebną Marią Teribia
(Maria Terribia) (Fig.7) i przenosi do Rzymu, gdzie żona
porodziła mu syna . Kilkuletnie dziecko jednakże zmarło;
odtąd postanowili być wstrzemięźliwymi.
Izydor słynął z ducha pobożności i pokuty oraz
pracowitości i miłosierdzia. Z wszystkim , co w jego
mniemaniu mu zbywało – sam ubogi – chętnie dzielił się
z uboższymi od siebie. W aureoli „człowieka Bożego”
umiera 15 maja 1130 roku. Gdy zakończył żywot, naokół
jego twarzy ukazała się jasność. Był pochowany z wielką
czcią na cmentarzu Św. Andrzeja w Madrycie. Na grobie
jego modliło się wiele osób z prośbami aby się za nimi
wstawiał do Boga, które doznawały cudownych uleczeń
oraz innych łask. Duchowieństwo, po czterdziestu latach,
postanowiło uroczyście przenieść ciało do kościoła, w którym otrzymał Chrzest Święty. Gdy ciało odkopano w 1170
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roku stwierdzono, że nie tylko ciało ale nawet odzież nie
były dotknięte zgnilizną.

Fig.1.
Izydor Oracz zostaje beatyfikowanym 2 maja
1619 roku przez Papieża Pawła V, a kanonizowanym 12
marca 1622 roku przez Papieża Grzegorza XV.
Po śmierci męża Maria ślubowała życie pustelnicze. Zmarła około 1140 roku. Zostaje beatyfikowana
11 sierpnia 1697 roku przez Papieża Innocentego XII.
Czczona, głównie w Hiszpanii, jako patronka deszczu
zsyłanego podczas suszy.
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nek do kuchni – i widzi, że garnek znowu się napełnił.
Ich mały syn, pewnego dnia bawił się przy dość
niskiej studni i malec wpadł do środka. Zrozpaczona matka zawołała swego męża. Wyciągnięcie chłopca nie było
łatwe. Jednakże oboje zachowali spokój, opanowanie
i zimną krew. Zaczęli się żarliwie modlić !
Przez ich modlitwy, woda zaczęła szybko się
podnosić i wyniosła malca na górę.

Fig. 2.
Wtedy obnosi się, podczas procesji błagalnej,
relikwiarz jej głowy; stąd ma przydomek „Maria od Głowy” - „de la Cabeza”, albo Maria Terribia de la Cabeza
(Fig.8). Fakty historyczne z życia Izydora i Marii są skąpe,
sprzeczne i nie pewne.
Św. Izydorowi przypisuje się ponad czterysta cudów ale także legend i opowieści. Oto wybrane.
Pracując u Vargasa, oskarżano go pomawiając,
że za wiele się modli a mała pracuje.
Pobożność małżonków Izydora i Marii oraz ich obecność
w kościele i pielgrzymki do miejsc świętych wzbudzały zazdrość u innych. Oskarżali ich przed chlebodawcą , który
czynił Izydorowi wyrzuty a on odpowiadał: Panie mój, rodzice moi od dzieciństwa uczyli mnie tej prawdy „Módl się
i pracuj a Bóg ci dopomoże”, tego się też zawsze trzymałem i trzymać się będę, a pańskiej szkody nie chcę i nigdy
jej panu nie wyrządzę. Zechciej panie, być cierpliwym do
żniw, a jeśli się okaże, że zebrałem mniej niż inni, to mi
swą szkodę z płacy odtrącisz.
Jednakże postanowił skontrolować orkę Izydora i gdy zobaczył jakieś dwa obce zaprzęgi to ruszył ku
oraczom. Ale gdy doszedł do Izydora, nie znane zaprzęgi zniknęły. Nerwowo zapytał Izydora: Kto mu pomagał
? - Nic o tym nie wiem, bo nikogo o pomoc nie prosiłem
– „Chyba tylko sam Bóg, którego co dzień o pomoc proszę”. Odtąd, pan, traktował Izydora jak brata i oddał mu
swój folwark pod wyłączną opiekę, a dochody z roli miał
podwójne.
Kierowany nauką Jezusa, był Izydor wielkim dobroczyńcą ubogich. Od ust sobie odejmował, aby nakarmić głodnego, nigdy bez pomocy i pociechy od siebie nie
puścił. Chociażby - wody ze studni, którą sam wykopał
i do dziś istnieje.
Wraz z Marią, przyszło im podzielić się jedzeniem, z wieloma ubogimi. Ale do drzwi jeszcze zapukał
kolejny biedny. Izydor pyta Marię, czy coś jeszcze w garnku pozostało? - ona zapewnia, że nie ! Izydor w smutku
nie chce uwierzyć, Maria, aby go przekonać idzie po gar-
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Fig. 3.

Fig. 4.
Wypełniając myśl Pisma Św.: ”Sprawiedliwy lituje
się i nad zwierzęciem”, Izydor serdeczną dobroć okazywał zwierzętom i wszystkiemu stworzeniu. Nigdy nie widziano i nie słyszano, aby Izydor na zwierzęta złościł się
oraz krzyczał, bił albo przeklinał, lub ciężką pracą obciążał. Pewnej bardzo ostrej zimy, niósł wór zboża do mły-
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na i spostrzegł chmarę wygłodniałych oraz zmarzniętych
ptasząt na drzewach oraz w śniegu wygrzebujących pożywienie. Przejęty miłosierdziem zrobił mały otwór w worze, aby sypać ziarno po śniegu. A za nim szedł sąsiad,
który śmiał się i szydził z jego rozrzutności. Ale, gdy się
spotkali w młynie – zobaczyli, że w Izydora worku zboża
nie brakowało.
Przysłowia ludowe:
1. „Na Świętego Izydora dla bociana pora”.
2. „Na Izydora pusta komora”.
3. „Święty Izydor wołkami orze,
a kto go prosi to mu pomoże”.
4. „Na Świętego Izydora często bywa chłodna pora”.
5. „Kto dobrze orze ma chleb w komorze”.

Nauki moralne
U Boga najważniejsze są wiara i umysł pobożny,
czyn dobry i wierność, z jaką Jego sługa używa powierzonych mu talentów. Harmonijnie i gorliwie wypełniał te
kryteria ubogi Izydor dzięki czemu uzyskał koronę świętości i wieczną sławę. Jest miłym i serdecznym obrazem
wiejskiego szlachetnego prostaczka, z jego gorliwą pracowitością oraz bojaźnią i ufnością w Bogu. Obraz ten
dotyczy, najważniejszego w społeczeństwie, stanu rolniczego.
Św. Izydor Oracz jest Patronem rolników i rolnictwa.

Fig.6.

Fig. 5.
Dzień liturgicznego wspomnienia Św. Izydora
Oracza przypada 15 maja.
Ikonografia		
Jest wyjątkowo symboliczna i bogata. Występuje
Św. Izydor w scenach plastycznych modlitwy - stojąco lub
klęcząc przed krzyżem i figurą na dwa bądź jedno kolano
z różnym układem rąk z różnie skierowanym wzrokiem.
Przedstawiany jest z atrybutami takimi jak pług, kłosy,
krzyż, różaniec i laska spod której wypływa woda. W tle
widoczne anioły i woły orzące pole oraz wieże kościelne.
Fig.1 do 6, 9 i 12.
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Jezus stan ten wyniósł wysoko i nakazał goszanować posługując się obrazami zaczerpniętymi z kultury
rolniczej. Mówiąc, np.: „Z królestwem Bożym dzieje się
tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemie” - Mk 4,26 .
Albo : „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec
mój jest tym, który go uprawia” - J 15,1. Albo : „Ja jestem
dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za
owce”- J 10,11. A także przypowieści o kąkolu w pszenicy,
o żniwiarzach, o bogatym połowie ryb i inne.
Zawód rolnika i każdego człowieka w rolnictwie,
a także cała wieś sama w sobie, jako wybrane środowisko życia narodu, jest specyficzniejedyne i unikalne, na
tle innych stanów społecznych.Jest to środowisko żywej
przyrody i ekologii, czystej fauny i flory. Tylko na wsi, doświadczamy świeżego powietrza, zdrowej wody i naturalnych pokarmów, jako podstawowych gwarantów żywotności ludzi.
Wieś jest oazą psychicznego wyciszenia oraz
duchowych natchnień, które już łatwo prowadzą do transcendencji i kontemplacji Boga.
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Te trzy wartości dały podstawę do stworzenia państwa.
Bez nich nie mogliśmy go mieć. Gdzie chłop stanął, tam
się podstawa przyszłego odrodzenia ostała”.
W sprawach ekonomicznych, gospodarczych
i społecznych kierujemy się Katolicką Nauką Społeczną,
zawartą w Encyklikach: ”Rerum Novarum” - Leon XIII,
„Mater et Magistra” - Jan XXIII, „Laborem Exercens” - Jan
Paweł II. Ofiarna i przepełniona miłością ludzka praca na
roli jest najwyższą wartością i ponad środkami produkcji,
sprawowania władzy i panowania. Czcimy więc wieśniaka
i zawody rolnicze, bronimy rodziny rolnicze oraz indywidualne gospodarstwa rolne. Wieś jest miłością ojczyzny.

Fig. 7.
Wieśniak, przez swoją pracę, zawiera intymny
kontakt z ziemią, która jest jak matka, która karmi naród
i jest miłości – godna. On widzi, że w ziemi dzieją się
cuda, on ją pieści, uprawia na klęczkach i nad nią modli
się do Boga o dobre plony. To powołanie, czyni z rolnika
łatwo religijnym i bogobojnym, nabożnym i dobrodusznym. Dlatego stan rolniczy jest najbardziej narodowym
i patriotycznym. A to, jakże trafnie, wyraził Wincenty Witos
(Wierzchosławice, 1928): „Chłop zachował w najgorszych
chwilach ziemię, religię i narodowość.

Fig. 8.
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Jesteśmy dumni z Patrona Świętego Izydora
Oracza, który nas ostrzega, chroni i broni oraz
wyprasza łaski u Boga.
Modlitwy do Świętego Izydora Oracza
Wszystkie nasze sprawy
Pokornie prosimy Cię Panie Za wstawiennictwem naszego Patrona,
Świętego Izydora Oracza Natchnieniem Swoim nas uprzedzaj
I pomocą Swoją nas wspieraj,
Aby wszelka nasza modlitwa i sprawa
Od Ciebie się zaczynała
I przy Ciebie się kończyła
W imię Twojego Miłosierdzia
O Panie Boże Ojcze Nasz
Amen
Panie Boże Wszechmogący !
Stworzycielu wszechświata i Ojcze nasz, dałeś mi
we władanie świętą matkę ziemie, każesz mi ją
uprawiać, orać, siać i zbierać, aby uzyskać plony,
każesz mi hodować zwierzęta, aby te wytwory

Fig.9.

67

KULTURA NARODU. FILOZOFIA – NAUKA – HISTORIA – SZTUKA – LITERATURA
Twojej hojności w przyrodzie i mojej pracy służyły
za pokarm ludziom; daj mi umysł sprawny i zdrowy,
bym mógł czynić dobrze, daj mi serce prawe, bym
wytwarzał zdrową żywność i na tyle obfitą, by żywić
tych, którzy pracują w innych zawodach; daj mi
umysł światły i serce szerokie, abym rozumiał, że
pierwszą i najważniejszą rzeczą jest nie szkodzić
nikomu, ani ludziom, ani przyrodzie, a potem
dopiero abym mógł zapewnić taką ilość pokarmu,
aby służył wszystkim, którzy go potrzebują.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
* Maryjo, Matko dobrej rady, wspomagaj moje
rozumienie i moją pracę !
* Święty Izydorze, Patronie naszej trudnej pracy,
naucz mnie łączyć modlitwę z wysiłkiem !

Święty Izydorze, ozdobo i pociecho nasza,
Święty Izydorze, oraczu błogosławiony,
Święty Izydorze, rolniku szczęśliwy,
Święty Izydorze, pracowniku pobożny,
Święty Izydorze, prostotą urzekający,
Święty Izydorze, mądrości niebieskiej pełny,
Święty Izydorze, Sługo Boży dobry i doskonały,
Święty Izydorze, Sługo Boży łaskawy i cichy,
Święty Izydorze, Sługo Boży pokorny i sprawiedliwy,
Święty Izydorze, Sługo Boży roztropny i miłosierny,
Święty Izydorze, Sługo Boży szczery i bogobojny,
Święty Izydorze, Sługo Boży trzeźwy i cudzego nie pragnący,

Fig.11.

Fig. 10.
Litania do Św. Izydora Patrona rolników
Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami (powtarza się)
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Izydorze, wierny sługo Boży,
Święty Izydorze, patronie ludzi ubogich,
Święty Izydorze, wzorze ludzi pracowitych,
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Święty Izydorze, Sługo Boży przykazań świętych przestrzegający,
Święty Izydorze, Ojcze ubogich.
Święty Izydorze, mistrzu nabożeństwa,
Święty Izydorze, władzy swej posłuszny,
Święty Izydorze, przez Boga uczony,
Święty Izydorze, z Aniołami zrównany,
Święty Izydorze, między Świętych policzony,
Święty Izydorze, nad królów wywyższony,
Święty Izydorze, przez łaskę i miłość tobie daną,
Święty Izydorze, przez pokorę, jałmużnę i miłosierdzie
twoje,
Święty Izydorze, abyśmy z grzechów powstali,
Święty Izydorze, abyśmy żywot nasz polepszyli,
Święty Izydorze, abyśmy łaskę Bożą otrzymali,
Święty Izydorze, abyśmy czyny twoje naśladowali,
Święty Izydorze, abyśmy od gniewu Bożego i wszystkiego zła wolni byli,
Święty Izydorze, abyśmy się w tym świecie nie zadomowili,
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i zawsze służyć Tobie z pokorą, w której sobie upodobałeś.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Fig. 12.
Święty Izydorze, abyśmy o Panu Bogu zawsze pamiętali,
Święty Izydorze, abyśmy Go sercem całym miłowali,
Święty Izydorze, abyśmy od głodu i wojny zachowani
byli,
Święty Izydorze, abyśmy w dzień sądny po prawicy Bożej
stanęli,
Święty Izydorze, abyśmy przy śmierci, pomocy i ratunku
twego doznali,
Święty Izydorze, abyśmy z tobą w niebie Pana Jezusa
oglądali,
Święty Izydorze, abyśmy z Maryją i z tobą radości wiecznej zażywali,
Święty Izydorze, wielki Wyznawco,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
W. Ja jestem winnym krzewem,
O. Mój Ojciec jest rolnikiem.
Módlmy się !
O przezacny mieszkańcu niebieski, Święty Izydorze, proszę cię pokornie, abyś o mnie, grzeszniku,
nędzami i pokusami różnymi doświadczanym, pamiętać
raczył przed majestatem Pana, Boga naszego, aby On
przez zasługi i przyczynę twoją raczył mnie zachować od
wszelkiego zła na duszy i na ciele. A wyproś mi łaskę do
wypełniania świętych Jego przykazań i do coraz pobożniejszego życia. Przez Świętego Izydora, któregoś Boże,
przy ciężkich pracach dziwną świątobliwością życia obdarował,daj nam, prosimy Cię pokornie, abyśmy za jego
przyczyną zachowani od wszelkiego zła, pracując
około rzeczy doczesnych, zapracowali sobie na wieczną
szczęśliwość. Boże, spraw, abyśmy dzięki Świętemu Izydorowi, świętemu rolnikowi, mogli pokonać naszą pychę
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Fig. 13.
Kult Świętego Izydora Oracza Patrona Rolników Chrześcijańskiej Europy
Cześć religijno katolicka – od śmierci Św. Izydora - przez wiernych oddawana, trwa już prawie 900 lat,
a jako świętemu Patronowi rolników i Madrytu, jest oddawana 350 lat, które upłynęły w 2012 roku. Przez te wieki,
korzeń i centrum kultu jest w Madrycie, w Hiszpanii.Są
to każdego roku pięciodniowe wielkie uroczystości Fiestas de San Isidro, od 11 maja do dnia Patrona 15 maja.
Jeden z najważniejszych kościołów jest pod wezwaniem
Św. Izydora – Iglesja de San Isidro el Real, gdzie pod
koniec XVIII wieku przeniesiono szczątki świętego i jego
małżonki. Tutaj odbywają się główne uroczystości oraz
wielkie kulminacyjne nabożeństwo z procesją. Wierni nabożnie schodzą do miejsca grobu Świętego, ku srebrnemu sarkofagowi z jego wiecznotrwałym ciałem. W procesji
niesione są figury Św. Izydora i małżonki błogosławionej
Marii de la Cabeza.
Jest wielka uroczysta fiesta – jako tydzień zabaw
i licznych wydarzeń religijno – kulturalno - rozrywkowych
Madrytu. Są to liczne zabawy i np. noce ognia nad rzeką
– Noches de fuego sobre el rio od godz. 21:30 do północy.
A na stołecznej arenie Las Ventas rozgrywa się cykl korrid
i jednocześnie Fiesta de San Isidro.
Kult Św. Izydora rozpłomienił się w Europie i po całym
świecie, dotarł do Filipin i Meksyku, Hondurasu, Chile
i Peru nawet Kanady i USA. W tym musiał, oczywiście
i przede wszystkim, dotrzeć do Polski.
Aktualnie w Polsce, najaktywniej rozwinął się kult Św. Izy-
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dora w Białymstoku w Parafii pw. Ducha Świętego, przy
ul. Sybiraków 2. Rozpoczęł się na przełomie 1987/88
roku od powołania Fundacji Św. Izydora Oracza, Patrona
rolników chrześcijańskiej Europy.
10 czerwca 1996 roku powstaje Społeczny Komitet Fundacji Kaplicy Św. Izydora Oracza, a 12 listopada powstaje
projekt Ołtarza Św. Izydora Oracza.

rafia Św. Izydora Oracza.
Rymacze, Łuck, Obwód Wołyński, Ukraina - Parafia Św.
Izydor Oracza.
Bełdów, Gmina Aleksandrów Łódzki, k/o Łodzi, Polska
– Parafia Wszystkich Świętych, Opieka pastoralna i liturgiczna Kultu Św. Izydora Oracza w Archidiecezji Łódzkiej.

Fig.14.
Medal Św. Izydora Oracza za Szczególne Zasługi w Rolnictwie.
Awers (z lewej): „Przykład Twojej hojności i dobroci niech nas zachęca”.
Obraz Św. Izydora Oracza został poświęcony
18 maja 1997 roku. A 11 czerwca 2000 roku Metropolita Białostocki J. E. Abp. Stanisław Szymecki uroczyście
poświęcił Sanktuarium i Sztandar Bractwa Św. Izydora
w otoczeniu flag narodowych Polski oraz Hiszpanii.
Czciciele kultu Św. Izydora powołują Stowarzyszenie Św. Izydora Oracza z siedzibą w Białymstoku 27
kwietnia 2004 roku, które 27 października ustanowiło kapitułę Medalu Świętego Izydora Oracza (Fig.14), przyznawanego za szczególne zasługi w rolnictwie.
W celu ożywienia i inspirowania szczytnej misji
wspierania i krzewienia czci Świętego Rolnika, ustanowiono drugi Medal Św. Izydora Oracza na rzecz szerzenia kultu Patrona rolników (Fig.15).
Obecnie Polską wieś reprezentują różne struktury państwowe i społeczne. Najwierniej nauki moralne
oraz wiekową tradycję - wynikające z kultu Św. Izydora
Oracza, wypełniają stowarzyszenie NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” oraz Krajowe Duszpasterstwo
Kościoła Katolickiego.
Krajowymi Duszpasterzami Rolników byli:
J.E. Ks. Bp. Jan Gurda (1982-1988);
J.E. Ks. Bp. Roman Andrzejewski (1988-2001);
J.E. Ks. Bp. Jan Styrna (2001-2011);
J.E. Ks. Bp. Edward Białogłowski (2011- ).
Inne wybrane przykłady Kultu Św. Izydora Oracza Radlin Górny, Wodzisław Śląski, k/o Katowic, Polska
– Parafia Św. Izydora Oracza.
Smolany, Gmina Puńsk, Powiat Sejneński, Polska – Parafia Św. Izydora Oracza.
Nowa Wieś, Gmina Warka, Powiat Grójecki, Polska – Pa-
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Przesłanie
Celem i zadaniem tekstu jest ugruntowanie pamięci i chwały dla najistotniejszch wartości, obecnych we
wsi i w polskim rolnictwie. W tym celu wykorzystano życie
Św. Izydora oraz nauki moralne wyrastające z Jego czci
i kultu, na przestrzeni tysiąclecia.
Dobra kondycja wsi jest to trwałość i pewność zachowania i przetrwania Narodu.
Naród musi mieć rolników i wieś, zagwarantowaną ich masę krytyczną, którą nigdy nie wolno pomniejszyć. Tak jak analogicznie, Naród musi mieć lasy, rzeki
i jeziora oraz bogactwa naturalne. Są to egzystencjalne
niezbywalne graniczne warunki istnienia Ojczyzny.
Zasady globalnego rozwoju Polski są europejsko
i światowo poprawne, bowiem nie naruszają wolności naszego demokratycznego państwa.
Nie można zatem zaniedbywać pamięci o czci
i kulcie dla kultury rolniczej w historii polskiego rolnictwa.
Tą subtelną i głęboką myśl, niejako definiuje, realistyczny
obraz z życia rolnika Boryny, z dzieła literackiego „Chłopi”
Władysława Stanisława Reymonta.
Chory – nie wie jeszcze, że umierający – w zimny dzień, idzie w koszuli, przez zaorane polne zagony,
przy wietrze i w gorączce; on jest rolnik (!) on musi wyjść
w pole - aby siać (!) Jak do modlitwy – jest przyzwyczajony, że ręka sieje, pochyla się ku ziemi i ją w koszulę
nabiera. Obsiewa zagon, klęka i słabnie – z ramionami
rozciągniętymi na krzyż, pada na zagonie (…..) i kona !
A wicher śpiewa: Gospodarzu, gospodarzu (…..) nie odchodź !
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Fig.15.
Medal Św. Izydora Oracza za zasługi na rzecz szerzenia Kultu Patrona Rolników.
Awers (z lewej): „Przykład Twojej hojności i dobroci niech nas zachęca”.
Apelujemy, do Polskich rolników, aby z tym śpiewem wiernie trwali na Polskiej wsi i nie odchodzili !! Do
rolników, którzy „żywią i bronią”, a przede wszystkim moralnie bronią Ojczyznę. Aby ramionami Krzyża, z miłością
Ją obejmowali.
Rolnik - właśnie sieje - jakby karmił ziemię, to tak jak
matka , która karmi niemowlę i tak jak Chrystus, Który
nieustannie obsiewa Miłością i Łaską swój umiłowany lud
Boży - wszak zostało napisane: Pater meus agricola est.
Niniejszy tekst kierujemy, przede wszystkim, do wszystkich parafii i gmin Województwa Łódzkiego i Archidiecezji
Łódzkiej oraz organizacji rolniczych, ale także do ludzi
dobrej woli zatroskanych o dobro rolnictwa w Polsce.

Lektura:
„O kulcie Świętego Izydora Oracza, Patrona Rolników
Chrześcijańskiej Europy”, Białystok 1990-2011” (46 stron)
- Sanktuarium Św. Izydora Oracza przy kościele Ducha
Świętego; Wydawnictwo: Stowarzyszenie Św. Izydora
Oracza w Białymstoku, 2011.
Autorzy:
Włodzimierz Wawszczak - Rzecznik Prasowy, Rady Województwa Łódzkiego NSZZ Rolników Indywidualnych
„Solidarność”.
Ks. Jarosław Leśniak – Archidiecezji Łódzkiej Duszpasterz Rolników, Proboszcz Parafii p.w. Wszystkich Świętych, w Bełdowie.
Prawa autorskie zastrzeżone; Łódź, 13 lutego 2013 – Popielec

ѥѥ

Przysłowia ludowe:

„Na Świętego Izydora dla bociana pora”.
„Na Izydora pusta komora”.
„Święty Izydor wołkami orze, a kto go prosi to mu pomoże”.
„Na Świętego Izydora często bywa chłodna pora”.
„Kto dobrze orze ma chleb w komorze”.
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Ks. Henryk Nowik

MIĘDZY PŁCIĄ A MIŁOŚCIĄ
Płeć jest pierwotnym faktem przyrody ożywionej. Ona to właśnie konstytuuje seksualność organizmów
biosfery i antroposfery. Biotyczny sens płci tkwi w prawie
popędu do zachowania gatunku. Antropiczny zaś sens
płci leży w obrębie prawa zachowania gatunku ludzkiego
oraz zawiera się w powołaniu człowieka przez Boga do
czynienia ziemi sobie poddaną, w postaci rozwoju kultury
materialnej i duchowej. Prawo popędy do zachowania gatunku oraz idea powołania człowieka na Króla Stworzenia,
opierają się na procesie rozrodu.
Proces ten jest odpowiedzialny za bioplanetę
w jej strukturze, funkcji i rozwoju. Rozród u zwierząt, wraz
z opieką nad potomstwem jest kontrolowany przez cykliczną rytmikę układu słonecznego. W przypadku zaś człowieka cykliczność wiąże się głównie z owulacją. Uogólniając
można powiedzieć, że biosfera wraz z antroposferą zachowują się cyklicznie. Rytmikę tę dyktuje kosmos. A ten
jest taki, by mógł zaistnieć człowiek (kosmologiczna zasada antropiczna). Płeć, zatem wypełnia biokosmos a w nim
cały Rodzaj Ludzki. Rozmnażanie bezpłciowe (np. bakterie) nie jest twórcze. Kopiuje ono jedynie genom, przekazując potomstwu większe lub mniejsze błędy. Rozmnażanie komórek somatycznych służy jedynie do powstawania
narządów ciała, jak np. płuca, wątroba, nerki itp. Ten typ
rozmnażania pojawił się już na poziomie świata bakterii,
ale w niektórych sytuacjach nawet tu występuje zjawisko
wymiany materiału genetycznego (koniugacja). Wymiana
ta jest zapowiedzią twórczości biotycznego rozwoju. Genetyczna ta twórczość pojawiła się w całej pełni dopiero w rozmnażaniu płciowym u ssaków. Rozmnażanie to
charakteryzuje się tym, że tylko połowa populacji wydaje
potomstwo. Jest tak dlatego, że osobniki relacji płciowej
poświęcają wiele czasu w poszukiwaniu partnerów, ponosząc wiele trudu w tym względzie. Z tego punktu widzenia
zjawiska rozrodu płciowego, wydają się być niekorzystne
w procesie zachowania gatunku. A jednak zjawisko płci
trwa. Jego struktura reprodukcyjna wygrywa w twórczym
rozwoju bioplanety, począwszy od genu, o informacji nieprzeliczalnej aż po Króla Ziemi o formacji cywilizacji miłości.
Proces ewolucji polega głównie na różnicowaniu
genetycznym i integracji ekologicznej w drodze działania
doboru naturalnego (utrzymywanie się doskonalszych ras
w walce o byt) i dryfu genetycznego (drobne zmiany genetyczne w małej populacji). Różnicowanie się genetyczne
jest następstwem mutacji spontanicznych i indukowanych
oraz w wyniku rekombinacji genowej przy podziale komórek rozrodczych (mejoza).
Losowe mutacje spontaniczne, zachodzące
w każdym punkcie chromosomu, powtarzają się zazwyczaj co pewien okres czasu. Prawdopodobnie każda
określona zmiana, którą obserwujemy dziś, występowała wcześniej wiele razy w historii gatunku. Różne geny
posiadają różną frekwencję zmian. Każdy poszczególny
gen ma wiele różnych możliwości mutacyjnych, które się
realizują w postaci różnych alleli wielokrotnych, łącznie
z mutacjami wstecznymi. Należy dodać że zakres moż-
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liwości kierunków mutacji genowej jest jednak kontrolowany przez geny sprzężone, przez strukturę chromosomową, a nawet genomową. Zauważono, że duże mutacje
nie maja wielkich szans na rozprzestrzenianie się, gdyż
często tworzą organizm, nie pasujący do środowiska. Natomiast drobne mutacje, ale u posiadaczy licznego potomstwa, mogą dominować w środowisku, mimo mniejszego
przystosowania, albowiem warunki środowiska ulegając
zmianie, mogą faworyzować powstałe zmiany genetyczne, które w zasadzie nie naruszają teleonomię (celewościowość) organizmu. Biosystemy te bowiem wygrywają
w walce o byt.
Podobnie działa dryf genetyczny. Mutacje zaś indukowane (teoria trafień i wolnych rodników) pełnią ważną
rolę w inżynieryjnej procedurze manipulacyjnej w płaszczyźnie badawczej i w obszarze przemysłowym np. w rolnictwie ekologicznym, czy w medycynie antropologicznej.
Losowe mutacje spontaniczne, zachodzące
w każdym punkcie genu, lub chromosomu, powtarzają się
zazwyczaj co pewien okres czasu. Prawdopodobnie każda określona zmiana, którą obserwujemy dziś, występowała wcześniej wiele razy w historii gatunku. Różne geny
posiadają różną frekwencję zmian. Każdy poszczególny
gen ma wiele różnych możliwości mutacyjnych, które się
realizują w postaci różnych alleli wielokrotnych, łącznie
z mutacjami wstecznymi. Należy dodać że zakres możliwości kierunków mutacji genowej jest jednak kontrolowany przez specjalne geny, lub przez strukturę chromosomową lub jądrową, w myśl idei systemowej funkcja genu
jest zależna od chromosomu, a nawet od całego jądra
i odwrotnie. Jawi się w ten sposób systemowa myśl teleonomiczna, że dobór naturalny faworyzuje każdą mutację, jeśli ona jest konieczna ze względu na zachowanie
całości biosystemu, pozostającego w relacji do biocenozy. Mutacyjne różnicowanie substancji dziedzicznej, to nie
jedyny zjawisko genetyczne. O wiele cenniejsze źródło
różnicowania się podłoża dziedziczenia organizmu jest
rozmnażanie płciowe.
Przekaz właściwości osobniczych dokonuje się
na poziomie genowym każdego organizmu. Organizm bowiem zależy od komórki ze względu na asymilację, a od
biocenozy ze względu na zapasy pokarmowe. Organizm
zatem jest jednostką podstawową biosfery. Organizm
swój byt zawdzięcza procesowi rozmnażania bezpłciowemu np. u bakterii i rozmnazaniu płciowemu, u wyższych
organizmów. Rozmnażanie bezpłciowe prowadzi do powstania kopii całego genomu potomstwa, przy ewentualnych błędach, przez co genomy tracą na jakości. Rozmnażanie bezpłciowe jest reprodukcją kopii. Aczkolwiek
w niektórych sytuacjach bakterie wymieniają miedzy sobą
materiał genetyczny (koniugacja). Natomiast rozmnażanie płciowe jest reprodukcją różnorodności. Ta różnorodność twórcza jest okupiona tym, że tylko połowa populacji
wydaje potomstwo, co spowolnia tempo reprodukcji. Jest
tak dlatego, że przedstawiciele obu płci tracą czas i energię na poszukiwanie partnerów. Proces tego poszukiwania ma charakter twórczy. Funkcjonują tu kryteria: tęży-
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zny fizycznej, godowych zachowań, estetyki barw i głosu.
Proces ten, z punktu widzenia doboru naturalnego jest
niekorzystny. Okazuje się jednak, że płeć nie tylko trwa,
ale wygrywa w walce o byt, w stosunku do osobników rozmnażających się bezpłciowo. Płeć wygrywa w zakresie
zachowania jednostki, ale przede wszystkim w dziedzinie
zachowania gatunku.
Genetyczny mechanizm rozmnażania się płciowego jest bardzo złożony. Działa on na zasadzie tasowania genetycznej talii, przy powstawaniu każdej zygoty (zarodka). Główny mechanizm powstawania różnorodności,
w przypadku rozmnażania płciowego, jest zjawisko crossing-over, polegające na pęknięciu i wzajemnej wymianie
właściwych odcinków między chromosomami homologicznymi, które prowadzą do powstania nowych układów
genów, czyli do rekombinacji genetycznej. Każda nowa
aranżacja informatyczna, jeśli okaże się korzystna, będzie
faworyzowana przez do bór naturalny na podobieństwo
korzystnych mutacji.
Genetyczne zróżnicowanie organizmów jest następstwem sposobu podziału płciowego, zwanym mejozą.
Podczas tego podziału, diploidalna komórka prekursorowa gamet, duplikuje swój DNA, rozdzielając ten kwas po
równo między cztery komórki potomne – po 23 chromosomy dla każdej z tych jednostek biotycznych. U mężczyzn
stają się one plemnikami, u kobiet zaś jajem. Natomiast
pozostałe trzy struktury zostaną odrzucone pod nazwą
„ciałek polarnych”. Komórki te określa się jako haploidalne
(po jednej kopii każdego chromosomu). Jądra tych gamet,
zlewając się tworzą zygotę, o pełnym zestawie chromosomów tj. w ilości 46 tych jednostek, pochodzących od ojca
i matki. Podział mitotyczny buduje organizm, podział zaś
mejotyczny tworzy różnorodność genetyczną. Dzieje się
to, jak już wspomniano, w drodze zjawiska crossing-over.
Powstają tu nowe kombinacje chromosomów, podczas
których następuje wymiana materiału genetycznego. Dwie
rodzicielskie nici DNA splatają się wokół siebie, a następnie się łamią. W ten sposób dochodzi do wymiany genów,
w powstałych segmentach chromosomowych. W następstwie tego zjawiska powstaje zygota (zarodek) o nowym
składzie genetycznym, różnym od ojca i matki.
Genotyp zygoty determinuje rozwój osobnika
w życiu prenatalnym (przed urodzeniem) w procesie powstawania gruczołów płciowych i tworzenia się mózgu
(w odmianie męskiej i żeńskiej) oraz w życiu postnatalnym
(po urodzeniu) w typach zachowania: a/ „ekonomicznego”
(poszukiwanie pokarmu i schronienia), b/ społecznego
(tworzenie i utrzymywanie grup), c/ edukacyjnego (poszukiwanie i zabawa – manipulacja) oraz d/ zachowania
reproduktywnego (zaloty, kopulacja, wędrówka do miejsc
lęgowych, budowanie gniazd, i różne formy zachowania
rodzicielskiego). Behawioralne typy: a, b, c tworzą prawa
zachowania jednostki, natomiast typ zachowania: d buduje prawo zachowania gatunku.
Genetyczne podłoże płci jest bazą uwarunkowań popędu płciowego. Popęd do zachowania jednostki
sprowadza się głównie do zdobywania pokarmu i poszukiwania schronienia. Natomiast popęd do zachowania gatunku przejawia się w determinacji do kontaktu płciowego
z osobnikami przeciwnej płci. Popęd płciowy u kręgowców, a tym samym i u człowieka, występuje pod wpływem
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hormonów gonadotropowych oraz hormonów wydzielanych przez jądra i jajniki. Popęd płciowy jest następstwem
dojrzewania płciowego w drodze zwiększenia syntezy
estrogenów u samic i testosteronu u samców. U osobników ludzkich występuje ponadto czynnik: nerwowy (ulokowany w mózgu), psychiczny (przejawiający się w sferze
myśli, uczuć i woli) oraz kulturowy (występujący w dziedzinie twórczości: rzeźbiarskiej, malarskiej, muzycznej,
literackiej itp.). Popęd do zachowania gatunku przejawia
się w chęci podobania się, jak to jest w przypadku kobiet
i w chęci agresji, jak to występuje w przypadku samców,
walczących o samicę.
Seksualność męska i żeńska pojawia się już
w życiu płodowym. Pod wpływem chromosomów XX
pojawiają się narządy żeńskie. Natomiast chromosom Y
inicjuje narządy męskie. Tu biologia dochodzi do stwierdzenia, że o ile u ssaków różne fragmenty genomu (46XX
lub 46XY) w procesie ewolucji uległy znacznym zmianom,
o tyle dobór naturalny faworyzował w całości stary mechanizm determinacji płci. Chociaż ważny genetycznie
fragment chromosomu X i Y, a więc istotny mechanizm
determinacji płci pozostał nie tknięty w procesie ewolucji
ssaków, to niezwykle drobne zmiany „pereferyjne” tego
genomu uwarunkowały wielkie radiacje adaptatywne ssaków. Myśl ta jest istotna w dyskusji z genderyzmem, który
ideologicznie niweczy granice między płciowością męską
a żeńską. W brew tym ideologicznym pragnieniom, chromosomy płciowe determinują zachowanie się gonad. I tak
w kolejnej fazie rozwoju męskiego płodu, gonady produkują hormon testosteron, który maskulinizuje komórki mózgu płodu. Hormony estragon i progesteron, produkowane przez gonady płodu żeńskiego, również wpływają na
mózg, feminizując odpowiednie miejsca tego organu.
Bliższa analiza teorii seksualności ludzkiej wykazuje, że
w ontogenezie człowieka można wyróżnić szereg poziomów płci, będącymi aspektami poznawczymi sfery płociowej jednostki ludzkiej.
Człowiek jest bowiem jednostką płciową: molekularno-komórkową (zygota), organizmalną, psychofizyczną, biotyczną, antropiczną, osobą, o wrodzonej godności
jako podmiot praw i obowiązków z poczuciem odpowiedzialności przed Bogiem. Nasuwa się tu myśl wyróżnienia kryteriów form płci ludzkiej, realizujących się w bazie
genetycznego wzoru przestrzenno-czasowego, zapodmiotowanego w osobie. Człowiek bowiem jako osoba jest
podmiotem płci oraz intelektu, miłości ofiarnej, wrodzonej
godności, praw i obowiązków, zupełności (osoba przed
zbiorowością). Płciowość zapodmiotowana ontycznie
w osobie jest wartością komplementarną (dopełniającą)
w stosunku do wartości absolutnych, w płaszczyźnie filozoficzno-teologicznej . Albowiem płciowość jawi się
w dziedzinie powstania i rozwoju Rodzaju Ludzkiego (Rdz
1,27; Rdz 28; Pnp 4, 1; 5,9; 6,4) . Stąd płciowość wpisuje się w dziedzinę powołania ludzkości w duchu: prawdy,
dobra, piękno i świętość. A oto próba wyróżnienia szeregu
poziomów aspektowych, płci ludzkiej:
P ł e ć g e n o t y p o w a jest wyznaczona
przez dwa chromosomy płciowe XY (u mężczyzn) oraz
XX (u kobiet). Ponadto jednostka ludzka posiada 44 autosomów. Stąd wzór chromosomalny mężczyzny przybiera
kształt 46XY, a kobiety - 46XX.
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P ł e ć g o n a d a l n a jest uwarunkowana przez
gruczoły płciowe: jądra (u mężczyzn) i jajniki (u kobiet).
Ten aspekt płci pojawia się od siódmego tygodnia płodu
i kończy się w stadium postnatalnym. W fazie dojrzałości płciowej gonady męskie wytwarzają plemniki, gonady
żeńskie – jaja.
P ł e ć h o r m o n a l n a jest zdeterminowana
przez gonadalne hormony płciowe androgeny (u mężczyzn) i estrogeny (u kobiet).
P ł e ć g o n a d o f o r y c z n a jest określona
przez zróżnicowanie dróg rozrodczych, rozwijających się
z gonadalnych przewodów Wolffa (u mężczyzn), z gonadalnych przewodów Mullera (u kobiet).
Płeć zewnętrznych organów
p ł c i o w y c h, charakteryzuje się anatomiczną obecnością: moszny i prącia (u mężczyzn) i sromu (u kobiet).
P ł e ć f e n o t y p o w a objawia się w cechach
człowieka dojrzałego bez związku z procesem rozrodu
np. broda u mężczyzn lub charakterystyczna barwa głosu
u kobiet.
P ł e ć e n z y m a t y c z n a wyznaczona jest
przez typ zestawu enzymatycznego. Na przykład androgeny mogą aktywizować pewne systemy enzymatyczne
w okresie płodowym w sposób nieodwracalny. Natomiast
ich dalsza aktywność już nie zależy od poziomu stężenia
tych hormonów.
P ł e ć p s y c h o f i z y c z n a jest np. uwarunkowana różnicą sposobu oddychania: u mężczyzn oddychanie występuje na przeponę, u kobiet na klatkę piersiową,
ze względu na stan ciąży.
P ł e ć p s y c h o s o c j o l o g i c z n a kontroluje funkcję mechanizmów psychicznych, w ludzkich
stosunkach międzypłciowych w sposób komplementarny np. u kobiet dziedzina myślenia jest zabarwiona sferą
uczuciową, a u mężczyzn dziedzina uczuciowa jest zabarwiona sferą rozumową, występujących na bazie predyspozycji (wrodzonych skłonności, zdolności): genotypowych, gonadalnych, hormonalnych i neurologicznych, dla
zachowania i rozwoju jednostki oraz gatunku ludzkiego.
P ł e ć o s o b o w o ś c i o w a jest pochodną
duchowego rozwoju osoby ludzkiej, będącej podmiotem
praw i obowiązków; osoby jako mężczyzny i jako niewiasty, dla zachowania i rozwoju Rodzaju Ludzkiego.
Zróżnicowanie aspektowe płci ludzkiej jest następstwem wielkiej złożoności i niezwykłej subtelności
tego zjawiska w dziedzinie cielesnej i duchowej. Aspektowość płci ludzkiej pokazuje, że genotyp męski w postaci
chromosomalnej „46XY” lub żeński o kształcie chromosomalnym „46XX”, wyznacza pewien zakres możliwości
rozwojowych, których realizacja uzależniona jest od czynników środowiska fizycznego, biotycznego, społecznego
i kulturowego warunkując wykształcenie całokształtu cech
osobowościowych, czyli ludzkiego fenotypu męskiego lub
żeńskiego . Fenotyp seksualności jednostki ludzkiej obejmuje określone sposoby przeżywania oraz zachowania
ze względu na zachowanie gatunku. Owe sposoby są
formowane między innymi przez: układ genetyczny, endokrynologiczny, nerwowy, a następnie przez wzorce tradycyjne, kulturowe, edukacyjne, jak również przez środki
masowego informowania i formowania, postulujące wzory
różnych zachowań seksualnych, opartych na wzajemnej
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relacji płci męskiej i żeńskiej.
Rodzina Ludzka zawisła bowiem od fenomenu
płci. Stare cywilizacje Dalekiego Wschodu wynosiły ją na
ołtarze bóstw wszechświata i tłumaczyły tym zjawiskiem
kosmogonię a w posągach kobiet ciężarnych żywiły kult
dla życia. Kultury ludów i narodów otaczały „cud” macierzyństwo nimbem miłości. A sztuka wszystkich czasów
widziała w niewieście ideał odwiecznego piękna. Genezyjska idea życia mówi o jego Bożym pochodzeniu. Płeć
tu jawi się jako zjawisko płodności na ziemi. Pojawiło się
ono wraz z człowiekiem w zamyśle Bożym. Zamysł ten
zrealizował Bóg wraz z całym Wszechświatem. Nasz Kosmos zaś powstał taki, by mógł pojawić się człowiek (zasada kosmologiczna) w egzystencjalnej relacji do Boga
i do drugiego człowieka. Relację tę nazywamy miłością.
Jest ona złożona. Przebiega ona u człowieka na poziomie: biotycznym, psychicznym i duchowym.
Miłością biotyczną rządzi prawo: adaptacji, stopnia i różnorodności. W pierwszym przypadku prawo głosi,
że w kontakcie fizycznym osobników wytraca się atrakcyjność doznań. Po przypadkach np. po popodawaniu ręki
w ilości „n-1” czynność ta staje się mało atrakcyjna we
wrażeniu biotycznym. Partnerzy poszukują nowych miejsc
wrażeniowych doznań np. pocałunek w policzek. Zachowanie to po pewnym czasie podziela los „podawania ręki”.
Następuje nowy gest np. pocałunek ust itd. Zaczęło tu
działać prawo stopnia. Ale i ono podlega prawu adaptacji.
Osobniki tych zachowań zaczynają się rozglądać za innymi partnerami tej relacji. Wkroczyło tu już prawo różnorodności, czyli prawo „innego partnera”. Miłość biotyczna jest
zatem krótkotrwała, egoistyczna i wnosząca nudę. Miłość
zaś psychiczna rządzi się prawem: odpowiedzialności za
drugą osobę, troski za rozwój drugiej osoby i miłości ofiarnej. Miłość psychiczna jest długotrwała, altruistyczna i radosna. Natomiast miłością duchową rządzi prawo: uznania Boga za Ojca wspólnej drogi życia, uznania ukochaną
osobę za dziecko Boże i odpowiedzialności za życie Boże
w drugim. Miłość duchowa jest: wieczna, silna Bogiem
i wszystko czyni nowym.
Poziomy miłości tworzą hierarchiczną całość,
gdzie obszar biotyczny jest silny żywiołem życia na wzór
wielkiego płomienia, w którym występuje wymiana materii i energii z otoczeniem. Nie skanalizowany ów płomień
popędu do zachowania gatunku, grozi degradacja osobowości, a następnie samozagładą osobnika w myśl prawa
sprzężenia dodatniego („im bardziej tym bardziej”). Stąd
poziom biotyczny jest podporządkowany poziomowi psychicznemu, kanalizującemu płomień popędu do zachowania gatunku. Poziom miłości psychicznej, złożony ze sfery:
rozumu, woli i uczuć nie wyczerpuje idei sensu życia człowieka, albowiem rozum domaga się wiary Objawionej, jako
swego dopełnienia. Rozum w prawdzie kontroluje funkcję
woli i uczuć, ale domaga się ponadto ostatecznego sensu
swej funkcji. Sens ten czerpie od Osobowego Boga Ojca
przez Osobę Chrystusa i Osobę Ducha Świętego. Wielopłaszczyznową miłość ludzką zwieńcza poziom duchowej
miłości w Chrystusie. Krzyż Chrystusowy wertykalnie jednoczy Niebo z ziemią a horyzontalnie wiąże każdą miłość
na świecie, według zamysłu Ojca całego Stworzenia.
ѥѥ
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Międzynarodowa konferencja: „Przyszłość chrześcijaństwa w Europie.
Rola Kościołów i narodów Polski i Rosji”
W dniach 28 - 30 listopada na Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie trwała katolicko-prawosławna konferencja „Przyszłość
chrześcijaństwa w Europie. Rola Kościołów i narodów
Polski i Europy”. Konferencja była kolejnym krokiem na
drodze polsko-rosyjskiego pojednania, zainicjowanego
ubiegłorocznym orędziem patriarchy Cyryla i abp. Józefa
Michalika. Obrady poświęcono zarówno problemom, które ciążą nad polsko-rosyjskimi relacjami jak i wspólnym
działaniom, jakie chrześcijanie z Polski i Rosji powinni
podjąć dla rozwiązywania problemów w ich krajach i na
całym kontynencie. W spotkaniu brali udział historycy,
ludzie kultury, biskupi, politycy oraz przedstawiciele
różnych środowisk z Polski i Rosji, zaangażowani
w działalność charytatywną, społeczną i ewangelizacyjną.
Ks. prof. Stanisław Dziekoński - Rektor
UKSW witając gości wyraził satysfakcję, że konferencja
odbywa się na uczelni, której patronuje wielki mąż stanu
i mąż Kościoła, w „Uniwersytecie w którym dialog międzyreligijny i międzykulturowy jest prowadzony na co dzień
w ramach badań naukowych, praktyki i różnego rodzaju
konferencji”. Ksiądz Rektor wyraził nadzieję, że daje ona
początek innym tego rodzaju spotkaniom właśnie w obszarze naszego Uniwersytetu. Przypomniał równocześnie, że w zeszłorocznym przesłaniu do narodów Polski
i Rosji zostały zamieszczone słowa klucze, bardzo wyraźnie wskazujące na działania, które trzeba podjąć, by
zbliżyć do siebie te narody. „Jednym z takich słów jest
dialog. Dialog, który ma być oparty na prawdzie i pomóc
odczytać to, co było w przeszłości, po to, by łatwiej zrozumieć teraźniejszość i lepiej programować przyszłość”
– podkreślił Ksiądz Rektor.
„Kluczowe słowa tej konferencji to prawda,
współpraca, świadectwo” - powiedział z kolei Marcin
Przeciszewski, prezes KAI współorganizator wydarzenia.
- Mimo iż pomiędzy Kościołami katolickim a prawosławnym nie ma pełnej jedności, to w sytuacji współczesnego
świata wspólne świadectwo jest wręcz niezbędne - podkreślił prezes KAI.
Uznanie wobec ubiegłorocznego przesłania Kościołów o pojednaniu wyraził Marszałek Senatu Bogdan
Borusewicz. Wspomniał także o ważnej roli, jaką w tym
dziele odgrywa Polsko-Rosyjska Grupa do Spraw Trudnych. Podkreślił, że pojednanie musi opierać się na prawdzie oraz wspólnych dla obydwu Kościołów wartościach.
Według Marszałka Senatu czymś niezwykle ważnym
byłoby wdrażanie do wzajemnego dialogu młodzieży polskiej i rosyjskiej, w tym studentów seminariów duchownych z obydwu krajów.
Prezydent Bronisław Komorowski w swoim
przesłaniu odczytanym podczas konferencji przez ministra Kancelarii Prezydenta RP Pana Jacka Michałowskiego wyraził radość, że w rok po ogłoszeniu wspólnej,
historycznej deklaracji polskiego Kościoła i rosyjskiego
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Kościoła prawosławnego dochodzi do tak ważnego spotkania. „To kolejne świadectwo woli dialogu, kontynuacji
procesu pojednania” – napisał prezydent. Mocne, trwałe
pojednanie miedzy Polakami i Rosjanami można zbudować tylko w oparciu o prawdę, musi być ono przesiąknięte wolą przebaczenia, ale też szacunkiem dla pamięci
i prawdy historycznej - uważa prezydent Komorowski.
Z kolei patriarcha Moskwy i całej Rusi Cyryl
w przesłaniu do uczestników konferencji polsko-rosyjskiej
podkreślił, ze „Musimy uczynić wszystko, co w naszych
siłach, by życie i kultura narodów Polski i Rosji nie utraciły podstaw duchowych, a bez wzajemnego zaufania nie
może być ani pojednania, ani dobrego rozwoju obustronnych relacji” - odczytał metropolita wołokołamski Hilarion,
przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego.
Arcybiskup Sawa, prawosławny metropolita warszawski i całej Polski podkreślił, że jedność
daje nam siłę. Prawosławny hierarcha uważa zeszłoroczny dokument Wspólnego Przesłania do Narodów
Polski i Rosji, podpisany przez patriarchę Cyryla i abp.
Józefa Michalika za wydarzenie tysiąclecia. Abp Sawa
przypomniał, że wizyta Cyryla na zaproszenie Kościoła
prawosławnego w Polsce, była historyczna dla prawosławia w Polsce, miała znaczenie kościelne, duszpasterskie, ekumeniczne i polityczne, a także uświadomiło, że mimo obciążeń historycznych, chrześcijanie mogą
się spotykać, dyskutować o jedności i wybaczeniu.
Według Pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz,
wiceminister spraw zagranicznych RP każde spotkanie polsko-rosyjskie, którego celem jest dialog i wymiana
myśli, stanowi wartość samą w sobie i przynosi wszystkim
korzyść. „Nasze obecne relacje polsko-rosyjskie nie
są wolne od problemów. Pokazywanie naszych relacji
w całej ich złożoności nie powinno dzielić, lecz odwrotnie, powinno łączyć’ - powiedziała podsekretarz
stanu ds. współpracy rozwojowej i problematyki wschodniej.
Pan Aleksander Aleksiejew – ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce podkreślał jak ważna jest
przyszłość chrześcijaństwa w Europie dla przyszłości
dyplomacji, bo właśnie na fundamencie chrześcijaństwa
wyrosła kultura dyplomatyczna Europy. Kontynent, który
przez wieki był areną konfrontacji, staje się - zdaniem ambasadora - miejscem stabilnym, kwitnącym, przyjaznym
dla wszystkich, którzy go zamieszkują.
Bp Wojciech Polak, Sekretarz generalny Episkopatu Polski przypomniał, że minął już przeszło rok
od podpisania „Wspólnego przesłania do narodów Polski
i Rosji” - „Ten wspólny duch powraca dzisiaj, w tym miejscu, gdzie chcemy zastanowić się nad miejscem chrześcijaństwa w Europie i nad rolą naszych Kościołów i narodów w myśleniu i działaniu o przyszłości” - powiedział.
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Abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zaznaczył, że zorganizowana
w Warszawie konferencja na temat przyszłości chrześcijaństwa w Europie oraz roli Kościołów i narodów Polski
i Rosji jest „wyrazem zdecydowanej woli kontynuowania
wysiłków w kierunku zbliżenia chrześcijan naszych narodów i naszego kontynentu”. Nie ma ono innego celu jak
dzielenie się wiarą w Chrystusa Zbawiciela oraz Ewangelią – przypomniał „Wspólne Przesłanie do Narodów Polski
i Rosji” z 2012 r. – To tam zawarliśmy to, co najgłębsze
z naszych nadziei i to, co najboleśniejsze wśród naszych
obaw – podkreślił.
O potrzebie braterskiej miłości mówił ks.
Igor Kowalewski, sekretarz generalny Konferencji
Biskupów Katolickich Rosji. Duchowny podkreślał, że
przyszłość chrześcijaństwa zależy od narodów oraz Kościołów polskiego i rosyjskiego. Jego zdaniem, zadanie
głoszenia Chrystusa, zawarte w Przesłaniu, posiada dziś
szczególnie aktualną wymowę. Kościoły w Polsce i Rosji
mają dawać wspólne świadectwo wartości chrześcijańskich w Europie i na świecie.
Metropolita wołokołamski Hilarion apelował,
abyśmy połączyli nasze wysiłki dla ochrony tradycyjnych
wartości: chrześcijańskiej rodziny i małżeństwa a także
ochrony prześladowanych chrześcijan. „Nasze Kościoły powinny podjąć skuteczne kroki, by temat prześladowań chrześcijan nie milknął w przestrzeni informacyjnej
– powiedział abp Hilarion. Jego zdaniem, „musimy współdziałać z przywódcami politycznymi i religijnymi zarówno
w Europie, jak i w krajach, gdzie ma miejsce prześladowanie” – Trzeba angażować do tej pracy organizacje społeczne, przedstawicieli kręgów biznesowych, wszystkich
nieobojętnych ludzi – mówił prawosławny metropolita.
Według Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego zagrożenia i wyzwania, przed którymi stają nasze
narody i kościoły, wymagają nowych wspólnych inicjatyw dla budowania trwałego pokoju i bardziej szczęśliwej przyszłości. Emerytowany metropolita gnieźnieński zaliczył do tych wyzwań m.in. eliminowanie Boga
i wiary z życia publicznego, brak poszanowania życia
ludzkiego i niezbywalnej godności człowieka, rozkład
małżeństwa jako stałego związku mężczyzny i kobiety,
a w następstwie także kolebki życia jaką jest rodzina.
Abp Jeremiasz zaliczył do mocnych podstaw
pojednania m.in. rolę Kościoła rzymskokatolickiego
w Polsce i rolę Kościoła prawosławnego w Rosji w życiu narodów. Jego zdaniem, są nimi również „daleko idące, chociaż nie zawsze postrzegane elementy wspólne
w teologii i pobożności. Tak jest w przypadku czci oddawanej Przenajświętszej Bogarodzicy” – zaznaczył.
Abp Stanisław Budzik zgłosił podczas konferencji postulat wspólnego apelu obu Kościołów katolickiego
w Polsce i Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego o zwrot
szczątków samolotu katastrofy smoleńskiej, co przyczyniłoby się do usunięcia jednej z ważnych przeszkód na
drodze porozumienia i pojednania między naszymi narodami. Metropolita lubelski zwrócił uwagę, że oba Kościo-
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ły zdają sobie jednak sprawę, że pojednanie to proces
trudny, wymagający stopniowej przemiany wzajemnego postrzegania, cierpliwej dyskusji na temat zadanych
ran oraz odważnego podejmowania wspólnych działań”.
„Chodzi o to, aby historyczny dokument nie pozostał jedynie na papierze, ale kształtował postawy Rosjan i Polaków, zwłaszcza tych, dla których chrześcijaństwo pozostaje niezmiennie źródłem inspiracji oraz drogowskazem
na drodze życiowych wyborów”.
Bp Pantelejmon przypomniał, że historia stosunków rosyjsko-polskich liczy ponad 1000 lat i była naznaczona wieloma antagonizmami i wzajemnymi pretensjami. W tym czasie miały miejsce krwawe wojny, podziały
terytoriów i zagarnięcia władzy. Rosjanie napadali na Polaków, Polacy na Rosjan. „Różnie można patrzeć na te
dramatyczne karty naszej wspólnej historii, ale zostawmy
to specjalistom – politykom, historykom i dyplomatom”.
Ale równocześnie „możemy razem wypełniać dzieło miłosierdzia, wymieniać się doświadczeniami i wzajemnie od
siebie uczyć” - powiedział prawosławny biskup.
Trzydniową konferencję zakończyły wspólne
katolicko-prawosławne nieszpory odprawione w warszawskiej katedrze św. Jana. Podczas nieszporów abp
Hilarion i bp Wojciech Polak odczytali przesłanie uczestników konferencji „Przyszłość chrześcijaństwa w Europie:
rola Kościołów i narodów Polski i Rosji”. Podkreśla się
w nim, że fundamentem pojednania między Polakami
i Rosjanami jest wiara w Chrystusa Zbawiciela i mimo
zbrodniczym ideologiom i nieraz tragicznej przeszłości
możliwe są dobrosąsiedzkie i chrześcijańskie relacje obu
narodów. Zadaniem obecnego pokolenia zaś jest praca
nad pojednaniem, należy jednak szukać nie tego, co dzieli, a to, co łączy. Obie wspólnoty zobowiązane są do pamięci ze względu na cierpienie i tragedie ofiar. Nie mogą
też zapomnieć o krwi męczenników, na której wznosi się
Kościół.
Organizatorem kongresu była związana z KAI Fundacja
na rzecz Wymiany Informacji Katolickiej, parterami strategicznymi: Konferencja Episkopatu Polski, Katolicka
Agencja Informacyjna, Polsko Rosyjska Grupa do spraw
Trudnych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Ceramika Paradyż. Nad konferencją
zorganizowaną przy współpracy z Wydziałem Relacji Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego oraz lubelskim
Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej. Honorowy
patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Projekt współfinansowało Ministerstwo
Spraw Zagranicznych.
ѥѥ
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Ks. Henryk Nowik

KONSTYTUTYWNE ELEMENTY DUCHOWOŚCI PRAWOSŁAWNEJ
Koncepcja duchowości pojawiła się już w epoce
patrystycznej (np. św. Hieronim), a w swym rozwoju, co raz
bardziej akcentowała myśl o duchowym życiu człowieka,
przeciwstawiając go cielesnej sferze jego życia (np. św.Tomasz), wiążąc wreszcie swój sens z Chrystusem Eucharystycznym. Człowiek, będący w jedności z Chrystusem,
łączy się ze Stwórcą mocą Ducha Świętego. Trójca Przenajświętsza to główny motyw duchowości prawosławnej. Bliższa analiza wskazuje jednak, że duchowość prawosławna
jest formacja bardzo złożoną, uwarukowaną dwudziestoma
wiekami rozwoju. Na jej obecny stan miały wpływ różnorodny czynniki etniczne i kulturowe, takie jak: semickie, syryjskie, helleńskie oraz słowiańskie. Kultury te wchodziły ze
sobą w różne relacje cywilizacyjne, zmierzając ku syntezom
w płaszczyźnie Pisma św., w płaszczyźnie doktryny oraz
życia liturgicznego Kościoła wschodniego, budując tym samym konstytutywne elementy duchowości prawosławnej.
A jest ich wiele. Do podstawowych elementów należy biblijny obraz świata. Jest on w zasadzie podstawowym elementem duchowości prawosławnej. Ojcowie Kościoła oraz mistycy wyznania prawosławnego żyli Słowem Objawionym,
w dziedzinie myśli i w sferze działania. Wszystko, co jawiło
się w ich sercu , miało bezpośredni związek ze studium słowa Bożego, czego wyraźne ślady jawią się w ich misji religijnej, w różnych postaciach przepowiadania i nauczania.
Biblia uważana jest za „werbalną ikonę Chrystusa i Matkę
Bożą”. Już na VII Soborze Powszechnym (680r.) postanowiono, że Księgę Ewangelii i ikony należy otaczać równą
czcią. Ewangelia jest czytana przez cały rok liturgiczny. Obrazy, symbole Starego Testamentu tworzą integralną część
hymnów i modlitw Kościoła prawosławnego oraz życia modlitewnego wiernych głęboko zrośniętych z księgą biblijną.
Liturgia, oparta na tekstach Starego i Nowego Testamentu
w myśl metody typologicznej i alegoryczne, zmierza do egzystencjalnej egzygezy patrystycznej, ku głębokim przeżyciom wiernych. Mistycy prawosławni przynaglali lud wierny
do czytania Ewangelii i Psałterza, by obejmować refleksją
wszystkie teksty, stanowiące szkołę życia wiary Ojców Kościoła Wschodniego. Szkoła ta uformowała określona teologię, typową dla mentalności prawosławnej.
Duchowość prawosławna nie ma charakteru czysto
intelektualnego, lecz ma sens patrystyczny, urobiony na bazie życia i działalności Ojców Kościoła w duchu Ewangelii.
Fundamentem wiary prawosławnej jest takie doświadczenie
Boga, które prowadzi do zjednoczenia w sercu ogrom miłości z obszarem poznania potocznego i naukowego, dzięki
czemu zostaje przezwyciężony przesadny intelektualizm
i wybujały sentymentalizm. Celem dążeń dogmatycznych
o prawdę w ramach Wielkich Soborów Powszechnych było
nieodparte dążenie do wytyczenia zbawczej drogi zjednoczenia z Bogiem. W związku z tym teologii przypisuje się
dopełnienie „mistyczna”. Dopełnienie to dookreśla całą
strategię mówienia o Bogu. Stąd autentycznym teologiem
jest ten, kto się modli i podąża mistyczną drogą do zbawienia.
Bóg mieszkujący w światłości niedostępnej (zob.
1 Tm 6,16) jest najdoskonalszą rzeczywistością osobową, niepojętą tajemnicą przekraczającą ludzkie rozumienia. Bóg objawił swe imię, jako „Ten, który jest” (Wj 3, 14).
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W tym imieniu streszcza się pełnia egzystencji w sennie
dziejów Rodzaju Ludzkiego – Bóg historii Zbawienia. Dla
mentalności Wschodu sprawa istnienia Boga jest rzeczą
oczywistą. W mentalności zaś Zachodu problem istnienia
Boga jest dziedziną dociekań filozoficznych. Pozostaje natomiast problem: Jaki jest Bóg? Na tak postawione pytanie
odpowiada już Objawienie. Prawosławie poszukuje odpowiedzi na drodze doświadczenia w płaszczyźnie mistyki,
istniejącej w liturgii ludu wierzącego. Natomiast Chrześcijaństwo Zachodu utrzymuje, że sprawa jakości Boga (jaki
On jest?) leży głównie w obszarze Biblii. Religijne doświadczenie Boga, po linii mistyków prawosławnych, którego
opis w kategoriach poznania racjonalnego, mających powiązanie ze światem, określonym jako katafatyczny, miało
bezpośredni wpływ na pojawienie się i rozwój apofatyzmu,
czyli zaakcentowanie „negatwnej drogi” do Boga oraz do
Jego niepoznawalności. Skoro Bóg nam się jawi jako Istota
różna od tego, co Nią nie jest, to poznanie tej Istoty jest
możliwe tylko przez typ „niewiedzy” i mistyczną kontemplację Stworzyciela, jawiącego się przez „słup obłoku”, a nocą
„słup ognia” (Wj 13,21n). Symbol obłoku był używany przez
mistyków Kościoła (np. św. Grzegorz z Nyssy (+395). Obłok symbolizuje bliskość Boga dla wybranych, natomiast
ogień – niedostępność dla grzeszników. W prawosławnej
duchowości z naciskiem akcentuje się fakt, że człowiek po
przekroczeniu granicy poznania intelektualnego do spotkania z miłującym Bogiem, który umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Postawa apofatyczna czyni człowieka zdolnym do
przechodzenia od refleksji spekulatywnej do kontemplacji,
od wiedzy empiriologicznej do doświadczenia duchowego.
Autentyczna kontemplacja zawsze wywodzi się od Boga
w celu przebóstwienia człowieka. Tak pojęta kontemplacja
nie może być wyartykułowana w kategoriach teologii katafatycznej, a to dlatego, że jest ona egzystencjonalnym
spotkaniem z transcendentnym Bogiem. W celu bowiem
właściwego ukazania świata mistycznego konieczne są pojęcia apofatyczne, a to dlatego, że odnosi się on do relacji
z Misterium Trójcy Przenajświętszej, które jest niedostępne
umysłowi ludzkiemu.
Osoby Trójcy Przenajświętszej nie istnieją same
dla siebie. Istnienie Osób Boskich nie ma charakter następstwa czasowego. Bóg Ojciec jest źródłem istnienia Syna
- Jezusa Chrystusa i Parakleta - Ducha Świętego, który „od
Ojca pochodzi” (J 15, 26). Współistnienie Osób Boskich polega na ich wiecznym trwaniu względem siebie (wspólna
natura Trzech Osób – tajemnica wiary). W Duchu Świętym
przez Syna osoba ludzka zostaje włączona w życie Trójcy
Przenajświętszej. Duchowość prawosławna charakteryzuje się wrażliwością trynitarną. Bez Trójcy Przenajświętszej
nie można zrozumieć kim jest osoba ludzka i jakie jest jej
powołanie. W fakcie Stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Boże dokonało się jego przebóstwienie za sprawą
Trójcy Przenajświętszej. Mentalność trynitarna prawosławia
znajduje swoje odbicie we wszystkich przejawach myśli, życia i działaniach ludzi Kościoła, co ma swoje zwieńczenie
we wszystkich modlitwach, tak liturgicznych, jak i indywidualnych, kończących się doksologią wspominającą trzy
Osoby Boskie.
Jezus Chrystus, jako Bóg-Człowiek, zajmuje cen-
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tralne miejsce w doktrynie i prawosławnej duchowości ludów
i narodów obszaru, umownie zwanego Wschodem. W dziejach Prawosławia Chrystus przybierał różne interpretacje,
w zależności od epoki, środowiska kulturowego, globalnych przemian dziejowych, potrzeb duchowych wierzącego
ludu. Niejednokrotnie Chrystus Wszechmocny przybiera
postać uniżonego, cierpiącego i prześladowanego za lud
cały. Wierni w Kościele prawosławnym pojmują swe życie
na kanwie wydarzeń zbawczych Chrystusa. Zbawiciel jest
bowiem nierozerwalnie związany z osobą ludzką, stworzoną na obraz Boży. Uczestnictwo człowieka w odwiecznym
życiu Boga, nastąpiło dla wszystkich ludzi w człowieczeństwie Chrystusa, które przybrało formę Mistycznego Ciała
Zbawiciela jako Kościoła przez Ducha Świętego.
Między misterium Chrystusa a misterium Ducha
antropologii teologicznej i duchowości prawosławnej „Bóg
stał się nosicielem ciała, aby człowiek mógł stać się nosicielem Ducha” (św. Atanazy Wlk.). Duch Święty był sprawcą Wcielenia. A obecnością swoją naznaczył posłannictwo
Zbawiciela. Jest On taż twórcą życia duchowego w osobie
ludzkiej. Przebóstwienie natury ludzkiej stało się możliwe
za sprawą Chrystusa, ale dokonanie tego dzieła jawi się
mocą Ducha Świętego. Jest On kreatorem duchowości
osoby ludzkiej w sakramentach inicjacji chrześcijańskiej.
Przebóstwienie wystąpiło za sprawą Odkupiciela człowieka, ale dokonuje się nieustannie mocą Ducha Świętego.
Prawosławna duchowość bardzo wyraźnie podkreśla fakt zaangażowania Matki Bożej w dziedzinę realizacji
zbawczego planu człowieka i sensu całego kosmosu. Teologowie i mistycy Wschodu chrześcijańskiego, głosili bowiem ideę, że Wcielenie Chrystusa było również dziełem
woli i wiary Najświętszej Maryi Panny. Macierzyńska funkcja Maryi została połączona z Jej indywidualnym aktywnej
świętości. Stąd nazywa się Maryję „Najświętszą BŚwiętego. Stąd uchodzi Ona w Kościele prawosławnym za ikonę
Ducha Świętogarodzicą”. Z dwunastu świąt głównych cztery dni świąteczne są poświęcone Bogarodzicy. Liturgiczne
teksty, mają swe odniesienia do Matki Bożej. Teksty te mówią o roli Maryji w historii zbawienia, odnosząc Ją zarazem
do Trójcy Przenajświętszej. Kościół prawosławny nazywa
Matkę Bożą Nosicielką Ducha Świętego.
Uroczystość
Zmartwychwstania
Chrystusa,
jest najważniejszą uroczystością Chrześcijaństwa. We
Wschodnim Kościele uroczystość Paschy głosi zwycięstwo
nad śmiercią i szatanem, przejście z ciemności do światła
oraz pojednanie człowieka z Bogiem. Misterium Paschalne, a zwłaszcza Zmartwychwstanie, jest źródłem nowego
życia duchowego każdego człowieka dobrej woli. Zwycięstwo Chrystusa formuje każde prawdziwe doświadczenie
religijne. Autentyczna wiara w zbawcze misterium Zmartwychwstania rozświetla pobożność, pobudza do kultu, rozjaśnia całą duchowość wierzącego ludu Wschodu. W cerkwi doświadcza się realizm liturgicznego wydarzenia, które
przejawia się w biciu dzwonów, w powodzi światła, w uniesieniu radości, w nastroju uczuć religijnych i zawołań modlitewnych, przechodzących w rytmiczny śpiew „Chrystus
zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!”. Wschodnia
orientacja paschalna duchowości prawosławnej tęskni za
światem przemienionym w Chrystusie Zmartwychwstałym.
Taka postawa ma wpływ na budzenie się religijnej tęsknoty
za Bogiem w Trójcy Przenajświętszej, co manifestuje się
w liturgicznym kulcie cerkiewnym.
W prawosławnej duchowości utrzymuje się przeko-
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nanie, że każdy chrześcijanin jest wszczepiony w Kościół
przez sakrament Chrztu. Ponadto żywi się tu przekonania,
że nie można się zbawić w izolacji od współwyznawców
w wierze Chrystusowej. Występuje tu idea szeroko rozumianej komunii, czyli wspólnoty ze sprawiedliwymi Starego
Przymierza i świętymi Nowego Przymierza.
Misteria sakramentalne powodują fakt uczestnictwa
wiernych w łasce Bożej, na drodze mistycznej (uczestnictwo
darem absolutnym) lub ascetycznym (z zaangażowaniem
się człowieka). Życie mistyczne jest związane z sakramentami Kościoła, zwłaszcza z chrztem, bierzmowaniem i eucharystią. Ten ostatni sakrament uchodzi w prawosławiu za
Boską Liturgię. Tak pojęta liturgia wprowadza Rodzaj Ludzki wraz z jego historią w misterium Trójcy Przenajświętszej.
Jej miłość oczyszcza, oświeca, udoskonala i przebóstwia
każdego człowieka.
Prawosławną duchowość kształtowało życie pustelnicze i wspólnotowe. U podstaw tego życia legło głębokie przekonaniu, że „nie ma innego sposobu poznania
Boga jak tylko przez życie z Nim”. Monastyczne wyrzeczenie się wszystkiego, nie oznacza odrzucenia ładu stworzenia, lecz rezygnację z własnego egoizmu, by w ten sposób mocą Ducha Świętego antycypować ład Boży w sercu,
a następnie w świecie, jako nurt terapeutyczny w życiu wewnętrznym i społecznym. Nurt terapeutyczną utożsamia się
z ascetyzmem, mającym trzy stopnie życia duchowego, takie jak: oczyszczenie serca, oświecenie umysłu oraz przebóstwienie. Droga do zjednoczenia z Bogiem wiąże się ze
wzrostem świadomości, czyli z poznaniem. Człowiek sam
z siebie nie jest wstanie Boga zobaczyć. Ludziom objawia
się On przez Swe niestworzone energii, doświadczane jako
światłość. Światłość ta nie jest kontemplacją intelektualną
Boga, gdyż ogarnia ona całego człowieka, a mia nowicie
duszę i ciało. Światłość Boża przekracza wymiary czasu
i przestrzeni. Natomiast dla każdego z nas jest początkiem
paruzji. Po eschatologicznym spełnieniu się dziejów świata,
światłość Trójcy Przenajświętszej pojawi się w nas na miarę
naszej wiary, nadziei i miłości. W tym czasie wszyscy zmartwychwstaniemy, odzyskując nasze ciała do nowego życia,
ale już wiecznego. Wówczas będziemy oglądać Boga „twarzą w twarz” przez trwanie w Boskich światłach.
Duchowość prawosławna podkreśla nierozerwalną
więź człowieka z kosmosem od jego stwórczego powstania
aż do ostatecznej przemiany i powstania „nowego nieba
i ziemi nowej” (Ap 21.1). W kosmicznym ruchu wszystkich
stworzeń ku Bogu szczególna rola przypada człowiekowi królowi stworzenia – Człowiekowi. Od jego moralnego
przeobrażenia zależy przemiana wszechświata. Albowiem
to co się dzieje pomiędzy Bogiem a człowiekiem ma swoje
przełożenie na cały stworzony kosmos. Człowiek, rozwijając swoją osobowość w duchu Chrystusowym, wprowadza
otaczający świat w proces duchowej przemiany, dążąc do
przebóstwienia kosmosu mocą Ducha Świętego w kontekście Wcielenia i Zmartwychwstania. Wszak Pismo św.
mówi, że stworzenie „z upragnieniem oczekuje objawienia
się synów Bożych” (Rz 8, 19). Eschatyczny koniec dziejów
wszechświata nastąpi wówczas, gdy Bóg będzie „wszystkim we wszystkim” (1 Kor 15, 28). Profetyczna świadomość
kosmicznego wymiaru wędrówki ku Stworzycielowi towarzyszyła świętym prawosławnym(np. św. Serafin z Sarowa)
oraz myślicielom z obszaru nauki (np. Teilhard de Chardin).
Uczony ten był bliski tradycji Kościoła Wschodniego.
ѥѥ
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Krzysztof Kołtun

WOŁYŃ CIESZY SIĘ BŁOGOSŁAWIONYMI
O. JAN BEYZYM SI (1850-1912)

Po półtora wieku w Beyzymach na Wyżynie Wołyńsko-Podolskiej, w rejonie zasławskim kierując się do
Krzemieńca, obecni mieszkańcy ukraińskiej wsi dowiedzieli się o życiu i świętości panicza z dworu i jego losach.
Wiadomość tę przywiózł im katolicki ksiądz z Ostroga Witold Kowalów, niestrudzony redaktor „Wołania z Wołynia”.
Pojechał tam, aby szukać śladów misjonarza, Jezuity,
ojca i opiekuna trędowatych na Madagaskarze. Z pomroki
czasów powoli zaczął rysować się ślad dzieciństwa i historia rodu Beyzymów. Pisze ks. Kowalów: „z dawnej posiadłości Beyzymów pozostał jedynie murowany, ceglany
magazyn, gdzie przechowywano zboże, oraz duża studnia. Z ich domu nic nie pozostało. W burzliwych latach
1918-1920 majątek został spalony i rozgrabiony przez
tutejszą ludność. Jak to się odbywało w tej części Wołynia, opisała Zofia Kossak-Szczucka w swej „Pożodze”.
Miejscowi mieszkańcy nie chcą o tym mówić, natomiast
zgodnie pokazują staw, gdzie Beyzymowie hodowali
ryby. Szerzej o Beyzymach opowiedziała przeszło dziewięćdziesięcioletnia Tekla Dauhok, która pamięta jeszcze
rodzinę Beyzymów”.
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Na tę wieść, że syn „tutejszego pana” swoim
życiem i pracą zasłużył na miano Błogosławionego, staruszka i ludzie z Beyzym – prawosławni zdumieli się. Jak
to w historii niczego nie można przewidzieć, chociaż by
zdawało się, że doświadczenie i trud tylu pokoleń jest
drogowskazem myśli i dobra. Zapewne od tamtego dnia
w podsławuckiej wsi zaczęto wygrzebywać sprzed wieku pamięć i szukać najdrobniejszych śladów i okruchów
z życia Jana.
Poruszony tymi wspomnieniami, zacząłem szukać
historii kresowego rodu Beyzymów w swoich archiwach,
wierząc, że postać ta, do niedawna zapomniana, musiała
być w dyskusjach Polaków ważna i żywa w drugiej Rzeczpospolitej. Okazuje się, że prasa kresowa i warszawska
pisała o Chrystusowym Żołnierzu. Błogosławiony ksiądz
Jan Beyzym pochodził z zamożnej rodziny kresowej wywodzącej się od Druckich-Horskich. Historia mówi, że
pra-pradziad ks. Jana zwany z tatarska Bey-Zymem za
zasługi i męstwo okazane w bojach z Tatarami otrzymał
od W. Książąt litewsko-ruskich klejnot szlachecki i rozle-
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głe ziemie położone nad rzeką Chomarem na Wołyniu.
Od nazwiska przezwał majątek Beyzymy Wielkie. Dobra
te przez długie wieki pozostawały w tej rodzinie. W starym
dworze w Beyzymach w dzień św. Zofii, tj. 15 maja 1850
roku przyszedł na świat Janek – misjonarz, syn Jana Beyzyma i Olgi Stadnickiej – hrabianki. Dzieciństwo w polskim
i katolickim dworze zapewne było szczęśliwe. Gościnny
próg witał gości i żebraków, przygarniał kaleki i sieroty,
którym zwinny, mały chłopiec często wynosił chleb i grosz
do ręki z matczynej szczodrobliwości. Rybne stawy i sady,
pszeniczne pola czyniły stół Beyzymów bogatym. Zawsze
jednak starczało chleba i dobroci głodnym i nędzarzom.
Tę domową sielankę przerwało Powstanie Styczniowe.
Wówczas Janek z matką przebywał w Onachowicach,
gdy ojciec walczył w szeregach powstańczych i gdzie
władze austriackie aresztowały go i osadziły w więzieniu
w Ołomuńcu. Ze spalonego przez Kozaków dworu przeniesiono się następnie do ciotki Stadnickiej-Górskiej na
Podole.
W 1864 roku młody Janek rozpoczyna naukę
w gimnazjum w Kijowie i kończy je w 1870. W dwa lata
później wstępuje do nowicjatu O.O. Jezuitów w Starej
Wsi. Tutaj szczęśliwie otrzymuje święcenia kapłańskie,
zostaje wychowawcą w internacie dla młodzieży księży
Jezuitów w Tarnopolu. Od 1887 pracuje w Chyrowie aż
przez jedenaście lat, wykazując nadzwyczajne zdolności
pedagogiczne. Niezwykle kochany wychowawca i przyjaciel młodych uczył pokory i czułości na cierpienie bliźnich. Miał czas hodować kwiaty oraz rzeźbić w drewnie.
To ojciec Jan zainteresował rzeźbą późniejszego twórcę
„Pomnika Grunwaldzkiego”, Antoniego Wiwulskiego.
Dojrzewała w nim chęć posługi trędowatym. 17
października 1898 roku w zamian za młodego kleryka wyjeżdża na Madagaskar. Warunki, w jakich odbył podróż
i jakie zastał na miejscu, mogły przerazić najbardziej zahartowane serce, złamać najsilniejszą wolę. Schronisko
dla trędowatych, w którym znajdowało się 150 chorych,
było bez żadnego wyposażenia. Jak zmienione zostało
serce panicza z dworu, Jezuity i wychowawcy z Chyrowa,
który odtąd czerpiąc siłę z krzyża, jego miłością obdzielał trędowatych. Został ich ojcem, przyjacielem, obrońcą
i chlebodawcą do końca życia. Nędzny skrawek ziemi Madagaskaru z cierpiącymi trędowatymi uznał za największe dobro i powołanie. Zaczynając bez pieniędzy, liczył
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na pomoc bliskich z Polski i opiekę Matki Bożej, której
wciąż doświadczał. Tam w Maranie rozpoczął i nadludzkim staraniem wybudował szpital trędowatym. W 1911
roku przeprowadzał pierwszych trędowatych do szpitala.
Ludzie miejscowi patrzyli na niego z obłąkańczym zadziwieniem, widząc jego posługę i oddanie trędowatym, a on
bez maski i rękawiczek najswobodniej opatrywał chorych (ich ręce i nogi bez palców), karmił ich, przenosił,
trwał z nimi. Wszystko to było heroicznym poświęceniem
bez reszty w zamian za cztery godziny snu i kilka garści ryżu na dobę. Jego patriotyczny duch dowiedziawszy
się o cierpiących zesłańcach na Sachalinie, zapragnął im
nieść posługę. Pisał do Prowincjała O.O. Jezuitów prosząc o tę pracę misyjną: „chodzi mi o to, żebym mógł
choć coś przynajmniej zrobić dla większej chwały Bożej
i nie stawać po śmierci z próżnymi rękoma przed Panem
Jezusem, że zaś na Sachalinie można się spodziewać
dobrego zarobku na życie wieczne, dlatego proszę o tę
łaskę...” (Cz. Drążek, „Posługacz trędowatych”). Los dopełniał się inaczej. Odwiedzający go i zdumiony kapłan
widząc trudne warunki pracy, spytał, jak to możliwe, że
dotąd nie zaraził się trądem. Ojciec Beyzym odchylił rękaw i pokazał ranę, na którym powiększała się pod skórą
fioletowa plama. – Nikt o tym nie wie! – Odparł wytrwale.
Cieszył się nowym szpitalem, zasłaniając się ciągłą pracą
jak różańcem. Zmarł 1 października 1912 roku w Fianarantsoa na Madagaskarze.
Jego czarni przyjaciele wśród jęku i płaczu złożyli
zwłoki Polaka-męczennika na chórze szpitalnego kościoła pod obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, a całą
trumnę zasypali kwieciem białych lilii, na pustkowiach
Madagaskaru przez niego wyhodowanych. Grób jego
usadowili na cmentarzu trędowatych, z dala od rodzinnych Kresów. Nie było ziemskich honorów, dygnitarzy,
szpalerów z wieńcami. Trędowaci na okaleczonych nogach nieśli trumnę do grobu (Zofia Gózowska, Tygodnik
ilustrowany „Praktyczna Pani”, 1936 rok).
Nietrudno uwierzyć, że nawet na Ukrainie w Beyzymach wiedzą już o nim, że modlą się do niego na
Sachalinie, odkąd Błogosławiony Jan Beyzym stał się
szczególnym świadkiem Chrystusowej Miłości. Jakież to
prawdziwe świadectwo życia i wiary z często zapominanych Kresów Polski.
ѥѥ

ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY – SŁOWO!
Kazimierz J. Węgrzyn

WIERSZE PATRIOTYCZNE

				

GRANICA

				
				
				
				

nie ma pół prawdy - nie ma pół honoru
pół zła i pół dobra - pół czerni i bieli jest tylko
przepaść co odgradza groźnie tę granicę co prawdę
i co kłamstwo dzieli

				
				
				
				

zepchnięty w kąt historii brudną łapą kłamcy
wołam głośno wśród ciszy samotnej niedoli
Ty jesteś najpiękniejsza.. .najdroższa.. .jedyna...
Ojczyzno choć Twa miłość tyle razy boli...

				
				
				
				

opluty okłamany z ciasnym kneblem bólu
poniżony przez głupców - nakryty milczeniem
szarpany za nogawki przez kundle opinii wierzę
w dumę i honor - w Boga i w sumienie!

OJCZYZNO MOJA...
oborywana krwawym pługiem dziejów Ojczyzno moja w zagonie wolności wciąż rodzisz w
kłosach ojczyźnianych łanów ziarna nadziei dumy i wierności
wciąż powracamy w kołowrocie dziejów
do słów i czynów
u źródeł narodu który się zmagał w nieustannym trudzie przed
zagrożeniem wschodu i zachodu
oborywana krwawym pługiem dziejów Ojczyzno moja bądź błogosławiona póki możemy
powracać do Ciebie i w Twoje święte matczyne ramiona

				

ROMANTYCZNIE

				
				
				
				
				
				
				

romantycznie - mój Boże !
bez skrzydeł o kulach chciałabyś bym cię jeszcze i innych
rozczulał
to co ci ofiaruję dziś budzi pogardę życie jest przewrotne jego
prawa - twarde
serce to nie sługa romantycznie - mój Boże gdy ci złamią skrzydła
cóż z tego żeś orzeł
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ŁODŹ KOŚCIOŁA

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

wiem Panie że krzyże to droga do nieba wiem że inni je nieśli jeszcze bardziej krwawe
moja Siostro! i Bracie! w drodze do Chrystusa niech Bóg Wam błogosławi każdą
waszą sprawę
łódź Kościoła wciąż płynie jak Arka Noego gołąb zieloną gałąź modlitwy w nas składa w
niej nam trzeba ocalić każde boskie prawo by nas nie pokonało zwątpienie i zdrada
niech latarnia Kościoła jasnym blaskiem płonie w ciemności ludzkich sumień w mroku
zniewolenia za nią nam trzeba zmierzać by nie zmylić drogi co prowadzi ku Prawdzie w
godzinie zwątpienia
chodź za mną - za nami niechaj idą inni byśmy razem w tej drodze do Boga wytrwali
by do nas dołączyli ci co ufnie idą tak jak my którym Chrystus to światło zapalił
chodźmy wielkim pochodem co od tylu wieków idzie z płaczem i krzykiem - w
milczeniu i trudzie dźwigając wspólnym czynem wielki krzyż Kościoła któremu Bóg się
w niejednym ukazywał cudzie
i znaki które można czytać tylko wiarą Bóg nam podaje rękę w chwilach zagrożenia
Ci którzy Go dotknęli idą z nową siłą jak szły przeszłe i przyszłe boże pokolenia...

WSZYSCY MUSIMY DŹWIGAĆ CIĘŻKI KRZYŻ OJCZYZNY
nie możemy znów stawiać okrągłego stołu naszym sercu gdzie Prawda swój
fundament kładzie kompromis to gnijąca i śmiertelna rana i krok ku
zakłamaniu - niewoli i zdradzie...
wszyscy musimy dźwigać ciężki krzyż Ojczyzny w imię Matki zranionej na drodze
wolności zbiorowy obowiązek jesteśmy Jej winni wpisany w trud codzienny wyśnionej
przyszłości
przywalonym gruzem kłamstwa - zatrutym obłudą trzeba nam krzyż Ojczyzny zamienić
w sztandary a które nam nad głowami zaszumią jak orły wielkim skrzydłem nadziei
miłości wiary
			

MILCZENIE I DUMA..

			
			
			
			
			
			
			
			

jeszcze nas będzie długo czerwona zaraza zakażała podstępnie na tysiąc sposobów nim
się podniesiemy z kłamstwa i obłudy nim zaufamy bez reszty najwyższemu Bogu
bo jeszcze wielokrotnie i przez długie lata wiatr będzie wydmuchiwał plewy z naszych
sumień nim złote ziarna prawdy zostaną nam w sercach nim nas wolności obmyje
czysty żywy strumień
jeszcze niejednym krzyżem przywalą nas mściwie szydzić będą z Twej wolności
rozpasanym tłumem bo niewielu twe milczenie potrafi zrozumieć milczenie - co
wyrosło w narodową dumę...

O PROSTĄ PAMIĘĆ WOŁAM DZIS DO CIEBIE
nie da się przeliczyć na giełdowe akcje dumy i honoru - wiary i miłości... krzyży
rozrzuconych przy drogach do Polski i ceny rozwłóczonych po historii kości
gdy cię zapytają o to... kto ty jesteś ?
ci co twoje serce jak psa tresowali popatrz za siebie...w tysiąc lat historii duma i
pamięć może cię ocali...
posłuchaj szumu naszych polskich skrzydeł
niech opowiedzą ci o orlim trudzie tym spod Kircholmu Wiednia czy Chocimia sławie i
Bogu...Ojczyźnie i cudzie..
zniewoleniu i dramacie powstań i o tęsknocie bolesnej jak rana
i o wolności cudzej oraz naszej i o chichocie podłego tyrana...
i o nadziei która szła o kulach do Matki - Polski przez śnieżne gułagi
przez brzozowe lasy pod Katyniem i przez śmiertelne wyznanie odwagi
o prostą pamięć wołam dziś do Ciebie
i o uczciwość serca i sumienia byś dług co niesiesz w krwi twych ojców oddał jak Tobie
przeszłe pokolenia
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PODNIESIEMY SIĘ I WSTANIEMY Z KURZU ZNIEWOLENIA

		
		
		
		
		
		
		
		

podniesiemy się... powstaniemy z kurzu zniewolenia i rozprostujemy skrzydła naszych
polskich marzeń jeszcze niebo Ojczyzny nakryje nas czule i twarz swoją przyjazną pan Bóg
nam ukaże
powrócimy do domu z wszystkich kątów świata mocniejsi o tęsknotę...nostalgię...i rany...
wrócimy niosąc pamięć wschodu i zachodu wielki polski pamiętnik żalem zapisany...
czas rozdzieli sprawiedliwie - katów i ofiary nikt nie będzie już przewracał krzyży i symboli
podniesiemy się... wstaniemy z kurzu zniewolenia choć nas jeszcze ślad łańcucha i
powroza boli...

...Paradoksem pozostaje to, że obecny był w niej silniej w czasach stanu wojennego, kiedy na łamach katowickiego „Gościa Niedzielnego” ukazywały się (lub nie ukazywały, gdy teksty zdejmowała cenzura) jego przejmujące
wiersze z tamtych czasów. Te poświęcone pamięci górników zamordowanych podczas pacyfikacji kopalni „Wujek” czy
księdza Jerzego Popiełuszki oficjalnie i nieoficjalnie rozchodziły się po całym kraju. Poecie piszącemu o Polsce łatwiej
było przebić się ze swym głosem w latach PRL niż w kraju wolnym - trudno o bardziej ponury paradoks...
Fragment recenzji Marcina Hałasia
„Romantyk z Beskidu” Gazeta Polska nr 25, 20.06.2007 r.

BYŚMY MATKO ODNALEŹLI..
obyśmy się odnaleźli Matko sami w sobie bez tych śladów spisywanych boleśnie i
krwawo byśmy nigdy nie musieli zginać swego karku i wrócili gdzie przykazań Twoje
święte prawo
by nie toczył nam przed oczy okrągłego stołu żaden kłamca co nas mamił półprawdą
półwiarą by nie świecił nam po oczach zimnym ogniem pychy ten co winien dziś się
zmagać z sumieniem i karą
byśmy wreszcie odzyskali i godność i dumę
boże prawo i zgubiony sens solidarności byśmy Matko rozumieli tak jak ci co kiedyś
budowali Twoją wielkość z wiary i miłości

		

TO MY NIEMODNI..

		
		
		
		
		
		

to my niemodni szarzy i bezbarwni wam dodajemy blasku niezwykłości
kiedy zapięci na ostatni guzik według przykazań szukamy miłości
to my idziemy szarym cichym tłumem byście nad nami wystawiali głowy niosąc
bluźnierstwo wielkie jak transparent i szept podstępny w dźwięku cudzej mewy
to my modlimy ufnie się za wami chociaż burzycie ciągle nam ołtarze i podnosimy was
w godzinie prawdy chociaż szyderstwo rzucacie nam w twarze
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NIKT NAM NIE OBIECYWAŁ ŁATWEGO ZBAWIENIA
Abp. Stanisławowi Wielgusowi
nikt nam nie obiecywał łatwego zbawienia drogi - która ominie wszystkie nasze stacje
i zmartwychwstania które nas ocali i potwierdzi bez sądu wszystkie nasze racje
więc musimy się zmagać ale nie wbrew Bogu ale z nim nam potrzeba wytrwać w czasie próby
by droga co nas wiedzie poprzez dni żywota nie była tą wolnością co wiedzie do zguby
te same zbawcze mosty wiodą w stronę ni dba Bóg ciągle na nas czeka cierpliwy bez miary
i wciąż się stosy palą - brat brata morduje to samo zło jak kiedyś szydzi z naszej wiary
twój brat ukrzyżowany przez publikatory Boga swoim cierpieniem nieustannie sławi
otoczony ciasną pętlą morderczej nagonki zaszczuty psami kłamstwa śmiertelnie się krwawi...
to Bóg zadecyduje o winie i karze o cierniach i o różach...ciemności i świcie to On
Najsprawiedliwszy pośród Sprawiedliwych będzie ważył na wadze każde ludzkie życie
pozory i realność ...kłamstwa oraz prawdę przesieje bożym tchnieniem poprzez ludzkie
dzieje ci co szarpią się z gwoździem cierniem oraz bólem w Jego imię ocalą dla świata
nadzieję...

				

OJCZYZNO MOJA BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONA

				
				
				
				
				
				

Ojczyzno moja bądź błogosławiona! w pamięci Tych co Cię kochają
którzy na ziemi naszych ojców o twą opiekę wciąż wołają
rozkołysana płaczem dzwonów okaleczona przez tyrana za to że byłaś
zbyt gościnna kołem historii połamana
rzucana między kamieniami ziarnem miłości w Twe ramiona za to że
byłaś Bogu wierna Ojczyzno moja bądź błogosławiona!

TWOJA MIŁOŚĆ JEST TARCZĄ..
Twoja miłość jest tarczą - to ona nas chroni od wojny... głodu...ognia i zła pośród
ludzi ci co posiedli łaskę niezachwianej wiary wiedzą że tylko dla miłości dziś warto
się trudzić
szatan ciągle nas będzie wystawiał na próbę dając nam wolny wybór podstępnie i
grzecznie i będzie nas prowadził ścieżkami próżności i z wielkiej skały pychy będzie
kusił wiecznie
chcę być tylko w bożych rękach narzędziem i sługą ufam że tylko Jego miłość chroni
mnie od złego
wiem że ocalę siebie...że spełnię swe życie... jeśli Bóg zechce mnie przyjąć do
królestwa swego
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Eufrozyna Elżbieta Kopczyk

PODBÓJ KOSMOSU – WYPRAWA NA KSIĘŻYC, TOM I
(w wyborze Łukasza Zbroji)

KSIĘGA V NA POKŁADZIE STATKU KOSMICZNEGO
1. ZASIEDLENIE STATKU
Nad wejściem napis: „Witamy”.
Cy, Ber mówią: „Zapraszamy”.
Wnętrze - oszałamiające,
Złotem i srebrem - błyszczące.
5 Kabiny dla każdej pary.
Dobrane na jej rozmiary,
A nad kabiną numerek,
Imiona, kod - z trzech literek.
9 Kod, dane dla komputera.
Moc informacji zawiera.
Kawka zerka kątem oka.
Oj! Mam taki sam, jak sroka.
13 Słowik mówi do skowronka.
Spójrz! Inny kod ma biedronka.
A kod wróbla taki, jak nasz.
Pytam: Czy ty rząd ptaków znasz?
17 Wróbel: Słyszałem rozmowę,
Choć tępą, pustą mam głowę.
Wnoszę: Ptaki wróblowate
Mają ten sam kod; tuż chatę.
21 Uczestników, co nie miara.
Zbliża się ostatnia para.
Każdy lokum swe zajmuje,
I wystroju nie pojmuje.
25 Środek wolny; na spacery.
Obustronnie - rzędy cztery.
Jeden - mali, dwa - wzrost średni,
Jeden - wzrostem, nie zawiedli.
2. OSTATNIA KONTROLA
29 Już są członkowie wyprawy.
Ten powolny i ten żwawy.
Niski, średni i wysoki,
Zielono i szarooki.
33 Cy, Ber, Lud - jeszcze sprawdzają.
Czy pasy dobrze działają?
Czy są sprawne foteliki,
Klamry, przyciski, guziki.
37 Sygnał świetlny; zamknąć namiot.
Właz zamknięty; wkrótce odlot.
Par: Roboty! Dość, czuwania!
Czekają, nowe zadania.
41 Polecenie wykonane.
Dwa roboty roześmiane,
Już są na pokładzie statku.
Roi rzekł: Koniec warty Ratku.
45 Oto, wykaz podróżników:
Dwa roboty - dwóch strażników,
Cyberludzie i zwierzaki,
A rej wodzą: ptaki, ssaki.
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3. PRZYDZIAŁ ZADAŃ
49 Rzewna melodia rozbrzmiewa.
Piej pieśń pożegnalną śpiewa.
Skupienie: Gasną światełka,
A wokół, przedziwna mgiełka.
53 Nie jest to mgiełka z podwórka,
Ani też, niebiańska chmurka,
Lecz mocą Par wyzwolona,
Zwana „Sen”; lekko zielona.
57 Zwierzęta tkwią, w hibernacji.
Nikt Par, nie zaprzecza racji,
Bowiem wielkie przeciążenie,
Przeżyje - wszelkie stworzenie.
61 Par znaczy, dziwne figury.
Rozwarł się namiot u góry.
KOM-MÓZG z wolna rozkazuje.
Niech, każdy fotel zajmuje!
65 Żwawo! Cy, Ber, Lud - w kokpicie.
Zajmą miejsca - przy pulpicie.
Lud - dowódcą statku będzie.
Usiądzie w środkowym rzędzie.
69 Lud - pierwszy pilot, Cy - drugi.
Rejs, na Księżyc, będzie długi.
Wszystko jest zakodowane.
Parametry, też dobrane.
73 Ber - będzie nawigatorem.
Czas spędzi przed monitorem.
Śledzić będzie trasę lotu.
Sądzę, nie będzie kłopotu.
77 Roi i Rat - teraz słuchajcie.
Przez cały czas doglądajcie,
Zwierzynę na tym pokładzie.
Nic, nie może być - w nieładzie!
81 Par przez cały czas podróży.
Swą mądrością niech nam służy.
Ma wgląd na wszystko i wszędzie.
Niech statek, bezpieczny będzie!
4. KOM - MÓZG INFORMUJE
85 KOM-MÓZG: Dane dla obsługi.
Żywot wasz jest, bardzo długi,
Bo wy się nie starzejecie.
Chociaż, czasem też psujecie.
89 Spoglądajcie, na monitor,
Gdyż to dla was, informator.
Mój monitoring trwa stale.
Każdego śledzi wytrwale.
93 Już w zarodku znam przemiany,
Który „narząd”, do wymiany.
Par wykona, jak należy.
Niech mi każdy, w to uwierzy.
97 Współpracujcie z nią wytrwale,
Ku naszej i waszej chwale.
Wiedźcie: Jej magiczne siły,
Sprawią lot bezpieczny, miły.
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101 Uwaga: Tłoczno w Kosmosie.
Jak na wielkomiejskiej szosie.
To setki ciał orbitalnych,
Gna po torach niewidzialnych.
105 Wśród nich, krążą satelity.
Tych sztucznych ciał - rój obfity.
Tam są też rakiety, wraki,
A sond rodzaj - wieloraki.
109 Wszystkie krążą wokół Ziemi,
Ale w kosmicznej przestrzeni.
Także, inne urządzenia,
Mają moc do powiedzenia.
113 Ber: Czy wędrowcy w Kosmosie,
Mogą skakać nam po nosie?
Ich trajektorie, też nasza,
Do pojednania zaprasza.
117 Lud: Te okręgi i linie.
Nasz statek; sprawnie ominie.
My z tym sobie poradzimy.
Zderzenia nie urządzimy.
5. NADANIE IMION
121 Ber: Każdy kraj z tego słynie,
Że ludziom nadaje imię.
Myje również posiadamy.
Kiedy trzeba - nim władamy.
125 Lud: Wszystkie nasze zwierzęta,
Także Par, magią przejęta,
Posiadają swe imiona.
W nich istota jest wcielona.
129 Statek nasz nie byle jaki.
Na Księżyc wiezie zwierzaki,
Choć niezwykły; bezimienny.
Dajmy imię - skarb bezcenny.
133 Cy: Moja propozycja: Darks.
Ber: Proponuję imię Żaks.
Lud: DARKS prostsza jest w wymowie.
Zakodujmy ją w swej głowie.
137 KOM-MÓZG tym się bardzo chlubi,
Że Polskę najbardziej lubi.
Ber: POLK - imię jego będzie.

Drogi, Młody Czytelniku! Kosmos jest niezbadany;
tylko w 10-ciu procentach nieco więcej o nim wiemy. Pamiętaj! „Droga Mleczna”, to nazwa Naszej Galaktyki spiralnej, która zawiera 200 miliardów gwiazd. W galaktykach są
gwiazdy: niebieskie, białe, żółte i czerwone. Jedną z nich,
w Naszej Galaktyce, jest Słońce (gwiazda żółta) z całym
Układem Planetarnym, a więc z Ziemią, na której żyjemy.
Na razie wiadomo, że Ziemia jest jedynym obiektem Kosmosu, gdzie żyją istoty rozumne. Taka, jest nasza wiedza.
Warto pomyśleć o podboju Kosmosu, bo Ziemia coraz bardziej zaludnia się. Kosmos czeka!
Miły Czytelniku! Wnikliwie przeczytaj wyżej wymie
nioną książkę. Podziękuj Autorce za wkład pracy, jaki włożyła w dzieło - „Podbój Kosmosu - Wyprawa na Księżyc”,
które przybliży Ci wiedzę o Kosmosie i o miejscu Ziemi we
Wszechświecie.
mgr Mirosław Keller Szczecin, 5 stycznia 2013 r.
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MIŁY CZYTELNIKU!
Gdzie zawodzi nauka i technika, Tam wkracza
dedukcja i fantazja.
Anegdota głosi, że pewnego dnia grecki matematyk, fizyk i obserwator nieba, a zarazem filozof i wielki
mędrzec owych czasów Tales z Miletu (ok. 620 - ok. 540
p.n.e.), gdy wyszedł na codzienny spacer, wpadł do nowo wykopanego dołu. Jego Gospodyni, widząc to wydarzenie
stwierdziła, że patrzy w niebo, a nie wie, co ma pod nogami.
To, prawda. Uczeni, od niepamiętnych czasów,
interesowali się niebem, a właściwie wszystkimi obiektami
na nim, które można zobaczyć gołym okiem. Człowiek wiedzy analizując, co się wokół i nad nim dzieje, na drodze
analogii, dedukcji i teoretycznych rozważań, stworzył podstawy nauki, której nadano nazwę: astronomia, od słowa
astro - (gr. ästron = gwiazda); jest to pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujących na ich związek z ciałami
niebieskimi, np. astrologia, astrofizyka, astronomia. Pełna
nazwa: astronomia (gr. astronomia), to nauka nie tylko
o ciałach niebieskich, ich budowie, pochodzeniu, ewolucji
oraz ruchach, ale także znajdującym się między nimi ośrodku kosmicznym.
W skrócie: dotychczas, w badaniach Kosmosu,
wykorzystano: wizualne obserwacje nieba, lunety (pierwszą zbudował Galileusz w 1609 roku), teleskopy optyczne
i radiowe, satelity. Pierwszego satelitę w dniu 4 października 1957 roku w Kosmos wysłali Rosjanie. Był to: Sputnik 1,
rakiety (Juno i Explorer 1 - USA; w dniu 31 stycznia 1958
roku) z przylądka Cañaveral, pierwszy pojazd kosmiczny
Wostok 1 w dniu 12 kwietnia 1961 roku, na pokładzie którego radziecki astronauta Jurij Gagarin po raz pierwszy
okrążył Ziemię; lot trwał tylko 1 godzinę i 48 minut, rakiety
wielostopniowe. Na przykład: Amerykański Saturn V, który
wyprowadził na orbitę astronautów na pokładzie Apollo podczas pierwszego lotu na Księżyc w 1969 roku; ostatni start
w maju 1973 roku; wszystkie: 13 lotów Saturna były udane,
sondy (np. w poznaniu drugiej strony Księżyca) i daleko
siężne - do zebrania danych o planecie karłowatej Pluton;
jednej z wielu w Pasie Kuipera), Międzynarodowa Stacja
Kosmiczna. Pierwszymi stacjami kosmicznymi, na orbicie
okołoziemskiej, gdzie ludzie mogli pozostawać przez kilka
dni lub tygodni, były radzieckie stacje z serii Salut od 1971
roku, a w 1973 roku dołączyły do nich amerykańskie stacje
Skylab. Obecnie, jedyną stacją kosmiczną jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS), której budowa rozpoczęła
się w 1998 roku, a zakończyć miała się w 2010 roku. W zamierzeniu, ISS ma działać do 2016 roku. Kolejną planowaną bazą jest baza na Księżycu, której ukończenie nastąpi
około 2025 roku, Wahadłowce (pierwszy wahadłowiec wystartował w 1981 roku, ostatni zaplanowano na 2010 rok;
łącznie wykonały 140 lotów. W roku 1990 wahadłowiec Discovery zabrał w Kosmos teleskop Hubblea’a (HST), który
znajduje się tam do dzisiaj, ale działa tylko kilka jego części
(teleskop ten waży 11 ton, znajduje się na orbicie odległej
od Ziemi 580 kilometrów) [7,10 - 37].
Zbudowano olbrzymie - wysokogórskie Obserwatoria Astronomiczne (np. Chile - Andy). Zebrano i opracowano mnóstwo danych, ale nadal zbyt mało wiemy, by móc
powiedzieć, że poznaliśmy bliską Ziemi przestrzeń Kosmosu. Jeszcze większe tajemnice skrywają odległe Galaktyki.
Cóż, cały Wszechświat? Obecnie, człowiek poznał w zadawalającym stopniu zaledwie 4% (cztery procent) Wszech-
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świata.

Wkrótce, zasiedlenie Kosmosu może stać się
priorytetowym problemem człowieka, wobec lawinowo
narastającej liczby mieszkańców na Ziemi (np. rok 1830 około 1 miliarda, 1950 - 2 miliardy 517 milionów, a w 2012
- 7 miliardów). Jeśli tego świat nie uczyni, pozostaną niszczycielskie - zbrodnicze wojny, które współczesny i przyszły człowiek (Homo sapiens) powinien, ze względu na
swój intelekt zaliczyć do przeszłości i działań niegodnych
umysłu i dążeń człowieka. Zatem, najbardziej istotną sprawą człowieka naszych czasów, winno być odkrycie życia,
w jakiejkolwiek postaci, na bliskich i odległych od Ziemi ciałach Wszechświata i opracowanie, w miarę rozwoju nauki
i techniki, strategii ich zasiedlenia. Pieniądze wydawane na
zbrojenie, lepiej byłoby przekazać na prace zmierzające
do zasiedlenia Kosmosu, bo Kosmos czeka. Wskazanym
byłoby podjąć realizację prac nad wykorzystaniem olbrzymich, obszarów pustynnych na Ziemi (np. pustynia Sahara
- Afryka, pustynia Gobi - Azja). Zdobyta wiedza może być
wykorzystana przy budowie osiedli - domów mieszkalnych
- na odległych ciałach niebieskich.
Zwierzęta, które czują się zagrożone, na Ziemi,
postanowiły w pierwszym etapie podboju Kosmosu zamieszkać (przed człowiekiem) na Księżycu. To one, dzięki
potędze Stwórcy, zamieszkały na Ziemi, zanim pojawił się
na niej człowiek. Masywne drzewa i różnoraka roślinność
formowały glebę, powietrze a zwierzęta wspierały życie
na Ziemi. Zwróćmy uwagę, jak ważna jest zieleń. Gdyby
teraz, usunąć z Ziemi zieleń, przede wszystkim drzewa
(głównego producenta tlenu), to wówczas życie człowieka
na naszej planecie nie przetrwałoby 100 lat. Nawet, bez
tego kataklizmu: „Tlenu jest w atmosferze mniej, tylko 20%.
Ale to on wyzwala w organizmach żywych energię.” Pisze
Dawid Burnie [1,11]. Tymczasem, człowiek co robi? Niszczy zieleń, wycina lasy, liczebność zwierząt ogranicza do
minimum, zatruwa ich siedlisko. Rzeki zamienia w ścieki,
żywność wzbogaca chemicznymi, toksycznymi dodatkami E. Czyni to nie dla dobra: flory, fauny, człowieka, a dla
własnego interesu. Coraz bardziej różnicuje ludność świata
na: multimiliarderów, miliarderów, bogatych, biednych i tych
zepchniętych na margines społeczny. Czy tak powinien wyglądać cywilizowany świat XXI wieku?
Biorąc pod uwagę różnorakie czynniki, wyprawa
Zwierzaków na Księżyc jest pożądana. Zadaniem zwierząt,
w czym wspierać je będą Cyberludzie, to stworzenie warunków do ich przetrwania, a tym samym szarą powierzchnię
Księżyca zamienić na kwitnącą krainę, bogatą w śpiewające ptaki na wzniosłych drzewach i krzewach. Ziemianie, nie
będą je wspierać swoimi pomysłami. One same, przeobrażą Księżyc, według własnego uznania i możliwości (Tom II).
Najprawdopodobniej, po latach, pojawi się człowiek, a one,
niezadowolone z jego przybycia i nowoczesności, wyruszą
na dalszy podbój Kosmosu. Nie czują się tym upokorzone,
lecz zwycięskie, albowiem są zdolne przezwyciężyć heroiczne warunki, z którymi wzmagać się będą w Kosmosie.
Cały proces przygotowawczy do „Wyprawy na Księżyc” zaprezentowany został w niniejszym opracowaniu. Zwierzęta
poznają: na czym polega swobodne opadanie ciał, zasadę zamiany energii kinetycznej na potencjalną i odwrotnie,
podstawy ruchu ciał, by wznoszenie nie budziło w nich lę
ku, spotykają się z pojęciami: masa (m), objętość (V), ciężar ciała (P), grawitacja, pole grawitacyjne, antygrawitacja,
wprowadzono siłę (F) jako wielkość wektorową, i rachunek
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wektorowy.
W opracowaniu wykorzystano pojęcie antygrawitacji. Antygrawitacja była jednym z bardzo ważnych tematów
badawczych w Niemczech podczas drugiej wojny światowej (prace otoczono ścisłą tajemnicą), o czym pisze Igor
Witkowski [2]. Po wojnie, kontynuowane były głównie w Argentynie, gdyż tam byli najwybitniejsi znawcy tego tematu.
Tam też, ogłoszono cenne patenty odnośnie antygrawitacji.
Obecnie, fizyka antygrawitacji wykładana jest na Uniwersytetach w Argentynie i w Stanach Zjednoczonych. Autor
książki Igor Witkowski zamieszcza informację: „Fizyka
grawitacji, a ściślej rzecz biorąc antygrawitacji [...] jest to
dział młody i mało znany nawet w środowisku naukowym,
wszystkie moje wnioski mają bezpośrednie odniesienie do
opublikowanych prac naukowych i patentów z tej dziedziny,
zgodnie z załączonym spisem.” [2,19].
Miły Czytelniku! W niniejszym opracowaniu są
Księgi zrozumiałe dla każdego, kto tylko trochę interesuje się Wszechświatem i potrafi czytać. Są też wymagające znajomości elementów fizyki, rachunku wektorowego
i astronomii dlatego, gdzie trzeba, wprowadzono wyjaśnienia w formie przykładów z wyszczególnieniem numeru
wersu, którego dotyczą. Książka ma charakter edukacyjny.
Można się z niej dużo nauczyć ale, jeśli czytanie niektórych
Ksiąg będzie sprawiać Ci więcej kłopotu, nie martw się. Całość jest tak napisana, że pewne fragmenty przy pierwszym
czytaniu (strofy, lub wersy) można pominąć. Po jej przeczytaniu, odłóż książkę na półkę i dołącz do swej bibliotecz
ki. Po roku lub dwóch, a może więcej, powróć do niej. To,
co stanowiło kłopot, stanie się zrozumiałe. Proszę uważnie
przejrzeć „Glosariusz” i zapoznać się z nim. Stanowi zbiór
podstawowych pojęć zawartych w opracowaniu i tych, które
wykorzystane zostaną w kolejnych tomach.
Serdecznie zapraszam do przeczytania mojej
książki o wyprawie Zwierzaków na Księżyc.
Życzy powodzenia, Autorka
Wrocław, 27 czerwca 2012 r.
Warto przeczytać:
Burnie D.: „Wielka ilustrowana Encyklopedia Przyrody”, Wyd. SAMP
Edukacja i Informacja, Warszawa 2006.
Witkowski I.: „Supertajne bronie Hitlera - Geheimprojekt „Chronos”,
Część III, Wyd. WiS, Warszawa 1999.

ѥѥ
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Mirosław Keller

OKRUTNA HISTORIA cd.

CZŁOWIEK ISTOTA
Człowiek, istota jako dziecię przychodzi, Pierwsze kontakty - matka, ojciec, natura... Jesteś pociechą, każdy ci życie słodzi,
Znoszą kaprysy i twoje awantury.
Z pieluch wyrastasz, mówisz pierwsze słowa, Ojciec zdumiony, matkę radość unosi, Ty rośniesz, rośniesz, w rodzinnym
cieple chowasz, Znoszą twe dąsy, nie odmawiają, gdy o coś prosisz.
Idziesz do szkoły, z ludźmi pierwsze kontakty, Uczysz się liter i cyfer dodawania, Nabierasz wprawę, zapamiętujesz fakty,
Za krokiem, twój krok, tak wchodzisz w wiek dorastania.
Pierwsza Komunia, spotkanie z Panem Bogiem, Trudne tematy podrzuca każdy rok, dzień, Idziesz do przodu jak rolnik
walczysz z odłogiem, Bolączką twą - czas, bo ktoś zasłania twój cień...
Wiek dojrzewania, maj - zdawanie matury, Ponoszą nerwy, rodzicom zapiera dech, A ty jak groch pniesz się do góry... Po
wielu latach pusty ogarnia cię śmiech.
Dziś sam dzieci masz, wiesz co znaczą kłopoty, Żona, rodzina i tu koło się zamyka... Zrozumiałeś sens, teraz wiesz ile rodzic
ma roboty... Posiwiał twój włos... A czas wciąż umyka...
W okna zagląda, w polach gna ciemne tumany, W budzie psa zbudził, biedak spał w kłębek zwinięty, Oblał go
deszczem, rozwiał tak cudowne sny... Zbudzony warczał, szczekał, był przemoknięty.
Będąc w ogrodzie z ziemi wyrwał chochoła, Szalał, turlał go, śmiał w zoranych zagonach, Na listku dęba
kołysał się i wołał - Do widzenia wam! Spotkamy się po żniwach...
Osądźcie sami jakim złośliwcem jest wiatr, Wody jeziorne falą, zmarszczkami buntuje... Burzowe chmury
z północy pędzi do Tatr... Kłamczuch udaje, że nam most powietrzny buduje.
Chcę się z nim spotkać? - Dlaczego? - Państwo nie wiecie?... W oczy mu powiem, że jest kłamcą i łgarzem... Kto tak wiele
szkód czyni na bożym świecie... Zniszczone lasy stawiają go pod pręgierzem.
Tak czynią łotrzy, wykroty, złamane drzewa, Mówi, nic nie wie, słyszałem, widziały oczy Jak wielkim smutkiem las
piosenkę w ciszy śpiewał... W czasie jest prawość - jeśli nie dziś - jutro wkroczy...

PŁOMIENNA JESIEŃ
Liście jesieni, żółte kartki z kalendarza - Cicho szeleszczą... Tak liśćmi śpiewa jesień, W słońcu rubiny, płonie czar w
leśnych ołtarzach. Płaczący wiatr, deszcz - noc gasi jego płomień.
Za oknem pola do mojej duszy podobne... Wietrzna pustynia, na której piasku zwały Życie przesuwa swój orszak żałobny,
W marszu wiruje, tańczy w żałobie świat cały.
Pajęcza przędza rozstawiła swą sieć w zieleni, W trawach faluje i odpływa w swą dal... Trwa „Babie lato” - biel w słońcu
złotem się mieni, W szarzejących skibach w koła zamyka się owal.
Płomienna jesień króluje w koronach drzew, Z topazem - złoto w nich swe ognie rozpala, Brunatne barwy - rosa
zamienia się w krew. Czar pajęczyny wiatrów przenosi fala...
Odchodzi jesień - czar spłynął do wielu dróg. Rzeką jest nasz czas w pustynnym piasku ginąca... Przegniłe liście przykrywa
skibą pług... Chryzantemo w biel... Znicze... Zaduma milcząca...
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ZGUBIONA CISZA
W porannej mgle gaśnie słońca czar... Smutne w lasach szumią drzewa, W łąkach umilkł już skowronka gwar, Tęsknota, żal
dziś w sercach śpiewa.
Lecą liście - skarby jesieni... Mkną marzenia jak nić pajęcza, W słońcu srebro - złotem się mieni - Uśpione w łzach słońca
lśnią tęcze...
Białe struny pajęczych nici - Płyną z wiatrem - hen, ponad polami - Jak dawny woj. niosący wici - Szybują gdzieś słońca
szlakami...
Odpływają nici srebrne w dal... Ze szkarłatem wiatr, jesień je miesza.. Gasną w glebie jak zardzewiała stal - W swoim
szczęściu - zgubiona cisza..

NOC
Niebo gwiaździste, cię roziskrza noc, Roje cykado w hymn śpiewa na cześć twoją, Zorza - diademem w niej trwa kosmiczna
moc, Śnieżna Arktyka ciszy jest ostoją...
Morza północne z nich chmury czerpią wody, W rozdętych żaglach ze sternikiem płynie wiatr, Chmury jak łabędzie mkną na
deszczowe gody... W kształtach górzyste podobne do naszych Tatr.
Błękitne niebo rozjaśnia złote słońce, W dali przestrzennej gwiazdy płoną w przestworzach, Meteorów rój rozjaśnia światów
krańce, Gama kolorów lśni tęczą w oceanach.
Gdy twe oblicze zionie gniewem, wnet chmury, Burze, orkany mkną z biegunów do biegunów, Echo jest grozą, w swym
jestestwie ponure Głos w powietrzu drży kanonadą piorunów...
W poranku zorza, w niej słoneczna brama, Cudna morska gładź, na plażach piachu zwały, Tańczące mewy, w grzbietach
rozbitych pian... Morza słyszeć szum... I ślady, które zostały...

DZIEŃ
Po każdej nocy bez szelestu wchodzi dzień, Słoneczna zorza w perłę zamienia rosę, W leśnych ostępach noc przechowuje swój
cień, Ciszę poranka zakłóca klepanie kosy.
Ciepłe promienie pukają do okien, drzwi, Zorza jak z bajki przesuwa się po twarzy, Kto rano wstaje, porzekadło nie dziwi, Bo
przecież każdy z nas o dostatku marzy.
Obudzony dzień co w swym zanadrzu ukrywa, Co w sobie niesie, żałobę, czy nadzieję?... W takim dniu często obraz się urywa,
Dzień się poznaje po skłonie, gdy kur pieje.
On daje karty, gra od świtu do nocy, Każdy coś trzyma, kartę wygraną, przegraną, Stawką jesteś - ty! - bo życie nie jest w twej
mocy, Lekkomyślny ruch - karta może być przegraną.
Za lasem zorza podobna do ludzkiej krwi, Dzień się rozlicza i już jest po drugiej stronie, Twój zenit, dnia skłon, nic ciebie nie
dziwi?... W dalekich morzach z okrętem człowiek tonie...
Odchodzący dzień - on wypełniał czas pracą - A idąca noc?... W niej wiele się wydarzy?... Pracuj, w pracy - sens - marazm
życie skraca, Pracuj i dziel się - a Bóg szczęściem Cię obdarzy.

WITAJ MÓJ SMUTKU
Halince i Joli z Nowego Jorku
Skaliste wyspy, przerzucone mosty, Pochmurne niebo często wita gości, Szum oceanu i wieje wiatr ostry - A tuż nad morzem Statua Wolności.
Statua i znicz w wyciągniętej ręce, W szum fal wsłuchana i radosny krzyk mew, Ciepły wiatr cicho jej coś do ucha szepcze, We
włosach jej, jak w harfie rozbrzmiewa morza śpiew.
Nowy Jork - miasto, serce Ameryki, Chmury, drapacze, horyzont, dal, morze, Ocean, fale łamią swoje szyki. W wietrze mkną
chmury, falują jak zboże.
W morskiej przestrzeni nocą gwiazdy toną, Słowa modlitwy w ustach moich wiatr spala - A gwiazdy, gwiazdy w kosmosie
wciąż płoną, W Wolności zniczu wagi tańczy szala.
Witaj mój smutku w śpiewnej mew przestrzeni Bądź mym aniołem białoskrzydłej wieści, Jak kryształ czysta, wokół tak dużo
cieni... W sercu i myśli - wiatr me usta pieści.
Za mgłą senna dal, w niej śpiewają mewy, Deszczowe chmury! - Do Polski zanieście, Miłość i serce, mój żal i mew śpiewy.
Ojczyzno moja! Sercem bądź w moim mieście.
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LUDZKA TĘSKNOTO
Człowiek w zadumie jest łatwopalnym stosem, Skry rozżarzone w sercu płoną płomieniem, W ogniu jest miłość, jej wygrana
jest - losem... Życie przegrane - rachunkiem, cierpieniem...
Tęsknota... Człowiek - to przestrzeń... W niej nadzieja, Światłem jest droga z trudnym podejściem do gór, W skalistych
graniach mroźne wiatry wieją, Zacina deszczem, gradem i śniegiem z chmur.
Zdobywasz swój szczyt, przemija emocja, W mózgowych tkankach wielkość duszę zagęszcza, Niebo i wielkość jest twoją
promocją, Grają pioruny, w niepokoju myśl złowieszcza...
Halniak? - Górski wiatr jak Feniks się odradza, W nocnych ciemnościach szukasz lampy - „Aladyna”, Światło - latarnią na
ziemię cię sprowadza, Lot twój - orła lot, w nim twa nadzieja jedyna.
Ludzka tęsknoto, jesteś drugim ja człowieka, Obecna w sensie, w sercu twój portret wyrasta, W skalistych graniach czas twój
szybko ucieka, Czujesz smak bólu, gdy przeszłość całuje w usta...

TAM WIECZNE TRWAJĄ GODY
Mojej żonie Irenie poświęcam
Patrzę w Twe oczy, zmęczone pracą, szare... Zorane czoło, pługami lat mijanych, Ciężka praca, trud - napełniał brzeg czary...
W zmaganiu z życiem gasły noce niedospane.
Młodzieńcze lata wybijały takt rytmu, Dźwięk cytry, gitar - muz skrzydła Cię unosiły, Cel był bliski jak liczba z logarytmu,
Wykładnię życia - znaki, cyfry kreśliły.
Życie jest nicią, podobne do kokonu, Przędza jedwabiu przetykana w marzenia, W strunach gitary dźwięk czystego tonu,
Obudzony zmysł reagował na spojrzenia...
Zimowe śniegi zsypały nasze włosy, Wartki nurt rzeki tworzył nasze zakola, Wiek schylał głowy jak wiatr w polach zbóż
kłosy, Dzwoni jutra dzwon, w przerwach cisza woła...
Jutro - dzień i noc, płyńmy w dal, gdzie nie ma mórz. Wehikuł czasu liczyć będzie słońc wschody, Do świata cudów, promieni
słonecznych zórz!... Wielkość w młodości - tam wieczne trwają gody...

JUŻ KWITNĄ KASZTANY
W dniu zdawania matury rok 2002 - Wnukowi Patrykowi Poświęca Dziadek
Dzień budzi Szczecin, słońce nam otwiera oczy, Poranna rosa słoneczną tarczę myje A rzeka Odra przez Szczecin swe wody
toczy. W biegu swym szumi w długości swej dal kryje.
Skowronki, szpaki w locie skrzydła prostują, W błękitnym niebie prostują swoje pióra, W ciepłym poranku już wszyscy
pracują, Lenistwo, marazm, zmrożona lodowa góra...
Błękitna Odra - Polska graniczna rzeka... Szczecińskie porty przybliżają do morza... Słońce swym blaskiem miasto czarem
urzeka, Uroda - krasą jak w perle tęczy zorza.
U istot żywych krążąca krew jest życiem, W miejskich skupiskach tętno nadaje ruch - Praca człowieka nie jest nowym
odkryciem - Energia jest mocą, z niej rodzi się nowy duch...
Szczecińskie parki, w nich tulipany, magnolie... Aleja fontann, a w parkach platany... Trele słowików - poranek sprzyja
melancholii... Wiosna, czas matur, w parkach zakwitły kasztany...

TAJEMNICA STWORZENIA
Kobieta, Ziemia... Czy jest podobieństwo?... Te żyzne gleby do życia budzą nasiona, W słonecznym cieple, woda daje
zwycięstwo, Bo ciepło, woda otwierają ich ramiona.
Kobietę, Ziemię łączy łuk tryumfalny, W biegunie życia jest śmierć i zmartwychwstanie, Świętością - życie, jest jak snop
łatwopalny. Po przekwitnieniu dla Ziemi popiół zostanie.
Kobieta-człowiek w bólu dziecko rodzi, Wnętrze jej ciała kto przemianę odgadnie?... Proces chemiczny jaki w niej zachodzi...
W erach epoki - nie obliczył nikt dokładnie.
W kobiety wnętrzu facje wieki nakładają, W jestestwie jest sens, to życia harmonia... Po zimie wiosna, w rozkwicie kwiaty
czekają, Ołtarzem - życie - w tym tkwi ceremonia...
Kobietę-Ziemię - łączy wspólny mianownik, W wielkości sekret, one znoszą cierpienia, Z rozkosznych nocy rodzi się nowy
człowiek, Ziemia? - Kobieta? - tajemnica stworzenia.
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Eleonora Kiestrzyń

NA PROGU SŁOWA cd.
Ku pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego
Otaczała cię zmowa milczenia wyrzucono cię z kart historii a ty wracasz na ścieżki ojczyste
bohaterski, zwycięski i żywy,
Twym nazwiskiem się chlubią ulice o twe imię zabiegają szkoty szkoda, że wielu rodaków nie
wie kim był Marszałek Józef Piłsudski wielki Polak, zwycięzca i wódz narodowy,
Zostawiłeś nam wielką spuściznę, wolę walki, siłę czynu i świt wyzwolenia i tą
niepowtarzalną, heroiczną miłość do własnej Ojczyzny do zaparcia się siebie, do bólu
istnienia.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Żołnierzom Września
Poszli do boju w obronie Ojczyzny nie dane im było zwycięstwo najeźdźca zbrojny w armaty,
bomby i czołgi, a oni w odwagę i męstwo.
Dudniły drogi, jęczała ziemia pod ciężarem żelaza i stali, a wrogi żołnierz od dwóch
najeźdźców mordował, zabijał i palił.
Dymy pożarów, niebo czerwone jak zakrwawiona chusta ścielą się trupy ludzi i koni krwią
broczą pobojowiska.
Żołnierze Września, zwycięzcy znad Bzury Obrońcy Westerplatte, Poczty Gdańskiej
Helu, Kocka, Modlina, Warszawy bohaterowie, którym historia potomnych odmówiła i chwały
i sławy.
Wojna wrześniowa nie była klęską to było wasze zwycięstwo Świat się dowiedział, że żołnierz
polski to umiłowanie Ojczyzny, wolności to honor, odwaga i męstwo.
A kiedy wichry wojny po świecie was gnały z wami po świecie Polska się rozsiała gdzieście
walczyli, gdzieście ginęli Ona spod krzyża z martwych powstawała.
Nad Narwikiem, pod Dunkierką, pod Monte Cassino w walkach partyzanckich, w Powstaniu
Warszawskim w dalekim Tobruku i pod Lenino, spod krzyży drewnianych na polnych
mogiłach.
Z miejsc kaźni i mordu Katynia,
z tęsknoty zesłania, z katorgi wołania
zza drutów Treblinki, z krematoriów Oświęcimia
ze zwycięstwa Berlina, z krwi waszej Polska powstawała
a potem z wami do kraju wracała.
Była zamyślona, milcząca miała smutne oczy
bo choć wojna się skończyła, tutaj nad Wisłą dla was bój dalej się toczył.
Znów kraty, więzienia, zesłania, fałszywe wyroki niewinnych konania, znów tułaczka
wygnania.
Żołnierze Września, bo takie nadano wam imię nie przeminie nigdy sława waszych czynów
jesteście naszą chlubą i wzorem dla polskiej młodzieży żadna historia was nie zgubi i żaden
sen nie prześni żyjecie w nas, w .naszych tęsknotach, nadziejach, w naszej pamięci i pieśni.

A oni szli
Przez wichry wojny, przez krwawe boje przez żar pustyni, trudy i znoje przez głodne, chłodne
tęsknoty dni oni wciąż szli, do Polski szli.
Po minach, po trupach, pod gradem kul pod deszczem strzałów bez sił i tchu przez długich
osiem sądnych dni oni wciąż szli, do Polski szli.
Pod górę, przez bunkry, pod wiatr, pod prąd przez piekło ognia i dymów swąd przez krzyk
konania w kałużach krwi oni wciąż szli, do Polski szli.
I przyszło zwycięstwo, z nim tryumf, parada na którą nie zaproszono Polaków to była niecna
aliantów zdrada kolejny na obczyźnie dla Polaków dramat.
Dziś na Monte Cassino nie kwitną czerwone maki zaś na kamienne] tablicy widnieje napis
taki: „Przechodniu, zapamiętaj te słowa wyryte na płycie i zanieś je do Polski, do naszej
Ojczyzny, żeśmy szli do niej i tutaj za Nią oddaliśmy swoje życie”.
„Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy piły polską krew” to za Ciebie Ojczyzno szedł
żołnierz i ginął to za Twoją wolność ten ból i ten gniew.
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Powstańcom Warszawy
Chwała bohaterskim powstańcom Warszawy godnym największych zaszczytów pamięci
i sławy. To była walka na śmierć i na życie to był bój o wolność, o Polskę nie tylko o Warszawę,
nie tylko o stolicę.
To było powstanie z kolan zniewolonych ludzi których duch wolności do walki obudził.
Poddani okrutnej eksterminacji:
łapanki, aresztowania, więzienia, tortury, męki
obozy śmierci, niewolniczej pracy udręki
powstali przeciwko ciemiężcy
przeciwko najlepiej uzbrojonej armii świata.
Pomni na sławę polskiego oręża
wierzyli, że nad materią króluje duch i to on zwycięża.
To były giganty cnót: odwagi, honoru i męstwa kamienie węgielne rzucone na szańce, stosy
ofiarne na których płonęło młode życie i losy powstańcze.
Nie znał świat takiej drugiej heroicznej bitwy takiej drugiej walczącej Warszawy bo nie zna
świat dramatycznych losów naszego narodu kiedy nie rozum, nie rozwaga, ale często siła
ducha rozstrzygały nasze trudne i dziejowe sprawy.
Sześćdziesiąt trzy dni trwało Powstanie Warszawskie do chwili aż zgasła na pomoc nadzieja i
skończyło się wszystko: broń, amunicja, leki i żywność pozostało tylko płonącej wolności ognisko.
Pozostały kanały, obozy śmierci, rany i krwawiące blizny
i ta droga przez mękę do wolnej,
ale wciąż oblężonej przez wrogów Ojczyzny.
Pozostała również pamięć, która tworzy wielkość narodów. Pamiętajmy o bohaterskich
powstańcach Warszawy niech znajdą swe miejsce na kartach historii,
która opowie przyszłym pokoleniom i światu o bohaterstwie i niezwykłych dokonaniach
naszych wielkich rodaków. Nie dajmy zawłaszczyć sobie historii.

Pożegnanie
Pożegnała matka jedynego syna ZL szedł do powstania, sądna to godzina idź synku, tam
trwają już boje ja tu zostanę z różańcem w ręku i tak walczyć będziemy oboje.
Idź, tam toczą się walki o dziejowe sprawy idź, bronić Polski i naszej Warszawy. Często
przychodziły wieści od syna żołnierza że żyje, że walczy i wracać zamierza.
Aż razu jednego, maleńka karteczka wypadła jej z ręki
w piersi cichutko coś jękło
jak podcięte drzewo osunęła się na ziemię
to serce jej pękło.
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Polsko - Matko moja
Polsko - Matko moja największa po Bogu świętości zjawiasz się na każdym mego życia progu
w tajemnicy trwania, cierpienia, bólu i miłości.
Czasem przychodzisz odziana w sztandary na wietrze łopocą zwycięskie proporce zdobyte w
obronie wolności i wiary, których nasza historia pamięta tysiące.
Czasem się zjawiasz w królewskiej koronie, której Ci użycza Panna z Jasnej Góry, a potem
znikasz wśród dymu pożarów podczas wrześniowej, wojennej wichury.
A czasem przybywasz w siermiężne] koszuli przy bosych stopach skowyczą kajdany
zbłąkanego orła na piersi swej tulisz czule mu opatrując krwią broczące rany
Polsko - Ojczyzno, Matko moja miła tyś czterdzieści pokoleń Polaków pod sercem nosiła
czterdzieści pokoleń Polaków karmiło się Tobą dzieliło Twój los - kroczyło Twoją wyboistą
drogą.
Dziś spotkałam Cię okrytą w żałobie
przed pomnikiem trzech krzyży, wśród płonących zniczy
i przez chwilę tak mi się zdawało,
że czyjeś serce milczeniem wniebogłosy krzyczy.
13 grudnia 2005 roku, 24-ta rocznica stanu wojennego

ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY – SŁOWO!
Solidarność
To był zryw wielkich serc i szlachetnego ducha, który los swój Opatrzności Bożej zawierzył,
zaufał to było powstanie z kolan zniewolonych ludzi, których wiatr wolności z letargu obudził.
Robotnicy Stoczni Gdańskiej. Szczecina i Gdyni zjednoczeni solidarni, wiarą ojców silni stanęli
do walki o sprawiedliwość, chleb i dobre imię o wolność słowa, prawdę i buty dla dzieci na
zimę
Ta iskra wyszła z Polski, z Gdańska i pożarem ogarnęła świat zburzyła mury, zerwała kajdany,
połamała bat, którym tak okrutnie smagał wróg i kat.
Dziesięć milionów rozpalonych głów
słuchało z zapartym tchem
Papieża Polaka wiekopomnych słów:
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi - tej Ziemi”.
I odnowił nie tylko tę ziemię ale zmienił bieg i porządek świata z dumą będą następne
pokolenia do tamtych dni wracać.
Solidarność nie spełniła oczekiwań Polaków osaczyli ją źli, podstępni, żądni władzy i pieniędzy
ludzie którzy woleli burzyć niż budować w trudzie.
To jednak prawda pozostaje taka,
że to polska Solidarność obaliła
jeden z największych totalitaryzmów świata
przy udziale Jana Pawła II - papieża Polaka.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Szła do swej ziemi
Szła do swej ziemi Polska znękana bo los za wolnością gnał ją hen przez świat bita, więziona i
krzyżowana w mękach konała nie jeden raz.
Szła przez pustynie i piaskowe burze, a wiatr zasypywał stóp krwawiących ślad przeszła przez
tajgi, sawanny i dżungle pod obcym niebem pełniła swą straż.
Wśród mórz płynęła i wśród oceanów na obcych statkach zaciągała maszt przeszła przez
krematoria, katorgi, zesłania i łagry w śniegach Sybiru tonęła po pas.
Wracała Polska do ziemi nad Wisłą gdzie główki dzieci są białe jak len gdzie słowo Polska ze
czcią się wymawia gdzie zawsze był żywy o wolności sen.
Wracała Polska do ziemi nad Odrą
gdzie przez wieki wiernie czekał na nią Śląski lud
miała smutek w oczach i łzę pod powieką,
że zamiast wolnością, przemocą i gwałtem
miał być zapłacony powstańczy, polskich synów trud.
Usiadła Polska na pustym cokole, a zamiast orła krążył nad nią sęp zwój sznurów zwisał mu ze
szponów zapowiedź wieloletnich, niewolniczych pęt.
Stanęła Polska przy krzyżu brzozowym nad polną mogiłą, wśród szumiących zbóż , cóż dam ci
synu za młodość, krew, życie tylko z dłoni jej wypadło kilka płatków róż.

Nigdy więcej
Za tych bez głosu i bez żadnej winy, którzy zginęli tragicznie, nie na polu bitwy lecz wypędzeni
ciemną nocą z własnego mieszkania, do którego niestety nie wrócili nigdy.
Za tych, co wyrzuceni z ciepłej pościeli, z rodzinnego domu za tą jedyną winę, że Polakami byli
i pognani na tułaczkę nie znaną nikomu na katorgę, którą tylko nieliczni przeżyli.
Za tych, co pędzeni przez pustynie śnieżną pozostawili swe dzieci zamarznięte w drodze za
zmuszanych do ciężkiej, katorżniczej pracy za skazanych na życie w nędzy, tęsknocie i
trwodze.
Za głodnych, zaszczutych, złamanych, którzy się bali nawet własnych cieni a kości swych
bliskich grzebali w skamieniałej ziemi lecz łzy uronić nie mogli
bo im twardniała głazem na zmarzniętej twarzy.
Za tych, co nic tragiczniejszego nie mogło się im zdarzyć tych ze Starobielska i tych z
Ostaszkowa którzy gdzieś przepadli bez śladu, bez wieści w czarnym tyglu zbrodni.
I za tych z Katynia, co nosić miano męczenników godni
gdyż w kajdanach z kolczastego drutu
zamordowani zostali haniebnym strzałem w tył głowy,
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a usta kneblowano im trocinami z drewna
by nikt i nic, nawet las
nie usłyszał jęku, krzyku, ani skargi słowa.
Za tych, co z nędzy i tęsknoty pomarli w kazachstańskiej ziemi
i za tych, co tam i gdzie indziej dotąd jeszcze żyją
a których dramat życia do tej pory był sprawą niczyją
za tych wołamy głosem Golgoty i Krzyża:
Nigdy więcej!.. Niech człowiek nigdy więcej
taką zbrodnią się nie hańbi,
nie odczłowiecza, do płaza nie zniża.
Niech los tych męczenników znajdzie swój finał i miejsce, na karcie historii a ci, którzy jeszcze
gdzieś na Wschodzie żyją niech powrócą do Ojczyzny, do Polski, do swoich.

Bez mogiły
Tak długo na ciebie czekałam kochany tak długo był dla mnie nie znany twój los. Po naszym
rozstaniu we wrześniu urodziłam ci drugiego syna czy dotarła do ciebie ta dobra nowina?
Przysłałeś z Kozielska jeden list kochany,
że żyjesz, że tęsknisz, że mam czekać na wiadomość
bo wyjeżdżasz, dokąd, adres ci nieznany.
Zakwitały i opadały co roku kasztany, a ja czekałam na listy, na ciebie czekałam kochany.
Aż razu jednego na rynku w maleńkiej mieścinie niemiecki megafon wyczytał twoje nazwisko i
imię, że zbrodnia, że w Katyniu, że mord zbiorowy. Tyle wówczas zrozumiałam z tej okrutnej
mowy.
I znów zakwitaty i opadały kasztany, a ja samotna, ciągle samotna kochany. Wychowałam
naszych synów na wspaniałych ludzi, lecz dziś po latach jakiś lęk, jakiś niepokój się budzi.
Dlaczego doznałeś od historii tak straszliwej krzywdy, że o męczeństwie, o zbrodni w Katyniu,
nie mówi się nigdy.
Dlaczego nasi synowie z podniesioną głową nie mówią:
mój ojciec zginął pod Katynia znakiem
tylko dlatego, że był oficerem Września i że był Polakiem.
Dlaczego nasi synowie mówią półprawdy:
mój ojciec zginął na wojnie.
Dlaczego synowie? - Bo tak jest mamo bezpieczniej. Dziś twą krzywdę chcę wykrzyczeć z całej
ludzkiej siły! Dlaczego za młodość, za męstwo, za śmierć męczeńską nie dano ci nawet mogiły.

Litania z Golgoty
Matko, o twarzy pięknej i czarnej jak polska ziemia przeoranej bliznami Matko Polaków
rozsianych po całym świecie Królowo Korony Polskiej - módl się za nami.
Matko, smukła i drżąca jak polska brzoza smagana wiatrami historii tak jak Ty pochylona nad
martwym Synem, który oddał swe życie za miliony.
Matko, uciekająca na osiołku przed bagnetami Heroda towarzysząca zesłańcom w kibitkach,
w bydlęcych wagonach.
Matko, wygnańców, katorżników, nędzarzy bez dachu i progu wyrzuconych na pustynię
śnieżną na hańbę człowieczeństwa i na wzgardę Bogu.
Matko z Dachau, Oświęcimia w niebieskim pasiaku z numerem na ręce bądź z nami w każdej
godzinie tak jak byłaś obecna w Syna Twego męce.
Matko z Katynia, Kazachstanu spod Kołymy nieba
przetrwałaś ukryta w paciorkach różańcowych ulepionych z głodowego chleba.
Matko Boleściwa, Różańcowa, Szkaplerzna z wiejskich kapliczek, przydrożna i Śnieżna Matko
truchlejąca na Golgocie wschodu i zachodu Kalwaryjska, Częstochowska, taka nasza polska
zawsze wierna Bogu - módl się za nami.
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Modlitwa
Za zmarnowane życie kolejnych pokoleń za dwieście lat trwającą narodu niewolę za carskie
kazamaty, sowieckie zagłady i knuty za prusko-krzyżacko-hitlerowskie depczące nas buty do
Ciebie Boże wznosimy błaganie W dramacie tej historii - zostań z nami Panie.
Za kłamliwe dialogi, pseudo-pojednanie
za fałszywe obietnice, zręczne mózgów pranie
za terror medialny, szyderców kaganiec
za manipulacje, prawdy zakłamanie
za zatrucie ducha, niszczenie rodziny
za nasze słabości i rządzących winy
do Ciebie dzisiaj wznosimy błaganie
z dramatu tej rzeczywistości - wyprowadź nas Panie.

Polskie kobiety
Polskie kobiety, żony i matki domowego ogniska kapłanki polskie kobiety w powstaniach na
barykadach - bezimienne hetmanki.
Polskie kobiety tworzyły historię walczyły, kochały, rodziły, wychowywały a potem wysyłały
swoich synów, mężów po chwalę i glorię.
A w latach mrocznej niewoli
broniły polskości, wiary, kultury i mowy.
To dzięki nim przetrwały symbole, sztandary, „Ojcze nasz”
„Jeszcze Polska nie zginęła”, przetrwał Orzeł Biały.
A kiedy wyrok najeźdźców
nowej od nich żądał ofiary
wyrzucone z dziećmi na pustynię śnieżną
nie utraciły człowieczeństwa, godności, nadziei i wiary.
To kobiety o niezwykłej sile ducha kobiety mocarne - rzec można - że święte jak przetrwały
głód, nędzę, mrozy wszy, co je żywcem jadły... po ludzku to niepojęte.
Jak w tyglu tej zbrodni
poniżenia, hańby - pozostały ludźmi
ocaliły tęsknotę, nadzieję
że powrócą kiedyś na Ojczyzny łono
zobaczą mężów, ojców,
których tak haniebnie od nich oddzielono.
Takie są polskie kobiety mężne, dzielne Polki piękne, mądre, kochające wierne i oddane
myślę, że do końca nie odkryte do końca jeszcze nie nazwane.

Karolina Kołtun

Promocja tomiku poezji Krzysztofa Kołtuna Trzy grosze do wykupu...
5.XII. 2013 r. w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbyła się promocja książki poetyckiej Krzysztofa Kołtuna Trzy
grosze do wykupu (wyd. Drukarnia Kresowa, Chełm 2013, s. 79).
Liryki pisane po śmieci Mamy w roku żałoby, na przełomie 2012/13 r., wraz z pamiątkowymi fotografiami stanowią swoisty żalinik. Pisane w podróżach, miejscach spotkań, rodzinnych stronach i na Wołyniu, są dokumentem czasu
rozstania. Od rodzinnego domu, po drogi i miejsca rodzinnych i historycznych wydarzeń – postrzegają cień Matki i jej
dobroć. Pisane z tą intencją, aby ocalić od zapomnienia tamte chwile i aby czytelnicy w słowach poety mogli odnaleźć
dobroć rąk swoich matek i ich cienie. Wszystkie matki są dobrocią podobne. Ten duchowy pomnik, wciąż odradzającym
się w młodym pokoleniu Wołynianom, ma przypominać o ich korzeniach i miejscach staropolskiej kultury na Kresach.
To Matki uczą każde pokolenie wierności i pamięci o Ojczyźnie. Im należy się największa wdzięczność i pamięć. Śladem pamięci jest ta książka, którą polecamy nie tylko Kresowianom i ich potomkom, ale szerokiemu gronu czytelników
i szacownych gości www.rymacze.pl
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Wieczory
Gromnica
Czarną nocą
– bezkresem
na zagubionym rozstaju,
stoisz z gromnicą w ręku,
Gromniczna Pani.
Wosk kapie
– na liszaje
smutek zimny i cień.
Stoisz w jasności – Pani
by przeprowadzić przez czerń.
Wyją wilki
– luta zima
i rozstaje coraz głębsze.
Czekasz, wieczór – spod welonu
płomyk świeci
– prosto w serce.
2 II 2012 r.
Noc

Wieczorem – ciągle spieszę do telefonu
– powiedzieć nowinki zdarzeń.
W pamięci ciągle dzwonię,
opieram czoło o drzwi
a tam – pustka.
W twoim pokoju – jak było,
tylko begonie rozkwitły
i mniej jasne, święte obrazy.
Zegar z dzieciństwa,
tyka kulawo
w ciszy.
Posiedzieć chwilę warto
w kątku, gdzie brzęk pszczół słychać.
Święcone wianki,
na czerwonej wstążce
z Wołynia.
Z pudełka – stare fotografie
z dzieciństwem, szumem młodości
– kto je poda.
Cienie dokoła
i srebrny zając na szafie.
12 VI 2012 r.

Z okna
Za marcową mgłą, przez jabłonie
– spod gałęzi
rozśnionych smugą.
Przyszłaś taka, jak przed wieczorem
– zza stołu prosto.
W tureckiej chustce
z posiwiałym czołem –
do pół drogi…
Ja stoję w oknie.
Powiedziałaś szlachetnie, ciepło:
– Pochwalony!
Mgła skłębiła się w oczach,
noc zapaliła
pode mną.
Twarz mokra
– nie mogę odejść
od okna.
22 III 2012 r.
Noc

Smak wiśni
Wyszkliły się soczyste wiśnie
– wykołysane lipcoburzami.
Aż w czerniopołysk popadając,
wiśniosmakami kapią z ręki.
Z takich owoców – od pasieki
zerwane w wieczór, pod sen pszczeli.
Piekłaś pierogi – piec chlebowy
przeżegnując dobrotliwą ręką.
Pachniały w te soboty, dawne
– wiśnioprzylepy z ciepłym mlekiem.
Gośćmi bywały – trzy Anioły
– radosne siostry, młodo zmarłe.
I wystarczało smaków wszystkim
– wołyńskie nuciło się pieśni…
Nam na ganku a im – z nieba
w rozkoszowaniu wiśni.
3 VIII 2012 r.
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XXVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „U PROGU KRESÓW”
Nadbużańskie Towarzystwo Kultury – Środowisko Rodzin Kresowych w Chełmie
ogłaszają
XXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki
„U progu Kresów”
Władysław Bełza – poeta zapominanego patriotyzmu

Utwory nadesłane na konkurs winny nawiązywać do ogólnej tematyki Kresów, historii, tradycji, malowniczości
oraz wydarzeń początku XXI wieku.
Nagroda specjalna przyznana zostanie za twórczość poświęconą Władysławowi Bełzie (1847-1913) – poecie,
piewcy polskości i patriotyzmu w minioną, setną rocznicę śmierci. Konkurs ma charakter otwarty. Zaprasza poetów
z Polski oraz spoza granic kraju. Należy nadesłać trzy utwory poetyckie, dotychczas niepublikowane, w trzech egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu (w przypadku prac z innego kraju), opatrzonych godłem. Do godła
należy dodać informację – imię i nazwisko autora, data urodzenia, adres, telefon, zawód wykonywany. W przypadku
przynależności do związków twórczych – pełną nazwę związku.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w maju 2014 r. podczas Biesiady Kresowej w Chełmie, na którą zostaną zaproszeni Laureaci Konkursu. Przewidujemy publikacje prasowe. Prac konkursowych oczekujemy do 25 IV 2014 r. pod
adresem:
Konkurs Poetycki „U progu Kresów”
ul. Katedralna 15/2
22-100 Chełm
woj. Lubelskie
Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych. Autorzy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników.
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W KRĘGU IDEI SPOŁECZNYCH I RELIGIJNYCH
Ks. Dariusz Oko

GENDERREWOLUCJA
Ideologia gender to w prostej linii dziedzictwo
ideologii marksistowskiej – nie mniej od niej zbrodnicze,
a szkodliwe jeszcze bardziej, bo atakujące ze strony najmniej, jak się wydaje, upolitycznionej – przekonuje nawrócona z lewactwa na katolicyzm ceniona niemiecka
socjolog Gabriele Kuby.
Od lat jesteśmy w Polsce poddawani swoistemu
praniu mózgów, które obejmuje wiele obszarów, szczególnie jednak dotyczy sfery ludzkiej seksualności. Media głównego nurtu oraz lewaccy politycy przekonują, że
w seksualności wolno właściwie wszystko, nie ma tu właściwie żadnych norm moralnych – no może poza dwiema: zakazem pedofilii i przemocy. Za to rozpoczynanie
intensywnego życia seksualnego w wieku trzynastu lat,
homoseksualizm, kazirodztwo, gejowska adopcja dzieci,
skrajny promiskuizm – to, ich zdaniem, rzeczy całkiem
normalne (bo, na przykład, zwierzęta czynią coś podobnego) albo wręcz pożądane, choćby dlatego, że dzieci
gejów mają lepiej (jak niedawno na swojej okładce ogłosił
jeden z miesięczników).
Tak zmasowanej ofensywie nonsensu należy się
zdecydowanie przeciwstawiać, a żeby czynić to skutecznie, trzeba najpierw dobrze rozumieć, o co w niej chodzi.

– pokazuje, że szokująca nawała propagandowa, z którą
mamy obecnie do czynienia, nie jest dziełem przypadku
czy też krótkotrwałą modą, ale częścią globalnego planu, elementem światowej strategii zmierzającej ku fundamentalnej przemianie człowieka i społeczeństwa poprzez
fundamentalną zmianę rozumienia i przeżywania ludzkiej
seksualności.
Przekształcić człowieka
Rewolucja seksualna jako nowa rewolucja kulturowa, która swoimi skutkami ma przewyższyć rewolucję francuską i październikową razem wzięte, ma głębiej
i trwalej przekształcić człowieka (albo raczej zniszczyć
go). Przeprowadzana przez ludzi podobnych do twórców
tamtych rewolucji – czyli najbardziej zdeterminowanych
i agresywnych ateistów – ma za swój program ideologię gender opierającą się na założeniu, że ludzka płeć
i preferencje seksualne stanowią wynik uwarunkowań
kulturowych, nie zaś biologicznych, dlatego mogą być
przez człowieka swobodnie określane, kształtowane i wybierane. Nie rodzimy się kobietami i mężczyznami, tylko
dopiero społeczeństwo nas nimi tworzy. Możemy jednak
także zostać stworzeni inaczej (ba, sami możemy się tak
„stworzyć”): jako geje, lesbijki, biseksualiści, transseksualiści, kazirodcy, sadomasochiści i tym podobni. To przecież – zdaniem ideologii gender – są równouprawnione
„płcie” – tak samo „normatywne”, jak męska i żeńska.
Dla wielu współczesnych ateistów powyższe wizje to
wcale nie jakieś aberracje intelektualne, ale samo centrum ich życiowego credo. Na tym budują oni swoje życie i chcą zmusić całą ludzkość, aby czyniła to samo.
Jak ich duchowi ojcowie – sowieccy bolszewicy – usiłowali całemu światu narzucić ideologię komunizmu,
tak oni całej ludzkości chcą narzucić ideologię gender.
Z bolszewikami mają wiele wspólnego – nie tylko
ateizm, ideologiczny fanatyzm, świadome zaślepienie na
argumenty podważające ich wiarę, ale też nieuczciwość
intelektualną, antynaukowość, zrównywanie człowieka ze
zwierzęciem, niesłychaną pogardę dla ludzkiej godności,
stosowanie różnego rodzaju bezprawnej przemocy, dążenie do bezwzględnego wtłoczenia wszystkich do klatki ich
ideologii – niezależnie od tego, ile podstawowych praw
ludzkich należy przy tym podeptać oraz ile ofiar miałoby
to kosztować.
Marsz przez instytucje

Nieocenionej pomocy w tej materii dostarcza najnowsza
praca Gabriele Kuby zatytułowana Die globale sexuelle
Revolution. Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit – Globalna rewolucja seksualna. Zniszczenie wolności w imię wolności. Autorka – znakomita niemiecka
socjolog i zarazem zdeklarowana katoliczka, wielce ceniona i wspierana przez Ojca Świętego Benedykta XVI
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Dlatego genderrewolucjonistów z powodzeniem
można określać mianem neobolszewików pamiętając, że
różnią się od nich jedynie stosowanymi metodami. Ponieważ oddolna, zbrojna rewolucja październikowa nie spełniła dostatecznie pokładanych w niej nadziei, stosując się
do rady włoskiego marksisty Antonia Gramsciego, starają
się oni przeprowadzić rewolucję odgórną. Wzorem wielkiego marszu partyzanckiego w stylu Mao stosują marsz
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przez instytucje, starając się przede wszystkim zająć kluczowe pozycje w mediach, polityce, sądownictwie oraz
instytucjach państwowych i międzynarodowych.
Dokonawszy tego, mogą używać ich jako narzędzi do przeprowadzenia rewolucji w świadomości indywidualnej i społecznej, do zmienienia tejże świadomości
z normalnej na „genderową”, aby potem łatwo sterować
świadomością i dzięki temu osiągnąć zupełną dominację
polityczną, prawną i finansową. Wtedy już będą mogli
zrealizować wszystkie swe zamierzenia, zakuć społeczeństwo w kajdany ideologii, a wszelkich przeciwników
dowolnie prześladować. Wtedy ci, którzy jeszcze tak niedawno, tak usilnie domagali się tolerancji dla siebie, sami
staną się najbardziej nietolerancyjni – gotowi zamykać
w więzieniach za najmniejszą oznakę krytyki czy sprzeciwu. Wszystko to odbywa się przy wykorzystaniu olbrzymich pieniędzy, przy poparciu wielu ośrodków finansowych i politycznych, według starannie wypracowanego
planu realizowanego w kolejnych państwach.
Ateizacja przez seksualizację
Genderowcy osiągnęli już na tej drodze znaczące sukcesy. Zdominowali media i władze wielu krajów,
a przede wszystkim takie instytucje międzynarodowe jak
Unia Europejska i Organizacja Narodów Zjednoczonych.
Dlatego Bruksela i Nowy Jork usiłują narzucać nam ideologię gender podobnie, jak kiedyś Moskwa usiłowała narzucić ideologię komunistyczną. Stosują tylko inną przemoc – nie zbrojną, ale medialną, finansową i polityczną.
Instytucje międzynarodowe sprzeniewierzają się przy
tym istocie swojego powołania, bo zamiast służyć społeczeństwom, które ich wybrały i udzieliły im władzy, służą
radykalnym mniejszościom seksualnym, degradując się
do roli ich propagandowych tub oraz narzędzi przemocy.
Bezprawnie wydają pieniądze podatników na szerzenie
złowrogiej lewackiej ideologii, łamią podstawowe prawa
człowieka, jak choćby prawo do wolności światopoglądowej, wychowania własnych dzieci, zachowywania i rozwoju własnej kultury. Dopuszczają się przy tym jawnych
nadużyć i przestępstw – ot, na przykład, narzucanie chrześcijanom za ich podatki ideologii gender to jak zmuszanie
Izraelitów za pieniądze Knesetu do przejścia na islam.
Zagrożenie dotyka całego społeczeństwa,
w pierwszym rzędzie jednak dzieci i młodzieży, ponieważ
podobnie jak kiedyś bolszewicy starali się przeprowadzić
swoją rewolucję przede wszystkim poprzez przywłaszczenie gospodarki, obecnie genderowcy starają sie przeprowadzić swoje cele przede wszystkim poprzez „przywłaszczenie” sobie młodego pokolenia. Starają się przeto nie
dopuścić do przekazania młodzieży wartości religijnych,
małżeńskich i rodzinnych – tak im nienawistnych, bo stanowiących dla ich działań zasadniczą przeszkodę. Pragną zapanować nad umysłami młodego pokolenia i odizolować je od wpływu rodziny oraz Kościoła. Centralną
dla ich poczynań zasadą jest wskazanie sformułowane
przez ideologa panseksualizmu Wilhelma Reicha, ucznia
Freuda, który radził, żeby nie walczyć bezpośrednio z Kościołem, ale seksualizować młodzież, a reszta przyjdzie
sama. Rada to szatańska i szatańsko skuteczna – ateizacja poprzez demoralizację, czyli głównie przez seksuali-
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zację.

Rozbudzona seksualnie młodzież, która zaczyna
żyć jak seksnarkomani, która szuka spełnienia przede
wszystkim (albo wyłącznie) na poziomie przyjemności
fizjologicznych, staje się niezdolna do wyższego życia
duchowego, do religijności, do wiernego życia małżeńskiego i rodzinnego. W miejsce zniszczonych podstaw
struktury społecznej i fundamentów kultury wcale jednak
nie przychodzą – jak twierdzą genderowcy – nowe dzieła
inżynierii społecznej, lecz chaos, degeneracja i upadek
całych cywilizacji.
Jak wykazały badania angielskiego antropologa
J. D. Unwina, porządek w sferze seksualnej jest kluczowy
zarówno dla życia jednostki, jak i dla życia całego społeczeństwa – to dlatego warunkiem rozwoju cywilizacji
jest rozumne kierowanie sferą seksualności i opanowanie
pożądań. To dlatego cywilizacje, w których zachowywano
podstawowe normy, rozkwitały, upadały zaś te, w których
następowało seksualne rozprężenie. Warunkiem wysokiej kultury jest wysoka moralność. To dlatego najbardziej
twórczą i par excellence wzorcową dla całego świata kulturą jest oparta na wiernym, monogamicznym małżeństwie kultura chrześcijańska.
Zwyrodnialcy i szaleńcy
Wielką zasługą Gabriele Kuby jest ukazanie
szczegółów katastrofalnego zagrożenia narastającego
w łonie naszej cywilizacji. Oto okazuje się, że współczesna rewolucja seksualna i ideologia gender znajdują swoje korzenie między innymi w maltuzjanizmie, eugenice,
marksizmie, bolszewizmie i lewackim fenimizmie. Nie
bez przyczyny genderowcy wypisują na swych sztandarach hasła tego samego seksualnego rozpasania, które
już bolszewicy starali się realizować zaraz po rewolucji,
a jednak szybko je porzucili jako zbyt destruktywne nawet
dla ich świata.
Co więcej, główni animatorzy rewolucji seksualnej to ludzie, którzy sami cierpieli na poważne zaburzenia i dopuszczali się ciężkich przestępstw, w tym także
seksualnych – jak, na przykład, Alfred Kinsey, który na
potęgę fałszował dane i dla „potrzeb naukowych” gwałcił
dzieci, nawet niemowlęta, czy przeprowadzał masturbację niemowląt. Zwyrodnialec ów chwalił się, na przykład,
że u jedenastomiesięcznego niemowlęcia wywołał czternaście orgazmów w trzydzieści osiem minut.
Czołowi zaś ideolodzy gender, jak Judith Butler,
wikłają się w oczywiste sprzeczności. Z jednej strony bowiem głoszą, że w ogóle nie ma mężczyzn i kobiet (…)
płeć jest tylko fantazją, z drugiej zaś – walczą o prawa kobiet (których przecież podobno nie ma), a także upierają
się, że zmiana skłonności homoseksualnej jest niemożliwa, choć w seksualności rzekomo wszystko jest całkowicie umowne i plastyczne. Oto kolejna prawda rewolucyjnego etapu.
Oczywiste sprzeczności programowe nie przeszkadzają genderowcom dominować w organizacjach UE
i ONZ i przy ich pomocy realizować kolejne etapy rewolucji
seksualnej zgodnie z „taktyką salami”. Mają do dyspozycji
wiele własnych instytucji, usłużne media oraz olbrzymie
środki finansowe najbogatszych darczyńców. Pieniędzmi
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obsypują ich między innymi rządy Stanów Zjednoczonych (zwłaszcza demokraci) oraz multimiliarderzy pokroju Rockefellera, Gatesa, Sorosa, Buffeta, Bloomberga
i Turnera. Superbogacze wspierają ich w przekonaniu, że
genderideologia – poprzez niszczenie rodziny i aborcję
– pomaga redukować liczbę ludności świata, której „nadmiar” uważają oni za podstawowe zło i zagrożenie dla
swego statusu. Zasada jest prosta: im więcej seksu, tym
mniej dzieci. Rzeczywiście, w Europie jeszcze nigdy nie
było tyle seksu, a zarazem tak mało dzieci. Cóż jednak,
w domu publicznym (do którego upodabniają się dziś całe
kraje) dla dzieci miejsca nie ma.
Przymusowa seksualizacja
Genderrewolucjoniści starają się też wywołać rewolucję w języku przez eliminację jednych wyrazów przy
usilnej promocji innych. Wiedzą bowiem, że język nie tylko opisuje świat, ale także narzuca określoną jego wizję
i może motywować do jego zmiany. To dlatego są zdecydowanie przeciwni używaniu (a nawet administracyjnie
zaczynają zakazywać) takich słów jak: prawda, wstyd,
wierność, małżeństwo, rodzina, matka i ojciec, a wprowadzają takie, jak: konstrukcja kulturowa, partner odcinka
życia, związek poza wiernością, jednopłciowe partnerstwo, rodzic A i rodzic B.
Genderrewolucjoniści usiłują kształtować na
swoją modłę już małe dzieci – z programem przymusowej
seksualizacji wkraczają do szkół podstawowych i przedszkoli. Niszcząc u dzieci elementarne poczucie wstydu,
namawiając do „seksualnych gier”, w tym szczególnie do
masturbacji, zaburzają ich spokój i rozwój. Wykorzystując
niepewność okresu dojrzewania, usiłują wmawiać młodzieży, że jest homoseksualna. Zatruwającą wyobraźnię
pornografię nazywają sztuką. Depczą autorytet i prawa
rodziców. Niszcząc poczucie odpowiedzialności dzieci
i młodzieży, wprowadzają je na drogę nieodpowiedzialnego kierowania się wyłącznie pożądaniami, przez co
wydają je na pastwę własnych żądz. Przy tym zupełnie
przemilczają katastrofalne skutki powyższego stylu życia – podobnie jak handlarze narkotyków przemilczają skutki zażywania oferowanego przez siebie towaru.
Gendertotalitaryzm
Dochodzi do tego atak na podstawowe prawa
i wolność człowieka: wolność opinii, mówienia, zebrań,
terapii, nauki, religii, sumienia, zawodu, wychowania,
sądownictwa. Sprzeciw wobec rewolucji seksualnej podlega prześladowaniom i kryminalizacji. Już teraz za jakąkolwiek krytykę genderideologii można stracić dobre
imię, pracę, a nawet wolność. Genderowcom wolno krytykować wszystkich, ich zaś – nikomu. Zupełnie jakby byli
istotami nadludzkimi wyjętymi spod ludzkich praw. Jakby
byli Bogiem i choćby jedno zdanie krytyki wobec nich było
bluźnierstwem. Iście szatańskie roszczenie.
Gabriele Kuby podaje całą listę aktów dyskryminacji
i prześladowań, nietolerancji w imię tolerancji, bezprawia
i deptania ludzkiej godności, których dopuszczono się
w Europie w ostatnich latach w imię rewolucji seksualnej.
Jest ich tak wiele i są tak oczywiste, że należy wprost
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mówić o nowych prześladowaniach chrześcijan i nowej
formie totalitaryzmu. Przecież około osiemdziesięciu procent aktów mowy i czynów nienawiści na polu religijnym
w Europie i całym świecie skierowana jest przeciw chrześcijanom!
Nie wolno jednak mówić o chrystianofobii, nie
wolno bronić chrześcijan – tę mniejszość można do woli
prześladować i do woli jej ubliżać, podobnie jak Żydom
w pierwszych latach istnienia III Rzeszy. Tak oto Unia Europejska sama zaprzecza wartościom, na których została
zbudowana, sama niszczy własne fundamenty.
Gabriele Kuby unaocznia jednocześnie ogromną
sprzeczność genderideologii z chrześcijaństwem, pokazując zarazem, iż chrześcijanie – zwłaszcza katolicy –
stoją na pierwszej linii oporu wobec nowych zagrożeń,
podobnie zresztą jak wobec dawnych totalitaryzmów.
Niestety, nową ideologią, niby dżumą, zarażają się także
chrześcijanie. Jak koń trojański przenika ona do wnętrza
Kościoła. Tym bardziej więc potrzeba duchowego wysiłku, by oczyszczać i uzdrawiać Kościół, aby prawdziwie
dawać świadectwo prawdzie, która wyzwala. Szczególnie
pilnym zadaniem jest stworzenie katolickiej pedagogiki
seksualnej, odpowiednich podręczników i pomocy naukowych – słowem: skutecznej alternatywy dla programów
genderowych. Nawet bowiem w katolickich szkołach –
często po prostu z powodu braku odpowiedniej bazy programowo‑materiałowej – bezwiednie promuje się gender
‑ideologię i seksualizację młodzieży.
Po homozwiązkach – kazirodztwo
W walce z genderofesywą możemy cieszyć się
pewnymi sukcesami. Odniosła je sama autorka, kiedy
w roku 2007 publicznie skrytykowała broszury wychowawcze polecane rodzinom przez niemieckie ministerstwo do
spraw rodziny. Zalecano w nich między innymi, aby rodzice nie przeszkadzali w masturbacji dzieciom w wieku
1–3 lat (!), natomiast dzieciom w wieku 4–6 powinni w tym
wręcz aktywnie pomagać, także przez kontakty o charakterze kazirodczym (!). Po tej krytyce ministerstwo czuło
się zmuszone wycofać broszury „do przepracowania”,
co spotkało się ze zdecydowanym, silnie nagłośnionym
w mediach sprzeciwem przedstawicieli genderowców
dogłębnie przekonanych o absolutnej słuszności tego
rodzaju praktyk (!). Właściwie nic dziwnego, bo przecież
prawie wszystkie argumenty, które przytacza się na rzecz
homoseksualizmu, można przytoczyć także na rzecz kazirodztwa. Dlatego po legalizacji homozwiązków, część
genderideologów rozpoczyna już walkę o legalizację
związków kazirodczych.
Pozytywnego przykładu nawrotu rozumu dostarcza Norwegia, która, nie należąc do Unii Europejskiej,
może być suwerenna w swoich decyzjach. W roku 2012
norweski rząd wycofał się z finansowego wspierania
genderstudiów po naukowo zbadanym i udowodnionym
odkryciu, że po trzydziestu latach pedagogicznego przerabiania mężczyzn na kobiety, a kobiet na mężczyzn
w wyborze zawodów utrzymały się te same proporcje.
Jak dawniej, tak i obecnie, pośród inżynierów kobiety stanowią około dziesięciu procent, a mężczyźni około dziesięciu procent wśród przedstawicieli zawodów pielęgniar-
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skich. Nic się nie zmieniło.
W poczet pozytywów należy też zapisać uboczny
skutek publicznych sukcesów genderowców, mianowicie:
coraz szersze publiczne obnażanie ich zakłamania i manipulacji. Twierdzą oni, na przykład, że homoseksualizm to
wielki problem społeczny, który dotyka do 25 procent społeczeństwa. Tymczasem dziesięć lat po legalizacji związków partnerskich w Niemczech okazało się, że z możliwości tej skorzystało zaledwie 0,058 procenta (czyli około
pół promila!) osiemdziesięciomilionowej populacji tego
kraju, czyli jedynie 2,3 procent ludzi o skłonnościach homoseksualnych (których udział w społeczeństwie szacuje
się na około 1,7 procenta). Równocześnie utajnia się, ile
z tych związków już się rozpadło. Bardzo trudno znaleźć
dzieci wychowywane w takich związkach z jakimkolwiek
sukcesem.
Jak bolszewicy
Skalę deprawacji władzy politycznej i nauki ze
strony genderowców oraz niezwykłe podobieństwo stosowanych przez nich metod do metod sowieckich pokazuje tak zwane Studium z Bambergu przeprowadzone
na zlecenie ministerstwa sprawiedliwości przez uniwersytet tegoż miasta. Miało ono udowodnić, że dzieciom
w związkach homoseksualnych jest tak samo dobrze, jak
w rodzinach. Spośród około 900 badanych osób około 93
procent stanowiły kobiety – tak trudno bowiem było znaleźć homoseksualistów wspólnie wychowujących dziecko. 66 procent z grona badanych kobiet nie zaadoptowało
dziecka swojej partnerki, co dobitnie świadczy o wielkości
ich rodzicielskiej miłości i troski. 78 procent spośród tych
dzieci przez około pięć lat żyło wcześniej w rodzinie heteroseksualnej matki, która dopiero później zdecydowała się na zmianę orientacji, co w oczywisty sposób nie
pozwala mówić o dzieciach wychowywanych wyłącznie
w homozwiązkach. Jako podstawa do oceny stanu dzieci
służyły przede wszystkim wypowiedzi ich własnych matek, a nie całościowe badanie psychologiczne.
Oto „gendernauka” w całej swej krasie, oto typowy sposób jej uprawiania. Podobnie można było pytać
komunistów, czy ludziom w ZSRS i NRD żyje się równie dobrze (albo lepiej) niż w USA i RFN. Oto ideologizacja i polityzacja nauki, oto wiedza równie „naukowa”,
jak naukowy komunizm. Jednak właśnie takie studium
niemieckie ministerstwo sprawiedliwości obwieściło jako
sukces homolobby, jako potwierdzenie jego propagandy,
przecież wszystko inne – choćby najprawdziwsze – byłoby „homofobiczne”. Genderowcy zawsze muszą mieć
rację – podobnie, jak kiedyś kompartia – choćby nawet
sami sobie zaprzeczali. Dziś dzieci rzuca się na pożarcie
ideologii podobnie jak w starożytności składano je w ofierze bożkom, choćby biblijnemu Molochowi (por. 2 Krl 23,
10).
Podręcznik żołnierza
Niniejszy tekst przywołuje tylko niewielką cząstkę z ogromu faktów i argumentów, które można znaleźć
w książce Gabriele Kuby – swoistego podręcznika żołnierza, wskazującego metody oraz środki stosowane przez
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naszych przeciwników i formułującego strategię skutecznego przeciwstawiania się im. Wszystko zaś zostało ukazane na konkretnych przykładach głównie z obszaru naszego wpływowego sąsiada – Niemiec.
Warto pamiętać, że genderowcy – współcześni
neokomuniści – podobnie jak ich czerwoni ojcowie duchowi pragną zapanować nad całym światem, niosąc zniszczenie i śmierć przede wszystkim małżeństwu, rodzinie
i chrześcijaństwu. Wszystko, co udało im się osiągnąć
w Holandii, Hiszpanii czy Niemczech, chcą takimi samymi
metodami narzucić Polsce, bezpardonowo depcząc przy
tym naszą wiarę, moralność i godność. Identycznie, jak
kiedyś naszą kulturę i wiarę chciała zniszczyć Moskwa,
dzisiaj o to samo stara się Bruksela – tylko innymi środkami. Trzeba więc przeciwstawiać się temu podobnie jak
bolszewikom w roku 1920 – ze wszystkich sił. To sprawa
życia i śmierci.
Polacy mają w tej materii szczególnie spore
szanse. Totalitarne ideologie, które same z siebie ogłupiły
i zdominowały Rosjan i Niemców, w Polsce zostały zaprowadzone obcą przemocą – bagnetami, czołgami i szubienicami. A stało się tak dlatego, że należymy do narodów
najgłębiej wierzących – im zaś więcej w duszy wiary i rozumu, tym mniej miejsca dla upiorów i demonów ideologii. To dzięki temu w Polsce genderowcom szczególnie
trudno o sukcesy – podobnie jak dawniej komunistom.
Prawda jednak nie obroni się sama – potrzeba
do tego wielkiego, zbiorowego wysiłku i mobilizacji ducha, potrzeba organizacji i instytucji. Wielkim osobowym
wzorem jest sama Gabriele Kuby, jako kobieta, matka
i chrześcijanka szczególnie wrażliwa na dobro człowieka, zwłaszcza najsłabszego – dziecka. Piórem obnażając
prawdę o genderideologii, wzorem swych biblijnych poprzedniczek Estery czy Judyty, walczy o ocalenie swego
narodu. Jak Ezechiel, Jeremiasz czy Izajasz wzywa do
opamiętania i nawrócenia. Wiedzą i inteligencją, a także
odwagą i poświęceniem zawstydza niejednego mężczyznę.
Trzeba skorzystać z jej pomocy i rady, jak kiedyś
Barak korzystał z pomocy Debory i dzięki jej namowie
oraz Bożej pomocy wyruszył do walki, by pokonać śmiertelnych wrogów Izraela (por. Sdz 4–5).
(Od Redakcji): I jeszcze uzupełnienie z 11 maja 2013 roku:
Gorąca zachęcam też do zapoznania się książką pani
Gabriele Kuby, Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja
wolności w imię wolności, która właśnie ukazała się po
polsku w wydawnictwie Homo Dei. Już teraz można powiedzieć, że jest ono niezbędną, klasyczną lekturą. Pani
Kuby znakomicie obnaża niesłychane zakłamanie i niegodziwości gender- i homoideologii, podobnie jak książki profesora Leszka Kołakowskiego i Aleksandra Sołżenicyna obnażały marksizm i komunizm. Jest prawdziwą
kopalną prawdy i argumentów, tak potrzebnych w naszej
obronie przed wielkim kłamstwem ideologii. Potwierdzam
ją na podstawie całej mojej wiedzy i doświadczenia.
ѥѥ
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GENDER: NAUKA CZY IDEOLOGIA
Gender, zanim zostało upowszechnione na wielką skalę, pojawiło się na początku lat 70. na uniwersytetach zachodnich. Czyżby dlatego, że była to jakaś nowa
gałąź nauki, dotychczas nieznana? Bo przecież uniwersytet kojarzy się nam z badaniami naukowymi i z przekazywaniem wiedzy naukowej. Nic z tych rzeczy. Nie dlatego wprowadzono gender na uniwersytety. Chodziło o inne
cele.
Obecność gender na uniwersytetach służyła jego
uwiarygodnieniu, czyli zdobyciu prestiżu społecznego.
Następnie ułatwiała szkolenie odpowiedniej kadry, która
miała szerzyć gender. A wreszcie pozwalała na wykorzystanie osiągnięć autentycznych nauk dla własnych celów.
Analiza ludzkich motywacji i postaw w skali indywidualnej lub społecznej to dziedzina takich nauk, jak
psychologia i socjologia. Te dziedziny są wykładane na
uczelniach, więc można ich wyniki zaadaptować do szerzenia gender poza uczelnią. Z kolei uczelnia jako miejsce
pracy naukowców cieszy się ciągle dość wysokim prestiżem społecznym, zatem jeżeli gender wykładane jest na
uczelni, to w oczach przeciętnego obywatela traktowane
jest jako nauka. A wreszcie metodyka kształcenia w ramach innych kierunków może być wykorzystana do tego,
aby ją zaaplikować do budowania kadry genderowców,
którzy z odpowiednimi certyfikatami akademickimi będą
szerzyć gender w takich instytucjach, jak przedszkola,
szkoły, domy kultury, rady miasta, ośrodki radiowe i telewizyjne, redakcje gazet, nie mówiąc już o ministerstwie
do spraw równości, które zatrudni tysiące urzędników.

Jednym słowem, choć gender nie jest nauką, może dla
siebie czerpać wiele korzyści z tego, że podszywa się pod
naukę dzięki temu, że fizycznie znajduje się w murach
uczelni, a administracyjnie traktowane jest jako kierunek
studiów.
Dlaczego gender nie jest nauką? Bo nauka musi
w pierwszym rzędzie mieć swój cel teoretyczny. Jest nim
poznanie prawdy o rzeczywistości w wybranym aspekcie.
Matematyk poznaje rzeczywistość w aspekcie ilości, a socjolog poznaje rzeczywistość ludzką w aspekcie zachowań czy praw rządzących społeczeństwem. Czy gender
chce coś poznać teoretycznie? Nic. Czy ma ku temu swoje naukowe narzędzie poznania? Nie ma. Czy ma swoją
naukową metodologię? Nie. Gender nie posiada nic, co
pozwalałoby ujmować ten nurt w kategoriach poznania
naukowego. Czego więc chce gender?
Gender w pierwszym rzędzie chce zmieniać rzeczywistość: jak chłopca zmienić w dziewczynkę, a dziewczynkę w chłopca, jak pod pretekstem równości odebrać
kobiecie pragnienie posiadania własnej rodziny, własnych
dzieci, jak mężczyznom odebrać cechy męskie itp. Jeżeli
podstawowy cel gender jest praktyczny, a nie teoretyczny, to gender nie jest nauką, ale ideologią. Bo właśnie
na tym polega istotna różnica między nauką i ideologią,
że pierwsza chce poznać prawdę, a druga chce zmieniać
rzeczywistość. Z tego też tytułu marksizm nie był nauką,
ale ideologią.
Tak też postępuje genderyzm, nie chce poznawać prawdy o ludzkiej płciowości, ale chce tą płciowością
manipulować.
ѥѥ

Gender w pierwszym rzędzie chce zmieniać rzeczywistość:
jak chłopca zmienić w dziewczynkę, a dziewczynkę w chłopca,
jak pod pretekstem równości odebrać kobiecie pragnienie posiadania własnej rodziny, własnych dzieci,
jak mężczyznom odebrać cechy męskie itp.
Jeżeli podstawowy cel gender jest praktyczny, a nie teoretyczny,
to gender nie jest nauką, ale ideologią.
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EFEKT CIEPLARNIANY (II)
11) 10 fałszerstw o globalnym ociepleniu
Autor twierdzi, że ofensywa międzynarodówki socjalistycznej, zjednoczonej pod hasłem walki z globalnym
ociepleniem klimatu, opiera się na fałszerstwach, manipulacji badaniami naukowymi i socjotechnicznym wprowadzaniu w błąd opinii publicznej.
Zgadzam się z Autorem, ze ekolodzy nie troszczą się wyłącznie o środowisko naturalne, ale głównie troszczą się
o swoje portfele. Na programy niezliczonych organizacji
badających zmiany klimatu wydaje się miliardy dolarów.
Badania nad globalnym ociepleniem stanowią żyłę złota
dla tysięcy urzędników.
Zgadzam się z Autorem, że dzięki rozwojowi cywilizacji
człowiek staje się coraz bardziej niezależny od zagrożeń
natury.
Zgadzam się z Autorem, że śmiertelność w wyniku tornad,
powodzi czy pożarów zmniejszyła się w ostatnim stuleciu
ponad trzykrotnie.
Zgadzam się z Autorem, że nie ma jednoznacznych dowodów na to, że zwiększone emisje dwutlenku węgla
przyczyniają się do dramatycznej zmiany klimatu. Zgadzam się z Autorem, że globalne ocieplenie nie jest największym współczesnym problemem ludzkości. Zgadzam
się z Autorem, że państwa postkomunistyczne, wskutek
uwolnienia gospodarki centralnie planowanej zmniejszyły
emisje dwutlenku węgla do atmosfery od 1/3 emisji z początku transformacji (Polska) do 2/3 (kraje bałtyckie).
Zgadzam się z Autorem, że Protokół z Kioto jest kolejnym
podatkiem, który karze przedsiębiorczość i odbiera motywację do dbałości o stan środowiska naturalnego.
Zgadzam się z Autorem, że o limitach emisji dla każdego państwa decyduje urzędnik w Brukseli, a urzędnik
w Warszawie rozdziela pozwolenie między poszczególne
przedsiębiorstwa.
Zgadzam się z Autorem, że największymi przegranymi ze
względu na Protokół z Kioto są nie środowisko ani korporacje, lecz konsumenci. Ceny energii elektrycznej mogą
skoczyć nawet o kilkaset procent.
Zgadzam się z Autorem, że środowisku może pomóc tylko oszczędność oraz rozwój mniej szkodliwych technologii produkcji.
12) Aborcja lekarstwem na efekt cieplarniany
Zgadzam się ze stwierdzeniem Autora : „ Dlatego
mariaż osób powołujących się na Biblię ekologów oraz
zwolenników morderstw na nienarodzonych dzieciach
jest szczególnie rażący”.
ną?

13) Jak ekolodzy manipulują opinią publicz-

Zgadzam się generalnie z Autorem o stworzeniu
globalnego systemu manipulacji wokół problemu ocieplenia klimatu Ziemi.
14) Ekologiczny infoterror
Zgadzam się z Autorem, że najbardziej niebez-
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pieczne dla człowieka, jego życia i środowiska naturalnego jest pomieszanie nauki z polityką. Gdyby zapytać
przeciętnego obywatela UE, czego obawia się najbardziej, będzie to z pewnością nie głód czy choroby, lecz
..globalne ocieplenie. Katastrofa klimatyczna jest największym kłamstwem spreparowanym na potrzeby polityki
i jednoczącym wokół niego całą lewicę. Mimo wielu protestów uczonych nie odwołano dotychczas kasandrycznych
przepowiedni odnośnie wyssanych skutków globalnego
ocieplenia.
Świadczy to jednocześnie o bardzo niskim poziomie edukacji tzw. „społeczeństwa europejskiego”.
Co do kwestii energii atomowej, to jeszcze raz podkreślam brak jakiejkolwiek wiedzy Autora na ten temat, czego dowodem są brednie Autora poparte przez Gazetę
Wyborczą o Czarnobylu, w którym podobno zginęło tylko
50 osób. W części pt. „10 przesądów ekologicznych hamujących rozwój globalnej gospodarki” cytowałem liczby
ofiar śmiertelnych oraz chorych na choroby popromienne
po 10 latach od katastrofy nuklearnej w Czarnobylu.
Aktualnie po ponad 25 latach od katastrofy czarnożylskiej
zarówno liczba ofiar śmiertelnych, jak i chorujących na
choroby popromienne odpowiednio wzrosła.
Także proponuję Autorowi, aby był bardziej ostrożny
w wypowiedziach drwiących na temat wpływu telefonów
komórkowych na zachorowania na różne formy raka mózgu.
Może tej ostrożności nauczyłby się jako twórca Instytutu Globalizacji od niektórych pracowników naukowych
w czarnej Afryce ( Nigerii).
15) Uzależnieni od prognozy pogody
Autor w tej części książki podejmuje pozornie
mało ważny problem samej pogody i jej prognozy. Nie ulega wątpliwości że pogoda jako taka ma znaczny wpływ na
działania gospodarczych sektorów strategicznych państw,
społecznych sektorów strategicznych państw i militarnych
sektorów strategicznych państw.
Dowiedzieli się o tym nie mający wiedzy historycznej Napoleon, który po spaleniu Moskwy przez jej obrońców musiał zaakceptować swą klęskę podbudowaną surową zimową pogodą przy przeprawie pod Borodino oraz Hitler,
którego milionowa armia pod Stalingradem przy ekstremalnych zimowych warunkach pogodowych musiała się
poddać pokonana przez syberyjskie odwody wyposażone
w stroje używane normalnie podczas niskich temperatur
na Syberii.
16) Dlaczego Azja ignoruje Protokół z Kioto?
Nie dziwi mnie decyzja szczytu Europa-Azja, który odbył się w 2006r. w Helsinkach, podczas którego ani
Chiny, ani Indonezja ani Korea Południowa nie podjęły
zobowiązań Ograniczania emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
Szczególnie interesujące jest stanowisko Indonezji, która
jako jeden z najludniejszych krajów świata ( około 200
milionów ludności) wspólnie z instytucjami niemieckimi
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uczestniczyła w rekonstrukcji energetyki indonezyjskiej
w kierunku energetyki węglowej do roku 2021. W ramach
rekonstrukcji brano pod uwagę prognozy energetyczne,
ekonomiczne i ekologiczne traktując energetykę węglową
jako przyszłościowa i proekologiczną. Przy okazji zdecydowanie odrzucono wariant indonezyjskiej energetyki
nuklearnej jako najdroższej i niebezpiecznej. Szczególnie, że wyspy indonezyjskie stanowią teren narażony na
trzęsienia ziemi i tsunami.
Można przy okazji powiedzieć, że zespół indonezyjskoniemiecki uniknął w ten sposób przyszłościowych awarii nuklearnych, które dotknęły doświadczoną Japonię
(2011r. – Fukushima I).
Autor przypomina też, że 25 krajów Unii Europejskiej oraz
11 państw azjatyckich przyjęło politycznie poprawny dokument , jak zwykle bez żadnych konkretnych zobowiązań, czy ustaleń.
Bardzo ważne są informacje Autora, że Protokół z Kioto
zakładał ograniczenie emisji CO2 o 5,2% między latami 2008-2012 w porównaniu z poziomem z roku 1990.
Jednak staje się to kompletnie nierealne podczas gdy już
w 2001r. Hiszpania zwiększyła emisję CO2 o 36,8%.
Ważne jest stwierdzenie geofizyków, że Protokół z Kioto
nie będzie miał żadnego wpływu na zmiany temperatur
na Ziemi w ciągu najbliższych 100 lat.
Autor stawia dalej pytanie. Czy Polska jest już tak bogata,
aby móc sobie pozwolić na to, na co nie godzą się państwa azjatyckie ignorując Protokół z Kioto, bo nie chcą
spowalniać wzrostu gospodarczego?
17) Pustka „ekologicznej duchowości”
Autor przypomina w tej części książki, że „ekolodzy stawiają często dobro środowiska
naturalnego bądź zwierząt ponad dobro człowieka”.
Tak zwana „duchowość ekologiczna” przynosi światu więcej szkód od pożytku. Przede wszystkim prowadzi do sekularyzacji społeczeństw Zachodu, które w miejsce religii
przyjmują zlepek sloganów o ochronie czystości natury,
poprzeplatanych elementami filozofii wschodu i ateistycznej mistyki.
Skutki globalnego ocieplenia oceniono już na „dużo gorsze od II wojny światowej” a gazy cieplarniane opisane są
jako „ bomba jądrowa, ale 100 razy gorsza”
emisję

18) Nieefektywność handlu pozwoleniami na

Autor podaje, że Europejski System Handlu
Uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla poniósł klęskę.
Ceny, które miały przynieść krociowe zyski firmom inwestującym w ekologię, w 2007r. niewiele różniły się od wartości początkowych.
Autor analizuje przyczyny nieefektywności systemu handlu emisjami.
Po pierwsze, spadek cen pozwoleń na emisje należy wiązać z dużą podażą kontraktów.
Bruksela drastycznie obcięła każdemu państwu liczbę
przysługujących limitów.
Po drugie, ten nielogiczny system nie wykształcił żadnego czynnika motywującego do ekologicznych inwestycji
i zmniejszania emisji CO2 wyłącznie nakładając na przedsiębiorstwa dodatkowe koszty.
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Autor ma rację, że „gdyby zamiast tego firmy otrzymały
zwolnienia podatkowe w zamian za inwestycje proekologiczne, emisja gazów cieplarnianych mogłaby rzeczywiście się zmniejszyć.
Jednocześnie Autor słusznie podkreśla, że „zanieczyszczenia zwalcza się wydając pozwolenie na zanieczyszczenia”.
Specjaliści uważają słusznie, że wymuszając zmniejszenie globalnej produkcji, można doprowadzić wyłącznie do
krachu gospodarczego, podobnego do tego, który zdarzył
się na rynku handlu emisjami.
19) Kioto-Bruksela-Moskwa
Autor ma rację pisząc, że „Polskie interesy narodowe zniknęły w trójkącie bermudzkim polityki Brukseli, uzależnionej od Moskwy bezwzględnie uzgodnionej
w Protokóle z Kioto.
Autor przypomina, że” opublikowana w 2007r.Zielona
Księga dotycząca nowej strategii energetycznej po raz
kolejny obnażyła rzeczywiste intencje Unii Europejskiej..
Jednym z filarów europejskiej energetyki jest już zrealizowany projekt Gazociągu Północnego.
Autor śmiało wypowiada się uznając „Porozumienie między Rosją i Niemcami w sprawie gazociągu biegnącego po dnie Bałtyku jako nowy pakt Ribbentrop-Mołotow,
a właściwie Schroeder-Putin”.
20) Problemy europejskiej energetyki
Autor przypomina w tej części książki, że” Podczas, gdy Europa bazuje na nie mających naukowych
i racjonalnych podstaw Protokóle z Kioto., Biały Dom nie
chce słuchać ekologicznych bzdur o globalnym ociepleniu. USA stawiają na rozwój technologiczny: czysty węgiel, technologie wodorowe, biopaliwa i energię atomową”.
To ostatnie zdanie wydaje się także nieaktualne po japońskim Czarnobylu w Fukushimie I.
Natomiast Polskę powinna zainteresować dziedzina nazwana „czystym węglem”.
W związku z tym, że mamy już dwa Czarnobyle na Ukrainie i w Japonii, muszę gwałtownie zaprotestować przeciw
beztroskiej fascynacji Autora dalszym rozwojem energetyki jądrowej.
Chyba, że Autor czeka na kolejną katastrofę nuklearna
polegającą np. na terrorystycznym ataku na systemy
chłodzenia jednej lub większej liczby elektrowni nuklearnych, co jaskrawo uzmysłowił ostatni japoński Czarnobyl
przy pomocy trzęsienia ziemi i tsunami.
O braku koordynacji w problematyce energetycznej Unii
Europejskiej świadczy coraz większy rozziew między
strategią energetyczną Niemiec ( ucieczka od energetyki
nuklearnej) i Francji (pozostawianie i wydłużanie eksploatacji elektrowni atomowych aż do kolejnego tym razem
francuskiego Czarnobyla).
21) Europa w gazowej pułapce
Autor słusznie przypomina, że „Od Rosji pośrednio uzależnione są nie tylko kraje Azji , Ukraina i Polska,
ale także cała Unia Europejska”.
Autor pisze, że Rosja jest największym producentem
gazu ziemnego, zaś Unia Europejska jest drugim po USA
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gazowym konsumentem.
Autor słusznie pisze o ryzykownym mariażu Brukseli
z Moskwą. Podczas gdy Północna i Południowa Ameryka
są samowystarczalne, a Azja i Oceania zaspokajają popyt podażą z Dalekiego Wschodu, Europa niebezpiecznie
uzależnia się od importu z Rosji.
Na rynkach zliberalizowanych , gdzie nie ma monopolistycznej pozycji jednego dostawcy, a o klienta konkuruje wielu dostawców, ceny gazu nie rosną gwałtownie,
a dostawy nie są gwarantowane czynnikami politycznymi .Stąd powstaje pytanie: czy rzeczywiście przyszłość
energetyki jest w gazie? ...
Autor przypomina tu, że poważnym problemem jest dogadywanie się UE z Rosją ponad głowami naszych polityków, co uwidoczniło się podczas uzgodnienia budowy
rurociągu omijającego Polskę. Fakt ten, jak sądzi Autor,
potwierdza nieczyste intencje Brukseli i Moskwy wobec
kraju nad Wisłą. Stąd sugeruje się, że „Nasze bezpieczeństwo energetyczne i suwerenność polityczna wiszą
na włosku”. W tym względzie zgadzam się z Autorem.
W dalszej perspektywie Autor sugeruje, że naszym celem
powinno być uniezależnienie się od unijnej polityki energetycznej, która w rzeczywistości – moim zdaniem – nie
istnieje.
W części książki zatytułowanej „Szansa dla Śląska” Autor
twierdzi, że „Można pogodzić pozostawienie węgla kamiennego jako głównego surowca energetycznego kraju,
z niskimi emisjami gazów cieplarnianych do atmosfery” Na
kompromis pozwala technologia zgazowania węgla. I rzeczywiście instalacje pracujące w cyklu gazowo-parowym
zintegrowanym ze zgazowaniem umożliwia oszczędne
wykorzystanie węgla kamiennego oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.
W związku z tym, że technologia ta jest już stosowana
w USA, Włoszech, Holandii i Niemczech, wydaje się, że
władze polskie powinny poświęcić więcej uwagi tej formie
energetycznej, niż energetyce jądrowej, w której cykl od
projektu do eksploatacji jest znacznie dłuższy i droższy,
a poza tym mamy ciągle węgiel polski, przede wszystkim
na Śląsku.
22) Coraz droższa ropa naftowa
Autor przypomina krótko o fakcie, że ropa naftowa jest coraz droższa.
23) Czego spodziewać się po konferencji klimatycznej w Poznaniu?
Autor słusznie drwi sobie z kolejnych spotkań
konferencyjnych. Po Bali był Poznań.
Po każdej kolejnej konferencji z udziałem kilku tysięcy
uczestników pozostaje ślad w postaci nierealnych propozycji zlikwidowania efektu ocieplania klimatu. Szczególnie, że głowni emitujący zanieczyszczenia nie podejmują
i nie respektują żadnych zobowiązań w tym względzie.
Żartując Autor mówi o pomyśle stworzenia mechanizmu
indywidualnych kartek na emisję dwutlenku węgla. W ten
sposób każdy stanie się odpowiedzialny za przyszłość
planety i będzie mógł indywidualnie reglamentować zużywanie energii we własnym zakresie!!!
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24) Dlaczego Lech Kaczyński wierzy bredniom Ala Gore’a?
Autor określił wypowiedź Prezydenta R.P. Lecha
Kaczyńskiego na nowojorskim szczycie ONZ w 2007r.
poświęconym zmianom klimatycznym jako mglistą i będącą przejawem poprawności politycznej.
Nasz Prezydent uznał, że „ Problem zmniejszania emisji gazów cieplarnianych nie może być rozwiązany przez
zmuszanie krajów uboższych do ograniczania ich emisji.
Potrzebna jest solidarność z tymi państwami , które pomoże im wprowadzić czystsze technologie bez spowolnienia ich rozwoju”.
Rzeczywiście ta wypowiedź jest – moim zdaniem-niejednoznaczna, jest wypowiedzią obok prawdy o ociepleniu
klimatu.
Dlatego warto zacytować bardziej jednoznaczną wypowiedź Prezydenta Republiki Czeskiej Vaclava Klausa:
„ Nie ma dowodów naukowych, że globalne ocieplenie
jest wynikiem działalności człowieka. Podważam także
wątpliwej jakości analizy „hipotetycznych zagrożeń” w wyniku globalnego ocieplenia i brak zgodności naukowej, co
do przyczyn i konsekwencji zjawiska.
Wzywam do większej konkurencyjności wśród naukowców i zniesienie monopolu na jednorodną wykładnię problemu zmian klimatu. Każdy kraj powinien rozwiązywać
swoje problemy klimatyczne samodzielnie”.
Natomiast szczyt ignorancji pobił laureat Pokojowej Nagrody Nobla Al. Gore, który stwierdził, że „ gatunek ludzki
nie przetrwa ocieplenia klimatu.”
Autor zarzuca w związku z tym Prezydentowi Lechowi
Kaczyńskiemu, że „ wierzył bardziej Al. Gore’owi niż Klausowi”.
o 1/3?

25) Jak Bruksela obcięła Polsce limity emisji

Autor opisuje wypowiedź b. ministra Jana Szyszki, który zwracał uwagę, że Komisja Europejska niesłusznie ograniczyła przysługujące limity właśnie nam. Właśnie
Polska nakładami na modernizację przemysłu i energetyki zmniejszyła od 1988r. wartość emisji dwutlenku węgla
o 31,6 %.
Podobnymi osiągnięciami nie mogą natomiast poszczycić
się autorzy koncepcji rozdziału i handlu emisjami. Kraje
unijnej „piętnastki” od 1990r. zmniejszyły swoją emisję
o 0,9%!!!
Odwołując się po raz kolejny do zdrowego rozsądku,
kierowani szczytnym postulatem ochrony środowiska
przed skutkami ocieplenia klimatu, kraje „starej Unii Europejskiej” powinny wziąć za siebie i narzucić obostrzenie
przemysłom swoich krajów. Dzieje się jednak odwrotnie.
Ciężar ochrony środowiska został wyraźnie przesunięty
na kraje Europy Srodkowo-Wschodniej.
Autor stawia otwarte pytanie :” Jakimi przesłankami kieruje się Bruksela w ramach wewnętrznej polityki dotyczącej
energii i ochrony środowiska?
Z pewnością – odpowiada Autor – urzędnikom nie leżą
na sercu koszty ponoszone przez polskich konsumentów,
gospodarkę i przedsiębiorstwa.
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26) Nowa strategia niszczenia europejskiej
gospodarki nazywa się 3x20
Unia Europejska – jak pisze Autor- postanowiła ograniczyć o 20 % emisje dwutlenku węgla do 2020r.
i chce, aby do tego czasu 20% energii pochodziło ze źródeł odnawialnych( 3x20).
Wg Autora - i słusznie- wszystko wskazuje na to, że Bruksela chce dokonać energetycznej eutanazji na swojej gospodarce.
Za funkcjonowanie europejskiego systemu handlu emisjami płacą konsumenci. A zatem konsumenci są wyzyskiwani przez Brukselę.
Autor stawia zasadne pytanie o celowość całego systemu
handlu pozwoleniami na emisję. Skoro każdy zawyża limity, co na tym zyskuje środowisko?
Autor wyjaśnia, że „Nie ma najmniejszych szans, aby 20%
naszego bilansu energetycznego pochodziło z energii odnawialnych, jak tego chce UE.. Dotychczas unijne kryteria
spełnia tylko Szwecja, Finlandia, Austria i Łotwa.
Autor kończy żartobliwie, że „Europa powinna zarżnąć
swoją gospodarkę, a np. kraje azjatyckie mogą nic nie
robić, a klimat i tak zostanie uratowany”.
27) Ferrari, adieu!
Autor dalej żartobliwie mówi, że „ Niewykluczone,
że ograniczenia zostaną w przyszłości nałożone na samoloty, pociągi, a nawet pieszych”.
Chyba jest już czas, aby otworzyć we wszystkich szpitalach unijnych oddziały psychiatryczne z dodatkiem „objawy epidemii globalnego ocieplenia” z pododdziałami
„świętego dogmatu kosmicznego ocieplenia”.
28) Świat stoi w korku
Autor podaje, że „ Coraz wyższe normy środowiskowe spowodują, nie tylko dalszy wzrost cen paliw, ale
także wzrost cen aut, które będą musiały spełniać coraz
bardziej radykalne wymagania ekologów”.
29) Elektrownia atomowa dla Polski
Autor, z którym mogę dyskutować w różnych
aspektach „mitologii efektu cieplarnianego” w sprawach
energetyki jądrowej jest niestety na poziomie prehistorycznym.
Po pierwsze budowę jedynej elektrowni w Żarnowcu zablokowała wg. Autora „grupka ekologów” – jest to autentyczne kłamstwo i szalbierstwo. Do tej grupki ekologów
należałem osobiście organizując po katastrofie nuklearnej
w Czarnobylu, jako prezes Koła SEP w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie spotkanie specjalistów różnych
branż od energetycznych do medycznych. W ramach tego
spotkania lekarze uprzedzili, że efekty wpływu katastrofy nuklearnej na zdrowie osób przebywających w strefie
zagrożeniowej może sięgać tysięcy, dziesiątków tysięcy
a nawet setek tysięcy osób, zarówno na Ukrainie, jak i na
Białorusi. To zagrożenie może spowodować śmierć nawet
po wielu latach, wieloletnie choroby zarówno osób napromieniowanych, ale także dzieci tych osób.
Odnośnie wiarygodności skutków awarii nuklearnej
w elektrowni jądrowej w Fukushimie I w Japonii w 2011r.
proponuję Autorowi sięgnąć do opinii specjalistów eksploatatorów japońskich. Osobiście oczekuję na pewne infor-
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macje dodatkowe od kolegów japońskich, którzy uczestniczyli w Konferencji Naukowej w Białymstoku w 2011r.,
której jestem honorowym przewodniczącym.
Ponieważ Autor pamięta tylko awarię czarnobylską, to
przypominam, że rozwiązania energetyki nuklearnej w Japonii, wprawdzie nie są najbardziej nowoczesne, ale na
pewno nie są to rozwiązania ani sowieckie ani rosyjskie.
Poza tym proponuję Autorowi, aby nie eksponował określeń „najbezpieczniejszych i najbardziej ekonomicznych”
dla obiektów energetyki jądrowej pamiętając, że cykl od
powstawania do likwidacji elektrowni jądrowej zawiera –
projekt, budowę, eksploatację i likwidację (modernizację).
Poza tym sprawa dotąd nie rozwiązaną jest gromadzenie w sposób docelowy i wieloletni odpadów radioaktywnych.
Ponieważ ta część książki zawiera podpunkty: „Fakty
i mity”, „Europa atomem stoi” oraz „Rachunek jest prosty”
muszę postawić pytanie Autorowi, czy podając problematykę energetyki atomowej dla Polski nie wszedł w obszar
mitów podobnych do tych, jakie zastosował dla efektu cieplarnianego?
30) Pakiet klimatyczny
Wg. Autora pakiet komatyczny może raz na zawsze pogrzebać konkurencyjność europejskiej gospodarki. Zgadzam się z tym, ale powstaje pytanie, jakie mafie
kierują działaniami władz Unii Europejskiej?
Dla przedstawienia stopnia degeneracji społeczeństwa
UE (bo nie ma żadnego narodu europejskiego) Autor
porównuje słusznie gwałtowną reakcję amerykańskich
podatników na decyzję rządu USA o zasileniu amerykańskiego systemu finansowego kwotą 700 miliardów USD
oraz błazeńską postawę przyklaskiwania z entuzjazmem
obywateli krajów UE przy uchwalaniu przez polityków tejże UE pakietu klimatycznego.
Autor przypomina, że „Można zrozumieć niski opór społeczny przed planem ograniczenia o 20% do 2020r. emisji
dwutlenku węgla i uzyskania 20% energii ze źródeł odnawialnych wśród Niemców ( potomków ludobójców z II
wojny światowej) i Francuzów ( potomków kolaborantów
z Niemcami z II wojny światowej), bo główne koszty tego
szkodliwego dla gospodarki pomysłu poniosą przecież
nowe kraje UE, których energetyka bazuje na węglu,
w tym przede wszystkim Polska.
Ten plan – jak pisze Autor - jest pokłosiem Protokółu
z Kioto, niewiążącego i nie mającego większego znaczenia z punktu widzenia prawa międzynarodowego dokumentu, zignorowanego początkowo przez większość krajów świata, w tym przez takie państwa, jak: USA, Chiny,
Indie, Japonia, Australia i Korea Południowa, a więc kraje
odpowiedzialne za emisję ponad 60% ogółu gazów cieplarnianych.
Autor wnioskuje, że „Skoro w programie redukcji emisji gazów cieplarnianych nie brały od początku udziału
wszystkie kraje, program musiał się okazać nieskuteczny
już na starcie. Z ironią dodaje Autor, z którym się zgadzam, że „ Cóż z tego, że większość krajów podpisało ów
dokument dla świętego spokoju”.
Dalsze bardzo ważne wnioski Autora na temat pakietu
klimatycznego, uderzającego w gospodarkę UE podkreślają, że zyskują jej konkurenci czyli kraje Azji (do grupy
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BRICS wchodzą aktualnie właśnie Rosja, Indie, i Chiny
czyli kraje azjatyckie i półazjatyckie.
Nie zgadzam się natomiast z Autorem odnośnie terminu pokonania krajów UE, a przede wszystkim Niemiec
i Francji, „obłudnych sprzymierzeńców Polski ” przez grupę BRICS..
To nastąpiło już teraz ...
Konkurencje między nowymi blokami politycznymi nie
jest zabawą i igraszką, jaką prowadzi UE w sprawie gry
zwanej „ociepleniem klimatu na Ziemi.”
Przedszkolaki polityczne z charytatywnej akcji ratowania
świata przed ociepleniem powinni bawić się tego rodzaju
grami w przestrzeni wirtualnej, ale nie powinni dotykać
przyszłości realnej Europy i świata. Są oni nie tylko żałośni, ale bezmyślni. Dlatego wyznawcy pakietu klimatycznego traktowani są przez ukryte władze światowe jako
„zjawisko tymczasowe i groźne tylko dla siebie”.
Autor w sposób powtarzalny wiąże polityków, media
i przedsiębiorców z falą dezinformacji związanych z „globalnym ociepleniem”.
Przedstawiciele świata nauki, techniki, technologii i zespołów innowacyjnych apelują jak dotąd bezskutecznie
o zaprzestanie wykorzystywania mitu efektu cieplarnianego do niszczenia przemysłowej cywilizacji świata, nie
tylko Zachodu, jak pisze Autor.
Najwyższy czas, aby w krainą EURO 2012.
Na końcu Autor twierdzi słusznie, że jeśli kupowanie pozwoleń okaże się tańsze od inwestycji w nowe rozwiązania, przedsiębiorstwa wybiorą to pierwsze, a środowisko
nie zyska nic.
Na zakończenie książki Autor ponownie wraca do problemu energetyki jądrowej wiążąc ten problem z takimi krajami, jak: Francja, Niemcy, Wielka Brytania czy Hiszpania.
I znowu muszę przypomnieć, że Niemcy należy wyłączyć
z tego zestawienia, a jest to wiodące państwo UE.
Natomiast w Polsce narasta opór społeczny przeciwko
próbie budowania w naszym kraju elektrowni jądrowych.
Pewne lokalne referenda (Gąski) wykazały, że ten opór
jest bardzo znaczący (wręcz przygnębiający entuzjastów
energetyki jądrowej na czele z Autorem).
Wniosek końcowy
Recenzowana książka jest bardzo cenna ze
względu na próbę Autora przedstawienia walki z efektem
cieplarnianym jako formy samobójczego działania polityków Unii Europejskiej, która z tego względu staje się pośmiewiskiem wewnątrz potężnej EUROAZJI.
Natomiast poważnym mankamentem Autora jest ZAUROCZENIE i BEZMYŚLNE popieranie MITU O KORZYSCIACH „JAKIE NIESIE ENEGETYKA JĄDROWA”.
Sądzę, że powodem mogą być pewne gratyfikacje które
Autor ( a także INSTYTUT GLOBALIZACJI) już uzyskał
lub spodziewa się uzyskać np. z firmy AREVA.
Epilog
Ponieważ książka T. Teluka pt „ Mitologia efektu
cieplarnianego” ukazała się w 2008r., a historia tej mitologii nadal jest aktualna, chciałbym zasygnalizować pewne
fakty, które zaistniały w latach 2008-2012.
1) Demonstracja NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Warszawie
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w dniu 30 czerwca 2011r. pod hasłem „STOP SWIATOWEJ KAMPANII ANTYWEGLOWEJ”.
Pod hasłem walki o ochronę klimatu odbywa się sąd nad
przemysłem opartym na węglu, który ma doprowadzić ten
przemysł do upadku.
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”:
a) Opowiada się za ochroną środowiska i racjonalnym
wykorzystywaniem kopalin.
b) Protestuje przeciw wpływaniu na światowe i europejskie centrale związkowe antywęglowych organizacji lobbystycznych.
Propaganda antywęglowa udzieliła się związkowcom
i politykom, dlatego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” od wielu
miesięcy stara się przedstawić swoje racje europejskim
i światowym centralom związków zawodowych, związkom pracodawców i politykom.
c) Żąda natychmiastowego wycofania się z pakietu klimatyczno-energetycznego jako ekonomicznie nieuzasadnionego, społecznie szkodliwego i nieskutecznego.
NSZZ „SOLIDARNOSC” uważa, że:
Wdrożenie unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego
spowoduje:
- wzrost cen energii elektrycznej,
- wzrost cen produktów rynkowych,
-likwidację tysięcy miejsc pracy,
- utratę konkurencyjności przez gospodarkę polską,
-uzależnienie gospodarki polskiej od importowanych nośników energii pomimo posiadania własnych zasobów
surowcowych
-obniżenie wzrostu PKB o około (1-2)%,
-dalsze ubożenie społeczeństwa.
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” żąda zlecenia niezależnym
ośrodkom naukowym badań przyczyn ocieplenia klimatu
w celu określenia rzeczywistych zagrożeń oraz skutecznych narzędzi walki z nimi.
W demonstracji w dniu 30 czerwca 2011r. uczestniczyło w Warszawie blisko 100 tysięcy osób, a Pan Donald
TUSK, Prezes Rady Ministrów R.P. spotkał się z delegacją
NSZZ „Solidarność” na czele z Przewodniczącym Komisji
Krajowej Piotrem DUDA , zobowiązując się do powołania
eksperckiego zespołu związkowo-rządowego. Zasadniczym zadaniem wspólnego zespołu miało być przeprowadzenie analizy możliwości zweryfikowania podpisanego
w 2008r. pakietu klimatyczno-energetycznego.
2) 7 września 2011r. w Warszawie - powołanie przez NSZZ
„SOLIDARNOSC” zespołu do spraw efektu cieplarnianego w związku z emisją CO2, do dyskusji z odpowiednim
zespołem, który ma powołać rząd R.P.
3) List z dnia 26 września 2011r. Pana Piotra DUDY Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „SOLIDARNOSC”
do Pana Donalda TUSKA Prezesa Rady Ministrów R.P.
w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego.
W liście tym Pan Przewodniczący KK przypomina Panu
Prezesowi RM o zobowiązaniu się do powołania eksperckiego zespołu związkowo-rządowego.
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Komisja Krajowa powołała taki zespół złożony z wybitnych specjalistów z dziedziny klimatologii, geologii, techniki, technologii, ekonomii i socjologii zajmujący się problematyką klimatyczną w dniu 7 września 2011r.
Pan Przewodniczący KK NSZZ” Solidarność” przypomniał
Panu Prezesowi Rady Ministrów R.P., że „Podejmowane
ze strony rządu działania są zdecydowanie niewystarczające- i nie zapewniają skutecznej ochrony polskiej gospodarki i obywateli przed negatywnymi skutkami rozwiązań
legislacyjnych, które zostały zaakceptowane osobiście
przez Pana w czasie negocjacji w grudniu 2008r.”
Ogromnym zagrożeniem dla Polski są też propozycje
dalszego zaostrzenia celów redukcji emisji CO2, zawarte
w Mapie Drogowej 2050, przedstawionej przez Komisję
Europejską (KE) w marcu tego roku.
Wdrożenie proponowanych rozwiązań skutkować będzie
ogromnymi kosztami dla Polski.
Uzasadnienie tych działań ochroną klimatu nie ma racjonalnych podstaw ( tezę tę zanegowało m.in. ponad 700
naukowców w tzw. raporcie mniejszości dla Senatu USA),
co było podstawą odrzucenia projektu ustawy dotyczącej
redukcji emisji CO2 w USA).
Poza tym polityka unijna jest przeciwskuteczna, gdyż
prowadzi do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych
poprzez wypychanie produkcji z UE do krajów mniej rozwiniętych, o mniej wymagających przepisach z zakresu
ochrony środowiska.
Bardzo zasadne pytanie stawia Przewodniczący KK.
Czy rząd Polski zamierza nadal popierać politykę klimatyczną UE, która nie chroni klimatu, a prowadzi do
ogromnych zagrożeń dla naszej gospodarki i dobrobytu
społecznego? I to w sytuacji, gdy Prezydent USA, jednego z najbogatszych krajów stwierdził niedawno, że stan
gospodarki nie pozwala temu krajowi podjąć zobowiązań odnośnie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Czy
jesteśmy aż tak zieloną wyspą, by finansować poprzez
mechanizmy pomocowe przewidziane w Konwencji Klimatycznej kraje tzw. rozwijające się, do których zaliczono
np. Izrael, Koreę Południową, Katar, Arabię Saudyjską,
Brazylię czy Chiny? Te dwa ostatnie są członkami potężnej grupy BRICS.
Przy okazji mam też pytanie – jakie „idiotyczne kryteria”
były podstawą takiej kwalifikacji?
Już 20 lat temu Koreańczycy Południowi uważali , że Korea Południowa jest krajem rozwiniętym, co potwierdzają
specjaliści amerykańscy. Natomiast w strategii innowacyjności narodowej Korea Południowa wyprzedza najważniejsze kraje Unii Europejskiej co najmniej o 10 lat. Podobne oceny dotyczą statusu Izraela.
Przewodniczący KK uważa, że „ W ocenie NSZZ „Solidarność” oraz wielu innych ekspertów. i organizacji gospodarczych konieczne staje się podjecie aktywnych działań
na rzecz renegocjacji pakietu energetyczno-klimatycznego oraz ograniczenie dalszego zaostrzania celów polityki
klimatycznej.
Wymaga tego obrona polskich interesów.
I tu pada ostrzeżenie:” Brak takich działań obciążać bę-
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dzie rząd, którym Pan kieruje. Tym bardziej, że wszystkie wykonane dotychczas poważne analizy potwierdzają
ogromne koszty dla Polski wynikające z wdrażania polityki klimatycznej w UE.”.
Dalej Przewodniczący KK wyjaśnia, że „ Walka na forum
unijnym nie zawsze jest łatwa”.
A po tym następuje kolejne ostrzeżenie :” Jednak nic nie
usprawiedliwia oddania interesów naszego kraju „walkowerem” – bez podjęcia poważnej próby modyfikacji niekorzystnych dla nas rozwiązań. W tych działaniach NSZZ”
Solidarność” jest gotowa wspierać rząd, ale do tego potrzebne jest wypracowanie wspólnych ocen, stanowisk
i planów działania, co ma być przedmiotem prac wspólnego zespołu specjalistów. Brak szybkiego uruchomienia
wnioskowanych działań ze strony rządu zmusi nas do
podjęcia innych form działania, mających na celu skłonienie rządu do wywiązania się z konstytucyjnych zobowiązań wobec obywateli własnego kraju”.
Oceniam to jako bardzo poważne ostrzeżenie, a jednocześnie brak odpowiedzi Pana Donalda Tuska na list
Pana Piotra Dudy , jako członek grupy negocjacyjnej
NSZZ „Solidarność”, traktuję jako poważny błąd polityczny, który może mieć jeszcze poważniejsze następstwa
dla dalszej kariery politycznej Pana Donalda Tuska w kręgach władzy UE.
4) List z dnia 15 listopada 2011r. Pana Piotra DUDY Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
do Pana Bronisława KOMOROWSKIEGO Prezydenta
R.P. w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego.
Przewodniczący KK skarży się, że „Mimo podejmowanych prób nie udało się skłonić rządu do przedstawienia
opinii publicznej, ani nawet związkom zawodowym, jakiejkolwiek, choćby pobieżnej analizy skutków przyjęcia
pakietu. Nie doszło do żadnej głębszej debaty nad hipotezą o rzekomo nutropogenicznych powodach ocieplenia
klimatu, a to one właśnie stanowią podstawę przyjętej
polityki klimatycznej. Hipoteza ta jest zdecydowanie kontestowana przez coraz większą liczbę naukowców”.
Dalej Przewodniczący KK sugeruje, że „Determinacja UE
może wskazywać, iż rzeczywistym powodem realizacji
polityki klimatycznej są cele gospodarcze i polityczne,
a nie troska o ratowanie naszej PLANETY!!!
Nasz kraj ma prawo czuć się pokrzywdzony taką polityką
i ma prawo, a nawet obowiązek upomnieć się jej rewizję!!!
Modyfikacja powinna być wprowadzona w taki sposób, by
doprowadzić do pełnego wykonania uchwały Rady Europejskiej z 2007r., warunkującej wprowadzenie polityki klimatycznej od uwzględnienia specyfiki każdego z krajów
członkowskich w celu bardziej równomiernego rozłożenia
kosztów polityki klimatycznej.
Przewodniczący KK informuje dalej Pana Prezydenta
R.P. o treści listu skierowanego w dniu 26 września 2011r.
do Pana Premiera R.P. oraz braku reakcji Pana Premiera
R.P. na ten list.
Na zakończenie Przewodniczący KK zwraca się do Pana
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Prezydenta R.P. z wnioskiem o wsparcie organizacyjne
i patronat nad przedsięwzięciem, będącym w zamyśle
związkowców polskich ”okrągłym stołem” w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego.
I tu znowu kierowane jest ostrzeżenie do Pana Prezydenta
RP o zawarcie konsensusu w tej sprawie przez możliwie
najszerszą reprezentację społeczną, co mogłoby ograniczyć lub wręcz zapobiec spodziewanemu wybuchowi niekontrolowanych niepokojów społecznych i destabilizacji
gospodarki.
Na dzień dzisiejszy również Pan Prezydent R.P. uchylił
się od włączenia się do tworzenia „okrągłego stołu” na
temat pakietu energetyczno-klimatycznego.
5) Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca konferencji w sprawie zmian klimatu, która ma się odbyć w Durbanie (RPA) (COP 17)
1. Termin konferencji – 28 listopada – 9 grudnia 2011r.
2. Kluczowe cele konferencji
a) Zawarcie kompleksowego, międzynarodowego, sprawiedliwego, ambitnego i prawnie wiążącego porozumienia na okres po roku 2012, wykorzystując oparty na zasadach międzynarodowy system Protokółu z Kioto, zgodny
z celem 2 o C oraz szybko rosnące poziomy światowych
i krajowych emisji gazów cieplarnianych.
b) Szefowie państw i rządów na całym świecie powinni
wykazać się w trakcie negocjacji prawdziwym przywództwem i wolą polityczną oraz nadać tej kwestii najwyższego priorytetu.
c) Unia Europejska powinna potwierdzić swoje silne zaangażowanie w realizację postanowień Protokółu z Kioto,
d) Wdrożenie prawnie wiążącego porozumienia ramach
konwencji najpóźniej do roku 2015.
e) Państwa uprzemysłowione muszą ograniczyć emisje
o (25-40)% w stosunku do poziomu z roku 1990.
f) Kraje rozwijające się powinny łącznie znacznie ograniczyć emisje poniżej obecnie przewidywanego tempa
wzrostu poziomu emisji, aby do 2020r.uzyskać ograniczenie emisji rzędu (15-30)%.
g) Globalne emisje gazów cieplarnianych powinny osiągnąć najwyższe wartości nie później niż do 2015r., a następnie do roku 2050 powinny się zmniejszać o co najmniej 50% w porównaniu z poziomami z 1990r. i powinny
nadal maleć.
h) Unijny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych powinien wynosić o (80-95)% do 2050r.
3. Strategie UE
a) Wszystkie instytucje UE powinny w szerszy i skuteczniejszy sposób rozwijać dyplomacje UE w zakresie klimatu ( szczególnie w odniesieniu do stosunków UE-Afryka)
b) UE powinna zająć pozycję lidera i dążyć do stworzenia
ambitnej unijnej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu.
c) Ostrzega się, że jeśli UE nie wykaże chęci kontynuowania drugiej fazy realizacji zobowiązań określonych
w Protokóle z Kioto, będzie to bardzo negatywny sygnał
dla krajów rozwijających się.
d) UE proponuje całkowite odejście od paliw kopalnia-

ROK XXIV, NR 1-3 (190-192) 2014.

nych do roku 2050.
4. Finansowanie
a) Przypomina się, że kraje rozwinięte zobowiązały się do
zapewnienia nowych dodatkowych środków finansowych,
pochodzących ze źródeł publicznych i prywatnych, w wysokości co najmniej 30 mld USD w latach 2010-2012 i 100
mld USD rocznie do 2020 r., przeznaczonych szczególnie
dla krajów najsłabszych krajów najsłabiej rozwiniętych.
5. Przechodzenie na zrównoważona gospodarkę i zrównoważony przemysł
a) UE powinna przekonać partnerów na całym świecie ,
w tym Chiny i Stany Zjednoczone,
że możliwe jest zmniejszenie emisji bez utraty konkurencyjności i miejsc pracy, szczególnie jeśli wszystkie kraje
będą działać wspólnie.
6. Badania naukowe i technologie
a) Europa powinna zwiększać wydatki na badania w zakresie przyjaznych dla klimatu energooszczędnych technologii przemysłowych i energetycznych oraz w tym
zakresie rozwinąć ścisłą współprace naukową z międzynarodowymi partnerami, takimi jak kraje BRIC (Brazylia,
Rosja, Indie i Chiny) oraz Stany Zjednoczone.
7. Energia, wydajność energetyczna i wydajne wykorzystywanie zasobów
a) UE powinna w negocjacjach międzynarodowych zwrócić większą uwagę na oszczędność energii, zarówno podczas omawiania kwestii transferu technologii, jak i planów
rozwoju dla krajów rozwijających się czy też pomocy finansowej.
b) Świat powinien wycofać się stopniowo z nieskutecznych dopłat do paliw kopalnianych w perspektywie średnioterminowej, co stanowiłoby ważny wkład w ochronę
klimatu i byłoby szczególnie istotne w kontekście panującego obecnie w wielu krajach deficytu.
c) Europa powinna wspierać wysiłki RPA mające na celu
umożliwienie krajom afrykańskim znalezienie partnerów
i źródeł finansowania na rzecz inwestycji w odnawialne
źródła energii i ekologiczne technologie.
8. Użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów
i leśnictwo
a) Wzywa się do obowiązkowego uwzględniania emisji
(pochłaniania i uwalniania), których źródłem jest gospodarka leśna.
b) Zachęca się do ustanowienia funduszu nagradzającego za ograniczenie emisji osiągnięte dzięki zrównoważonym praktykom gospodarowania ziemią, w tym ochronie
lasów, zrównoważonej gospodarce leśnej, unikaniu wylesiania, zalesianiu i zrównoważonemu rolnictwu lub fundusz, który udzielałby zachęt do tego.
9. Transport morski i lotnictwo międzynarodowe
a) Wzywa UE do ograniczenia emisji w żegludze
b) Wzywa UE do zagwarantowania, że w porozumieniu
międzynarodowym uwzględniony zostanie całościowy
wpływ transportu lotniczego oraz wzywa wszystkie podmioty do dopilnowania by cele te były wspierane przez organy wykonawcze w formie wiążących celów w zakresie
redukcji dla transportu lotniczego.
c) Uznaje zasadę „wspólnej, ale zróżnicowanej odpowiedzialności” i popiera wprowadzenie międzynarodowych
instrumentów uwzględniających światowe cele w zakresie redukcji emisji w celu ograniczenia wpływu lotnictwa
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międzynarodowego i transportu morskiego na klimat.
Ostatecznie podczas konferencji w Durbanie kolejny już
raz odrzuciły szaleńcze pomysły UE największe państwa
świata, w tym CHINY i INDIE z grupy BRICS oraz USA.
31) Albo podwyżki, albo pakiet klimatyczny
Autor kolejny raz wraca do efektów realizacji Protokółu z Kioto (redukcji 80% emisji gazów cieplarnianych
do 2050r.)
Efektem takich działań nastąpiłoby nie tylko zahamowanie wzrostu gospodarczego świata, lecz zlikwidowanie co
najmniej połowy istniejącego przemysłu.
Autor przypomina, że „ Największym emitentem dwutlenku węgla do atmosfery jest woda na ziemi, odpowiedzialna w 98% za emisję. Czynnik ludzki daje zaledwie 0,25%
emisji.”.
Dla Polski – przypomina Autor – efektem ulegania ekologicznej politycznej poprawności może być: wzrost cen,
zahamowanie rozwoju gospodarczego, spadek konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i większe bezrobocie,
a co za tym idzie wzrost socjalnych wydatków państwa.
Zbigniew Dmochowski sposób zdecydowany
nazywając po imieniu zestaw szalbierstw związanych
z wizją topionych przez siły nieczyste kontynentów, wyobcować propagatorów walki z ociepleniem do skansenu
trędowatych, skazanych na rozpadanie ich zdegradowanych mózgów.
Autor nawiązując do obliczeń brytyjskiego Instytutu Open
Europe, przypomina kolejny raz, że pakiet klimatyczny
może przynieść gigantyczne szkody europejskiej gospodarce.
Osiągnięcie nierealnych celów może oznaczać ponoszenie przez UE kosztów w wysokości nawet 90 mld euro

rocznie do 2020r.To blisko bilion łącznie. Dla każdej rodziny oznacza to dodatkowe koszty równowartości 650euro
rocznie.
Dla Polaków – jak pisze Autor – oznacza to mniej więcej tyle, że jedna pensja rocznie będzie przeznaczana na
swoisty podatek ekologiczny. Będzie to najwyższy podatek, jaki przyjdzie płacić Polakom w najnowszej historii.
Oczywiście zgadzam się z Autorem, że nieodpowiedzialna polityka w tym zakresie może nieść nie tylko katastrofalne skutki dla gospodarki zmniejszając jej konkurencyjność i powodując zwiększone bezrobocie, lecz przede
wszystkim zagrażać bezpieczeństwu energetycznemu
państw UE.
Wg. Autora, z czym się zgadzam, Polska jest jednym
z krajów, które poniosą najwyższa koszty pakietu klimatycznego. Polacy zapłacą nawet 2,5 mld euro rocznie za
niekorzystne regulacje, których jedynym efektem okażą
się wysokie rachunki i niższy standard życia.
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Bardzo zasadne pytanie stawia Przewodniczący KK.
Czy rząd Polski zamierza nadal popierać politykę klimatyczną UE, która nie chroni klimatu,
a prowadzi do ogromnych zagrożeń dla naszej gospodarki i dobrobytu społecznego?
I to w sytuacji, gdy Prezydent USA, jednego z najbogatszych krajów stwierdził niedawno, że
stan gospodarki nie pozwala temu krajowi podjąć zobowiązań
odnośnie redukcji emisji gazów cieplarnianych.
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Stanisław Tarasiewicz

WYDARZENIA NA UKRAINIE ŻYWIĄ ANTYPOLSKIE FOBIE NA LITWIE
Ostatnie wydarzenia na Ukrainie wzmacniają
na Litwie antypolskie nastroje i szerzą obawy przed polskim separatyzmem. Na Litwie są obawy, że oderwanie
od Ukrainy wschodniej jej części, czy usamodzielnienie
się Krymu, również na Litwie wzmocni nastroje separatystyczne wśród miejscowych Polaków.
Nietradycyjnie przed takim scenariuszem przestrzegają Litwinów nie prawicowi politycy, lecz znani nie
tylko w kraju litewscy historycy. Politolog i profesor historii
Algimantas Kasparavičius z Instytutu Historii uważa, że
Litwa powinna być szczególnie zainteresowana zachowaniem całości terytorialnej Ukrainy, bo jej rozpad na
dwie albo i więcej części niewątpliwie odbije się echem
na Litwie.
„Największy koszmar, jaki może wydarzyć się na
Ukrainie, to rozpad kraju na kilka części. To rozbudziłoby
separatystyczne nastroje również w naszym regionie, dlatego w żywotnym interesie Litwy jest zachowanie całości
terytorialnej Ukrainy, nawet jeśli to oznaczałoby wzmocnienie wschodniego geopolitycznego wektora Ukrainy” —
portal Delfi podaje opinię historyka.
Podobieństw w sytuacji Ukrainy i Litwy również
dopatruje się filozof i socjolog prof. Zenonas Norkus
z Uniwersytetu Wileńskiego (UW). W jego przekonaniu
obecna sytuacja na Ukrainie w dużej mierze jest zbieżna
z sytuacją „polskiej” Wileńszczyzny na Ukrainie. Różnica polega głównie na tym, że ukraiński problem obejmuje ponad połowę kraju, gdy na Litwie jest zawężony do
dwóch podwileńskich rejonów.
„Wyobraźmy sobie, że terytorium, na którym
większość stanowią mówiący po polsku, obejmuje dziś
nie dwa współczesne rejony Litwy, lecz jedną trzecią całego kraju. Jedną trzecią kraju stanowi terytorium zróżnicowane językowo (jak było wokół Kiejdan w okolicach 1920
roku) i tylko na pozostałym terytorium większość stanowią
»prawdziwi« Litwini” — uważa profesor Norkus. Zauważa
też, że podobny problem, z jakim dziś musi zmierzyć się
Ukraina, Litwa miała na początku 20. lat ubiegłego stulecia.
Dlatego też profesor proponuje Ukraińcom skorzystać z tzw. planu Paula Hymansa, który w okresie polsko-litewskiego sporu o Wileńszczyznę i Sejneńszczyznę
proponował rządom w Kownie i Warszawie utworzyć faktycznie federację. W przekonaniu profesora UW, właściwszym wzorem do naśladowania dla Ukrainy byłaby nawet
Konfederacja Szwajcarska, bo jak zauważa, do odrębności terytorialnej na Ukrainie dziś pretendują nie tylko prorosyjskie regiony na wschodzie kraju, ale też Krym, czy
też regiony Ukrainy Zachodniej.
Tymczasem dla litewskich polityków, przynajmniej
niektórych, Wileńszczyzna już dziś stanowi odrębne państwo, albo — jak to określa jeden z liderów Partii Socjaldemokratów, były europoseł Aloyzas Sakalas — rezerwat
na wzór indiańskich rezerwatów w USA.
„Okazuje się, że na Litwie jest taki rezerwat, którego administracyjne centrum znajduje się w Solecznikach.
Nazwijmy go umownie rezerwatem litewskich Polaków. 		
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W tym rezerwacie obowiązuje prawo Unii Europejskiej
i wspólnoty lokalnej. Natomiast nie obowiązuje prawo
państwa litewskiego, na którego terytorium znajduje się
rezerwat. Nie obowiązuje tu artykuł 10. Konstytucji, który
stanowi, że »terytorium Litwy jest jednolite i niepodzielne
na żadne twory państwowe«, toteż próbuje się część terytorium Litwy zrobić autonomicznym” — napisał w swoim
komentarzu Sakalas.
Uważa, że nie znając języka litewskiego miejscowi Polacy mogą pracować wyłącznie w obsłudze kawiarni
czy hotelu, a najwyżej być „jakimś klerkiem w urzędzie”.
Jeden z liderów socjaldemokratów przypisuje autorstwo
rezerwatu liderowi Akcji Wyborczej Polaków na Litwie,
Waldemarowi Tomaszewskiemu i uważa, że przyjęcie
AWPL do koalicji rządzącej było błędem, który „jeszcze
nie późno naprawić”.
„AWPL nie skorzystała z historycznej szansy, jaką otrzymała w postaci zaproszenia jej do koalicji rządzącej, by
wspólnie rozwiązywać gospodarcze i socjalne problemy
wszystkich obywateli Litwy, w tym też problemy Polaków.
Zamiast tak bardzo potrzebnej naszym obywatelem pracy, AWPL rozwiązuje »problem« nazewnictwa ulic” — pisze Sakalas.
Podkreśla też, że podwójne nazewnictwo ulic czy
miejscowości jest granicą, której Litwa nie może przekroczyć, bo zagrażałoby to jej suwerenności i jedności terytorialnej. Sakalas zarzuca Polakom, że już dziś nie uznają języka litewskiego, herbu, flagi, a na uroczystościach
państwowych wolą śpiewać „jeszcze Polska nie zginęła”
zamiast hymnu Litwy, który zaczyna się słowami „Litwo,
Ojczyzno moja”.
Tymczasem wielkie oburzenie tzw. prawdziwych
patriotów wywołało to, że na uroczystym koncercie w Narodowej Filharmonii z okazji Dnia Niepodległości Litwy
16 lutego nie Polacy, lecz Litwini z Kowieńskiego Chóru
Państwowego zaśpiewali słowa hymnu m.in. po polsku.
Na koncercie byli obecni przywódcy Państwa Litewskiego — prezydent, premier, przewodnicząca Sejmu, wielu
polityków oraz dyplomatów.
Soliści chóru na przemian śpiewali po litewsku
„Lietuva, Tevynė mūsų” oraz po polsku „Litwo, Ojczyzno
moja”. Była to wizja artystyczna kompozytora Vidmantasa
Bartulisa, który specjalnie na obchody Dnia Niepodległości napisał oratorium „Hymn do przyszłości”.
„Do jakiej przyszłości?” — na łamach dziennika „Respublika” zastanawia się filozof Daiva Tamošaitytė i sugeruje,
że odśpiewanie kilku słów litewskiego hymnu po polsku
w tak ważnym dniu zwiastuje utratę niepodległości Litwy
na rzecz Polski. Autorka oburza się też, że nikt z obecnych na sali nie zaczął gwizdać na znak sprzeciwu wobec
śpiewania po polsku, jak też żaden z artystów nie opuścił
sceny również na znak protestu. Zdaniem Tamošaitytė,
najbardziej nieswojo musiała czuć się prezydent Dalia
Grybauskaitė, która musiała wysłuchać kilku polskich
słów podczas uroczystego koncertu.
ѥѥ
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KOMUNIKAT KONFERENCJI EPISKOPATU UKRAINY
Drodzy bracia i siostry!
Z wielkim niepokojem spoglądamy w stronę Kijowa, zadając pytanie - jak i kiedy skończy się społeczny protest
i jaką on zrodzi Ukrainę? Odpowiedzi na to pytanie jest wiele. Ze strony Władzy i Opozycji słyszymy różne scenariusze
i ocenę faktów. Widzimy również, że cierpliwość i pokojowe trwanie osiągają swój punkt szczytowy. Dochodzą wiadomości o ofiarach, już nie tylko rannych ale i zabitych, co napawa nas wszystkich smutkiem i ogromnym bólem.
Śledząc na bieżąco wydarzenia, należy przypomnieć sobie biblijny opis tragedii jaka dotknęła pierwszych ludzi. Adam i Ewa po opuszczeniu raju, otrzymali od Boga potomstwo. Urodziło im się dwóch synów: Kain i Abel. Kain,
starszy - uprawiał rolę, Abel - młodszy był pasterzem trzód. Obaj bracia składali przed Bogiem ofiarę - dziękowali w ten
sposób za owoce swojej pracy. Abel złożył w ofierze owcę, a Kain pierwsze plony zboża. Abel miał czyste serce i jego
ofiara radowała Pana Boga. Kain zaś, był zazdrosny i Bóg nie przyjął jego ofiary. Nie podobało się to Kainowi i chodził
z ponurą twarzą. Bóg powiedział do Kaina „gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Ale Kain nie chciał być
posłuszny Panu Bogu. W jego sercu zamieszkało zło. Postanowił, że zabije swojego brata - Abla. Gdy byli w polu, Kain
wziął kamień i zabił Abla. Bóg zapytał Kaina: „Gdzie jest twój brat Abel? Kain odpowiedział: „Nie wiem, nie jestem jego
stróżem”. Ale Pan Bóg wiedział co uczynił Kain, więc rzekł do niego: „Nie będziesz uprawiał swej roli. Na twoim polu
już nic nie wyrośnie. Staniesz się tułaczem na ziemi. Ten biblijny opis niech będzie pierwszym przesłaniem, jakie dzisiaj
kierujemy do wszystkich.
Niech nikt nie nosi na swoich rękach brzemienia zbrodni kainowej. Ona nie jest dobrym fundamentem, na którym można budować dobrobyt państwa i jego obywateli. Za nią bowiem stoi ból i rozpacz, które pozostawiają po sobie
trwałe blizny - świadectwa niesprawiedliwości.
Drugim przesłaniem, niech będą słowa papieża Franciszka, który odnosząc się do wielu konfliktów, jakie istnieją na świecie mówił: „Drodzy bracia i siostry, chciałbym wyrazić krzyk, wznoszący się z rosnącym niepokojem z każdego zakątka ziemi, z każdego narodu, z serca każdego człowieka, z jednej wielkiej rodziny, jaką jest ludzkość: jest to
wołanie o pokój! To jest wołanie z mocą: chcemy świata pokojowego, chcemy być ludźmi pokoju, chcemy, aby w tym
naszym społeczeństwie, dręczonym podziałami i konfliktami, zapanował pokój; nigdy więcej wojny! Pokój jest zbyt cennym darem - trzeba go szerzyć i chronić.
Słowa papieża niech dzisiaj obiegną całą Ukrainę i będą usłyszane przez tych, którzy mogą zachować pokój.
To właśnie do nich dzisiaj wołamy, jako społeczność
Kościoła, której zależy na zachowaniu ładu i porządku, sprawiedliwości i pokoju. Jesteśmy jedną wielką rodziną, dla której te wartości nie są obojętne, a nawet są pryncypialne w codziennym życiu.
Kochani bracia i siostry!
Wzywamy wszystkich wierzących w Chrystusa, do podjęcia kolejnego dnia modlitwy i postu dla zachowania
pokoju w Ukrainie. Niech nasza modlitwa obejmie tych, którzy zginęli i ich rodziny. Pamiętajmy o rannych i tych, co
niosą im pomoc. Stańmy z modlitwą blisko tych, którzy zabiegają o godne i uczciwe życie każdego obywatela naszego
państwa.
Dniem modlitwy niech będzie dzisiejsza niedziela, tj. 26 stycznia 2014 r., a dniem postu następujący po niej
poniedziałek 27 stycznia 2014 r.
Z wiarą i nadzieją w sercu podejmijmy to zobowiązanie, pamiętając o słowach Pana Jezusa: „Proście, a będzie
wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Mt 7, 7).
Wszystkim zatroskanym o pokój, społeczne dobro i sprawiedliwość, z serca błogosławimy:
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
L.p.3/2014 23 stycznia 2014 roku
Odczytać na początku każdej Mszy świętej w niedzielę 26 stycznia 2014 roku.
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SÓL ŚW. AGATY I SÓL ZIEMI WOŁYŃSKIEJ
„W swoich wspomnieniach z pracy na Wołyniu
krótko opisał owo tragiczne wydarzenie: «W jakimś dniu
po Bożym Ciele ujrzeliśmy nad Dermanką lunę. Nieliczni,
którym udało się ujść, opowiadali: we wiosce zjawił się
oddział z czerwonymi kokardami. Kazał łudziom iść do
pracy i obiecali bronić przed Banderą. Potem pomordowali spokojnie pracujących w polu. Wioskę i plebanię spalili, a kościół rozebrali i znaleźli wszystkie schowane rzeczy Była to po Karasinie i Bystrzycy trzecia moja stracona
placówka. Ile ich jeszcze przede mną? Teraz okazało się
opatrznościowym, żeśmy odnowili kościół w Horodnicy.
Zaczęli się w nim gromadzić obok wiernych miejscowych
także niedobitki z podpalonych wiosek». Niedługo jednak mogli się Polacy czuć bezpieczni w Horodnicy, gdyż
i tam zaczęły dziać się okropności. Wszędzie palono domostwa i mordowano «Lachiw». O. Serafin wraz z grupą
swoich wiernych opuścił Horod- nicę i powędrował dalej
na wschód za dawny kordon graniczny” [O. Hieronim Warachim, Apostoł Kościoła Milczenia O. Serafin Kaszuba”].
Dnia 5 lutego Kościół obchodzi wspomnienie
św. Agaty, panny i męczennicy. W polskiej tradycji ludowej w tym dniu święci się sól, chleb i wodę, ale przede
wszystkim sól św. Agaty, która ma chronić ludzkie dusze
i ciała przed wszelkim upadkiem i zepsuciem moralnym.
W dawnych wiekach istniało także przekonanie, że akcesoria te, a zwłaszcza sól, wrzucone do ognia tłumią
go i powodują, że przestaje się rozprzestrzeniać. Wspomnienie o tym, niegdyś powszechnym, zwyczaju zachowało się między innymi w ludowych przysłowiach: „Gdzie
święta Agata, Bezpieczna tam chata”, czy też inne: „Sól
świętej Agaty, Strzeże od ognia chaty”.
Tradycja mówi, że pochodziła z miasta Katania
na Sycylii, ze znamienitego rodu rzymskiego, i odznaczała się nieprzeciętną urodą. Żyła prawdopodobnie w latach
235-251, za panowania cesarza Decjusza (249-251), kiedy to miały miejsce jedne z najbardziej krwawych w historii rzymskiego imperium prześladowania chrześcijan.
O jej życiu i męczeństwie opowiadają liczne apokryfy
i hagiograficzne legendy, znane na naszym kontynencie
już od wczesnego średniowiecza - św. Agata po przyjęciu
wiary chrześcijańskiej złożyła ślub czystości i dlatego odrzuciła rękę prefekta Katanii Kwincjusza - który mszcząc
osobistą zniewagę — kazał ją, jako chrześcijankę, uwięzić. Kiedy nie pomogły przekonywania i groźby, znalazła
się z jego rozkazu w domu rozpusty, gdzie w cudowny
sposób zachowała dziewictwo. W końcu po okrutnych torturach spalono ją na rozżarzonych węglach. W ikonografii
przedstawiano św. Agatę z kleszczami, którymi ją szarpano, odciętymi podczas męczeństwa piersiami złożonymi
na misie oraz z płonącą świecą w ręku - symbolem Chrystusa.
Doczesne szczątki Świętej spoczywają w Katanii,
które to miasto, jak chce tradycja, dzięki jej orędownictwu
ocalało w czasie wybuchu Etny. Gdy obudził się groźny
wulkan grożąc zniszczeniem całej okolicy, jak pisze w Żywotach. Świętych ksiądz Piotr Skarga „[...] a kamienie
wielkie jako kule ogniste wypadały, na ulice wyszła pro-
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cesja niosąc welon wydobyty z grobu św. Agaty, i wtedy
potok wulkanicznej lawy zatrzymał się przed murami mia
sta”. Od tej pory w Katanii co roku w dniu swojej patronki
mieszkańcy uczestniczą w uroczystej procesji, podczas
której ulicami miasta obwożony jest relikwiarz Świętej. Od
wieków czczono ją też jako patronkę zawodów mających
kontakt z ogniem: giserów, kominiarzy, ludwisarzy, odlewników, a także jako orędowniczkę w chorobach piersi
i opiekunkę karmiących matek. Uważano ją również za
wspomożycielkę w czasie pożarów, zwłaszcza spowodowanych przez uderzenie pioruna.
Tytułem świadectwa powiem, że od wielu już lat,
każdego roku, wcześniej na ojczystej, a teraz i na szkockiej ziemi, biegnę z pakunkiem soli do kościoła i proszę
uprzejmie kapłana, właśnie o błogosławieństwo soli św.
Agaty. Czynię to zwykle już po Mszy świętej, a mam tej
soli zwykle tyle, że wystarcza mi spokojnie na cały rok,
a jeszcze hojnie mogę się podzielić z innymi. Tu w Glasgow obrzęd ten jest zwyczajnie nieznany i zwykle budzi
zdziwienie, ale to wcale mi nie przeszkadza, gdy w kilka minut później wracam do domu obładowany solą św.
Agaty. Jestem wtedy taki szczęśliwy, a przy tym dumny
z siebie, jak królewski paw.
APOSTOŁ KOŚCIOŁA MILCZENIA
Kiedy w czerwcu 1941 roku rozpoczęła się wojna
Niemiec ze Związkiem Radzieckim, a wojska III Rzeszy
zajęły Wołyń, dla polskiej ludności na Wołyniu nastały
szczególnie ciężkie czasy. Konflikt polsko-ukraiński wybuchł ze wzmożoną siłą. Nacjonalizm doprowadził do
barbarzyńskich mordów i palenia wsi. Właśnie Karasin,
w którym przed kilkoma miesiącami osiadł o. Serafin Kaszuba, w sierpniu 1941 roku padł ofiarą niewyobrażalnego
okrucieństwa. Od Karasina rozpoczęły się krwawe „czerwone noce” nad Wołyniem. Z różnym natężeniem, aż do
wiosny 1944 roku, płonęły na Wołyniu polskie chaty, przelewała się niewinna krew. Z powierzchni ziemi znikło wiele polskich wsi, wyginęły zupełnie niektóre rodziny. Nad
żyjącymi zawisła groźba barbarzyństwa, rozpoczęła się
bieda. Tę ciężką dolę społeczeństwa dzielił młody kapłanzakonnik o. Serafin.
Po spaleniu Karasina, wraz z ocalałą resztką parafian, schronił się we wsi Bystrzyca, gdzie urządził kaplicę. W parę miesięcy potem, gdy Bystrzyca została spalona, powędrował dalej. Osiadł w pozbawionej kapłana
parafii Dermanka. Czysto polska, dobrze zorganizowana
wieś, cieszyła się chwilowym spokojem. O. Serafin rozwinął ożywioną działalność duszpasterską i katechetyczną. Szybko więc zyskał szacunek oraz poważanie wśród
wiernych, których budował swoją pobożnością i gorliwością kapłańską. Mając mocne oparcie wśród miejscowej
ludności, przy współpracy z wiernymi, organizował duszpasterskie wyjazdy poza polską granicę z 1939 roku.
Odwiedzał polskie, katolickie rodziny, które od czasu
rewolucji pozbawione były duszpasterskiej opieki. Dzięki
jego staraniom odzyskano i odnowiono w miejscowości
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Horodnica kościół, który stał się mocnym ośrodkiem życia
religijnego dla wielu Polaków z najdalszych nawet okolic.
Tam odbudowywał życie religijne rodaków, odprawiając
Msze św. i udzielając sakramentów. Praca była trudna
i niebezpieczna, gdyż krwawe hordy, coraz częściej zapuszczały swoje żądne krwi zagony na polskie wsie i osiedla. Opatrzność Boża czuwała jednak nad o. Serafinem.
Wielokrotnie, dosłownie w cudowny sposób, uchodził
z raje barbarzyńców, przeżywając wraz z umęczonymi
rodakami wołyńskie „czerwone noce”. W czerwcu 1943
roku, podstępnie napadając, spalono Der- mankę, a ludność niemal zupełnie wycięto w pień. O. Serafin kolejny
raz uszedł szczęśliwie z życiem, gdyż w dniu napadu
przebywał w Horodnicy. W swoich wspomnieniach z pracy na Wołyniu krótko opisał owo tragiczne wydarzenie:
„w jakimś dniu po Bożym Ciele ujrzeliśmy nad Dermanką łunę. Nieliczni, którym udało się ujść, opowiadali: we
wiosce zjawił się oddział z czerwonymi kokardami. Kazał
ludziom iść do pracy i obiecali bronić przed Banderą. Potem pomordowali spokojnie pracujących w polu. Wioskę
i plebanię spalili, a kościół rozebrali i znaleźli wszystkie
schowane rzeczy. Była to po Karasinie i Bystrzycy trzecia
moja stracona placówka. Ile ich jeszcze przede mną? Teraz okazało się opatrznościowym, żeśmy odnowili kościół
w Horodnicy. Zaczęli się w nim gromadzić obok wiernych
miejscowych także niedobitki z podpalonych wiosek.
Niedługo jednak mogli się Polacy czuć bezpieczni w Horodnicy, gdyż i tam zaczęły dziać się okropności.
Wszędzie palono domostwa i mordowano „Lachiw”. O.
Serafin wraz z grupą swoich wiernych opuścił Horodnicę
i powędrował dalej na wschód za dawny kordon graniczny. Osiadł koło miasteczka Emilczyn we wsi Medwedowo,
gdzie znajdowało się duże skupisko Polaków. Z otwartymi
ramionami i sercami przyjęli chroniących się u nich rodaków.
Wkrótce ku wielkiej radości wiernych, szczególnie tych, którzy od lat nie widzieli, jak wygląda prawdziwy
kościół. Msza święta i nabożeństwo, w sali szkolnej urządzono kaplicę z ołtarzem i amboną. Tam - jak wspomina
o. Serafin - „chrzty, śluby, katechizacja dzieci, wszystko
to wypełniało czas bez reszty, zwłaszcza, że zaczęliśmy
odwiedzać sąsiednie i dalsze wioski: Zaprudę, Bal arkę,
Niepoznanicze, Siergiejów. Wszędzie budziło się życie.
Odprawiało się nabożeństwo, potem odwiedzało chorych,
święciło domy. Tak przeszedł sierpień i wrzesień 1943
roku”.
Dla Polaków, chroniących się przed niebezpieczeństwem grożącym ze strony band, o. Serafin Kaszuba
stał się apostołem i duchowym opiekunem. Dzięki jego
obecności i pracy kapłańskiej ożywiła się wiara i religijność, a równocześnie pogłębiła się więź narodowa rodaków, oddzielonych od siebie granicą ustaloną po wojnie
polsko-radzieckiej w 1921 roku. Wkrótce jednak, pod naporem stałego zagrożenia życia ze strony UPA, o. Serafin
musiał się wraz z wiernymi schronić w bardziej bezpieczne miejsce. Tym razem zawędrował do wsi Stara Huta,
w pobliżu której znajdował się silny obóz Armii Krajowej.
Pod opieką partyzantów Polacy czuli się bezpieczni.
Jednak zimą 1943 roku Armia Krajowa zlikwidowała swój obóz. Jej odejście było gorzkim przeżyciem dla
osamotnionej ludności. Zdaniem o. Serafina we wsi Stara
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Huta zgromadziło się około 8000 Polaków z różnych rozbitych w okolicy parafii. W tej masie umęczonej ludności,
mieszkającej w ziemiankach, pozbawionej środków higienicznych oraz żywności zaczęła się szerzyć epidemia
tyfusu, na który zachorował również o. Serafin. Na szczęście Opatrzność zachowała go przy życiu dla posługi
wiernym. Zdaniem tych, którzy zdołali przeżyć te niezwykle ciężkie chwile, o. Kaszuba „był to ksiądz-apostoł z poświęceniem. On został tam, bo mówił: żal mi tych ludzi”.
Istotnie, dla nieludzko masakrowanej katolickiej ludności
jedynym pocieszycielem i opiekunem pozostał o. Serafin.
Była to heroiczna ofiara poniesiona przez niego z miłości
ku ludziom, a płynąca z ukochania Boga, który obdarzył
go charyzmatem kapłańskiego serca.
Wczesną wiosną 1945 roku, kiedy walec wojenny przesunął się na zachód, rozpoczęło się przesiedlenie
polskiej ludności z wschodnich ziem Rzeczypospolitej.
Do biedy i nędzy, jaką przyniosła wojna, doszło brutalne
wydziedziczenie, które - jak na ironię - nazwano „repatriacją”. W rzeczywistości była to ekspatriacja - nieubłagalne
wykorzenienie Polski z tamtych terenów. Umęczona wojną, zdziesiątkowana przez nacjonalistów ludność Kresów
Wschodnich musiała opuszczać swoją ojcowiznę, którą
od licznych pokoleń zamieszkiwała. W większości byli
to starcy, kobiety i dzieci, gdyż mężczyźni, albo zginęli
w obronie swych rodzin, albo wcześniej zostali aresztowani i wywiezieni na Sybir lub też z wkroczeniem Armii
Czerwonej zabrani do wojska. Nie wszyscy jednak chcieli
wyjeżdżać. Wiele rozbitych rodzin postanowiło pozostać
w oczekiwaniu na połączenie się ze swoimi rozproszonymi w czasie wojny i z przywiązania do ziemi rodzinnej.
Obawiano się jednak o nowe niewiadome jutro. O. Serafin - duchowo związany ze swoimi wiernymi - znalazł się
w wielkiej rozterce. Wyjechać na zachód, czy pozostać
z tymi, którzy wyjechać nie chcieli lub nie mogli? Ziemie
wschodnie opuściło duchowieństwo, współbracia zakonni
(z klasztorów w Ostrogu, Olesku, Drohobyczu, Kutkorzu
i Lwowie). Wyjechał jego ojciec z dwoma córkami i wnukami. Wszyscy doradzali, prosili, nalegali nawet, by i on
ratował się, korzystając z prawa „repatriacji”. Postanowił
jednak pozostać. Decyzja ta była z jego strony nową heroiczną ofiarą, która zdumiała odjeżdżających.
Jeden ze świadków owych dni tak wspomina:
„Transporty już odchodziły jedne za drugim. Do głowy
nam nie przyszło, że o. Kaszuba z nami nie wyjedzie. On
już przy pierwszym transporcie powiedział, ze choćby tu
dwóch Polaków zostało, to ja będę trzeci z nimi. On się
poświęcił dla tych ludzi, dla Polaków. Nie chciał ich zostawić. To były tak ciężkie czasy. Tam w dalszym ciągu groziło niebezpieczeństwo utraty życia. To można zaliczyć
do szaleństwa Bożego tam pozostać. To było prawdziwe
skazanie siebie na ofiarę. Takie było nasze przekonanie,
i On w takich strasznych warunkach tam pozostał. To
wszystko cośmy mogli tam znieść i przeżyć, zawdzięczamy tej jego postawie”.
Pozostał, by być duszpasterzem dla tych Polaków, którzy nie opuścili swej ojczystej ziemi. Rozpoczął
nowy etap swej ofiary. Powoli na spalonej ziemi zaczynało
się budzić nowe życie. Polacy, którzy nie opuścili Wołynia,
osiedlali się razem po kilka rodzin w miasteczkach, gdzie
było stosunkowo bezpiecznie. O. Serafin osiadł w mie-
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ście Równe, gdzie pozostało dość dużo Polaków. Przy
opuszczonych kościołach powstawały samorzutnie ko
mitety, które troszczyły się o mienie kościelne i zabiegały,
by przynajmniej od czasu do czasu przyjeżdżał do nich
kapłan, odprawiał Mszę świętą i udzielał sakramentów.
Tym kapłanem był właśnie o. Kaszuba. Dojeżdżał więc
do Łucka, Zdołbunowa, Dubna, Sarn, Ostroga, Korca,
a także większych skupisk Polaków w niektórych wioskach, nawet poza dawną granicą Polski, gdzie nadal
mieszkało wielu katolików. Oczywiście w większości byli
to Polacy świadomi swej narodowości i przynależności
do Rzymsko-Katolickiego Kościoła. Duszpasterska praca
o. Kaszuby na tak rozległym i zniszczonym obszarze nie
była łatwa. Niemal nieustanne podróże oraz przebywanie
w terenie wyczerpywały siły i nadwerężały nietęgie przecież zdrowie. O. Serafin nie oszczędzał siebie i nie szukał
wygody. Był stale do usług wiernych, którzy z utęsknieniem oczekiwali przybycia duszpasterza. Zapobiegliwie
organizował komitety przykościelne, zachęcał wiernych
do trwania w wierze i polskich tradycjach, roztaczał opiekę
nad dziećmi i młodzieżą pozbawioną polskich szkół i patriotycznego wychowania. Wspólne spotkania Polaków
z kapłanem - nie tylko podczas nabożeństwa - krzepiły ich
ducha, umacniały w wierze i narodowych przekonaniach.
Przeszło dziesięć lat, ze zmiennymi kolejami
losu, trwała ta żmudna praca. Z roku na rok narastały
nowe trudności. Grożono lub wprost karano członków
komitetów kościelnych, nakładano coraz to nowe podatki, a przede wszystkim pilnie śledzono ożywioną działalność duszpasterską o. Kaszuby. Czynnikom urzędowym
nie podobała się osoba tego kapłana, który niestrudzenie pracował nad podtrzymaniem wiary i polskiego ducha. Chciano za wszelką cenę pozbyć się tego duchowego przywódcy Polaków. Zaczęto rozgłaszać w prasie
oszczercze artykuły przeciwko o. Serafinowi. Posłużono
się najbardziej niskimi chwytami pomawiając go o niemoralne życie i nadużywanie alkoholu, o oszukiwanie
łatwowiernych ludzi i wyłudzanie od nich pieniędzy. Nikt
z wiernych w to nie wierzył, gdyż wszyscy dobrze znali
swego ukochanego duszpasterza i zdawali sobie sprawę z intencji autorów ogłaszanych artykułów. Dla miejscowych władz administracyjno-politycznych takie artykuły w prasie były potrzebne jako „dowody” przeciwko
niewygodnemu kapłanowi. Urzędnik do spraw wyznań
w Równem 13 kwietnia 1956. roku wezwał do siebie o.
Serafina Kaszubę na rozmowę. Powtórzył mu ogłoszone
w prasie zarzuty, a następnie oświadczył, że zostaje pozbawiony wszystkich praw kapłańskich. Wkrótce po tym
pozamykano kościoły w Równem i w miejscowościach,
do których dojeżdżał. Dla Polaków ogłoszono dodatkową
„repatriacją”. Wywierano również nacisk na o. Serafina,
by wyjechał do Polski; kuszono go udogodnieniami, byle
tylko zechciał usunąć się z tamtego terenu. W tej ponownie trudnej sytuacji - w przekonaniu, że ten utrudzony
kapłan zasłużył już na odpoczynek w kraju - prosili go
siostra i ojciec, radzili przełożeni, by powrócił do Polski.
Jednak ponad wszystkie te prośby i perswazje ważniejsze dlań było niesienie kapłańskiej posługi opuszczonym
rodakom. Pozostał z nimi. Była to już trzecia heroiczna
ofiara dla chwały Bożej i duchowego pożytku wiernych
pozbawionych wszelkiej opieki duszpasterskiej.
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[O. Hieronim Warachim, Apostoł Kościoła Milczenia O.
Serafin Kaszuba”, Biały Dunajec - Ostróg 2000 r., s. 6268]
SÓL ZIEMI CZARNEJ
Jest moim, naszym, wreszcie ojczyzny naszej
świętym obowiązkiem, zadbać nie tylko o godne upamiętnienie miejsc, w których spoczywają niewinnie pomordo
wani, prości, ubodzy ludzie na Wołyniu i na Kresach.
Obowiązkiem nas wszystkich jest żywa pamięć o Tych
Męczennikach Kościoła Domowego, Tym którzy z miłości
do Rzeczypospolitej Polskiej, do ojczystych, rodzinnych
zagród, do polskiej rozmodlonej rodziny, oddali swoje
życie. Szli ufnie w niedzielny ranek 11 lipca, szli całymi
rodzinami na nabożeństwa, lecz nie wiedzieli, że oto dziś
te omodlone ściany Ich Świątyń, staną się Im oto, już niebawem Bramą do życia wiecznego.
Inni z kolei nie chcieli opuszczać rodzinnych chat
i zasiółków, w których na ścianach wisiały poświęcone
krzyże i święte obrazy. Nie chcieli opuszczać chat, w których przeżyli niemal całe życie i w których marzyli, by dożyć też swych ostatnich dni, mówili: „Ja nic nikomu nie
winny, to i mnie ruszać nie będą”. Nie chcieli zostawiać
chorych i niedołężnych na pastwę losu i głodu, by nie
narażać Ich na pewną śmierć w rozszalałej nawałnicy II
wojny światowej. Wreszcie nie chcieli zostawiać dorobku
całego życia, owoców pracy całych pokoleń, by iść w objęcia nieludzkiej machiny hitlerowskiej. Jakże często siadali
w ogrodzie, bądź w zbożu i rzewnie płakali w obliczu, tak
nieludzkich okoliczności z którymi przyszło Im się zmagać. To właśnie Oni sól ziemi czarnej, ziemi wołyńskiej,
żywe zastępy Męczenników Kościoła Domowego, wybieleni we własnej, niewinnej krwi, a dziś przybrani w białe
szaty Zmartwychwstałego Baranka, radośni i orędujący
za nami u Pana.
W sprawie pamięci o ofiarach ludobójstwa banderowskiego na Kresach episkopat Polski wciąż milczy,
jak zaklęty, pisał na swojej stronie, już 21 kwietnia 2013 r.
ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski. I dodawał: „Na szczęście
rzymskokatolicki episkopat Ukrainy; kierowany przez ar
cybiskupa lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego, podjął
dwie odważne decyzje. Jedna dotyczy beatyfikacji, druga
ustanowienia dnia pamięci.
Sprawa ma związek z rozpoczęciem procesu
beatyfikacyjnego ks. Ludwika Wrodarczyka (OMI). W ciekawym ze wszech miar artykule Katolickiej Agencji Informacyjnej (KAI) ze Lwowa czytamy: „W ramach obchodów
70. rocznicy Tragedii Wołyńskiej Ukraińska Konferencja
Biskupia poparła podjęcie starań o rozpoczęcie procesu
beatyfikacyjnego ks. Ludwika Wrodarczyka (1907-43)
- jednej z ofiar tamtych mordów. Decyzja w tej sprawie
zapadła na 41. plenarnym posiedzeniu episkopatu w Berdyczowie w dniach 16-18 kwietnia. Ks. Wrodarczyk był
gorliwym duszpasterzem ze Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej (OMI) i został zamordowany w bestialski
sposób w grudniu 1943 roku.
Od kilku lat Instytut Pamięci Narodowej - Oddział
w Lublinie, Centrum Ucrainicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Katolickie Stowarzyszenie «Civitas
Christiana» organizują na Ukrainie i w Polsce wystawę
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W KRĘGU IDEI SPOŁECZNYCH I RELIGIJNYCH
«Niedokończone msze wołyńskie. Martyrologium ducho
wieństwa wołyńskiego, ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej». W tym roku zostanie
ona wystawiona 14 lipca w katedrze łacińskiej w Łucku.
Znajdzie się tam również odnalezione w archiwum zdjęcie ks. oblata Ludwika Wrodarczyka.
Urodził się on 25 sierpnia 1907 w Radzionkowie
na Górnym Śląsku w wielodzietnej rodzinie górniczej.
W sierpniu 1926 rozpoczął nowicjat w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej
(OMI). Pierwsze śluby zakonne złożył w Markowicach na
Kujawach w 1927. Po studiach w oblackim seminarium
duchownym w Obrze przyjął 10 czerwca 1933 święcenia
kapłańskie. Pierwszą jego placówką było sanktuarium
maryjne w Kodniu nad Bugiem. Od początku lipca 1939
posługiwał na Wołyniu. Mimo trudnych lat wojny, która
wkrótce wybuchła, owocnie pracował nie tylko duszpastersko w nowo utworzonej parafii w Okopach. «Odnotowano, że młody zakonnik, znając właściwości lecznicze
ziół, potrafił nieść ulgę w chorobach swoim parafianom
i mieszkańcom wiosek ukraińskich» - powiedział KAI dr
Leon Popek z lubelskiego oddziału IPN. Dodał, że w czasie - okupacji niemieckiej nie bał się pomagać Żydom.
Instytut Yad Vashem w Jerozolimie nadał kapłanowi pośmiertnie medal «Sprawiedliwy wśród Narodów Świata».
Zdaniem dr. Popka i dr Marii Dębowskiej z KUL autorów biogramu o mężnym oblacie — w nocy z 6 na 7
grudnia 1943, gdy w obawie przed napadem UPA ludność
polska w Okopach uciekła do lasu, ks. Wrodarczyk pozostał w kościele. Tam znaleźli go oprawcy i doprowadzili do
ukraińskiej wsi Karpilówka. Według jednego z najbardziej
wiarygodnych ustaleń po okrutnych torturach ks. Ludwika: nagiego wyrzucono przed dom na śnieg i z rozrąbanej
piersi kat wyrwał mu serce. \Od kilku lat przygotowywany
jest proces beatyfikacyjny ks. Wrodarczyka/
LUDOBÓJSTWO A KOMPROMIS KOŚCIOŁÓW
Przełomem w powyższym spojrzeniu na sprawę
ludobójstwa na Wołyniu i Kresach miała być Deklaracja
Kościołów z Polski i Ukrainy z dn. 28 czerwca 2013 r. ws.
zbrodni wołyńskiej. Przełomu jednak nie było. Niezbyt
dyplomatycznie i dość dosadnie wyraził się w tej trudnej
kwestii ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski, znakomity znaw-

ca tej problematyki i człowiek niezwykle uczciwy, bez
dwóch zdań oddany służbie Kościołowi i Polsce. W wy
wiadzie „Do rzeczy” z 08 lipca 2013 r. ks. Tadeusz, tak
zatem napisał o Deklaracji Kościołów z Polski i Ukrainy
w sprawie zbrodni wołyńskiej: „[...] nie jest on (dokument red.) przełomem. Nie ma w nim ani słowa o tym, kto, gdzie
i dlaczego mordował. Nie ma też ani słowa o stronach
konfliktu czy o samym ludobójstwie. [...] w dokumencie
sygnowanym przez biskupów katolickich nie ma ani słowa o 180 duchownych [...], którzy zostali zamordowani
podczas tego ludobójstwa. Ich mordowano w barbarzyński sposób, niekiedy przycinając piłami na pól [....]”.
Także inne opracowania, dłuższe i krótsze wypowiedzi i komentarze w internecie, właściwie każde z nich
zawiera ziarenka właśnie w powyższym duchu. Zatem
niejako reasumując: Deklaracja Kościołów Polski i Ukrainy jest daleko idącym kompromisem obu stron w sprawie
niezwykle ważnej, w sprawie ludobójstwa dokonanego na
Wołyniu i na Kresach. Po temu jest oczywiste, że wobec
tak dwóch bardzo różniących się stanowisk widzenia,
kompromis musiał być trudny i bolesny, ale to trzeba jasno nazwać i powiedzieć. To nie Ofiary ludobójstwa są
winne dziś tym różnicom i wciąż rodzącym się z tego problemom, ale sprawcy i to nie pan Płk Jan Niewiński oraz
inni Kresowianie są winni napięć, powstających na tej linii stosunków międzynarodowych, ale ci którzy idą w zaparte, odmawiając uznania swej odpowiedzialności za
okrutne ludobójstwo. Naturalnie przy całym szacunku dla
Kościołów i wypracowanego porozumienia, Kresowianie
nie spoczną i będą walczyć do końca. Będą walczyć, aby
prawda została powiedziana do końca i aby to właśnie
prawda powiedziana z miłością, zwyciężyła w tym sporze,
a nie daleko idący kompromis, obliczony na poszukiwanie
pokoju, w jakimś sensie „za wszelką cenę”.
Sprawa Deklaracji Kościołów Polski i Ukrainy
z czerwca 2013 r. będzie jeszcze wielokrotnie powracać
jest bowiem zbyt ważnym dokumentem, by pozostała
zapomniana, bądź by miała być przemilczana przez historyków, jak i znawców tematu oraz miłośników Kresów.
Glasgow (Scotland), 4 lutego 2014.
Źródło:
Wołanie z Wołynia, Nr 1(116) B Rok 20, Styczeń-Luty 2014, s.12-19.

Dnia 5 lutego Kościół obchodzi wspomnienie św. Agaty, panny i męczennicy.
W polskiej tradycji ludowej w tym dniu święci się sól, chleb i wodę,
ale przede wszystkim sól św. Agaty, która ma chronić ludzkie dusze i ciała
przed wszelkim upadkiem i zepsuciem moralnym.
W dawnych wiekach istniało także przekonanie, że akcesoria te,
a zwłaszcza sól, wrzucone do ognia tłumią go i powodują, że przestaje się rozprzestrzeniać.
Wspomnienie o tym, niegdyś powszechnym, zwyczaju zachowało się między innymi
w ludowych przysłowiach:
„Gdzie święta Agata, Bezpieczna tam chata”, czy też inne:
„Sól świętej Agaty, Strzeże od ognia chaty”.
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Jerzy Lesiuk

APEL DO WSZYSTKICH TYCH, KTÓRZY PRAGNĄ
DOBRA POLSKIEGO NARODU I PAŃSTWA
Oto nadeszła godzina, kiedy Polski Naród, tak
bardzo doświadczony potrzebuje ludzi oddanych Bogu i ojczyźnie, gotowych, aby ponieść trud dla wspólnego dobra.
Jedynie tacy mogą budować lepszą przyszłość w oparciu
o Dekalog i Ewangelię. Nadchodzi czas wspólnego działania wszystkich tych, którzy są zaproszeni do wielkiego
dzieła odnowy Polskiego Narodu i budowania państwa na
fundamentach Bożych Przykazań. Jeżeli znajdą się tacy,
którzy zapragną podjąć ten wysiłek, to przede wszystkim
potrzeba jedności opartej na zaufaniu i wzajemnym poszanowaniu tak, aby dobro wspólne stało się wartością
nadrzędną wobec interesów poszczególnych osób i ugrupowań. To wezwanie kierujemy do wszystkich tych, którzy
troszczą się o wspólne dobro naszego Narodu i państwa.
Nie możemy być obojętni wobec tego zła, które niszczy
Polskę. Musimy się zjednoczyć, aby odrzucić wszystko
to, co burzy porządek i ład oparty o 1000-letnią tradycję
naszego Narodu i państwa. Każdy, kto uświadamia sobie wielką spuściznę naszego Narodu, powinien podjąć
się tego trudu budowania jedności i zarazem podążania
wspólną drogą, aby budować nową rzeczywistość.
Jesteśmy zaproszeni do wspólnej pracy dla dobra
Polski. Każdy, kto czuje się Polakiem jest wezwany, aby
bronić Polski przed siłami, których celem jest jej zniszczenie. Nie możemy się na to zgodzić, albowiem jesteśmy
synami i córkami naszych przodków, którzy przelewali
krew za wolność naszego Narodu i państwa. Ta przelana krew nie może być daremną, ale powinna przynieść
wielkie owoce, właśnie w tym czasie, kiedy nasza Ojczyzna w sposób szczególny jest zagrożona. Dlatego też,
pamiętajmy o tym, do czego nas to zobowiązuje, nade
wszystko do przezwyciężenia wszelkich trudności, które
stoją na drodze naszej jedności i zarazem wspólnego
podążania drogą, którą wyznacza nam z jednej strony
Tradycja oparta na kulturze chrześcijańskiej, jak również
na dziedzictwie jakie nam zostało przekazane przez te
wszystkie pokolenia Polaków, dla których odniesienie do
Boga było najważniejsze. To właśnie nasi przodkowie,
walczący o Polskę prawowierną, oddawali swoje życie,
aby następne pokolenia mogły żyć w wolności. Otrzymaliśmy tę wolność i co z nią czynimy? Tak wielu jest tych,
którzy zapomnieli, że o wolność trzeba nieustannie zabiegać. O tę wolność musimy walczyć przede wszystkim
w naszych sercach, aby one były wolne od wszelkiego
zła, abyśmy rzeczywiście stali się dziećmi Bożymi, pragnącymi dobra drugiego człowieka. Właśnie taka droga
stoi przed nami. Potrzeba, abyśmy weszli w przestrzeń
życia duchowego, to właśnie tam się zaczyna nasza droga ku zwycięstwu. Dlatego też, potrzeba naszej osobistej
przemiany, abyśmy się stali ludźmi gotowymi do podjęcia tego wysiłku budowania nowej lepszej rzeczywistości.
Wysiłkiem naszych serc i umysłów jesteśmy zdolni zbudować nową lepszą rzeczywistość. Jednak to wszystko
zależy od naszej jedności, jeżeli wspólnie podejmiemy
ten trud w oparciu o powyższe ideały, to możemy być
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pewni ostatecznego zwycięstwa.
Największą przeszkodą jest podział. Gdyby wszyscy zapragnęli realizować ten plan, to wówczas osiągnęlibyśmy w bardzo krótkim czasie, wszystko to, co jest nam
potrzebne, aby Polska była państwem silnym, niepodległym, troszczącym się o swoich obywateli. Albowiem dobro wspólne może zaistnieć wtedy, gdy znajdą się ludzie
dobrze zorganizowani, zjednoczeni, którzy zapragną realizować wszystko to, co zaplanowali. Ten czas wymaga
od nas w sposób szczególny uświadomienia sobie naszej
sytuacji, gdyż znajdujemy się w centrum ścierania się różnych sił, których celem nadrzędnym jest całkowite podporządkowanie naszego państwa interesom „wielkich” tego
świata, którzy budują nowy porządek, jednak nie w oparciu
o Dekalog, lecz w oparciu o plany dechrystianizacji całych
społeczeństw. To jest podstawowa walka, którą musimy
stoczyć, aby uchronić nasze państwo, nasz Naród przed
zniszczeniem, obronić wiarę i własność, uratować młode pokolenie przed deprawacją i wytyczyć nowe drogi na
lepsze jutro. Jesteśmy zaproszeni do wspólnej budowy
nowej rzeczywistości. Nie możemy być obojętni wobec
tego wszystkiego co nas otacza. Każdy z nas otrzymał
od Boga talenty i powinien nimi służyć dla wspólnego dobra. Jeżeli włączymy się w to dzieło i zapragniemy służyć,
to wówczas uświadomimy sobie jak bardzo jesteśmy potrzebni w tym dziele.
Naród Polski jest powołany do szczególnego zadania, aby być wzorem i przykładem dla innych narodów,
a to dlatego, że wiara w naszym Narodzie jeszcze nie
upadła, że mamy Królową Maryję i mamy wielkiego Orędownika w Niebie Jana Pawła II i tak wielu świętych, którzy nieustannie orędują za naszym Narodem. Potrzeba,
abyśmy sobie uświadomili do czego jesteśmy wezwani,
jakie stoją zadania przed nami, a wówczas podejmiemy
się tego trudu, aby budować wspólnymi siłami tę nową
rzeczywistość.
Naród Polski w sposób szczególny jest wezwany
do jedności, odrzucenia wszystkiego tego, co nie pochodzi od Boga a przyjęcia prawdy wypływającej z Dekalogu
i Świętej Ewangelii. Jeżeli nastąpi takie przebudzenie, to
wówczas możemy być spokojni o naszą przyszłość. Wielu ludzi żyje takim przesłaniem, jednak nie wszyscy. Tak
wielu jest tych, którzy bardzo obojętnie patrzą na wszystko to, co jest przesłaniem Ewangelii, natomiast pociąga
ich duch tego świata. Łatwo wówczas popaść w pułapkę żądzy posiadania dóbr materialnych, doświadczania
wszystkiego tego, co jest zmysłowe i jednocześnie zamykające na prawdziwe światło płynące od Boga. Nikt z nas
nie jest zwolniony, aby przemieniać się na drodze Bożych
Przykazań i Świętej Ewangelii. Odrzucając tę drogę, sami
skazujemy się na zagubienie i poddanie się wpływom tych
ludzi i tych środowisk, które walczą z Bogiem i chcą zniszczyć Kościół nade wszystko Katolicki. Ta potężna walka
nieustannie trwa, dlatego też, nie możemy być obojętni,
musimy się zdecydować po której jesteśmy stronie. Jeżeli
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decydujemy się, aby podjąć te wszystkie zadania, które
stoją przed nami, musimy przyjąć Prawdę wypływającą
z Ewangelii, że sami z siebie nic uczynić nie możemy.
Jedynie w Bogu możemy dokonać naprawdę wielkich
rzeczy, a przede wszystkim podążać drogą Prawdy, budując nową rzeczywistość w oparciu o prawdę, wypływającą z przesłania Świętej Ewangelii i nauczania Kościoła
Rzymsko-Katolickiego.
Co mamy uczynić, aby odnieść zwycięstwo?
Po pierwsze zjednoczyć się, tworząc jedną wielką siłę polityczną, która będzie w stanie pokonać wszelkie
zło, wypływające od tych środowisk, które sprzeciwiają
się Bożym Prawom.
Po drugie; jesteśmy wezwani, aby budować nową
rzeczywistość w oparciu o wyżej wymienione cele.
Po trzecie; potrzeba doprowadzić do uświadomienia wielu milionów ludzi w naszym Narodzie i państwie
w jakim miejscu jesteśmy i co mamy uczynić, aby dobro
wspólne jakim jest Polska niepodległa, żyjąca dostatnio,
stało się rzeczywistością.
Po czwarte; zintegrowanie wszystkich środowisk
narodowych i katolickich, patriotycznych, aby można było
zrealizować ten plan jakim jest urzeczywistnienie pragnienia wielu milionów ludzi w naszym Narodzie do godnego
życia w naszym państwie.
Po piąte; przyjęcie programu porozumienia z jednoczesnym podjęciem działań zmierzających do konsekwentnej realizacji wszystkich zamierzeń zawartych
w programie.
Po szóste; podjęcie wspólnych działań na rzecz
budowy państwa polskiego w wymiarze duchowym, społecznym i politycznym.
Po siódme; powołanie struktur porozumienia, tak
aby dotrzeć do całego Polskiego Narodu z przesłaniem
jakie niesiemy dla całego Narodu.
Realizacja tego programu jest uzależniona od ludzi dobrej woli, którzy przyjmą to wezwanie i zapragną
podążać wyznaczoną drogą. Dlatego też, otwórzmy nasze serca, podejmijmy się trudu realizacji tego wielkiego
zadania jakie stoi przed nami - naprawy państwa polskiego, jego odnowy i stworzenia nowej rzeczywistości, która
będzie odpowiadać czasom w jakich żyjemy.
I od tego czy zechcemy skorzystać z doświadczeń Braci WĘGRÓW, którzy przez upowszechnienie
KRUCJATY RÓŻAŃCOWEJ wymodlili odnowę moralną
i miażdżące zwycięstwo w WYBORACH. Partia Viktora
ORBANA - FIDESZ - zdobyła 2/3 miejsc w Parlamencie
- uzyskując moc sprawczą do zmiany Konstytucji i wielu
złych ustaw!
PROGRAM ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO NARODU
ODNOWIĆ OBLICZE ZIEMI
Stoimy w obliczu zmasowanego ataku na wszystko to, co jest polskie i katolickie, czego konsekwencją jest
głęboki podział w naszym Narodzie i państwie i niemożność zrealizowania tak wielu koniecznych zmian. Dlatego
też, pragniemy połączyć nasze siły, aby osiągnąć wszystkie te cele, które poniżej przedstawiamy:
W oparciu o Dekalog i Świętą Ewangelię łączymy
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się dla dobra Narodu Polskiego. Naszym przesłaniem jest
zjednoczenie Polskiego Narodu, aby ten Naród stał się
suwerennym i niepodległym, aby państwo polskie przyjęło ten kierunek przemiany, który doprowadzi do prawdziwej Niepodległości.
Jesteśmy zdecydowani podjąć wysiłek budowy
państwa w oparciu o program odnowy moralnej i działań
zmierzających do stworzenia takiego ustroju, który będzie
oparty na solidarności i miłości społecznej.
Przystępujemy do działania, którego celem będzie dobro naszego Narodu i państwa. Jesteśmy gotowi
w oparciu o program, budować nową rzeczywistość Królestwa Bożego na polskiej ziemi.
Podążamy wytyczoną drogą Ewangelii i zasad
zawartych w Katolickiej Nauce Społecznej, tak aby dobro człowieka było wartością nadrzędną. W tym dziele
jesteśmy zobowiązani do tworzenia prawdziwej jedności
w oparciu o powyższe ideały.
Podejmujemy wysiłek zjednoczenia Narodu Polskiego tak, aby mogły się zrealizować dążenia naszych
przodków, aby Polska stała się Narodem oddanym Bogu
i jednocześnie realizującym odwieczny zamysł Boży, życia zgodnego z Nauką Chrystusa.
Ten plan chcemy realizować w jedności i wzajemnym poszanowaniu dla tych wszystkich, którzy jeszcze
nie rozumieją takiej potrzeby i konieczności jaką przedstawimy w tym programie.
Wspólnymi siłami chcemy urzeczywistnić najgłębsze pragnienia naszych rodaków, oczekujących pokoju i jedności a zarazem stabilności ekonomicznej i społecznej.
Podejmując ten trud budowania, jedności, mamy
pełną świadomość tak wielu podziałów i niezrozumienia
w naszym Narodzie i państwie, jednak ufając w Bożą
pomoc, jesteśmy przekonani, że możemy zrealizować
ten program. Potrzeba dobrej woli wielu ludzi, którzy tak
samo jak my zapragną Polski wolnej i niepodległej, a bez
jedności nie można tego osiągnąć.
Realizacja tego programu, o którym mówimy będzie możliwa, jeżeli stworzymy oddolne porozumienie różnych organizacji, które utożsamiają się z tym programem.
Dlatego też, apelujemy do ludzi dobrej woli, aby podpisali
się pod tym programem i włączyli się w to dzieło.
Ten program będzie realizowany przez wszystkich tych, którzy się włączą w to dzieło, gdyż wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasz Naród i państwo. Dlatego
musimy wspólnie pracować, podejmując wysiłek formacji
i wspólnego działania, tak aby powstał jednolity program,
wokół którego zjednoczymy się, stając się rzeczywistą
siłą, która będzie w stanie odpowiedzieć na wszystkie
problemy naszego Narodu i państwa.
Realizacja powyższego programu jest możliwa po
spełnieniu następujących założeń: wszyscy, podejmujący
to dzieło powinni utworzyć porozumienie na poziomie powiatu. To porozumienie powstaje poprzez włączenie się
przedstawicieli tych ugrupowań, organizacji, zrzeszeń,
które identyfikują się z powyższym programem, podpiszą takie porozumienie i podejmą regularne spotkania
o charakterze formacyjnym, jak również będą pracować
nad utworzeniem lokalnego programu dotyczącego rozwiązań w dziedzinie spraw społecznych, ekonomicznych,
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kulturalnych, który stanie się podstawą do wyborów samorządowych. Podczas tych prac będą wysuwane postulaty do programu dla całego Polskiego Narodu i państwa
jako przygotowanie do wyborów parlamentarnych. Ta praca j est konieczna z kilku względów:
po pierwsze - przyczyni się do integracji uczestników porozumienia, po drugie - zostanie wypracowany program,
wspólny program, o którym będzie można powiedzieć,
że to jest „nasz” program, po trzecie - wspólna praca zaowocuje wzajemnym poznaniem uczestników i pozwoli
wyłonić najlepszych kandydatów do wyborów samorządowych, a następnie parlamentarnych. Podejmując powyższe działania jesteśmy wezwani do zachowania daleko idącej kultury politycznej przejawiającej się w tym, że
wszelkie podejmowane przez nas działania mają służyć
dobru wspólnemu a nie osobistym korzyściom poszczególnych osób, czy też ugrupowań, które reprezentują
uczestnicy porozumienia.
Program tu przedstawiony jest propozycją dla
wszystkich, którzy pragną zmian w naszym państwie,
którzy się nie godzą z polityką a właściwie anty-polityką
obecnych elit, które dążą do takiego ustroju, który charakteryzuje się upadkiem norm moralnych, lekceważeniem
tej części Polskiego Narodu, która domaga się respektowania wolności słowa, przekazu medialnego, jak również poszanowania naszej kultury i tradycji przekazanej
nam przez przodków. W dziedzinie ekonomii budzi w nas
sprzeciw wobec takich działań, które doprowadzają do
pogłębiającego się bezrobocia, emigracji zarobkowej,
jak również doprowadzaniem do upadku wielu przedsiębiorstw i kompletną zapaścią w dziedzinie demografii,
czego przyczyną jest polityka antyrodzinna. Brak stabilności ekonomicznej doprowadza do niskiego przyrostu
demograficznego a to wpływa na zapaść w różnych dziedzinach, szczególnie w oświacie, ubezpieczeniach społecznych, jak również rzutuje na całokształt gospodarki,
która potrzebuje rozwoju a nie stagnacji.
Nasza przyszłość jest uzależniona od naszej
determinacji w realizacji programu odnowy moralnej
a w konsekwencji, daleko idących zmian w wielu dziedzinach życia społecznego. Potrzeba uświadomienia sobie
naszej słabości i jednocześnie zwrócenie się do
Boga, aby pomógł nam zrealizować Jego zamysł
wobec naszego Narodu. Jeżeli rzeczywiście chcemy, podążać tą drogą, to znaczy, realizując te wszystkie nasze
założenia, musimy być zdecydowani i konsekwentni, aby
osiągnąć zamierzone cele. Może się to dokonać wtedy,
gdy podejmiemy wysiłek naszej osobistej formacji i jednocześnie będziemy stać na straży realizacji powyższego
programu jak również programu, który zostanie wypracowany w wyniku naszej wspólnej pracy. Podążajmy więc
drogą jedności i wzajemnego zaufania, aby plan odnowy naszego Narodu i państwa mógł urzeczywistnić się.
Przystąpmy do wspólnego działania a stanie się to. czego
tak bardzo pragniemy - Polska niepodległa, Naród suwerenny, realizujący program rzeczywistej odnowy zarówno
w sferze duchowej jak i szeroko rozumianej polityki, pojmowanej jako roztropna troska o wspólne dobro.
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RUCH ODNOWY POLSKIEGO NARODU
ODNOWIĆ OBLICZE ZIEMI
PROGRAM
Wysiłkiem serc i umysłów, którzy się łączymy
dla dobra Polskiego Narodu i państwa, chcemy utworzyć
porozumienie, którego głównym celem jest niesienie pomocy tym wszystkim, którzy są uciskani i nie mogą sami
zmienić swojej sytuacji socjalno - bytowej.
Przyjmujemy taki program, który będzie odpowiedzią na wszystkie problemy z jakimi borykają się rodziny i poszczególne osoby: brak pracy i brak perspektyw
rozwoju tak wielu ludzi jest przyczyną pogłębiającego się
ubóstwa i zapaści demograficznej. Dlatego też, będzie
przygotowany specjalny program pomocy rodzinom, absolwentom szkół i wszystkim bezrobotnym, tak aby każdy obywatel naszego państwa mógł czuć się bezpieczny
i miał perspektywy na lepsze jutro.
Podejmujemy wspólne działanie zmierzające do
naprawy finansów państwa polskiego, tak aby następował wzrost wynagrodzeń szczególnie tam, gdzie one są
niskie, nie odpowiadające potrzebom tak wielu ludzi, żyjących w ubóstwie, bądź też na granicy minimum socjalnego.
Podjęcie takich działań, które będą służyły długofalowemu rozwojowi różnych sfer gospodarki w oparciu
o istniejące zasoby energetyczne takie jak węgiel, gaz
łupkowy, źródła geotermalne, ropa naftowa oraz wykorzystanie potencjału energetycznego dla zbudowania takiego systemu, który będzie zabezpieczał potrzeby naszego
państwa na długie lata, budując w ten sposób niezależność energetyczną.
Stworzenie systemu ubezpieczeń społecznych,
który będzie oparty i gwarantowany przez państwo polskie, aby zachować płynność finansową całego państwa,
będzie to wymagało daleko idących zmian w sferze finansów, gdzie siłą napędową tego systemu będzie rozwój
gospodarki, wzrost zatrudnienia, zatrzymanie emigracji
młodych ludzi, stwarzając im godne warunki pracy i płacy.
Przyjęcie takiego programu rozwoju rolnictwa, który spowoduje maksymalne wykorzystanie wielkiego potencjału
zasobów ziemi jaki ma Polska. W ramach tego programu,
przygotowanie narodowego systemu wspierania gospodarstw rodzinnych, tak aby wieś nie wyludniała się, aby
byli następcy w gospodarstwach rodzinnych, którzy będą
mogli prowadzić opłacalną produkcję w wybranym przez
siebie sektorze rolnictwa.
Podjęcie takich działań, które doprowadzą do
rozwoju rodzimego handlu, który stanie się konkurencyjny wobec sieci supermarketów, których właścicielem jest
obcy kapitał.
Przygotowanie takiego systemu rozliczeń podatkowych, który będzie sprzyjał rozwojowi przedsiębiorczości, tworzeniu nowych firm a tym samym przyczyni się do
wzrostu zatrudnienia.
Przygotowanie długofalowego programu modernizacji polskich dróg, tak aby zdecydowanie poprawiła się
jakość podróżowania po polskich drogach, a tym samym
przyczyni się to do rozwoju transportu i inwestycji w różnych miejscach Polski.
Podjęcie takich działań, które przyczynią się do
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zahamowania postępującej degradacji polskiego szkolnictwa i szeroko pojętej edukacji. Wprowadzenie nowych
rozwiązań w dziedzinie nauczania, tak aby podniósł się
poziom wykształcenia zarówno ogólnego jak i zawodowego. W tym celu zostaną podjęte działania, które przyczynią się do zahamowania likwidacji szkół, jak również
podniesienia poziomu polskiego szkolnictwa, tworząc
nowe kierunki, odpowiadające zapotrzebowaniu na rynku
pracy.
Zwiększenie nakładów na służbę zdrowia, zatrzymanie procesów prywatyzacji w tej sferze i stworzenie nowego systemu, który będzie odpowiadał potrzebom
pacjentów, jak również przyczyni się do takich rozwiązań,
które będą sprzyjały skutecznej pomocy wszystkim chorym, a pracownikom zapewnią godziwe warunki pracy
i płacy.
Powołanie do istnienia takiego systemu pomocy
społecznej, który będzie pomagał rzeczywiście tym, którzy tej pomocy potrzebują i jednocześnie stwarza możliwość pomocy tym wszystkim, którzy nie potrafią rozwiązać swoich problemów egzystencjalnych, tak aby wszyscy
najbardziej potrzebujący mogli zaspokoić swoje potrzeby,
aby mogli samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie.
Przygotowanie takich rozwiązań, które będą odpowiedzią na pogłębiające się wymieranie polskiego społeczeństwa: z jednej strony rozwój gospodarki, wzrost zatrudnienia, poprawa bytu materialnego, a z drugiej strony
wspieranie rodziny w różnych momentach jej tworzenia
się i rozwoju. Pomoc młodym małżeństwom w sfinansowaniu mieszkania, jak również zwiększenie nakładów finansowych na zasiłki przy narodzeniu dziecka. Państwo
musi wspierać rodzinę, tak aby każda rodzina mogła rozwijać się, tworząc w ten sposób silne państwo.
Przyjęcie takich rozwiązań, które zapobiegną demoralizacji młodego pokolenia, a jednocześnie ukażą drogę rozwoju młodym ludziom, aby mogli realizować swoje
powołanie, stając się odpowiedzialnymi i dobrze przygotowanymi do podjęcia zadań jakie stoją przed nimi.
W dziedzinie prawa, doprowadzenie do takich
rozwiązań, które będą skutkowały przyśpieszeniem rozpraw sądowych i zarazem spowodują nieuchronność kary
wobec tych, którzy dopuszczają się przestępstw, tak aby
Polacy czuli się bezpieczni w swoim państwie, a zarazem
mieli poczucie istniejącej sprawiedliwości.
Przygotowanie do takich rozwiązań w systemie
prawnym, które przyczynią się do większego upodmiotowienia każdego obywatela, to znaczy: prawo ma służyć

człowiekowi, ma jemu pomagać w różnych dziedzinach
życia a jednocześnie zapobiegać przestępczości.
Przygotowanie takiego systemu wychowania
i szeroko pojętej edukacji, który będzie sprzyjał harmonijnemu rozwojowi szczególnie młodych ludzi, tak aby
mogli realizować i rozwijać swoje zainteresowania, które
przyczynią się do rozwoju ich osobowości, a także będą
istotnym elementem w kształtowaniu postaw, tych którzy
są przyszłością naszego Narodu i państwa.
W dziedzinie szeroko pojętej kultury wspieranie
takich inicjatyw, które się przyczynią do rozwoju i umocnienia tożsamości narodowej, jak również będą podstawą
gwarantującą prawidłowy rozwój naszego pokolenia i tych
pokoleń, które nastąpią po nas.
Zapewnienie wszystkim obywatelom od poczęcia
do naturalnej śmierci ochronę prawną, gdyż każdy człowiek powołany do istnienia jest wartością samą w sobie
i nikt nie ma prawa ingerować w to, czy dany człowiek ma
żyć, czy też można go zabić.
Zapewnienie wszystkim tym, którzy pragną rozwijać się duchowo, możliwości swobodnego praktykowania swojej wiary, tak aby następował rozwój każdego
człowieka w każdej sferze, gdzie sprawy duchowe rzutują
na całość życia człowieka. Pokój wewnętrzny poszczególnej osoby ludzkiej jest gwarantem pokoju między ludźmi i między narodami.
Istnienie państwa polskiego i jego rozwój jest
uwarunkowany daleko idącą współpracą pomiędzy różnymi organizacjami dla dobra wspólnego, dlatego też będziemy dążyli do tego, aby wsłuchiwać się w ten głos zarówno organizacji, jak i poszczególnych ludzi, aby dobro
naszego Narodu i państwa pomnażało się, a wszystko to
co złe, mogło być odrzucone.
Naród Polski będzie istniał tak długo, jak wszyscy
jego członkowie będą podejmowali wysiłek samodoskonalenia, działania dla dobra wspólnego, jak również będzie
istniała świadomość skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. Mówi nam o tym historia naszego Narodu i państwa
związana od samego początku z przyjęciem Chrztu w 966
roku i budowania w oparciu o ideały chrześcijańskie, dzięki którym losy naszego Narodu i państwa kształtowały się
tak, aby trwał nasz Naród i państwo, stając się ostoją Tradycji, Wiary i wszystkiego tego, co stanowi o bycie niepodległego, suwerennego państwa i Narodu.
Stowarzyszenie „Odnowić Oblicze Ziemi”
ul. Armii Krajowej 9/67, 08-110 Siedlce
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Ks. Henryk Nowik

ZIEMIA JEST MATKĄ
Ziemia jest najwyższą wartością człowieka. Od
niej zależy doczesny byt każdego człowieka. Na ten byt
składa się urodzajność gleby i jej zasoby, piękno geologicznej rzeźby terenu, zalesienie licznych ziem, rzeki i jeziora oraz przybrzeżne miejsca rekreacyjne, góry
wyniosłe i doliny rozległe, krajobrazy i malownicze wsie,
rozśpiewany świat ptaków i wielobarwne ogrody i sady,
spokojny lud wsi i miast. Pomiędzy ziemią a człowiekiem
istnieje głęboka więź. Już starożytne plemiona dostrzegały osobliwe związki pomiędzy człowiekiem a ziemią.
Wyrażały je za pomocą realistycznych obrazów, jak np.
ziemia-matka lub ziemia - niewiasta. Sens pojęcia „matki”
wyrażają następujące zwroty: macierz, matka czeladna,
Matka rodzaju ludzkiego, Matka Żywicielka – Alma Mater
(tę nazwę Rzymianie nadawali boginiom, a od średniowiecza zwykło się tę nazwę przypisywać uniwersytetom),
Matka Rodzicielka, matka pszczół, Matki to tajemnicze
postacie z Fausta Goethego, w swym królestwie strażniczki wszystkich kształtów egzystencji, widzą tylko archetypy, istotę rzeczy. Narasta alegoryczna idea Matki
Ziemi. Powszechnie bowiem utrzymuje się myśl o Matce
Rodzaju Ludzkiego – Ewie, o Matce Boskiej i tym samym
o Matce każdego z nas. Jan Paweł II złożył hołd każdej
Matce w imię Matki Ojczyzny, jak głosi pomnik w Sanktuarium Licheńskim. Zatem, gdy mówimy, że ziemia jest
Matka, to głosimy nie jako kult Polskiej Ziemi. Bóg uczynił
człowieka z ziemi i tchnął weń swoje życie, by uczynić go
jej panem. Ziemia jest jakby wielkim ogrodem, którego on
jest jego zarządcą. Stąd tak wielkie oddziaływanie wzajemne. Człowiek bowiem wyciska na ziemi własne piętno, a ziemia jako rzeczywistość życiodajna formuje na
swój sposób psychikę człowieka. Jego myślenie i język
kształtują się pod wpływem obrazów nawiązujących do
ziemi: „kto sieje wiatr zbiera burzę”; lub „z nieludzkiej ziemi”; względnie „Posiejecie sprawiedliwość, a zbierzecie
dobro... Dlaczego uprawiacie zło” (Oz 10,12n). Jedność
człowieka z ziemią jest ciągle utrzymywana w życiu zawodowym, w obyczajach i kulturze ludowej. Tak było w historii i jest jeszcze obecnie, aczkolwiek w dużym zaniku
kulturowym. Stwierdza się dziś znaczny upadek świetnej
przeszłości wsi.
Polska ziemia jest bowiem zagrożona. W niebezpieczeństwie jest odwieczny byt plemienny Ziemi-Matki.
Systematycznie niszczy się powołanie do pracy na roli.
Grozi jej utrata narodowej suwerenności, przez zorganizowaną wysprzedaż ziemi. Pozbawia się jej polskości,
na drodze upadku kultury wiejskiej. Odziera się ją z życia
religijnego, zwalczając tradycje praojców i święte obyczaje pokoleń. Na ten stan moralno-polityczny w Polsce
i w świecie złożyły się głównie dwa dokumenty.
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1) 45 zasad zniewalania narodu-tajna instrukcja
Stalina (Moskwa 1945). Zasady te wyrządziły niewyobrażalne spustoszenie we wszystkich dziedzinach życia naszego narodu i państwa.
2) Prognozy demograficzne ONZ - w konsekwencji których Europa i świat zmierza do samozagłady, przez
stopniowe eliminowanie z nurtów wychowawczych trwałych, niepodważalnych zasad moralnych, zatracając tym
samym granice miedzy dobrem a złem. Nasuwają się tu
następujące zagadnienia:
a) globalizm zagraża wychowaniu;
b) upadek demokracji bez wartości Dekalogu;
c) etyka ministra, posła, radnego ma wpływ na wychowanie pokolenia;
d) nauczyciel winien uczyć i wychowywać;
e) świadomość i moralność posła i radnego ma wpływ na
włodarzenie majątkiem narodowym;
f) etyka posła i radnego wpływa na stan oświaty pokolenia.
Moralny poziom parlamentu, oparty na prawie
naturalnym i Dekalogu, jest gwarantem zachowania lasów, ziemi i jej zasobów dla potrzeb narodu. Stan moralny władzy wykonawczej jest siłą przyciągania wszystkich
Polaków do domu Ojczystego. Ojciec narodu winien chronić przemysł i rolnictwo przed globalizmem międzynarodowym, zmierzającym do państwa światowego, rzecz
jasna - bez prezydentów. Upadek państwa i narodu dokonuje się na drodze demokracji okaleczonej przez brak
Dekalogu w życiu zbiorowym. Demokracja bez Dekalogu i ewangelii jest tyranią. O tym mówi Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Prawa Narodów w nauczaniu
Jana Pawła II. Kościół walczy z cywilizacją śmierci. Głosi
idee, że życie Matki Ziemi zawsze zależało od mądrości
pokoleń, uzdolnionych do pracy na roli, od bohaterskich
zrywów powstańczych, od zbrojnych walk na wszystkich
kontynentach świata, od kultury narodowej i od świętej
wiary Kościoła. Należy dziś zatem powrócić do narodowo-religijnej kultury polskiej i do oświaty minionych wieków. Przez patriotyczne wychowanie i wszechstronne
nauczanie możemy przywrócić poczucie godności i polskości u dzieci i u młodzieży. Oświata, oparta o silną rodzinę i o mądre państwo , może odbudować miłość do
ziemi - Matki naszej, na której Jan Paweł II zawsze składał pocałunek wdzięczności synowskiej.
Wystąpienie w auli Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu w dniu 16.03.2014r.

ѥѥ
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Tadeusz Leduchowski

WSPOMNIENIA KRESOWE
Urodziłem się 25 czerwca 1925 roku w Iwaniczach, gmina Poryck, powiat Włodzimierz. Miejscowość
ta była położona przy linii kolejowej, którą kursowały pociągi osobowe, pospieszne i towarowe. Można było dojechać do miast powiatowych t.j. Włodzimierza, oddalonego
25 km. od Iwanicz i w drugą stronę do Sokola, oddalonego o 18 km od Iwanicz. Przez Włodzimierz można było
dojechać do miast wojewódzkich t.j. Łucka, Pińska, Nowogródka, Wilna i dalej na północ Polski, a przez Sokal
do Lwowa, Tarnopola, Stanisławowa, i dalej na południe
Polski. Pociągi kursowały regularnie i punktualnie. Znając
rozkład jazdy pociągów, gdy stanął zegar, regulowaliśmy
go do czasu przyjazdu któregoś z pociągów. Do naszego
gminnego miasteczka z Iwanicz prowadziła wąskotorówka, którą do stacji kolejowej w Iwaniczach przewożone
były buraki cukrowe, ryby i inne artykuły z majątku hrabiego Czackiego. Należy nadmienić, że w pałacu hrabiego Czackiego w Porycku, mieściła się biblioteka kategorii
krajowej, a może i międzynarodowej.
W Iwaniczach był szpital z dwoma oddziałami:
wewnętrznym i ginekologiczno-położniczym. Był młyn
handlowo-gospodarczy, który posiadał bocznicę kolejową i codziennie z jednej strony podstawiany był transport
kolejowy zboża (głównie pszenicy), a z drugiej strony ładowana była do wagonów mąka pszenna G.G luksusowa
o różnych parametrach, czy gatunkach oraz otręby. Był
tez olbrzymi tartak, który posiadał również bocznice kolejową. W pobliżu Iwanicz były lasy, z których drewno było
dostarczane do tego tartaku, tam przerabiano i tarcicą
wagonami wysyłano do różnych odbiorców w kraju i za
granicą. Wokoło był wiele sadów. Do dziś istnieje nazwa
wiśni wołyńskiej albo Włodzimierskiej. Owoce z okolic
były przywożone do Iwanicz, ładowane do wagonów kolejowych i wysyłane do różnych odbiorców. Jesienią stada
gęsi pieszo prowadzono z okolicznych wsi, ładowano do
wagonów, wysyłano w różnych kierunkach. Mieszkańcy
Iwanicz i okolic poza zajęciami rolniczymi, mieli pracę we
młynie, tartaku, na kolei i w handlu. W Iwaniczach była
apteka i różnego rodzaju sklepy. Dwie szkoły podstawowe. Dzieci i młodzież do szkół zawodowych i średnich dojeżdżała do Włodzimierza i Sokala.
Mieszkańcy Iwanicz to w 40% Ukraińcy, 20% Polacy, 20% Żydzi, 20% Czesi, Rosjanie, 1 Węgier. Ukraińcy
i Czesi głównie to rolnicy, Żydzi – handlarze, Polacy – rolnicy, i pracownicy.
Ziemia, to znaczy gleba, była tak żyzna, że obornik
był dawany tylko pod ziemniaki i buraki. Na tych stanowiskach siana była następnie pszenica, a później jęczmień.,
żyto, owies. Żyto wyrastało tak wysokie, że jesienią, gdy
ziemia zamarzała, a nie było jeszcze śniegu, istniała konieczność wyprowadzania inwentarza krów, aby wyjadały
wyrośnięte żyto. Inaczej śnieg by je przesypał i wydusił.
Pszenica później była siana i rosła intensywnie dopiero
wiosną. Ale wiosną gleba była rozmarznięta i nie można
było tam wyprowadzać już inwentarza. Wobec czego ścinano tą pszenicę sierpami, kosami i karmiono inwentarz
w oborach.
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Mój dziadek Ignacy był gajowym albo leśniczym.
Miał 4 córki i jednego syna (mego ojca) też Ignacego.
Praca na stanowisku mego dziadka była odpowiedzialna
i niebezpieczna. Było wiele złodziei, kłusowników, do których dziadek nie mógł być obojętny, bo stał na straży ładu
i porządku w lesie. Sam ryzykował, a do własnej obrony miał strzelbę, pistolet, psy, konie. Ale dzieci były bezbronne i jako jedynaka, mojego ojca nie posłał do szkoły w obawie o jego życie i mój ojciec wyrósł w gajówce,
czy leśniczówce jako analfabeta. Mój dziadek Ignacy był
wzrostu wysokiego, umięśniony, ale nie gruby. Był Polakiem, pochodził z Łańcuta. Babcia – Maria, również Polka, pochodziła z Łętowi. Była wzrostu wysokiego i tęgiej
budowy. Byłem raz u nich, w gajówce, czy leśniczówce,
która mieściła się w lesie. Ich krowy pasły się na polanie
leśnej, z przyczepionymi dzwonkami na szyjach. W zagrodzie było mnóstwo drobiu: indyków, gęsi, kaczek, kur,
perliczek, a w chlewie, trzoda, inaczej świnie, karmione
również żołędziami. Jedzenia w tym domu nie brakowało,
bo Dziadek zważał tylko na okresy ochronne. Poza tym
nie miał limitu i na własne potrzeby mógł zawsze upolować bażanta, kuropatwę, czy kaczkę dziką, również
kozła, czy dzika. W lesie było mnóstwo grzybów, poziomek, malin, dzikich czereśni i innych owoców. Scenerię
tę urozmaicał przepiękny śpiew różnych ptaków.
Drugi mój Dziadek – Franciszek Wiszniewski był
rolnikiem. Polak, mieszkał w Iwaniczach. Pytałem o jego
rodowód, powiedział, że jego przodkowie też tu mieszkali.
Był niskiego wzrostu i bardzo zaradny. Potrafił w domu
wszystko zrobić, na własne potrzeby. Posiadał nawet
warsztat tkacki, na którym tkał tkaniny lniane, a babcia
szyła z tego ubiory.
Babcia Maria była wzrostu wysokiego, szczupła,
z pochodzenia Niemka, z domu Majer. Babcia zaaklimatyzowała się w Polsce tak, że w czasie drugiej wojny
światowej nie korzystała z pochodzenia i przywilejów, które mieli Niemcy. Dziadkowie pracowali na kilku - hektarowym gospodarstwie i posiadali troje dzieci: Annę, późniejszą moją Mamę, Marię, późniejszą moją chrzestną oraz
Michała, mego wujka. Obejście, t.j dom mieszkalny, stodoła, stajnia, chlew, obora – były kryte strzechą, wymagały częstego remontu. Dziadek młócił w stodole cepem
snopki żyta i dokonywał naprawy dachów samodzielnie.
W środku tych budynków było podwórko, a wewnątrz
tego podwórka kierat, do którego Dziadek zakładał konie,
które ciągnąc ten kierat, uruchamiały młocarnię i tak była
młócona reszta zboża i zmięta słoma służyła na paszę
(owsiana, jęczmienna, pszenna) dla inwentarza oraz na
ściółkę. Inwentarz żywy stanowiły: czarna (kara) klacz
i przychówek od niej, kilka krów z przychówkiem, maciora
z przychówkiem (warchlaki, prosięta), gęsi, kaczki, kury.
Ponieważ krowy były wysokomleczne, nie było kłopotu ze
sprzedażą nadwyżki cieląt. Podobnie źrebiąt od klaczy.
Przy obejściu był ogród i sad, a w tym sadzie różnego
rodzaju i gatunków drzewa owocowe. Czasem jeździłem
z Dziadkiem na pole. Siedząc przy nim, prowadziłem
konie. Na Wigilię Bożego Narodzenia Dziadek z Babcią
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przychodzili do nas i tak jak Chrystus narodził się na sianie, tak i Dziadek ze mną, po wieczerzy, spał na podłodze
na sianku. Zdjęcia Dziadka i Babci są w naszym posiadaniu.
Moja późniejsza Mama – Anna i mój późniejszy
Ojciec Ignacy, poznali się i zakochali w sobie. Dziadek
Franciszek był przeciwny temu, ponieważ moja przyszła
Mama – Anna, podobała się pewnemu osadnikowi, który
miał kilkudziesięciohektarowe gospodarstwo, kilkanaście
hektarów lasu i obiecywał Dziadkowi, że jak Ania wyjdzie
za niego, to wybuduje Dziadkowi nowy dom i nowe obejścia, nie takie, jak te są.
Mój przyszły ojciec był w kłopocie, bo praktycznie nic nie posiadał. Podjął pracę w tartaku i pracując,
rozmyślał nad swoim losem. Delikatnie, od tyłu, podszedł
do niego właściciel tego tartaku – Żyd Fridmann i zapytał: „O czym tak rozmyślasz, Ignaś?”. Mój przyszły ojciec
zwierzył się temu właścicielowi i powiedział mu, że ma
dziewczynę, która jest za nim, ale nie może ją pojąć za
żonę, bo nie mają gdzie mieszkać i opowiedział, dlaczego jej ojciec jest przeciwny temu. Wówczas Fridmann zapytał: „Czy tylko masz ten kłopot? Pomogę tobie. Dam
wam do dyspozycji w moim biurowcu umeblowany pokój
i kuchnię, światło, ciepłą wodę, bezpłatnie, i materiał na
wybudowanie skromnego domku dwuizbowego, również
bezpłatnie. Nie daję terminu, kiedy ten domek macie wybudować i będziecie mieszkać u mnie, do czasu wybudowania tego domku. Gdybyś w międzyczasie znalazł jakąś
pracę bardziej odpowiadającą tobie, to moje przyrzeczenie i moja oferta jest niepodważalna.”.
Mój przyszły Ojciec pobrał się z moją przyszła
Mamą i zamieszkali u Fridmanna. Dziadek Ignacy dał im
grunt pod budowę i ogród, a Dziadek Franciszek morgę
pola, t.j około pół hektara i wybudowali zgodnie z umową skromny domek, składający się z dwóch izb, obora,
chlew. Założyli ogród, posadzili drzewa owocowe, wiśnie,
czereśnie, czeremchę, grusze, jabłonki.
Obejście to z jednej strony graniczyło ze siostrą mojej Babci Wiszniewskiej. Z drugiej strony z polami, a z trzeciej strony z fosą, w której spływała woda ze
młyna. W zimie woda ta nie zamarzała i przylatywały do
niej dzikie kaczki, kuropatwy i inne ptaki. Przy tej fosie
od strony naszego ogrodu posadzone były i rosły topole.
Od domu i obejść do tej fosy odległość wynosiła około
50 metrów. Następnie była szosa, a poza nią około 50
metrów przestrzeń kolejowa i dalej tory kolejowe. I blok
zwrotniczego. Wymienioną przestrzeń kolejową porastała
trawa, na której paśliśmy nasze krowy, uważając, żeby
nie weszły na tory i nie wpadły pod pociągi.
Z czwartej strony rozciągały się łąki: najpierw
suche, potem obniżające się i stopniowo coraz bardziej
mokre i bagniste, do strumienia, wpływającego do rzeki.
Strumień ten nigdy nie wysychał, bo był zasilany wodami
źródłowymi z przylegających łąk, na których było wiele
różnych ptaków i różnej roślinności. Z chwilą nadejścia
wiosny łąki te zmieniały kolory: jak kwitły kaczeńce – były
żółte, jak kwitły inne kwiaty, które nazywaliśmy kaszką –
były srebrne, jak kwitły jeszcze inne kwiaty – były fioletowe itd.
Jak przyszła jesień, na tej suchej części łąki przylegającej do naszego obejścia, grupowały się bociany,
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które z ciekawością obserwowałem. Wśród nich było kilka
bocianów, jakby komisja, do której podchodził każdy bocian i podlegał oględzinom. Po czym odchodził i ustawiał
się w kluczu, jakby w jedynce. Jak był ten klucz sformowany, wznosił się do lotu i dokonywał kilku okrążeń. Ptaki
zmieniały się na prowadzeniu. Ten, który ponosił największy opór powietrza (prowadzący), przelatywał na koniec
klucza, a jego miejsce zajmował ten, który był za nim. Po
czym ptaki te zlatywały z powrotem na łąkę i podlegały dalszym oględzinom czy badaniom przez tą komisję,
i część z nich formowała nowy klucz i odlatywała do ciepłych krajów (na zimę), a niektóre były odstawiane i te
już pozostawały. Jak nadeszła zima, to przychodziły do
obejść i miejscowa ludność przygarniała ich do siebie. Żywiły się drobiem i przechowywały się również z drobiem
– szczególnie z gęśmi w obejściach przeznaczonych dla
drobiu. Na wiosnę parowały się, zakładały gniazda i jesienią, jak były zdrowe, to po wyżej opisanych badaniach
odlatywały do ciepłych krajów na zimę i wiosną, około 19stego marca, t.j. na Józefa, wracały, każdy do swojego
gniazda.
Klimat był ustabilizowany. Od marca śniegi i lody
topniały., wracały ptaki z ciepłych krajów do swoich gniazd.
Łąki pokrywały się zielenią i kwiatami. Od tego pochodzi
nazwa miesiąca kwiecień.
Maj był najpiękniejszym miesiącem wiosny. Wieczorami
rozlegał się przepiękny rechot, jakby śpiew żab. Szumiały
chrabąszcze i osiadały na drzewach. Rano lub w dzień
mieszkańcy strzepywali te owady, bo to były szkodniki
drzew. Zbierano te chrabąszcze do wiader i zalewano
wrzątkiem, następnie karmiono nimi drób.
Wieczorami, zwłaszcza dzieci i młodzież, uczestniczyła w nabożeństwach majowych przy kapliczkach
przydrożnych, śpiewając litanie do Matki Boskiej i inne
pieśni Maryjne. Było tak ciepło, że tylko wierzchnie odzienie było niezbędne, by chronić ciało przed komarami.
Lata były upalne, że na łóżku, bez przykrycia było
za gorąco i spało się na podłodze.
W czasie wakacji wychodziłem na ulice i rozglądałem się, czy jakiś rolnik nie poszedł coś załatwić i nie
pozostawił białego konia. O ile taka sytuacja się nadarzyła, to podchodziłem delikatnie do tego konia z boku
od strony szyi – jeżeli koń był agresywny, gryzł, kopał,
to stulał uszy, jak uszu nie stulał, to znaczy był łagodny.
Wówczas podchodziłem ostrożnie do niego, poklepałem
po szyi i z ogona urwałem mu kilka włosów. Przy zagrodzie, gdzie były gęsi, znalazłem piórko. W sklepie kupiłem
haczyk. W lesie wyciąłem tyczkę z leszczyny. W domu
znalazłem korek i z tych materiałów sporządziłem wędkę.
Ukopałem robaków i wczesnym rankiem poszedłem nad
rzekę. Mama mnie upominała: „Nie przynoś tylko dużo ryb,
bo będziesz przy nich sam robił”. Rzeka była wolnopłynąca, woda czyściutka jak łza, niczym nie zanieczyszczona,
zapach roślin, przybrzeżnych i kwiatów, przepiękny śpiew
ptactwa i tylko zarzuciłem wędkę i już wyciągnąłem rybę
tak, że sporo tych ryb przynosiłem do domu. Zacząłem
je oporządzać, ale Mama włączyła się do tego i mieliśmy
świeży i smaczny obiad. Ryby były różne: karpie, karasie,
płocie, liny, rzadziej szczupak, czy okoń, bo te przegryzały taką wędkę, chociaż przy końcu, przy haczyku dawałem cienki drucik. W wolnym czasie, po południu, przed
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wieczorem graliśmy w siatkówkę, którą rozwieszaliśmy
naprzeciw mego domu na tyczce, miejscem należącym
do PKP.
Jesienią wrzesień był przepiękny, babie lato, zbiory. Październik był różny, drzewa przybierały różne kolory,
w zależności od liści. W listopadzie już te liście opadały
i wskutek opadów deszczu łąki były pozalewane wodą,
która w grudniu zamarzała i stanowiła wspaniałe przeżycia dla dzieci, młodzieży (łyżwy i inne zabawy na lodzie).
Pod koniec grudnia spadł śnieg i rozpoczęła się sanna:
sanie, kuliki, konie przybrane dzwonkami. Wieczorem
przychodzili do nas sąsiedzi: mężczyźni, kobiety, młodzi
śpiewali, kobiety robiły na drutach, przędły, skubały pierze. Mężczyźni mówili o polityce, co przeczytali w prasie.
Spotkanie to urozmaicał rolnik – Polak – Majewski. Był
już w sędziwym wieku. W gospodarstwie fizycznie już nie
pracował – pracowali z jego rodziny młodzi. Opowiadał
on przepiękne bajki. Nie wiem, czy w dzień czytał te bajki,
a wieczorem opowiadał, czy miał taką fantazję, że sam
je zmyślał. Ale zima nie miała tylko blasków, miała również cienie. Były zawieje, zamiecie, silne mrozy tak, że
mój Ojciec ozagacał mieszkanie. Wbijał tyki kilkadziesiąt
centymetrów od ściany i wkładał do tego słomę. Do okien
wkładał słomę tylko na noc.
No i wielki minus, że Ojciec palił papierosy i ci, co
przychodzili do nas, głównie mężczyźni, też. Mieszkanie
było zadymione i ci, co nie palili, w tym moja Mama i ja
również, musieli oddychać tymi spalinami – tym nikotynowym dymem. Czego ja, nie chwaląc się, swojej żonie
i swoim dzieciom nie robiłem. Już w Prudniku odwiedził
mnie mój kolega Falkiewicz Józef, z którym spędziłem 2
lata swego życia w wojsku. Mieszkaliśmy w jednym pokoju, pracowaliśmy w biurze obok siebie. On prowadził
sekretariat ogólny, a ja szkoleniowy w szkole podoficerskiej. Jak tylko wszedł, mówi: „Tadziu, jaki jestem szczęśliwy, że cię widzę, zapalę papierosa”, a ja na to: „U mnie
w domu nikt nie pali i ty Józiu nie będziesz palił”. A on
mówi: „Tadziu, nas jedna wesz gryzła, a ty zabraniasz
mnie zapalić papierosa?” „Józiu, ja ciebie szanuję i poważam, dla dobra mojej rodziny, twego i mego nie pozwolę”.
I nie zapalił.
W maju deszcze były tak ciepłe, że tradycyjnie
wychodziło się z gołą głową na deszcz, „żeby włosy lepiej
rosły”, a wczesnym rankiem o wschodzie słońca wychodziło się „na bosaka” na trawę z rosą, dla zahartowania,
żeby nie chorować na reumatyzm. Ze szkoły czasem,
żeby być szybciej w domu, wracałem przez łąki, na których pasły się owce. Na czele tego stada stał baran, który
mnie często atakował, z tym, że baran ma twardy łeb, ale
nie bije tym łbem z miejsca, tylko z rozpędu i musiałem
stosować unik, tzn. odskok w bok i tylko dzięki Opatrzności Bożej uniknąłem trafienia, które mogło mieć tragiczny
mój koniec.
Sąsiadka Żydówka powiedziała do Ojca mego:
„Ignac, pracujesz ciężko w tartaku, mógłbyś przystąpić
do naszej spółki handlowej, miałbyś lżejszą pracę i lepszy zarobek”. Ojciec jej odpowiedział, że jest analfabetą,
straci pracę, a w spółce będzie oszukany. Na to Żydówka
ta odpowiedziała: „ Mój syn Mendel jest uczciwy i bystry
i będzie pilnował twego interesu jak swego i w tym zaufaj
mnie i jemu. Ojciec zwierzył się z tą propozycją Fridman-

124

nowi, a ten mu powiedział: „Znam tych ludzi i możesz im
zaufać, a ja, jak powiedziałem, słowa dotrzymuję”. Spółka
ta kupowała i sprzedawała różne towary i artykuły w zależności od pór roku: w lecie i jesieni – owoce, późną jesienią i w zimie oraz wiosną – drób, bydło. Ja jako dziecko,
chciałem mieć własny grosz i w czasie wakacji wychodziłem na ulicę, podchodziłem do furmanek, na których
producenci wieźli artykuły do sprzedaży i proponowałem
im, że wskażę im dobre miejsce zbytu i za to otrzymywałem niewielkie wynagrodzenie – drobną kwotę, ale samodzielnie wypracowaną. Wśród ludności zamieszkującej te
tereny spotykałem ludzi bardzo życzliwych i uczynnych
z różnych narodowości. Opisałem już Żyda Fridmanna.
W sąsiedniej miejscowości była Rosjanka – hrabina,
z wykształcenia dentystka – we wszystkie dnie robocze
przyjmowała pacjentów bezpłatnie. Byłem u niej z moją
Mamą. Mama mówi: „Pani doktor, jak to za darmo?”
A ona odpowiedziała: „Mnie wystarczy dochodu z mego
majątku”. Podobnie w Porycku – Polka Zacharczuk, lekarka medycyny, też wszystkich pacjentów przyjmowała
bezpłatnie i również byłem u niej z Mamą. Mama mówi:
„Pani doktor, za darmo?” A ona odpowiedziała: „Mój mąż
jest kierownikiem-zarządcą folwarku hrabiego Czeskiego
i jego wynagrodzenie wystarczy na utrzymanie rodziny.”.
Jak wspomniałem, mieliśmy krowę, albo dwie i na
ich wyżywienie potrzebna była sieczka, t.j. słoma pocięta na drobno. Poszliśmy z ojcem do zamożnego rolnika,
do sąsiedniej wsi – był to Ukrainiec. Ojciec prosił go o tą
sieczkę i powiedział, że przy żniwach, czy wykopkach odpracuje to. Na co ten gospodarz powiedział: „Proszę spojrzeć na nas, na mnie, na moją żonę, na mego syna i córkę
– jesteśmy w pełni sił i dajemy radę w pracy bez pomocy
innych. Proszę do stodoły i brać sieczkę zmieszaną z plewami, przygotowaną dla naszych krów i nie nieść na plecach do domu, syn mój wam to odwiezie. Mam tylko jedną
prośbę do was, jak będziecie w dalszej potrzebie, proszę
do nikogo innego nie iść- przychodzić tylko do mnie, bez
żadnych skrupułów.”. Czasami dobre uczynki skutkują już
w życiu doczesnym. W 1942, kiedy UPA rozpoczęło mordowanie Polaków, przyszedł do p. dr Zacharczyk chłop
– Ukrainiec, mówiąc, że UPA przygotowuje akcję wymordowania Polaków w Porycku i oczekuje tylko chwili, kiedy
załoga niemiecka opuści tę miejscowość. Załoga ta strzegła dóbr posiadłości hrabiego Czackiego (pałac, stawy).
Ostrzegający radził p. dr Zacharczuk, żeby już wyjechała
z Porycka, bo załoga niemiecka w każdej chwili, nawet
nocą, może tą miejscowość opuścić. Mówiąc to prosił p.
Zacharczuk, żeby nie ujawniła jego nazwiska, bo tą informację – doniesienie, UPA potraktowałaby jako zdradę i on
zostałby za to zgładzony w strasznych mękach, i p. dr dostosowała się do tego ostrzeżenia, wyjechała z Porycka,
i jak załoga niemiecka w liczbie około 40 żołnierzy opuściła tą miejscowość, UPA bezkarnie przeprowadziła atak na
Poryck, mordując niewinną i bezbronną ludność polską
w kościele podczas Mszy Św. przy kościele i w miasteczku.
Był też rolnik – pasiecznik, którego zwali znachorem – Ukrainiec. Nie dysponował rentgenem ani gipsem.
Jeżeli ktoś zwichnął lub złamał rękę lub nogę i poszedł do
niego, to ustawił on tą część ciała, włożył do dwóch deseczek – własnej produkcji, obwiązał i nie było przypadku,
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żeby źle złożył i krzywo się zrosło, i wymagało łamania,
i powtórnego zabiegu. Wścieklizna była rozpowszechniona i najczęściej przenoszona przez lisy, które rozwścieczone gryzły bydło na pastwisku, psy przy zagrodach,
a te z kolei zarażały ludzi. Jeżeli ktoś zetknął się z tą chorobą, ale ona jeszcze u niego nie wystąpiła, to szedł do
tego znachora (pomimo, że surowica Pastera już istniała)
i ten lekiem własnej produkcji poczęstował go i nie było
przypadku, żeby ktoś wściekł się.
O leku tym wiem tylko tyle, że znachor ten w miesiącu maju prosił dzieci, żeby zbierały mu określone owady i te owady żywe zalewał miodem, pewien czas to
odstało i gdy przyszedł do niego pacjent, to on przy nim
wymieszał ten miód z tymi owadami i w jego obecności
kazał to zjeść i nie było przypadku, żeby ktoś po tej kuracji
zachorował.
Dzieci chętnie zbierały te owady i przynosiły do
tego znachora, bo on ich za tą usługę częstował miodem
od własnych pszczół. Ten chłop – rolnik – znachor pomagał wszystkim, którzy się do niego zwrócili bezpłatnie.
W jednym z domostw „straszyło”: spadały naczynia stołowe, wywracały się meble itp. a był to dom Ukraińca prawosławnego. Poprosił on do swego obejścia popa,
t.j. księdza prawosławnego, gdyż posądzano o to złe duchy. Pop odmówił odpowiednie modlitwy, pokropił święconą wodą ten dom, ale te dziwy nie ustępowały. W rodzinie
tej był młody chłopak i sąsiedzi zauważyli go, jak pewnej
nocy rozbierał na swoim podwórku własny wóz i składał
go na dachu stodoły. Po ukraińsku zły duch czart, nazywa
się czort, a ponieważ był to młody chłopiec to nazwali go
sąsiedzi Czortok. Później on dorósł, a to przezwisko przy
nim pozostało i nikt z sąsiadów inaczej o nim nie mówił
i inaczej go nie nazywał tylko Czortok.
Ostatnie moje wakacje przeżyłem w 1939 r.
i ukończyłem na szóstej klasie szkoły podstawowej edukację w II Rzeczpospolitej Polski. Niemcy zaatakowali
nasz kraj. Iwanicze zostały zbombardowane przez niemieckie samoloty. Spłonął tartak, młyn, tory kolejowe
zostały pozrywane, pociągi przestały kursować. Jednak
Niemcy w 1939 nie wkroczyli do Iwanicz, dokonał tego
Związek Radziecki na mocy układu Ribentrop – Mołotow.
Sowieci porozklejali plakaty, na których widniało drzewo,
a na korzeniach tego drzewa napisy: na jednym legionista, na drugim osadnik, na trzecim policjant , gajowy, nauczyciel i.t.d. i napis był przy tym drzewie: „To drzewo nie
wystarczy wyciąć, ale należy je wykarczować”.
Rozpoczęli zsyłkę na Sybir. W zimie w największe mrozy zabierali ludność polską do pociągu, do wagonów towarowych nieogrzewanych. Okna były zakratowane, zaciemnione, drzwi pozamykane i strzeżone przez NKWD
i tak wywożono na Sybir. Dużo tych zesłańców wymarło
w drodze, a inni podzielili ich los na Syberii w nieludzkich
warunkach.
Tylko nieliczni przeżyli tą gehennę. Szukając jakiejś szansy przed zsyłką, Ojciec poszedł do pracy jako
stróż przy magazynach zbożowych, a ja jako 14-letni chłopiec do tego samego przedsiębiorstwa jako próbobiorca
„wizirowszczyk”.
Sowietom zależało na tym przedsiębiorstwie, ponieważ
ściągali tam obowiązkowe dostawy zboża od rolników.
Kierownictwo: dyrektor, z-ca dyrektora, główny księgowy,
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kierownik laboratorium Diaczenko, a nawet rozprowadzający stróży byli Sowietami, ale na pracownikach im też
zależało.
Dyrektor miał córkę w moim wieku. Podeszła kiedyś do mnie i mówi: „Pomogę tobie nieść te próbki do
laboratorium” i ta sytuacja się powtarzała. Pewnego razu
mówi do mnie: „Tadzik, daj mi swoje zdjęcie” i dałem jej!
Po jakimś czasie, wolnym od pracy, przechodzę koło „ich
domu” (piszę w cudzysłowiu, bo to był dom po zesłaniu
polskiej rodziny na Sybir), stoi dyrektor przy bramce:
„Wejdź do mnie” mówi. I wszedłem. Wprowadził mnie do
pokoju swojej córki i mówi: „Ja nienawidzę Polaków, ale
kocham swoją jedyną córkę i popatrz, tu ona śpi, a przy
jej łóżku jest twoje zdjęcie, więc dla niej ja ciebie akceptuje i na dowód tego wypijemy” i nalał mnie i sobie wódki do
szklanek (bo kieliszków nie uznawali) i wypiliśmy.
Okupanci po zajęciu Polski ustalili granicę miedzy sobą na rzece Bug oddalonej od Iwanicz kilka kilometrów. Pewnej nocy przyszedł do nas mój kierownik
szkoły ze swoją żoną nauczycielką, również z tej szkoły,
przynosząc ze sobą najcenniejsze lektury: Sienkiewicza,
Mickiewicza, Żeromskiego, żeby przechować je, gdy ich
wywiozą na Sybir. Ponadto proponowali, żebym wziął
ich córkę, również dziecko jak ja i przeprawił się z nią do
części Polski okupowanej przez Niemcy, tj. Generalnego
Gubernatorstwa. Nie przyjęliśmy tej propozycji, ponieważ
była ona bardzo ryzykowna i niepewna. W czerwcu 1941
roku samoloty niemieckie zrzuciły w Iwoniczach desant.
Jeden ze spadochroniarzy, młody chłopiec, może dwa
lata starszy ode mnie, wylądował z karabinem maszynowym w naszym ogrodzie. Rozpoczęła się walka pomiędzy tym desantem, a żołnierzami radzieckimi stacjonującymi w Iwaniczach. Podszedłem do tego Niemca i pytam:
„Gdzie skryć się?”, a on mówi: ”Kładź się za moimi plecami, ja będę cię osłaniał” i strzela z karabinu maszynowego do Sowietów. Jak wojska sowieckie się wycofały, to
poklepał mnie po ramieniu i poszedł dalej. Po chwili przyszedł do mnie dyrektor z mojej pracy z żoną i swoją córką.
Marusia mówi do mnie: „Przedzieramy się przez front na
wschód – chodź z nami”. Odpowiedziałem im, że to jest
zbyt ryzykowne i odmówiłem. Działo się to w czasie walk
lądowych i powietrznych. Samoloty radzieckie bombardowały pozycje niemieckie i odwrotnie, samoloty niemieckie
bombardowały wojska radzieckie, a ponadto toczyły walki
powietrzne miedzy sobą.
Widziałem strącane samoloty – najpierw błysk,
później spadek ze smugą dymu. Z niektórych strąconych
samolotów wyskakiwała obsługa i po rozwinięciu spadochronów lądowała na ziemi. Na zajętych terenach Niemcy
tworzyli silne i liczne posterunki nacjonalistów ukraińskich
oraz dokonywali „łapanek” młodych ludzi (przy pomocy tej
policji do niewolniczych prac przymusowych w ciężkich
i niebezpiecznych warunkach).
Niemcy na front wschodni dla swoich wojsk dostarczali transportem kolejowym broń, amunicje, odzież,
żywność i opał, i zależało im na utrzymaniu sprawności
torów kolejowych. Tych, co pracowali na kolei, nie brali już
do innych prac niewolniczych i ja wybrałem to mniejsze
zło, i poszedłem do pracy na kolej.
Zmieniałem szyny kolejowe, podkłady. Dostałem
półbuty całe z drewna, szmatami pouwijałem te buty na
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nogach, sznurkami skrępowałem i tak pracowałem. Zimy
były mroźne i śnieżne. Odśnieżałem tory, ale na noc przychodziłem do domu i byłem przy rodzinie, już nie jako
niewolnik. Ojciec dalej był stróżem przy zakładach zbożowych. Opału, a szczególnie węgla, nie można było nigdzie
kupić. A węgiel był bardzo potrzebny, nie tylko do opału.
Szczególnie był niezbędny w kuźniach, a trzeba było podkuwać konie, zmieniać obręcze w wozach, klepać lemiesze do pługów. Pieniądze nie przedstawiały już większej
wartości – tylko towar i artykuły. Wobec tego ojciec na
stacji, gdy stanął pociąg, w nocy wchodził do wagonów
węglarki, ryzykując, bo pociąg był ochraniany przez żołnierzy niemieckich i w czasie jazdy tego pociągu zrzucał
z wagonu węgiel, a później, gdy pociąg jadąc pod górę
zmniejszył bieg, to ojciec wyskakiwał, zbierał ten węgiel,
który przed tym wyrzucił i przynosił do domu. Część tego
węgla była przeznaczona do palenia, a reszta dla kowali,
którzy do nas przyjeżdżali i za to przywozili żywność.
Nadszedł czas prześladowania i mordowania Żydów i Polaków, również przez nacjonalistów ukraińskich.
Widziałem, jak wywozili z Iwanicz Żydów. Na każdym
wozie napełnionym Żydami, z przodu siedział policjant
ukraiński, a z tyłu Niemiec. Jeden z wspólników, z którymi
mój ojciec handlował, krzyknął: „Do widzenia Ignac! Do
widzenia na zawsze!”. Miał świadomość, że wiozą ich na
miejsce zagłady.
Po wymordowaniu Żydów, nacjonaliści ukraińscy
rozpoczęli mordowanie Polaków. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), wydała odezwę o likwidacji
Polaków różnymi metodami i sposobami, bo gdy pozostanie tam jeden Polak, to już nie będzie Ukrainy niezależnej (samostinoj). Najpierw byli mordowani w bestialski
sposób ci, z którymi nie zdążyli uporać się Sowieci. Była
rodzina osadników. Może ojciec tej rodziny był legionistą.
Nazwisko Baran. Był kowalem, ślusarzem i rolnikiem.
Miał żonę i czterech synów dorosłych. Wszyscy pracowali
wspólnie w tym gospodarstwie i zakładzie. Pewnej nocy
przyjechało do nich kilka furmanek (wozów) uzbrojonych
nacjonalistów ukraińskich, prawdopodobnie UPA (Ukraińska Powstańcza Armia) z udziałem ukraińskiej policji
z Iwanicz. Jeden z synów był nieobecny w domu, drugi
ożenił się z Ukrainą i mieszkał oddzielnie. Jeden z synów
tej rodziny i ojciec zostali schwytani. Ręce i nogi skrępowano im drutami kolczastymi, wywieziono w nieznanym
kierunku. Torturowano, zadając okrutne cierpienia. Ciała
zmasakrowane wyrzucono na pole przed lasem.
Do księdza w Zabłoćcach (parafii obok Iwanicz),
który odprawiał Mszę Św. również w Iwaniczach, wtargnęli
nocą. U tego księdza był organista, kawaler z Warszawy.
Schwytali go, związali, a ksiądz mówi do nich: „Zostawcie
tego młodego człowieka, weźcie mnie, mordujcie jak tylko
potraficie”. Któryś z tych bandziorów powiedział: „Na ciebie też przyjdzie czas”. 11 lipca 1943 roku nadszedł ten
czas i ksiądz ten – proboszcz, został zamordowany przy
swoim kościele parafialnym w Zabłoćcach.
Baran, który ożenił się z Ukrainką i przyjął prawosławie,
został również zamordowany wraz ze swoją żoną i dzieckiem. Prawdopodobnie dali warunek jego żonie, że jak
zabije swojego męża i dziecko, to udowodni, że jest Ukrainką, a ona nie dokonała tego i wybrała śmierć. Piszę
prawdopodobnie, bo takie warunki UPA stawiała małżeń-
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stwom mieszanym, zzn. Polak z Ukrainką lub Ukrainiec
z Polką. Miałem kolegę Ukraińca – Iwan Mazurok. Jak
przyszli Sowieci w 1939 roku, to wszystką służbę kolejową – polską – usunęli. On jako inteligent ukraiński został
zatrudniony na bloku kolejowym jako zwrotniczy. Niemcy
ograniczyli się do objęcia stanowisk tylko kierowniczych
i na kolei pozostawili średni personel, nawet dyżurnych
ruchu i tak mój kolega pracował jako zbrodniczy, a ja jako
pracownik fizyczny, co nie przeszkadzało, żebyśmy byli
nadal kolegami.
Któregoś dnia Iwan proponuje mnie pójście
z nim w niedzielę po południu do sąsiedniej wsi Drewinie.
„Poznasz tam ładną dziewczynę, a jak ona się tobie nie
spodoba, to tam będą jej koleżanki.” Bez przemyślenia
wyraziłem zgodę i poszliśmy. Dom był jakby przygotowany na naszą wizytę. Stoły nakryte, napełnione żywnością
i napojami. Kilka dziewcząt, kilku chłopców. Zostaliśmy
serdecznie powitani przez tą dziewczynę, jej brata i jej
rodziców. Posadzili nas na honorowych miejscach. Po
mojej prawej stronie siedziała ta dziewczyna (pani domu),
a po lewej mój kolega Iwan. Rozpoczęto ucztę, śpiew.
Śpiewaliśmy ukraińskie piosenki, naturalnie po ukraińsku. W pewnej chwili podchodzi jeden z biesiadników do
jej brata i wywołuje go z izby. Po jakimś czasie brat tej
dziewczyny wywołuje ją. Nagle mnie przyszło do głowy,
że to jest ukraińska wieś, w której nie mieszka żaden
Polak i że komendant policji ukraińskiej w Iwaniczach
pochodzi stąd, i mówię do kolegi: „Iwan, podziękujemy
i wychodzimy”. Chciałem pożegnać tą dziewczynę, a ona
mówi: „Jeszcze się nie żegnamy. Ja was odprowadzę, tylko ubiorę się w płaszcz”, a jej brat mówi: „Jak ty idziesz
z nimi, to ja też, tylko również włożę na siebie płaszcz.”
Pożegnaliśmy rodziców i resztę biesiadników, którzy to
pozostali i wyszliśmy. Przeszliśmy połowę drogi do mego
domu i ja mówię: „Raz jeszcze dziękuję wam za wszystko, ja sam już pójdę do domu”. A ona na to: ”Odprowadzimy ciebie do domu, ty byłeś u nas, poznałeś moich rodziców i ja chcę poznać twoich” i tak dotarliśmy do mego
domu. Zastukałem, Mama i Tato otwarli drzwi, ja mówię:
„Poznałem tą dziewczynkę, jej brata i rodziców, byliśmy
z Iwanem u nich w Drewiniach, serdecznie nas przyjęto
i ugoszczono, a ona ze swoim bratem odprowadziła mnie
i chciała poznać moich rodziców”. Rodzice moi zapraszali, żeby weszli do naszego domu, ale ona powiedziała,
że u nich pozostaje jeden z gości, tylko ona prosi o informację, czy ktoś obcy jest w domu. Mam odpowiedziała: „ Nikogo obcego nie ma”. „A czy nie było?”- zapytała
dziewczyna. Mama odpowiedziała: „Nie”. „To spokojnej
nocy”. Ja podziękowałem za wszystko i tak rozeszliśmy
się. Więcej już jej nie spotkałem i nie przypominam sobie,
i nie wyobrażam, jak wyglądała. Następnego dnia tj. 11
lipca 1943 roku usłyszałem, że w Poryciu podczas sumy
w kościele parafialnym oddział UPA Kurenia Zawidowskiego wymordował Polaków w liczbie około pięćset osób
zgromadzonych na mszy świętej księdza B. Szawłowskiego. Kościół został uszkodzony i podpalony, a ksiądz
proboszcz Bolesław Szawłowski urodzony 1999 roku,
wyświęcony w 1923 roku, został ciężko ranny przy Ołtarzu i zmarł drugiego, czy trzeciego dnia, prawdopodobnie
wskutek odniesionych ran. Oprawcy przyjechali trzema
furmankami (wozami) w niemieckim umundurowaniu.
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Z jednego karabinu maszynowego strzelali do kościoła od
drzwi głównych, a z drugiego od drzwi bocznych, a przez
okna rzucali granaty. Ksiądz Szawłowski od ołtarza powiedział do zgromadzonych wiernych, żeby żałowali za
grzechy, a on udziela wszystkim rozgrzeszenia i w tym
momencie kula go trafiła i padł. Po tym obstrzale bandyci
weszli do kościoła i dobijali tych, u których widzieli jeszcze
życie (czy resztki życia). Sprawdziło się ostrzeżenie dane
lekarce Zaharczuk, że gdy załoga niemiecka wyjedzie
z Porycka, to nastąpi masakra i zagłada Polaków w tym
miasteczku. Datę 11 lipca wybrano na prawosławne święto Piotra i Pawła, a nazwę Porycka zmieniono na Pawływka. W tym dniu ta grupa przestępców wymordowała Polaków w kilku innych kościołach poza Poryckiem, między
innymi w mojej parafii Zabłoćce, gdzie również poniósł
śmierć ksiądz proboszcz i znowu spełniło się powiedzenie oprawców, kiedy zabierali z jego plebanii organistego,
a ksiądz proboszcz powiedział: „Weźcie mnie, a zostawcie tego młodego człowieka, na co oni odrzekli: „Na ciebie
tez przyjdzie czas”. W tych okolicznościach i warunkach
moja obecność w Iwaniczach stała się niebezpieczną i ryzykowną.
Wziąłem kawałek chleba i słoniny, wsiadłem do
pociągu towarowego wracającego od frontu i ze znajomym kolejarzem z obsługi tego pociągu pojechałem do
jego domu w Rawie Ruskiej, a po kilku dniach przyjechała
tam też moja rodzina: Rodzice i siostra Cesia!
Kolejarz ten, który nas przewiózł do Rawy Ruskiej i przyjął do swego domu, porozumiał się z Niemcami
i wzięli parowóz opancerzony i razem z moim Ojcem pojechali do Iwanicz, weszli do chlewni, zabili dwie świnie
nasze. Niemcy wzięli mięso, a Ojcu dali słoninę i z tym
wrócili do Rawy Ruskiej.
Rawa Ruska nie była bezpiecznym miejscem dla
nas. Wyjechaliśmy dalej, do miejscowości zamieszkałej w większości przez Polaków. Wysiedliśmy z pociągu
na stacji Przeworsk. Nie pamiętam, jak znaleźliśmy się
u Wańczyckich. On był emerytowanym maszynistą kolejowym. Miał dwóch synów. Jeden z nich zginął na wojnie,
drugi pracował w ambasadzie za granicą. Mieszkali tylko
dwoje, to jest z żoną. Dom był parterowy, pośrodku był
korytarz, a po obu stronach pokój z kuchnią. Zostaliśmy
umieszczeni w kuchni od strony ulicy. Tam urodził się
mój brat Staszek. Tak, że mieszkaliśmy w czwórkę w tej
kuchni, w jednym pomieszczeniu. Wańczyccy byli dla nas
uprzejmi i życzliwi. Mieli krowę, od której częstowali nas
mlekiem , twarogiem, maślanką, masłem. Nie pamiętam,
czy płaciliśmy jakiś czynsz za mieszanie.
Ojciec mój podjął pracę jako pracownik fizyczny
w cukrowni, w której produkowano prócz cukru marmoladę i olej. Otrzymał jakąś zapłatę, kartki żywnościowe i zawsze jak wracał do domu, to pomimo rewizji na portierni,
przemycał raz trochę cukru, innym razem oleje, jeszcze
innym marmolady. Ja otrzymałem pracę na kolei, ale już
nie jako robotnik na torach kolejowych, ale w biurze jako
odprawiacz pociągów. Dostałem umundurowanie, buty
nie całe drewniane jak w Iwaniczach – skórzane, tylko
na spodach drewnianych i jakieś skromne wynagrodzenie
oraz kartki żywnościowe.
W biurze tym kierownikiem był Niemiec i trzech
Polaków na trzy zmiany, to jest od szóstej do czternastej,
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od czternastej do dwudziestej drugiej i od dwudziestej
drugiej do szóstej. Ponieważ obowiązywała godzina policyjna, to otrzymałem przepustkę, że mnie ona nie dotyczy
i niemieckie kontrole honorowały to. Jak wracałem z pracy do domu, to miałem dużą torbę, w której przynosiłem
węgiel do palenia i kontrole niemieckie również to tolerowały.
Jednym z moich współpracowników był Bytomski
– kilka lat starszy ode mnie, po maturze, władający dobrze językiem niemieckim. On mnie wprowadził do pracy.
O przyjęcie do pracy nie pisałem podania (prośby), nie
wymagano życiorysu – wszystko „na gębę”. Każdy wagon
miał serię i numer. Był okartkowany. Na kartce były napisy: rodzaj przesyłki, nadawca, odbiorca, stacja nadania,
stacja przeznaczenia. Każdy wagon (przesyłka) posiadał
list przewozowy, zawierający identyczne dane. Kierownik
pociągu przyjeżdżającego przychodził z tymi listami do
biura wagonowego i odprawiacz pociągów szedł z nim
do tego pociągu i sprawdzał kartkowania na wagonach
z listami przewozowymi oraz zabezpieczenie (plomby) na
wagonach, i kwitował kierownikowi pociągu odbiór, pozostawiając listy przewozowe w biurze. Przetokowi na podstawie kartkowania na wagonach, wagony adresowane
do Przeworska, podstawiali na rampę. Pozostałe wagony, według przeznaczonego kierunku, formowali na poszczególnych torach. Po uformowaniu pociągu w danym
kierunku, kierownik pociągu sprawdzał spis wagonów
z okartkowaniem i przychodził do biura wagonowego po
listy przewozowe. Szli z odprawiaczem pociągu do tego
składu, sprawdzali listy przewozowe z okartkowaniem
oraz stan wagonów (czy mają plomby). Po tych czynnościach kierownik pociągu kwitował odprawiaczowi odbiór
listów przewozowych i zabezpieczenia przesyłek.
Do domu w Przeworsku, gdzie mieszkaliśmy,
przyszła młoda dziewczyna, Czeszka. Ucieszyła się, że
mnie odnalazła i powiedziała, że zmierza do Czech, a ta
dziewczyna z Rewii, w której domu byłem z kolegą Iwanem Mazurok, prosiła, żeby mnie odszukała i powiedziała, że byłem wówczas rozpoznany przez UPA i wydany
był na mnie wyrok na śmierć męczęńską i byli już wykonawcy tego wyroku i ona i jej brat oraz rodzice, sprzeciwili
się temu, co groziło ich życiu. Dlatego też ona z bratem
swoim odprowadzili mnie do mego domu. Byłem tak lekkomyślny, że nie zapytałem i nie zapisałem sobie imienia i nazwiska tej dziewczyny, ani imienia i nazwiska tej
dziewczyny z Drewii.
Dziękuję Panu Bogu za ocalenie i jak modlę się
za moich dobrodziejów, to bezimiennie i nie wyobrażam
sobie nawet, jak one i oni wyglądali.
W Przeworsku poznałem Władka Pucie i jak poszedłem do ich domu, poznałem jego rodzinę, w tym siostrę Kasię, z którą w roku 1950 zawarliśmy małżeństwo
na czterdzieści trzy lata, to jest do chwili jej śmierci.
Pewnego razu wracałem późnym wieczorem od Puciów
do domu. Wchodząc na podwórko, między rowami zauważyłem jakiś osobników, którzy na mój widok opuścili
głowy, a do mnie podszedł Brud i mówi: „Tadek, żebyś
nie interweniował, bo mam zamiar Wańczyckiemu sprać
tyłek, zabrać mu pistolet i świnie”. Odpowiedziałem, że na
to nie pozwolę i poszedłem nie do domu, lecz do komórki. Złodzieje widocznie pomyśleli, że poszedłem po broń
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i uciekli.

Puciowie mieli krowę i częstowali nas również,
jak Wańczycki, mlekiem i przetworami mlecznymi.
Z dworca głównego zostałem przeniesiony na dworzec
towarowy do biura wagonowego, ale już jako kierownik.
Na tym dworcu nie było Niemców, cała obsługa była polska.
W Przeworsku przeżyłem walki cofających się
Niemców i nacierających Sowietów. W tych okolicznościach ludność wynosiła cukier z cukrowni, a ja przytoczyłem pięćsetlitrową beczkę wina winogron. Na podwórko
(pod górkę) ciężko mnie było tą beczkę wtoczyć i pomógł
mnie w tym kolega. Ojciec mój, widząc to, mówi: „Idę po
jeszcze jedną taka beczkę”, ale już takiej nie było, przytoczył dwustu pięćdziesięciolitrową.
Niemcy wycofali się z Przeworska, a wkroczyli tam Sowieci. Polska załoga kolejowa pozostała ta sama. Sowieci
wypierali dalej cofających się Niemców, a gdy zajęli Wrocław, zostałem przeniesiony, jako kierownik biura wagonowego, na stację Wrocław Nadodrze.

Życie trzeba było układać według własnej inicjatywy. Niemiecka ludność nie została jeszcze wysiedlona. Pomyślałem, że obok dworca trzeba znaleźć jakieś
lokum. Poszedłem do domu przy ulicy na drugie piętro,
zadzwoniłem, otwarto mnie drzwi, wszedłem do mieszkania. Na spotkanie wyszła matka i dorosła córka (okazało
się później, że krawcowa). Byłem w kolejowy mundurze
i mówię: „Czy nie mógłbym tu chwilowo zamieszkać, bo
mam pracę obok na dworcu i tu by mnie odpowiadało.”
Ta Niemka, pani domu, wprowadziła mnie do pokoju swego syna i mówi: „Mój syn zginął na wojnie, to jest jego
pokój. Pan tu zamieszka. Pan mnie przypomina mojego
syna i jest pan bardzo do niego podobny, na pierwszy rzut
oka myślałam, że on wrócił”. Na noc poszedłem tam się
przespać, a jak rano wychodziłem do pracy, ujrzałem przy
oknie chorągiew biało-czerwoną, zwisającą od drugiego
do pierwszego piętra. Tam zamieszkałem.
ѥѥ

ZAPROSZENIE DO RZESZOWA NA PIKIETĘ
W OBRONIE POLSKIEJ ZIEMI I LASÓW

W dniu 20 lutego 2014r. w Rzeszowie w godz. 11.30 – 13.00 przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim przy
ul. Grunwaldzkiej 15, odbędzie się pikieta w obronie polskiej ziemi i lasów oraz przeciwko budowie ferm wiatrowych
i zakazowi tradycyjnego wędzenia przez polskich producentów wędlin, ryb i serów.
Organizatorem demonstracji jest Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi powołany przez
Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP oraz Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny, a także
inne związki i organizacje patriotyczne, które to organizacje zapraszają do udziału w pikiecie z transparentami
i polskimi flagami oraz do podpisywania petycji w sprawie referendum przeciwko wyprzedaży polskiej ziemi i lasów
obcokrajowcom.
Rzeszów, 10.02.14r.
W imieniu organizatorów
Wieńczysław Nowacki
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DEKLARACJA WSPÓŁDZIAŁANIA
UGRUPOWAŃ PATRIOTYCZNYCH I NARODOWYCH
Nasza Ojczyzna znalazła się w niebezpieczeństwie. Podstępem i przemocą wrogowie Polski bezkarnie mszczą
ład moralny, w który zostaliśmy wyposażeni od Chrztu Polski, poprzez wprowadzanie ideologii gender i jednocześnie
dokonuje się bezprawnej wyprzedaży polskiej ziemi i bogactw obcokrajowcom, naruszając suwerenność gospodarczą
Narodu.
Znaczenie ziemi jako kapitału narodowego sięga czasów rzymskich, kiedy to sprecyzowano zasady prawa cywilistycznego, że właściciel ziemi jest właścicielem wszystkiego, co na tej ziemi jest posadowione. Z zasady tej można
wyprowadzić wszystkie tytuły prawne do nieruchomości, jak również ekonomiczne argumenty związane z lokalizacją wszelkiej działalności gospodarczej o charakterze rolniczym i pozarolniczym, jak np. gospodarka leśna, łowiecka,
drzewna, przetwórcza i wypoczynkowa.
W tym miejscu podać należy, że już ponad milion hektarów polskiej ziemi rolniczej pozostaje w dyspozycji
obcokrajowców na podstawie umów dzierżawy, która to ziemia przejdzie w obce ręce, bez przetargów po 1 maja 2016
roku, albowiem w tym terminie mija okres ochronny na zakup polskiej ziemi przez podmioty z kapitałem zagranicznym.
Ponadto, stwierdzić należy, że od 1 lutego 2009 wydano 68 koncesji na wydobywanie torfu, wód leczniczych
i termalnych, 16 koncesji na wydobywanie rud cynku, ołowiu, miedzi siarki i soli. Dodatkowo wydano 60 koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, 14 koncesji na wydobycie węgla brunatnego i 227 koncesji na wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej. Razem stanowi to 394 koncesji na wydobywanie surowców mineralnych w Polsce, co jednocześnie
oznacza zniszczenie kilkuset tysięcy hektarów ziemi rolniczej, na której wytwarzana była zdrowa polska żywność.
Przykładem wywołanych niepokojów społecznych lokalizacją kopalni węgla brunatnego, najostrzej występuje
w Wielkopolsce, w rejonie Krobii Wlkp., gdzie planowana lokalizacja kopalni doprowadzić może do zniszczenia kilku
tysięcy gospodarstw rodzinnych.
W tej sytuacji, wobec coraz liczniejszych protestów w różnych regionach Polski, wzywamy wszystkich obywateli
do obrony polskiej ziemi, lasów i bogactw naturalnych, jako kapitału narodowego i państwowego, będącego gwarancją
niezależności gospodarczej i suwerenności politycznej Narodu i państwa Polskiego.
Podpisali:
Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP - Prezes Kazimierz Chorzępa
Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi - Wieńczysław Nowacki
NSZZ RI „Solidarność” Wielkopolska -Przewodniczący Ryszard Majewski
Komitet Obrony Polskiej Ziemi „Placówka” -V~ce Przewodniczący Jan Piwowarski
Polskie Forum Indowo-Chrześcijańskie „Ojcowizna”- Prezes Leszek Murzyn
Polskie Lobby Przemysłowe - Przewodniczący Prof. dr hab. Paweł Soroka
Konwent Narodowy Przewodniczący Adam Bednarczyk
Poznański Związek Patriotyczny -„Wierni Polsce”- Przewodniczący Bogdan Freag
Redakcja „Wolna Polska” Redaktor Naczelny Zbigniew Rutkowski.
Poznań, 16.03.2014r.
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Krzysztof Kołtun

U KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE
W niegasnącym zachwycie i popularności wśród
czytelników Antykwariatu Kresowego w Chełmie od dziesięciu lat jest postać Józefa Kraszewskiego. Corocznie
na dzień Imienin pisarza, mimo różnej aury, wyjeżdża grupa fanów do dworu jego dzieciństwa w Romanowie.
Muzeum na wieczornej biesiadzie stara się pokazać
szczególnym gościom najciekawsze obiekty i snuje się
opowieść o niestrudzonym życiu pisarza na tle niełatwej
epoki. Tegoroczne odwiedziny – to barwna postać Kajetana Kraszewskiego (młodszego brata autora Starej baśni)
i jego powieści Chełmianie oraz Powstanie Styczniowe
i udział Rodziny Kraszewskich w jego wydarzeniach.
Szczególnie dramatyczne były losy córki pisarza Konstancji Łozińskiej (po mężu), ur. w 1839 r. w Horodźcu, która
jadąc z synkiem za mężem na Sybir, straciła go w wypadku, a w 1871 r. w drodze powrotnej (już jako wdowa), ze
stoczonych sani do koryta rzeki upadając, osierociła trójkę małych wnuków pisarza – wracając ostatecznie z poniewierki. Wstrząsający los polskiej damy i jeszcze jednej
z ofiar Powstania.
Atrakcją w Romanowie jest zawsze nocne ognisko
i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, które niegdyś
żywotnie wpisywały się w życie dworu. U dziadków Malskich, a później u Kraszewskich, śpiewało się we dworze
z staropolskiego, rodowego obyczaju. Podtrzymujemy tę
tradycję.
Zwykle po drodze do Romanowa Kresowianie
wstępują na modlitwę do punickiego kościoła w Hannie
– gdzie w dzieciństwie modlił się wraz z babcią Malską
mały Józio Kraszewski, przed łaskami słynącym obrazem
Matki Boskiej Poczajowskiej. Urokliwy, drewniany kościółek, zachował się do dzisiaj w niezmienionym niemal wyglądzie i tajemniczym wnętrzu. Ślady poety na Podlasiu,
obecne w wielu pamiątkach i miejscach, to zachęta do ich
odwiedzenia na idącą wiosnę.

i podniósł do rangi bohaterów – zwykłych ludzi z Polesia
i Wołynia, a możnym postacie historyczne stawiał przed
oczy, by przypominały o obowiązku służenia Ojczyźnie
i Rodakom. Wielki pisarz Józef Ignacy Kraszewski, tytan
pracy i ojciec polskiej powieści historycznej, na zawsze
pozostanie w sercach wiernych czytelników. Z Romanowa, z dworu dzieciństwa pisarza pozdrawiam, zapraszając w ten cichy zakątek Podlasia.

Kresowiacy przed Dworem. Fot. Tomasz Mordacz

Wnętrze kościoła w Hannie. Fot. Tomasz Mordacz

Dwór w Romanowie. Fot. Tomasz Mordacz

Chełmscy Kresowianie wdzięczni Kraszewskiemu za dwadzieścia powieści wołyńskich polecają dzieła
pisarza tym, którzy zapomnieli o wielkim pisarzu, będącym dzisiaj poza kanonem lektur w szkołach polskich,
zapomnianym celowo i wyciszanym przez media, bowiem stawiał za wzór patriotyzm, honor Polaka, odwagę
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Obraz Matki Bożej Poczajowskiej, przed którym w dzieciństwie modlił
się Kraszewski wraz z prababcią Konstancją. Fot. Tomasz Mordacz

PRZEGLĄD
Henry Kissinger

JAK ZAKOŃCZYĆ KRYZYS UKRAIŃSKI
OD TŁUMACZA: Wypowiedź Henry’ego Kissingera na temat Ukrainy na łamach „Washington Post” jest
tak ważna, że zamieszczamy ją na stronie głównej. Słowa
starego człowieka Kissingera (90 lat) pokazują jaką drogę przeszedł zachód, a zwłaszcza USA, od czasu zimnej
wojny. Drogę do upadku myślenia politycznego, prymitywizmu argumentacji itd. Współczesna argumentacja Obamów i McCainów, rodem z piaskownicy, nawet nie nadaje się do porównania do sposobu myślenia Kissingera.
Zwracam uwagę na fakt, że to, co mówi Kissinger w dużej
mierze pokrywa się ze stanowiskiem Rosji i tymi polskimi głosami, które sprzeciwiają się zachodowi w sprawie
Ukrainy. Jest to, jakże potrzebny, głos rozsądku. Pytanie
tylko, czy są jeszcze na zachodzie ludzie zdolni zrozumieć, co się do nich mówi. Być może jednak, należy na
wystąpienie Kissingera spojrzeć optymistycznie – kto wie,
czy to nie moment przełomowy w obecnym kryzysie ukraińskim. Czytając tekst Kissingera należy pamiętać o tym,
że sytuacja zmienia się szybko, artykuł został opublikowany 5 marca 2014 r., i w związku z tym, niektóre propozycje autora mogą już być, jeśli nie niemożliwe, to co
najmniej trudniejsze do zrealizowania.
Publiczna dyskusja o Ukrainie odnosi się wyłącznie do konfrontacji. Czy jednak zdajemy sobie sprawę
z tego, w jakim kierunku zmierzamy? W moim życiu widziałem cztery wojny rozpoczęte z ogromnym entuzjazmem i społecznym poparciem, które nie wiedzieliśmy
jak skończyć, zaś z trzech wycofaliśmy się jednostronnie.
Testem [skuteczności] polityki nie jest to, jak się ją zaczyna, ale jak kończy.
Zdecydowanie zbyt często kwestia ukraińska
stawiana jest na ostrzu noża: albo Ukraina dołączy do
Wschodu albo do Zachodu. Tymczasem, jeśli Ukraina
ma przetrwać i rozwijać się, nie może opowiedzieć się po
żadnej ze stron przeciwko drugiej – powinna funkcjonować jako most między nimi.
Rosja musi przyjąć do wiadomości, że próba
uczynienia z Ukrainy państwa satelickiego, a co za tym
idzie, ponowne przesunięcie granic Rosji, może ją skazać
na powtórkę z historii samonapędzających się cykli wzajemnych nacisków z udziałem Europy i Stanów Zjednoczonych.
Zachód musi zrozumieć, że dla Rosji Ukraina
nigdy nie będzie po prostu obcym krajem. Historia Rosji
zaczęła się na tzw. Rusi Kijowskiej. Stamtąd promieniowała rosyjska religia. Ukraina była przez wieki częścią
Rosji, a historie obu krajów przeplatały się już wcześniej.
Niektóre spośród najważniejszych bitew o wolność Rosji,
poczynając od bitwy pod Połtawą w 1709 r., miały miejsce
na ukraińskiej ziemi. Flota Czarnomorska – wyraz potęgi
Rosji w rejonie śródziemnomorskim – stacjonuje w Sewastopolu na Krymie, na mocy długoterminowej umowy
dzierżawy. Nawet tak sławni dysydenci jak Aleksander
Sołżenicyn i Josip Brodski kładli nacisk na to, że Ukraina
była integralną częścią rosyjskiej historii i, oczywiście, samej Rosji jako takiej.
Unia Europejska musi uznać, że jej biurokra-
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tyczna opieszałość i podporządkowanie czynnika strategicznego polityce wewnętrznej w negocjacjach nt. relacji
Ukrainy z Europą, przyczyniły się do negocjacyjnego kryzysu. Polityka zagraniczna jest sztuką ustanawiania [wyboru] priorytetów.
Decydującym czynnikiem są Ukraińcy. Żyją
w kraju o skomplikowanej historii i wielojęzycznej strukturze. Zachodnia część została inkorporowana przez
ZSRR w 1939 r. podczas podziału łupów dokonanego
przez Stalina i Hitlera. Krym, którego 60% ludności to
Rosjanie, stał się częścią Ukrainy dopiero w 1954 r., kiedy Nikita Chruszczow, Ukrainiec z urodzenia, podarował
go Ukrainie w ramach obchodów 300-lecia porozumienia
rosyjsko-kozackiego. Zachód jest w dużej mierze katolicki, wschód prawosławny. Zachód mówi po ukraińsku,
wschód przeważnie po rosyjsku. Jakakolwiek próba zdominowania jednej części przez drugą – a taka była [dotychczas] prawidłowość – może prowadzić w ostatecznym
rozrachunku do wojny domowej lub rozpadu. Traktowanie
Ukrainy jako elementu konfrontacji pomiędzy Wschodem
a Zachodem, może storpedować na dekady jakiekolwiek
perspektywy na włączenie Rosji i Zachodu – a zwłaszcza
Rosji i Europy – do współdziałającego systemu międzynarodowego.
Ukraina jest niepodległa zaledwie od 23 lat;
wcześniej, od XIV wieku, była pod różnymi formami obcego panowania. Nic dziwnego, że jej przywódcy nie nauczyli się sztuki kompromisu, tym mniej, z perspektywy
historycznej. Polityka Ukrainy po uzyskaniu niepodległości w sposób wyraźny pokazuje, że źródło problemu leży
w działaniach ukraińskich polityków prowadzących do narzucenia swej woli niesubordynowanym częściom kraju,
najpierw przez jedną frakcję, potem przez drugą. To jest
istotą konfliktu pomiędzy Wiktorem Janukowyczem a jego
główną polityczną rywalką, Julią Tymoszenko. Reprezentują oni dwie części Ukrainy i nie mieli ochoty podzielić
się władzą. Mądra polityka Stanów Zjednoczonych wobec
Ukrainy szukałaby sposobu na doprowadzenie do sytuacji, w której obie strony będą współpracować ze sobą.
Powinniśmy szukać drogi do pojednania, a nie do dominacji jednej ze stron.
Rosja i Zachód oraz – szczególnie – różne frakcje
na Ukrainie, nie działały według tej zasady. Każda ze stron
pogarszała sytuację. Rosja nie będzie w stanie narzucić
rozwiązania militarnego bez doprowadzenia do własnej
izolacji i to w czasie, kiedy jej granice nie są bezpieczne
na wielu innych kierunkach. Dla Zachodu demonizowanie
Władymira Putina stanowi alibi dla braku pomysłu na politykę.
Putin powinien uświadomić sobie, bez względu
na własne pretensje, że polityka militarnych nacisków
może wywołać nową Zimną Wojnę. Ze swej strony Stany
Zjednoczone powinny unikać traktowania Rosji jak niedorozwiniętego, którego trzeba cierpliwie uczyć zasad
postępowania ustanowionych przez Waszyngton. Putin
jest poważnym strategiem – na gruncie rosyjskiej historii. Zrozumienie amerykańskich wartości i psychologii nie
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jest jego mocną stroną. Tak jak i zrozumienie rosyjskiej
historii i psychologii nie jest mocną stroną kreujących politykę amerykańską.
Liderzy wszystkich stron powinni przyjrzeć się rezultatom, a nie rywalizować w pozerstwie. Oto mój pogląd
na rozwiązanie zgodne z wartościami i interesem bezpieczeństwa wszystkich stron:
1. Ukraina powinna mieć prawo do swobodnego wyboru
swoich ekonomicznych i politycznych partnerów, włączając w to Europę [Unię Europejską].
2. Ukraina nie powinna wstąpić do NATO; jest to stanowisko jakie zająłem siedem lat temu, kiedy sprawa ta ostatnio wypłynęła.
3. Ukraina powinna swobodnie kształtować rządy, zgodnie z wolą wyrażoną przez jej naród. Mądrzy przywódcy
ukraińscy powinni działać na rzecz porozumienia pomiędzy różnymi częściami kraju. W wymiarze międzynarodowym, powinni dążyć do pozycji porównywalnej z pozycją
Finlandii. Tamten naród, nie pozostawiając wątpliwości co
do swego poczucia niezależności i współpracując z Zachodem na wielu polach, roztropnie unika instytucjonalnej
wrogości wobec Rosji.

4. Nie da się pogodzić aneksji Krymu przez Rosję z panującym na świecie zasadami. Ale relacje Krymu z Ukrainą
powinny być ułożone na mniej napiętych podstawach. Aby
to uzyskać, Rosja powinna uznać suwerenność Ukrainy
nad Krymem. Ukraina zaś powinna wzmocnić autonomię Krymu w wyborach przeprowadzonych w obecności
międzynarodowych obserwatorów. Proces ten powinien
uwzględniać usunięcie wszelkich dwuznaczności dotyczących statusu Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu.
To są zasady, nie recepty. Ludzie znający region
będą wiedzieć, że nie wszystkie one będą do przyjęcia
przez wszystkich uczestników sporu. Sprawdzianem
[skuteczności zasad, propozycji] nie jest absolutna satysfakcja, ale zbalansowane niezadowolenie. Jeśli jakieś
rozwiązanie oparte na tych bądź podobnych zasadach
nie zostanie osiągnięte, tendencja ku konfrontacji ulegnie
przyspieszeniu. Może się to stać zaskakująco szybko.
Henry A. Kissinger „The Washington Post”, 5 marca 2014 r.
Tłumaczenie Adam Śmiech, Źródło: „Washington Post”
http://www.bibula.com/?p=73829 [23.03.2014]

ѥѥ

Jan Wlobart

GOSPODARKA, UKRAINO!
Najbliższe tygodnie dla ukraińskiej gospodarki to
problem z niewypłacalnością państwa, związany z brakiem możliwości skutecznego egzekwowania podatków,
minimalnymi rezerwami walutowymi oraz brakiem waluty
na sfinansowanie importu. Największym problemem jest
jednak brak jasnych reguł funkcjonowania gospodarki
oraz brak odpowiednich ludzi, mogących wziąć na siebie
ciężar rozpoczęcia procesu zmian.
Ostatnie cztery lata rządów Wiktora Janukowycza to nieustanny deficyt w obrocie handlowym [ostatni
rok to 15 mld $] i spadek rezerw do 16 mld $. Co prawda
zadłużenie nie jest nadmierne i wynosi niespełna 50%
PKB, jednak ze względu na utratę wiarygodności Ukrainy
i bardzo niską wycenę obligacji rządowych przez instytucje ratingowe Ukraina nie ma możliwości pożyczania
pieniędzy. Międzynarodowe instytucje finansowe oceniają, że Ukraina na ten rok potrzebuje co najmniej 7,5 mld
dolarów USA, aby pokryć dług publiczny (z czego około 5
mld dol. długu ma Naftohaz).
Olbrzymim problemem staje się też gwałtowny
wzrost zadłużenia spowodowany podwyżkami emerytur
i pensji oraz dużymi dotacjami do energii. Wzrosty wynagrodzeń w ostatnich kilku latach podniosły pensje realnie o 50 proc., choć gospodarka wzrosła nieznacznie.
Tak więc była to decyzja polityczna, służąca przedłużeniu władzy prezydenckiej. Dodatkowym obciążeniem jest
sztywny kurs waluty ukraińskiej hrywny do dolara USA.
Tylko w tym roku Narodowy Bank Ukrainy [NBU] wydał
2,9 mld dol. w celu utrzymania sztywnego kursu. Gospodarka ukraińska jest „paliwożerna”, a za import gazu trzeba było w 2013 roku zapłacić 14 mld dol.
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W momencie uzyskania niepodległości przez Ukrainę
(1991), dochód na głowę mieszkańca tego kraju był wyższy niż w Polsce o 300$ i wynosił nieco ponad 5000 $.
Była to jedna z najbogatszych republik ZSRR. W roku
2012 wynosił on 7180 $. Dla porównania w Polsce wynosił 21 170 $. Dziś Ukraina jest jednym z najbiedniejszych
państw Europy.
Ukraina zmarnowała pierwsze kilka lat niepodległości i kilka lat wzmagała się z hiperinflacją. Mimo
ustawy prywatyzacyjnej z roku 1992 prywatyzacja w kluczowych gałęziach gospodarki jak energetyka, przemysł
chemiczny czy stalowy odbyła się praktycznie bez kapitału zagranicznego na nieprzejrzystych warunkach. Można
postawić tezę, że większość została zakupiona bez wyceny, znacznie poniżej wartości, czyli ówczesne elity się na
nim uwłaszczyły lub ordynarnie rozkradły. Wszechobecna
korupcja powoduje, że szara strefa na Ukrainie dochodzi
do 50 proc. PKB. Tak zwany „chabar” lub „wziatka” jest
wszędzie obecny, począwszy od banku udzielającego
kredyt, a skończywszy na urzędzie podatkowym. Z tego
też powodu, nie widząc dla siebie miejsca w swoim kraju
w legalnym obrocie gospodarczym, ponad 5 mln Ukraińców pracuje za granicą, przesyłając tylko poprzez system
bankowy w zeszłym roku ponad 9,5 mld dol. Pozostaje
pytanie, ile przetransferowano poza nim?
Położenie geopolityczne Ukrainy zmusza ją do
konkretnego wyboru ścieżki własnego rozwoju. Niestety
ostatnie 20 lat to nieustanne lawirowanie miedzy Rosją
a Unią Europejską. Tak zwane chytre rozgrywanie, kto da
więcej, oraz zaniechanie reform i zmian ustrojowych przyniosło opłakane skutki.
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Umowa stowarzyszeniowa z UE, niepodpisana przez Ukrainę, znosiła praktycznie wszystkie cła na
towary ukraińskie. Według ekspertów dałoby to wzrost
gospodarki o 12 proc. Ukraina mogłaby skorzystać z pomocy unijnych agend w obszarze politycznym i gospodarczym przy negocjacji poczynań stabilizujących i wzmac
niających kraj. Ukraina rozpoczęłaby wdrażanie wzorców
w praworządności, poszanowaniu praw człowieka czy
legislacji. W przypadku unii z Rosją, Ukraina zmuszona
by była do podwyższenie dwukrotne stawek celnych na
towary z UE, co podniosło by cła na towary ukraińskie
eksportowane do Europy. Zaproponowana „pomoc” przez
Rosję w wykupie obligacji za 15 mld, zresztą już nieaktu
alna, praktycznie utrwaliłaby aktualny stan gospodarki
ukraińskiej z jeszcze większym uzależnieniem od Rosji.
Ukraina w roku 2008 otrzymała z Międzynarodowego Funduszu Walutowego [MFW] 16,4 mld dol.
W chwili obecnej mogłaby otrzymać podobną kwotę kredytu, jednak warunkami jej otrzymania jest radykalne obniżenie deficytu budżetowego, zamrożenie płac w sferze
budżetowej, podniesienie VAT na produkty ze stawką
ulgową a także cen gazu dla odbiorców indywidualnych.
Dodatkowo, aby gospodarka ruszyła, należy stworzyć
silne, sprawne, nieskorumpowane instytucje chroniące
biznes przed nadużyciami urzędniczymi i wymuszającymi
czyste reguły gry biznesowej.
Podstawą zmian gospodarczych jest wola zmian
politycznych i determinacja obecnej administracji. Majdan
pokazał, że na to się nie zanosi. Ci, którzy czynnie stawili
opór rozkradaniu kraju i oddali za to życie, praktycznie nie-

wiele mają do powiedzenia, poza Prawym Sektorem czy
bojówką Swobody. Zresztą, oni nie bardzo mają się czym
chwalić, obnoszą się swoim nacjonalizmem w najmniej
pożądanym momencie i szykanują Rosjan mieszkających
na Ukrainie. Partia Udar praktycznie została pozbawiona
wpływu na formowanie rządu tymczasowego. Kluczowe
stanowiska obsadzili przedstawiciele „Batkiwszczyny”
populistki Julii Tymoszenko, która w kawalkadzie jeepów,
lexusów i mercedesów powróciła na Majdan z ustami pełnymi frazesów. Nie do końca zdała sobie sprawę, że nikt
specjalnie na nią nie czeka, ponieważ obecna sytuacja
po części jest jej „zasługą”. Przecież jeszcze w roku 2010
rządziła tym krajem.
Na słabej Ukrainie odgrywa się Rosja anektując Krym i przy okazji łamiąc prawo międzynarodowe,
a w szczególności Memorandum Budapeszteńskie, gdzie
za cenę wyrzeczenia się broni atomowej przez Ukrainę,
stała się ona gwarantem nienaruszalności granic. Co
warte są jej gwarancje, już wiemy.
Ogrom zadań, jakie stoją przed Ukrainą, niemal
przeraża i trudno uwierzyć, że to się uda z obecnymi kadrami. Może jest to czas na tworzenie państwa od podstaw? Przecież miliony Ukraińców pracujących za granicą pokazują, że potrafią uczciwie i wydajnie pracować.
Może to jest szansa dla naszego sąsiada? Choć patrząc
realnie na wszystkie elementy obecnej sytuacji, wielkiej
nadziei nie mam.
„Kurier Galicyjski” 2014, nr 5 (201), s. 10.
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Mirosław Marynowycz

KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI EUROPY JEST DZIŚ NA UKRAINIE
Z prof. Mirosławem Marynowyczem rozmawiają
Marcin Przeciszewski i Andrzej Grajewski.
Ważne jest, aby na obecnym etapie zneutralizować działania Rosji wobec Ukrainy, a tego dokonać może
wyłącznie Zachód - mówi w wywiadzie dla KAI b. więzień
łagrów, prof. Mirosław Marynowicz, wicerektor Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie, prowadzonego
przez Kościół greckokatolicki.
Uczony ostrzega przed powtórną inkorporacją Ukrainy do
Rosji, co spowoduje powstanie imperialnego mocarstwa,
zagrażającego pokojowi.
Prof. Marynowicz - komentując radykalizację nastrojów
na Majdanie i obecność tam flag UPA oraz portretów
Bandery - wyjaśnia, że jako Polacy nie musimy się bać
dzisiejszego ukraińskiego nacjonalizmu. Nie jest on nacjonalizmem etnicznym i nie jest antypolski, lecz jest skrajnie
antyputinowski, skierowany przeciwko rosyjskim planom
dominacji nad Ukrainą. A oto pełna treść wywiadu:
KAI: Co oznacza - Pańskim zdaniem - dla Europy
obecny konflikt na Ukrainie?
Prof. Mirosław Marynowicz: W Europie zachodniej sytuacja na Ukrainie jest często błędnie odczytywana jako konflikt między dwoma nurtami w polityce: jako
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wewnętrzny konflikt tego kraju. Tymczasem na Ukrainie
dokonuje się coś niezwykłego - szeroki obywatelski protest przeciwko złu, jakie niszczy to państwo. Jest to też
wielki ruch społeczny opowiadający się za prozachodnim
kierunkiem rozwoju Ukrainy.
Protesty wybuchły w momencie - powiedzmy
obrazowo - kiedy rządzący bandyci przyłożyli nóż do
gardła narodowi. Jako obywatele opowiadający się za
suwerennym, demokratycznym państwem nie mamy wyjścia - musimy się bronić. Jeżeli będziemy bierni, będzie to
koniec demokracji na Ukrainie. Należy więc protestować
i wysuwać żądania reform, gdyż banda Janukowicza nie
rozumie języka kompromisu. Kompromis rozumiany jest
przez nich jako instrument służący zdobyciu przewagi
i ponownemu zaatakowaniu. Takim kompromisem był
układ zaproponowany opozycji przez Janukowicza, że
on pozostanie prezydentem, a Jaceniuk, jeden z liderów
opozycji będzie premierem. Ale to nie było żadne rozwiązanie, tylko pułapka. Jako premier Jaceniuk nie miałby
niemal żadnych możliwości działania. Trzeba powiedzieć
jasno: to nie nacjonalistycznie nastawiony „Prawy Sektor”
radykalizuje sytuację na Majdanie, lecz prezydent Janukowicz i siły stojącą za nim w tle.
KAI: Jaki jest tego mechanizm?
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- W tle jest rosyjski plan, którego wykonawcą jest
Janukowicz. Rosja chce dziś na Ukrainie przeprowadzić
scenariusz, jaki realizowała już wielokrotnie w historii. Jeżeli w danym kraju ujawnia się opozycyjny potencjał zagrażający imperialnym rosyjskim interesom, to trzeba mu
dać wyrosnąć a później obciąć głowę. A jeśli wykonawcą
będzie Janukowicz, Rosja będzie głosić, że – w przeciwieństwie do Zachodu – nie wtrącała się w sprawy niepodległego państwa. Tak zawsze wyglądała rosyjska,
a później sowiecka propaganda.
Rosja?

KAI: Jakie scenariusze – Pańskim zdaniem – ma

- Moskwa ma zapewne kilka scenariuszy. Pierwszy zakłada, że należy całą Ukrainę spacyfikować. Jeśli
się to nie uda, bo opór będzie bardzo silny, należy grać
na podział państwa: zwasalizować wschód, oddzielając
go od Galicji, czyli Ukrainy zachodniej. A jeśli i to się nie
powiedzie, to można stworzyć np. coś w rodzaju Abchazji
na Krymie. O tym, jaki scenariusz zwycięży, nic pewnego
w tej chwili nie można powiedzieć.
KAI: A jeśli dojdzie do siłowego starcia, bo Janukowicz przecież dysponuje większą siłą, co Pan przewiduje?
- Tylko na krótko może odnieść zwycięstwo,
a w dłuższej perspektywie nie. Wariant siłowy w przypadku Galicji oznaczałby zdobywanie miasta po mieście. Ludzie tu nie poddadzą się bez walki. Ponad 20 lat wolności
zrobiło swoje.
KAI: A czy istnieje możliwość pozytywnego rozwiązania konfliktu drogą dialogu i negocjacji?
- Największym problemem ukraińskiej opozycji
jest działanie wyłącznie reaktywne, reagowanie w odpowiedzi na działanie władzy. Janukowicz dobrowolnie nie
ustąpi. nie ustąpi, a bez jego ustąpienia ewolucja państwa nie jest możliwa. Jesteśmy więc skazani na kontynuowanie oporu. Ale musi być to ukraińskie rozwiązanie
a nie realizacja rosyjskiego planu.
KAI: Jakie siły dominują dziś na Majdanie?
- Jest tam cała mozaika różnych ugrupowań. Kluczową rolę odgrywają swego rodzaju „atamani”, z których
każdy ma swój oddział. Dopóki jest jeden wróg, wszyscy
są zjednoczeni. Ale jeśli wróg zniknie, wtedy będziemy
mieć kłopot. Ponad 50 proc. obywateli Ukrainy popiera
dziś Majdan, ok. 20-30 proc. nie popiera a reszta nie
udziela odpowiedzi.
KAI: Czym się różnią programy poszczególnych
grup na Majdanie?
- Majdan, ten stary - czyli istniejący przez pierwsze dwa miesiące - odbywał się pod hasłem „nie używania siły”. Towarzyszyła temu pewna bezradność polityków
opozycji: Jaceniuka, Kliczki i Tiahnyboka. Nie mając pomysłu jak to prowadzić, jednocześnie nie dopuszczali nikogo do roli lidera. A ludzie widzieli, że to nie przynosi
sukcesów. Stąd 19 stycznia przedstawiciele radykalnych
ugrupowań wraz z Prawym Sektorem ruszyli na ulicę Hruszewskiego, zdobywać budynki rządowe. Ich celem było
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stworzenie linii frontu, gdzie będą starcia.
Psychologicznie ta strategia jest zrozumiała. Wszyscy
widzą, że bezczynność do niczego nie prowadzi, także
negocjacje z Janukowiczem. Nawet ci, którzy mówią o nie
używaniu przemocy, uświadomili sobie, że jej pokazanie
było potrzebne.
KAI: Polskie media są zbulwersowane pojawianiem się na Majdanie ruchu nacjonalistycznego i jego
symboliki: czerwono-czarnych flag UPA, portretów Stepana Bandery, itp. Dlaczego teraz Bandera stał się bohaterem Majdanu, a nie był nim podczas Pomarańczowej
Rewolucji? Kluczowe pytanie brzmi, czy i na ile ten ruch
niesie dziś antypolskie nastawienie?
- Wiem, co czują Polacy, gdy widzą flagi UPA. Ale
musicie sobie zdać sprawę, że obecnie nie jest to nacjonalizm etniczny, skierowany przeciwko Żydom, Polakom
czy Rosjanom. Jest to coś innego: nacjonalizm polityczny, obywatelski. Nie jest on antypolski, antysemicki czy
nawet antyrosyjski -jest to nacjonalizm radykalnie „antyputinowski” skierowany przeciwko Putinowi i jego planom dominacji. Zresztą na Majdanie są przedstawiciele
różnych narodów i nie stanowi to problemu. Jako pierwsi
oddali życie Ormianin i Białorusin. Nawet kijowscy religijni
Żydzi popierają nacjonalistyczny Prawy Sektor. Centralną
ideą jest walka o wolność wszystkich i o godność każdego człowieka.
KAI: A portrety Bandery, przecież był to skrajny nacjonalista w sensie nacjonalizmu etnicznego, opowiadają
cy się za eksterminacją innych, w tym Polaków?
- Ale jego portret wywieszony nad barykadami
spełnia inną funkcję i niesie dziś inne przesłanie. Rosjanie przez dziesięciolecia pracowali, aby Bandera został
wykreślony z historii. Tymczasem nie jest to możliwe, bo
dla wielu Ukraińców był to bohater walczący o wolność,
wielki przeciwnik sowietów. Trzeba, aby Polacy zrozumieli, że Ukraińcy muszą sobie sami poradzić z własną historią. A dopóki istnieje zagrożenie ze strony Rosji, Bandera
nie zostanie tu osądzony. Bandera może zostać sprawiedliwie rozliczony dopiero wówczas, gdy Ukraina będzie
w Europie jako wolny i w pełni demokratyczny kraj.
KAI: Ale Dmitri Jarosz, rzecznik Prawego Sektora powiedział, że Przemyśl i inne powiaty południowowschodniej Polski powinny „wrócić” do Ukrainy?
- Każdy naród ma takich radykałów. Jeśliby Polaków przyjeżdżających do Lwowa zapytać, po której
stronie granicy powinno być to miasto, wiecie, jaka była
by odpowiedź ze strony wielu z nich. Ale kiedy słyszymy
takie zdania, wiemy, że jest to prywatna opinia danego
człowieka, a nie wyraz polityki Rzeczpospolitej Polskiej.
KAI: Powiedział Pan, że Europa nie do końca rozumie to,
co się dzieje na Ukrainie. Co więc powinna zrobić?
- Ważne jest, aby na obecnym etapie zneutralizować
działania Rosji wobec Ukrainy, a tego dokonać może
wyłącznie Zachód, poprzez alternatywny plan. Tylko to
pozwoliłoby na rozwiązanie spraw ukraińskich przez samych Ukraińców. Kraje zachodnie nie mogą umywać rąk,
twierdzić, że Ukrainą jesteśmy już zmęczeni, niech zatem

PRZEGLĄD
Rosja ma nad nią patronat. Jeśli Zachód kontynuować
będzie taką linię, będzie mieć w przyszłości kłopoty z Rosją jako mocarstwem.
To, co mówię, jest oczywiste dla Ukraińców, Polaków czy
Litwinów, ale inne kraje tego nie widzą. Nie są świadome,
że Ukraina włączona na powrót do Rosji, bądź całkowicie podporządkowana jej wpływom, umożliwi odbudowę
mocarstwa, które prędzej czy później zagrozi całej Europie. Odtworzenie Rosji imperialnej jest ewidentnym celem
polityki Putina. Klucz do przyszłości Europy leży dziś zatem na Ukrainie.
KAI: Jak Pan ocenia zachowanie się Polski w czasie obecnych wydarzeń na Ukrainie?
- Jesteśmy wdzięczni Polsce za wsparcie, choć
w 2004 r. było ono większe.
KAI: A czego konkretnie oczekujecie od Unii Europejskiej?
- Kilka dni temu byłem w Kijowie na spotkaniu
z 12 europosłami, którzy tam przyjechali. Przedstawiciel
Majdanu tłumaczył Europę o jedno, realizujcie wasze prawa fiskalne wobec tych obywateli Ukrainy, którzy mają
pieniądze na kontach w bankach na Zachodzie! Wasze
prawo zakazuje gromadzenia pieniędzy pochodzących
z nielegalnego źródła. Przyjrzyjcie się wiec kontom przed
stawicieli obozu władzy i ukraińskich oligarchów. Wiemy,
że dla Janukowicza i innych rządzących Ukrainą pieniądze są najważniejsze. Ewentualna ich utrata byłaby dla
nich największym zagrożeniem. Rozumiem finansowy interes Europy, gdyż pieniądze te pracują i pomagają przezwyciężyć kryzys finansowy. Ale jeśli Europa opiera się
na jakichś wartościach, to prosimy by je stosować.
KAI: A czy widzicie potrzebę nowego planu Marschalla dla Ukrainy?
- To doskonały pomysł. Ale z tym Europa już
się spóźniła. Można zrobić coś innego, w sferze symbolicznej. Takim gestem byłoby zniesienie wiz. Zróbcie to
przynajmniej dla studentów. Im bardziej nasi młodzi będą
związani z Europą tym bardziej Ukraina będzie jej bliższa.
A jeśli chodzi o pomoc finansową Ukrainie ze strony UE
czy USA, nie powinna być przekazywana w ręce Janu
kowicza. Zostanie przejedzona i rozkradziona. Powinny
jej towarzyszyć twarde warunki.
sce?

KAI: Jak może pomóc Ukrainie Kościół w Pol-

- Od Kościoła w Polsce oczekujemy przekazywania do środowisk katolickich w innych krajach, o co faktycznie chodzi na Ukrainie. Można użyć porównania, że
dopóki papieżami byli Włosi, to nie rozumieli, jaka winna być polityka wschodnia Watykanu. Trzeba było Jana
Pawła II, aby Stolica Apostolska to zrozumiała.
KAI: Kościół greckokatolicki zdecydowanie wspiera protest na Majdanie.
- Kapłani towarzyszą manifestującym na Majdanie. Na początku większość z nich pochodziła z Kościoła greckokatolickiego, obecnie chyba jeszcze więcej
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z niezależnego od Moskwy prawosławnego Patriarchatu
Kijowskiego metropolity Filareta. Obecni są też kapłani
rzymskokatoliccy, głównie dominikanie i franciszkanie
z Kijowa. Pojawiają się czasem kapłani z Patriarchatu Moskiewskiego, obecni są także religijni Żydzi i muzułmanie.
Wystawiono specjalny, ekumeniczny namiot modlitwy.
Poparcie Kościołów dla protestujących denerwuje władzę, a szczególnie poparcie ze strony księży greckokatolickich. Patriarcha Światosław, zwierzchnik Ukraińskiego
Kościoła Greckokatolickiego często i z dużą odwagą zabiera głos. Jego przesłanie brzmi: „Cerkiew winna być
tam gdzie naród”. Spowodowało to nawet reakcję ministerstwa kultury, które - w liście adresowanym do abp.
Światosława -próbowało nas zastraszyć likwidacją Ko
ścioła greckokatolickiego. On jednak ich rozbroił, podając
treść listu do publicznej wiadomości.
KAI: A jak można scharakteryzować postawę prawosławia moskiewskiego, obecnego na Ukrainie? Wspiera politykę Putina czy niezależność Ukrainy?
- Prawosławni Patriarchatu Moskiewskiego są
przestraszeni i podzieleni. Jedni są całkowicie za Rosją
i powtarzają hasła jej propagandy, są i tacy, którzy nas
wspierają. Tutejszy zwierzchnik prawosławia Patriarchatu
Moskiewskiego, metropolita Włodzimierz - moim zdaniem
- jest mądrym człowiekiem, Ukraińcem, który zdaje sobie
sprawę, że Rosja jest niebezpieczna. Oficjalnie nie występuje przeciw Rosji, ale też nie występuje za.
A kiedy patriarcha Cyryl ogłosił plan budowy „Ruskiego
Świata” - ścisłego sojuszu prawosławnych z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii - Włodzimierz tego nie poparł.
Nie chce być ambasadorem Rosji w Kijowie. Dopóki
metropolitą jest Włodzimierz, Cerkiew Patriarchatu Mo
skiewskiego na Ukrainie będzie balansować pomiędzy
wiernością Rosji a poparciem dla samodzielności ukraińskiej i jej drogi ku Europie. Problemem jest wiek metropolity. Kiedy niedawno się rozchorował, to promoskiewscy
przeciwnicy chcieli go zdjąć z urzędu. Na szczęście nie
udało się. A potem Włodzimierz podpisał oświadczenie
Wszechukraińskiej Rady Kościołów solidaryzujące się
z manifestującymi i wzywającymi strony do dialogu. Ten
Kościół nie powiedział swego ostatniego słowa.
dniach?

KAI: Co może wydarzyć się w najbliższych

- Nikt nie wie, co będzie jutro. Olimpiada w Soczi kończy się za dwa tygodnie. Dlatego Janukowicz dał
protestującym termin 15 dni na opuszczenie gmachów.
Na tym polega gra prezydenta. Jest obliczona na rozpoczęcie siłowych represji po olimpiadzie. Są i tacy, co
przewidują taką możliwość wcześniej, kiedy uwaga świa
ta będzie skoncentrowana na igrzyskach... Zobaczymy.
Módlcie się za Ukrainę!

Mirosław Marynowicz: w okresie ZSRR działacz Komitetu
Helsińskiego we Lwowie, w latach 1977 - 1987 więzień za
przekonania, dziś znany politolog i wicerektor Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie.
Nr 2 (117) - B Rok 20, Marzec-Kwiecień 2014
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PRZEGLĄD
Gilberte Côté-Mercier

SYSTEM FINANSOWY JEST SYSTEMEM PIENIĘŻNYM
Pierwszą rzeczą, której powinni domagać się dzisiaj obywatele od swoich prawodawców jest zmiana systemu finansowego.
System finansowy jest systemem pieniężnym.
Pieniądze są tworzone przez pewnych ludzi. Tymi ludźmi
są Bankierzy. Pieniądze są niszczone przez tych samych
ludzi. Są nimi ci sami Bankierzy.
Pieniądze są tworzone jako dług obciążający
obywateli - zarówno przedsiębiorców jak i podatników.
Wszystkie pieniądze tworzone są jako dług, który muszą
spłacić obywatele.
Nie ma ani grosza, który przychodzi na świat,
a nie byłby on długiem. Wszystkie pieniądze znajdujące
się w obiegu krajowym są długiem.
Kiedy przemysłowiec rozwija swoje przedsiębior
stwo, czyni to za pieniądze pożyczone z banku. Są to pieniądze stworzone jako dług, który ma zostać przez niego
spłacony.
Kiedy rząd rozwija swój kraj, czyni to za pieniądze
pożyczone z banków. Są to również pieniądze zadłużo
ne, które rząd spłaci za pomocą podatków wyciągniętych
z kieszeni obywateli, podatników.
Kiedy obywatele wytwarzają prywatne dobra,
używają oni zadłużonych pieniędzy. A kiedy tworzą dobra
publiczne, takie jak drogi, używają także zadłużonych pieniędzy.
Obywatele sami wytwarzają prywatne i publiczne
bogactwo. A Bankierzy tworzą wszystkie pieniądze potrzebne do zapłacenia za to bogactwo zbudowane przez
obywateli.
Obywatele pracują używając swoich rozumów
i siły fizycznej. Bankierzy tworzą w tym samym czasie
dług za plecami tych, którzy pracują.

Czy nie sądzicie, że już najwyższy czas, żebyśmy pomyśleli o zmianie tego systemu finansowego?
Czy nie powinniśmy ustanowić systemu finansowego
kontrolowanego przez faktycznych budowniczych kraju,
zamiast pozwalać Bankierom na jego kontrolę, tym, którzy nie wyhodowali nawet ani jednego ziemniaka? Pracownicy wytwarzają dobra, a Bankierzy ich zadłużają.
Kiedy bogactwo jest produkowane i wzrasta w kraju, w tej
samej proporcji wzrasta dług. Dług ten obciąża samych
wykonawców, ale przynosi korzyści Bankierom, którzy się
nawet nie spocili, żeby coś wyprodukować.
Najwyższy, czas, żeby ten sposób tworzenia
pieniędzy został zmieniony! Najwyższy czas!
Potrzebujemy systemu finansowego kontrolowanego przez samo społeczeństwo, to społeczeństwo, które
produkuje i konsumuje, a nie przez system finansowy kon
trolowany przez Bankierów, którzy nie mają nic wspólne
go z produkcją czy konsumpcją i nie są odpowiedzialni
przed społeczeństwem, które produkuje i konsumuje.
Dopóki nasze rządy nie postanowią odebrać
Bankierom kontroli nad tworzeniem i anulowaniem
pieniędzy, dopóty nie będą wypełniały one swojego
podstawowego obowiązku. Nasze rządy powinny odebrać bankom niesprawiedliwą władzę nad pieniądzem
i utworzyć społeczny organizm, który będzie posiadał prawo tworzenia i anulowania pieniędzy: domy kredytu społecznego, odpowiedzialne przed społeczeństwem, a nie
przed prywatnymi osobami.
Michael Edycja Polska Rok XV. Nr 74.
październik – listopad - grudzień 2013

Najwyższy, czas, żeby ten sposób tworzenia pieniędzy został zmieniony!
Najwyższy czas!
Potrzebujemy systemu finansowego kontrolowanego przez samo społeczeństwo,
to społeczeństwo, które produkuje i konsumuje,
a nie przez system finansowy kontrolowany przez Bankierów,
którzy nie mają nic wspólnego z produkcją czy konsumpcją
i nie są odpowiedzialni przed społeczeństwem, które produkuje i konsumuje.
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Louis Even

KREDYT SPOŁECZNY
Kredyt Społeczny chce, żeby każdy bez wyjątku członek
społeczeństwa korzystał z życia w tym społeczeństwie.
Żąda on dla każdego bez wyjątku odpowiedniego udziału
w obfitości dóbr narodowych, który to udział ma gwarantować wystarczające środki do życia.
Ponieważ to system monetarny nie działa właściwie,
Kredyt Społeczny potępia obecny sposób tworzenia pie
niędzy i domaga się sposobu, który jest bliższy zdrowemu
rozsądkowi.
Dzisiaj pieniądze tworzone są przez banki dla ich ko
rzyści, wprowadzając rządy i przedsiębiorstwa w długi.
Ten sposób tworzenia i emitowania pieniędzy daje prywatnym bankom władzę kontroli całego społeczeństwa.
Kredyt Społeczny chce, żeby społeczeństwo samo tworzyło wszystkie pieniądze, których potrzebuje na sfi
nansowanie produkcji i dystrybucji dóbr.
Kredyt Społeczny utrzymuje, że wszystkie nowe pie
niądze, związane z rozwojem zdolności produkcyjnej narodu należą do społeczeństwa, a nie do osób prywatnych;
ponadto, te nowe pieniądze muszą być też dostarczone
społeczeństwu, to znaczy każdemu obywatelowi.
Przez uwolnienie człowieka od podporządkowania pieniądzom Kredyt Społeczny umożliwi mu wejście w erę bezpieczeństwa ekonomicznego i osobistej wolnościPrzez
uznanie wspólnego społecznego dziedzictwa Kredyt Społeczny rozwija ducha solidarności i braterstwa.

Kredyt Społeczny domaga się:
Pieniądze muszą być tworzone przez naród w powiązaniu
z możliwościami produkcyjnymi i potrzebami konsumentów;
Wszystkie nowe pieniądze muszą być dostarczone konsumentom: przez tej samej wielkości dywidendę narodową
przekazywaną każdemu mężczyźnie, kobiecie i dziecku
w kraju, przez rabat w cenach detalicznych obliczony tak,
żeby zrównoważyć siłę nabywczą w rękach konsumentów z cenami. Rabat ten na korzyść konsumentów jest
zrekompensowany kupcom detalicznym poprzez emisję
nowego kredytu.
Nowe pieniądze dostarczone w ten sposób społeczeństwu
bez żadnego wzrostu podatków zwiększą sprzedaż i zlikwidują bezrobocie.
Dywidenda dla każdego mieszkańca ułatwi warunki życia
rodzin wielodzietnych, gdzie każdy członek rodziny otrzyma swoją własną dywidendę.
Możliwość sprzedaży dóbr przy istnieniu wystarczającej
ilości pieniędzy wzmocni własność prywatną, pozwoli rolnikom i przedsiębiorcom wykonać ich zobowiązania oraz
rozwinąć produkcję dla większego dobra; wszystkich konsumentów kraju.
Michael, Edycja Polska. Rok XV. Nr 74
październik - grudzień 2013. s. 26
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Janusz A. Lewicki

DEWIDENDA NARODOWA DLA KAŻDEGO SZWAJCARA
W Szwajcarii mamy do czynienia z demokracją
bezpośrednią. Kilka razy w roku obywatele tego kraju po
dejmują decyzje legislacyjne w formie referendów. Refe
rendum odbywa się, gdy zostanie zebranych 100 tysięcy
podpisów wśród 8 milionów Szwajcarów.
Na początku 2014 r. Szwajcarzy zagłosują nad
projektem „podstawowego dochodu”. Zgłoszona niedawno propozycja zakłada, że każdy obywatel miałby bezwa
runkowo co miesiąc otrzymywać od państwa świadcze
nie w wysokości 2,5 tysiąca franków (trochę więcej niż
8,5 tys. zł). Według autorów tego pomysłu hańbą jest,
że w tak rozwiniętym kraju, gdzie roboty i komputery od
dawna zastępują ludzi, ich dochód jest wciąż powiązany
z wykonywaną pracą.
Środowiska, które doprowadziły do tego referendum, znają doktrynę Kredytu Społecznego Douglasa.
Jednym z jej głównych założeń jest zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego dla każdego. W dzisiejszych
czasach obfitości i rozwoju technologii, który to rozwój
likwiduje czesnym systemie ekonomicznym na świecie.
MICHAEL tradycyjne miejsca pracy, gwarantowany bezwarunkowy, pisze o tym od ponad siedemdziesięciu lat.
comiesięczny dochód dla każdego bez wyjątku, zapewNa początku 2013 r. rozpoczęto zbieranie pod-
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pisów pod inicjatywą obywatelską Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego (Unconditional Basic Income), dotyczącego wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jeśli do
połowy stycznia 2014 r. uda się zebrać milion podpisów
z co najmniej 7 krajów, Komisja Europejska będzie zobowiązana do rozpatrzenia inicjatywy i zorganizowania
posiedzenia publicznego w Parlamencie Europejskim.
Zbieranie podpisów odbywa się poprzez internet. Roz
propagowanie informacji na ten temat jest jednak niezbyt
duże i prawdopodobnie nie uda się zebrać odpowiedniej
ilości podpisów. Jednak już sama inicjatywa i materiały zamieszczone w Internecie, w tym film wyjaśniający
ideę bezwarunkowego dochodu dla wszystkich (na stronie: basicincome 2013.eu), są wyrazem zmieniającej się
świadomości społecznej. Nie ma tu jeszcze propozycji
zmiany systemowej, jaką jest np. Kredyt Społeczny, ale
takie inicjatywy w ramach istniejącego systemu prowadzą
do głębszych zmian, które muszą nastąpić.
MICHAEL. Rok XV . Nr 74. październik – grudzień 2013
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PRZEGLĄD
Alain Pilote

FAŁSZYWY POKÓJ ANTYCHRYSTA POPRZEZ RZĄD ŚWIATOWY
Koniec czasów
Objawienie chrześcijańskie uczy, że świat nie będzie trwał wiecznie. Pewnego dnia Bóg zakończy istnienie
ziemskiego świata. Kościół nie zna daty tego wydarzenia,
tylko Bóg Ojciec to wie: „Lecz o dniu owym i godzinie nikt
nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec” (Mt
24,36).
Jezus Chrystus pozostawił jednak wiele proroctw,
które dostatecznie jasno pozwalają nam zrozumieć od
krycie tego, co będzie poprzedzało koniec czasów, a co
się nazywa „znakami czasów”. Przed Jego drugim i osta
tecznym przyjściem w Dniu Ostatecznym, Jezus Chrystus
przygotuje serca ludzi poprzez szereg wydarzeń. Czy jest
jakiś oficjalny tekst Kościoła katolickiego na temat wydarzeń poprzedzających koniec czasów? Tak, możemy go
znaleźć w ostatnim wydaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego (z 1992 r.) w paragrafach 675 do 677.
Ostatnia próba Kościoła
„Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść
przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wie
rzących. (Por. Łk 18,8: ‘Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?’ i Mt 24,12: ‘a ponieważ
wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu’) Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię
(por. Łk 21,12; J 15,19-20), odsłoni „tajemnicę bezbożności” pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od
prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo
Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym
człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele (por. 2 Tes 2, 4-12; 1 Tes 5,
2-3; 2 J 7; J 2, 18.22). […].
To oszustwo Antychrysta ukazuje się w świecie za
każdym razem, gdy dąży się do wypełnienia w historii na
dziei mesjańskiej, która może zrealizować się wyłącznie
poza historią przez sąd eschatologiczny. Kościół odrzucił
to zafałszowanie Królestwa, nawet w formie złagodzonej,
które pojawiło się pod nazwą millenaryzmu, przede wszystkim zaś w formie politycznej świeckiego mesjanizmu, ‘wewnętrznie perwersyjnego’.
Kościół wejdzie do Królestwa jedynie przez tę osta
teczną Paschę, w której podąży za swoim Panem w Jego
Śmierci i Jego Zmartwychwstaniu (por. Ap 19, 1- 9). Królestwo wypełni się więc nie przez historyczny triumf Kościoła
zgodnie ze stopniowym rozwojem, lecz przez zwycięstwo
Boga nad końcowym rozpętaniem się zła, które sprawi,
że z nieba zstąpi Jego Oblubienica (por. Ap 13,8; 20,7-10;
21,2-4). Triumf Boga nad buntem zła przyjmie formę Sądu
Ostatecznego po ostatnim wstrząsie kosmicznym tego
świata, który przemija (por. Ap 20,12; 2P 3,12-13)”.
Utrata wiary
Jezus ogłasza ostatnie prześladowanie Swojego Kościoła przed Swoim przyjściem przez pozornie po
wszechny (ale tymczasowy) sukces Antychrysta, który
ustanowi „fałszywy pokój” na Ziemi (por. 1 Tes 5,3) poprzez
rząd światowy i światową religię, zaprzeczającą Jezusowi
Chrystusowi jako prawdziwemu Mesjaszowi.
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Przyjście Antychrysta zostanie poprzedzone przez
powszechną apostazję, utratę wiary przez większość
chrześcijan: „Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi,
bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw
odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie
w świątyni Boga” (2 Tes 2,3-4). Ponieważ, gdyby ludzie byli
wierni swoim chrześcijańskim przekonaniom, nigdy nie ulegliby kłamstwom Antychrysta. Działania wrogów Kościoła
podkopujące wiarę są dzisiaj jasno widoczne dla każdego.
Święty Paweł pisał także w swoim pierwszym liście do Tymoteusza (4, 1-2): „Duch zaś otwarcie mówi, że
w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając
się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. [Stanie
się to] przez takich, którzy obłudnie kłamią, mają własne
sumienie napiętnowane”. I w Tm 3,1-5: „A wiedz o tym, że
w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem
będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bez
litośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć
ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący
bardziej rozkosz niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy”.
Rząd światowy
Logiczną konsekwencją tej utraty wiary jest powsta
nie świata bez Boga. Idea ta była propagowana przez wielu
ludzi w ostatnich wiekach (na przykład rewolucja francuska,
rewolucja bolszewicka w Rosji), a zwłaszcza przez pewne
kręgi masońskie zwane lluminatami. W tych tajnych kręgach
tęskni się za tym, co John Lennon opisał w swojej popularnej piosence Imagine w 1971 r. Wielu ludzi śpiewa ją bez
zastanowienia się nad znaczeniem tekstu, ale piosenkę tę
można by bardzo dobrze określić jako hymn bezbożnego
rządu światowego:
Wyobraź sobie, że nie istnieje Niebo,* To nie jest trudne,
jeśli spróbujesz Pod nami nie ma piekła Nad nami tylko
niebo** Wyobraź sobie, że wszyscy ludzie Żyją dzisiejszym
dniem
Wyobraź sobie, źe nie ma państw To naprawdę proste. Nie
ma po co zabijać ani umierać, Nie ma też żadnej religii Wyobraź sobie, że wszyscy ludzie Żyją w pokoju
Możesz mnie nazwać marzycielem Ale nie jestem jedyny
Mam nadzieje, że któregoś dnia dołączysz do nas A świat
będzie jednością
Wyobraź sobie, że nie ma własności, Ciekawe, czy potrafisz. Nie ma chciwości ani głodu A wszyscy są sobie braćmi
Wyobraź sobie, że wszyscy ludzie Dzielą ze sobą świat
Możesz mnie nazwać marzycielem . Ale nie jestem jedyny
Mam nadzieje że któregoś dnia dołączysz do nas
A świat będzie jednością
* Niebo jako raj, siedziba bóstw, aniołów
** niebo jako firmament, pozorne sklepienie Ziemi, w dzień
bezchmurny koloru niebieskiego, na którego tle obserwuje
się ciała niebieskie i ich ruchy
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Papież Benedykt XVI o Bestii
W pierwszym z trzech tomów poświęconych
Jezusowi Chrystusowi (od Chrztu w Jordanie do Przemienienia) papież Benedykt XVI w komentarzu na temat
modlitwy Ojcze nasz pisał o Bestii Apokalipsy […]: „Widzimy przed sobą Smoka, o którym mówi Apokalipsa. I inny
znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia,
mający siedem głów i dziesięć rogów - a na głowach jego
siedem diademów’ (Ap 12,3). ‘Bestię wychodzącą z morza’, z mrocznych czeluści zła, Jan wyraził w terminologii
związanej z elementami potęgi rzymskiego Imperium. Tym
samym w sposób bardzo konkretny ukazał zagrożenia, wobec których postawieni byli chrześcijanie tamtych czasów:
mianowicie jako absolutne prawo do człowieka, które było
konsekwencją kultu cesarza, i władzę polityczno-militarnoekonomiczną wyniesioną na szczyty totalitarnej potęgi, nadając jej postać zła grożącego połknięciem nas.
Nie ma już wprawdzie rzymskiego Imperium, nie
ma jego ideologii, ale jakże aktualne jest to wszystko! Po
pierwsze, także dzisiaj istnieją potęgi rynku, handlu bronią,
narkotykami i ludźmi, które ciążą nad światem i biorą ludzi
w okowy, którym nie sposób się przeciwstawić”.
Kardynał Biffi o Antychryście
Co roku w okresie Wielkiego Postu Papież zaprasza wybitnych biskupów i teologów do wygłoszenia rekolek
cji („Ćwiczenia duchowe”) dla wszystkich członków Kurii
Rzymskiej włączając samego Papieża.
W lutym 2007 r. papież Benedykt zaprosił kardynała Giacomo Biffiego, emerytowanego arcybiskupa Bolorffi, do wygłoszenia tych rekolekcji. I zgadnijcie, jaki był ich temat?
Antychryst! […].
Kardynał Biffi jest mocno antymasoński. Mówił
on, że w kościołach katolickich powinno zostać zakazane
wykonywanie muzyki Mozarta, ponieważ kompozytor był
masonem. W ostatnich latach kardynał Biffi wzbudził kontrowersje, twierdząc, że Włochy powinny „chronić swoją
narodową tożsamość” i zatrzymać lawinę imigrantów muzułmańskich. W 2000 r. przewidywał, że „Europa albo stanie się znowu chrześcijańska, albo będzie muzułmańska”.
Mówił: „Ogromna większość muzułmanów przybywa tutaj,
zdecydowanych pozostać poza naszą społecznością”.
Kardynał Biffi oparł swoje wykłady na ostatniej
książce wielkiego rosyjskiego filozofa Włodzimierza Siergie- jewicza Sołowjowa (1853-1900) pt. „Trzy rozmowy na
temat wojny, postępu i końca historii” oraz „Krótkiej opo
wieści o Antychryście”, w której Antychryst zostaje wybrany
prezydentem Stanów Zjednoczonych Europy, obwołany cesarzem w Rzymie, przejmuje władzę nad całym światem,
a w końcu narzuca nawet swoje kierownictwo nad życiem
i organizacją Kościołów. Oto sprawozdanie katolickiej agencji informacyjnej Zenit:
„WATYKAN, 28 lutego 2007 r. (Zenit.org) - Antychryst jest
redukcją chrześcijaństwa do ideologii, zamiast osobistego
spotkania ze Zbawicielem, mówi kardynał przewodniczący
rekolekcjom, w których bierze udział Benedykt XVI. Kardynał Giacomo Biffi, emerytowany arcybiskup Bolonii, wygłosił to przesłanie podczas medytacji we wtorek, korzystając
z pracy rosyjskiego filozofa Włodzimierza Sołowjowa. Rozważania kardynała miały miejsce podczas tygodniowych
ćwiczeń duchowych, w których biorą udział Papież i członkowie Kurii Rzymskiej. Rekolekcje kończą się w najbliższą
sobotę. Ojciec Święty zawiesił w tych dniach swoje stałe
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spotkania, włączając audiencję generalną.
Według podsumowania radia watykańskiego,
kardynał w swoich kazaniach wyjaśniał, że ‘nauczanie, jakie pozostawił nam wielki rosyjski filozof, mówi, iż chrześci
jaństwo nie może być zredukowane do zestawu wartości.
W centrum bycia chrześcijaninem jest w istocieosobiste
spotkanie z Jezusem Chrystusem’. Cytując książkę „Trzy
rozmowy na temat wojny, postępu i końca historii”, kardynał
Biffi powiedział swoim słuchaczom, że ‘Antychryst przedstawia się jako pacyfista, ekolog i ekumenista’.
Zwoła on radę ekumeniczną i będzie szukał konsensusu
wszystkich wyznań chrześcijańskich, gwarantując coś każdemu z nich. Pójdą za nim masy z wyjątkiem małych grup
katolików, prawosławnych i protestantów’, powiedział kardynał. Dodał on, że Sołowjow mówi w swojej pracy: ‘Nadejdą dni chrześcijaństwa, w których będzie się próbowało
zredukować wydarzenie Zbawienia do zwykłego szeregu
wartości’.
W „Krótkiej opowieści o Antychryście” Sołowjow przewiduje, że mała grupa katolików, prawosławnych
i protestantów będzie stawiać opór i powie Antychrystowi:
„Dajesz nam wszystko, z wyjątkiem tego, co nas interesuje
- Jezusa Chrystusa”. Dla kardynała Biffiego to opowiadanie
jest ostrzeżeniem: ‘Dziś, faktycznie, stajemy w obliczu ryzyka posiadania chrześcijaństwa, które odkłada na bok Jezusa z Jego krzyżem i zmartwychwstaniem’.
78-letni kardynał powiedział, że gdyby chrześcijanie ograniczyli się do mówienia o wspólnych wartościach,
byliby bardziej akceptowani w programach telewizyjnych
i grupach społecznych. Ale w ten sposób wyrzekną się Jezusa, nieodpartej rzeczywistości zmartwychwstania’. Kardynał powiedział, że uważa, iż jest to ‘niebezpieczeństwo,
przed którym stają chrześcijanie w naszych czasach... Syn
Boży nie może być redukowany do serii dobrych projektów
aprobowanych przez panującą na mentalność… Istnieją
wartości względne, solidarnośc, umiłowanie pokoju i posza
nowanie natury. Jeśli będą one absolutne, oderwane czy
nawet przeciwne głoszeniu wydarzenia Zbawienia, wtedy
wartości te stana się namowa do bawlochwalstwa i przeszkoda na drodze do zbawienia.
Potężna Królowo Niebios
Dnia 13 stycznia 1864 r., oj. Ludwik E. Cestac został
nagle jakby uderzony promieniem światła Bożego. Widział
demony rozsypane na ziemi i siejące niewyobrażalne spu
stoszenie. W tym samym czasie miał wizję Matki Boskiej.
Ta dobra Matka powiedziała mu, że duchy się rozszalały po
świecie i że nadszedł czas, aby się do niej modlić jako do
Królowej Aniołów i prosić Ją o wysłanie Świętych Legionów
do walki i pokonania piekielnych mocy. I otrzymał od Matki
Boskiej modlitwę «Potężna Królowo Niebios».
Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć
głowę szatana, prosimy Cię pokornie rozkaż Hufcom
Anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość,
a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Anio
łowie i Archaniołowie - brońcie nas i strzeżcie nas.
Amen.
Imprimatur - Cambrai, dnia 26 lutego 1912
Michael, Edycja Polska, Rok XV, Nr74, październik- grudzień 2013
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HUCULSZCZYZNA – UTRACONY RAJ STANISŁAWA VINCENZA

Stanisław Vincenz (Fot. bialczynski.wordpress.com)

„Piętrząc się z głębi ziemi, to dęba stając, to uskakując wał Czarnohory rozpędził się ku wschodowi słońca.
Nie dosięgnął krainy Rachmańskiej, zmarnował siłę, legł
jak cielsko powalonego olbrzyma, co zastygło w potężnych drgawkach. I rychło lody i lodowce zagnieździły się
w jego bruzdach. Po wiekach stopniały lecz do dziś w wyżartych przez nie kotłach, zielone trawy dość nieśmiało
się podnoszą”.

chodzeniu. „Hucuł” w lokalnej gwarze bukowińskiej znaczy właściwie tyle, co „zbójnik”; „opryszek”. Większość
Hucułów zajmowała się w końcu XIX wieku pasterstwem,
myślistwem i hodowlą koni. To stamtąd pochodzą wspaniałe wytrzymałe na trudy konie huculskie.
Stanisław Vincenz uczył się od dzieciństwa huculskiej gwary i poznawał swoistą kulturę tej społeczności. Gdy miał 11 lat, wysłano go na nauki do gimnazjum
w Kołomyi. Jednak z powodu utarczek z nauczycielami,
szczególnie z katechetą (Vincenz miał zawsze poczucie
niezależności), przeniesiony został na rok do gimnazjum
w Stryju, ale maturę zdał w 1906 roku w Kołomyi.
Do pierwszej wojny studiował we Lwowie, potem
w Wiedniu. Uczęszczał na wykłady prawa, biologii, sanskrytu i psychologii, ale jego ulubioną królową nauk była
filozofia, z której w 1914 roku uzyskał doktorat. Dysertacja nosiła tytuł „Filozofia religii Hegla i jej wpływ na Feuerbacha”.
W czasie wiedeńskich studiów przyszły pisarz
związał się z Heleną Loeventon – pół Rosjanką, pół Gruzinką i wziął z nią ślub w prawosławnej cerkwi podczas
podróży do Rosji. Dla Leny nauczył się rosyjskiego, języka powszechnie w Galicji pogardzanego. W 1915 roku
urodził się z tego związku syn Stanisław Aleksander.

Stanisław Vincenz, Na wysokiej połoninie. Prawda starowieku.
W cieniu Czarnohory, na Huculszczyźnie, przyszedł na świat jej wielki piewca, miłośnik i znawca – Stanisław Vincenz. Miało to miejsce dnia 30 listopada 1888
roku w Słobodzie Rungurskiej. Jego pradziad był pochodzącym z Prowansji francuskim emigrantem. Jego ojciec,
Feliks Vincenz, był współpracownikiem, zarządcą, a potem właścicielem jednej z kopalń ropy naftowej, które założył w Słobodzie Stanisław Szczepanowski, pionier polskiego przemysłu naftowego. Szyby te należały wtedy do
największych kopalń ropy w Galicji.
Feliks Vincenz ożenił się z Zofią Przybyłowską,
córką Stanisława, weterana powstania styczniowego,
właściciela dóbr ziemskich w pobliskiej Krzyworówni.
W takiej wielonarodowej rodzinie przyszedł na świat ich
syn Stanisław. W domu rodzinnym matki, nad Czeremoszem, spędził swoje dzieciństwo. Wychował się wśród
lasów i naftowych szybów. Nie bez znaczenia dla jego
późniejszej twórczości był fakt, że zajmowała się nim huculska niania – Pałachna Slipenczuk, którą wspominał
z wdzięcznością do końca życia. Pałachna wmawiała mu,
że nim nauczy się „pańskich języków”, musi najpierw mówić „po ludzku”, czyli po huculsku.
Huculszczyzna położona na obszarze Karpat
Wschodnich, w dorzeczu górnego Prutu i obu Czeremoszów – Białego i Czarnego, zamieszkiwana była przez
Hucułów, górali o ruskim, a częściowo też i wołoskim po-
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Z prawej Dolina Bystrecka i wioska Bystrec.
Tam mieszkał Stanisław Vincenz

Po wybuchu wojny światowej Vincenz, jako oficer
24 Pułku Piechoty, został zmobilizowany do armii austriackiej. Walczył na froncie wschodnim, m.in. pod Haliczem
i na froncie włoskim w Dolomitach. W roku 1919 zgłosił
się na ochotnika do Wojska Polskiego. W stopniu podporucznika został wykładowcą szkoły wojskowej w Modlinie,
gdzie zamieszkał z żoną i synem. Potem brał udział w kijowskiej wyprawie Piłsudskiego. Po zakończeniu wojny
bolszewickiej przeniósł się z rodziną do Słobody Rungurskiej.
Jego małżeństwo z Leną szybko się jednak rozpadło. Po rozwodzie z nią, Vincenz wziął w 1923 roku we
Lwowie ślub z Ireną Eisenmann, po czym przeprowadził
się na krótko do Milanówka, by w roku 1926 osiąść na
parę lat w Warszawie. Został wtedy redaktorem miesięcz-
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nika „Droga”, w którym publikował eseje z zakresu filozofii
i religii. Z drugą żoną, która urodziła mu córkę Barbarę
i syna Andrzeja, pozostał w związku do końca życia.
W 1930 roku wrócił na dobre na Huculszczyznę przenosząc się z rodziną do Worochty, a potem do własnego
domu w Bystrecu. Tam rozpoczął pisanie dzieła swego życia – powieści „Na wysokiej połoninie”, a właściwie pierwszego jej tomu „Prawda starowieku”. Podobno uczynił to
z inspiracji swojego przyjaciela, szwajcarskiego filozofa
Rudolfa Holzapfela, który poradził mu spisanie huculskich
gawęd i opowieści o wierzeniach i zwyczajach tego dziwnego ludu. Książka pełna jest mistrzowskich opisów surowej górskiej przyrody Pokucia:
„Czarny Czeremosz, zwany też Czarną Rzeką,
rodzi się z wielu źródlisk, także z moczarów, z ciągle skraplających się mgieł i z ros wiecznych, tam pod wielkim
działem wód między trzema krajami. Płynie ciągle borem
wielkodrzewnym, zbierając z puszcz i połonin wszystkie
wody tego kąta.(...) Także fale Czeremoszu są jak aksamit zielono srebrny, a tak przejrzyste, że ukazują dno nawet w głębinach. Królestwo zielonych cieni, przytułków,
schowków i gniazd, zielono przytuli i ukołysze każdy żywot.(...) Dla zieleni każdy żywot miły, nawet piękny, a żaden nie jest wstrętny, bo jak matka żadnego z nich nie
powstydzi się, ani się nie wyprze”.
„Na wysokiej połoninie” to nie tylko geograficzne opisy krajobrazów Huculszczyzny, jej flory i fauny, ale
przede wszystkim pokazanie na tym tle mieszkańców Pokucia, ich zwyczajów, charakterów i ich codziennego trudu. Wszystko to przekazane piękną stylizowaną huculską
gwarą:

Huculskiej” ukazała się po raz pierwszy drukiem w 1938
roku. Pozostałe dwie części huculskiej trylogii, „Nowe
czasy” i „Barwinkowy wianek” ukazały się w Polsce dopiero po śmierci autora.
We wrześniu 1939 roku, po wejściu Sowietów na
wschodnie obszary Rzeczypospolitej, Vincenz zrobił ze
starszym synem wypad na stronę węgierską, by sprawdzić, czy uda się tam przetrwać wojnę z całą rodziną. Niestety po powrocie wpadł w ręce NKWD i został osadzony
w sowieckim więzieniu w Stanisławowie, z którego zwolniono go dopiero na początku następnego roku. By po
raz drugi nie dostać się w łapy sowieckiej bezpieki, uciekł
z rodziną w maju 1940 roku na Węgry, przeprowadzony
bezpiecznie przez huculskich przewodników. Wtedy to
po raz ostatni widział swoją huculską ojczyznę, która od
tej pory stała się dla niego utraconym rajem dzieciństwa
i młodości.
Na węgierskiej ziemi przyszło Vincenzom spędzić prawie sześć lat. Tam pomagał Żydom, za co został
po wojnie wyróżniony jako „Sprawiedliwy wśród narodów
Świata”. Węgierski okres swego życia przedstawił pisarz
w książce Rozmowy z Sowietami, w której proroczo przewiduje komunistyczne niebezpieczeństwo:
„Od wiosny 1944 roku czekaliśmy cierpliwie na
zmianę, tzn. na aliantów”. Tymczasem już w poprzednim
liście, kiedy Niemców jeszcze nie było na Węgrzech, przyjaciel eseista (który już w 1940 roku znalazł się w Szwajcarii) argumentował, że sprzymierzeni „wydzierżawili na
pniu” kontynent europejski, tylko umówili się, aby o tym
milczeć. List ów tak się kończył: „Alianci jeszcze nie wygrali wojny, a już przegrali pokój”.

„Najstarszym czcigodnym piastunem człowieka
w puszczach i pustkowiach górskich jest ogień. „Watra”
stara nazwa ogniska wszystkich pasterzy i górali, w niezmierzonych pasmach karpackich, u Rumunów, Rusinów,
Węgrów, Seklerów, Polaków, Serbów, Sasów i Niemców.
Watra to najstarsza macierz pasterza i górala”.
Vincenz podkreśla też wielokrotnie rolę konia
w ujarzmianiu prze człowieka dzikich Karpat:
„Gdzie Hucuł, tam i koń, nie ma Hucuła, nie byłoby człowieka w górach, w czarnych puszczach i złotych
czapach połonińskich, gdyby nie koń.(...) Wertepy i berda,
zwory i jary, wszystko to w dużym stopniu nieosiągalne
bez konia, gdyż pasąc się od źrebięcia po wąwozach,
gąszczach, stromiznach, huculskie konie panują nad lękiem, a osiągają przy tym zdolność przechodzenia miejsc
niebezpiecznych, bo umieją wspinać się, czołgać i przysiadać w stopniu rzadko spotykanym w rodzie końskim”.
Ideą stworzenia tego dzieła było przekonanie autora, że człowiek kształtuje środowisko, w którym żyje, że
wzajemna zależność „człowiek – otoczenie” jest zasadnicza i nierozerwalna. Przekonanie to, może dziś nie do
końca tak jednoznaczne, wpisuje się doskonale w poglądy XIX wiecznych polskich etnografów. „Prawda starowieku” z podtytułem „Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny
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W Bystrzcu, w miejscu, gdzie w latach 1926–1940 stał dom
Stanisława Vincenza, została umieszczona pamiątkowa tablica
i huculski dębowy krzyż (Fot. wiz.pl)

Dalej opisuje Vincenz potworne zbrodnie, gwałty
i grabieże, jakich się dopuszczali na Węgrzech Rosjanie.
Gdy w roku 1946 groziła pisarzowi deportacja na Huculszczyznę, która wtedy weszła już w skład ZSRR, uciekł z rodziną do Niemiec, gdzie jego syn Andrzej pracował w redakcji „Dziennika Żołnierza” w dyw. gen. Maczka, potem
zaś przeniósł się do Francji i śladami swych przodków
osiadł w okolicy Grenoble. Kilka miesięcy w roku spędzał
wraz z żoną w La Combe der Lancey, małej miejscowości
u podnóża Alp. Tą ciągłą tęsknotę pisarza do gór zauwa-
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żył Czesław Miłosz w przedmowie do pierwszego tomu
esejów Vincenza „Po stronie dialogu”: „Przedostawszy
się przez zaśnieżone przełęcze ze swego karpackiego
zakątka pod Kołomyją na Węgry w 1940 roku, Vincenz
po wojnie nie oddalał się od tego samego górskiego łańcucha, geograficznego kośćca Europy, którego wschodnią odnogą są Karpaty, zachodnią francuskie zbocza Alp.
Zamieszkał w Grenoble, niezbyt daleko od miejsca, skąd
kilka stuleci wstecz jego prowansalscy przodkowie wyemigrowali na wschód, stając się tam polską szlachtą”.
Nie sposób pominąć w tym miejscu drugi tom „Po stronie
dialogu”, w którym ukazały się tzw. „Dialogi lwowskie”, kilka esejów, gdzie pisarz wspomina swój ukochany Lwów.
Powstały one na prośbę Karola Kuryluka, który w 1959
roku nalegał na pisarza, by ten napisał swe wspomnienia
o życiu artystyczno-literackim i naukowym tego miasta.
Mieszkając na emigracji we Francji, współpracował Vincenz z Jerzym Giedroyciem, pisząc eseje do paryskiej
„Kultury”. W La Combe zgromadził twórca wokół siebie
grono młodych ludzi, głównie Szwajcarów, którzy przyjeżdżali do niego po nauki. Nazywał to grono „prywatną
akademią platońską”.
Zmęczony chorobą zmarł w Lozannie 28 stycznia

1971 roku. Na jego pogrzebie w Pully oprócz Polaków
i Szwajcarów było wielu Żydów i Ukraińców.
Tak wspominał pisarza i jego dzieło w paryskiej
„Kulturze” Józef Czapski: „Jeżeli nie zdziczeliśmy wszyscy na naszych wyspach oddalonych, nie o geografię tu
chodzi, zawdzięczamy to paru ludziom wśród nas – miary
Stanisława Vincenza – którzy byli naszym sumieniem historii, bo sobą realizowali pewną polską, a jednocześnie
najbardziej uniwersalną tradycję”.
Do dziś uchodzi Vincenz za jednego z prekursorów europejskiej integracji – jedności narodów przy zachowaniu różnorodności kultur. Powinni o nim pamiętać
bracia Ukraińcy, zwłaszcza teraz, gdy uchylają się im
wreszcie drzwi do unii z Europą. To przywracanie jego
pamięci już się właściwie zaczęło, o czym świadczy ukraińskie wydanie sprzed dwóch lat dzieła Vincenza „Na wysokiej połoninie” w przekładzie Tarasa Prochaśki.
Irena Vincenz zmarła w Lozannie w 1991 roku.
Wtedy jej szczątki i męża skremowano i przywieziono do
Polski, składając na krakowskim cmentarzu na Salwatorze.
„Kurier Galicyjski” 2014, nr 4 (200), s. 28-29.

ѥѥ

Rajmund Klonowski

ZDEWASTOWANO MUZEUM LUDOBÓJSTWA W PONARACH

Wandale zniszczyli informacyjne tablice na budynku Muzeum.
Fot. Rajmund Klonowski

Z rana w dniu 15 marca zwiedzający miejsce pamięci w Ponarach trafili na ślady kolejnego w tym miejscu aktu dewastacji. Tym razem ucierpiał budynek muzeum ludobójstwa, z którego jednego skrzydła zerwano
i roztrzaskano na części tablicę informacyjną, dotyczącą historii i sprawców Zbrodni Ponarskiej, a na drugim
skrzydle tablicę z planem miejsca pamięci w Ponarach
poważnie uszkodzono. Niewykluczone, że akt zniszczenia może mieć związek z obchodami Dnia Odrodzenia
Niepodległości Republiki Litewskiej 11 marca, podczas
których przez centrum Wilna tradycyjnie już odbywa się
przemarsz, na którym demonstrowana jest także symbolika nazistowska i skandowane są ksenofobiczne hasła.
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Z tym marszem prawdopodobnie wiąże się także inny akt
wandalizmu z poprzedniego tygodnia — kiedy to w Jaszunach nieznani sprawcy pozrywali z domów tabliczki
z nazwami ulic.
Nie jest to pierwszy akt dewastacji, którego ofiarą
pada miejsce pamięci w Ponarach. Regularnie dewastowany jest pomnik, poświęcony ofiarom Zbrodni Ponarskiej
narodowości żydowskiej, a w sierpniu „Kurier Wileński”
informował o kradzieży metalowej bramki z Kwatery Polskiej memoriału, która wciąż nie została przywrócona na
miejsce.
Zbrodnia Ponarska miała miejsce w latach 19411944 i pochłonęła życie ponad 100 tys. osób narodowości
przeważnie żydowskiej i polskiej, w większości obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród pomordowanych tam był
kwiat ludności ówczesnego Wilna — lekarze, nauczyciele,
oficerowie, prawnicy, duchowni, profesorowie akademiccy, harcerze. Większość Polaków przed wywiezieniem na
egzekucję do Ponar, przechodziła ciężkie śledztwo z torturami w areszcie śledczym na Łukiszkach — obecnie
w tym budynku mieści się Muzem Ludobójstwa, wówczas
swoje siedziby miały tam Gestapo i Saugumo policija,
które kierowały ludobójstwem. Egzekucji dokonywała jednostka „Ypatingas būrys”, złożona z ochotników, wywodzących się w większości z wojska międzywojennej Litwy
i Związku Strzelców Litewskich — z tego względu zwani
byli „szaulisami”. Większość zbrodniarzy nigdy nie została osądzona ani ukarana.
http://kurierwilenski.lt/2014/03/15/zdewastowano-muzeum-ludobojstwa
-w-ponarach/

ѥѥ

PRZEGLĄD
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RÓWNE PRAWA NIE DLA WSZYSTKICH?
„Kiedy Ukraina, w tym także duchowni i wierni Kościoła rzymskokatolickiego, walczyła na Majdanie o prawo do wolności, sprawiedliwości, możliwość wstąpienia
do Unii Europejskiej, władze miasta Lwowa zakwestionowały wyrok Gospodarczego Sądu Apelacyjnego w Kijowie
dla parafii św. Antoniego we Lwowie, która od lat walczy
o zwrot plebanii” – mówią parafianie.



Dom parafialny

„W ostatnich tygodniach mogliśmy obserwować
i słuchać wystąpień mera Lwowa, który tak bardzo bronił
praw mieszkańców Lwowa i Ukrainy. Czy rzeczywiście
jest takim demokratą czy są to tylko slogany?” - padało
pytanie z ust lwowskich katolików.
O. Władysław Lizun, proboszcz kościoła św. Antoniego, powiedział, że parafia od wielu lat starała się
o zwrot plebanii, z której komuniści w roku 1955 wyrzucili
kapłanów, dzieci uczących się tam katechezy, młodzież
i inne wspólnoty parafialne. „Po 23 latach starań i sądów
była możliwość, aby z powrotem tę plebanię Rada Miejska Lwowa nam oddała – zaznaczył franciszkanin. Odbyły się rozmowy ks. arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego oraz oo. franciszkanów, którzy obecnie pracują przy
kościele św. Antoniego, z władzami miasta Lwowa, które zapewniały, że będą robić wszystko, aby zrealizować
decyzję sądu. Niestety, po tej rozmowie odwołali się do
Sądu Kasacyjnego” – powiedział o. Lizun. Już otrzymał
skargę kasacyjną, w której władze miasta Lwowa powołują się m.in. na ustalenia Kodeksu Administracyjnego
Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej z 1927
(!) roku, według których cały majątek wspólnot kościelnych i religijnych jest własnością państwa.
„Jest mi bardzo przykro, ale nie jest to pierwsza
sprawa, gdzie w taki sposób zostałem potraktowany –
mówi lwowski metropolita abp Mieczysław Mokrzycki.
– Starałem się zawsze odnosić z szacunkiem do władz
miasta Lwowa, brać czynny udział w życiu miasta Lwowa,
ale często spotykałem się z niezrozumieniem. Cenię sobie obecność prezydenta miasta Lwowa Andrija Sadowego na naszych uroczystościach, jesteśmy wdzięczni za
możliwość odprawiania wszelkich uroczystości kościel-
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nych na zewnątrz, odbywania procesji ulicami miasta, ale
to nie wszystko, by powiedzieć, że jesteśmy dobrze po
traktowani i respektowani. Jest wiele takich spraw, o których obydwie strony dobrze wiedzą” – stwierdził.
Mieczysław Mokrzycki nie chciał dodać nic więcej mówiąc, że jest już zmęczony opowiadaniem o tych samych,
bolesnych sprawach.
Hierarcha Kościoła łacińskiego czyni starania,
aby władze miasta Lwowa znalazły pomieszczenie za
stępcze na Salę Muzyki Organowej i oddały do użytku parafialnego kościół św. Marii Magdaleny. Również bezskutecznie zwraca się z prośbą o działki pod budowy nowych
kościołów w zamian za stare budowle kościelne, które
władze bezprawnie przekazały innym kościołom i wspól
notom religijnym. Od lat arcybiskup Mokrzycki stara się
o zlikwidowanie parkingu przed lwowską bazyliką metropolitalną, która jest obstawiona samochodami z każdej
strony, chociaż stoi w samym sercu miasta. Takiego „parkingowego” rozwiązania nie ma ani przed kościołem oo.
bernardynów (cerkiew św. Andrzeja), ani przed kościołem
oo. karmelitów (cerkiew św. Michała), ani przed kościołem
oo. dominikanów (cerkiew św. Eucharystii), ani przed kościołem oo. jezuitów (cerkiew garnizonowa). Czyli przed
tymi świątyniami, które teraz należą do grekokatolików.
O tym, jak władze miasta Lwowa traktują i szanują Kościół obrządku łacińskiego, może świadczyć fakt
oświetlenia zabytków architektury, zauważył arcybiskup
Mieczysław Mokrzycki – „Wszystkie świątynie w centrum
miasta są w nocy oświetlone oprócz katedry rzymskokatolickiej”.
„Czy z takim nastawieniem mer miasta Lwowa
ze swoimi współpracownikami chce faktycznie demo
kracji i chce wejść do UE? – pytają katolicy ze Lwowa.
– Demokracja to przede wszystkim troska o mniejszości
narodowe i religijne. Kościół łaciński we Lwowie stanowi
mniejszość, czy otacza się go troską?”
Miasto Lwów jest w dużej mierze spadkobiercą
kultury i architektury właśnie tej „mniejszości”. Nie tylko
wierni tego Kościoła, ale i kamienie tego miasta będą wołać o sprawiedliwość i poszanowanie” – zaznaczyli.
„Kurier Galicyjski” 2014 nr 4 (200), s. 7.

ѥѥ
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„KORESPONDENCJE SPOD OSTREJ BRAMY”
Zainteresowanie we Lwowie tematyką wileńską
na łamach prasy ma długą tradycję. W 1919 r. w „Gazecie Lwowskiej” pojawiła się rubryka „Korespondencje
spod Ostrej Bramy” zaznajamiająca lwowskiego czytelnika z wydarzeniami rozgrywającymi się w Wilnie. Obydwa
miasta, odległe od siebie o 550 km, w tamtym okresie
łączyło wiele wspólnego jako dwa główne ośrodki kultury
polskiej położone na wschód od Warszawy.
W Wilnie zresztą także interesowano się Lwowem. W 1919 r. pisano w „Gazecie Lwowskiej”: „Wilno wie
dużo o Lwowie, zna dzieje jego bohaterskiej obrony, komentuje je często i serdecznie w swoich gazetach. Wilno
poczuwa się jakby do pewnej solidarności ze Lwowem”.
Dodawano, że oba miasta, „mimo zasadniczych różnic,
mają wiele wspólnego, a przede wszystkim wspólną chęć
upartego wytrwania wśród wszystkich burz i gromów...”
Także dzisiaj warto przybliżyć Czytelnikowi „Kuriera Galicyjskiego” tradycje Wilna i Wileńszczyzny – regionu,
w którym polskość zachowana została zdecydowanie
najlepiej wśród wszystkich ziem nie znajdujących się już
w granicach Polski.

Stan liczebny Polaków w Republice Litewskiej

Stan liczebny
Zgodnie z ostatnim spisem z r. 2011 liczba Polaków w Republice Litewskiej wynosi ponad 200 tys.
(Republika Litewska liczy niecałe 3 mln mieszkańców),
stanowiących po Litwinach najliczniejszą narodowość
w kraju (kolejne liczebnie narodowości to: Rosjanie,
Białorusini i Ukraińcy). Polacy zamieszkują głównie tereny Wileńszczyzny, na którą składają się przede wszystkim: miasto Wilno, rejon wileński, rejon solecznicki, rejon
trocki i rejon święciański. Najwięcej Polaków mieszka
w samym Wilnie, w 2001 r. osiągając liczbę ponad 100
tys. – prawie 20% mieszkańców miasta. Zgodnie z tymi
danymi w Wilnie liczącym ponad 500 tys. mieszkańców
co piąty mieszkaniec jest narodowości polskiej. W rejonie wileńskim Polacy stanowią ponad 60% mieszkańców,
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w rejonie solecznickim – 80%. Są też na Litwie miejscowości, w których liczba Polaków osiąga 90% mieszkańców. Poza Wileńszczyzną Polacy stanowią już poniżej
1% mieszkańców innych rejonów i miejscowości (w tym 5
tys. Polaków na Kowieńszczyźnie). Należy dodać, że na
terenie Republiki Litewskiej znajduje się jedynie część historycznej Wileńszczyzny – czyli dawnego województwa
Wileńskiego – od 1939 r. podzielonego pomiędzy Litwę
i Białoruś.
Edukacja
W 2000 r. na Wileńszczyźnie działały 123 szkoły
z polskim językiem nauczania (łącznie ze szkołami dwujęzycznymi). Obecnie ich liczba jest mniejsza ze względu
na reorganizację szkolnictwa (wiele mniejszych szkół jednak uratowano tworząc filie większych placówek).
W Wilnie wśród szkół z polskim językiem nauczania znajduje się 6, w których uzyskać można maturę – 4 szkoły średnie (z klasami 1-12) i 2 gimnazja, a także 7 szkół
niższego szczebla (podstawowych lub początkowych).
Działa również Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu
i Rolnictwa. Większość szkół funkcjonuje już od ponad
50 lat (czyli działały już w czasach sowieckich). Każda
też ma swoją specyfikę. Najbliżej Starówki znajduje się
gimnazjum im. Adama Mickiewicza (z pięknym widokiem
z boiska na wieże wileńskich kościołów), Szkoła Średnia
im. J. Lelewela na Antokolu poszczycić się może jeszcze
przedwojennymi tradycjami, Szkoła Średnia im. Szymona
Konarskiego na Pohulance – znanym teatrem szkolnym
„Szkic”, Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli na Śnipiszkach – Dziecięcym Zespołem Pieśni i Tańca „Wilenka”, Szkoła Średnia im. Józefa Kraszewskiego w Nowej
Wilejce (obecnie w granicach Wilna) – I miejscem w najnowszej edycji konkursu „Najlepsza szkoła – najlepszy
nauczyciel”. Za to do największych w Wilnie należy powstała w latach 90. w dzielnicy Wierszuliszki Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II, do której uczęszcza ponad 2000 uczniów (po 4 lub 5 klas równoległych).
W zakresie szkolnictwa wyższego od 2007 r. funkcjonuje
w Wilnie Filia Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego
Uniwersytetu w Białymstoku.
Organizacje i partie
Od 1990 r. działa stowarzyszenie Związek Polaków na Litwie. W 1994 r. podczas zjazdu Związku powołano także Akcję Wyborczą Polaków na Litwie (AWPL),
której prezesem od 1999 r. jest Waldemar Tomaszewski
(obecnie jeden z europosłów Litwy w Parlamencie Europejskim). Obecnie do AWPL należy 1212 członków. Rada
Naczelna składa się z 20 osób. AWPL wygrywa w kolejnych wyborach samorządowych w rejonie wileńskim
i solecznickim. Posiada swoich przedstawicieli także
w rejonie trockim, święciańskim, szyrwinckim, w Wisagini oraz 9 radnych w Samorządzie miasta Wilna. Działalność samorządowa AWPL w obejmuje wiele inicjatyw
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społecznych – od 2004 r. działa Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie (rozbudowane w 2013 r.), w 2011 r. otwarto dom samotnej mat
ki (Ośrodek Interwencji Kryzysowej Rodziny i Dziecka)
w Kowalczukach. Instytucje są utrzymywane w całości
z budżetu samorządu rejonu wileńskiego zarządzanego
w większości przez Polaków. Podczas ostatnich wyborów
AWPL pokonała próg wyborczy i dziś współtworzą koalicyjny rząd Algirdasa Butkieviciusa. Politycy polscy objęli
m.in. stanowiska 1 ministra i 6 wiceministrów.
AWPL organizuje także wiele akcji konsolidujących polskie społeczeństwo w obronie zachowania polskości, zwłaszcza w obliczu nierespektowania unijnych
praw mniejszości narodowych przez Republikę Litewską
zmierzającą do zmniejszenia liczby polskich szkół oraz
ograniczenia używania języka polskiego jako wykładowego w polskich szkołach.
W 2001 r. rozpoczął działalność Dom Polski w Wilnie, wybudowany na koszt państwa polskiego, będący
siedzibą licznych organizacji oraz posiadający w okazałym budynku hotel, restaurację, księgarnię, a także salę
widowiskową, w której odbywa się szereg imprez – od
przesłuchań zespołów polskich przedszkoli po spektakle
operowe. W Wilnie wydawanych jest szereg gazet w języku polskim – ukazujący się od 1953 r. „Kurier Wileński”
(w czasach ZSRR pod nazwą „Czerwony Sztandar”), „Tygodnik Wileńszczyzny”, „Magazyn Wileński”, kwartalnik
„Znad Wilii” i in. Działa nadająca codziennie polska rozgłośnia radiowa Radio znad Wilii, odbierana w promieniu
100 km wokół Wilna.
Kościół
Polacy Wileńszczyzny są znani jako najaktywniejsi wierni archidiecezji wileńskiej. W obecnych (rozsze
rzonych) granicach Wilna msza św. w języku polskim odprawiana jest w 18 kościołach, z czego w 5 na Starówce
Wileńskiej. W mieszczącym się na ul. Dominikańskiej
monumentalnym kościele św. Ducha wszystkie msze
odprawiane są wyłącznie w języku polskim. Poza Wilnem msza św. w języku polskim odprawiana jest w 50
kościołach Wileńszczyzny. Dla zachowania szacunku dla
wiernych i liturgii także w większe święta w wielu kościołach wierni narodowości polskiej mają zagwarantowane
osobne (niezależnie od litewskich) godziny odprawiania
Pasterki i liturgii Wielkiego Tygodnia. Podczas mszy św.
księża nie czynią też żadnych wtrętów w języku państwowym, zaś informacje duszpasterskie i ulotki rozdawane
w kościołach są sprawiedliwie drukowane w obydwu językach. W niektórych zresztą kościołach nie zachodzi
w ogóle potrzeba odprawiania mszy św. w języku państwowym. Należy dodać, że duża część kościołów przetrwała w czasach sowieckich dzięki właśnie polskim wiernym.
Polacy z Wileńszczyzny chętnie działają w szeregu zespołów tanecznych i śpiewaczych (m.in. w liczącym
100 osób zespole „Wilia” oraz „Wileńszczyzna”), zespołach teatralnych (m.in. Polskim Studium Teatralnym prowadzonym przez Lilię Kiejzik). Dla polskiej społeczności
na Wileńszczyźnie charakterystyczna jest duża liczba
przedstawicieli młodego pokolenia, już w domu rodzin-
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nym zaznajomionego z ojczystym językiem i tradycjami.
Problemy
Pomimo liczebności, istnieniu tak wielu szkół
i organizacji Polacy wciąż muszą zmagać się z władza
mi Republiki Litewskiej zmierzającymi do ograniczenia
stanu posiadania 1 i przymusowej asymilacji. Do najistotniejszej kwestii w tej sprawie należą niekończące się
problemy związane ze zwrotem ziemi zagrabionej wcze
śniej przez Sowietów. W latach 90. w Republice Litewskiej przeprowadzona reprywatyzacja nie objęła bowiem
Wileńszczyzny, ziemia zaś stała się „ruchomością” i możliwe było jej „przeniesienie” z głębi kraju w okolice Wilna.
W ten sposób doszło do zasiedlenia terenów Wileńszczyzny przybyszami z głębi Litwy - często na niezwróconej Polakom ziemi (stąd Litwini w rejonie wileńskim
stanowią obecnie już 30% mieszkańców). Polacy chcąc
odzyskać własną ziemię muszą domagać się tego w sądzie, lecz zwrot nie jest możliwy, gdy ziemia została przekazana komu innemu. Do kolejnych problemów należą:
utrudnianie w powstawaniu większej liczby polskich grup
przedszkolnych, plany zamykania części szkół polskich
i pozostawiania wyłącznie litewskich, karanie właścicieli domów za umieszczanie dwujęzycznych (litewskich
i polskich) napisów (np. z nazwami ulic), a nawet karanie prywatnych polskich przewoźników za umieszczanie
podwójnych nazw miejscowości na autobusach czy busach. Przy wszystkich tych kluczowych sprawach kwestia
pisowni nazwisk (aby pisać je w dokumentach zgodnie
z ortografią polską, a nie litewską) – najczęściej zresztą
poruszana przez dziennikarzy z Polski – jest dla Polaków
z Wileńszczyzny problemem o wiele mniej istotnym. Co
bowiem po poprawnie zapisanym nazwisku, gdy niezwrócona jest należąca do przodków ziemia, a dzieciom grozić ma wynarodowienie w litewskiej szkole (gdy okoliczna
polska szkoła może zostać zamknięta).
Wszystko to stoi w sprzeczności z prawami gwarantowanymi przez Unię Europejską, jednak jak już pisa
liśmy na łamach KG – „Unia Europejska sama z siebie
nic nie naprawi”. Dlatego Polacy z Wileńszczyzny walczą
o swoje z determinacją i postawą godną podziwu, nie
oglądając się za każdym razem, czy nadejdzie pomoc
z Warszawy.
ѥѥ
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PRZEGLĄD
Stanisław Tarasiewicz

POSTULATY AWPL W AGENDZIE WIOSENNEJ SESJI SEJMU
Liderzy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie
(AWPL) zapowiedzieli, że jeszcze tej (wiosenno-letniej)
sesji parlament schyli się nad kilkoma projektami ustaw
proponowanymi przez ich partię.
Najbardziej oczekuje się przyjęcia nowej Ustawy o Mniejszościach Narodowych, ale też ważnych projektów prawa
reglamentującego zwrot ziemi oraz szkolnictwa w zakresie nauczania w szkołach mniejszości narodowych.
Podczas czwartkowej (20 marca) konferencji prasowej prezes AWPL, europoseł Waldemar Tomaszewski
i starosta parlamentarnej frakcji ugrupowania, posłanka
Rita Tamašunienė, wyrazili nadzieje, że niebawem też zostanie przyjęta reglamentacja prawna zwrotu rent i emerytur okrojonych w okresie kryzysu. Posłanka Tamašunienė
poinformowała, że grupa robocza przygotowująca reglamentację prawną już zakończyła pracę.
– Proponuje się rekompensatę zmniejszonych
rent i emerytur wypłacić w ciągu 3 lat. 20 proc. tej rekompensaty zostanie wypłaconych jeszcze w tym roku, zaś
w następnych 2 latach będzie się wypłacać po 40 proc.
pozostałości. Rekompensatę do 100 litów będzie można
otrzymać w całości jeszcze w tym roku – poinformowała
posłanka o przygotowanych propozycjach przez grupę
roboczą.
Dodała też, że środki na rekompensatę zostaną
pozyskane ze zwiększonej akcyzy na napoje alkoholowe.
Również w czwartek, ale nie tylko na sali konferencyjnej, lecz również na sali posiedzeń plenarnych
mówiono o rekompensacie majątkowej. Sejmowi został
przedstawiony rządowy projekt autorstwa AWPL o rekompensacie byłym właścicielom ziemi w miastach, którzy do
dziś nie doczekali się zwrotu ojcowizny.
Projekt, który parlamentarzystom przedstawiła
wiceminister rolnictwa Leokadia Poczykowska, przewiduje, że za niezwróconą ziemię w miastach byli jej właściciele lub spadkobiercy będą mogli otrzymać parcelę leśną
w miejscowościach wiejskich. Wiceminister wyjaśniła, że
po ponad 20 latach procesu restytucji praw własności do
ziemi największy problem ze zwrotem ziemi jest w miastach, głównie w Kownie oraz Wilnie, gdzie kilka tysięcy
byłych właścicieli wciąż czeka na zwrot ziemi.
Poczykowska zaznaczyła, że w miastach faktycznie nie
ma wolnej ziemi, dlatego rozszerzenie rekompensat
o nową możliwość jest bardzo ważną propozycją dla
oczekujących. Wcześniej było kilka propozycji rekompensat, jak chociażby możliwość otrzymania w mieście parceli pod budowę domu lub otrzymania państwowych papierów wartościowych w zamian za niezwróconą ziemię.
Z powodu braku wolnej ziemi lub braku odpowiedniej reglamentacji prawnej te mechanizmy rekompensat
nie działały oprócz jednego – rekompensaty finansowej.
Wielu byłych właścicieli nie przystało na tę rekompensatę
ze względu na jej wysokość, która jest wielokrotnie niższa
od ceny rynkowej ziemi.
– Tym, którzy nie zgodzili się na rekompensatę pienięż-
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ną, proponujemy właśnie nową rekompensatę w naturze
w postaci parceli leśnej – tłumaczyła wiceminister. Zaznaczyła też, że według projektu, byli właściciele ziemi, którzy
już wyrazili zgodę na przyjęcie rekompensaty pieniężnej,
będą mogli zmienić zdanie i ubiegać się o rekompensatę
w naturze.
Sejm większością głosów przyjął w pierwszym
czytaniu projekt przedstawiony przez wiceminister. Jego
omówienie i ewentualnie przyjęcie zaplanowano na koniec kwietnia.
Tymczasem podczas konferencji prasowej lider
AWPL, europoseł Waldemar Tomaszewski poinformował,
że jest finalizowany kolejny projekt rozszerzający możliwość otrzymania rekompensaty w postaci działek ziemi.
Będzie on dotyczył Wilna, gdzie jest największy problem
ze zwrotem ziemi. Tomaszewski wyjaśnił, że działający
w obrębie Wilna (w Białej Wace) Instytut Nasiennictwa
dysponuje 300 hektarami ziemi.
– Pracujemy nad przeniesieniem Instytutu na tereny
pozamiejskie, zaś na zwolnionych obszarach zostaną
przygotowane parcele pod budowę domów – wyjaśnił
Tomaszewski. Zaznaczył też, że w ten sposób zostaną
zaspokojone potrzeby około 3 tys. pretendentów czekających w Wilnie na zwrot ziemi (ogółem w Wilnie jest ponad
5 tys. pretendentów – przyp. red.).
– Zaoszczędzimy też setki milionów litów, które musielibyśmy przeznaczyć na rekompensaty pieniężne dla
oczekujących na zwrot ziemi – dodał lider AWPL, który na
konferencję prasową przyszedł po posiedzeniu koalicyjnej Rady Politycznej.
Tomaszewski poinformował, że na Radzie już po
raz trzeci była poruszona kwestia przyjęcia nowej Ustawy
o Mniejszościach Narodowych. Zaznaczył on, że Litwa
jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, w którym prawa
mniejszości nie są reglamentowane ustawowo, co zdaniem Tomaszewskiego, komplikuje ich funkcjonowanie.
– Trzeci raz z rzędu postulowaliśmy o przyjęcie jeszcze
podczas tej sesji nowej Ustawy o Mniejszościach Narodowych autorstwa wiceprzewodniczącego Sejmu Jarosława
Narkiewicza. Mam więc nadzieję, że za trzecim razem
ustawę uda się przyjąć – powiedział Tomaszewski.
Zaznaczył, że projekt Narkiewicza jest prawie
słowo w słowo spisany z przyjętej jeszcze w okresie odrodzenia niepodległości Litwy i obowiązującej do 1 stycznia
2010 roku starej Ustawy o Mniejszościach Narodowych.
– Ta ustawa sprawnie funkcjonowała przez 20 lat i satysfakcjonowała mniejszości narodowe, dlatego mam nadzieję, że jej przyjęcie obejdzie się bez dłuższych dyskusji
– podkreślił Tomaszewski. Wyraził też nadzieję, że nowy
projekt starej ustawy zostanie przyjęty bez większych
dyskusji.
http://kurierwilenski.lt/2014/03/21/postulaty-awpl-w-agendziewiosennej-sesji-sejmu/

ѥѥ

PRZEGLĄD
Zbigniew Szczepanek

ZAMKI NA KRESACH

Zamieszczamy kolejne reprodukcje z albumu Zamki na Kresach w malarstwie i rysunku Zbigniewa
Szczepanka (Pelplin 2008). Autorowi albumu oraz Panu Tadeuszowi Serockiemu – Wiceprezesowi Wydawnictwa Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum” serdecznie dziękujemy za ich udostępnienie oraz wyrażenie zgody na
publikację, a także na wykorzystanie towarzyszących im opisów. Redakcja
LWÓW

STARE SIOŁO

Po zagarnięciu Lwowa i ziem ruskich przez Kazimierza Wielkiego w 1940 roku król nakazał zbudowanie we Lwowie zamku, który byłby siedzibą starosty grodowego i który chroniłby miasto przed zagrożeniami ze
wschodu.
Zamek został zbudowany na szczycie wysokiej
i stromej góry leżącej w północno-wschodniej stronie miasta. Była to budowla murowana. W XV wieku warownia
była kilkakrotnie rozbudowywana i wzmacniana, a swój
ostateczny kształt uzyskała w XVI wieku. W swej długiej
historii zamek oparł się wielu najazdom tatarskim i kozackim.
W czasie wojen kozackich Lwów dwukrotnie
obronił się przed najeźdźcami, choć stało się to możliwe
nie tylko dzięki skutecznej obronie, lecz także na skutek
zapłacenia oblegającym wielkich okupów. Wysoki Zamek
został zdobyty i spustoszony w 1648 roku przez Kozaków Maksyma Krzywonosa i odbudowany w 1653 roku
przez komendanta Lwowa generała artylerii Krzysztofa
Grodzickiego. W 1655 roku zamek wytrzymał oblężenie
wojsk Chmielnickiego, w 1672 roku – tureckie, a w 1695
ostatnie oblężenie tatarskie.
Po odzyskaniu Podola przez Polskę w 1699 roku
lwowski zamek stracił na znaczeniu i zaczął popadać
w ruinę. W 1702 roku zamek i Lwów zdobyli Szwedzi, którym uprzednio, w latach „potopu”, Lwowa zdobyć się nie
udało. Pobyt Szwedów spowodował poważne zniszczenia zamku, który w 1772 roku został z polecenia okupacyjnych władz austriackich rozebrany.
W 1869 roku materiał z rozebranego zamku
posłużył do zbudowania kopca na pamiątkę Unii Lubelskiej, akcji zainicjowanej przez Franciszka Smolkę. Dziś
z dawnej warowni został jedynie niewielki fragment muru
obronnego.

W odległości około 20 kilometrów na południowy
wschód od Lwowa znajduje się wieś Stare Sioło, a w nim
ruiny olbrzymiego niegdyś zamku, jednego z największych
i najsilniejszych na Ukrainie. Miejscowość tę leżącą na
złowrogim tatarskim Szlaku Wołoskim otrzymał od Władysława Jagiełły Jan z Garbowa, syn sławnego rycerza
Zawiszy Czarnego herbu Sulima, który w 1448 roku zbudował tu pierwszy zamek, wówczas jeszcze drewniany.
Pod koniec XV wieku owa fortalicja została zniszczona
przez Tatarów. W latach 1584-1589 następny właściciel,
książę Władysław Dominik Ostrogski, na miejscu starego, drewnianego, postawił nowy, murowany zamek, ten
jednak także w krótkim czasie został zniszczony przez
Tatarów.
Pod koniec pierwszej połowy XVII wieku Stare
Sioło znalazło się w rękach Władysława Dominika Zasławskiego, który w 1642 roku rozpoczął budowę nowej warowni, jednak w 1648, jeszcze przed ukończeniem prac,
zamek zniszczyli idący na Lwów Kozacy Chmielnickiego.
W rok potem Zasławski zaczął odbudowę zamku, która
trwała do 1654 roku. Powstał wówczas reprezentacyjny
pałac w północnej części dziedzińca, zamek otoczono
wysokimi wałami ziemnymi i głęboką, nawodnioną fosą.
Powstała więc potężna forteca, do której dostępu broniły
dodatkowo rozległe bagna i stawy od strony północy.
O wielkości zamku może świadczyć fakt, że opasujące go i wysoki na 16 metrów mury obronne miały
łączną długość 500 metrów, a dziedziniec miał przeszło
dwuhektarową powierzchnię. Podczas drugiej wyprawy
na Lwów Chmielnicki próbował znów zdobyć zamek, ale
tym razem nie zdołał tego uczynić. Później próbowali także zdobyć go Turcy, którzy, począwszy od 1672 roku, oblegali go bezskutecznie kilka razy. Przy końcu XVII wieku
zamek przejęli Lubomirscy, a w 1726 roku kolejny właściciel, Adam Sieniawski, odnowił i umocnił zaniedbany
przez nich zamek. W 1772 roku, po pierwszym rozbiorze
Polski, zamek znalazł się w zaborze austriackim, a w 1809
roku przeszedł w ręce Potockich.
Ci okazali się być złymi gospodarzami zasłużonej
fortecy, bowiem nie tylko dopuścili do jej daleko posuniętej
ruiny, ale w jej obrębie zainstalowali browar i gorzelnię, co
spowodowało dodatkowe zniszczenia. Potoccy byli właścicielami zamku aż do 1939 roku. Dziś stara warownia
szybko niszczeje i nikt się nią nie opiekuje, jednak pomimo tego wywiera nadal wielkie wrażenie swym ogromem
oraz pięknem renesansowych attyk i jest ze wszech miar
warta odwiedzenia.
ѥѥ
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Zbigniew Szczepanek, Lwów. Próba rekonstrukcji Zamku Wysokiego. Akwarela 70 x 100 cm

Zbigniew Szczepanek, Stare Sioło. Próba rekonstrukcji zamku z XVII-XVIII wieków. Akwarela 70 x 100 cm
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Zbigniew Szczepanek, Mury obronne Lwowa w XXVII wieku. Akwarela 70 x 100 cm

Zbigniew Szczepanek, Stare Sioło. Zamek od strony wschodniej. Akwarela 70 x 100 cm

W Jasnogórskiej twierdzy Kazimierz Pułaski bronił się dzielnie!
Józef Chełmoński (1849-1914) jest autorem historycznego obrazu Pułaski pod Częstochową (znanym też pod nazwą Pułaski pod Jasną
Górą), który to obraz namalował w 1875 roku. Jest to olej na płótnie o wymiarach: 87 x 144, obraz ten znajduje się w Muzeum Narodowym
w Warszawie. Józef Chełmoński, w swym wyjątkowo pięknym obrazie, uwiecznił obronę Jasnej Góry przez Konfederatów Barskich pod
dowództwem Kazimierza Pułaskiego przed wojskami rosy W Jasnogórskiej twierdzy Kazimierz Pułaski bronił się dzielnie!
Józef Chełmoński (1849-1914) jest autorem historycznego obrazu Pułaski pod Częstochową (znanym też pod nazwą Pułaski pod Jasną Górą), który
to obraz namalował w 1875 roku. Jest to olej na płótnie o wymiarach: 87 x 144, obraz ten znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Józef
Chełmoński, w swym wyjątkowo pięknym obrazie, uwiecznił obronę Jasnej Góry przez Konfederatów Barskich pod dowództwem Kazimierza
Pułaskiego przed wojskami rosyjskimi gen. Iwana Drewicza.
Kazimierz Pułaski (1745-1779) - bohater walk o wolność dwóch narodów, polskiego i amerykańskiego, jeden z dowódców i marszałek
konfederacji barskiej, generał i bohater wojny o niepodległość USA. Nazywany „ojcem amerykańskiej kawalerii”. W 2009 roku amerykański
kongres przyznał mu honorowe obywatelstwo USA.
Kazimierz Pułaski, wtajemniczony w przygotowania do konfederacji barskiej, zbroił oddziały na Podolu i Wołyniu. W 1768 r. podpisał
on akt założenia konfederacji barskiej.
W latach 1768-1772 był jednym z dowódców konfederacji barskiej, został marszałkiem ziemi łomżyńskiej. Przez 2 tygodnie w 1768
bronił się w warownym klasztorze w Berdyczowie przed atakami armii rosyjskiej. Dowodził ze swym ojcem Józefem Pułaskim w bitwie pod
Orzechowem stoczonej w 1768 roku przeciw armii rosyjskiej pod dowództwem Aleksandra Suworowa.
W 1769 bronił Okopów Świętej Trójcy przed przeważającą armią rosyjską. Kazimierz Pułaski, mimo młodego wieku (24 lata), był
czołowym dowódcą wojskowym konfederacji. Prowadził zaciągi i zorganizował pod Barwinkiem jeden z największych obozów konfederackich.
W kwietniu 1769 r. wyruszył przeciw rosyjskim oddziałom Jelczaninowa do bitwy pod Iwlą. Pułaski z tego miejsca rozpoczął wielki rajd
kawaleryjski na Podlasie i Litwę, w czasie którego w bitwie pod Łomazami poległ jego brat Franciszek Pułaski, idący z odsieczą od Włodawy.
Kazimierz Pułaski wsławił się między innymi brawurową obroną Jasnej Góry przed wojskami rosyjskimi gen. Iwana Drewicza
(od 31 grudnia 1770 do 14 stycznia 1771) (gdy tylko dowiedział się o tym, że wojsko rosyjskie zamierza zająć Jasną Górę, postanowił ich
uprzedzić i podjął się obrony Jasnogórskiego Klasztoru).
„Hrabia Pułaski z Polski, oficer znany w całej Europie z odwagi i walki o wolność swojego kraju z przeważającymi siłami Rosji,
Austrii i Prus, może być bardzo użyteczny w naszej służbie” – tak pisał Benjamin Franklin w liście do pierwszego prezydenta Stanów
Zjednoczonych Jerzego Washingtona (Paryż, 29 maja 1777 r.).
Kazimierz Pułaski po upadku konfederacji w 1772, zaocznie skazany na śmierć za próbę królobójstwa (Stanisława Poniatowskiego),
musiał emigrować z Polski i wyjechał na zaproszenie generała Lafayette’a do powstających właśnie Stanów Zjednoczonych Ameryki.
W latach 1777-1779 walczył Pułaski w szeregach armii Jerzego Waszyngtona w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, będąc
w randze generała brygady Armii Kontynentalnej. 11 września 1777 roku w bitwie pod Brandywine dzięki swojej odwadze uratował życie
Jerzego Waszyngtona, za co ten 15 września 1777 roku promował Pułaskiego na stopień generała brygady amerykańskiej kawalerii.
Zmarł 11 października 1779 w wyniku ran odniesionych w czasie oblężenia Savannah. Generał został pochowany na plantacji
w Savannah, na co wskazują badania archeologiczne z 1996 r., podczas których odkryto trumnę z napisem „Brygadier general Casimir Pulaski”.
Uroczysty pogrzeb odbył się 9 października 2005.
Na wieść o śmierci Pułaskiego, generał Jerzy Waszyngton stacjonujący wówczas ze sztabem w swojej głównej kwaterze w Moore
House, w West Point, zadecydował, aby w dniu w którym przyszła ta wiadomość (17 listopada 1779 r.), hasłem w wojsku stał się „Pułaski”,
a odzewem „Polska”.
Na podstawie materiału Wikipedii, opracował: Piotr Szczepankowski-Chełmońskijski

