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OD REDAKCJI

Do istotnych znamion naszych czasów należą między innymi takie tendencje życia zbiorowego, jak: załamywanie się państw narodowych na rzecz politycznej społeczności ogólnoświatowej, powstawanie globalizmu gospodarczego przyczyniającego się do rozwoju długu publicznego w wielu państwach świata, dominacja banku
światowego nad bankami społecznymi w poszczególnych krajach. Uprawianie polityki staje się zawodem, a nie
powołaniem do służby obywatelskiej. Same zaś wybory parlamentarne i samorządowe przybierają formę instrumentu, służącego zachowaniu ze wszelkich sił istniejącego status quo.
Zagadnienia, o których tu mowa, dotyczą funkcjonowania narodu. Kategoria narodu oznacza taką społeczność, która tworzy ojczyznę na określonym terytorium świata, w oparciu o swoje początki etniczne i kulturowe,
na kanwie wiary ludu i jego władcy. Historia narodu niesie w sobie wezwanie, by przejść w historię zbawienia na
drodze otwartości myśli i serca pokoleń wobec Boga oraz wobec innych wspólnot o swoistej kulturze, rozwijanej
na odrębnych terytoriach. Społeczeństwo narodowe, pojmowane jako wspólnota osób o wrodzonej godności,
organizuje się w system państwowy na drodze politycznej. Droga ta jest powołaniem do służby obywatelskiej.
Zatem naród jest suwerenem państwa. Bez unii narodów nie można zakładać unii państw. Historia pokazuje, że
taka struktura ogólnopaństwowa, gdy budowana jest demokratycznie – przechodzi w chaos, gdy zaś kreowana
jest metodami dyktatorskimi – przeistacza się w tyranię.
Państwa też wchodzą we wzajemne powiązania na drodze ekonomicznej. Współdziałając ze sobą, starają
się doprowadzić do upadku warstwy średniej i do ukształtowania się społeczności obejmujących – z jednej strony – wąską grupę elit finansowych, z drugiej zaś – wielkie masy ludzi najuboższych. Ta dwubiegunowość nosi
w sobie zarodek wielorakich konfliktów społecznych, z perspektywą rewolucji światowej. Jest to model klasyczny
genezy konfliktów. Zaczęto snuć plany budowy państwa światowego kosztem zadłużania poszczególnych krajów.
Dług publiczny świata staje się motorem dziejów. Choć jest on wirtualny, to jednak tragicznie realny w skutkach.
Giną narody! Upada pluralizm kulturowy! Liberalizują się wyznania, by się zmieścić w ideologii kosmopolitycznej!
Mówi o tym Kościół. Przestrzega filozofia nawiązująca do myśli starogreckiej i tradycji ładu starorzymskiego,
mająca podstawę w Objawieniu. Kościół z misyjną ideą papiestwa to fenomen światowy w nauczaniu ludów i narodów oraz w – prowadzonym na skalę kontynentów – formowaniu ludzkich sumień. U podstaw Kościoła legła
patrologia Wschodu i Zachodu oraz filozofia – pojmowana „jako oświecenie” w duchu św. Augustyna i „jako nauka” wedle myśli św. Tomasza. Jedynie Kościół jest w stanie przezwyciężyć apokaliptyczne zagrożenia naszej
epoki, budowanej według programu wieży Babel (w językach nieprzekładalnych, z racji subiektywistycznej filozofii mentalistycznej). Na naszych oczach umiera idea „powołania człowieka i narodu”. Ludzkość broni się przed
tym, idąc za ideą abpa Kazimierza Majdańskiego, głoszącą: „Wierzyć, aby żyć”. Polacy uwierzyli, gdy bezkrwawo starali się przywrócić niepodległe oblicze Ziemi, wysuwając w roku 1980 Postulaty Gdańskie. Wiele z nich do
tej pory nie zostało zrealizowanych. Związkowcy i tzw. eksperci, odchodząc od stołu dziejowych negocjacji (zaistniałych na skalę światową), zapomnieli o postawie służebnej wobec narodu i Kościoła, odstąpili od ruchu narodowo-religijnego. Szybko zapomnieli o ślubowaniu przed wizerunkiem Maryi i postacią Orła Białego, wysoko
wyniesionych na sztandarach „Solidarności”, że uczynią Polskę „Niezależną i Samorządną”. Zgasło bowiem powołanie polityka – powołanie do służby narodowi.
Na różne sposoby Lud Polski zaczął sam się organizować. Poczęły się wzmacniać liczne więzy Macierzy
z Kresami Wschodnimi i Zachodnimi, w duchu jedności z Kościołem i Narodem. Na kanwie narodowej tragedii
smoleńskiej odżyła wola poszukiwania prawdy o drodze krzyżowej historii Polaków. Liczne środowiska patriotyczne poszukują autentycznie prawicowych liderów parlamentarnych. W wielu przypadkach – daremny trud.
Przed paroma laty powstała zatem idea organizowania Komitetów Wyborczych Wyborców „Odpowiedzialność
i Pojednanie”, na zasadzie dystansu do własnej partii, na rzecz służby narodowi – w duchu otwartości wobec
obywateli innych krajów. Refleksje zawarte w Miesięczniku potwierdzają myśl, że idea jest bronią, i to tym silniejszą, im uboższymi środkami finansowymi dysponuje się w swych zmaganiach o świat wartości.
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ZNACZENIE ŻYCIA I ŚMIERCI
ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO
DLA WSPÓŁCZESNYCH
List z okazji 70-lecia śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego
Bracia i Siostry w Chrystusie Panu,
Przeżywany w tym roku kolejny, dziesiąty już Dzień Papieski,
zbiega się w czasie z 28. rocznicą kanonizacji św. Maksymiliana
Marii Kolbego, którego Sługa Boży Jan Paweł II wyniósł na ołtarze
10 października 1982 r. w Rzymie. Ta rocznica wypada w roku
szczególnym, który polscy franciszkanie (OFMConv) przeżywają jako Rok Kolbiański, upamiętniający 70 lat od śmierci Męczennika
z Auschwitz, Patrona naszych trudnych czasów. Z tej okazji Prowincjałowie trzech prowincji franciszkanów (OFMConv) w Polsce
skierowali list do wiernych, przypominający znaczenie życia i śmierci św. Maksymiliana M. Kolbego dla Kościoła powszechnego
i wszystkich żyjących w nadal trudnych czasach współczesności.
Jeśli bowiem tegoroczny Dzień Papieski chcemy przeżywać pod
hasłem „Odwaga świętości", nie sposób w całym szeregu świętych,
których Jan Paweł II wyniósł na ołtarze, pominąć – w tym szczególnym dla nas roku – odwagi i ofiary naszego świętego Współbrata.
Święty Maksymilian Maria Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 r.
w Zduńskiej Woli. Po studiach w Rzymie wrócił do kraju z podwójnym doktoratem i podjął działalność wyróżniającą się nadzwyczajną gorliwością apostolską, umiejętnością
odczytywania znaków czasu w duchu Ewangelii, wielkim rozmachem. Dzisiaj jest znany jako: apostoł
chrześcijaństwa na miarę Średniowiecza, który ewangelizował Polskę i Japonię; odnowiciel ducha franciszkańskiego w XX wieku, który ubóstwo, prostotę życia, poświęcenie dla wielkich idei, łączył z najnowszymi
osiągnięciami techniki i pragmatyzmem; założyciel największej męskiej wspólnoty zakonnej dwudziestego
wieku; menager i twórca największego w Polsce wydawnictwa prasy i książki religijnej; czciciel Matki Bożej
Niepokalanej, w której widział najdoskonalszego człowieka i pośrednika pomiędzy ludźmi i Bogiem; założyciel ruchu maryjnego pod nazwą „Rycerstwo Niepokalanej”, który działa w kilkudziesięciu krajach świata;
obrońca ludzkiej godności i ludzkiego życia; człowiek pojednania dwóch narodów: Polaków i Niemców. To
określenia, które charakteryzują działalność i duchowość św. Maksymiliana Marii Kolbego. Ostatnie miesiące bardzo aktywnego życia św. Maksymilian spędził w najgorszym więzieniu Gestapo w Warszawie
i w obozie zagłady Auschwitz, gdzie masowo uśmiercano ludzi. Ale zanim ich zabito, wyniszczano biologicznie, chciano zabić w nich wiarę w Boga, nadzieję i miłość, pozbawiano ich praw ludzkich, chciano odebrać im poczucie godności osoby ludzkiej. Dla osiągnięcia tego celu precyzyjnie zorganizowano strukturę
zniewalania człowieka, przemocy i zła. Św. Maksymilian, będąc w takim środowisku, zachował poczucie
wolności, wiarę w człowieka i w Boga, na zło odpowiadał dobrem: pocieszał smutnych, krzepił upadłych na
duchu, odstępował zupę i chleb wygłodniałym, wzmacniał wiarę w Boga, budził nadzieję na lepszą przyszłość, przekonywał, że prawda i sprawiedliwość zwyciężą, ukazywał sens cierpienia i ofiary, rozgrzeszał
skazanych na śmierć, wskazywał, że po niej przychodzi zmartwychwstanie. Mając 47 lat ofiarował swoje życie za współwięźnia – Franciszka Gajowniczka. Zmarł 14 sierpnia 1941 r. w bunkrze głodowym Auschwitz.
Papież Paweł VI 17 października 1971 r. ogłosił o. Maksymiliana Kolbego błogosławionym wyznawcą.
Polskie władze państwowe 22 marca 1972 r. odznaczyły go pośmiertnie Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari, a tym samym włączyły go do grona najwspanialszych Polaków – bohaterów. Papież Jan Paweł II 10
października 1982 r. (właśnie w dniu dzisiejszym 28 lat temu) zaliczył o. Maksymiliana do grona świętych
męczenników Kościoła katolickiego, który poniósł śmierć w obronie wiary chrześcijańskiej i cnót ewangelicznych, a tym samym podkreślił, że miłość do człowieka i wiara w Boga, wierność Jego zasadom wymagają poświęcenia i nawet ofiary z własnego życia.
Życie i śmierć św. Maksymiliana ma dzisiaj znaczenie symboliczne. Jest przykładem życia niebywale
twórczego i ofiarnego dla dobra człowieka i chwały Pana Boga, przykładem, jak być wolnym i świadczyć
dobro w każdych warunkach, jak rozbrajać nawet tak dokładnie zaplanowaną i zorganizowaną strukturę
zniewolenia i zła, jaką był koncentracyjny obóz Auschwitz. Warunki, w jakich żyjemy, są zawsze mniej bądź
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bardziej trudne. We wszystkich epokach, w naszej także, łamane są prawa człowieka, naruszana jest
sprawiedliwość i godność osoby ludzkiej, występują zafałszowania prawdy, solidarność wśród ludzi wciąż
jest niedoskonała. „Auschwitz trwa do dziś – jak trafnie ujął to kardynał Józef Höffner w czasie Mszy św.
polsko-niemieckiej podczas kanonizacji św. Maksymiliana. – Wszędzie bowiem, gdzie ludzie są męczeni,
upokarzani i wyniszczani, trwa Auschwitz. Ale i to, co stało się w celi Auschwitz, trwa do dzisiaj, tam mianowicie, gdzie ludzie sobie wzajemnie przebaczają i odnajdują się w miłości, wszędzie tam, gdzie człowiek
kocha wbrew nienawiści, tam jest cela śmierci męczennika Maksymiliana Kolbego”. Dzięki niemu „miłość
okazała się potężniejsza od śmierci [...], odniosła swoje zwycięstwo tam, gdzie zdawała się tryumfować
nienawiść i pogarda człowieka”.
„Przez swoje życie i śmierć św. Maksymilian stał się przewodnikiem – jak go nazwał Jan Paweł II
w przemówieniu do Polaków w czasie audiencji 11 listopada 1982 r. – w którym człowiek współczesny odkrywa przedziwną syntezę cierpień i nadziei naszej epoki. Jest w tej syntezie, ukształtowanej życiem
i śmiercią Męczennika, ewangeliczne wezwanie o wielkiej przejrzystości i mocy: patrzcie, do czego zdolny
jest człowiek, który bezwzględnie zaufał Chrystusowi przez Niepokalaną! Ale jest w tej syntezie także prorocza przestroga. Jest wołanie skierowane do społeczeństwa, do ludzkości, do systemów odpowiedzialnych
za życie człowieka i społeczeństw [...] o konsekwentne poszanowanie praw człowieka, a także praw narodu”.
Występujący dzisiaj w różnej formie egoizm, gonitwa za przyjemnością i osobistą korzyścią, ciągła
groźba ataku na życie ludzkie – w postaci różnych represji, prześladowań, nowych wojen, aborcji, eutanazji
– tworzą ogromne zapotrzebowanie na przykłady bezkompromisowych obrońców ludzkiego życia i ofiarnej
miłości bliźniego. Dlatego współczesny świat przyjmuje św. Maksymiliana – jako podawany przez Kościół
wzór do naśladowania – z entuzjazmem. Wprawdzie uratował on tylko jednego człowieka od okrutnej
śmierci, ale w milionach ludzi podtrzymał wiarę w człowieka, wyraźnie ukazał, że człowiek to „ktoś” cenny,
wielki, niezniszczalny, że nie da się go sprowadzić do numeru, rzeczy i ziemi, że warto dla niego pracować
i za niego umierać.
Św. Maksymilian, ratując od śmierci jednego człowieka, stał się obrońcą życia każdego człowieka i patronem wszystkich, którzy bronią ludzkiego życia i czynią wszystko, by stawało się ono bardziej ludzkie,
którzy działalnością swoją wyznają zasadę, że człowiek jest najwyższą wartością, i realizują ją w duchu
szacunku i miłości, w duchu prawdy i sprawiedliwości. Swoim męczeństwem i życiem pomógł dzisiejszemu
światu te prawdy i zasady współżycia ludzkiego lepiej zrozumieć, stał się przewodnikiem w tym, jak służyć
drugiemu człowiekowi i Bogu. Św. Maksymilian, broniąc człowieka i jego praw, walcząc ze złem, z jego
strukturami, proponuje współczesnemu światu metodę obrony człowieka i walki ze złem, a jest nią chrześcijańska miłość i bezprzemocowość (non violance). U jej podstaw leży dogłębne rozumienie podstawowych prawd chrześcijańskich, mówiących, że człowiek jest najwyższą wartością na ziemi, że jest zdolny do
poznania prawdy, ukochania dobra i czynienia go, że zawsze ma szansę porzucić zło, jakie czyni, a zwrócić się ku dobru, że najlepszym motywem działania człowieka jest miłość zakotwiczona w Bogu. Św. Maksymilian uważał, że miłość jest jedna, a przejawia się tylko dwojako: w miłości Boga i miłości bliźniego.
Zgodnie też z tą zasadą, którą zapisał w swoich notatkach: „Miłość bliźniego z miłości ku Bogu: daj Bogu bliźniego i bliźniemu Boga = miłość prawdziwa” - postępował.
Metoda miłości i walki bezprzemocowej o poszanowanie życia i prawa człowieka zyskiwać może coraz
większą liczbę zwolenników tylko wówczas, jeżeli będziemy pogłębiali znajomość Boga i człowieka. Istota
miłości i walki bezprzemocowej leży w wielkim poszanowaniu człowieka i jego umiłowaniu, postulującym,
by nawet w walce go nie krzywdzić i nie niszczyć. Zmierza ona nie do sparaliżowania niewłaściwej działalności drugiego człowieka i podporządkowania go sobie siłą i przemocą, lecz do jego przemiany. Nie jest to
zatem metoda ani łatwa, ani efektowna. Wymaga nieraz wielkich ofiar, rezygnacji z realizacji własnych interesów i ogromnej cierpliwości. Te cechy metody miłości i bezprzemocowej walki są zazwyczaj widziane jako jej słabości i przemawiają na rzecz stosowania metody siły i przemocy jako bardziej skutecznej w przezwyciężaniu zła. Jest to jednak złudzenie. Metoda siły i przemocy nie przynosi trwałych owoców. Są tu bowiem zwycięzcy i zwyciężeni. Zwyciężeni zawsze odczuwają dotkliwie swój stan i czekają tylko sposobności, by zająć pozycję zwycięzców, z reguły przy pomocy siły i przemocy. Metoda miłości i walki bezprzemocowej wypływa z Ewangelii Chrystusa, który przekonuje nas, że Bóg nie chce śmierci człowieka błądzącego, lecz pragnie jego przemiany i tego, aby żył. Do tego właśnie zmierza metoda miłości i bezprzemocowa,
by człowiek, który zabijał, kradł, oszukiwał, żył z cudzej pracy, szukał tylko przyjemności, uznał swoje dotychczasowe postępowanie za niewłaściwe i zaczął czynić akurat odwrotnie, by był zdolny do realizacji zasady życia św. Maksymiliana: „Dla siebie jak najmniej, dla Boga i bliźnich jak najwięcej”.
W metodzie miłości i walki bezprzemocowej nieodzowna jest rozmowa między ludźmi, dialog, w czasie
którego lepiej poznajemy drugiego człowieka, jego problemy wewnętrzne i sytuacje zewnętrzne, a w kon-
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sekwencji tego poznania przestajemy widzieć się nawzajem jako wrogowie. Tam, gdzie nawet do rozmowy
dojść nie może, i trzeba ponieść cierpienie lub śmierć – jak w przypadku św. Maksymiliana – nie można
cierpieć z niechęcią do drugiego człowieka, nie można umierać z nienawiścią, lecz trzeba mieć nadzieję
zwycięstwa dobra w człowieku, od którego doznaje się zła, trzeba umieć przebaczyć i modlić się za tych,
którzy nam są niechętni, którzy są naszymi prześladowcami. Św. Maksymilian dzisiejszemu światu proponuje metodę miłości i walki bezprzemocowej jako jedynie słuszną, a jednocześnie najbardziej skuteczną,
ponieważ najlepiej służy wewnętrznej przemianie człowieka, czyni go bardziej ludzkim, a strukturę zniewolenia i zła zmienia w kierunku wolności i dobra. Ukazuje, że do drugiego człowieka można dojść tylko drogą
miłości i szacunku, bo droga lęku, pogardy i przemocy prowadzi donikąd. Tylko poprzez postawę szacunku
i miłości do drugiego człowieka można obronić ludzkie życie, można budować solidarność między ludźmi,
a w państwach tworzyć to, co godne starań i poświęceń, co wielkie i trwałe, co służy wszystkim jego obywatelom i kształtuje atmosferę pokoju z sąsiadami.
Dla św. Maksymiliana Bóg jest źródłem wszelkiego życia i dobra. Matkę Bożą Niepokalaną stawiał jako
wzór doskonałości człowieka i pośredniczkę między Bogiem i ludźmi, chrześcijańskie zasady życia indywidualnego i społecznego upowszechniał przez nowoczesne środki komunikowania społecznego, szczególnie przez prasę i książkę, sięgał już po radio i telewizję, w działalności ewangelizacyjnej stosował nowoczesne formy organizacji pracy, public relations i reklamę. Przekonywał, że wszelkie ludzkie wynalazki powinny przede wszystkim służyć rozwojowi człowieka i szerzeniu dobroci oraz wspaniałości Boga, że dziennikarze i pracownicy wszelkich mediów powinni przestrzegać zasad prawdy i pokoju. Przez swoje dzieło
apostolsko-misyjne zwrócił uwagę na masy społeczne, na ubogich, łączył ludzi różnych statusów społecznych, narodów i kultur. Przez szerzenie kultu Niepokalanej wskazywał, jak pięknym i dobrym może być
człowiek. Przez wielorakie akty miłości Boga i bliźniego ukazał, że można być ludzkim wszędzie, także
w nieludzkim obozie koncentracyjnym, że można wyłamać się ze struktury zniewolenia, dobrem przeciwstawić się złu, można stanąć w obronie życia także wtedy, kiedy jest ono masowo niszczone, że człowiek
jest wolny i może świadczyć dobro w każdych warunkach, że międzyludzkie stosunki oparte na przebaczeniu, wzajemnej miłości i sprawiedliwości są trwalsze niż na przemocy i nieuczciwości, że czyny wolne i dobre skutecznie rozbrajają strukturę zniewolenia i zła, tworzoną przez ludzi nienawistnych, zachłannych
i żądnych władzy. Św. Maksymilian przez swoją działalność apostolską i męczeńską śmierć dodał to
wszystko do chrześcijańskiego i polskiego dziedzictwa kulturowego, z którego tak wiele korzystał. Zrealizował to, co polecał innym, kiedy pisał: „Każde pokolenie do prac i dorobku poprzednich pokoleń powinno dołożyć swoje własne prace”.
Bóg i aktualna sytuacja wzywają także nas do tego, abyśmy w naszej sytuacji życiowej na nowo ukazywali dobro w całym blasku jego piękna, aktualizowali chrześcijańskie wartości podstawowe, abyśmy uznawali nienaruszalność praw osoby ludzkiej, które często są lekceważone, nieszanowane lub które są odbierane jednej grupie ludzi, a przyznawane tylko niektórym, abyśmy bronili ludzkiego życia i ludzkiej godności.
Możemy to czynić przez działania nadzwyczajne, a także przez codzienne życie, przestrzegając zalecenia św.
Maksymiliana: „Nie zapominaj, że świętość polega nie na czynach nadzwyczajnych, ale na dobrym spełnianiu obowiązków względem Boga, siebie i innych”.
Tak rozumianą świętość może realizować każdy chrześcijanin, niezależnie od tego, gdzie przychodzi
mu żyć i pracować. Niech będzie to więc zachętą dla nas wszystkich, aby na wzór św. ojca Maksymiliana
konsekwentnie dążyć do świętości, pojmowanej jako miłość, która jest zdolna do ofiary z siebie.
W duchu wiary w świętych obcowanie prosimy św. Maksymiliana Marię Kolbego o to, abyśmy za jego
przykładem potrafili wypełniać w naszym życiu wolę Bożą tak doskonale, jak czyniła to, ukochana przez Niego, Maryja Niepokalana.
W Roku Kolbiańskim, w 28. rocznicę kanonizacji o. Maksymiliana, dnia 10 października 2010 r. Prowincjałowie trzech Prowincji Polskich Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych:
o. Jarosław Zachariasz, Kraków
o. Mirosław Bartos, Warszawa
o. Adam Kalinowski, Gdańsk
http://rokkolbianski.pl/about.php?list-trzech-prowincjalow [02.08.2011]
(Podkreślenia pochodzą od Redakcji)
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LITANIA DO ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
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.
Święty Maksymilianie, módl się za nami.
Święty Maksymilianie, wielki miłośniku Boga,
Święty Maksymilianie, nieustraszony rycerzu Niepokalanej,
Święty Maksymilianie, apostole Niepokalanej Pośredniczki Łask,
Święty Maksymilianie, założycielu Rycerstwa Niepokalanej,
Święty Maksymilianie, apostole Cudownego Medalika,
Święty Maksymilianie, mężny szerzycielu królestwa Niepokalanej,
Święty Maksymilianie, wzorze życia zakonnego,
Święty Maksymilianie, pragnący śmierci męczeńskiej,
Święty Maksymilianie, gorliwy apostole Japonii,
Święty Maksymilianie, pełen poświęcenia dla chorych i nieszczęśliwych,
Święty Maksymilianie, zdobywco dusz dla Niepokalanej,
Święty Maksymilianie, ukazujący ludziom ideał życia,
Święty Maksymilianie, miłośniku modlitwy,
Święty Maksymilianie, wzorze niezachwianej ufności,
Święty Maksymilianie, pociągający ludzi dobrocią i radością,
Święty Maksymilianie, pragnący nawrócenia grzeszników,
Święty Maksymilianie, pragnący zjednoczenia w Kościele wszystkich wyznawców Chrystusa,
Święty Maksymilianie, pragnący nawrócenia pogan,
Święty Maksymilianie, kochający bliźnich dla Boga,
Święty Maksymilianie, miłośniku umartwienia i pokuty,
Święty Maksymilianie, przykładzie posłuszeństwa,
Święty Maksymilianie, miłośniku ubóstwa i prostoty,
Święty Maksymilianie, wzorze anielskiej czystości,
Święty Maksymilianie, obrońco dobrych obyczajów,
Święty Maksymilianie, głosicielu odrodzenia Narodu Polskiego,
Święty Maksymilianie, obrońco wiary świętej,
Święty Maksymilianie, apostole prasy katolickiej,
Święty Maksymilianie, apostole dobrego przykładu,
Święty Maksymilianie, wzorze znoszenia cierpień,
Święty Maksymilianie, przykładzie przebaczenia wrogom,
Święty Maksymilianie, umacniający współwięźniów na duchu,
Święty Maksymilianie, ofiarujący swe życie za rodzinę,
Święty Maksymilianie, spieszący z kapłańską posługą skazańcom,
Święty Maksymilianie, męczenniku Oświęcimia,
Święty Maksymilianie, chlubo polskiej ziemi,
Święty Maksymilianie, wsławiony po całym świecie,
Święty Maksymilianie, wielki nasz orędowniku w niebie,
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.
K. Módl się za nami święty Maksymilianie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Módlmy się: Wszechmogący, miłosierny Boże, który serce świętego Maksymiliana rozpaliłeś miłością do
Niepokalanej i uczyniłeś go wielkim Jej rycerzem i narzędziem do szerzenia Twojego Królestwa, rozpal
i nasze serca podobną miłością i ofiarnością, abyśmy w życiu swoim szukali zawsze Twej chwały. Przez
Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.
http://www.kolbe.pl/modlitwy.php [02.08.2011]
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¢ Ojciec Święty Leon XIII

ENCYKLIKA RERUM NOVARUM

Rola społeczna państwa
25. Nie ulega jednak wątpliwości, że także ludzkich potrzeba środków do celu, któryśmy wytknęli.
I wszyscy bez wyjątku, których ta sprawa dotyczy,
winni do tego celu zdążać i zgodnie współpracować
w swoim zakresie. Opatrzność światem rządząca
winna tu być wzorem, mianowicie w tym, że skutki
pochodzące z różnych przyczyn są rezultatem zgodnego ich współdziałania. Jakichże więc zapobiegawczych środków mamy prawo żądać od państwa?
Zaznaczamy z góry, że przez „państwo” rozumiemy nie tę czy inną formę ustrojową, lecz w ogóle
państwo, które odpowiada prawom rozumu i natury,
i świadectwom Boskiej mądrości, według zasad
podanych w encyklice Naszej o chrześcijańskim
ustroju państw.
Obowiązki państwa w zakresie kwestii robotniczej
26. W świetle tych zasad kierownicy państw
winni naprzód rozwinąć ogólną i powszechną działalność za pośrednictwem systemu praw i urządzeń,
to jest starać się, aby sam ustrój i zarząd państwa
sprzyjał dobrobytowi, tak powszechnemu jak jednostkowemu. Jest to zadaniem sztuki rządzenia
i właściwym obowiązkiem władz państwowych. Tym
zaś, co ten dobrobyt powszechny narodu tworzy,
są: moralne obyczaje, życie rodzinne oparte na
podstawach prawa i ładu, poszanowanie religii
i sprawiedliwości, umiarkowanie w ustanawianiu,
a sprawiedliwość w rozdzielaniu ciężarów publicz-
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nych, rozwój przemysłu i handlu, rozkwit rolnictwa,
i inne tego rodzaju środki, które tym lepsze
i szczęśliwsze zapewniają warunki życia obywatelom, im większy wykazują postęp. I przez to samo
już, że państwo posługując się tymi środkami może
się stać pożyteczne innym klasom, może też w wysokim stopniu polepszyć warunki życia proletariatu,
a to na podstawie najlepszego swego prawa i bez
ściągania na siebie oskarżeń o wdzieranie się
w prawa cudze; właśnie bowiem troska o dobro
ogółu stanowi obowiązek państwa. Jest też rzeczą
jasną, że im większe będą korzyści z tej działalności
ogólnej, tym mniej trzeba będzie uciekać się do innych sposobów polepszenia losu pracowników.
27. Prócz tego, sięgając głębiej, należy zauważyć, że państwo jest instytucją jedną dla wszystkich,
tak dla wielkich, jak i dla maluczkich. Proletariusze
mianowicie na podstawie prawa natury na równi
z bogatymi obywatelami państwa stanowią prawdziwe i żywe jego części, z których poprzez rodziny
powstaje organizm państwowy, nie mówiąc już
o tym, że w każdym państwie oni właśnie stanowią
liczbę jego obywateli największą. A jak nierozumną
byłoby rzeczą, gdyby się państwo starało o dobro
części tylko obywateli, resztę zaś zaniedbywało, tak
też jasnym jest, że władza publiczna nie powinna
w swej działalności pomijać dobra i pożytku proletariatu. Nie czyniąc tego, gwałci sprawiedliwość; która
każe każdemu oddać to, co mu się należy: Mówi
o tym mądrze święty Tomasz: „Jak część i całość
są tym samym w pewnym stopniu, tak to, co należy
do całości, w pewnym stopniu należy i do części”
(S. Theol. II-II qu. LXL a. I. ad. 2). Dlatego spośród
licznych i ciężkich obowiązków rządu na rzecz dobra
wspólnego pierwszym jest ten, ażeby opieką otaczał
wszystkie na równi klasy, przestrzegając ściśle przepisów sprawiedliwości, zwanej „rozdzielczą”.
Jakkolwiek wszyscy bez wyjątku obywatele winni się przyczyniać do dobra wspólnego, którego
część znów w sposób naturalny wraca do jednostek, lecz robią to nie w ten sam sposób i nie w tym
samym stopniu. Bez względu na zmiany w formach
ustroju państwowego zawsze pozostaną między
obywatelami różnice, bez których ani istnieć nie
może państwo, ani nawet pomyśleć się nie da. I tak
muszą być jedni przeznaczeni do sądzenia, inni,
którzy by państwem rządzili, inni, którzy by prawa
stanowili, wreszcie tacy, którzy by z roztropnością
i powagą kierowali sprawami pokoju i wojny. A każdy widzi, że ci mężowie winni mieć pierwszeństwo
w społeczeństwie i stać na czele, skoro bezpośrednio dla dobra publicznego pracują i to w sposób
szczególny. Ludzie natomiast, którzy się pracy gospodarczej oddają, nie służą dobru publicznemu ani
z tych samych, co tamci, pobudek, ani w ten sam
sposób; jednak i oni, choć nie bezpośrednio, przyczyniają się do dobra powszechnego. Wprawdzie
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dobro społeczne jest przede wszystkim natury moralnej, jego bowiem osiągnięcie ma człowieka czynić lepszym, dobrze jednak zorganizowane państwo
winno zapewnić obywatelom w dostatecznej ilości
także dobra materialne i zewnętrzne, których używanie konieczne jest do praktykowania cnoty
(S. Thom. De reg. princip., I. c. XV).
Otóż w tworzeniu tych dóbr praca proletariatu
jest tak skuteczną, jak i konieczną, czy to w rolnictwie czy w fabrykach. Co więcej, praca ma tutaj taką
płodność i taką skuteczność, że bez wahania można powiedzieć, iż praca robotników jest jedynym
źródłem bogactw państwa. Przykazaniem więc
sprawiedliwości jest publiczna opieka nad pracownikami taka, by z tego co do dobra publicznego dorzucają, tyle przynajmniej z powrotem otrzymywali,
iżby sobie zapewnili mieszkanie, odzienie i środki
żywności, i by w ten sposób łatwiej mogli znosić
uciążliwości życia. Stąd wniosek, że państwo winno
popierać wszystko, co w jakikolwiek sposób może
polepszyć dolę robotników. Nikomu ta opieka nad
proletariatem nie zaszkodzi, a owszem pomoże
wszystkim, w interesie bowiem państwa leży, aby
nie byli narażeni na nędzę ci, którzy dla wszystkich
wytwarzają dobra.
Działalność państwa jest ograniczona
28. Prawo wymaga, żeby ani jednostka, ani rodzina nie była pochłaniana przez państwo; jest więc
rzeczą słuszną, by i jednostka i rodzina miała swobodę działania, jak długo nie zagraża dobru powszechnemu lub nie wyrządza krzywdy bliźniemu.
Niemniej obowiązkiem rządów jest czuwać nad społeczeństwem i nad jego częściami składowymi.
„Nad społeczeństwem”, albowiem natura powierzyła
je staraniom zwierzchniej władzy tak dalece, iż troska o dobro powszechne nie tylko prawem najwyższym jest dla władzy; ale jeszcze źródłem i celem;
a zaś „nad częściami składowymi społeczeństwa”,
albowiem odpowiednio do prawa natury rząd powinien mieć na oku nie interes osób rządy sprawujących, ale dobro tych, którzy mu są poddani. Oto nauka zarówno filozofii, jak i wiary chrześcijańskiej. Że
zaś władza rządzenia od Boga pochodzi i do pewnego stopnia jest uczestnictwem w Jego najwyższym władztwie, przeto winno się ją sprawować
według wzoru Boskiej władzy, która po ojcowsku
kieruje sprawami jednostki i ogółu. Jeśli zatem interesy bądź ogółu, bądź jednej klasy społecznej zostały naruszone lub zagrożone, a nie ma już innych
środków zaradczych, wówczas należy uciec się do
władzy publicznej.
29. W interesie tak dobra publicznego, jak prywatnego, leży, ażeby panowały pokój i zgoda; aby
całe życie kierowane było przykazaniami Boskimi
i prawami natury; aby życie rodzinne opierało się na
poszanowaniu ładu i na czci dla religii; aby tak
w życiu prywatnym, jak publicznym kwitła pełna moralność; aby święcie przestrzegano sprawiedliwości
i by nikt nie krzywdził bliźniego bezkarnie; aby
wreszcie mężne rosły pokolenia ku podporze pań-
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stwa, a, jeśli zajdzie potrzeba, i ku jego obronie.
Dlatego kiedy zagrożony jest spokój publiczny
z powodu porzucania lub zawieszania pracy w drodze zmowy robotników, kiedy się rozluźnią naturalne związki rodzinne wśród robotników, kiedy się
gwałt zadaje religijności robotników przez odmawianie im sposobności do spełniania obowiązków
względem Boga, kiedy w warsztatach pracy zagrozi
moralności niebezpieczeństwo, wynikające z pomieszania osób różnej płci lub z innych pokus do
grzechu, kiedy pracodawcy obarczają pracowników
nadmiernymi ciężarami lub kiedy im narzucają inne,
niegodne człowieka, warunki, kiedy się zdrowiu
szkodzi przez pracę nad siły lub zmusza do pracy
niestosownej dla wieku lub płci, w tych wypadkach
należy się, w pewnych zresztą granicach, uciec do
siły i powagi praw państwowych. Granice te zaś zakreśla ta sama przyczyna, która ucieczkę do prawa
uczyniła niezbędną, to znaczy, że nie należy więcej
od państwa wymagać i dalej iść, niż tego wymaga
usunięcie nadużyć lub uchylenie niebezpieczeństwa.
Prawa, czyjekolwiek by były, należy święcie
uszanować, a państwo winno czuwać, by każdy
miał, co mu się należy, i nie dopuszczać do krzywd,
a karać ich sprawców. Chroniąc zaś prawa prywatne, szczególnie maluczkich i biednych winno mieć
państwo na względzie. Warstwa bowiem bogatych
dostatkami obwarowana mniej potrzebuje opieki
państwa; klasy natomiast ubogie pozbawione
ochrony, jaką daje majątek, szczególniej tej opieki
potrzebują. Dlatego państwo powinno bardzo pilnym staraniem i opieką otoczyć pracowników najemnych, stanowiących masy ludności biedne.
Kilka szczególnych wypadków
interwencji państwa
30. Niektóre z tych spraw szczególnego wymagają omówienia. I tak na pierwszym miejscu stawiamy zasadę, że państwo winno otoczyć prywatną
własność opieką prawa, a warstwy ludowe, do których wdarło się pożądanie własności cudzej, utrzymać w granicach obowiązku; jeśli bowiem wolno
dążyć do polepszenia warunków życia w zgodzie ze
sprawiedliwością, to jednak zarówno sprawiedliwość, jak i dobro ogółu, nie pozwalają zabierać drugiemu, co do niego należy i pod pozorem niedorzecznej równości godzić w cudze mienie. Z pewnością robotnicy, którzy los swój chcą poprawić
pracą uczciwą i godziwymi sposobami, stanowią olbrzymią większość; lecz wielu także jest takich, którzy, przesiąknięci fałszywymi zasadami i chciwi nowości, wszystko robią, by wzniecać zamieszanie
i innych do gwałtów skłonić. Niech więc wystąpi
władza państwowa, a, okiełzawszy wichrzenia,
niech zabezpieczy dusze robotników przed zgubnymi wpływami, właścicieli zaś przed niebezpieczeństwem grabieży.
31. Zbyt długa albo uciążliwa praca i uważana
za zbyt niską płaca, skłaniają robotników do umówionego porzucania pracy i dobrowolnego bezrobocia. Temu nieszczęściu, dziś rozpowszechnionemu,
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a groźnemu, przeciwdziałać winno państwo, bo ten
rodzaj bezrobocia nie tylko szkodę wyrządza pracodawcom i robotnikom, ale ponadto tamuje rozwój
przemysłu i handlu, i szkodzi dobru ogólnemu społeczeństwa: a skoro jeszcze wyradza się w gwałty
i zaburzenia, zakłóca spokój publiczny. Szczególnie
jednak skuteczną i zdrową tutaj jest rzeczą uprzedzać zło, posługując się powagą praw i nie dopuszczać do wybuchu, a to przez roztropne usuwanie
przyczyn, które mogą doprowadzić do konfliktu
między pracodawcami i robotnikami.
32. Państwo winno otoczyć swoją opieką różne
interesy robotnika, przede wszystkim zaś dobra duchowe. Doczesne bowiem życie, jakkolwiek cenne
i pożądane, nie jest jednak celem, dla którego się
urodziliśmy, ale tylko drogą i środkiem, przeznaczonym do udoskonalenia życia duchowego przez poznanie prawdy i miłość dobra. Wszak to dusza nosi
wyryte na sobie obraz i podobieństwo Boże i ona
jest siedzibą tego władztwa, którym człowiek z rozkazu Bożego opanowywać ma niższe natury i do
swego użytku skłaniać ziemię całą i morza. Napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną i panujcie
nad rybami morskimi i nad ptactwem powietrznym
i nad wszemi zwierzęty, które się ruchają na ziemi
(Rdz 1,28).
I z tego punktu widzenia wszyscy ludzie są sobie równi: żadnej nie ma różnicy między bogatym
i ubogim, między panem i sługą, między panującym,
a podwładnym, bo tenże Pan wszystkich
(Rz 10,12). Nikomu też nie wolno znieważać bezkarnie godności ludzkiej, do której się sam Bóg
z wielkim szacunkiem odnosi, ani przeszkadzać
człowiekowi w jego drodze do doskonałości, która
go prowadzi ku żywotowi wiecznemu w niebiesiech.
Co więcej: nawet samemu człowiekowi nie wolno
rezygnować z godności ludzkiej natury, albo oddawać się w duchową niewolę; wchodzą tu bowiem
w grę nie prawa, co do których człowiek ma wolność skorzystania z nich lub nieskorzystania, ale
obowiązki względem Boga, które winien wypełnić.
Stąd wynika konieczność spoczynku i wstrzymania pracy w dni świąteczne. Spoczynku tego jednak nie należy rozumieć jako bezpłodną bezczynność, tym bardziej nie mogą być te dni wykorzystywane do występków i do trwonienia pieniędzy, jakby
tego pewne żywioły pragnęły. Spoczynek świąteczny jest przerwą w pracy, uświęconą wpływem religii.
Złączony z religią spoczynek świąteczny odwraca
człowieka od trudów i zajęć życia codziennego,
a jego myśli kieruje ku rzeczom niebieskim i zachęca go do złożenia hołdu powinnego Bogu wiecznemu. Taka jest istota i przyczyna spoczynku świątecznego, który Bóg już w Starym Testamencie nakazał: Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił
(Wj 20,8) i własnym przykładem zalecił, kiedy po
stworzeniu człowieka w tajemniczej ciszy odpoczął.
Odpoczął w dzień siódmy od wszelkiego dzieła, które sprawił (Rdz 2,2).
33. Jeśli zaś chodzi o dobra cielesne i zewnętrzne, to naprzód winno państwo wyzwolić pra-
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cowników z niewoli ludzi chciwych, którzy dla celów
zysku bez miary nadużywają osób, jak rzeczy martwych. Ani sprawiedliwość, ani uczucie ludzkości nie
pozwalają wymagać takiej pracy, by umysł tępiał od
zbytniego trudu, a ciało upadało od zmęczenia.
Sprawność ludzka, jak i cała natura ma swoje określone granice, których przekraczać nie wolno.
Wzmaga się niewątpliwie przez ćwiczenie i działanie, ale pod tym warunkiem tylko, że się jej da wypoczynek i przerwę w pracy. Dlatego praca dzienna
nie powinna wykraczać poza liczbę godzin dozwoloną przez siły ludzkie. Jak wielkie zaś mają być
przerwy w pracy, rozstrzygnąć o tym należy
uwzględniając różne rodzaje pracy, okoliczności
czasu i miejsca, wreszcie zdrowie pracowników.
Robotnik, dobywający z wnętrza ziemi ukryte w nim
bogactwa, jak kamień, rudę żelazną, wykonuje pracę, której krótkość winna wynagradzać trudy i szkodliwość dla zdrowia o wiele większe przy tych, niż
przy innych zajęciach. Należy także brać pod uwagę
różne pory roku; nierzadko bowiem ten sam rodzaj
pracy łatwy będzie w jednej porze roku, w drugiej zaś
będzie albo nie do zniesienia albo bardzo trudny.
Wreszcie, co może zrobić i wykonać mężczyzna
dojrzały i silny, tego nie można wymagać od kobiety
lub od dziecka. Odnośnie zaś do młodzieży pilnie
baczyć należy, by nie pierwej szła do fabryk, aż
z upływem lat osiągnie wystarczający rozwój cielesny, umysłowy i duchowy. W przeciwnym razie praca zbyt wytężająca zwarzy budzące się siły młodości, jak słabą roślinkę; w tych zaś warunkach przepadnie całe dzieło wychowania. Są też zajęcia
mniej odpowiednie dla kobiet; natura bowiem przeznacza je do życia rodzinnego, a jego obowiązki
w przedziwny sposób chronią cześć niewieścią i zarazem czynią zadość potrzebie wychowania dzieci
i trosce o dobro rodziny.
W ogóle więc spoczynek winien być tak długi,
jak długiego czasu trzeba na odzyskanie sił zniszczonych przez pracę; ten jest bowiem cel spoczynku, żeby odnawiał siły starte pracą. Podwójne to
prawo do spoczynku jest wyraźnym lub domyślnym
warunkiem, który się w każdej umowie o pracę między pracodawcą a pracownikiem mieści; i byłaby
niegodziwą umowa przeciwna, bo ani wymagać ani
przyrzekać nie wolno zaniechania obowiązków, które człowiek ma względem Boga, lub względem siebie samego.
34. Staje teraz przed nami sprawa płacy, sprawa bardzo ważna; rozważona być też musi z całą
sprawiedliwością, jeśli się chce uniknąć stronniczości. Chodzi o płacę, którą ustala się na podstawie
wolnej umowy.
Sądzi się, że pracodawca wypłaciwszy umówioną płacę, uczynił tym samym zadość swoim obowiązkom i do niczego już nie jest obowiązany. Dopiero zaś wtedy – sądzi się – naruszona byłaby
sprawiedliwość, gdyby albo pracodawca nie chciał
dać pełnej płacy, albo pracownik nie chciał całej
wykonać pracy. W tych tylko wypadkach, a poza
tym w żadnych innych, usprawiedliwiona jest – mó-
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wi się – interwencja państwa dla ochrony praw każdemu należnych.
Sprawiedliwy jednak sędzia niełatwo przyzna
rację temu poglądowi i nie we wszystkim. Pogląd
ten bowiem nie jest wszechstronny, a pomija
wzgląd bardzo ważny. Mianowicie pracować, znaczy: rozwijać działalność dla zdobycia środków wymaganych przez różne potrzeby życia, a przede
wszystkim przez potrzebę utrzymania go. W pocie
oblicza twego będziesz pożywał chleb (Rdz 3,19).
Stąd praca nosi na sobie dwie niejako cechy: mianowicie jest naprzód osobista, ponieważ siła pracy
tkwi w osobie i jest właściwością osoby, która jej
używa i na której pożytek natura ją przeznaczyła.
Dalej, praca jest konieczna, ponieważ do zachowania życia potrzebuje człowiek owoców pracy; sama
zaś natura, której nie można być nieposłusznym,
nakazu je staranie o życie. Jeśli na pracę patrzyć
będziemy tylko z pierwszego, osobistego punktu
widzenia, to nie ulega wątpliwości, że się pracownik
może zadowolić skromnym zarobkiem; jak bowiem
pracę swoją oddaje komuś decyzją własnej woli, tak
samo też decyzją swej woli może zrezygnować
z części albo z całej płacy.
Sprawa jednak inaczej się nam przedstawi, jeśli
ze względem na osobisty charakter pracy połączymy wzgląd na konieczność, dającą się zresztą od
tamtego odłączyć tylko w myśli, nie w rzeczywistości. W istocie zachowanie życia jest obowiązkiem
spoczywającym na wszystkich ludziach, a zbrodnią
byłoby nie spełnić go. Z tego to obowiązku wywodzi
się prawo do starania się o rzeczy potrzebne dla
utrzymania życia, których ubogiemu dostarczyć może tylko płaca otrzymana za pracę. Chociaż więc
pracownik i pracodawca wolną z sobą zawrą umowę, a w szczególności ugodzą się co do wysokości
płacy, mimo to jednak ponad ich wolą zawsze pozostanie do spełniania prawo sprawiedliwości naturalnej, ważniejsze i dawniejsze od wolnej woli układających się stron, które powiada, że płaca winna
pracownikowi rządnemu i uczciwemu wystarczyć na
utrzymanie życia. Jeśli zatem pracownik zmuszony
koniecznością, albo skłoniony strachem przed gorszym nieszczęściem, przyjmuje niekorzystne dla siebie warunki, które zresztą przyjmuje tylko pod przymusem, ponieważ mu je narzuca właściciel warsztatu lub w ogóle pracodawca, wtedy dokonuje się
gwałt, przeciw któremu głos podnosi sprawiedliwość.
W tych jednak i podobnych, jakie się w przemyśle zdarzają, wypadkach nieporozumienia w sprawie długości pracy, sposobów najlepszego zabezpieczenia zdrowia w fabrykach, władze państwowe
powinny występować ostrożnie; ze względu zaś na
różnorodność warunków gospodarstwa, czasu
i miejsca, lepiej będzie zostawić te sprawy stowarzyszeniom, o których niżej mówić będziemy, albo też
użyć innych sposobów, służących zabezpieczeniu
praw pracowników najemnych, oczywiście nie wykluczając w razie potrzeby pomocy i ochrony państwa.
35. Pracownik, jeśli będzie otrzymywał płacę wystarczającą mu na utrzymanie własne, żony i dzieci,
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będzie też z pewnością, idąc za głosem rozsądku,
oszczędzał i będzie się starał, do czego go sama natura wzywa, odłożyć coś z dochodów, aby z czasem
dojść do skromnego mienia. Widzieliśmy bowiem, że
sprawa, którą się zajmujemy, nie może być skutecznie załatwiona, jeśli się świętości prawa prywatnej
własności nie postawi jako zasadę podstawową. Dlatego ustawodawstwo winno sprzyjać temu prawu,
i w miarę możności starać się, aby jak największa
liczba ludności chciała własność posiadać.
Wypłyną stąd wielkie korzyści, przede wszystkim sprawiedliwszy podział dóbr materialnych.
Gwałtowne walki społeczne podzieliły społeczeństwa na dwie klasy i odgrodziły je głębokim przedziałem od siebie. Z jednej strony warstwa przepotężna, bo przebogata, która panując nad całą dziedziną przemysłu i handlu, wszystkie sposoby bogacenia się na własną obraca korzyść i do swoich celów, i ponadto wielki wpływ wywiera na sam rząd
w państwie. Z drugiej strony jest masa ludzi biednych i słabych, rozgoryczonych i zawsze gotowych
do walki. Otóż, jeśli się rozwinie zapobiegliwość
w ludzie przez nadzieję posiadania kawałka ziemi,
wówczas zniknie przepaść między olbrzymim bogactwem i straszną nędzą, a jedna klasa stanie się
drugiej bliższą.
Ponadto wzmoże się wydajność ziemi. Rośnie
bowiem w człowieku ochota do pracy i pilności, jeśli
wie, że na swoim pracuje; wnet przywiązuje się
człowiek serdecznie do ziemi, którą pracą rąk własnych uprawia, spodziewając się od niej nie tylko
środków do utrzymania życia potrzebnych, ale jeszcze pewnego dostatku dla siebie i dla swoich. I każdy przyzna, że to pobudzenie woli ludzkiej walnie
przyczyni się do wzmożenia wydajności ziemi i bogactwa państw.
I wreszcie trzecią korzyścią będzie, że łatwiej da
się utrzymać ludzi w państwie, w którym ujrzeli
światło dzienne; nie porzucaliby bowiem ojczyzny,
gdyby im dawała możność prowadzenia znośnego
życia.
Lecz tylko pod tym warunkiem wymienione korzyści staną się rzeczywistością, jeśli prywatna własność nie będzie wyczerpywana przez nadmiar podatków i ciężarów publicznych. Władza państwowa
bowiem nie może niszczyć prawa własności prywatnej, bo natura jest jego źródłem, nie wola ludzka; może tylko jego używanie ograniczać i do dobra
ogółu dostosowywać. Działałaby więc niesprawiedliwie i niegodnie, gdyby z prywatnej własności
ściągała w postaci podatków więcej, niż się należy.
£
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
¢Ojciec Święty Jan Paweł II

STOSUNEK KOŚCIOŁA DO PAŃSTWA

Misyjne zadania Kościoła realizowane są
w określonym społeczeństwie i na terenie określonego państwa. Jak Ojciec Święty widzi stosunek
Kościoła do państwa w obecnej sytuacji?
W Konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes
czytamy: „Wspólnota polityczna i Kościół są, każde
na własnym terenie, od siebie niezależne i autonomiczne, jednak i wspólnota polityczna, i Kościół,
choć z różnego tytułu, służą osobistemu i społecznemu powołaniu tych samych ludzi. Służbę tę będą
mogły pełnić dla dobra wszystkich tym skuteczniej,
im lepiej prowadzić będą ze sobą zdrową współpracę, uwzględniając także okoliczności miejsca i czasu. Człowiek bowiem nie jest ograniczony do samego tylko porządku doczesnego, ale żyjąc w historii
ludzkiej, integralnie zachowuje swoje powołanie do
życia wiecznego” (n. 76). Tak więc znaczenie, jakie
nadaje Sobór terminowi „rozdział Kościoła od państwa”, jest bardzo dalekie od tego, jakie usiłowały
nadać mu systemy totalitarne. Było to z pewnością
zaskoczeniem, a także poniekąd wyzwaniem dla
wielu krajów, zwłaszcza tych rządzonych przez komunistów. Z całą pewnością rządy te nie mogły takiego stanowiska Soboru odrzucić, ale równocześnie zdawały sobie sprawę, że godziło ono w ich
rozumienie rozdziału Kościoła od państwa, wedle
którego świat należy wyłącznie do państwa, a Ko-
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ściół ma własny zakres, w pewnym sensie pozaświatowy. Soborowa wizja Kościoła „w świecie” takiemu stanowisku przeczy. Świat jest dla Kościoła
zadaniem i wyzwaniem. Jest nim dla wszystkich
chrześcijan, a w szczególności dla katolików świeckich. Sobór postawił mocno sprawę apostolstwa
świeckich, czyli czynnej obecności chrześcijan
w życiu społecznym. Ten jednak zakres, wedle ideologii marksistowskiej, miał stanowić wyłączną domenę państwa i partii.
Warto o tym przypomnieć, ponieważ istnieją
dzisiaj partie, które choć mają charakter demokratyczny, wykazują narastającą skłonność do interpretacji zasady rozdziału Kościoła od państwa
zgodnie z rozumieniem, jakie stosowały rządy komunistyczne. Oczywiście, dziś społeczeństwo dysponuje odpowiednimi środkami samoobrony. Musi
tylko chcieć je stosować. Właśnie w tej dziedzinie
budzi obawy pewna bierność, jaką można dostrzec
w zachowaniu wierzących obywateli. Odnosi się
wrażenie, że niegdyś było bardziej żywe ich przekonanie o prawach w dziedzinie religii, a co za tym
idzie, większa gotowość do ich obrony z zastosowaniem istniejących środków demokratycznych.
Dzisiaj to wszystko wydaje się w jakiś sposób osłabione, a nawet zahamowane, może także z powodu
niewystarczającego przygotowania elit politycznych.
W wieku XX uczyniono wiele, aby świat przestał
wierzyć, ażeby odrzucił Chrystusa. Pod koniec stulecia, a zarazem pod koniec tysiąclecia te destruktywne siły osłabły, pozostawiając jednak po sobie
wielkie spustoszenia. Chodzi o spustoszenia w duszach ludzkich, z rujnującymi skutkami w dziedzinie
moralności, zarówno osobistej i rodzinnej, jak też
w dziedzinie etyki społecznej. Wiedzą o tym najlepiej duszpasterze, którzy mają do czynienia z życiem duchowym człowieka na co dzień. Kiedy dane
mi jest rozmawiać z nimi, słyszę niejednokrotnie
wyznania wstrząsające. Niestety, Europę na przełomie tysiącleci można by określić jako kontynent
spustoszeń. Programy polityczne nastawione
przede wszystkim na rozwój ekonomiczny same nie
uzdrowią tych ran. Mogą je nawet jeszcze pogłębić.
Otwiera się tutaj olbrzymie pole pracy dla Kościoła.
Ewangeliczne żniwo we współczesnym świecie jest
naprawdę wielkie. Należy tylko prosić Pana – prosić
Go usilnie – aby posłał robotników na żniwo, które
oczekuje zbiorów.
£
Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie
tysiącleci, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2005, s. 16-21.
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¢ Ojciec Święty Benedykt XVI

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI
DO BISKUPÓW, PREZBITERÓW I DIAKONÓW, DO OSÓB KONSEKROWANCH,
DO WIERNYCH ŚWIECKICH, WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI
O INTEGRALNYM ROZWOJU LUDZKIM W MIŁOŚCI I PRAWDZIE
(ciąg dalszy)

jącą zaspokoić potrzeby rodzin i wykształcenie dzieci,
by one same nie były zmuszone pracować; oznacza
pracę pozwalającą pracownikom na swobodne organizowanie się i by słyszany był ich głos; oznacza pracę
pozostawiającą wystarczającą przestrzeń do odnalezienia własnych korzeni na poziomie osobistym, rodzinnym i duchowym; oznacza pracę zabezpieczającą
godne warunki pracownikom, którzy doczekali się
emerytury.

63. Przy rozważaniach problemów rozwoju trzeba
podkreślić bezpośredni związek między ubóstwem
i bezrobociem. W wielu przypadkach ubodzy to rezultat pogwałcenia godności pracy ludzkiej, zarówno dlatego, że ograniczone są jej możliwości (bezrobocie,
częściowe bezrobocie), jak i dlatego, że zostają zdewaluowane „prawa, jakie z niej wynikają, w szczególności prawo do sprawiedliwej płacy, do zabezpieczenia osoby pracownika oraz rodziny”143. Dlatego już
1 maja 2000 roku mój świętej pamięci Poprzednik Jan
Paweł II z okazji Jubileuszu ludzi pracy wystosował
apel o „globalną koalicję na rzecz godnej pracy”144,
zachęcając do stosowania strategii Międzynarodowej
Organizacji Pracy. W ten sposób wyraził zdecydowane
wsparcie moralne dla tego celu, jako aspiracji rodzin
we wszystkich krajach świata. Co oznacza zastosowane do pracy słowo „godność”? Oznacza pracę, która w każdej społeczności wyraża istotną godność każdego mężczyzny i każdej kobiety: oznacza pracę wybraną w sposób wolny, która zwiąże skutecznie pracowników, mężczyzn i kobiety, z rozwojem ich wspólnoty; oznacza pracę, która w ten sposób pozwala, by
pracownicy byli szanowani i pozostawali poza zasięgiem wszelkiej dyskryminacji; oznacza pracę pozwala-
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64. Zastanawiając się nad tematem pracy, wypada
również przypomnieć o pilnej potrzebie, aby związki
zawodowe ludzi pracy, zawsze zachęcane i podtrzymywane przez Kościół, otwarły się na nowe perspektywy pojawiające się w środowiskach pracowniczych. Wznosząc się ponad ograniczenia właściwe
branżowym związkom zawodowym, związki zawodowe wezwane są do zajęcia się nowymi problemami
naszych społeczeństw: mam na myśli na przykład zespół kwestii, które uczeni zajmujący się naukami społecznymi identyfikują w konflikcie między osobąpracownikiem a osobą-konsumentem. Niekoniecznie
trzeba podzielać tezę o przejściu, jakie się dokonało
od centralnego charakteru pracownika do centralnego
charakteru konsumenta, wydaje się jednak, że również
to stanowi teren do nowych doświadczeń związkowych. Globalny kontekst, w którym realizuje się praca, domaga się również, aby krajowe związki zawodowe, przeważnie zamknięte w obronie interesów
swoich członków, skierowały spojrzenie także na tych,
którzy do nich nie należą, a w szczególności na pracowników w krajach znajdujących się na drodze rozwoju, gdzie prawa socjalne są często naruszane.
Obrona tych pracowników, podjęta także przez odpowiednie inicjatywy wobec krajów pochodzenia, pozwoli
związkom zawodowym ukazać jasno autentyczne racje etyczne i kulturowe, które pozwoliły im być decydującym czynnikiem dla rozwoju w różnych kontekstach
społecznych i pracowniczych. Zawsze pozostaje aktualne tradycyjne nauczanie Kościoła, które proponuje
rozróżnienie roli i funkcji między związkiem zawodowym i polityką. To rozróżnienie pozwoli związkom zawodowym rozpoznać w społeczeństwie obywatelskim
najbardziej sprzyjające środowisko do ich potrzebnego
działania w obronie i promocji świata pracy, zwłaszcza
na korzyść pracowników wykorzystywanych i nie reprezentowanych, których trudnej sytuacji często nie
dostrzegają oczy roztargnionego społeczeństwa.
65. Trzeba też, aby finanse jako takie, w odnowionych z konieczności strukturach i sposobach funkcjo-
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nowania po ich złym wykorzystaniu, które zaszkodziło
realnej gospodarce, stały się ponownie narzędziem
mającym na celu najlepsze wytwarzanie bogactw oraz
rozwój. Cała ekonomia i całe finanse, a nie tylko ich
niektóre sektory, powinny jako narzędzia być wykorzystane w sposób etyczny, by stworzyć w ten sposób
odpowiednie warunki rozwoju człowieka i narodów.
Z pewnością jest rzeczą pożyteczną, i w niektórych
okolicznościach nieodzowną, wdrożenie inicjatyw finansowych, w których dominuje wymiar humanitarny.
Nie powinno to jednak prowadzić do zapomnienia, że
cały system finansowy powinien mieć na celu wspieranie prawdziwego rozwoju. Przede wszystkim trzeba,
żeby zamiarowi czynienia dobra nie przeciwstawiano
zamiaru skutecznej zdolności wytwarzania dóbr. Osoby kierujące polityką finansową powinny odkryć etyczny fundament swojej działalności, by nie nadużywać
tych wyrafinowanych narzędzi, które mogą służyć do
zdrady oszczędzających. Prawa intencja, przejrzystość i poszukiwanie dobrych wyników są do pogodzenia i nie powinno się ich nigdy rozdzielać. Jeśli miłość jest inteligentna, potrafi również znaleźć sposób
działania według przewidującej i słusznej przydatności, jak w sposób znaczący wykazują liczne doświadczenia współpracy w sferze kredytu.
Zarówno regulacja prawna sektora w celu ochrony
słabszych podmiotów i przeszkodzenia skandalicznym
spekulacjom, jak i wypróbowanie nowych form finansowania przeznaczonych do wspierania projektów
rozwoju stanowią pozytywne doświadczenia, które należy pogłębiać i sprzyjać im, podkreślając odpowiedzialność oszczędzającego. Również doświadczenie
mikrofinansowania, mające swoje korzenie w refleksji i
w dziełach humanistów społecznych – mam przede
wszystkim na myśli powstanie Banków Miłosierdzia –
trzeba wzmocnić i uruchomić, zwłaszcza w tych momentach, gdzie problemy finansowe mogą stać się
dramatyczne dla wielu najsłabszych warstw ludności,
aby chronić je przed lichwą czy rozpaczą. Podmioty
najsłabsze trzeba formować do obrony przed lichwą,
podobnie jak narody ubogie trzeba uczyć czerpania
realnych korzyści z mikrokredytu, zrażając je do stosowania form wyzysku możliwych również w tych dwóch
dziedzinach. Ponieważ również w krajach bogatych
istnieją nowe formy ubóstwa, mikrofinansowanie może
stanowić konkretną pomoc dla powstania nowych inicjatyw i sektorów z korzyścią dla słabych kręgów społeczeństwa, także w fazie możliwego zubożenia.
66. Wzajemne powiązania światowe doprowadziły
do powstania nowej władzy politycznej – władzy konsumentów oraz ich stowarzyszeń. Chodzi o zjawisko,
które należy zgłębić, posiadające elementy pozytywne, które należy rozbudzać, oraz nadużycia, których
należy unikać. Jest rzeczą słuszną, aby osoby zdawały sobie sprawę, że kupno jest zawsze aktem moralnym, oprócz ekonomicznego. Istnieje więc ścisła odpowiedzialność społeczna konsumenta, która łączy się
z odpowiedzialnością społeczną świata biznesu. Konsumentów trzeba stale wychowywać145 do roli, którą
codziennie spełniają i którą mogą wypełniać szanując
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zasady moralne, bez pomniejszania racjonalności moralnej wpisanej w akt kupna. Również w dziedzinie zakupów, właśnie w momentach, których doświadczamy,
gdy siła nabywcza może się zmniejszyć i istnieje potrzeba bardziej umiarkowanej konsumpcji, trzeba wybrać inne drogi, na przykład formy współpracy przy
zakupach, takie jak spółdzielnie konsumentów, działające od XIX wieku także dzięki inicjatywie katolików.
Pożyteczne jest również wspomaganie nowych form
komercjalizacji produktów pochodzących z ubogich
regionów planety. Chodzi o to, by zapewnić produkującym godziwą zapłatę, z zastrzeżeniem zapewnienia
transparentnego rynku, aby produkujący otrzymali nie
tylko większy zarobek, ale także pełniejszą formację,
umiejętności zawodowe i technologię. Nie można też
podobnych doświadczeń ekonomii na rzecz rozwoju
łączyć z wizjami ideologicznymi pewnych partii. Jako
czynnik demokracji ekonomicznej pożądana jest natomiast bardziej wyrazista rola konsumentów, pod warunkiem, że nie będą manipulowani przez stowarzyszenia, które nie są naprawdę reprezentatywne.
67. Wobec niepowstrzymanego wzrostu wzajemnej światowej zależności odczuwa się mocno, w świetle recesji również posiadającej wymiar światowy, pilną
potrzebę reformy zarówno Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak i międzynarodowej struktury ekonomicznej i finansowej. Trzeba, aby konkretny kształt
przybrało pojęcie rodziny narodów. Odczuwa się również pilną potrzebę znalezienia nowatorskich form, by
wprowadzić w życie zasadę odpowiedzialności za
ochronę146, a także by przyznać uboższym narodom
realny głos we wspólnych decyzjach. Wydaje się to
konieczne właśnie w świetle porządku politycznego,
prawnego i ekonomicznego, który zwiększy i ukierunkuje współpracę między-narodową na solidarny rozwój
wszystkich narodów. Istnieje pilna potrzeba prawdziwej politycznej władzy światowej – nakreślonej już
przez mojego Poprzednika, błogosławionego Jana
XXIII – dla zarządzania ekonomią światową; dla
uzdrowienia gospodarek dotkniętych kryzysem; dla
zapobieżenia pogłębieniu się kryzysu i wynikającego
stąd zachwiania równowagi; dla przeprowadzenia właściwego, pełnego rozbrojenia oraz zagwarantowania
bezpieczeństwa wyżywienia i pokoju, dla zapewnienia
ochrony środowiska i regulowania ruchów migracyjnych. Tego rodzaju władza musi być regulowana
przez prawo, musi przestrzegać w sposób spójny zasady pomocniczości i solidarności, musi być ukierunkowana na realizację dobra wspólnego147, zaangażować się w realizację autentycznego integralnego rozwoju ludzkiego, inspirującego się wartościami miłości
w prawdzie. Ponadto taka władza powinna być uznana
przez wszystkich, skuteczna, by każdemu zagwarantować bezpieczeństwo, zachowanie sprawiedliwości
i przestrzeganie prawa148. Oczywiście, powinna się
ona cieszyć uprawnieniami, by strony przestrzegały jej
decyzji, a także podjętych i uzgodnionych środków na
różnych forach międzynarodowych. Gdyby bowiem tego zabrakło, prawo międzynarodowe, pomimo wielu
postępów na różnych polach, byłoby narażone na ry-
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zyko uwarunkowania przez równowagę sił pomiędzy
najsilniejszymi. Integralny rozwój narodów i współpraca międzynarodowa wymagają, aby ustanowiono wyższy stopień porządku międzynarodowego o charakterze pomocniczości dla zarządzania globalizacją149
i żeby wreszcie zaprowadzono porządek społeczny
zgodny z porządkiem moralnym i z tym odniesieniem
między sferą moralną i społeczną, między polityką
a sferą ekonomiczną i obywatelską, jakie już jest zarysowane w Statutach Narodów Zjednoczonych.

Ojciec Święty Benedykt XVI, Encyklika Caritas in Veritate,
Wydawnictwo M, Kraków 2009, s. 78-82
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¢ Ks. Prymas Stefan Kardynał Wyszyński

KAZANIE ŚWIĘTOKRZYSKIE – 25 I 1976
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Umiłowane dzieci Boże, dzieci moje!
Z pomocą Bożą i dzięki waszej cierpliwości możemy dzisiaj zakończyć trzeci cykl „kazań świętokrzyskich”. W dzisiejszej, ostatniej już konferencji, zgodnie
z zapowiedzią wspólnie rozważać będziemy stosunek:
naród – Kościół – państwo. Przy czym stale będziemy
mieli na uwadze dokumenty Stolicy Świętej, jak również oczekiwania i zamówienia społeczne naszego narodu – narodu od dziesięciu wieków chrześcijańskiego, przenikniętego duchem Ewangelii i chrześcijańską
filozofią życia, teologią zbawienia i jednoczenia rodziny ludzkiej.
Pozwólcie, najmilsi, że temat dzisiejszej konferencji ujmę w trzech punktach. W pierwszym rozważymy
stosunek: naród – Kościół – naród; w drugim: Kościół
– państwo – Kościół; a w trzecim punkcie – kilka aktualnych wniosków.
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NARÓD – KOŚCIÓŁ – NARÓD
W punkcie pierwszym: naród – Kościół – naród,
będziemy brali pod uwagę naszą rzeczywistość ojczystą, w której żyją dzieci narodu, w której rozwija się
życie rodzinne, narodowe i polityczne. W tym układzie
funkcjonuje Boża relacja: człowiek – rodzina – naród,
o czym mówiłem w pierwszej i drugiej konferencji.
Zapoznajmy się najpierw z rzeczywistością zastaną w Polsce w roku 996, a więc w czasach tworzącego się i rozwijającego państwa Mieszka I. Możemy
stwierdzić, iż w ówczesnej rzeczywistości istnieje
człowiek ochrzczony albo też człowiek, który powoli,
stopniowo, rozwojowo dochodzi do świadomości
chrześcijańskiej. Wiemy, że nie przychodziło to łatwo.
Najnowsza Historia Kościoła w Polsce, wydana
w ubiegłym roku przez Katolicki Uniwersytet Lubelski,
stwierdza, że chrześcijaństwo w Polsce rozwijało się
powoli, ale systematycznie i w sposób ciągły.
W ówczesnej rzeczywistości Mieszka i Chrobrego
istnieje też rodzina, która rozwijając się powoli, wydobywa się ze zwyczajów i obyczajów pogańskiej słowiańszczyzny, przenikając wartości kultury słowiańskiej duchem Ewangelii.
Do tej rzeczywistości, która kształtuje się powoli
w niezależne państwo polskie, w roku 996 przychodzi
Kościół rzymskokatolicki. Na Stolicy Piotrowej zasiada
wówczas Jan XIII. Do niego zwraca się Mieszko, przyzywając pomocy Kościoła, aby moce Ewangelii Chrystusowej umocniły poczynania twórcze pierwszego historycznego monarchy Polski – Mieczysława I.
Tak przedstawia się ówczesna rzeczywistość.
Oczywiście, była ona bardziej jeszcze zróżnicowana
z uwagi na rozległe terytorium państwa Mieszka I, które
było bodaj trzykroć rozleglejsze niż Polska współczesna.
Co w Polsce na przestrzeni minionych wieków
zawsze trwało i trwa jako zjawisko nieprzemijające aż
do dzisiaj? Zawsze trwała rodzina, zawsze też rozwijał
się, krzepł i ubogacał we własną kulturę ojczystą – naród, wyłaniając coraz to nowe i bogatsze formy życia
społecznego. Pod tchnieniem Ewangelii Chrystusowej
rodziła się nasza kultura narodowa. Tak więc możemy
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powiedzieć, iż w układzie: rodzina – naród – Kościół
nie było na przestrzeni naszych dziejów żadnych
większych przerw. A co się zmieniło – z winy czy też
bez winy? Nie będziemy w tej chwili zagłębiali się
w rozważania historyczne, chciałbym przypomnieć
niektóre tylko zdarzenia. Wiemy wszyscy o zmiennych
losach państwa polskiego. Ciągle zmieniało się, rozszerzało lub malało terytorium, na którym pierwszy
nasz władca Mieszko, z pomocą Stolicy Apostolskiej,
podsiewał ziarno ewangeliczne. Kościół wezwany
przez monarchę, przez głowę państwa polskiego pośpieszył na nasze ziemie ze swoimi apostołami. Już
za czasów Bolesława Chrobrego, pierwszego koronowanego w Gnieźnie króla, Polska miała wielu wybitnych apostołów wiary Chrystusowej, ludzi o głębokiej
duchowości chrześcijańskiej. W zmiennych losach
społeczności politycznej, zwanej państwem, Kościół
związał się przede wszystkim z rodziną i z narodem.
Ale – jak wiemy z dziejów – chociaż sama struktura
polityczna naszego państwa często ulegała zmianom,
to jednak zawsze w mniejszym lub większym stopniu
i ona związana była z pracą Kościoła i korzystała z jego duchowości.
CO KOŚCIÓŁ DAWAŁ NARODOWI?
Nie sposób najmilsi, wchodzić na teren tak rozległych badań i rozważań, jak to czynił w swoich opracowaniach Brückner. Możemy jednak naszkicować
pewne ramy pomocne dla dalszych naszych rozważań
w drugiej części dzisiejszej konferencji. A więc, co Kościół dał od początku narodowi? Dał stałość swej nauki ewangelicznej, bo głosił Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu – zarówno kmieciom, jak i możnowładcom.
Chociaż ich stosunek do zasad moralności chrześcijańskiej – niełatwej przecież i dla nas dzisiaj – był różny, jednakże Kościół miał te same wartości duchowe,
intelektualne, moralne i społeczne dla wszystkich
warstw ówczesnej ojczyzny. Ta stałość nauki ewangelicznej, której gwarancję dał Chrystus, zapewniając:
„Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą”, (Mk 13,31), umacniała w narodzie naszym pokój
religijny.
Polska nie znała wojen i zamieszek na tle religijnym poprzez całe tysiąclecie. Nie możemy bowiem
najazdu Brzetysława, który nazywa się niekiedy w historii „reakcją pogańską”, zaliczyć do produktu polskiego – był to narzut. Nie możemy również tak zwanej „pseudoreformacji” zaliczyć do owocowania polskiego ducha – to też był narzut. Nie możemy późniejszej rusyfikacji i germanizacji, a raczej usiłowań narzucenia nam prawosławia czy protestantyzmu uważać za wyraz naszego rozwoju kulturowego. To były
wszystko rzeczy naniesione, importowane.
Kościół bowiem, mając stałość nauki ewangelicznej, a więc mając pewność wiary i postawy intelektualnej, niosąc pokój religijny, dawał też zasady moralne, dzięki którym spokojnie mogło się rozwijać wychowanie narodu. Dokonywało się ono przede wszystkim w oparciu o prawo miłości, albowiem ono jest
podstawą całego życia chrześcijańskiego. Ta wielka
wartość ukierunkowania się przez miłość – ku Bogu,
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który nas pierwszy umiłował, a w Bogu miłującym
wszystkie swoje dzieci – ku całemu narodowi tworzy
ład miłości, dzięki któremu można przezwyciężać siebie i różne trudne sytuacje życiowe.
W prawie miłości znajduje swoje oparcie chrześcijańska zasada sprawiedliwości społecznej. Jeśli człowiek jest świadom, że ma miłować bliźniego jak samego siebie, że na tym polega wszystko, cały Zakon i Prorocy, to łatwiej jest ustalić zasady sprawiedliwości rozdzielczej, wymiennej, społecznej czy jakiejkolwiek innej.
Prawo miłości, a w wykonaniu – sprawiedliwość
społeczna – budzą nadzieję chrześcijańską. Nadzieję
tę ostatnio starał się ukazać jeden z pisarzy marksistowskich również i w marksizmie, który zapowiada
lepszą przyszłość. Chrześcijaństwo głosi ją w dalekiej
perspektywie, ale ten wymiar rzutuje już dziś na naszą
postawę w drodze do Ojca niebieskiego. Człowiek
ożywiony nadzieją chrześcijańską, a więc człowiek
w drodze do Boga, nie potrąca bliźniego, nie wyrządza
mu krzywdy, bo pokłada nadzieję w Panu, który jest
Miłością i Sprawiedliwością zarazem.
Nadzieja chrześcijańska może się weryfikować tylko w Ewangelii. Innego rozwiązania oczekuje wspomniany pisarz, uważając iż wówczas dojdziemy do
zgody, gdy nadzieja chrześcijańska i nadzieja marksistowska zweryfikuje się w marksizmie. One się zweryfikują, ale w Ewangelii Chrystusowej, reprezentującej
prawdę Bożą o wszechwładnej miłości Boga, który nas
pierwszy umiłował, i płynącej z niej miłości ku braciom.
Miłość, sprawiedliwość i nadzieja stanowią bodźce
moralne do rozwoju i postępu ludzkości, o czym mówiłem przed tygodniem, opierając się na encyklice Pawła
VI O rozwoju ludów i narodów.
Kościół przyniósł na teren ewangelizowanej Polski
trwały ład hierarchiczny. Ogarnia on początkowo terytorium od Ziemi Lubuskiej po Grody Czerwieńskie,
a od czasów misji Ottona biskupa, byłego rektora
szkoły katedralnej w Gnieźnie, sięga jeszcze dalej –
od Szczecina daleko poza Ruś czerwoną, aż pod Kijów.
Powoli Kościół wszczepia się w życie narodu.
Pierwszymi apostołami na terenie Polski byli ludzie
obcy. Misja, która przybyła na wezwanie Dubrawy na
Ostrów Lednicki pod Gnieznem, składała się głównie
z benedyktynów flamandzkich lub włoskich, żadną
jednak miarą niemieckich. Z upływem lat rosną szeregi
i znaczenie duchowieństwa polskiego. Ład hierarchiczny Kościoła – biskupi i kapłani – unaradawia się.
Kościół wspierany przez siły polityczne i przez ducha
Ewangelii tworzy kulturę religijno-narodową. Tworzy
więź nadprzyrodzoną, katolicką, więź, która nie wyłącza nikogo od miłości.
Ład hierarchiczny przynosi z sobą na teren Polski
ład prawny. Dowodem tego są dzieje synodów diecezjalnych i synodów całej prowincji polskiej, której terytorium pokrywało się z terenem metropolii gnieźnieńskiej. Obejmowała ona wówczas niemal całą Polskę,
bo już wtedy – podobnie jak dziś – do metropolii tej
należał Wrocław, Kołobrzeg, Kraków i Gniezno.
W tych wymiarach tworzył się ład prawny, szczególnie dzięki wspomnianym synodom. Na przestrzeni
czterech wieków, bo od roku 1210 do 1643, synody są
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zjawiskiem stałym. Wystarczy, że wymienię kilka miejscowości, w których miały one miejsce: Wolbórz, Kamień Wielkopolski, Łęczyca, Sieradz, Gniezno, Uniejów, Kalisz, Piotrków Trybunalski, Łowicz, Warszawa.
Synody te dały nie tylko początek polskiemu prawodawstwu kościelnemu, ale także i prawodawstwu państwowemu. W tych czasach bowiem kształtował się
ład państwowy pod przewodem wielu wybitnych ludzi
Kościoła, między innymi Henryka Kietlicza czy Pełki,
Jakuba Świnki, Mikołaja Trąby, Jana Łaskiego, Stanisława Karnkowskiego, Jana Wężyka, czy Macieja Łubieńskiego. Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz
stał mężnie przy Piastach w najtrudniejszych sytuacjach. A znany wszystkim przedstawiciel hierarchii
kościelnej Mikołaj Trąba był człowiekiem na wskroś
ożywionym duchem kościelnym i narodowym. Uchwały synodów tak bardzo zapadły w ład prawny ówczesnej Polski, że do dziś dnia z wielkim zainteresowaniem historycy prawa kościelnego zajmują się zbiorami synodalnymi i publikują je.
Oczywiście, ład prawny nie był wszystkim, ważniejszy był ład nadprzyrodzony. Kościół bowiem jest
społecznością o charakterze nadprzyrodzonym, złączoną przez obecność Chrystusa. On jest tajemnicą
Kościoła. On jest siłą jego trwania i niespożytości. On
też będąc nieustannie obecnym w Kościele może mówić strwożonym kapłanom, biskupom i wiernym: „Nie
lękajcie się, ja jestem!” (Mk 6,50) – „Niebo i ziemia
przeminą, ale słowa moje nie przeminą.” (Mk 13,31) –
„Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia
świata” (Mt 28,20). I to jest istotne.

Kościół Chrystusowy, wyposażony w takie pewniki,
w takie moce nadprzyrodzone i ewangeliczne, trwał
i nigdy nie opuszczał narodu. Można prześledzić pod
tym kątem dzieje Kościoła w Polsce – jak to uczynił
wybitny historyk Oskar Halecki – a znajdziemy wiele
dowodów, że Kościół nigdy Polski nie opuścił! Mogli
biskupi być wywożeni z Polski, ale dobrowolnie nie
opuszczali jej. Nawet w okresie podziałów piastowskich czy później rozbiorów i okupacji, Kościół pozostawał i płacił obficie krwią swoich synów, biskupów
i kapłanów aż do ostatniej chwili. Tak przecież było
w czasie hitlerowskiej okupacji.
Kościół też dzięki temu, że jest głęboko zabazowany w kulturę religijną i narodową ojczyzny, wspierał
swoimi mocami nadprzyrodzonymi naszych rodaków
na emigracji, opuszczających kraj w ramach emigracji
gospodarczej czy politycznej. Za nimi wędrowali kapłani. I dziś na terenie całego globu pod naszym patronatem pracuje prawie tysiąc kapłanów polskich rozrzuconych po wszystkich krajach, gdziekolwiek skupiają się Polacy, szukający chleba.
Zawsze to co istotne, co ważne, podnosi ducha
narodu. To właśnie zadanie spełniają wyższe, nadprzyrodzone dążenia, które Kościół stale ukazywał Polakom, skłaniając ich do właściwej oceny życia,
a przez to wpływając na moralność pracy i zobowiązań, na moralność społeczną czy zawodową, na moralność życia i współżycia, przypominając wszystkim,
że „przemija postać świata” (1 Kor 7,31).
£
http://www.nonpossumus.pl/nauczanie/0705.php
[01. 08.2011]

¢ Ks. Abp Kazimierz Majdański

OCALIĆ CZŁOWIEKA, RODZINĘ I NARÓD
Pobojowisko
Czy II wojna światowa się zakończyła? Czy zakończyła się zwycięstwem? – Czyim?
Pytania te prowadzą do zagadnienia najbardziej
podstawowego: Co się stało po wojnie, u nas i w świecie, z tym ładem społecznym, który opiera się na fundamencie wiary w Boga?
„Laus hominis – Deus! – Chwałą człowieka jest
Bóg!” – uczył wielki myśliciel, biskup Lyonu, na początku starożytności chrześcijańskiej.
Po wiekach, na progu naszej ojczystej historii,
pielgrzymował do grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie cesarz Otton III. Wyznał pokornie swoją wiarę,
uczcił relikwie Męczennika-Przyjaciela i wielce się
przysłużył do wzmocnienia Kościoła Chrystusowego
w Polsce. Ostatnio zaś, po latach tysiącu, przybył do
Gniezna prezydent na nowo potężnej Republiki Federalnej Niemiec, jakby następca Ottona, i wyznał osobisty i społeczny (i to w skali międzynarodowej) agnostycyzm religijny.
Ogromne zmiany! Zmiany najzupełniej podstawowe, chodzi bowiem o relacje: człowiek i Bóg. Chodzi
o to, że wypraszany jest Pan Bóg z życia osobistego
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i społecznego. U nas dokonuje się to także. Wolniej,
niż w krajach Zachodu i Wschodu, ale bardzo konsekwentnie. Tak wygląda powojenne pobojowisko Europy i nasze.
Upłynęło od wojny już wiele czasu, kresu jednak
poniesionych przez nas klęsk nie widać, perspektywy
zaś napełniają głębokim niepokojem. Uczynione zło
domaga się zadośćuczynienia. Taki jest ład ustalony
przez Boga. A jaka jest przeżywana przez nas rzeczywistość?
Na arenie światowej zabrzmiały po wojnie głośne
akty prawne, z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i z głośnym procesem norymberskim. Co przyniosła
Deklaracja powołując się na człowieka i demokrację
jako najwyższy autorytet? Zapomniano, że ponad demokrację wznosi się ład wskazany przez system odwieczny i nieomylny: Dekalog. „System” wypisany na
Tablicach Mojżesza i w sercu każdego człowieka, który nie zatracił swego człowieczeństwa. Proces norymberski oskarżał w imię sprawiedliwości – jakiej? I dlaczego oskarżał tylko jednego złoczyńcę, a drugiego,
nie mniej krwawego, powołał na oskarżyciela? Kto tak
pomyślał i dlaczego?
II wojna światowa ukazała szczyty odrażającej pogardy człowieka wobec człowieka i niesłychanych
zniszczeń dokonanych przez cywilizację śmierci – po
raz pierwszy w takiej skali w dziejach człowieka. A potem w naszym, najbardziej doświadczonym i skrzywdzonym, także przez naszych aliantów, kraju zapanował powojenny nieład. Kiedy się zakończy? Powiedziano, że już się zakończył, bo narysowano „grubą
kreskę” i zaczęto wołać bardzo głośno: „Demokracja”.
Pozory, w których tkwimy. Zatruty klimat, którym
oddychamy.
I taki oto przykład „zadośćuczynienia”:
W ostatnim też czasie toczyły się długotrwałe przetargi o tak zwane „odszkodowania” za przymusową
i niewolniczą pracę Polaków w czasie II wojny światowej w kraju prezydenta-gościa w Gnieźnie. Doszło
w końcu do trudnego porozumienia.
Byłem osobiście niewolnikiem pracy w obozach
koncentracyjnych i wiem, że nikt nie zdoła pojąć, co to
była za niewola, kto jej nie przeżywał. Chodzi więc raczej o jałmużnę, niż o odszkodowanie. Okazało się
przy tym, że jałmużna daje tym, którzy jej udzielają,
okazję do wymuszania nowego wyzysku.
Kto tym kieruje? Co się stało z Ładem Bożym?
O tym, że pobojowiskiem II wojny światowej jest,
szczególnie dewastowany, nasz Kraj, coś niektórzy historycy mówią – chyba za mało. Zadane nam klęski
wciąż nie są leczone. Wśród nich kłamstwo i ludobójstwo. Te dwa zjawiska zawsze zresztą idą w parze –
mówił o tym Chrystus Pan, charakteryzując inspiratora
wszelkiego zła w słowach: „Kłamca i zabójca od początku”(J 8,44).
Pytamy więc, czy jest dziś mniej kłamstwa, niż za
czasów propagandy Goebbelsa i propagandy sowieckiej? Wtedy ratowało podziemie. Dziś nie musi być
podziemia. Ale dziś – podobnie, jak wtedy – prześladowana jest prawda. Wystarczy, że ktoś ją z wielką
wiarą głosi, by mówiono: „To człowiek zacofany!”
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Krótko przed męczeńską śmiercią Ks. Jerzego
Popiełuszki wmawiano: „Organizuje seanse nienawiści”. A przecież głosił: „Zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12,
21). I zginął straszną śmiercią pod Włocławkiem.
Co na to Włocławek? Pytam, bo jest mi to miasto
szczególnie bliskie, nie tylko poprzez czas studiów
seminaryjnych i poprzez postać Prymasa Tysiąclecia,
ale przede wszystkim poprzez rzeszę świętych Męczenników, popędzonych najliczniej z tego Miasta
i z tej Diecezji do więzień i do straszliwych obozów.
Czy już teraz Prawdzie odebrano tam zupełnie głos?
Czy ją doszczętnie zniszczono? – Nie daj Boże! Nie
przyjmujemy tego do wiadomości.
Ale pytam inne drogie mi miasto, Kalisz, gdzie
znajduje się sanktuarium św. Józefa, który nas ocalił
z obozu tuż przed jego zagładą: Co się w tym najstarszym polskim mieście dziś dzieje? – Wystarczy, że
zbezczeszczono tam Papieża. Najzupełniej bezkarnie.
I pytam o Ziemię zachodnio-pomorską, którą tak
bardzo umiłowałem. Pytam z całym współczuciem dla
mieszkańców zniszczonych PGR-ów i z całym szacunkiem dla tej wysokiej klasy dorobku naukowego,
jakim promieniuje Szczecin, i dla tego wielkiego strajku 21 lat temu, gdy była wielka modlitwa w stoczniach
i zakładach pracy, i modlitewne oblężenie bazyliki katedralnej, gdy „Solidarność” odniosła wielkie zwycięstwo. – Jak jest teraz?
Tak chodzimy po całej Polsce i pytamy: Ile jest
dziś wśród nas zakłamania? Zwłaszcza wśród zwolenników cywilizacji śmierci. U nas, w kraju tak straszliwie spustoszonym przez tę cywilizację w czasie wojny i po wojnie. Ileż wydano zbrodniczych wyroków już
po „zwycięskiej” wojnie i ile niewinnych polskich dzieci
zostało zgładzonych, zanim ujrzały oblicze swojej
matki, która – z woli Boga – miała, wraz z ojcem, nauczyć je miłości Boga i ludzi. Matka-ojczyzna też nie
przyjęła tych dzieci. Obeszła się z nimi okrutnie,
w okrutnym prawodawstwie. A teraz Ojczyzna – bardzo trudno to wypowiedzieć – wymiera. Obliczają już
dokładnie, ilu to Polaków i Polek rodzi się dziś mniej,
niż umiera, a o ile milionów swoich synów i córek
1
zmniejszy się Polska za lat niewiele .
A rodzina, kołyska nowych pokoleń, jest wymieniana w hasłach wyborczych, ale potem bywa zapomniana, a nawet niweczona wysokiej rangi decyzjami.
Zwycięża cywilizacja śmierci. Rozpętała wojnę,
a po wojnie uparcie trwa. Czy o takie oblicze Polski
zmagaliśmy się poprzez wszystkie wieki naszych dziejów? Czy po to były nasze niesłychane zmagania czasu ostatniej wojny?
Niech się uczy o tych zmaganiach nasza młodzież.
Niech się znajdą w rękach wielu czytelników wspomnienia świadków tamtych dni. A w tym miejscu może
wystarczą słowa, które wypowiedział na cmentarzu
polskim pod Monte Cassino Kardynał polski, dziś zaś
– Papież z Polski:
Oto z ziemi polskiej, z ziemi udręczonej, wyruszyli żołnierze
i różnymi drogami – przez różne kraje świata – zdążali na to
miejsce: nie na to jedno, ale także i na to. W ślad za żołnierzami wyruszyli także kapłani. Byli tak jak za dni pokoju, tak i za
dni wojny, duszpasterzami. Historyczny to moment. A drugi,
prawie równolegle z tym, wyruszył z naszej udręczonej ziemi
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polskiej pochód więźniów. Ci nie na szlakach żołnierskich – na
szlakach wolności i walki – ale na szlakach niewoli, na szlakach
upokorzenia tak głębokiego, jak tylko może zadać człowiek
człowiekowi, odbywali swój pochód. Wśród tego pochodu także
byli, i to w znacznej liczbie, kapłani. To są te dwa pochody historyczne, które, chociaż się nie spotkały wówczas, kiedy szły –
chociaż każdy w inną stronę i każdy inną spełniał funkcję, inne
posłannictwo – to przecież od początku były razem i jednej służyły sprawie2.

Wśród wspomnień o żołnierzach i więźniach wypowiedziane zostało słowo: „Kapłani”. Wrócimy jeszcze do tego doniosłego rozdziału naszych dziejów.
Ocalić człowieka, rodzinę i Ojczyznę
Trwają poszukiwania dróg ocalenia. Na tym tle
nurtują nas obecnie głównie dwa zagadnienia: wejście
do Unii Europejskiej i najbliższe wybory parlamentarne.
Wejście do Unii jest zjawiskiem dość zaskakującym. Kto nas z Europy wyprosił i na jakiej podstawie,
i kto ma klucz do naszego powrotu do Europy, z której
nigdy nie wyszliśmy? – Konstrukcja zamykanych
i otwieranych drzwi „europejskich” wydaje się zupełnie
sztuczna. Nadto jest bardzo kosztowna. Mówią o tym
już głośno specjaliści, a społeczeństwo miałoby prawo
wiedzieć o tych kosztach.
Trzeba jednak wziąć pod uwagę inne, ważniejsze
koszty: koszty moralne, które poniesie nie tylko Kraj,
ale każdy człowiek. Czy wejście do Unii uwolni nas
z cywilizacji kłamstwa i z cywilizacji śmierci? – Odpowiedź jest, niestety, jasna: wystarczy tylko na współczesną rzeczywistość „europejską” spojrzeć trzeźwo.
Wolno więc pytać dalej: Czy wchodząc do Unii,
Polska, której kultura ma korzenie chrześcijańskie, zachowa i umocni te korzenie?
Czy Polska, która wciąż w ciągu historii ratowała
Europę, dozna sprawiedliwego traktowania zwłaszcza
ze strony najbliższych sąsiadów, którzy jako pierwsi
62 lata temu rozpętali wojnę, ale już teraz żądają głośno od nas „odszkodowań”, i to nie w marnej jałmużnie, ale w ziemi, na której słupy graniczne wbijali
pierwsi nasi władcy i która wróciła do nas jako owoc
niesłychanego bohaterstwa żołnierzy „z bliska i z daleka”3, a także jako „ekwiwalent” ziem utraconych przez
nas na skutek wojny?
W rezultacie wojny, która rozpoczęła się napaścią
na Polskę, nasza Ojczyzna straciła ogromną rzeszę
ludzi i szmat ojczystej ziemi, a jednak ciągle jesteśmy
uważani za dłużników. A teraz powtarzają o nas, i to
coraz głośniej, że jesteśmy nie tylko dłużnikami, ale
i przestępcami.
Gdy zaś idzie o nasze wybory, to obok tego, że
panoszy się wśród nas kłamstwo, ogłaszany jest program zabijania ludzi niewinnych, a zarazem bezbronnych, zdolnych tylko wydać „niemy krzyk”, czy też
złamanych słabością i chorobą. Podobno – takie są
komunikaty, czy prawdziwe? – znaczna część społeczeństwa z tym się godzi.
Wybory dotyczą więc nie opowiadania się za partią
czy stronnictwem politycznym, ale dotyczą odpowiedzi
na pytanie: Za Bogiem, czy przeciw Bogu? Za Bogiem
życia, czy za cywilizacją śmierci?
Czy więc szukamy ocalenia, czy też je odrzucamy? Człowieka bowiem nie ocali człowiek. Człowiek
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bezbożny łatwo weryfikuje starą prawdę: „Homo homini lupus – Człowiek człowiekowi wilkiem”. Nauczono
nas tego bardzo dokładnie. Nad naszą wolnością i nad
naszą ojczystą ziemią podali sobie ręce najgłośniejsi
ateiści naszych czasów: Stalin i Hitler. I czym obdarowują nas współcześni ateiści, także wojujący, choć
metodami znacznie bardziej przemyślnymi?
Człowieka i jego gniazdo rodzinne i narodowe ocalić może tylko Bóg – „Laus hominus Deus!” Tego także
doświadczyliśmy w czasie tysiąca lat naszych dziejów.
Napisał słynny konwertyta, Leopold Staff, w poemacie
poświęconym ludziom pozbawionym nadziei, którzy
skarżą się: „Nie mamy Boga, brak nam Boga!”
Laicyzacja totalna to ostateczna klęska człowieka.
Został przecież stworzony na „obraz Boży” (Rdz 1,
27). Dlatego właśnie laicyzacja, zwracając się przeciw
Bogu, niszczy także samego człowieka. Prowadzi też
do zniweczenia rodziny – owocu zamysłu Bożego.
Stanowi wreszcie klęskę w życiu Narodu, będącego
przecież wyposażeniem danym człowiekowi przez Boga.
Odwrócenie się od Boga jest klęską ostateczną.
Mają prawo i obowiązek wiedzieć to wszyscy członkowie Kościoła, także świeccy, jak o tym uczy Kościół
stale, a w ostatnich czasach Papieże wraz z Janem
Pawłem II oraz II Sobór Watykański.
Troska o najwyższe dobro – wierności Panu Bogu
– spoczywa na wszystkich, zwłaszcza jednak na Kościele nauczającym. By się laicyzacja udała, wmówiono więc propagandowo: „Wara Kościołowi od polityki!”
Kościół nauczycielem Narodu
Doznałem osobiście skutków tego sloganu, biorąc
udział w jakimś głosowaniu. Zjawisko niepojęte zostało
wypowiedziane w słowach: „Biskup głosuje, to znaczy,
że Kościół znów miesza się do polityki”. Niewiarygodny owoc propagandy.
I nie wolno Kościołowi nauczać, nawet wypowiadając troskę o prawo Boże i o Boże przykazania, o dobro
wspólne i o miłość Ojczyzny. Nauczanie Ks. Piotra
Skargi, Prymasa Tysiąclecia, Papieża Jana Pawła II –
byłoby więc pomyłką.
Kościół był i będzie nauczycielem narodów, nie
dlatego, że mu na to zezwalają zwolennicy „tolerancji”
wobec dobra i zła. Kościół jest nauczycielem narodów,
bo otrzymał taki nieodwołalny mandat od swojego Boskiego Założyciela: „Nauczajcie wszystkie narody” (Mt
28, 19). I spełnia Kościół ten mandat nawet za cenę
najwyższej ofiary, składanej z życia przez Męczenników.
W Polsce za naszych dni było Ich najwięcej. Czy
wiemy o tym? Przecież to nasza największa nobilitacja. Wśród zaś Męczenników – największa jest liczba
polskich Kapłanów. Wolno więc uzupełnić cytowany
wyżej fragment przemówienia Kardynała Karola Wojtyły pod Monte Cassino: Kapłani polscy wśród żołnierzy
to tradycja Ks. Ignacego Skorupki. Kapłani polscy
wśród więźniów, upodlonych i umęczonych, Kapłani
polscy wśród Męczenników Bożych – byli wyjątkowo
liczni, tylko dlatego, że byli Kapłanami i to Kapłanami
polskimi. Wiem o tym, więc świadczę.
Kościół uczył i uczy. Z Jasnej Góry rozeszły się po
Polsce w tych dniach słowa Pasterzy Kościoła w Oj-
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czyźnie. Słyszeliśmy te słowa czytane w kościołach
w niedzielę 2 września br. Przypomnijmy jednak niektóre zdania, odnoszące się do spraw poruszanych w
obecnej wypowiedzi:
W życiu społecznym zbyt często mamy do czynienia z korupcją, patrzeniem przez pryzmat partykularnych interesów na
sprawy społeczne. Na te negatywne zjawiska zwracaliśmy już
uwagę w naszych listach pasterskich w grudniu ubiegłego roku
i w marcu bieżącego roku. W tym kontekście z bólem przyjęliśmy fakt zawetowania przez Prezydenta RP ustawy zmierzającej do poprawy sytuacji materialnej polskich rodzin. Z niepokojem przyjęliśmy również decyzję Sejmu odrzucającą ograniczenie handlu w niedzielę. Nadchodzące wybory są okazją do tego, aby powierzyć troskę o naszą Ojczyznę osobom, które nie
tylko obiecują, ale będą rzeczywiście w stanie wziąć na siebie
ciężar rozwiązywania nabrzmiałych problemów. Nasz kraj potrzebuje polityków, którzy będą potrafili kontynuować rozpoczęte przemiany społeczno-gospodarcze. Dlatego zachęcamy
wszystkich do wzięcia udziału w wyborach. Wyboru każdy musi
dokonać sam, zgodnie ze swoim sumieniem. Kościół nie będzie
wskazywał na jakie ugrupowanie głosować, zachęca jednak,
aby wybierać tych ludzi i te partie, które w życiu społecznym
kierują się zasadami etyki chrześcijańskiej, broniąc m.in. życia
ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, troszczą się o dobro rodziny, zwłaszcza wielodzietnej.

„Zawsze trzeba się modlić”
Zbawiciel świata zachęca: „Zawsze trzeba się modlić” (Łk 18, 1). Zawsze, ale zwłaszcza – jak On to
czynił – w chwilach szczególnej próby: „Pogrążony
w udręce jeszcze usilniej się modlił” (Łk 22, 44). Roz-

chodzi się po Polsce nawoływanie do wielkiej modlitwy. W Stolicy – do Matki Bożej Elekcyjnej. Ale rozmodli się pewnie w tych dniach cała Polska.
Modli się, odmawiając Różaniec z całą wielką rzeszą polskich dzieci. Dziecko dotknięte kalectwem to
wielka szansa, a zarazem niezwykły przykład.
Potrzebna jest modlitwa nas wszystkich o ocalenie
człowieka, rodziny i Narodu. Niech się stanie taki „cud
nad Wisłą” i nad Odrą.
Ale jedna rada wydaje się tu konieczna: niech nasza modlitwa będzie natchniona wiarą. I niech w duchu wiary będą spełniane, w imię Boże, nasze obowiązki. Modlitwa z tych obowiązków nie zwalnia, lecz
sprasza dla nich u Pana Boga błogosławieństwo,
światło i moc.
8 września 2001 r.
£
http://www.isnr-ng.uksw.edu.pl/teksty/abpKM/
Ocalic%20czlowieka,%20rodzine,%20narod.htm
[01.08.2011]
________________________
1
Zainteresowanych (a trudno tym problemem nie być zainteresowanym) odsyłamy do publikacji pt. „Arena bitwy o życie”. Aktualna sytuacja demograficzna w Polsce i w świecie, Łomianki 2000.
2
Cyt. za: abp K. Majdański, Będziecie Moimi świadkami, wyd. 3, Łomianki 1999, s. 199-200.
3
Bp K. Majdański, Przemówienie skierowane w Szczecinie 11 VI 1987
do Papieża Jana Pawła II.

¢ Ks. Abp Kazimierz Majdański

WYDARZENIA SZCZECIŃSKIE SPRZED 20 LAT
Byłem przed 20 laty uczestnikiem wydarzeń
szczecińskich (18-30 sierpnia 1981 r.) i sądzę, że
mam obowiązek o tych wydarzeniach wspomnieć.
Uczyniłem to w reportażu przekazanym na zaproszenie redakcji katolickiej programu I Polskiego Radia.
Obecnie przekazuję tekst wspomnień „Naszemu Dziennikowi”. A oto moje zwięzłe wspomnienia i refleksje:
Sierpień 1980 roku – to pół wieku od zwycięskiej
wojny z bolszewikami. Tamto zwycięstwo ocaliło Polskę i Europę. Zwycięstwo sprzed 20 laty, odniesione
przez Naród solidarny w walce o wolność Rzeczypospolitej – to także zwycięstwo, które ocaliło Polskę
i Europę. Strajkowe zmagania – długie – odbywały się
jakby wśród groźnej ciszy. Gdy się strajk zakończył,
cieszył nawet stukot kół tramwajowych. Nie było
wrzawy, hałasów, ale było donośne wołanie symboli:
las sztandarów narodowych, Obrazy Królowej Polski
i portrety Papieża. Trzeba było przed końcem strajku
na chwilę opuścić Szczecin, by się spotkać z Prymasem Tysiąclecia. Radził godnie kończyć. Po powrocie
więc, w nocy z 29 na 30 sierpnia, narady z Komitetem
strajkowym szły w tym właśnie kierunku. Mówiłem przy
tym: „Jeżeli wszystko szczęśliwie się zakończy i podpiszecie godną umowę społeczną, proszę o wiadomość. Pragnę bowiem odprawić dziękczynną Mszę
św. 31 sierpnia (niedziela) w katedrze szczecińskiej,
o godz.9-ej”.

ROK XXI, NR 7-8 (160-161) 2011.

Propozycja była ryzykowna: jak ogłosić w ciągu
zaledwie kilku godzin doniosłe nabożeństwo? – Stało
się jednak coś niewiarygodnego: gdy jechałem na niedzielną Mszę św., wszystkimi ulicami szły zewsząd
tłumy, zmierzając w kierunku katedry. Jest olbrzymia,
ale nie pomieściła zgromadzonych. Ogromna część
uczestników okalała mury katedry. Po zakończeniu
strajku opuściłem Szczecin na jakiś czas, by podjąć
swoje okresowe obowiązki w Rzymie. Pytałem wtedy
różnych dziennikarzy zagranicznych, którzy w okresie
zrywu „Solidarności” byli w Polsce, czy ktoś z nich odwiedził Szczecin? – Nikt. O ujściu Wisły do Bałtyku było wszędzie głośno. – To dobrze! Ujście Odry do Bałtyku zostało pokryte milczeniem. Czy to dobrze? Czyj
to problem? – Oczywiście przede wszystkim – nasz.
Chodzi o solidarność nas wszystkich nawzajem ze sobą. Chodzi o solidarność z Prawdą! Po 20 latach –
problem nie znikł. Raczej narasta.
£
http://www.isnr-ng.uksw.edu.pl/teksty/abpKM/
wydarzenia%20sierpniowe.htm
[05.08.2011]
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¢ Ks. Abp Stanisław Wielgus

OPATRZNOŚCIOWY PRYMAS

Słowo wstępne wygłoszone podczas Sympozjum z okazji 50. rocznicy ingresu
Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Lublin 15 IV 1996

Największym darem, jaki Opatrzność zsyła narodom przeżywającym trudną historię, walczącym
o przetrwanie i o zachowanie swojej tożsamości oraz
swojej kultury, są wybitni, ofiarni, myślący kategoriami
dobra wspólnego ludzie.
W historii naszego narodu, w jej przełomowych
momentach, mieliśmy niemal zawsze takich ludzi. To
dzięki nim, mimo fatalnego politycznie położenia geograficznego kraju, mimo wyjątkowo agresywnych,
bezwzględnych i zbrodniczo działających sąsiadów,
mimo rozbiorów; mimo ustawicznych wojen, rabunków, wyniszczania ekonomicznego i kulturowego, Polska przetrwała, naród polski nie przestał istnieć. Zachował swój język, swoją kulturę, swoją tożsamość
i swoje miejsce w rodzinie europejskich narodów.
Do tych opatrznościowych ludzi należeli niektórzy
polscy królowie, wodzowie, artyści, politycy, społecznicy, ale także i może przede wszystkim ludzie Kościoła – biskupi i kapłani. Kościół katolicki stanął już na
początku naszej historii jako obrońca bytu i suwerenności młodego państwa. Chrzest przyjęty przez polskie plemiona uratował je od fizycznej zagłady z rąk
naszych zachodnich sąsiadów. To biskupi polscy tacy
jak biskup Pełka czy arcybiskup Świnka zdecydowanie
bronili polskości i polskiej kultury zagrożonej przez
niemczyznę. To Kościół, to religia katolicka, to kult św.
Stanisława Szczepanowskiego, stanowiły zasadnicze
spoiwo Polaków w okresie rozbicia dzielnicowego. To
Kościół przez całe wieki rozwijał i umacniał, a gdy
trzeba było – ratował, polską tożsamość i polską kulturę. Widoczne się to stało zwłaszcza w okresie porozbiorowym, kiedy, pod zaborem pruskim czy rosyjskim, jedynym miejscem publicznym, z którego głoszono słowo polskie była ambona, a najważniejszymi
wydawnictwami ukazującymi się po polsku były
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śpiewniki kościelne, książeczki do nabożeństwa i modlitewniki. To one stanowiły dla milionów naszych
przodków jedyny elementarz, na którym uczyli się
sztuki czytania i pisania. To kapłani polscy byli przez
wieki najważniejszym oparciem moralnym ludu polskiego. To oni podtrzymywali ten lud na duchu; budzili
nadzieję lepszej przyszłości; a jeśli była potrzeba,
prowadzili ten lud do boju o niepodległość, czego
przykładem był ks. Brzóska, ks. Skorupka i setki innych kapłanów, którzy walczyli o Polskę i za nią ginęli,
w różnych wojnach, powstaniach, łagrach, obozach
koncentracyjnych itd.
W okresie nowego, niesłychanie ciężkiego zagrożenia dla narodu polskiego i dla jego kultury po II wojnie światowej znowu do walki o tożsamość Polski,
o przetrwanie jej kultury stanął Kościół katolicki.
W ostatnich latach słyszymy wiele dobrych słów na
temat działalności opozycji demokratycznej, która doprowadziła do zmian politycznych w kraju, do odzyskania jego suwerenności, do demokratyzacji życia.
To wszystko prawda, ale bardzo rzadko się dodaje, że
nie zaistniałaby ta opozycja i nie przetrwałaby, gdyby
nie Kościół, w tym także KUL. Nie dodaje się, że to biskupi i kapłani, jako jedyni, przez długie lata bronili
z ambon polskiego ducha i ponosili tego konsekwencje. Zamykano ich do więzień, urządzano im pokazowe procesy sądowe jako wrogom ludu, karano
kolegiami orzekającymi, podatkami politycznymi i niezliczoną ilością innych dolegliwych kar. Mimo najróżniejszych prześladowań pozostawali w zdecydowanej
większości niezłomni, solidarni, oddani bez reszty Kościołowi i narodowi polskiemu. Było to możliwe, bo
prowadził ich jeden z najwybitniejszych Polaków, jakich wydała ziemia polska, opatrznościowy Prymas
Tysiąclecia – Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński.
Był człowiekiem świętym, mądrym, odważnym,
myślącym strategicznie, przewidującym na dziesięciolecia bieg wydarzeń, rozumiejącym doskonale, jakim
straszliwym zagrożeniem dla Polski, dla chrześcijańskiej cywilizacji, i w ogóle dla ludzkości był sowiecki,
ateistyczny totalitaryzm.
Prymas Wyszyński jak nikt zdawał sobie sprawę
z tego, jakie są powody walki prowadzonej tak bezwzględnie z Kościołem katolickim. Jeszcze przed mianowaniem go na biskupa lubelskiego zamieścił w „Tygodniku Warszawskim” artykuł pt. Problem Watykanu,
w którym, wobec ostrych ataków komunistycznej prasy
na Piusa XII, pisał: „Walka z Rzymem (będącym symbolem Kościoła powszechnego) ma zawsze cechy religijne, a nie polityczne. Rzym nie jest potęgą polityczną. Jest potęgą moralną i im mniej jest potęgą polityczną, tym więcej potęgą moralną. Człowiek zbuntowany przeciwko Bogu wybiera różne dostępne mu
i jego zdaniem najskuteczniejsze środki. Czasem polityczne, innym razem prawne, społeczne albo propa-
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gandowe. Zmienia się tylko to. Nic więcej. Zbuntowany
przeciw Bogu człowiek wyładowuje swoją wewnętrzną
mękę, swój niepokój i swój lęk. I czyni w ten sposób
swoiste »ateistyczne wyznanie wiary« w Boga, którego
pragnie zabić, wyszydzić, wykpić, by nie słyszeć już
więcej Jego głosu, by móc wreszcie przestać się z Nim
liczyć, by wyrzucić Go raz na zawsze ze swojej duszy”.
Mimo upływu wielu lat, słowa Prymasa Tysiąclecia nie straciły nic ze swojej aktualności, a jego program działania dla Kościoła w Polsce pozostaje nie
do zastąpienia.
Jako rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
z którym to Uniwersytetem Kardynał Wyszyński był tak
bardzo związany, którego był wychowankiem, a potem
wielkim kanclerzem i przez cały czas wielkim opieku-

nem, wyrażam ogromną radość, że Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup Bolesław Pylak, następca Kardynała Wyszyńskiego w biskupstwie i w kanclerstwie, zechciał zorganizować niniejsze sympozjum i zlokalizować je w tej auli, która z inicjatywy studentów naszego
Uniwersytetu nosi imię Wielkiego Prymasa.
W swoim imieniu witam wszystkich Uczestników
sympozjum z Księdzem Arcybiskupem Metropolitą Lubelskim na czele, życząc im owocnych przemyśleń, gdy
wspólnie z referentami wnikać będą w tak rozległe i tak
głębokie nauczanie tego wielkiego Kapłana i Polaka.
Abp Stanisław Wielgus, Bogu i Ojczyźnie,
Lublin 1996, s. 285-287.

£

¢ Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki

HOMILIA WYGŁOSZONA PODCZAS XIX PIELGRZYMKI
RODZINY RADIA MARYJA NA JASNĄ GÓRĘ
10 lipca 2011

(23.03.94). Pierwszym zadaniem radia jest więc podawanie prawdziwej informacji – nie obciętej i zniekształconej, ale integralnej. Tylko taka informacja może być
rozumnie przyjęta i wykorzystana. Pełni ona wówczas
służbę dobru, do którego prawda w sposób naturalny
jest przyporządkowana. Tylko taka informacja służy budowaniu ładu społecznego opartego na miłości.
Innymi słowami wyraził to już święty Piotr: „Dusze
swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem
zdobycia nieobłudnej miłości bratniej” (1 P 1, 22). Nieobłudna miłość musi się wiązać z posłuszeństwem
prawdzie.
„Błogosławieni czyniący pokój, albowiem oni
będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5, 9)
Te słowa Pana Jezusa wyjęte z ośmiu błogosławieństw mogą stanowić motto naszego dzisiejszego
pielgrzymowania. W czasie 19. Pielgrzymki Rodziny
Radia Maryja chcemy dziękować Panu Bogu za beatyfikację Ojca świętego Jana Pawła II. Był on człowiekiem czyniącym pokój. Dzięki temu też panowała wokół Ojca Świętego atmosfera życzliwości, przyjaźni,
dobroci, niezłomnej ufności w siłę dobra. Przyciągała
ona też ludzi, wręcz cały świat. Wszyscy chętnie przebywali w jego obecności, czując się akceptowani,
uszanowani i obdarowani.
Jaka była zagadka tego błogosławionego wpływu
Ojca Świętego na wszystkich? Otóż odpowiedzią są
trzy kluczowe słowa: prawda, sprawiedliwość i miłość.
Te trzy słowa wyrażają zadanie, jakie winna stawiać
sobie również Rodzina Radia Maryja, aby żyć duchem
Jana Pawła II. Potwierdzają to zresztą jego własne
słowa, które w 1994 roku skierował do Pracowników
i Słuchaczy. Mówił wtedy: „Niech Wasze radio służy
prawdziwej informacji, przepojonej miłością i opartej
na sprawiedliwości. Niech przyczynia się do kształtowania ludzkich sumień w duchu nauki Chrystusa”

ROK XXI, NR 7-8 (160-161) 2011.

Dążyć do prawdy i ją poznawać
Dlatego człowiek jest zobowiązany do dążenia
i poznawania prawdy. Takie było przekonanie Ojca
Świętego i praktyka jego życia. Z nieustanną modlitwą
i pracą łączył on również pilną lekturę i studium –
w przekonaniu, że nauka należy również do zasadniczych zadań człowieka. Jedną z podstawowych zasad, jakimi kierował się w życiu, były słowa Pana Jezusa: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie
prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę,
a prawda was wyzwoli” (J 8, 32). Wiedział, że warunkiem wolności jest poznanie prawdy, a warunkiem poznania prawdy – trwanie w nauce Jezusa. Wdzięczni
Panu Bogu za to, że dał nam w Ojcu Świętym Janie
Pawle II przykład życia, możemy sobie uświadomić, że
przecież to zadanie mające potrójny cel, czyli trwanie
w nauce Jezusa, poznawanie prawdy oraz życie
w wolności, jest również zadaniem, które bierze sobie
za cel i Radio „Maryja”, i cała jego Rodzina skupiona
wokół toruńskiej Rozgłośni.
Jakim wielkim dziełem jest poznawanie prawdy
o Bogu i o nas samych poprzez katechezy, wykłady,
modlitwę, stawianie pytań o człowieka, o jego miejsce
w świecie i o to, jak powinien żyć, aby żyć godnie, po
ludzku! Ojciec Święty ciągle był świadom roli tej Rozgłośni, której patronuje Matka Boża. W rocznicę swe-
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go wyboru w 1997 roku mówił: „Wielki jest wkład waszego radia w dzieło ewangelizacyjne. Dzięki waszym
transmisjom myśl o Bogu dociera do wielu ludzi i środowisk w Polsce, a także poza jej granice oraz na inne
kontynenty. Modlitwa i katecheza, to dwa istotne elementy, które wyróżniają radio katolickie spośród innych rozgłośni. Cieszę się, że są one obecne właśnie
w Radiu Maryja”.
Poznanie prawdy podstawą rozumności i wolności
Ten duchowy kontekst jest właściwym środowiskiem poznawania prawdy. Uświadamia bowiem odpowiedzialność za jej wierne przekazywanie. Prawda
przecież ma wymiar Boży. Mówi nam Pismo święte:
„Słowo Twoje, Panie, jest prawdą” (por. J 17, 17). Informacja odcięta od wymiaru Bożego, od służby dobru
i od odpowiedzialności, może się stać narzędziem
krzywdy. Dlatego każdy winien dążyć najpierw do poznania do Prawdy Najwyższej, która nie jest uzależniona od naszej interpretacji, ale która jest podstawą
interpretacji rzeczywistości. Chrześcijanin to człowiek,
który uznaje istnienie takiej prawdy, prawdy Bożej, której źródłem poznania jest Słowo Boże. Nieszczęściem
naszego czasu jest jej kwestionowanie. Wskutek tego
jedni drugim mogą narzucać swoją prawdę, której sami chcą być źródłem. Nie służy ona jednak dobru
wspólnemu, ale interesom tych, którzy ją podają albo
narzucają do wierzenia. Kościół tymczasem nie narzuca, ale przypomina o obowiązku poszanowania prawdy Bożej. Ojciec Święty Benedykt XVI w swojej adhortacji Verbum Domini, poświęconej słowu Bożemu, pisze, że niesłuchanie słowa Bożego i nieposłuszeństwo
mu jest grzechem (VD 26). Kościół zatem nie tworzy
swojej prawdy. On stara się ją odczytać zarówno
w słowie Bożym, jak też wykorzystując naukę badającą świat stworzony.
Odcięcie się od prawdy słowa Bożego oznacza
odcięcie się od realizmu. A wówczas nie tylko nie
można budować porządku sprawiedliwego, ale żadnego. Dlatego dziś diabeł stara się doprowadzić do zerwania naszej więzi z Bogiem i staje się przyczyną
głębszego zamieszania. Duchowy i moralny nieporządek charakteryzuje nasz czas. Trzeba dziś za Panem
Jezusem powtórzyć słowa: „Zejdź mi z oczu szatanie...” i uświadomić sobie, że jak uczy Ojciec Święty
Benedykt XVI: „Realistą jest ten, kto w słowie Bożym
rozpoznaje fundament wszystkiego” (VD 10).
Jedną z funkcji słowa Bożego jest osąd. Jeśli na
falach eteru słychać ocenę biegu zdarzeń w oparciu
o słowo Boże, to nic dziwnego, że ta ocena spotyka
się ze sprzeciwem; i to tym większym, im bardziej to,
co czynimy, odległe jest od zamiaru Bożego. To słowo
nie wraca do Boga bezowocne, bo albo zasiane wydaje plon, albo wraca do nieba jako sędzia tych, którzy
go nie przyjęli.
Spojrzenie wstecz i nie tylko
Dziewiętnasta pielgrzymka Rodziny Radia Maryja
uświadamia nam, że niemal dwa dziesięciolecia katolicki głos jest obecny w naszych domach. Zawsze
upływ czasu skłania do spojrzenia wstecz i dokonywania jakiegoś bilansu. Kiedy dziś chcielibyśmy to zrobić,
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to trzeba przyznać, że okres ten nabrzmiewał i nadal
nabrzmiewa wieloma problemami, trudem i koniecznością podejmowania ciągłej walki. Ale cóż! Czyż nie
do bojowania podobny jest żywot człowieka?
Spójrzmy przez chwilę na ten czas miniony.
Chciałbym wydobyć z niego niektóre tylko, najważniejsze, jak mi się wydaje, sprawy. Otóż wielką zasługą
Radia było upodmiotowienie tej grupy społeczeństwa,
która żyła na marginesie uznanym za nieistotny dla
życia. Myślę tu o ludziach, dla których zasadniczym
celem jest życie według słowa Bożego przepełnionego
modlitwą. Tak się składa, że często pragnienie takie
towarzyszy osobom niepełnosprawnym, doświadczonym przez życie albo będącym w podeszłym wieku.
Oto ci wszyscy skupieni na modlitwie z Radiem Maryja
w podwórkowych kółkach różańcowych, w zaciszu
swojego samotnego życia, schowani w głębi cierpienia, czasem zapomniani przez swoich bliskich odzyskali głos. Jest to bardzo ważny dla nich głos, bo często jedyny. Chcę powiedzieć, że nikomu nie wolno im
tego głosu odbierać i że mają oni do niego pełne prawo, bo oni również należą do społeczeństwa.
Dzisiejsza cywilizacja spycha na margines ludzi
chorych i starych. Liczy się dla niej sukces i skuteczność. Ale czy jest przez to lepsza? Mnie nie uczono
w domu, że szacunek okazywany człowiekowi ma zależeć od jego pozycji społecznej, wpływów albo zamożności. Mama moja uczyła mnie szanować każdego: nauczyciela, chłopa, księdza, robotnika, sekretarza
partii... Każdego, bo każdy jest człowiekiem, czyli
dzieckiem Bożym. Dlatego nie rozumiem, że szacunek
dla człowieka może być uzależniony od rodzaju beretu, jaki nosi...
Ksiądz profesor Tischner, dokonując analizy demokracji w Etyce solidarności pisał tak: „Ideą »demokracji konkretnej« stała się dziś idea godności człowieka. Każdy odczuwa to na swój sposób, ale to, co
podstawowe, jest wspólne. Oczywistość godności
człowieka wyraża się krótko: »można nas głodzić, ale
nie wolno nam ubliżać«. Wolność wyraża się tak: »pozwólcie nam być sobą«. W poczuciu godności odnajdują się dziś wszyscy: robotnicy, chłopi, ludzie kultury
i nauki. Idea godności jest tłem wszystkich nadziei
konkretnych. Nawet w wołaniu o chleb jest wołanie
o uznanie godności. Dlatego jest to dziś nasza idea
demokratyczna”. [koniec cytatu]
To upodmiotowienie ludzi żyjących na marginesie
odczytuję jako wielkie demokratyczne osiągnięcie Radia Maryja. Tu chciałbym Wam powiedzieć, że to jest
działanie polityczne. Co więcej, wszystko, co robimy,
albo czego nie robimy, ma również wymiar polityczny.
Muszę o tym powiedzieć, żeby wyjaśnić nieporozumienia. Otóż słowo „polityk” oznaczało w demokracji
ateńskiej człowieka, który uczestniczył w życiu polis,
czyli swojego państwa. A jeśli ktoś nie uczestniczył
w życiu państwa, tylko ograniczał się do tego, aby
zajmować się wyłącznie swoimi prywatnymi sprawami,
Grecy nazywali go mianem „idioty”. Jeśli zatem radio,
telewizja albo jakieś inne medium umożliwia obywatelowi włączenie się do życia społecznego, to pełni ono
funkcję demokratyczną i polityczną zarazem. Nie brać
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zaś udziału w polityce, to znaczy: nie żyć. Bo każda
wypowiedź polityczna ma wymiar polityczny. Jeśli zaś
system albo grupa ludzi chce uniemożliwić innym
swobodne wypowiadanie tego, co uznają za ważne
dla swojego życia i pożyteczne dla życia publicznego,
to taką postawę nazywamy totalitaryzmem. My się tu
odwołujemy do starożytnych Greków, czyli do świata
pogańskiego jeszcze, który potrafił stawiać pytania
o to, co ludzkie i piękne. To, że jesteśmy chrześcijanami, nie oznacza odcięcia się od tego, co ludzkie.
Wręcz przeciwnie. To, co Boże, wydobywa i podkreśla
piękno tego, co naturalne.
Kościołowi nie chodzi o to, aby wiązać swoją działalność z określoną partią, bo to oznaczałoby, że popiera jednych, a zaniedbuje drugich. I to byłoby złe, bo
Kościół ma widzieć i troszczyć się o każdego człowieka. Ale również Kościół nie może przestać istnieć tylko
dlatego, że to, co mówi słowo Boże, może się okazać
dla kogoś niewygodne. Kościół ma głosić słowo Boże
i według niego oceniać rzeczywistość, a nie zajmować
się tym, czy słowo Boże ma według oceny ludzkiej
wymiar polityczny, czy nie.
Tak więc podsumowałbym, że w Radiu Maryja
znaczna część społeczeństwa, pozbawiona dotąd wyrażenia możliwości swoich poglądów, nadziei i obaw,
uzyskała możliwość zaistnienia w życiu, które stawia
sobie za cel ciągłe dążenie do zadań, jakie wyznacza
na nowo słowo Boże, tak hojnie siane ręką Jezusową.
Kto podejmuje dziś istotne problemy dla człowieka,
dla państwa, jeśli nie Radio Maryja? Tu właśnie słychać najistotniejsze pytania o człowieka, o przyszłość
narodu. Niezwykłej wagi zasługą tego Radia jest poruszanie ważnych problemów społecznych i wskazywanie na zagrożenia dla życia wspólnoty narodowej. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś, że demokracja pozbawiona wartości prędzej czy później przerodzi się w nowy totalitaryzm. My, zdaje się, zaczynamy doświadczać prawdy tych słów. Próby zakneblowania ust tym, którzy mówią o koniecznych w życiu
społecznym wartościach, są tego przejawem. Podejmuje się także takie próby w imię rzekomego pluralizmu i tolerancji. Ja chciałbym powiedzieć, że nic nie
jest tak tolerancyjne jak miłość chrześcijańska, a nie
bardzo można zrozumieć, jak może służyć pluralizmowi niszczenie tego, co jest jego przejawem. My nie
jesteśmy pluralistami. Uważamy, że prawda jest jedna:
Boża. Ale też nikomu nie odbieramy prawa do życia
według własnych przekonań, o ile nie niszczy to w sferze publicznej istotnych dla nich wartości.
Chciałbym w imię powszechnej kultury europejskiej zbudowanej na chrześcijańskim fundamencie
słowa Bożego oraz na osiągnięciach myśli greckiej
i rzymskiej odwołać się jeszcze raz do starożytności.
Antyczny autor Tukidydes wkłada w usta najsławniejszego przywódcy demokracji ateńskiej, Peryklesa, następujące słowa: „W naszym życiu państwowym kierujemy się zasadą wolności. W życiu prywatnym nie
wglądamy z podejrzliwą ciekawością w zachowanie
się naszych współobywateli, nie odnosimy się z niechęcią do sąsiada, jeśli zajmuje się tym, co mu sprawia przyjemność, i nie rzucamy w jego stronę owych
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pogardliwych spojrzeń, które wprawdzie nie wyrządzają szkody, ale ranią. [...] Jesteśmy jedynym narodem,
który jednostkę nie interesującą się życiem państwa
uważa nie za bierną, ale za nieużyteczną. [...] Nie stoimy na stanowisku, że słowa szkodzą czynem, lecz
najpierw trzeba się pouczyć słowom, zanim się do
czynów przystąpi”.
My właśnie staramy postępować się zgodnie z tą
zasadą i słuchać pouczenia słowa Bożego, bo nie ma
nic mądrzejszego. Dziś grzechem jest nieposłuszeństwo słowu. Dziś mamy do czynienia z postawą nie
tylko „nie będę słuchał”, ale wręcz „nie będę słyszał”.
Tymczasem słowo Boże niesie najpełniejszą prawdę
i ma na względzie zawsze dobro całego człowieka.
Dlatego nie wolno dokonywać filtrowania informacji
pod kątem tego, co dla mnie wygodne albo realizowania określonych interesów. Przeciwnie. trzeba słuchać
słowo Boże w całości i tak je przyjmować, aby przyniosło pożyteczny dla nas plon.
Istnieją tacy, którzy kwestionują budowanie porządku społecznego w oparciu o wartości chrześcijańskie, czyli w oparciu o słowo Boże. Im chcemy powiedzieć, że jeśli chcą kłaść jakikolwiek inny fundament,
to czynią to mocą ich własnej tylko oceny, co jest dobre, a co złe, i że jest to ich prywatny pogląd, który
zresztą możemy uszanować, o ile nie dotyczy nas.
Trzeba jednak pamiętać, że jeśli to ludzie decydują
o tym, co jest dobre, a co złe, a człowiek ma ustanawiać normy moralne, to człowiek również może je
zmieniać. Nie ma wówczas żadnego stałego układu
odniesienia obiektywnej normy. Wszystko jest względne i najczęściej poddane woli silniejszego. Historia
wystarczająco dobitnie uczy, że łatwo zmienić zasady,
uzależniając je od partykularnych interesów. My,
chrześcijanie, rozumiemy, że istnieje zespół wartości
i norm nie podlegających ocenie ani stanowieniu przez
żadnego człowieka. Wśród nich znajdują się takie:
„Nie zabijaj! Nie cudzołóż! Nie kradnij! Czcij ojca
i matkę!” Czy z tego powodu Radio Maryja jest złe,
wsteczne, nienowoczesne, że odwołuje się do tych
norm? Zostały one dane ludzkości przez Boga jako
zawsze obowiązujące i żadna ludzka władza nie ma
prawa ich usuwać ani lekceważyć.
Dziś w dniu pielgrzymki chciałoby się postawić pytanie: „Dlaczego Radio Maryja jest niewygodne?” Czy
dlatego, że mówi o płytkości naszego życia i o wymaganiach, jakie każdy człowiek winien sobie stawiać?
Czy dlatego, że demaskuje nasze słabości w życiu rodzinnym i społecznym? Może właśnie potrzeba, żebyśmy się nad nimi zastanowili? Odwołujemy się do Ojca
Świętego. A czy pamiętamy jego wielką pielgrzymkę
poświęconą Dekalogowi, Dziesięciu Przykazaniom
Bożym? Mówimy o odczytaniu przesłania papieża. Ale
właśnie w czasie tej pielgrzymki on wyraził najbardziej
samego siebie, swoje bolączki, obawy i nadzieje dotyczące życia Ojczyzny. Proroczo mówił wówczas o tym,
co dziś nas dotyka. Pamiętamy te słowa: „Dlatego
mówię i tak mówię, bo to jest moja Matka!” Niech pozwolą i Radiu mówić ci, którzy mają mu za złe, że
mówi! Bo ono też mówi o swojej Matce, o Ojczyźnie,
o Bogu, o tym, co wielu ludzi uważa za najważniejsze
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w życiu. Czy głoszenie przez Radio prawdy Bożej jest
ukierunkowane na zysk? Czy pod płaszczem troski
o dobro kryje się wykorzystanie człowieka? Kim są ludzie, którzy poświęcając swój czas, oddają się posłudze słowa? Można powiedzieć jedno: to ludzie, którzy
poświęcają się dobru wspólnemu. Niech więc mówią
o tym, co boli. Nie wglądając z zazdrosną ciekawością
w prywatne życie ludzi, co z mistrzostwem robi na ich
szkodę dzisiejsza prasa, tak jakby nic ważniejszego
nie istniało, ale mówiąc o zasadach, o principiach, które dobremu życiu winny przyświecać. Jeśli zaś dla kogoś problem mogą stanowić osoby, to niech pamięta
o słowach świętego Tomasza, który mawiał: „nie patrz,
kto mówi, ale co mówi!”
Niech zatem radio mówi o tym, co boli: o potrzebie
głębi serc, o tym, że w życiu trzeba dotrzymywać słowa: i politycznym, i społecznym, i prywatnym –
zwłaszcza małżeńskim. Niech mówi o tym, że trzeba
dobrego, zdrowego stylu życia, wysokiej kultury, literatury, poezji, wykształcenia, poznania siebie przez historię, filozofię, teologię. Niech mówi o potrzebie wysiłku, jaki trzeba włożyć w kształtowanie samego siebie, aby być pięknym i dobrym. Niech mówi o tym, że
bardziej ku temu jest pożyteczne rozważanie słowa
Bożego na wzór Maryi, niż oglądanie całymi dniami
seriali i ślęczenie przed telewizorem, który zabiera
nam nasze umysły. Życie, ludzie wokół nas, dostrzeżenie ich problemów, rozmowa z konkretnym człowiekiem, żywym – są po prostu prawdziwe i dlatego dobre. Niech mówi o tym, że potrzeba czasu również na
modlitwę, że sama praca nie wystarczy, że nie można
jej poświęcać wszystkiego nie mając czasu dla małżonka, rodziny i dla Pana Boga, bo jego brak oznacza
nie tylko okradanie innych, ale i samych siebie. Niech
to Radio mówi słowami Jezusa: „Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo
tylko jednego” (Łk 10, 41n). Niech mówi o tym, że nie
można oddać całego czasu telewizorowi i komputerowi, bo to nie jest prawdziwe życie, i nie do tego zostaliśmy powołani przez Boga. O tym, że trzeba pamiętać, iż rolę naszego serca trzeba świadomie uprawiać
z wysiłkiem codziennie, a nie tylko wówczas, kiedy się
nam chce i jest to wygodne.

http://www.naszdziennik.pl/photo.php?pict=0bsw21.jpg&dat=20100522&id=
sw21.txt
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Niech to Radio Maryja przypomina razem z Ojcem
świętym Benedyktem XVI słowa świętego Hieronima,
że „Biblia jest narzędziem, za którego pomocą Bóg
codziennie przemawia do wiernych” (Benedykt XVI,
VD 72).
Niech to Radio sieje, nie zważając na to, że słowo
Boże może się wydawać bezbronne, bo zawsze może
być podeptane, wydziobane przez ptaki, zagłuszone
przez ciernie, wypalone przez słońce – ale niech pamięta, że ono również może i rzeczywiście wydaje
plon obfity, i to stokrotny.
***
W czasie 19. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na
Jasną Górę musimy pamiętać, że nie przybyliśmy tu
tylko po to, żeby powiedzieć sobie: „jesteśmy z siebie
zadowoleni!” Mamy sobie uświadamiać konieczność
dawania świadectwa – Błogosławieni pokój czyniący.
I choć prawdą jest również: Błogosławieni jesteście,
gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy
z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was,
to nie wolno nam się odwracać od tych, którzy nie rozumieją, że w prawdzie słowa Bożego jest dobro społeczeństwa i ich samych.
My dlatego przyjechaliśmy na Jasną Górę do Matki Bożej, że Ona jest najlepszą nauczycielką słuchania
słowa Bożego. Uświadamiamy sobie, co mówi nam
Maryja tu na Jasnej Górze: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie! To jest właściwe przesłanie Matki
Bożej i naszej najlepszej Matki. To jest również przesłanie Radia Maryja. Głos tego Radia nie może zachęcać do niczego innego, niż wypełnianie słów Jezusa, słów Bożych. Tego chcielibyśmy wszyscy sobie
życzyć i życzyć Pracownikom i Słuchaczom Radia –
całej jego Rodzinie.
Na koniec jedno jeszcze przypomnienie: Nie bój
się mała trzódko! Pan Jezus nie jest bankrutem. Do
Niego należy czas i wieczność, władza i panowanie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja
zawsze Dziewica! Amen.
£
http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=26593
[10.07.2011]

fot. http://kuria.zg.pl/foto/165/8618.jpg

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
¢ Ks. Bp Ignacy Dec

PRAWDA FUNDAMENTEM POJEDNANIA, WOLNOŚCI I POKOJU

Homilia Ks. Bp. Ignacego Deca, Ordynariusza Świdnickiego, wygłoszona 26 maja 2011 roku w kościele pw. Wniebowzięcia NMP
w Kłodzku podczas Mszy św. połączonej z odsłonięciem i poświęceniem pomnika pamięci Polaków pomordowanych na Kresach
Wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA w latach 1939-1947.

Gdy dzisiaj, w tej dostojnej kłodzkiej świątyni,
wspominamy to, co działo się w przeszłości na Kresach Wschodnich, uświadamiamy sobie, że niektórzy
ludzie nie zawsze słuchali Pana Boga, że byli tacy,
którzy całkowicie zlekceważyli słowa Pana Jezusa
z dzisiejszej Ewangelii: „Jak mnie umiłował Ojciec, tak
i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej” (J 15,
9). Byli tacy, którzy te słowa podeptali, zabijając okrutnie swoich bliźnich. Wszyscy oni potem zbankrutowali,
bo kto nie słucha Pana Boga, kto niszczy drugich,
wcześniej czy później staje się bankrutem.
Historia jest naszą nauczycielką. Dlatego też wracamy do niej, by się z niej uczyć, by nie powtarzać
błędów, by dowiadywać się, do czego prowadzi życie
pozbawione szacunku dla Bożego prawa. Wracamy
do historii, by wyciągać wnioski na przyszłość, na dzisiaj i na jutro naszego życia.
Zbrodnicza ideologia
Moi drodzy, wspominamy ten trudny czas, kiedy
zaatakowały nas dwa totalitaryzmy: bolszewizm i hitleryzm. We wrześniu 1939 roku dokonano czwartego
rozbioru Polski. Dobrze wiemy, że zaraz po aneksji
naszego kraju zaczęły się wywózki do obozów zagłady. Z terenów wschodnich wywożono naszych rodaków na Sybir. Pierwsza wywózka miała miejsce
w mroźny dzień 10 lutego 1940 roku. A potem były
następne. Historycy obliczają, że po wkroczeniu Armii
Czerwonej do Polski z terenów zaanektowanych przez
Sowietów deportowano w głąb Związku Sowieckiego
ponad 200 tysięcy naszych rodaków.
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Gdy Niemcy zaatakowali Sowietów w czerwcu
1941 roku, doszły nowe zbrodnie – ukraińskie. Wiemy,
że w II Rzeczypospolitej mieszkali na Kresach
Wschodnich Polacy, Ukraińcy i Żydzi. Przez wiele lat
nacje te żyły w zgodzie. Było dużo małżeństw między
Polakami i Ukraińcami. Jednakże narodziła się tam
zbrodnicza ideologia z hasłem: „Ukraina dla Ukraińców”. Ukraińcy marzyli o niepodległości, o swoim państwie. Ktoś podsunął im myśl, że pierwszym krokiem
do wolnej Ukrainy będzie wymordowanie Polaków.
Zbrodnie ukraińskie zaczęły się już w 1939 roku, a nasiliły się wiosną i latem 1943 roku. W nocy z 11 na 12
lipca 1943 roku, w prawosławne i greckokatolickie
święto Apostołów Piotra i Pawła, uzbrojone bandy
Ukraińców z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
(OUN) i Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) napadły
na polskie wsie na Wołyniu, mordując, paląc i grabiąc.
Niewielu Polaków z zaatakowanych miejscowości
uszło spod ukraińskiej siekiery, noża czy innego narzędzia zbrodni. Historycy podają szacunkowo, że
w Małopolsce Wschodniej wymordowano wówczas
ponad 120 tys. Polaków – na samym Wołyniu około 70
tysięcy; w sumie na Kresach Południowo-Wschodnich
w latach 1939-1947 zamordowano ok. 250 tys. osób
narodowości polskiej. Rzucono hasło: „Wyrżnąć naród
polski”. Niektórzy mówią, że to były bardziej bestialskie morderstwa aniżeli nawet w wykonaniu Niemców
czy bolszewików. Takie zabijanie ludzi przez Ukraińców miało specjalny rytuał. To było męczenie ludzi
w strasznych katorgach.
Zachowało się zeznanie Jurija Stelmaszczuka
„Rudego”, jednego z dowódców Ukraińskiej Armii Powstańczej. Oto fragment tego zeznania: „29 i 30 sierpnia ja wraz z oddziałem w sile 700 uzbrojonych ludzi,
zgodnie z rozkazem dowódcy Okręgu Wojskowego
»Ołeha«, totalnie wyrżnąłem całą polską ludność na
terenie rejonów hołobskiego, kowelskiego, siedleszczańskiego, mackiewskiego i lubomelskiego, dokonałem grabieży całego majątku ruchomego i spaliłem jej
mienie nieruchome. W sumie w tych rejonach w ciągu
29 i 30 sierpnia 1943 roku powyrzynałem i powystrzeliwałem ponad 15 tys. spokojnych mieszkańców,
wśród których byli starcy, kobiety i dzieci. Dokonaliśmy
tego w sposób następujący: Po spędzeniu co do jednego wszystkich mieszkańców do jednego miejsca,
otaczaliśmy ich i zaczynaliśmy rzeź. Następnie, gdy
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już nie zostało ani jednego żywego człowieka, kopaliśmy głębokie jamy, wrzucaliśmy w nie wszystkie trupy,
zasypywaliśmy ziemią i, aby ukryć ślady, zapalaliśmy
ogromne ogniska i szliśmy dalej. W ten sposób przechodziliśmy od wsi do wsi, aż zniszczyliśmy całą ludność – ponad 15 tys. ludzi” (Geneza nacjonalizmu
ukraińskiego – odmiany faszyzmu europejskiego, „Na
Rubieży”, nr 68 [2003]).
Zarąbani siekierami
Moi drodzy, istotnie, przerażające są relacje z tych
zbrodni. Henryk Komański, były mieszkaniec Jezioran
Szlacheckich, któremu udało się uniknąć śmierci,
wspomina: „Byłem świadkiem śmierci swojej babci,
którą wrzucono do studni, i ciotek, które zakłuto nożami w Jezioranach Szlacheckich, gdzie zostało zamordowanych ok. 80 osób. Pozostali na zawsze
w miejscach mordu. Nie było czasu ich pochować, bo
trzeba było uciekać”.
Inny świadek zbrodni tego czasu – Romuald Wernik, autor wielu książek o Kresach, mieszkający od roku 1948 w Londynie, wyznaje: „Miałem kuzynkę matki,
która wyszła za mąż za Ukraińca. Żeby wstąpić do
UPA, Ukrainiec musiał zamordować swoją żonę Polkę
i swoje dzieci, gdyby były małe lub nie chciały pójść do
UPA. Wobec tego ten Ukrainiec razem z synami zarąbali matkę i żonę we trójkę siekierami. Takich udokumentowanych wypadków jest kilkaset. To było stoczenie się w największe bagno. Tego nie można sobie
nawet wyobrazić”.
W innym miejscu tenże autor pisze: „Mamy zdjęcia
spod Buczacza, gdzie polskie dzieci przybito po pięcioro (tzw. »wianuszki«) do drzew w dużej, starej alei
lipowej i nazwano to »drogą do wolnej Ukrainy«. Ponadto dzieci rozdzierano za nogi. W Porośli wyrżnięto
wioskę, później w domu sołtysa oficerowie UPA pili
i jedli, ciesząc się, że Polaków wyrżnęli. Przybili nożem do blatu stołu dwumiesięczne dziecko i wsadzili
mu w usta kiszony ogórek”.
Niech te świadectwa wystarczą nam, abyśmy wiedzieli, o co się modlimy. Chcemy pokornie prosić Pana
Boga, by nigdy nie wróciły tamte czasy.
Trzeba głośno mówić
Chcemy także powiedzieć, że jeśli dziś mówimy
o tych bolesnych wydarzeniach, to nie po to, aby
drażnić dzisiejszych potomków tamtych oprawców,
odpowiedzialnych za te zbrodnie, nie po to, aby odnawiać dawne rany, ale po to, by nie zamazywać
prawdy. Bez prawdy bowiem nie możemy budować
dobrych stosunków między narodami. Bez prawdy nie
można budować pomyślnej przyszłości. Bez prawdy
nie ma pokoju, nie ma wolności. Nie pochwalamy polityków, którzy twierdzą, że nie trzeba o tym mówić, by
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nie drażnić naszych sąsiadów. Wcale nie chodzi tu
o drażnienie, ale o zgodę na prawdę historyczną. Nie
wolno bowiem fałszować historii, ale trzeba ją odkrywać w prawdzie, by można było prowadzić dialog
i podjąć działanie, by nigdy nie powtórzyły się tego rodzaju zbrodnie, żeby ci, którzy zawinili, nie wstydzili
się słowa „przepraszam”.
Moi drodzy, żeby iść do przodu, w przyszłość, musimy znać prawdę o przeszłości i na prawdzie budować pokój, sprawiedliwość i wolność. Ostatnio Ojciec
Święty Benedykt XVI, gdy wyniósł do chwały ołtarzy
naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II, powiedział,
że błogosławiony Papież Jan Paweł II bronił dwóch
wielkich wartości: prawdy i życia. Wielokrotnie powtarzał, że prawda jest warunkiem wolności. Nie będzie
w Polsce wolności, nie będzie wolności w Europie
i w świecie, jeżeli nie będzie prawdy. Stąd też wracamy do historii, by poznać prawdę, nawet tę najtrudniejszą i najboleśniejszą – poznać ją nie po to, aby
nienawidzić, żeby dać jakiś odwet, bo to nie jest
chrześcijańskie. Chodzi o to, aby przebaczyć i iść dalej
w zgodzie, ku lepszej wspólnej przyszłości. Pan Bóg
przysłał nas na świat nie po to, aby innych zabijać, innych niszczyć, ale aby innym pomagać, żeby sobie
nawzajem służyć. Pan Jezus przypomniał nam dziś, że
miłość polega na zachowaniu Jego przykazań. Chcemy
te przykazania na nowo promować i zachowywać.
Kościół tak często wzywa nas do wierności Bożemu prawu, ponieważ wszelkie zło rodzi się z nieposłuszeństwa Panu Bogu. Doświadczenie historyczne
mówi nam, że jeśli człowiek odwróci się od Pana Boga, to się odwraca i od człowieka. Niszczyciele Pana
Boga stają się niszczycielami człowieka. Moi drodzy,
nie słuchajcie tych, którzy mówią: Kościół to ciemnogród, nie nadąża za duchem czasu, hamuje postęp
i drogę do szczęścia. Nie dajmy się zwieść. Słuchajmy
głosu Kościoła, przez który dochodzi do nas głos Pana
Boga. „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (por.
Dz 5, 29). Budujmy zatem przyszłość na prawdzie
i miłości. Amen.
£
„Nasz Dziennik”, 16-17 lipca 2011

http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110716
&typ=my&id=my15.txt
[16.07.2011]
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WYKŁAD WYGŁOSZONY PODCZAS PRZYJĘCIA TYTUŁU
DOKTORA HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Fot. Krzysztof Król
http://kuria.zg.pl/galeria,161.html

Słowo wstępne
Najdostojniejsi Bracia w Biskupstwie, Magnificencjo
Szanowny Panie Rektorze, Dostojny Senacie, Szanowni
Państwo Parlamentarzyści, Szanowni Przedstawiciele
Władz Wojewódzkich i Lokalnych, Kochana Rodzino,
Szanowni Goście i Bardzo Drodzy Przyjaciele. Stoję
przed wami bardzo onieśmielony i zażenowany tym wielkim zaszczytem, jaki mnie dzisiaj spotkał. Dlatego bardzo
gorąco dziękuję przede wszystkim tobie Magnificencjo
Szanowny Panie Rektorze, a także dostojnemu Senatowi
za tak wielką godność, jaką mnie obdarzyliście.
Czy moja służba wam wszystkim zasługuje aż na tak
wielką nagrodę?
Nie mnie to oceniać. Dlatego przyjmuję tę nagrodę
jako ukłon także w kierunku Kościoła, któremu służę, bo
to on oddal niemałe zasługi Ziemi Lubuskiej, zwłaszcza
w pierwszych latach po wojnie.
Kiedyś kolega, doświadczony mówca, udzielał porad
przyjacielowi, który po raz pierwszy miał wygłosić przemówienie. W końcu poradził mu, by po skończeniu,
schodząc z mównicy, schodził po cichu, aby nie pobudzić
słuchaczy. Żeby tego uniknąć, postaram się, aby po
wstępie wprowadzającym w moją wypowiedź wkrótce
nastąpiło zakończenie.
***
Rola Kościoła w konstytuowaniu się
województwa lubuskiego
Po wojnie na te ziemie przybywali Polacy zza Buga,
z Litwy, z centralnej Polski, wywiezieni na roboty przymusowe do Niemiec, tak zwani osadnicy, z Francji i inni.
Jedynym miejscem, w którym spotykali się systematycznie niemal wszyscy, były kościoły. Dlatego tu zawiązywały się znajomości, przyjaźnie, tu tworzyła się wzajemna
więź. Udział we wspólnej ofierze mszy św., nauka Chrystusa o miłości bliźniego sprzyjały temu w sposób szczególny, bo przecież nie można realizować zasady miłości
bliźniego bez bliźniego. Wiele kościołów było zniszczonych. Z 243 kościołów katolickich tylko 155 nadawało się
do użytku. 1202 kościołów protestanckich trzeba było
również odbudowywać i przystosować do liturgii katolickiej. Trzeba było tego dokonać głównie własnymi rękami.
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Był to wielki wysiłek, podejmowany jednak bardzo ochoczo, bo do tego Kościoła byli bardzo mocno przywiązani.
Kiedyś do pierwszego administratora naszej diecezji, ks.
dra Edmunda Nowickiego, przyjechał osobiście komisarz
radziecki. Przywiózł mu hostię, butelkę wina mszalnego
i obraz Pana Jezusa, z prośbą, aby przysłał księży, bo
ludzie nie chcą się osiedlać tam, gdzie nie ma księdza.
Byt taki przypadek, gdzie cała wieś ze wschodu została
osadzona w nieźle zachowanej i dość bogatej wsi, ale
bez księdza. Kiedy się spostrzegli, że w o wiele gorszej
wiosce obok jest ksiądz, pod osłoną nocy przenieśli się
do tej gorszej wioski, bo tam był ksiądz. Na stacjach czatowali na przejeżdżających księży udających się na placówki wyznaczone przez administratora apostolskiego
i namawiali ich, aby zostali u nich. Kiedy to nie skutkowało, porywali księdzu bagaże i oświadczali, że oddadzą
mu, jeżeli zostanie u nich. Dezorganizowało to pracę
administratorowi apostolskiemu ks. Edmundowi Nowickiemu, ale na to nie było rady. Księża dwoili się i troili.
Jeden ksiądz obsługiwał od 6 do 10 kościołów. Ks. prymas Hlond już 8 VIII 1945 r. uzyskał od papieża Piusa XII
specjalne uprawnienia do organizowania Kościoła na
tych ziemiach, w których papież wręcz polecał realizowanie tej organizacji.
Było to wielkim sukcesem prymasa Hlonda. Stolica
Apostolska ustanawia administrację kościelną na nowych
terenach dopiero wtedy, kiedy państwa, których to dotyczy, zawrą traktat pokojowy. Na przykład archidiecezja
wrocławska odpadła od Polski za króla Kazimierza Wielkiego. A jednak Stolica Apostolska nie włączyła biskupa
wrocławskiego w skład episkopatu niemieckiego. Uczyniła to dopiero wtedy, gdy prezydent Mościcki w 1929 r.
zrzekł się tych ziem. A przez cały ten czas biskupstwo
wrocławskie nie wchodziło w skład kościoła niemieckiego, ale podlegało bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.
Na podstawie tych specjalnych uprawnień, jakie
otrzymał ksiądz prymas, ustanowiono administratorów
apostolskich. W Opolu został nim ks. Bolesław Kominek,
we Wrocławiu ks. Karol Milik, w Gdańsku ks. Andrzej
Wronka, w Olsztynie ks. Teodor Bensz, a w Gorzowie ks.
Edmund Nowicki. Ci administratorowie apostolscy mieli
wszystkie władze biskupie z wyjątkiem władzy święcenia
kapłanów i konsekracji biskupów. Opatrznościowym okazał się dla naszej diecezji ks. dr Edmund Nowicki.
W krótkim czasie zorganizował kurię diecezjalną, administrację całej diecezji złożoną z parafii i dekanatów, dwa
niższe i jedno wyższe seminarium, utworzył prasę katolicką. Wiedział, jak ważną rolę nie tylko duszpasterską
ale i dla kontaktów ogólnodiecezjalnych może mieć sanktuarium w Rokitnie. Udał się tam osobiście. Żałosny widok przedstawiała bazylika. Na szczęście parafianom udało się ukryć cudowny obraz. Reszta jednak została zniszczona. Z pięknych szat liturgicznych żołnierze radzieccy
porobili sobie onuce do butów, a jeden z nich wykradł
monstrancję i postawił ją na grobie swojego przyjaciela.
Wśród ludności przybyłej na nasze tereny dawała się
we znaki bieda. Na szczęście zaczęła napływać pomoc
żywnościowa z USA. Trzeba było zorganizować Caritas,
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aby żywność trafiała do właściwych adresatów. Już
w 1946 r. zorganizowano 12 sierocińców, 157 przedszkoli, w których dożywiano około 10 tysięcy dzieci, 22 żłobki,
22 zakłady wychowawcze dla młodzieży, 10 internatów,
7 szwalni dla ubogich dziewcząt, dom uzdrowiskowy dla
100 kalekich dzieci, 18 parafialnych przychodni lekarskich, 50 ośrodków zdrowia, 55 szpitali kościelnych dla
nieuleczalnie chorych, 11 domów noclegowych, 259 kościelnych przytułków, 105 parafialnych kuchni wydających codziennie około 15 tysięcy bezpłatnych obiadów,
11 kuchni dożywiających codziennie około 2180 dzieci
i młodzieży, domy opieki nad matką i dzieckiem, misje
dworcowe, czytelnie, świetlice itp. W rezultacie Kuria Biskupia w Gorzowie przez swoje instytucje dobroczynne,
swoich kapłanów i świeckich otaczała opieką w 1946 r.
około 87 tysięcy osób.
Przybysze, zwłaszcza ci zza Buga, z Litwy, uważali
swój pobyt na tych ziemiach za tymczasowy. W ogóle nie
dopuszczali do świadomości, że pozostaną tu na stałe.
Miało to przykre skutki. Nie inwestowano w gospodarstwa, które szły w ruinę. Dlatego osobiście ks. prymas
Hlond, a później ks. prymas Wyszyński, wszyscy administratorzy apostolscy i księża przekonywali, że są to ziemie, które nam się w pełni należą, że trzeba je traktować
jako swoje. Wywoływało to nawet wrogość u ludzi i podejrzenia, że te nawoływania są nieszczere. Sprawę tę
utrudnił jeszcze dekret Gomułki o przejęciu przez państwo mienia kościelnego jako poniemieckiego. To jeszcze bardziej utwierdziło niektórych o tymczasowym pobycie na tych ziemiach. Dlatego prymas Wyszyński udał
się osobiście do Stolicy Apostolskiej, aby dla administratorów apostolskich uzyskać nominacje na biskupów. Stolica Apostolska spełniła tę prośbę i mianowała biskupami
ks. Kominka dla diecezji opolskiej, ks. Edmunda Nowickiego dla diecezji gdańskiej, ks. Tomasza Wilczyńskiego
dla diecezji olsztyńskiej i ks. Teodora Bensza dla diecezji
gorzowskiej. Na wieść o tych nominacjach ówczesne
władze państwowe zareagowały z wielką nienawiścią.

Prezydent Bierut zabronił nawet opublikowania tego
w środkach masowego przekazu. Dlatego nowo mianowani biskupi byli konsekrowani potajemnie w prywatnych
kaplicach biskupów konsekrujących. Co więcej, władze
wydały dekret o obsadzaniu stanowisk w Kościele. Na
podstawie tego dekretu funkcje kościelne mogli spełniać
tylko ci księża, których władze państwowe zatwierdzą.
Był to cios bardzo bolesny dla Kościoła. Prymas Wyszyński zaprotestował przeciw temu bardzo zdecydowanie, za co został uwięziony. Dopiero w październiku 1956
r. władze zmuszone zbuntowaną postawą społeczeństwa
zmieniły swoją postawę wobec Kościoła. Jak nam opowiadał prymas Wyszyński – przyjechał do niego osobiście p. Kliszko i oświadczył, że ks. Prymas jest już wolny.
Na co ks. prymas zapytał: A sprawa dekretu o obsadzaniu stanowisk w Kościele, a sprawa biskupów dla Ziem
Odzyskanych? Na co p. Kliszko odpowiedział, że władze
państwowe nie stawiają żadnych przeszkód. Wtedy z kolei ks. prymas odpowiedział, że i on nie widzi przeszkody,
aby wrócić do Warszawy.
Jeszcze jedną bolesną napaść na Kościół spowodował list biskupów polskich do biskupów niemieckich. Zawarte w tym liście słowa „przebaczamy i prosimy o przebaczenie” zostały wykorzystane przez władze państwowe do wzniecenia nienawiści do Kościoła. A przecież ten
list przyczynił się do podpisania 17.12.1970 r. w Warszawie układu z rządem RFN. Stolica Apostolska, która ustalanie granic diecezji uzależnia od ustalenia spraw terytorialnych przez zainteresowane państwa, mogła wreszcie
wydać bullę Episcoporum Poloniae coetus, która nadała
ostatecznie biskupom Ziem Odzyskanych pełne prawa biskupów i ordynariuszy.
Przedstawiłem Państwu okres szczególnie ważnego
wkładu Kościoła w powstawanie tożsamości i konstytuowanie się województwa lubuskiego. Ramy uroczystości
nie pozwalają mi na podjęcie dalszych wątków.
Zielona Góra, 7 czerwca 2011 r.
£

¢ Prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski,
JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

LAUDACJA POŚWIĘCONA JEGO EKSCELENCJI
KS. BISKUPOWI DR. ADAMOWI DYCZKOWSKIEMU
Uniwersytet Zielonogórski, 7 czerwca 2011
Wysoki Senacie,
Czcigodny Doktorze Honorowy,
Szanowni Państwo!

Fot. Krzysztof Król
http://kuria.zg.pl/galeria,161.html
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„Był taki czas, kiedy ludzie / nie przestawali wędrować” – słowa bł. Jana Pawła II zawarte w Tryptyku rzymskim oddają chyba najlepiej istotę życia i przesłania nowego doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego, Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Doktora Adama Dyczkowskiego.
Tylko tak, wędrując od człowieka do człowieka, niosąc nadzieję i pokrzepienie, można zdziałać rzeczy wielkie, zostające w ludziach i przemieniające ich życie.
Ksiądz Biskup od początku podjął ten trud uznając, że
najpełniej wyrazi swą miłość do ludzi w miłości do Boga.
Powołanie bowiem do stanu kapłańskiego przyszło
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wcześnie, jeszcze w szkole średniej i z wielką radością
zostało zrealizowane. Do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu wstąpił Adam
Dyczkowski w roku 1952, wkrótce po maturze. To był
niedobry czas; czas, kiedy ludzkie charaktery kształtowały się w ogniu ideologicznych rozterek, czas podnoszenia
kraju po katastrofie II wojny światowej, czas izolacji
i przerażającego niekiedy braku perspektyw.
Właśnie wtedy ujawnił młody kleryk, a dzisiejszy doktor honorowy, swoje niezwykłe wprost cechy charakteru.
Nie potępiać, nie krzyczeć, nie miotać się z gniewu – za
to cierpliwie i w pełnym zawierzeniu prawdzie tłumaczyć,
wyjaśniać, łagodzić spory, uśmierzać gniew. Bo do
prawdy dojść można tylko w miłości, nie w nienawiści.
Ten sposób postępowania nie zmieni się i w dalszym życiu Księdza Biskupa, a to dowodzi jednego – dojrzałość
i zrozumienie ludzkiej natury to cecha charakteru, właściwość osobna, jedyna i konieczna. Wcześnie zauważyli
tę cechę wszyscy, którym dane było się z Adamem
Dyczkowskim zetknąć, i wszyscy podkreślają, że miała ta
postawa zbawienny wpływ na ich życie. Nie dziwi więc
zaufanie, jakim obdarzono go jeszcze w seminarium –
został bowiem dziekanem alumnów, jak napisał kiedyś
ks. prof. Józef Swastek – „Był na tym odpowiedzialnym
urzędzie alumnem opatrznościowym”.
Święcenia kapłańskie ksiądz Adam Dyczkowski przyjął z rąk ówczesnego biskupa, a późniejszego kardynała
– Bolesława Kominka. Zaraz też został skierowany przez
przełożonych na studia specjalistyczne na tętniący intelektualnym życiem Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wtedy
poznał wielu późniejszych, wypróbowanych przyjaciół,
między innymi księży Romana Rogowskiego, Tadeusza
Stycznia, Józefa Tischnera, Józefa Kowalczyka oraz księdza profesora Karola Wojtyłę, z którym połączyło go również umiłowanie gór – nie bez powodu przecież Ksiądz Biskup Adam nosi od dawna dumny przydomek „Harnaś”.
Siedem lat po przyjęciu święceń Adam Dyczkowski
uzyskał stopień doktora filozofii na podstawie rozprawy
pod tytułem Sposoby ustalania sensów terminów w „Kosmologii” Filipa Selvaggiego. Wtedy też podjął pracę
duszpasterską we Wrocławiu, stając się przede wszystkim opiekunem duchowym środowiska akademickiego.
Ksiądz dr Adam Dyczkowski od razu zyskał zaufanie
i miłość młodzieży, albowiem, jak napisał o nim w 25. lecie posługi biskupiej (i jednocześnie w 25. lecie własnego
pontyfikatu) bł. Jan Paweł II: „Powołany, by kroczyć
ścieżką Pana, gruntownie wykształcony w dyscyplinach
filozoficznych i teologicznych, już u początków swego
posługiwania w sposób szczególny okazałeś się zatroskany o właściwe przygotowanie przyszłych kapłanów
i katolickie wychowanie młodzieży”. Rzeczywiście, wespół ze swym przyjacielem, księdzem prałatem Aleksandrem Zienkiewiczem, stworzył dla studentów i uczniów
wrocławskich swoisty, duchowy i rzeczywisty, dom –
dom, który popularnie nazywano „Czwórką” (jako że mieścił się przy ulicy Katedralnej właśnie pod numerem cztery). A w domu najważniejsi byli ojcowie duchowi, którzy
starali się uczyć młodych ludzi dobroci, uczciwości, patriotyzmu i nade wszystko głęboko przeżywanej wiary.
Ksiądz doktor Dyczkowski do dziś pozostał w myślach i
uczuciach swoich wychowanków, bo, jak napisała jedna
z uczestniczek tych spotkań, Grażyna Pańko: „jak wyrazić wdzięczność za okazje stworzone, by podziwiać
piękno wschodu słońca w górach dzięki nocnemu rajdowi
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na Turbacz? To tylko serce dziwnie drży, gdy płynie
śpiew Od Turbacza wieje wiatr!, zwłaszcza, gdy śpiewa
się w grupie, z Harnasiem. Do tych przeżyć wraca się z
tęsknotą…” Andrzej Chrzanowski natomiast w celnym
skrócie ujął istotę ówczesnej posługi dzisiejszego doktora
honorowego: „Harnaś był zawsze niestrudzony. […] Był
organizatorem, przewodnikiem, powiernikiem, spowiednikiem, no i oczywiście człowiekiem z gitarą. […] Ta gitara towarzyszyła nam wiele lat. Przyjechała później razem
z Nim do Zielonej Góry”.
I tak przyszedł wrzesień 1978 roku, kiedy ksiądz
Adam stał się biskupem Adamem, tytularnym Altawy
i sufraganem wrocławskim. To oznaczało także przyjęcie
wielkich obowiązków, jak na przykład pracy w Komisjach
Episkopatu Polski, przede wszystkim zajmujących się
duszpasterstwem akademickim. Jak można się było spodziewać, nie zmienił przyzwyczajeń – wciąż był kochanym
przez młodzież powiernikiem, przewodnikiem, spowiednikiem… w końcu, Drogi Księże Biskupie – „Sursum corda!”
Do Zielonej Góry zbliżał się jednak powoli. Najpierw
bowiem został biskupem pomocniczym diecezji legnickiej
i był nim nieco ponad rok.
Siedemnastego lipca 1993 roku stał się biskupem ordynariuszem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Jest takie zdjęcie z dnia 19 lipca, sprzed kurii w Zielonej Górze
– z samochodu wysiada nasz nowy duszpasterz –
a najważniejszy na fotografii jest jego promienny i szczery uśmiech. I tak właśnie wyglądała Jego posługa na
Ziemi Lubuskiej – ciepło i z uśmiechem dbać o to, by dobro znajdowało sobie miejsce. Może dlatego jedną
z pierwszych inicjatyw nowego ordynariusza stał się Diecezjalny Kongres Rodzin, a także powołanie na terenie
diecezji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Akcji
Katolickiej, wreszcie zorganizowanie duszpasterstwa
harcerzy i wyznaczenie opiekujących się nim kapłanów.
Wymowa tych działań jest jednoznaczna – oprócz podniesienia duchowości w diecezji, zwrócenie szczególnej
uwagi na to, co funduje społeczną moralność – rodzinę i
wychowanie młodzieży. W ten sposób Biskup Adam stał
się nie tylko pasterzem de iure i de nomine, lecz przede
wszystkim de facto.
Mieliśmy to szczęście, że właśnie na czas obecności
biskupa Adama na Ziemi Lubuskiej przypadły wydarzenia
tak ważne dla naszej społeczności. Najpierw bowiem pojawił się projekt włączenia naszego regionu, po uprzednim rozczłonkowaniu, do województw wielkopolskiego i
dolnośląskiego. Wszyscy pamiętamy namiętne spory i
waśnie,
przede
wszystkim
pomiędzy
północną
i południową częścią regionu, a niewielu rozumiało, że
podział oznaczać będzie marginalizację i brak perspektyw. Biskup Ordynariusz miał tego świadomość i zrobił
z ogromną prostotą to, co w istocie robił zawsze – wezwał do porozumienia. Jak wiele wtedy ocalił, jak bardzo
przyczynił się do rozwoju Ziemi Lubuskiej – widać w pełni
dopiero teraz, kilkanaście lat po wspomnianych wydarzeniach. Zaiste, wielkiej trzeba mądrości i odwagi, by
wbrew koniunkturalnym i fałszywym mniemaniom iść
drogą prowadzącą do zrozumienia i współpracy. Fundament położony przez Biskupa Dyczkowskiego okazał się
zatem trwały, bo budowany na prawdzie i szczerości,
trwały, jak i wszystko, co w swym życiu dostojny doktor
honorowy czynił.
Długofalowym owocem porozumienia regionalnego
okazało się między innymi wykształcenie dwóch ośrod-
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ków akademickich na Ziemi Lubuskiej – Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nasza uczelnia od wielu lat buduje pozycję ważnej na mapie kraju placówki akademickiej,
przede wszystkim dzięki kadrze naukowej, potencjałowi
badawczemu, a także zaangażowaniu studentów.
Jego Ekscelencja Ksiądz Doktor od początku swej
posługi towarzyszył zielonogórskiemu ośrodkowi akademickiemu. Był częstym i niezwykle pożądanym gościem
Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a po ich połączeniu w 2001 roku – Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Można rzec, że współtworzył naszą
uczelnię, tak w wymiarze duchowym, jak i najzupełniej
materialnym. Jego otwartość, wrażliwość na ludzkie problemy i ciepłe wskazywanie właściwych ścieżek postępowania zjednały Mu w naszym środowisku autentyczny
podziw i sprawiły, że cieszył się i cieszy ogromnym zaufaniem.

W ten sposób harmonijnie splotły się w życiu Czcigodnego Doktora wyrozumiałość, ojcowska troska, umiejętność wskazywania właściwych rozwiązań i racjonalne,
kierujące się dobrocią i życzliwością postępowanie. Uczył
nas wszystkich – od przedszkolaka i ucznia szkoły podstawowej do studenta, od nauczyciela do profesora – pokory wobec spraw tego i tamtego świata, wiary i miłości.
A tylko one dają nadzieję.
Wierzę, iż obecność i postawa Jego Ekscelencji
Księdza Biskupa Doktora naznaczyła nasze środowisko
na długie lata i wytyczyła sposoby postępowania. Społeczność akademicka Uniwersytetu Zielonogórskiego doskonale to czuje. Obyś, Drogi Księże, jeszcze długie lata
był z nami i wskazywał nam drogę jako członek naszej
społeczności, od dzisiaj doktor honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Ad multos annos!
£

„LUDZI MĄDRYCH NALEŻY DOSTRZEGAĆ
W SPOSÓB AUTENTYCZNY I NIEKONIUNKTURALNY”
Rozmowa z JM Rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego
Prof. zw. dr. hab. Czesławem Osękowskim
— Panie Rektorze, co zadecydowało o tym, że Senat
Uniwersytetu Zielonogórskiego postanowił nadać
Ks. Bp. Adamowi Dyczkowskiemu tytuł doktora honoris causa?
— W czerwcu tego roku obchodziliśmy 10-lecie powstania Uniwersytetu Zielonogórskiego i 46-lecie powstania
zielonogórskiego środowiska akademickiego. Tradycyjnie już w dniach Święta Uniwersytetu Zielonogórskiego
nadajemy tytuł doktora honoris causa wybitnym polskim
oraz światowym uczonym i osobowościom. W tym roku
uczyniliśmy to po raz ósmy, godnością tą wyróżniliśmy
Księdza Biskupa Doktora Adama Dyczkowskiego, Biskupa Seniora Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej,
wcześniej wieloletniego Ordynariusza naszej Diecezji.
Ksiądz Biskup Adam Dyczkowski jest osobą powszechnie znaną, szanowaną i uznawaną za wybitną
osobowość i autorytet. Cechy te w dzisiejszej dobie mają
szczególną wartość i znaczenie. Tylko bowiem ludzie
o najszlachetniejszych moralnych cechach mogą stanowić punkt odniesienia, zwłaszcza dla młodych ludzi, być
wzorem i kształtować najbardziej pożądane standardy.
Budujemy w Zielonej Górze uniwersytet otwarty i zakorzeniony w regionie, uczelnię czułą na problemy województwa i reagującą na społeczne oczekiwania. Interesuje nas autentyczna współpraca z władzami samorządowymi Zielonej Góry i regionu, firmami i instytucjami
z różnych obszarów życia, w tym – co jest oczywiste –
także z lokalnym Kościołem. Ksiądz Biskup Adam Dyczkowski spełniał wszystkie warunki potrzebne do uzyskania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Chcieliśmy mieć honorowego doktora z naszego regionu, bowiem uczonych i osobowości z kraju
i ze świata z tą godnością już mamy.
— Jakie więzi łączą Ks. Bp. Dyczkowskiego z Uniwersytetem Zielonogórskim i na czym polegają osobiste więzi Pana Rektora z Księdzem Biskupem?
— Ksiądz Biskup Adam Dyczkowski od samego początku pobytu w naszej Diecezji, tj. od wczesnych lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia, żywo interesował się
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środowiskiem akademickim Zielonej Góry. Miał w tym
względzie bogate doświadczenie i wiedzę jeszcze z czasów wrocławskich, gdzie był powszechnie szanowany
jako duszpasterz właśnie tego środowiska. Wszystkie inauguracje roku akademickiego w WSP, WSI i Politechnice Zielonogórskiej, a następnie w Uniwersytecie Zielonogórskim oraz ważniejsze uroczystości uczelniane odbywały się z Jego udziałem. Dbał i wspierał Duszpasterstwo Akademickie, rozwój akademickiej Zielonej Góry,
w tym także wspierał powstanie Uniwersytetu. Zawsze
można było liczyć na obecność Księdza Biskupa, życzliwe słowo i modlitwę. Wielokrotnie słyszałem z Jego ust,
że modli się za wszystkich mieszkańców naszej Diecezji,
ale często jest to szczególna intencja, tj. pomyślność
społeczności Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ksiądz Biskup imponuje mi rozwagą i spokojem, gotowością do
łagodzenia konfliktów i otwartością na wszystkie środowiska społeczne i zawodowe województwa.
— Jakie przesłanie adresowane do środowiska akademickiego i do społeczności Ziemi Lubuskiej towarzyszy temu, że najwyższym wyróżnieniem, jakie
może przyznać uczelnia, uhonorowany został wybitny przedstawiciel polskiego Kościoła?
— Nie było jakiegoś specjalnego przesłania. Jak już
mówiłem, Ksiądz Biskup Adam Dyczkowski został poddany wszystkim rygorom postępowania przy nadawaniu
tytuł doktora honoris causa naszej uczelni. Można by
rzec: nie było taryfy ulgowej, a może było nawet odwrotnie. Chcieliśmy, aby honorowy doktorat otrzymała osoba
godna, ale z naszego województwa. Jest to także, moim
zdaniem, wyraz uniwersyteckiego pluralizmu, jesteśmy
otwarci na współpracę z każdym środowiskiem społecznym i zawodowym, interesuje nas każda mądra idea
i partnerstwo. Ludzi mądrych należy dostrzegać w sposób autentyczny i niekoniunkturalny. Ksiądz Biskup potrafi integrować i łączyć, a to walory, które są dziś w najwyższej cenie.
— Kim są Recenzenci wniosku o nadanie Ks. Bp.
Dyczkowskiemu tytułu honoris causa i jakie walory
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osobowe oraz zasługi nominata uwydatniali oni
w swych opiniach?
— Recenzentami wniosku byli ks. Prof. dr hab. Józef
Swastek z Papieskiego Wydziału Teologicznego we
Wrocławiu i ks. Prof. Stanisław Zięba z Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. Z wnioskiem o nadanie honorowego doktoratu wystąpił w imieniu Wydziału Humanistycznego jego dziekan – Prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski. Recenzje były bardzo pochlebne i jednoznacznie
podkreślały osiągnięcia Księdza Biskupa Adama Dyczkowskiego jako duchownego i aktywnego w środowisku
świeckim człowieka. Ks. Biskup ma prawo być dumny
z tych recenzji.
— Decyzja Senatu o nadaniu Ks. Bp. Dyczkowskiemu tytułu doktora honoris causa spotkała się z du-

żym odzewem różnych grup społecznych. W czym
odzew ten się przejawia i jakie opinie dotarły do Pana Rektora?
— Decyzja o nadaniu Księdzu Biskupowi doktoratu honoris causa naszego Uniwersytetu i na Radzie Wydziału
Humanistycznego, i na Senacie została podjęta w głosowaniu tajnym bez głosów sprzeciwu. Już to potwierdza
poparcie społeczności akademickiej UZ dla osoby Księdza Biskupa i trafności naszego wyboru. Piękna była
uroczystość wręczenia Księdzu Biskupowi godności doktoratu honoris causa UZ. Podobnie jak na uczelni, również w Zielonej Górze i w regionie odbiór społeczny tego
wydarzenia był zdecydowanie pozytywny.
Rozmawiał Leszek Jazownik
£

¢ Ks. Henryk Nowik

FILOZOFIA I JEJ PARADYGMATY
I. PARADYGMAT METAFIZYCZNY
Sens terminu „filozofia” wywodzi się od greckich
słów: philia – miłość, sophia – mądrość. Konceptualizacja
tego sensu pojawiła się w starożytnej Grecji (VI/V w.
przed Chr.) jako przeciwstawienie do mitologicznego
sposobu wyjaśniania rzeczywistości. Powstanie filozofii
jako wiedzy starożytni Grecy ujmowali w formule: „od mitologii do kosmologii”. Użyty tu termin logos w pierwszym
przypadku miał znaczenie ekspresyjno-deklaratywne, w
drugim zaś – racjonalne. Kosmologię stworzyli starożytni
fizycy greccy. Mówili oni o physis, czyli o całości istniejącego świata, niezależnego od człowieka. Całość tę pojmowali jako boską, piękną i uporządkowaną, wyrażając
za pomocą terminu lógos (słowo, mowa, racjonalne uzasadnienie). Stąd nazywano ich „fizjologami” albo „kosmologami”. Uformowali oni pojęcie kosmosu bez koncepcji
osobowych wymiarów świata na rzecz kosmicznych zasad jego bytu. Arystotelesowy absolut, o czystej formie,
jako źródło ruchu w wiecznym wszechświecie jest również nieosobowy. Koncepcja ta, mimo wielkiego kunsztu
intelektualnego, podąża jednak za przewodnią ideą bezosobowych elementów składowych świata starożytnych
fizyków greckich (np. Talesa – woda, Anaksymenesa –
powietrze), trzymając się fundamentalnego pytania
o prazasadę wszystkiego: arche. W ten sposób kosmos
utracił komponent osobowy, gdyż miał on charakter mityczny. Wymiar osobowy wszechświata jednak powrócił,
ale już na kanwie Objawienia Chrześcijańskiego, skonceptualizowanego przez filozofię klasyczną (np. św. Augustyn, św. Tomasz) i przez ontologizującą fenomenologię naukową (np. Pierre Teilhard de Chardin, Bolesław
Gawecki), jako dzieło stworzone przez Boga Osobowego. Filozoficzną konceptualizację dzieła Stworzenia poprzedziły różne idee sensu terminu „filozofia”, zestawione
w IV w. po narodzeniu Chr. w sposób następujący: a)
poznanie tego, co istnieje, b) wiedza o sprawach boskich
i ludzkich, c) wdrażanie się do śmierci nieuniknionej, d) w
miarę ludzkich możliwości upodabnianie się do boga, e)
najwyższa wiedza i umiejętność, f) umiłowanie mądrości.
W następstwie tych ujęć zaczęto rozumieć filozofię jako
umiłowania prawdy i sztukę poprawnego myślenia oraz
poszukiwania przyczyn istnienia rzeczy i ich istoty, zmierzając tą drogą do kontemplacji prawdy o wszechświecie.
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Stąd filozof (philos – przyjaciel i sophós – mędrzec) jest
miłośnikiem lub przyjacielem mądrości. W powyższych
określeniach sensu terminu „filozofia” daje się zauważyć,
że rysuje się tu aspekt znaczenia teoretycznego (a, b, e)
i praktycznego (c, d) oraz syntetycznego (d, f). Dążność
do syntezy u Greków była silna. „Sokrates – stwierdza
Herbert Schnädelbach – poszukuje w logosie wiążącej
orientacji życiowej jako rezultatu własnych badań […]
występował z zasadą podmiotowości, która rozkładała
antyczną obyczajność […] usiłował ująć ten logos
w ogólne definicje (to, co pobożne, piękne, słuszne itd.),
trzeba go zarazem traktować jako pierwszego filozofa,
który próbował połączyć w swoim myśleniu obydwie podstawowe formy »filozofii jako nauki« i »filozofii jako
oświecenia«. Filozofia powinna być poznaniem, to określa ją jako naukę. Zarazem jednak – mówi autor – powinna dotyczyć nas samych i odpowiadać dewizie »poznaj samego siebie!« – to określa ją jako oświecenie” (Filozofia – podstawowe pytania, Warszawa 1995, s. 65n).
Sokrates (470-399) wierzył w ideały, ale zarazem
utrzymywał, że one nie tkwią w nas. Należą one do świata idei. Może je pojąć jedynie człowiek mądry – filozof.
W centrum jego filozofii wystąpiło dobro (agathón) i cnota
(arete). Hasło nad świątynią w Delfach: „Poznaj samego
siebie” traktował jako wezwanie do badania ludzkiej wiedzy i określania stosownego dla ludzi dobra, wiążącego
się z duszą. Metodą jego poznania jest postępowanie
elenktyczne. Na drodze pytań i odpowiedzi stwierdza się
fakt: fałszywej pewności siebie, trudności (aporie), gotowość do uczenia się, poznanie samego siebie. Metoda ta
przebiega od szczegółu do ogółu (czyli istoty rzeczy) na
drodze wnioskowania indukcyjnego i budowy definicji.
Jedno i drugie dotyczy początku wiedzy odkrywczej
w człowieku na kształt sztuki położniczej. Myśl sokratyczna zaowocowała w filozofii Platona (427-347), która
opanowała wszechwładnie myśl Zachodu, zwłaszcza
w twórczych przemyśleniach św. Augustyna.
Istotą filozofii Platona jest koncepcja królestwa niematerialnych idei wiecznych, będących prawzorem tego,
co realne i niezależne od naszego poznania. Wyróżnia
się tu filozofię jako systematycznie uprawianą wiedzę
teoretyczną (np. geometria) oraz jako zajęcie przyjaznej
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postawy wobec mądrości, pojętej jako całościowe ujęcie
rzeczywistości realnie istniejącej, będącej podstawą obiektywizmu poznawczego. Świat widzialny postrzegalny bezpośrednio (cienie i odbicia) i pośrednio (istoty żywe) oraz
dostępny duchowości (obszar nauki, np. matematyka)
oraz królestwo idei dostępne czystemu rozumowi bez jakiegokolwiek oglądu – tworzą metaforyczna całość.
Centralnym punktem myśli Platona jest idea dobra.
Tworzy ono bowiem porządek, miarę i jedność. Było ono
sprawą zasadniczą już u Sokratesa. Jednak przypisał mu
aspekt aksjologiczny, wykraczający daleko poza etykę,
gdyż posiada ono charakter celu i źródła wszelkiego bytu
i odgrywa zarazem kluczową rolę w teorii poznania i ontologii. Filozofowanie w aspekcie ontologicznym jest
zawsze wychodzeniem od przedmiotu, czyli od tego, co
istnieje. „Jakżeby można poznawać coś, co nie istnieje?”
(Państwo 476 E). Poznanie musi być zatem percepcją
czegoś. Poznanie niczego byłoby niczym. Poznanie czegoś istniejącego (tó ón) jest poznaniem ontologicznym.
Jego metoda pokazuje drogę do prawdy, utorowanej
w toku poznawania tego, co istniejące. Obowiązuje tu
postulat, że przedmiot determinuje metodę, a nigdy odwrotnie. Platon obrazowo przedstawił drogę do óntos ón
w czterech stadiach: 1) od cieni na tylnej ścianie, postrzegane w jaskini, 2) obserwacja tego, co w jaskini rzuca cienie – ogień i ludzie, którzy się poruszają, 3) doświadczenie rzeczywistego świata na zewnątrz jaskini,
4) widok słońca, które wszystko oświeca i daje ciepło
i życie. Dwa pierwsze stadia należą do świata dóxa,
(zmysłowego pozoru i domniemań); dwa następne są
formami poznania tego, co prawdziwe, istniejące w myśleniu (geometria jest wstępem do filozoficznego poznania idei). Metafora słońca i linii w obrazach i parabolach
dopełniają Platońską metodologię nauki i metodykę wychodzenia ze świata cieni ku słońcu jako idei dobra, na
drodze kształtowania się duszy w celu ubóstwienia.
Platońska metaforyka światła przeniknęła intelektualną kulturę zachodnią począwszy od Jezusa jako „światłości świata” poprzez powszechny fenomen dany
w przeżyciu ludzkim (to mi się rozjaśnia!), światło naturalne rozumu (lumen naturalne), słynna encyklika Pawła
VI – światło dla narodów (lumen gentium), naświetlenie
problemu, oświecenie (prąd społeczno-kulturalny XVIII),
nie „ergo sum” Kartezjusza, ale „wyjaśnienie egzystencji”
(Karl Jaspers), refleksja (metafora przyjęta z optyki), błyskawiczna myśl, porzekadło ludowe „jasne jak słońce”
itp. Metaforyka światła u Platona jest przeniesieniem nazwy „światło”, która przysługuje słońcu, na ideę dobra,
które jest podobnie światłem, ciepłem i życiem. Metaforyka światła wpisuje się u Platona w metodę filozoficznego poznania. Bierzemy realne rzeczy dóxa za punkt wyjścia poznania, które w dialektycznej argumentacji (dialegesthai – rozmowa ze sobą) przygotowuje do oglądu idei, czyli tego, co jest naprawdę i jest prawdą. Dialektyka
tego oglądu nie może zastąpić. Dusza przypomina siebie
(anamnesis) i tym samym wszystko, co już kiedyś widziała w swej preegzystencji.
W myśli Arystotelesa (Metafizyka 980 a nn. oraz Analityki wtórne) występuje jednak inna koncepcja filozofii,
aczkolwiek wiele przemyśleń przejął od swego Mistrza
(np. ideę formy, której nadał wymiar istotowy bytu). Filozofia, jeśli ma być nauką, musi ujmować to, co jest ogólne, niezmienne i być wiedzą o podstawach i przyczynach
bytu oraz winna być dostępną w powszechnym nauczaniu
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obywateli, poszukujących wiedzy o otaczającym świecie.
Istoty rzeczy należy poszukiwać w samej rzeczy, a nie jak
u Platona – przechodzić myślą na szlaki oglądu idei.
Według filozofa ze Stagiry nauka powstaje ze spostrzeżenia (aisthesis), przypomnienia zdobytej wiedzy
(mneme) i doświadczenia (empeiria). Zatem doświadczenie otaczającego świata materialnego, a nie przypomnienie świata preegzystencji jest drogą do prawdy. Ponadto znajomość podstaw wiedzy daje gwarancje do
uzasadnienia. Zdaniem Arystotelesa jest logika, a nie
matematyka, jak utrzymuje Platon. Ten odwieczny spór
rozwiązano w wieku XIX twierdzeniem, że matematyka
jest gałęzią logiki. Analogicznie pojawił się problem samej koncepcji filozofii, a mianowicie, czy jest to dziedzina
teoretyczna, czy praktyczna? Otóż teza Stagiryty głosi,
że to, co pierwsze jako przedmiot „filozofii pierwszej”,
musi istnieć niezmiennie i odrębnie od przedmiotów
pierwszego kontaktu poznawczego. Wyraźnie tu widać
dziedzictwo platońskie. Ono to pozwala mówić o metafizyce platońsko-arystotelesowskiej. Aczkolwiek Arystoteles rozumuje inaczej niż Platon. Twierdzi on bowiem, że
pierwsza zasada ruchu sama musi być niezmienna, co
w tradycji teistycznej nazywano „nieruchomym poruszycielem”, czyli Bogiem osobowym. Filozof ze Stagiry tę „filozofię pierwszą” nazywa teologią (theologike). „Istnieje
nauka, która bada Byt jako taki i przysługujące mu atrybuty istotne. Nie jest ona żadną z tzw. nauk szczegółowych, bo żadna z tych nauk nie bada ogólnie Bytu jako
takiego, lecz wyodrębnia pewną część bytu i bada jej
właściwości, jak np. nauki matematyczne” (Arystoteles,
Metafizyka, UKF 1983, s. 71, 1003 a). Myśl ta wydaje się
być zasadną ideą dla współczesnej teodycei, bazującej na
bazie danych fizykokosmologicznych lub biologicznych,
będącymi tylko fragmentami wszechświata, niemającymi
odniesienia do Bytu jako całości Absolutnego Istnienia.
Metafizyczna orientacja Platona jest inna. Nie szuka
on, co prawdziwe w zmysłowym świecie zewnętrznym,
ale tylko w samym myśleniu, tj. we wnętrzu duszy, czyli
w sferze świadomości na zasadzie przypomnienia
(anamnesis). Jest to filozofia zorientowana „do wewnątrz”). Natomiast myśl Arystotelesa jest filozofią ukierunkowaną „na zewnątrz”, ze znamienną pewnością, że
w doświadczeniu zmysłowym można znaleźć punkty badawczego zaczepienia dla poznania tego, co prawdziwe.
Warto tu dodać, że cały późniejszy empiryzm nosi znamiona filozofii arystotelesowskiej.
Różnica tych dwu koncepcji metafizyki bardzo wyraźnie rysuje się w płaszczyźnie argumentacji za istnieniem Boga. Platonicy, tacy jak: św. Augustyn, Anzelm
i Kartezjusz uzasadniają istnienie Boga z samej idei jako
najdoskonalszej istoty, która nie byłaby najdoskonalszą,
gdyby jej nie przysługiwał przymiot istnienia. Ontologiczny ten argument teodycealny nie pochodzi z doświadczenia. Wywodzi się on raczej z „idei wrodzonej”, posiadającej swe usprawiedliwienie w anamnesis. Natomiast
Akwinata, wraz z wielką tradycją, argumentuje za istnieniem Boga, podobnie jak Stagiryta, w oparciu o kosmologię. Podobnie w nominalizmie, platończycy byli realistami (rzeczywiste istnienie idei), a arystotelicy – nominalistami (to, co ogólne, pochodzi z abstrakcji). Platońska
metafizyka jest „dla ducha”; podstawą poznawczą jest tu
intuicja. Natomiast Arystoteles intuicję ograniczył do nie
dających się dowieść zasad samego doświadczenia (np.
do twierdzenia o sprzeczności). Stąd Arystoteles prze-
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ciwstawiał intuicyjnemu modelowi rozumowania Platona
– model dyskursywno-operacyjny tego, co postrzegane.
Arystotelesowska „filozofia jako nauka” i platońska „filozofia jako oświecenie” pozostają do siebie w stosunku
kontrowersji systemowej. Oświeceniowy model filozofii
nieuchronnie wiąże się z elitarnym prywatyzmem intuicji,
natomiast model naukowy – z egalitarnym intersubiektywizmem poznania operatywno-dyskursywnego. Pierwszy
zaowocował w myśli Zachodu głównie w dziedzinie kultury
duchowości jednostki ludzkiej, opartej na antropologii Objawionej, drugi zaś w obszarze kultury demokratycznonaukowej, bazującej na teologii kosmologicznej. Do pierwszego dziedzictwa myśli starogreckiej nawiązał św. Augustyn (354-430), do drugiego zaś św. Tomasz (1225-1274).
Zachodni Ojciec Kościoła skoncentrował się na zagadnieniu antropologiczno-teodycealnym: „Boga i duszę
pragnę poznać. Czy nic więcej? Nic, zupełnie nic” (Solilokwia 1, 2). Myśliciel chrześcijaństwa skoncentrował się
na zagadnieniu duszy: 1) samej w sobie i w relacji do 2)
ciała i świata oraz do 3) Boga jako ostatecznego kresu
odniesienia, będącego zarazem istotną cechą jego doktryny. Idąc za Akademią Platońską (w nurcie sceptycyzującym), przyjął problem poznania duszy. W systemie platońskim dusza jest wcielonym bogiem i zarazem całym
człowiekiem. Przysługują jej przymioty boskie: zdolność
poznania prawdy, niematerialność i wieczność. Myśl
o boskości duszy uległa tu modyfikacji chrześcijańskiej.
Człowiek jest jednością duchowo-cielesną, ale w sposób
zewnętrzny, gdyż ma własne życie nieśmiertelne, pochodzenia Bożego. Ma ona świadomość siebie i wie, że jest
nierozciągła, niecielesna i niematerialna. Samowiedza ta
jest najbardziej istotną właściwością człowieka, gdyż odnosi się do istnienia, życia i poznania. Stąd nie jest możliwe oddzielenie podmiotu i przedmiotu poznania, gdyż
wówczas eliminuje się podstawę wątpienia. Stanowisko
to wiąże się z afirmacją nieustannej samowiedzy w zakresie życia ducha (mens), wraz z podmiotowym punktem wyjścia epistemologicznego, do którego nawiąże
Kartezjusz, ale bez Bożego oświecenia sprawczego
w duszy, utrzymując, że Bóg może zadziałać zwodniczo.
Człowiek, mając samowiedzę, poznaje przedmioty
zmysłowo (wrażenia) i intelektualnie (idee), odkrywa
prawdy niezmienne i wieczne. Funkcja duszy manifestuje
się nie tylko w samowiedzy, ale i w działaniu, którego
źródłem jest wola – miłość; „moim ciężarem – moja miłość” (Wyznania 13, 9). Miłość jest motorem woli na drodze ludzkich zachowań („kochaj i czyń, co chcesz”). Ciało jest zewnętrzną substancją najbliższą duszy, która
przez swą otwartość sprawia, że ciało uczestniczy w różnych postaciach niezmiennej prawdy, będąc ogniwem łączącym materię z boskimi ideami. Dusza jest obrazem
Boga. Posiada ona szereg aktów: duch, poznanie, miłość, samowiedza, inteligencja, wola, uprzytomnienie sobie Boga. Stąd dusza jest odpowiedzialna za ciało
i świat, stworzony po linii: piękna (w licznych proporcjach
i harmonijnych rytmach); prawdy (w zgodności bytu
z myślą Bożą); dobra (w stworzeniu wszystkiego z miłości). Odpowiedzialność ta na miarę Boga jest wezwaniem człowieka do współodpowiedzialności i zarazem jego dramatem, do chwili zjednoczenia się z Bogiem („niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie”
– Wyznania 1,1). Dramatyczny ten niepokój rozgrywa się
w dziejach ludzkości, pomiędzy królestwem dobra i królestwem zła. Jan Paweł II stwierdza, że zło ma swoje
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granice. Eschatologia zaś wyraźnie głosi, że zwycięstwo
Państwa Bożego ma swoje umocowanie w życiu, śmierci
i w zmartwychwstaniu Chrystusa.
Wielka ta myśl Zachodu, w konceptualizacji Objawienia u św. Augustyna, stała się mocnym filarem chrześcijańskiej cywilizacji na miarę tysiącleci, zarysowując perspektywiczną ideę „filozofii jako oświecenia”. Po starożytnym chrześcijaństwie, u szczytu średniowiecza europejskiego pojawił się nowy geniusz, a mianowicie św.
Tomasz z Akwinu. Podjął on starogreckie dziedzictwo,
ale nie w nurcie myślicielskim, jak św. Augustyn, lecz
w dziedzinie naukowej, idąc w tym względzie za Arystotelesem, zwanym ojcem przyrodoznawstwa, jak mówi historia biologii i podręczniki nauki o życiu. Z biegiem czasu myśl Arystotelesowska, z którą spotkał się św. Tomasz z Akwinu, uległa pewnym wpływom neoplatońskim
(św. Augustyn, Proklos, Pseudo-Areopagita, Boecjusz
oraz komentatorzy arabscy).
Zasadniczą kategorią poznawczą u Akwinaty było pojęcie poznania. Od Stagiryty przyjął ideę, że percepcja
poznawcza jest „pewnym upodobnieniem się duszy do
rzeczy” (STh I q. 12, a. 4; q. 17, a 3), Jego opis procesu
poznawczego składa się z metafizykalnej charakterystyki
dwóch członów stosunku kognitywnego upodobnienia
duszy intelektualnej do bytu oraz z psychologicznej teorii
funkcjonowania władz duszy. Są to istotne komponenty
wystąpienia relacji poznawczej. Struktura tej relacji jest
zdolna do ujęcia spostrzeżenia zmysłowego, natury substancji, z jej przypadłościami oraz połączyć w jedno, tworząc w ten sposób sądy podmiotowo-orzecznikowe, jako
podstawę do nowego poznania, na drodze wyciągania
wniosków. Należy tu dodać, że uzasadnienie inferencyjne jest możliwe wówczas, gdy istnieje uzasadnienie bezpośrednie. Natomiast świadomość koniecznej prawdziwości pierwszych zasad jest wystarczającą racją uznania
nie-inferencyjnego uzasadnienia sądów.
Logiczno-epistemologiczny typ poznania jest następstwem metafizyki bytu. Jego naczelne kategorie to substancja i przypadłości. Wszystkie procesy są determinowane przez cztery przyczyny: formalną, materialną,
sprawczą i celową. Na drodze analogii bytowej można
uporządkować i odkryć prawdy, które przekraczają wiedzę empiriologiczną. Realistyczna postawa badawcza
św. Tomasza przenika dyscyplinę psychologii, która jest
bardziej studium substancji człowieka niż jego świadomości. Dusza jest jedyną formą substancjalną ożywionego ciała ludzkiego. Jest zasadą wszystkich jego czynności: wegetatywnych, sensytywnych oraz intelektualnych.
Procesy te, będąc tłumaczone przez tę formę (dusza
ludzka), wskazują na redukcjonistyczny model arystotelesowsko-tomistycznej „filozofii jako nauki”. Należy dodać, że przyjęty tu typ rozumowania redukcyjnego jest
przejściem myślowym od skutku do jedynej jego przyczyny w odpowiednim aspekcie bytowym. Ten typ rozumowania przebiega również w procesie poszukiwania
Absolutu, do którego istoty należy istnienie, by wytłumaczyć istnienie świata realnego. „Nie ma więc poznawczego dostępu do Boga innego jak eksplanatywno-relacyjny,
z tym, że w aspekcie ogólnoegzystencjalnym wskazana
racja jest najbardziej fundamentalna i pełna” (Stanisław
Kamieński, Poznanie Boga a typy racjonalnego poznania, [w:] Z zagadnień filozofii Boga, „Studia Philosophiae
Christianae”, ATK, 17(1981)1.). Punktem wyjścia jest tu
zatem realnie istniejąca rzeczywistość; punktem zaś doj-
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ścia – Absolut jako źródło realnego istnienia wszechświata. Natomiast drogami tego rozumowania redukcyjnego
są sposoby myślenia metafizycznego, polegające na zespoleniu procesów zmysłowo-intelektualnych, o właściwościach bytu, takich jak: zmienność, uprzyczynowanie,
przygodność, względna doskonałość i celowość. Właściwości te, ujęte egzystencjalnie i zinterpretowane w świetle zasady analogii, separacji i transcendencji, domagają
się obiektywnego istnienia Pierwszej Przyczyny wszystkiego, którą nazywamy Bogiem.
Arystotelesowska metafizyka w modelu „filozofii jako
nauki” legła u podstaw koncepcji tomizmu nie tylko egzystencjalnego (wcześniej esencjalistycznego, gdzie aktem
bytu jest forma (np. Philip Selvaggi, Stanisław Adamczyk), ale i lowańskiego, między innymi w ujęciu ks. Kazimierza Kłósaka. Profesor krakowski, związany edukacyjnie, organizacyjnie i naukowo z ATK i KUL, przyjął pluralistyczną koncepcję filozofii (w przeciwieństwie do
szkoły lubelskiej, głoszącej unitaryzm metafizyczny – Albert M. Krąpiec, Stanisław Kamiński i in.).
Podstawą jej systemowego zróżnicowania mogłyby
być hierarchiczne dziedziny realnej rzeczywistości, zarysowane w sposób: a) klasyczny: w duchu „filozofii jako
oświecenia”, np. Platon – z ideą dobra najwyższego i św.
Augustyn z koncepcją Boga, duszy ludzkiej i świata, lub
w duchu „filozofii jako nauki”, np. Arystoteles i św. Tomasz, mówiących o duszy wegetatywnej, sensytywnej,
intelektualnej i o Bogu – czystej formie kosmosu (Stagiryta) lub o Absolucie istnienia (Akwinata) i współcześnie
ujęte w nurcie: b) fenomenologiczno-ontologizującym:
przyroda nieożywiona i ożywiona, ale nieświadoma –
królestwo roślin, ożywiona świadoma nierefleksyjna –
królestwo zwierząt, świadoma refleksyjna – królestwo
ludzkie i Bóg – Osobowy, którego ciałem jest wszechświat jako całość ( Bolesław Gawecki), lub w podobnej
hierarchizacji rzeczywistości, ale bardziej teologicznie:
kosmosfera, biosfera, antroposfera i Chrystosfera jako
zwieńczenie hierarchii wszechświata w punkcie ALFA –
immanencja Chrystyczna i w punkcie OMEGA – transcendencja Chrystyczna (Teilhard de Chardin).
Klasyczne i fenomenologiczno-ontologizujące opisy
hierarchicznie zróżnicowanej rzeczywistości realnej wydają się być wielce inspirujące w budowie pluralistycznej
koncepcji filozofii. W przypadku filozofii przyrody, jako
dyscypliny autonomicznej, ks. Kłósak powiedział: „To, co
jest nowego […] w przedstawieniu przedmiotu badań filozofii przyrody, to uwzględnienie charakterystycznego
dlań sposobu istnienia […]”. Chodzi tu „o realizowanie się
istnienia części po części, o jego rozkładzie w czasie,
czego następstwem jest to, że materia przedstawia się
nam totalnie jako proces. […] Ten czasowy sposób istnienia materii domaga się jeszcze dalszych analiz […]”.
Warto dodać do tych analiz Profesora, że istota rzeczy
urzeczywistnia się poprzez szereg jej przejawów, stosownie do założonego celu, na czele z rozwojem ousia
(substancji) od stanu możliwego do rzeczywistego. Taki
rozwój istoty nazywa Arystoteles entelechią (gr. telos –
cel). W biosie bowiem realizuje się w czasie zaistnienie
organizmu, na zasadzie następstwa części istniejącej, po
części już istniejącej, na zasadzie powstawania całości
bytowej i jej celu funkcjonalnego i rozwojowego (ontogeneza i filogeneza) dla zachowania wielkiej złożoności
biosu jako całości, podległej ruchowi wsobnemu. Jest to
biotyczny sposób istnienia, różny od istnienia bytu nieoży-
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wionego, o wielkiej prostocie strukturalno-funkcjonalnej,
podległej ruchowi lokalnemu. Zdaniem Profesora – „już teraz […] możemy powiedzieć, że materia daje się pojąć
ewolucjonistycznie bez reszty i że z takim jej rozumieniem
nie musi się schodzić na tory antysubstancjalizmu”.
Analizując istnienie bytów nieożywionych i ożywionych, choćby bardzo skrótowo, można powiedzieć, że
przysługuje im „[…] inny sposób istnienia realnego, niż
ten, jaki stwierdzamy dla naszego czystego »ja«, które
z racji swej całkowitej niezmienności, nie ujawnia
w swym trwaniu żadnych momentów czasowych”. Ten
sposób istnienia przysługuje człowiekowi, z racji jego
jaźni (czyste „ja”). Mówimy też o jeszcze innym sposobie
istnienia, gdy chodzi o Boga. Jest On istnieniem Absolutnym, gdyż do Jego istoty należy egzystencja, jako źródło
istnienia przygodnego świata.
Uogólniając ten tok rozumowania możemy powiedzieć, że istnieją różne sposoby istnienia i tym samym
różne dyscypliny filozoficzne, które można objąć ogólną
formułą wiedzy: „być czymś istniejącym realnie w sposób
spartykularyzowany, całościowy lub w jakiejkolwiek innej
formie”. Pierwsza część tej formuły mówi o hierarchicznym zróżnicowaniu bytów w czasie: kosmosfera, biosfera
i antroposfera, ale bez właściwości temporalnej, czyli
ludzka jaźń oraz absolutne istnienie Boga – przyczyny
istnienia wszystkiego, w aspekcie sprawczym i celowym.
Druga zaś jej część opiewa o wielkiej otwartości pluralistycznego systemu filozofii na nowe dziedziny badań
dyscyplinarnych.
Dzięki koncepcji zróżnicowanego istnienia możemy
wyróżnić szereg dyscyplin badawczych filozofii, takich
jak: filozofia przyrody nieożywionej, zajmująca się bytem
istniejącym realnie w partykularyzacji fizykokosmicznej;
filozofia przyrody ożywionej, badająca byt istniejący realnie w partykularyzacji biotycznej nieświadomej – o duszy
wegetatywnej; filozofia przyrody ożywionej, zajmująca się
bytem realnie istniejącym w partykularyzacji biotycznej
świadomej nierefleksyjnie, o duszy sensytywnej; filozofia
przyrody ożywionej, analizująca byt realnie istniejący
w partykularyzacji biotycznej świadomej refleksyjnie,
o duszy intelektualnej; filozofia o realnym istnieniu bytu
w ogólności – metafizyka; filozofia o realnym istnieniu
Bytu, do którego istoty należy istnienie, jako źródła egzystencji wszystkiego w ostatecznym aspekcie sprawczym
i celowym – teodycea filozoficzna.
Wymienione dyscypliny budują: abstrakcja fizyczna,
matematyczna lub metafizyczna, dochodząc do ontycznej płaszczyzny bytu. Natomiast procedura tłumaczenia
w ontycznej strefie bytowej przebiega już w ramach ontologicznych implikacji redukcyjnych. Abstrakcyjne poznanie
ontycznej sfery bytu zbiega się z eksplikacyjną procedurą
poznania implikacyjno-redukcyjnego. Pozostaje jednak
problem uprawomocnienia ontologicznych implikacji redukcyjnych. Krakowski filozof czyni to na trzech drogach.
Na pierwszej z nich bada się, czy zachodzi równoważność logiczna między implikacjami odnoszącymi się
do najbardziej podstawowych struktur ciał a twierdzeniami, które dotyczyłyby ich, o ile rozpatrujemy je pod
względem właściwego im typu bytu. Na drugiej zaś
utrzymuje się, że bez opowiedzenia się za tymi implikacjami niemożliwe jest ostateczne i bezsprzeczne zrozumienie ciał przyrody. I wreszcie na trzeciej drodze mówi
się, że jeśli się nie przyjmie owych implikacji, to cała rzeczywistość otaczającego świata empirycznego jawi się
nam jako irrationale (ontyczna sprzeczność logiczna).
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Na pluralizm filozoficzny ks. Kłósaka składa się ponadto dziedzina filozofii nauk szczegółowych. Jest to obszar badań metanaukowych, czyli sprawa metodologicznych i epistemologicznych analiz empiriologicznej dziedziny wiedzy o przyrodzie nieożywionej i ożywionej. Mimo że jest to nauka o nauce, to jednak przez podobieństwo w strategii badawczej, gdzie utrzymuje się podział
zainteresowań, przyjęty w nauce pierwszego stopnia, zatrzymuje się w filozofii w sensie szerszym. Mówi się tu
bowiem o filozofii: kosmologii, fizyki, biologii, antropologii
itd. Każda dyscyplina nauki ma swoją filozoficzną refleksję, w ramach metodologii i epistemologii. Analogicznie
można powiedzieć o traktatach filozofii w sensie ścisłym,
czyli o zróżnicowanej płaszczyźnie badań metodologicznych i epistemologicznych. Wówczas mielibyśmy filozoficzną teorię: filozofii przyrody nieożywionej, ożywionej
oraz teorię filozofii antropologii. Pluralistyczna koncepcja
filozofii jawi się nam jako wielka synteza filozoficznego

poznania w sensie ścisłym i szerokim, obejmując tym
samym dziedziny poznania przedmiotowego (pierwszego
stopnia) i metanaukowego (drugiego stopnia).
Filozofia ta, będąc tomizmem otwartym na nauki
szczegółowe, jest jednak wiedzą autonomiczną, bo
o własnym przedmiocie i własnej metodzie. Dotyczy tego, co podstawowe i zasadnicze w badanym przedmiocie, ujmując jego istotę, konieczne uwarunkowania i ostateczne racje przyczynowe. Redukcjonistyczny zaś model
badań (ontologiczne implikacje redukcyjne), czyni ją wiedzą obiektywną, racjonalną, sprawdzalną, intersubiektywnie komunikowalną, dialogiczną. Filozofia klasyczna:
„jako oświecenie” (w tradycji platońsko-augustyńskiej)
i „jako nauka” (w tradycji arystotelesowsko-tomistycznej)
jest podstawową racjonalizacją Objawienia, tworząc tym
£
samym mocny filar cywilizacji chrześcijańskiej.

¢ Halina Wrembel

ZASADA ANTROPICZNA JAKO DYREKTYWA KREACJONIZMU
1. Ogólne pojęcie zasady antropicznej
Głoszona dziś przez naukę tzw. zasada antropiczna
została sformułowana na gruncie nauk przyrodniczych,
które, stosując ją szczególnie w dziedzinie kosmologii
empirycznej i astrofizyki, dostarczają na jej podstawie
wielu ciekawych argumentów naukowych. Zasada ta
przypisuje człowiekowi pewne prerogatywy w kosmicznej
ewolucji. Głosi ona, że ewolucja kosmiczna była celowo
nastawiona na ukazanie się człowieka na ziemi. Faktycznie, osiągnięcia naukowe astrofizyki, kosmologii i mikrofizyki unaoczniły głębokie i nadzwyczajne powiązanie
pomiędzy ewolucją kosmiczną i rozwojem życia na ziemi,
a nade wszystko pomiędzy ewolucją kosmiczną a pojawieniem się człowieka na naszej planecie. Nic więc
dziwnego, że odkryte fakty świadczące o istnieniu relacji
kosmosu do człowieka doprowadziły do ujęcia ich treści
1
w zasadę antropiczną .
Istnieją dwie wersje tej zasady – słaba i silna. Zasada
słaba należy do kosmologii przyrodniczej i ogranicza się
do uogólnienia wyników dotyczących korelacji miedzy
różnymi parametrami fizycznymi. Zasada mocna wychodzi poza takie uogólnienie, jest wyrazem pewnej filozofii
przyrody oraz inspiruje naukowy program badawczy, który może zostać w przyszłości potwierdzony teoretycznie
i empirycznie.
W najbardziej ogólnym sformułowaniu słaba zasada
antropiczna głosi: „Obserwowane w przyrodzie wartości
parametrów fizycznych i kosmologicznych nie mają charakteru przypadkowego, lecz zawarte są w wąskim przedziale wartości koniecznych do powstania białkowych
2
form życia” .
Mocna zasada kosmologiczna nie ogranicza się do
prostej konstatacji współwystępowania określonych parametrów, lecz dodatkowo orzeka, iż wystąpienie obserwowanych wartości było konieczne. Istotę jej treści może
wyrazić formuła: „Obserwowane w przyrodzie wartości
parametrów fizycznych mają charakter konieczny i musiały wystąpić w ewolucji kosmicznej, gdyż przy innych
wartościach nie byłoby możliwe powstanie białkowych
form życia”3.
Słabą zasadę zaproponował w roku 1961 R.H. Dicke,
fizyk z Princeton znany ze swoich doświadczeń potwier-
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dzających równość masy bezwładnej i grawitacyjnej.
Wersja słaba sprowadza się do truizmu i głosi: „że ponieważ istnieje nasza cywilizacja – Wszechświat i prawa
nim rządzące muszą być takie, aby dopuścić istnienie
istot żywych na pewnym etapie rozwoju”4.
Natomiast wersja silna została wprowadzona przez B.
Cartera z uniwersytetu w Cambridge, który wypowiedział
zasadę antropiczną w następujący sposób: „Cogito, ergo
mundus talis est” (myślę, a więc świat taki jest).
Z tej wypowiedzi można wnioskować, że ewolucja kosmiczna przebiegała w taki sposób, by uczynić możliwym
pojawienie się na ziemi życia inteligentnego. A zatem można powiedzieć, że zasada antropiczna jest równoznaczna z
powiedzeniem, iż podstawowe stałe wartości świata przyrody zostały wybrane w taki sposób, aby we Wszechświecie mogło zaistnieć zjawisko samoświadomości5.
2. Zasada antropiczna a antropocentryzm
Dla pełniejszego wyjaśnienia zasady antropicznej
treści jej warto zestawić z sensem pojęcia antropocentryzmu, ponieważ zasada antropiczna łączy się, i to bardzo
ściśle, z antropocentryzmem. Są to pojęcia bardzo ze
sobą zbliżone chociażby ze względu na źródło słów. Antropizm jest to nauka głosząca, że człowiek jest ośrodkiem i celem Wszechświata. Tego rodzaju pogląd
o człowieku nazywany jest też stanowiskiem antropocentrycznym. Sama nazwa pochodzi od greckiego rzeczownika anthropos, co znaczy człowiek6.
Pogląd ten akcentuje wyjątkową pozycję człowieka
w świecie lub przypisuje świadomości ludzkiej autonomiczną rolę w poznaniu7. Takie uprawianie filozofii polegające na tym, że wszystkie problemy podejmuje się
i rozwiązuje wychodząc od człowieka i ze względu na
człowieka, nazywa się niekiedy antropologią filozoficzną.
Przed dwustu laty D. Hume napisał: „Jest rzeczą oczywistą, że wszystkie nauki pozostają w pewnym stosunku
bardziej lub mniej wyraźnym, do natury ludzkiej.”8 I rzeczywiście, od niepamiętnych czasów prawie wszystkie
dyscypliny wiedzy obejmują sobie za przedmiot badań
ludzkich jakiś aspekt człowieka. Kwestie antropologiczne
zajęły niemalże centralne miejsce wśród różnorakich dociekań myśli ludzkiej. Ogólne zainteresowanie zaczęły
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budzić nie tyle przyrodnicze, naukowe tezy o człowieku,
ale także, a może przede wszystkim, wypowiedzi filozofów. Człowiek zawsze, w każdej epoce, był przedmiotem
szczególnej uwagi i refleksji uczonych i filozofów, gdyż w
całej przyrodzie właśnie człowiek jest najciekawszą i najbardziej ujmującą rzeczywistością na ziemi9.W klasycznej filozofii starożytnej i średniowiecznej ujmowano człowieka jako mikrokosmos lokalizując go pośrodku stworzeń, między rzeczywistością ducha i materii, ponieważ
widziano w nim ogniwo łączące świat materialny z duchowym. Analiza filozoficzna dotyczyła kosmosu, a człowieka ujmowała jako jeden z jego elementów. Diametralna zmiana nastąpiła w filozofii nowożytnej, która, kontynuując myśli humanizmu, przeniosła swe zainteresowania z kosmosu i Boga na człowieka10.
Odmienne jest też niż w filozofii klasycznej ujęcie natury aktów poznawczych i kryterium prawdy. Świadomość ludzka jest właściwym przedmiotem filozoficznych
dociekań i stąd krytykę poznania należy zaczynać od refleksji nad sposobami funkcjonowania i treściami ludzkiej
świadomości. Filozofia, której punktem wyjścia stała się
świadomość ludzka jako wyłączny przedmiot i podmiot
analiz filozoficznych, a także źródło wiedzy, zyskała miano antropocentrycznej11. Antropocentryzm teoriopoznawczy uwidocznił się w poglądach R. Descartesa, D. Hume’a, J. Kanta i innych idealistów niemieckich.
Antropocentryzm teoriopoznawczy cechuje wyraźnie
filozofię J. Kanta, który w przedmiocie szuka sensu tego,
co jest, dowodząc, że prawdziwość sądów swój fundament znajduje w relacjach wewnątrzpodmiotowych. Należy dodać, że Kant poddał krytyce tradycyjne dowody na
istnienie Boga, wykazując, że poznanie Go na gruncie
rozumu teoretycznego jest niemożliwe. Jednocześnie
wskazał, iż Bóg jest postulatem rozumu praktycznego.
Jeżeli poszukiwanie obecności Boga ma mieć jakiś sens,
trzeba jej szukać w człowieku, a dokładniej mówiąc:
w moralnej świadomości człowieka. Dlatego, według niego człowiek jest istotą świadomą, której nie pozostaje nic
innego niż zdumienie i zachwyt z powodu swojej ważności nad wszystkimi konkretnymi cechami, które ją pobudzają lub powstrzymują od działania. Stąd przedmiotem
filozofii jest rozum ludzki, bowiem poznanie sposobów
jego funkcjonowania jest warunkiem zrozumienia świata.
Za Kantem próbę analizy ludzkiej świadomości, pojętej
jako autonomiczna twórcza zasada, podjął się J.G. Fichte. Wiedza o tej świadomości miała być wiedzą o człowieku jako istocie wolnej. Według Fichtego człowiek jest
odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale za całe otoczenie.
Punktem wyjścia w tej filozofii było zrozumienie człowieka
jako istoty wolnej i jego stosunków do świata. W ujęciu
G.W.F. Hegla przyroda istnieje po to tylko, by wydać człowieka, istotę tworzącą historię. Kartezjański program filozofii jako myśli zwróconej ku sobie został podjęty także w
filozofii fenomenologicznej, będącej refleksją nad poznaniem, docieraniem do ukrytego dla świadomości naturalnej
transcendentalnego podmiotu jako źródła fenomenów, re12
dukując całą rzeczywistość do absolutnej podmiotowości .
Natomiast antropocentryzm ontologiczny, według którego człowiek jest wyłącznym przedmiotem lub perspektywą filozoficznego poznania, pojawił się w XIX w. Stanowisko takie reprezentował S.A. Kierkegaard, twierdząc, że najbardziej autentycznym bytem jest konkretna
ludzka egzystencja. Dla L.A. Feuerbacha człowiek jest
najdoskonalszym tworem przyrody, a kultura jego projekcją. M. Scheler, uważany za twórcę najbardziej typowego
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dla XX w. antropocentryzmu filozoficznego, ujmuje człowieka jako osobowość duchową, która transcendując
świat, zwraca się ku sobie. Wyrażenie „ontologiczny antropocentryzm” wystąpiło u egzystencjalistów, pragnących przedstawić filozoficzną ekspresję osoby konkretnej, noszącej niepowtarzalne piętno jednostkowości. Antropocentryczny charakter tej filozofii jest jednak zróżnicowany u poszczególnych przedstawicieli z racji odmiennego typu analizy istnienia ludzkiego oraz różnic
w przyjmowaniu przeżyć egzystencjalnych, a także oceny postaw autentycznych. I tak np. M. Heidegger rozpoczął swe wywody od stwierdzenia o zagubieniu przez
człowieka świadomości własnego istnienia oraz odpowiedzialności za nie. Dla J.P. Sartre’a punktem wyjścia
jest rozróżnienie świadomej egzystencji ludzkiej od istnienia rzeczy pozbawionych świadomości, a naczelną
tezą systemu – dążenie do wyrwania człowieka ze świata
13
rzeczy nieświadomych, świata natury .
Antropocentryzm ontologiczny wystąpił również
u niektórych filozofujących przyrodników (np. Th.H. Huxley i P. Teilhard de Chardin). Był on wynikiem reakcji z
jednej strony na poglądy antropocentryzmu naiwnego
(człowiek stanowi centrum świata ze względu na centralne położenie Ziemi), który dominował do końca XVI-XVII
w., a śladami swymi sięgnął do XIX w., z drugiej strony
na niepełne ujęcie człowieka, gdyż podkreślano tylko jego indywidualność, a pominięto „fenomen ludzki” wzięty
w całości. Rozłączono jego naturę, zatracając integralność. Niektórzy człowieka ujmowali tylko w aspekcie cielesnym, inni tylko w duchowym. Natomiast integralny
człowiek jako podmiot i przedmiot, według tego typu antropocentryzmu, zajmuje w świecie pozycję biegunową
i wyznacza główną oś świata, nadaje sens historii, jest jedynym bezwzględnym wskaźnikiem ewolucji. Zdaniem
Huxleya człowiek to ostatnie ogniwo ewolucji przyrody.
Z wyjątkowej pozycji w rozwoju ewolucyjnym wypływa jego zdolność kierowania światem i przebiegiem ewolucji
zgodnie z zamierzonym celem. Myśl tę jeszcze dalej rozwinął Teilhard de Chardin, głosząc, że człowiek najpierw
w dziedzinie poznania stanowi centrum Wszechświata,
centrum obserwacji, bo dostrzega siebie we wszystkim,
oraz w dziedzinie bytowej, ponieważ stoi na szczycie
Wszechświata. Człowieka porównuje do „strzały w locie”,
która przez rozwój swej świadomej psychiki potwierdza
14
rzeczywistość i nadaje sens całej ewolucji przyrody .
Do wyróżnionych koncepcji antropocentryzmu (teoriopoznawcza, ontologiczna, kosmologiczna) należy dodać koncepcję antropocentryzmu w sensie aksjologicznym. W myśl tej formy antropocentryzmu stwierdza się,
że jawi się ona w praktycznej postawie człowieka. Pogląd
ten opisuje człowieka jako źródło wszelkich wartości. Ten
rodzaj antropocentryzmu głosili między innymi: L.A. Feuerbach, N.G. Czernyszewski15.
Kończąc, należałoby podkreślić, że zasada antropiczna powstała w kontekście poznania Wszechświata,
ma zatem charakter poznawczy. Natomiast antropocentryzm wiąże się z obrazem świata podporządkowanym
człowiekowi, czyli ma charakter teoretyczny-doktrynalny.
3. Mocna zasada antropiczna i jej
ontologiczna interpretacja
Na wstępie warto raz jeszcze powrócić do poglądu
skrajnego na temat zasady antropicznej. Poglądu odrzucającego zasadę antropiczną (mocną i słabą) z tytułu
przypadku przebiegłych zjawisk w przyrodzie, aby poka-
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zać bezpłodność poznawczą koncepcji przypadku,
a uwypuklić wartość porządku i ładu w przyrodzie, a to
właśnie pokazuje zasada antropiczna. W tym celu przytacza się wypowiedź filozofującego wybitnego polskiego
ewolucjonisty Władysława J.H. Kunickiego-Goldfingera,
zwolennika koncepcji przypadku, zawartą w artykule Mit
zasady antropicznej: czy świat powstał dla człowieka?.
Kunicki-Goldfinger pisze: „wiara w szczególną, wyjątkową pozycję człowieka we Wszechświecie jest bardzo stara i bardzo rozpowszechniona. Przyjemnie jest bowiem
wierzyć, że Wszechświat powstał po to, by zrodzić na
Ziemi życie, a życie zaistniało dlatego, że miał się w nim
16
pojawić człowiek” . Tekst ten ma charakter filozoficznometodologiczny i jest świadectwem, w jaki sposób ewolucjoniści odrzucają rozważane alternatywy kreacjonistyczne.
Dalej autor tego artykułu pisze: „Ten rodzaj antropocentryzmu upewnia nas przecież w przekonaniu, iż jesteśmy pępkiem świata, że dla nas ten świat został stworzony i naszym potrzebom i zachciankom ma służyć.
Przeświadczenie o centralnej pozycji człowieka we
Wszechświecie przeniknęło nawet w sfery nauki, jako
tzw. zasada antropiczna”17. Zasada antropiczna nie jest
następstwem antropocentryzmu, jak twierdzi Kunicki, ale
jest dyrektywą metodologiczną eliminacji różnych światów możliwych teoretycznie.
Dalsza część artykułu dotyczy pochodzenia życia
i pokazuje sposób myślenia Kunickiego na ten temat.
Twierdzi, „iż życie pojawiło się na Ziemi, a pojawić się tu
mogło albo jako konieczny efekt Kosmosu zgodnie
z prawami natury, albo jako owoc nawet mało prawdopodobnego przypadku, oczywiście także zgodnego z prawami natury”18. W świetle doświadczeń ludzkich żaden
byt i żaden rozwój bytów, a tym bardziej jakikolwiek postęp w jakiejkolwiek dziedzinie egzystencji człowieka nie
był i nie jest – jak wskazuje codzienna empiria życia –
dziełem zwykłego splotu okoliczności, czyli przypadku,
lecz dziełem czynności rozumnych świadomych i celowych, wieloaspektowych, łączących się z elementami
personalistycznymi, tj. poznawczymi, emocjonalnymi
i wolicjonalnymi, a także z określonym systemem aksjologicznym oraz rachunkiem funkcji rozumności, materii
i energii. Im większy ma być rozwój czy postęp czegokolwiek, a poszczególne jego fazy rozwojowe i układy
bardziej złożone, tym wymiarowość wymienionych czynników rozwoju czy postępu musi być większa. Jeśli zatem w przyrodzie – w mikroświecie i makroświecie materii nieożywionej, a zwłaszcza o wiele bardziej bogatym
świecie materii ożywionej dostrzega się niewyobrażalne
wprost złożoności i różnorodności morfologiczne i funkcjonalne układów oraz form ich egzystencji, to bez
uwzględnienia Absolutu jako bezpośredniego i pośred19
niego autora wszystkiego byłoby niewytłumaczalne .
Następnie autor wyżej wymienionego artykułu stawia
następującą kwestię: „Z psychologicznego i socjologicznego punktu widzenia jest interesujące, dlaczego uczeni
skłonni przyjąć, że życie powstało na Ziemi drogą naturalną a nie przez cud, chętniej rozpatrują hipotezę głoszącą, że życie powstało jako konieczny wynik rozwoju
Wszechświata, a nie przez przypadek, jako zdarzenie losowe”20. Tutaj można odpowiedzieć, że przyrodnicy kierują się zasadą przyczynowości. Skoro jest skutek, tzn.
nasz Wszechświat wraz z człowiekiem, to należy poszukiwać zjawisk poprzedzających w długich procesach powstawania świata i człowieka. Taka postawa badawcza
jest podyktowana imperatywem poznawczym nauki, a nie
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względami psychologicznymi. Należy dodać, że metody
poznawcze kosmologii i astropologii przyrodniczej zakładają metafizyczne zasady, np. istnienie świata, determinizm zjawisk, celowość rozwoju procesów, zdolności poznawcze człowieka, racjonalność świata, matematyczność
i inne. Dowodzi to twierdzenia, że poznanie przyrodnicze
ma charakter tylko aspektowy (w sensie zjawiskowym).
Natomiast Kunicki w odpowiedzi na to pytanie wysuwa przypuszczenie, że jedną z przyczyn tego psychologicznego faktu jest wprowadzenie do problematyki pochodzenia życia pojęcia celu. „Nie musi to być zawsze
transcendentalny cel, wyznaczony przez istotę boską
[...]. Może to być tylko implikowany cel powstania i ewolucji życia, ukryty w jakiejś bliżej niesprecyzowanej, doskonałej formie, będącej ostatecznym owocem ewolucji
życia, ewentualnie nawet wpływającym na rozwój Kosmosu. Wreszcie celem tym, często sformułowanym
zresztą wprost, może być człowiek »król stworzenia«.
Istnienie jakiegoś zakładanego celu życia nie wynika jednak z danych naukowych, a jest po prostu przejawem
21
światopoglądu danego uczonego” .
Jeżeli stoi się na stanowisku biogenezy, to z tego
punktu widzenia trudno przewidzieć kierunek i kres ewolucji. Natomiast, jeśli obserwuje się proces ewolucyjny
z pozycji dotychczasowego kresu ewolucji, to z łatwością
można przyporządkować całą ewolucję temu kresowi,
który jawi się poznawczo jako cel. Tym kresem może być
Wszechświat jako całość lub powstanie życia czy zaistnienie człowieka. W związku z tym mówimy w nauce
o teleonomii, a nie o teleologii. Pierwsze pojęcie ma charakter przyrodniczy, a drugie filozoficzny. Teleonomia zakłada teleologię (osiągający cel), tzn., że procesy rozwojowe w przyrodzie zmierzają do realizacji jakiegoś ostatecznego celu. Kunicki pisze dalej: „powstanie życia na
Ziemi [...] kiedyś się zdarzyło. Z chwilą owego zdarzenia
stało się już ono nieuchronne, [...] ale w chwili powstania
pierwszych praistot żywych było to tylko możliwość, której nadal nie potrafimy ująć w matematyczny język praw22
dopodobieństwa” Powstanie świata oraz życia na ziemi,
podobnie jak i powstanie człowieka, mogło mieć charakter jakiegoś prawdopodobieństwa, ale skoro już zaistniało, to wszystkie te procesy tego rozwoju (życia, człowieka, Wszechświata) rozwijały się z koniecznością praw fizyko-chemicznych w sposób systemowy – całościowy.
Następnie autor ten zastanawia się, jaki jest związek:
„między pojawieniem się inteligentnych istot na Ziemi, tj.
człowieka, a właściwościami, historią oraz przyszłością
Wszechświata”23. Poglądy te według niego formuje tzw.
zasada antropiczna i wymienia dwie odmiany tej zasady:
silną i słabą, ponieważ uważa, że dają one zupełnie inne
interpretacje wspomnianych współzależności i doprowadzają do zupełnie innych wniosków.
Do analiz przyrodniczych w sprawie powstania i rozwoju kosmosu wystarczy przyjąć słabą zasadę antropiczną. Natomiast jeśli się chce wyjaśnić zaistnienie tak
Wszechświata, jak i człowieka, narzuca się z koniecznością mocną zasadę antropiczną. Należy dodać, że jedna
i druga zasada wiąże człowieka ze Wszechświatem na
zasadzie specyficznych właściwości kosmosu, które jawią się nam jako przedproże powstania życia i człowieka,
np. pierwiastki biogenne powstawały wraz z rozwojem
Wszechświata. Natomiast matematyczność Wszechświata (świat się stosuje do ludzkiej matematyki i logiki) wyprzedziła pojawienie się świadomości refleksyjnej – ludzkiej w obszarze myślenia matematycznego i logicznego.
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Na kanwie dotychczasowych rozwiązań nasuwa się
wniosek, że mocna zasada antropiczna ma charakter ontologizujący, ponieważ daje się sformułować ontologicznie, gdyż: „obserwowane w przyrodzie wartości parametrów fizycznych mają charakter konieczny i musiały występować w ewolucji kosmicznej, gdyż przy innych wartościach nie byłoby możliwe powstanie białkowych form
życia”24. Inaczej mówiąc, w procesie powstania i rozwoju
Wszechświata zaistniały takie fakty, że musiał pojawić
się człowiek. Na temat ontologizującej teorii nauki szerzej
pisze ks. Kłósak25.
4. Bóg ostateczną racją zaistnienia świata
ze względu na powstanie człowieka
Wyróżniona mocna zasada antropiczna w sensie ontologizującym (mówiąca, że taki świat zaistniał, żeby zaistniał człowiek) domaga się swego wyjaśnienia. Jest to
dopiero możliwe w obszarze metafizyki. W przypadku
analizy teodycealnej na gruncie Tomaszowej argumentacji za zaistnieniem Boga z celowości. Św. Tomasz wiele
razy, zarówno w początkowych, jak i późniejszych swych
dziełach dowodził, że boskie sprawowanie rządów rozumnych i wolnych nad światem jest rzeczą konieczną.
Dowody te nie zawsze zmierzają do udowodnienia istnienia Boga. Przeważnie chodzi o to, by stwierdzić, jakie
cechy i czynności przysługują Bogu. Jeśli chodzi o cechy,
to należy wymienić rozum, wiedzę, mądrość, a z czynności – akt stwórczy albo że Bóg może uczynić inne rzeczy,
niż te, które uczynił, skoro nie działa z konieczności swej
natury, ale rozumnie i w sposób wolny. Znajdują się u św.
Tomasza również teksty, w których dowodzenie rządów
Boga nad światem zastosowane jest bezpośrednio do
udowodnienia Boga jako stwórcy świata, ze względu na
powstanie człowieka. Wobec tego należy wymienić jedną
z pięciu jego dróg, a mianowicie drogę z celowości świata.
Analiza tego tekstu zostanie przedstawiona na pod26
stawie pracy tomisty M. Duquesne’a . Tomasz w drodze
tej, chcąc dać dowodowi istnienia Boga punkt wyjścia jak
najbardziej oczywisty, powołuje się nieraz na stałość
praw natury, by stwierdzić, że byty naturalne działają
w pewnym celu i że nie rządzi nimi przypadek. Dowodzi,
że pewne byty nie mające poznania, a mianowicie ciała
naturalne, działają celowo. Co widać na mocy zasady celowości, że rzeczy w naturze dążą do celu, jak o tym
świadczą stałe prawa, którym rzeczy są poddane. A więc
w bytach naturalnych istnieje naturalne pożądanie, poprzez które dążą one do swego celu. Cele te można tłumaczyć tylko przez rządy boskie. A zatem wynika z tego
dowodzenie: „byt, który nie poznaje, może dążyć do celu
tylko o ile nim kieruje byt, który poznaje i jest rozumny,
27
a kierować do celu to po prostu rządzić” . Taki byt, który
poznaje i jest rozumny, poprzez który wszystkie rzeczy
naturalne kierowane są do celu, nazywa się Bogiem.
Bezpośrednią oczywistość zasady celowości można
ukazać na podstawie aksjomatu: „byt jest dobrem. To
znaczy, że lepiej jest być, niż nie być, że lepiej jest bardziej być niż mniej być”28. W tym aksjomacie zawarta jest
myśl, czyli racja, dla której każde jestestwo działa dla celu, który jest dobrem, a nawet możliwie największym dobrem. Racją jest dążność nie tylko do zachowania siebie,
ale także do rozwoju zarówno własnego, jak i innych.
Okazuje się to stąd, że zawsze albo najczęściej działają
w ten sam sposób i osiągają to, co najlepsze. A zatem nie
przypadkowo, lecz z zamierzenia zmierzają do celu.
Wobec tego czym jest przypadek, do którego, począw-
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szy od Demokryta, odwoływało się tak wielu myślicieli,
by wytłumaczyć porządek świata. Według św. Tomasza
„przypadek jest przyczyną przypadłościową, o wyjątkowych skutkach, w których się ukazuje pozór celowości, która sama przez się, ze swej natury nie powoduje
danego zdarzenia”29.
Wynika stąd, że nie można twierdzić, iż przypadek
rządzi światem, że Wszechświat powstał dzięki przypadkowi, jak by chcieli wyznawcy materializmu mechanistycznego, tak nowocześni jak starożytni. To, co się zdarza, zakłada coś, co się zdarza samo przez się, nie istniałoby spotkanie przypadkowe dwóch lub więcej przyczyn, gdyby owe przyczyny nie istniały poprzednio, mając stałe przyporządkowanie do danego zdeterminowanego skutku. Zdaniem Duquesne’a mechaniści z konieczności przyjmują jako punkt wyjścia atomy z ich stałymi prawami. Stałość tych praw jest właśnie zagadnieniem, skoro cechą własności przypadku jest właśnie niestałość. Przypadek zdarza się – jak mówi św. Tomasz.
Dlatego, jego zdaniem, należy przyjąć, że w bytach naturalnych występuje zmierzanie do celu i stwierdzać, że te
byty wywołują dane skutki zawsze albo przynajmniej
zawsze. Oznacza to, że nie działają przypadkowo, lecz
w pewnym celu. Z powyższego można więc stwierdzić,
że istnieje przyporządkowanie bytów naturalnych do
30
skutku zdeterminowanego, który jest ich celem .
Druga przesłanka piątej drogi to wykazanie przez św.
Tomasza, że cele tych bytów implikują interwencję rozumu transcendentnego, porządkującego i stwórczego.
Dowód tomistyczny, wywodzący się z radykalnej czy
pierwotnej celowości, która tłumaczy przyczynowość
przyczyn sprawnych, pozwala na wniosek o istnieniu
jednej jedynej inteligencji stwórczej. Wykazać, że ten
Stwórca jest jedyny, można tylko przez to, że jest nieskończony. Wykazać zaś, iż jest nieskończony, można
jedynie wznosząc się ponad to, co skończone jako takie,
wykazując, że wszystko, co skończone, ma swoją przyczynę. A zatem piąta droga doprowadza do Stwórcy
świata: „Stwórca świata musi być z konieczności nie31
skończony, a więc jedyny” .
Chociaż punkt wyjścia tego dowodu na istnienie Boga – opartego na bezwzględnej celowości, który niezbędny jest dla wytłumaczenia wszelkiej przyczynowości
sprawczej, jest metafizyczny, jednakże jest to, jak stwierdzono, podstawa dowodu najbardziej głęboka. Unika się
przez to wszelkiego antropomorfizmu, opierając celowość na podstawowych pojęciach możności i aktu, bytu
i dobra, działania i czynników działających w ogóle.
W ten sposób ukazuje się, że zasada celowości jest nie
tylko czynnikiem wprowadzającym rozumny porządek,
ale jest też elementem konstytuującym poznanie i nawet
sam byt. Unika się też w ten sposób tego, że dowód fizy32
koteologiczny doprowadza tylko do Porządkodawcy .
Piąta droga przedstawiona w ten sposób nie tylko dochodzi do racji, dla której jest porządek w naturze, ale
także i przede wszystkim dochodzi do racji, dla której istnieje natura. Racją tą może być tylko stworzenie przez
Boga. Założeniem św. Tomasza jest to, że o istotach
rzeczy można mówić tylko, gdy się je ujmuje jako rzeczy
stworzone. Według św. Tomasza, jak pisze Duquesne:
„istnieją istoty, czyli natury, mające wrodzone dążności
ku zdeterminowanym celom, istnieje więc Bóg rządzący
tymi naturami i ich Stwórca”33.
Trzeba też dodać, że św. Tomasz pisał nie tylko
o zasadzie celowości i stałej prawidłowości we Wszech-
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świecie, lecz napisał też o powszechnym porządku nim
rządzącym. Z czego można wywnioskować, że nie przypisuje temu sensu ewolucjonistycznego, tylko ma na myśli wznoszenie się materii poprzez witalną asymilację
i następstwo form w ontogenezie. Wielu uczonych przemilcza to zagadnienie wznoszenia się życia ku coraz doskonalszym formom. Dla innych świat nasz jest wynikiem
wzrastającej ewolucji – stanowisko takie podziela Teilhard de Chardin34. Jest jednak rzeczą oczywistą, że byty
natury następowały po sobie w pewnym porządku. Człowiek pojawia się nie jako przypadkowy wynik, lecz jako
naturalne ukoronowanie przy końcu zbieżnych procesów
podlegających stałym prawom, o jakich była mowa wyżej, a zatem: „pojawienie się człowieka było długo i metodycznie przygotowane. Przyszedł on we właściwym
czasie, gdy spełniły się już warunki, potrzebne dla jego
egzystencji. W procesie przygotowania, kierowanym stałymi prawami, niepodobna dopatrywać się jedynie dzieła
przypadku, [...] w całości tego dzieła widać koordynację,
określony sens i kierunek”35. Wobec tego przypadek nie
może być wynikiem pojawienia się inteligencji, a wraz z
nią celowości rozumnej i zamierzonej. Z wytłumaczeniem
inteligencji ludzkiej mają kłopoty różne kierunki przeciwne kreacjonizmowi, np. mechaniści, gdyż popadają w
sprzeczności. Natomiast argumentacja przemawiająca
za celowością, choć może trudno tę celowość stwierdzić
w naturze nieożywionej, jest przynajmniej w gruncie rzeczy doskonale koherentna.
Do powyższych rozważań można też dodać, że
Wszechświat nie tylko przygotował przyjście na świat
człowieka i ku niemu został skierowany, ale sam człowiek, ze swej natury i naturalnych skłonności, dąży do
poznania i miłości Boga, czyli dąży do szczęścia, o czym
również mówi św. Tomasz. Rozumowanie to przedsta36
wione jest w całości w Sumie Teologicznej (I-II, 2,8) .
Sumując powyższe rozważania, można powiedzieć,
że Wszechświat materialny zmierza z natury swej do
człowieka, odpowiednio do stałych praw i regularnego
stopniowania, które wykluczają interwencję samego
przypadku: „bo jakże ślepy przypadek mógłby wytłumaczyć inteligencję?”37 Następnie człowiek z natury swej
zdąża do poznania Boga, łącząc je z miłością. Wynika
stąd, że cały Wszechświat dąży do Boga; dążenie to nieświadome przed pojawieniem człowieka, a świadome po
jego pojawieniu się ześrodkowuje się w nim, zarówno
w płaszczyźnie bytu, a także, i to przede wszystkim,
w płaszczyźnie myśli. Oczywiście, naturalne dążności
niższych istot skierowane do człowieka, a od człowieka
do Boga, wymagają istnienia Przyczyny Rozumnej. Powiedziano wyżej: „tylko Przyczyna Rozumna może poznać rację celu i dostosować do niego adekwatne środki”38. Przyczyna ta, jak wskazano, musi być nie tylko rządząca i porządkująca, lecz i stwórcza, gdyż musi być racją samej natury bytów. Przyczyna stwórcza wymagająca
nieskończonej mocy musi być nieskończona, a zatem jedyna. Nieskończoność Przyczyny Pierwszej, porządkującej i stwórczej nasuwa się tym bardziej, że dążność, którą umieszcza w sercu rzeczywistości, wiedzie ku nieskończoności. Św. Tomasz często powtarza, że „porządek czynników działających odpowiada porządkowi celów”39. Tylko nieskończony czynnik działający może stać
u początku dążności skierowanej do celu nieskończonego, którym jest On sam.
Należałoby jeszcze wspomnieć o zarzucie odnoszącym się do różnych nieprawidłowości, które można napo-
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tkać w naturze, i co o nich mówi św. Tomasz. Otóż mówi
on, że „o braku porządku można mówić tylko w porównaniu do istniejącego uprzednio porządku”40.
Kończąc te rozważania, trzeba wyraźnie powiedzieć,
że żadnego stałego prawa natury nie można kłaść na rachunek przypadku, zwłaszcza zaś stałego prawa uorganizowania. Koniecznie trzeba się odwołać do Pierwszej
Rozumnej Przyczyny, wtedy można wytłumaczyć wznoszenie się świata ku ludzkiej inteligencji i pojawienie się
ducha (mogącego się dokonać tylko drogą aktu
stwórczego w organizmie, który jest zdolny do tego, by
go otrzymać)41. Wobec tego można stwierdzić, że stary
dowód fizyko-teologiczny opiera się wszystkim atakom.
Nauka współczesna nie tylko go nie obala, lecz dostarcza bogatszych i silniejszych punktów zaczepienia. I nie
wydaje się, by trzeba było zmieniać strukturę, jaką mu
dał św. Tomasz. Zawsze można opierać piątą drogę,
najpierw na istnieniu naturalnych właściwości, a potem
na stosowaniu ich przez naturę do ukonstytuowania porządku w świecie. Droga ta jest może, jak się uważa,
mniej metafizyczna niż inne drogi, zwłaszcza czwarta –
ze stopni doskonałości, lecz uwypukla osobisty charakter
Pierwszej Przyczyny: „Ten Bóg, do którego istnienia dochodzi bezpośrednio, jest nie tylko wszechmocą stwarzającą, lecz bytem Rozumnym, Wolnym, Miłującym,
Opatrznościowym, którego możemy i powinniśmy wielbić
i kochać, jest On Alfą i Omegą wszelkiej przygody ko42
£
smicznej, a zwłaszcza historii ludzkości” .
________________________
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W ŚWIETLE NAUCZANIA WIELKIEGO PRYMASA
KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA
Demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.
„Prawo” przestaje być prawem, gdy rezygnuje z fundamentu nienaruszalności godności osoby, a zostaje podporządkowane
woli silniejszego, w ten sposób demokracja przeradza się w system totalitarny.
Bł. Jan Paweł II
CA, 46-84; VS.101

Nie ma pod słońcem władzy, której by wolno było nakazywać podwładnym czyny przeciwne Dekalogowi. Moralność katolicka
nakazuje bronić Państwa przed podstępem, intrygą, bezprawiem.
Polska katolicka, polski katolicki lud nie uchyla się od żadnej ofiary dla dobra Rzeczypospolitej, ale stoi na stanowisku, że polska rzeczywistość zbiorowa powinna pod względem moralnym odpowiadać tej rzeczywistości duchowej, którą nosi w sercu.
Ks. Kard. August Hlond
Poznań, 28 X 1945

Od wieków toczy się niepojęta dla ludzkiego umysłu walka dobra ze złem. I toczyć się będzie aż do skończenia świata, aż do
ostatecznego zwycięstwa Baranka nad Bestią. Przebiega ona na płaszczyźnie idei, słów, militarnych czynów, na płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej i politycznej.
Ks. Abp Stanisław Wielgus
Lublin, Wielkanoc 1989

Zatrzymując się nad wyjątkową postacią, jaką był
w historii Kościoła i Narodu Polskiego Ksiądz Kardynał
August Hlond („Nad Odrą”, nr 5-6, 2011, str. 33-40), studiując dostępne teksty Księdza Prymasa (te teksty nie
pozwalają na pobieżność!), wiedziałam, że nie można
zrezygnować z powrotu do nauczania wielkiego Kapłana.
Wybrałam cytaty z tekstów odnoszących się do spraw
Państwa i Narodu, które na przestrzeni wszystkich lat
obejmujących rządy Księdza Prymasa korespondują
z rzeczywistością każdego etapu naszej historii, a szczególnie z historią dziś.
Dostępne, ale nie powszechnie (!), pozycje prezentujące twórczość wielkiego Hierarchy i męża stanu, zawierają listy pasterskie, kazania, przemówienia, odezwy
uznawane, ze względu na wysokie walory literackie, za
bestsellery literatury religijnej i patriotycznej. Ale, nie tylko, Ksiądz Prymas określany był zaszczytnym tytułem
klasyka języka polskiego. Na temat literackich walorów
pism Kardynała pisali Ojciec Jacek Woroniecki, Ignacy
Chrzanowski, Antoni Grzymała-Siedlecki, Kazimierz Olechowicz, Juliusz Kleiner, który Wielkiemu Mężowi Kościoła zadedykował monografię o Słowackim: „W hołdzie Wodzowi duchowemu Polski …” (Dedykacja na
wydaniach powojennych – oczywiście pominięta! Wydawnictwo Literackie, wznawiając czterotomową edycję
monografii, z okazji 50-lecia swego istnienia (19532003), też nie uznało za stosowne zamieścić!)
1
Ksiądz Stanisław Kosiński we wstępie do wyboru
pism i przemówień z lat 1897-1948 napisał:
Z pism Prymasa bije ogromne ukochanie Kościoła […]
w jego służbę wprzągł wszystkie siły, uzdolnienia i walory moralne, nie cofając się przed żadnym trudem, cierpieniem i ofiarą […].
Tą samą miłością ogarniał Prymas Naród i Ojczyznę, wiernie
im służąc za „dni chwały”, a także, w „dniach męki i upokorzenia”.

Wiernie oddają to słowa wypowiedziane w ostatnich
chwilach życia:

Zawsze pracowałem dla Kościoła świętego, dla rozszerzenia Królestwa Bożego, dla Polski, dla dobra Narodu Polskiego.
I pracowałbym jeszcze, ale wszystko w ręku Boga i Matki Najświętszej [Ksiądz Prymas wiedział, że został przez komunistów
otruty – B.W.]. Zawsze kochałem Polskę i będę się w niebie za
nią modlił.
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Za dni chwały przewidywał tragedie, które światu
groziły. W 1932 roku pisał:
Nie przypadkowo się zdarza, że świat w bezradności drętwieje. Nie są przygodnym zjawiskiem ani napięcia narodowe,
które wojny wróżą, ani powikłania w życiu publicznym.
Nie jest zbiegiem okoliczności, że cywilizowane narody
w chaos społeczny się zmieniają, i że na gruncie dobrobytu
groźne zjawy kryzysu gospodarczego wybuchają. Wobec
rozpadania się kultury wieków nie można się łudzić, że jakimś cudownym sposobem poprawią się warunki przemysłu, handlu i rolnictwa, wrócą same przez się minione czasy uczciwe i dostatnie.
[…] To co się w Europie rozgrywa, jest gwałtownym
zmierzchem epoki, której ducha zatruto. Ten ostry kryzys
rozwoju ludzkości to dowód, że bez pierwiastka bożego narody
nie wytrzymują brzmienia własnych dziejów. Ten bezład jest
bankructwem bezbożnictwa w etyce, życiu prywatnym i zbiorowym, w życiu publicznym i stosunkach międzynarodowych.
Hasła odmawiające Bogu prawa do ludzkości, zapowiadały
przyszłość skąpaną w błyskach postępu ziemskiego, prorokowały rajskie szczęście, nieskrępowane niczym i nikim. A oto narody przekonują się, że są na bezdrożach, i że zamiast pomyślności idzie ku nim przez pustkę ludzkich serc i umysłów
wielka mścicielska godzina. Zawisł nad ludzkością złowrogo
„młot wszystkiej ziemi” (Jer. 50,23), którym sobie ludzkość wykuwała niebo bez Boga. A czyny ich, wyrosłe ze wzgardy praw
bożych, ciąć poczyna „sierp ostry” (Obj. 14,18).
Będzie burza, bo są ludzie, którzy się z radością wpatrują
w czerwoną zorzę nad światem i widzą w niej pożądaną zapowiedź chwili, w której przepaść mają wiara, zasady moralne,
prawo naturalne, objawienie, chrześcijaństwo, Kościół. Oni ten
krwawy brzask witają, jak godzinę swoją, jak godzinę zamieszania i wzburzenia ludów, godzinę walk, mordów, głodu i rozpaczy.
W tę godzinę chcą rozwinąć nad światem czarną chorągiew szatana. Przyszłe czasy mają się w ich oczekiwaniu ustalić na zasadzie człowieczeństwa, ostatecznie wyzwolonego od Stwórcy.
Takie są zamierzenia nie tylko bolszewików i bezbożników
sowieckich. Takie są cele wolnomyślicieli, masonów, racjonalistów, wyznawców ateistycznego materializmu, bezwyznaniowców. Tę chwilę gotuje laicyzm, który już dziś z wszystkich dziedzin życia zdziera znamiona i ślady religijne. Do tego zmierzają
filozofie i teorie, które ani w dziedzinie społecznej, ani w życiu
publicznym nie uznają powagi prawa bożego. Nad tym już dziś
pracują szerzyciele zepsucia i bezwstydu, niszczyciele rodziny,
sekty, wrogowie Kościoła.
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Przy rozpływaniu się autorytetów, nawet religijnych, tylko
katolicyzm zachował pełnię swego powołania. Wszyscy inni poczynili ustępstwa na rzecz naturalizmu, zdają neopogaństwu obronne okopy wiary i obyczajów i idą w służbę tego,
co modne, łatwe, przyjemne, władne i opłacalne. NA SZAŃCU
POZOSTAŁ KATOLICYZM. Na nim spoczął cały ciężar obronny prawa naturalnego, naturalnych praw jednostki i rodziny.
Czy poza nim broni jeszcze ktoś świętości i nierozerwalności
małżeństwa? Czy oprócz niego odgradza ktokolwiek niezłomną
barierą moralną życie prywatne i publiczne od barbarzyństwa?

Księże Kardynale – dziś, ze szczególnym nasileniem
od lat dwudziestu, barbarzyńca przebywa na prawach
członka rodziny, pod postacią szkła kontaktowego,
w każdym mieszkaniu, więcej – w każdym pomieszczeniu mieszkania. Zniewala serca i umysły, usypia jadem
kłamstwa, fałszu, chamstwa, zwyrodnienia.
Prymas dalej pisał, że –
wkroczyliśmy we wstępny okres spotkania między „Kościołem Boga żywego” (Obj. 2,1), a „bożnicą szatańską” (1 Tym.
3,15), któremu w dziejach ludzkości ogromem i doniosłością
dorównywać mogą tylko zwycięskie zmagania chrześcijaństwa
z duchem pogańskiego Rzymu. Tak jak wtedy chrześcijaństwo
katakumb zdobyło duszę zgangrenowanego cesarstwa i wchłonęło w siebie ludy barbarzyńskie, tak za dni naszych katolicyzm
z okopów, w których go uwięziła masońska i laicka przemoc
wieku ubiegłego, podbijać będzie spoganiałą duszę Europy.

Na pewno, tylko kiedy podbije? Niemożliwe, żeby za
dni naszych początku XXI wieku! A może? Ale, „dusza
Europy, w nowej konfiguracji poganiała i zwyrodniała
niszcząc wraz z poganieniem swoją wspaniałą kulturę”.
To odbiera nadzieję.
Ojciec Św. błogosławiony Jan Paweł II jeszcze jako
Kardynał, odwiedzając Stany Zjednoczone w sierpniu
1976 roku, w ostatnim swym wystąpieniu we wstrząsających słowach opisał kryzys Kościoła i świata. Kryzys
świata jest naturalną konsekwencją kryzysu Kościoła,
który przetrwa, ale jakiej degradacji dozna ludzkość, jak
ucierpi kultura, nauka, klasyczna łacińska cywilizacja!
Kardynał Karol Wojtyła mówił:
Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżywała ludzkość.
Nie przypuszczam, by szerokie kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu
ostatecznej konfrontacji między Kościołem, a anty-Kościołem,
Ewangelią, a jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany Bożej Opatrzności; jest to czas próby, w który
musi wejść cały Kościół, a polski w szczególności. Jest to,
w pewnym sensie, test na dwutysięczną kulturę i cywilizację
chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami: ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów.2

Papież w dalszej części wystąpienia potępił zdecydowanie naukę niektórych teologów i pasterzy Kościoła,
ujawnił drzemiącą w niej apostazję, nazwał ją „źródłem
wstrząsów i rozłamów”.
Już na stolicy Piotrowej, w encyklice Veritatis splendor Jan Paweł II przypomina, że „w następstwie grzechu
pierworodnego popełnionego za przyczyną szatana,
człowiek doznaje pokusy, by odwrócić wzrok od Boga,
ulegając relatywizmowi i sceptyzmowi, zaczyna szukać
złudnej wolności poza samą wolnością i prawdą”.
W przemówieniu podczas VIII Światowego Dnia Młodzieży wskazał na „zagrożenia zaprogramowane w sposób naukowy i systematyczny […] Fałszywi prorocy i fałszywi nauczyciele odnieśli w tym stuleciu największy
sukces”. Do tych treści Papież powrócił w encyklice
Evangelium Vitae: „Gdy przyjrzymy się szerzej sytuacji
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światowej, czyż nie zauważamy bez trudu, że deklaracje
praw osób i narodów, głoszone na forum konferencji
międzynarodowych, są jedynie jałową retoryką?”
Kryzys świata i Kościoła niszczy kulturę, a niszczona
kultura degraduje jednostkę i całe społeczności. Przeżywamy apogeum tego tragicznego procesu. Mówił o tym
Kardynał Hlond, mówił Ojciec Św. Kardynał w pierwszej
połowie XX wieku, Papież w ostatnich jego dekadach.
W przemówieniu w UNESCO (02.06.1980): „Naród jest
tą wielką wspólnotą ludzi, których łączą wspólne spoiwa,
ale nade wszystko kultura. Naród istnieje z kultury
i dla kultury”.
Dlatego z taką zaciętością niszczona była i jest
obecnie, nasza kultura – żeby zniszczyć nasz Naród.
Kardynał Hlond z precyzją analityka opisywał, w latach
trzydziestych, dramat naszej historii:
Nie przebrzmiało jeszcze w świecie zmartwychbudzące
tchnienie: Polsko, „wyjdź z grobu” (Jan 11,34), a już odbywa się
w łonie wskrzeszonej Ojczyzny śmiercionośne zatruwanie pierwiastków życia i walki z jego stwórczym początkiem: Chrystusem. Ledwie nas Opatrzność postawiła z powrotem na
straży kultury i wiary niby bramę warowną na rozgraniczenie światów, a już klucze tej bramy oddajemy w ręce Kremla i zachodniej loży masońskiej. Dopiero zaczęliśmy rozumieć swoje nowe posłannictwo narodowe, a już stajemy
się widowiskiem walki z własną przyszłością i z prawdą
duszy polskiej, z twórczymi pierwiastkami postępu i podstawami własnego rozwoju.
MÓWIĄ, ŻE TO POWIEW EUROPY, A W RZECZYWISTOŚCI WIEJE TU WOŃ PRZYKRA MORALNEGO ROZKŁADU TEJ EUROPY, KTÓRA JUŻ CUCHNIE. Z EUROPY WIEJE
TRUPI ZADUCH BOLSZEWICKIEGO WSCHODU.
Jakże Polsce nie do twarzy ta woltariańska mina bezbożności. Dusza Polska, z gruntu religijna, łagodna z „samego
przyrodzenia chrześcijańska” (Tert. Apologeticus, c.17) nie jest
zdolna do bluźnierstwa. Bezbożnictwo to nieznany w tradycjach
polskich grzech, to obraza Polski, jej duszy, jej imienia chrześcijańskiego i całej jej przeszłości.
Na szczęście nie masowy to ruch. Ale chociaż nie „wielu
ich chodzi” (1 Tym. 2,7), znaczą się jednak w kraju ich wpływy.
Jeszcze się w pewnej mierze ukrywają i ukrywają swe
istotne zamiary, ale poczynają sobie coraz śmielej i coraz
mniej się krępują. Na kongresach światowych uchwalają z
wolnomyślicielami całego świata bezwzględną walkę z wiarą,
wzmożenie propagandy antyreligijnej i organizowanie masowych wystąpień z Kościoła. Uderzają w katolicyzm i popierają
sekty [Dziś już nie ukrywają, ani się nie krępują! – B.W.].
Kościół nie zmarnował pierwszych dwunastu lat swobody Ojczyzny. Nie wiem, czy który inny naród dokonał
w tym czasie podobnej organizacyjnej rozbudowy Kościoła
i takiego pogłębienia swego życia religijnego. Szkody, które komunizm i bezbożnictwo wyrządziły, wierzę, że są małe
wobec postępu i zdobyczy katolicyzmu […].
My, księża, powinniśmy się nieustannie wznosić na coraz
wyższe szczeble wewnętrznego wyrobienia kapłańskiego i doskonalić ustawicznie metody pracy duszpasterskiej. Nie traktować naszych stanowisk tak, jak gdyby o nic więcej nie chodziło,
jak tylko o kościelne jednostki administracyjne, na których wystarcza załatwić regularnie bieżące sprawy.
Nie spocznijmy, aż Bóg zapanuje w życiu Narodu. Nie dopuśćmy do wygnania Chrystusa z Polski.

Minęło osiemdziesiąt lat od nauczania Księdza Prymasa, a nasz wielki uczony Ksiądz Profesor Czesław
Bartnik3, znający z aptekarską dokładnością dzisiejszą
rzeczywistość, pisze:
Kryzys religii i wiary ma swoje źródło w inteligencji (ale dziś
ta prawdziwa wyniszczona, na jej miejscu funkcjonuje „inteligencja” wytworzona na użytek liberalnych potrzeb – B.W.) za-

41

KULTURA NARODU. FILOZOFIA – NAUKA – HISTORIA – SZTUKA – LITERATURA
czadzonej ideologią liberalną i technologiczną. Wydaje się, że
nadchodzi epoka, w której ludzie będą się dzielili na dwa wielkie obozy: na wierzących w Boga i niewierzących, na konsekwentnie religijnych i na antyreligijnych. Taki jest podstawowy
temat dzisiejszej historii. W tej sytuacji również po stronie katolickiej narasta liczba ludzi duchownych i świeckich; zwłaszcza
tych katolików, którzy odkrywają u siebie tak popłatne obecnie
korzenie żydowskie, dążących do „ratowania” religii katolickiej
przez radykalną liberalizację Kościoła, czyli przez dostosowanie
go do dzisiejszego nurtu liberalizmu i postmodernizmu, które
niszczą wszelką prawdę, dobro, piękno, prawo, religię, kulturę
a w końcu samą wolność i człowieka. Nieszczęście, że mało
kto w Kościele zdaje sobie sprawę, do czego zmierza cały ten
proces liberalizacji.

W 1932 roku Ksiądz Kardynał Hlond pisał: „wieje trupi zaduch moralnego rozkładu Europy”, w roku 2011
można to udokumentować.
Ksiądz Profesor Bartnik w dalszej części artykułu
omawia opublikowany 3 lutego 2011 roku, ogłoszony na
łamach „Süddeutsche Zeitung” Manifest 2011. Potrzeba
przebudzenia, którego autorami jest ponad 200 teologów
duchownych i – świeckich, także teolożek (jakżeby inaczej,
w Europie obowiązują parytety! Żadnej „dyskryminacji ze
względu na płeć”!), z obszaru języka niemieckiego, żądający pełnej przebudowy Kościoła katolickiego, sięgającej aż
do jego strony sakramentalnej, co w rezultacie prowadzi
do potężnego rozłamu. Wygląda to na nową wielką współczesną herezję. Czego ci „reformatorzy” żądają?
By Kościół katolicki, jeśli chce przeżyć i być potrzebny,
ustąpił w wielu punktach ze swej dyscypliny moralnej, by złagodził etykę seksualną, by zniósł ścisły obowiązek wierności małżeńskiej, by wprowadził rozwody na żądanie, by uznał związki
homoseksualne łącznie z adoptowaniem przez nie dzieci
i udzielił im liturgicznego błogosławieństwa; by dopuścił do
święceń prezbiteriatu i biskupstwa kobiet i żeby zniósł obowiązkowy celibat.
By kościół odstąpił od tradycyjnej teologii rodziny i sakramentalności małżeństwa, pozwolił państwu na decydowanie
o liczbie dzieci (jak w Chinach i Indiach) oraz przyznał państwu
prymat nad wychowaniem dzieci już od drugiego roku życia
i możliwość odbierania dzieci rodzicom, gdy zażąda tego czynnik społeczno-państwowy.
By każda kobieta miała pełną wolność dokonywania aborcji,
bez żadnych konsekwencji prawnych, państwowych i kościelnych.
By wolno było stosować wszelkie środki antykoncepcyjne, poronne, eugenikę, zapłodnienie in vitro, niszczenie zarodków […].
Do Komunii Świętej powinny być dopuszczane osoby rozwiedzione i żyjące w związkach bez ślubu kościelnego.
Żąda się wolności co do dogmatów i prawa do własnych poglądów religijnych, choćby były sprzeczne z zasadami wiary.
Należy zmienić ustrój Kościoła na „obywatelski”, gdzie każdy sobie jest kościołem i obywatelem równym w społeczności
religijnej.
Kapłani mieliby tylko sprawować Eucharystię, a w pozostałych sprawach powinni wieść prym świeccy, przede wszystkim
kobiety, którzy powinni współrządzić w instytucjach diecezjalnych i watykańskich, zarządzać parafiami, mieć prawo wybierania proboszcza.
Należy zwiększyć udział kobiet we wszystkich nabożeństwach liturgicznych, a także dopuszczać niewierzących i innych religii – by – „eksperymentowali” ze swoją wiarą.

Lista żądań jest jeszcze długa. Dla każdego kto samodzielnie ocenia – rozumie, o co w tym chodzi – myślę
– tyle wystarczy!
Ojciec Profesor Jacek Salij4 na pytanie o opinię na
temat polskich duchownych krytykujących Magisterium

42

Kościoła, postawę biskupów, a czyniących to z trybuny
zlaicyzowanych mediów, powiedział:
„Lękam się Greków, nawet kiedy przychodzą z darami”.
Ostrzegałbym moich współbraci w powołaniu kapłańskim i zakonnym. Kiedy jakaś stacja lub gazeta, które wiele krzywdy wyrządziły Kościołowi, zapraszają was do czynienia czegoś „dobrego” dla Kościoła, bądźcie ostrożni. Nie wypada księdzu […].
Występowanie księży zaprzyjaźnionych z laickimi mediami [dzięki Bogu, niewielu takich księży mamy – B.W.] infekuje dużą
część społeczeństwa pozbawionego zdolności samodzielnego myślenia, poszukiwania prawdy, infekuje antyklerykalizmem – zjawiska będącego pokusą „bycia trendy” – inżynierowie dusz posługują się tym narzędziem po mistrzowsku.

„Trupi zaduch moralnego rozkładu Europy” wieje od
roku 1789. Z przyspieszeniem od 1917-go – nie tylko
wieje – czyni spustoszenie, przybierając na sile w kolejnych dekadach XX wieku.
Bez żenady, nieskrępowanie, ma odwagę Europa
i świat „demokratyczny” głoszący „prawa człowieka”,
podkreślając prawa jednostki wobec totalitaryzmu, czcić
rocznicę wydarzenia, które było prostym zaprzeczeniem
wszystkich głoszonych zasad. Każdego roku 14 lipca
w Paryżu odbywa się defilada i uroczystość ku czci Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Rewolucji, która pochłonęła
miliony niewinnych ludzi uznanych za „wrogów rewolucji”,
posiadających nieodpowiednie pochodzenie stanowe, to
znaczy należeli do duchowieństwa, do szlachty. Zgilotynowano też wielu mieszczan i chłopów, którzy mieli odpowiednie stanowe pochodzenie, ale zarzucano im albo
nadmierną zamożność, albo przywiązanie do „zabobonu”, czyli wiarę w Boga. Jak można czcić rok 1789
i opowiadać o prawach człowieka nad grobami pomordowanych 200 tysięcy chłopów w Wandei, broniących
kościołów przed profanacją?
Dlaczego liberalna demokracja czci rok 1789? Dlatego, że to jest ich mit założycielski. Zwycięzcy piszą historię. To, co podaje się do wierzenia o rewolucji francuskiej, jest mieszanką zafałszowań, prymitywnych mitów,
półprawd. Najbardziej klasycznym przykładem jest samo
hasło rewolucji: „Wolność, równość, braterstwo”.
Taką historię pielęgnuje Francja, ale Ksiądz Prymas
pisał o „trupim zaduchu moralnego rozkładu całej Europy”, jak przedstawia się ten problem u drugiego lidera
unijnego – u Niemców?
5
Właśnie ukazał się wywiad z Bettiną Roehl pod tytułem: Lewacki wirus niszczy Zachód („Nasz Dziennik”, 3031 lipca b.r.), niemiecką dziennikarką i publicystką, autorką głośnej książki Zabawa w komunizm (780 stron!),
w której autorka opisuje, jak w latach 60-tych, w latach
powszechnego w Niemczech dobrobytu, na lewicowych
poglądach można było zbić pokaźny kapitał. Ekspansja
ruchu lewicowego, której towarzyszyła utrata kontaktu
z rzeczywistością, zaowocowała ruchem roku 1968,
a ruch ten wywiera coraz silniejszy wpływ na politykę
i kulturę Niemiec, na kulturę całej Europy, a właściwie na
to, co już tylko po kulturze europejskiej zostało.
Rewolucjoniści z `68 roku, a także wykarmione tymi
samymi ideami ich dzieci i wnuki, trzymają w żelaznym
uścisku zachodnią opinię publiczną, ich metody niczym nie
różnią się od taktyki komunistów. Wyznawcy ruchu `68
posiadają w Niemczech i na Zachodzie monopol na INTERPRETACJĘ FAKTÓW, mają wpływ na rządy i nadają
ton we wszystkich partiach politycznych, także konserwatywnych. Bożkami tego ruchu są Karol Marks, Zygmunt
Freud, Wilhelm Reich, a w tle Mao Tse-tung i inni czerwoni
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ludobójcy, od których, oficjalnie, dzisiejsi przedstawiciele
`68 odżegnują się, ale bardzo niemrawo i nieszczerze!
Struktury roku 1968 kierują przede wszystkim mediami, decydują o tym, co się w nich pojawia. Sprawują
kontrolę nad kulturą, edukacją, rozrywką, zwiększają
swój wpływ nad sądownictwem. Każdego roku dysponują 100 mld euro. Autorka wskazuje na konsekwencje
działania tego ruchu, które są katastrofalne. Zachód
przez ostatnie 200 lat wiódł na świecie prym we wszystkich ważnych dziedzinach. Szczyt dobrobytu osiągnął na
przełomie lat 60 i 70-tych, od tego momentu już tylko przegrywa. Ruch `68 jest immanentną niszczącą maszynerią!
„Proletariatem” ruchu są różnego typu mniejszości
i organizacje np. „Zieloni”. Mniejszości są w wyjątkowej
cenie – urzeczywistniają totalitarną zasadę: „dziel
i rządź”, liczne sieją destrukcję moralną. Przenosząc się
na naszą polską scenę. Ze zdziwieniem przeczytałam
tekst, w opolskiej edycji „Gościa Niedzielnego”
(12.06.2011), którego autorem jest Andrzej Kerner, tytuł
Opolska specjalność. Autor omawia tegoroczną pielgrzymkę mniejszości narodowych na Górę Świętej Anny,
które wymienia już w nadtytule: Niemcy, Romowie, Teksańczycy i … Ślązacy. Panie Redaktorze – Ślązacy to
„mniejszość”? Polecam książkę opolskiego Profesora
6
Franciszka Antoniego Marka Polscy Ślązacy oskarżają.
Niedawno, w czerwcu b.r., Pan Profesor gościł w Radiu
Maryja, w audycji „Rozmowy niedokończone”, która dotyczyła spraw Śląska i Ślązaków. Przypomniał, że
w Ameryce osada emigrantów ze Śląska, z początkowego
okresu XX wieku, nosi nazwę Panna Maria, nazwa na tablicy, przy wjeździe, napisana jest po polsku, a w języku
angielskim informuje, że jest to najstarsza osada POLSKA! Pytani mieszkańcy odpowiadają: „my dycki doma po
polsku rządzili, my zawdy byli Polakoma”.
Kazimierz Kutz, z PO, idzie dalej od Redaktora „Gościa”, uważa, że „Ślązacy to nie Polacy, że Ślązacy są
największą grupą narodowościową, której nie obejmuje
ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych”!
(Ciekawe, czy na przykład – Bawarczycy – to mniejszość, czy odrębność narodowa? A u nas – Górale, Mazowszanie, Łowiczanie…?)
Co powiedziałby, na takie wypowiedzi, Ksiądz Kardynał August Hlond? Ślązak, kochający Polskę i nigdy Śląska od Polski nie oddzielający?
W roku 1924, analizując życie katolickie na Śląsku,
po powrocie Śląska do Polski spod panowania niemieckiego, pisał:
Śledzę nasze życie religijne, jakże dzisiaj inaczej u nas, niż
dawniej! Właśnie pod względem religijnym i moralnym, o ile tu
dzisiaj gorzej […]. Jakiś katolicyzm okolicznościowy, z którym,
niby z tradycyjnym uzupełnieniem pojęcia Polaka, wystąpić wypada w święta narodowe i kościelne. Jakiś katolicyzm modny,
z którym wypada pokazać się na pogrzebie i na ślubie. Jeszcze
opłatek wigilijny i święcone wielkanocne, pasterka na Boże Narodzenie.

Krytykował Kardynał czytelnictwo niegodne Polaka
katolika (jeszcze nie było telewizji!). Apelował do kobiet
hołdujących ubiorom ubliżającym kobiecości (już w latach 20-tych!), podkreślał: „Polki tak się nie ubierają.
Skąd to przyszło?” Odpowiadał – „z Zachodu!”
Po objęciu urzędu Prymasa w Warszawie powiedział:
Chciałbym, aby nasza Polska była Polską katolicką i na
wzór wielkich praojców naszych szczerze oddana Kościołowi
i Stolicy Świętej. Obok chorągwi biało-amarantowej chciałbym
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częściej przy uroczystościach kościelnych widywać żółto-białą
flagę papieską, bo wierzę, że oczy, wpatrzone w te piękne kolory, nie znajdą upodobania w krwawej barwie nienawiści
i przewrotu. Gdy dusza polska ukocha herbową tarczę z tiarą
i złotymi kluczami, nabierze wstrętu do jakobińskich haseł i godeł.

Potrzeba, by wskrzeszona Ojczyzna utrzymała się na
wysokości swej chlubnej tradycji: POLONIA SEMPER
FIDELIS.
Wszystkie podkreślenia i autorstwo fotografii – B.W.

________________________

Pisząc o Śląsku, pragnę poinformować Czytelników,
że w Gliwicach, na małym, stuletnim cmentarzu przy ul.
Dolna Wieś, zachowały się dwa pamiątkowe groby o
znaczeniu historycznym, które przetrwały długie niemieckie czasy.
Starszy, z roku 1899, śp. Antoniego Jondy – „rolnika
i przełożonego szkoły” oraz jego żony Katarzyny (fot. na
okładce).
Na obelisku zamieszczona jest
prośba do „przyjaciół
Bożych” - o modlitwę.
(fot. obok)

Drugi, z roku
1921, z inskrypcją:
Spoczywający tu
Ś.P.
JAKUB JACHNIK
* 30.4.1884
†10.5.1921
Dał życie za
swój Śląsk
(fot. obok)
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Poeci polscy z Wileńszczyzny
W „Nad Odrą” nr 3-4 br. przedstawiliśmy zbiorowy portret poetów polskich z Wileńszczyzny.
Obecnie rozpoczynamy prezentację ich portretów indywidualnych. Autorem i realizatorem pomysłu jest Henryk Szylkin.
Cykl Poeci polscy z Wileńszczyzny poprzedza relacja wileńskiej dziennikarki z lipcowego spotkania zielonogórskiego
poety z twórcami polskimi żyjącymi na Ziemi Wileńskiej.

¢ Jadwiga Podmostko

SPOTKANIE Z HENRYKIEM SZYLKINEM

Pamiątkowe zdjęcie przed Domem Kultury Polskiej w Wilnie,
w środku – Henryk Szylkin.
Fot. Teresa Markiewicz

Po kilkuletniej nieobecności zawitał w ubiegłym tygodniu do rodzinnych stron, czyli do Santoki nad Żejmianą,
poeta Henryk Szylkin. Po drodze zahaczył o Wilno, by
zobaczyć się ze społecznością wileńską. Przywiózł kilkanaście egzemplarzy czasopisma społeczno-kulturalnego
„Nad Odrą”. Została tu przedstawiona na szerszą skalę
twórczość dzisiejszych polskich poetów z Wileńszczyzny.
Spotkanie odbyło się w sobotę, 2 lipca, w Domu Kultury
Polskiej.
Nazwisko, twórczość i osobowość tego wspaniałego
człowieka, poety, pisarza, publicysty rodem z Ziemi Wileńskiej, a wolą losu już ponad sześciu dziesięcioleci
zamieszkałego w Polsce, jest znana czytelnikowi. Jego
przystanią stała się Zielona Góra. To miasto też wpisało
się w życiorysy naszych twórców. Właśnie dzięki staraniom Henryka Szylkina wielu z nich otrzymało w druku
swoje pierwsze zbiorki poetyckie. Niejednokrotnie odkładając na dalej własne plany twórcze, redagował i wydawał tomiki wierszy autorów z Wileńszczyzny.
Henryk Szylkin pomagał też w roku 1985 przygotować do druku antologię Sponad Wilii cichych fal, składającą się z wierszy poetów, należących do koła literackiego przy dzienniku „Czerwony Sztandar”.
Była to pierwsza edycja literacka w języku polskim
wydana na Litwie po wojnie. Świat się dowiedział, że
w Wilnie istnieje polskie środowisko literackie! Dodatkowym na to dowodem stała się napisana przez pana Henryka we współautorstwie z Dorotą Szagun nieduża bibliograficzna książka Polskie pióra znad Wilii (1985-2000).
Wydana w Zielonej Górze w r. 2008 piękna edycja
jubileuszowa w związku z 80. rocznicą urodzin i 50-
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leciem pracy twórczej Henryka Szylkina pt. Jesienna
księga losu jest swoistym podsumowaniem wielkiego dorobku literackiego autora ponad 20 zbiorków własnej poezji i prozy, laureata wielu nagród literackich.
Tak, podsumowaniem, ale na szczęście nie zakończeniem! Pan Henryk nie odłożył pióra. Już wiosną 2010 r.
wydał tomik, jakże wzruszających, pełnych ekspresji Sonetów Ostrobramskich. I oto kolejne osiągnięcie – współpraca z miesięcznikiem „Nad Odrą” i prezentacja poetów
wileńskich.
W spotkaniu, które się odbyło w miłej, prawie rodzinnej atmosferze, udział wzięli: prezes Republikańskiego
Stowarzyszenia Literatów Polskich na Litwie Aleksander
Sokołowski oraz jego zastępca Aleksander Śnieżko, docent Katedry Polonistyki na Uniwersytecie Pedagogicznym Halina Turkiewicz, zastępca red. naczelnego
pisma „Magazyn Wileński” Henryk Mażul, prezes-dyrektor Centrum Kultury Polskiej im. St. Moniuszki Apolonia Skakowska, prezes Związku Plastyków Polaków na
Litwie Władysław Ławrynowicz, a także Teresa Markiewicz, Regina Pszczołowska, Wojciech Piotrowicz oraz całkiem młode, ale rokujące dobre nadzieje młode pokolenie:
Marzena Mackojć, Darek Kaplewski, Tomek Tamosziunas.
Zrozumiałe jest, że rozmowy toczyły się wokół publikacji w miesięczniku przywiezionym z Zielonej Góry.
Programową pozycją jest artykuł Haliny Turkiewicz Kochać dwa kraje urocze, czyli o współczesnej poezji polskiej na Litwie. Autorka w przekroju ukazuje odradzanie
się po wojnie polskiego życia literackiego na Wileńszczyźnie, które, chociaż w bardzo wolnym tempie, ale się
rozwijało i absolutna pustka nigdy nie zaistniała.
Radosną niespodzianką stało się dla Teresy Markiewicz nie tylko opublikowanie jej wierszy w tym „wileńskim” numerze czasopisma „Nad Odrą”, ale też obszerna
recenzja o całokształcie jej poezji autorstwa znanej zielonogórskiej publicystki Doroty Szagun. Znalazły się
w tym numerze również wiersze Szostakowskiego, Mażula, Rybałko, Pszczołowskiej, Mackojć, Tamosziunasa, Kaplewskiego, Jakubowskiej oraz innych autorów wileńskich.
Jak podkreślił gość z Polski, zamierzenia redakcji
„Nad Odrą” idą w kierunku rozszerzenia publikacji o tematyce wileńskiej. Uważa, że takim zasłużonym dla Wileńszczyzny ludziom, jak śp. Jerzy Surwiło, mają być poświecone nie tylko poszczególne publikacje, ale też
osobne książkowe wydania. „Tylko kto je napisze?” –
padło retoryczne pytanie z ust pana Henryka, który następnie w rozmowie z „Kurierem” podkreślił, że ceni poetów z Wileńszczyzny za ich wierność swoim małym ojczyznom, za pewność co do tego, że ich miejsce jest tutaj, na Ziemi Ojców.
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– A my, w Macierzy, staramy się dopomagać rodakom i promować ich osiągnięcia – zapewnił.
Gość z satysfakcją przysłuchiwał się recytacjom poetów, z uwagą odniósł się do patriotycznych wierszy
Apolonii Skakowskiej, która też wręczyła mu pamiątkową
księgę o działalności prowadzonego przez nią Centrum.
Na zakończenie były serdeczne życzenia, kwiaty i toasty za przyszłe poetyckie sukcesy. Henrykowi Szylki-

nowi wyrażano serdeczną wdzięczność za wieloletnią
i oddaną troskę o rozwój poezji „wilniuków”, a także za
przybycie do nas. Z kolei Aleksandrom: Sokołowskiemu
i Śnieżce, którzy byli sponsorami spotkania, dziękowano
za miłe i gościnne przyjęcie.
£
„Kurier Wileński. Dziennik polski na Litwie”,
09-11.07. 2011, s. 10.

¢ Henryk Mażul
Henryk Mażul urodził się 1 stycznia 1953 roku na Wileńszczyźnie. Po ukończeniu Mejszagolskiej Szkoły Średniej
zdobył dyplom polonisty w Wileńskim Państwowym Instytucie Pedagogicznym. Będąc studentem, w roku 1972 debiutował wierszem na łamach prasy. Swe utwory publikował w kilku antologiach poetyckich, w tomikach Doszukać się orła,
Iliady, 22 wiersze oraz niedowidzę, niedosłyszę, niepokoję się. Zebrał i wydał tom spuścizny tragicznie zmarłego poety
wileńskiego Sławomira Worotyńskiego Kontrasty i analogie. Był jednym z animatorów współczesnego polskiego środowiska literackiego, aktywnie się udzielał biało-czerwonemu odrodzeniu na początku lat 90. ubiegłego stulecia nad Wilią.
Zawodowo od czasów studiów po dzień dzisiejszy pracuje w ukazującej się na Litwie prasie polskojęzycznej
(obecnie – w miesięczniku „Magazyn Wileński”). Jest laureatem „Orlego Pióra” – nagrody przyznawanej przez Związek Polaków na Litwie dla najlepszych dziennikarzy.

Wileńszczyzna

***

jakże często
twe kontury na mapie zakreślam
a one
wciąż rysowi oporne
ręka po Jałcie ślepa
inne granice
państwa nowe

kiedy nicość niosę
tak mi goło-boso

oczy ku niebu wznoszę
tam pomocy szukając
gdzie Stwórca
przy chmur żarnach stojący
proroczo nuci
że co na kimś się mełło
na tobie się skrupi

wtedy z krzyża obok
Chrystus patrzy w obłok

wzrok w ziemię wbijam
tak głęboko sięga
jak na waleta z wiecznością
śpią rodzice
gdzie Olany cmentarne

od lat
rozmieniam się
na drobne
na bilon tak miałki
że wstyd go nawet
na jałmużnę przeznaczyć
żebrakom sprzed Ostrej Bramy

dość tego
bo pojąć nie mogę
czy to macosza historia mnie
czy to ja
do snu tarmoszę
jak krnąbrnego bękarta
i po Polsce
tren słychać

kiedy wieczność taszczę
jakbym brnął przez chaszcze
staję więc jak wryty
o sens naprzód pytam

na drobne

padam
na orła na reszkę
na łeb zbity
nie dźwięczę
drugi obieg
ma to do siebie

życie jest sypkie
życie jest sypkie
szczególnie przez palce
lewej ręki
przybocznej straży serca
niestety
nie skleja się z tego stożek
na kształt wiekopomnej piramidy
Cheopsa
ani się skleja w marmur
nieśmiertelność
kojarząc z człowiekiem
życie jest sypkie
jako miał węglowy
od którego
ciepła tyle
ile dziur w niebie
życie jest sypkie

***
Na klęczkach bym ku Polsce ruszył
Poprzez kolczaste druty granic,
Gdyby nie Wilno, które z duszy
Nie da się wykołować za nic.
Myślami zdążam więc za Grodno,
A sam wsłuchany w Wilii poszum
Wraz z Ostrobramską w parze zgodnej
Za dwie Ojczyzny modły wznoszę.

Opracował Henryk Szylkin
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¢ Stanisław Srokowski

Z kart historii najnowszej

ŻYCIE WŚRÓD PISARZY, AGENTÓW I INTRYG
II
Zapiski:
9.04.81
Będąc w Warszawie, zadzwoniłem do ambasady kanadyjskiej. Dlaczego? Dlatego, że kilka dni wcześniej ktoś
z ambasady zatelefonował do redakcji „Odry”, sądząc, że ja
tam pracuję, z zamiarem spotkania ze mną. A powiedziała mi
o tym zaufana sekretarka. I oto dowiaduję się od pani z ambasady, że istotnie, wykonali taki telefon, ponieważ chcieli ze
mną porozmawiać o kulturze, literaturze, książkach, tłumaczeniach. Jednak koledzy z „Odry” poinformowali ambasadę,
że nie znają mego telefonu, co było oczywiście kłamstwem,
bo znają doskonale. Zasugerowali też, że lepiej będzie, jeśli
człowiek z ambasady porozmawia z nimi, czyli z redakcją
„Odry”, a nie ze mną. No i właśnie jedziemy do „Odry” – poinformowała mnie pani z ambasady. Tak się zachowali koledzy
pisarze.

Nic dodać, nic ująć.
***
W dokumencie Komendy Wojewódzkiej Milicji
Obywatelskiej we Wrocławiu 6.04.1981 r., Zastępca
Naczelnika Wydziału III, kpt. mgr E. Zarzycki pisze do
Naczelnika Wydziału III Komendy Wojewódzkiej MO
w Łomży w sprawie uczestnictwa wrocławskich pisarzy
w „Łomżyńskiej Wiośnie Poetyckiej” i charakteryzuje
główne postaci tego spotkania:
Marianna Bocian […] w zależności od jej aktualnego stanu psychicznego, spowodowanego samotnością i skłóceniem
z większością osób ze środowiska literackiego Wrocławia,
potrafi zająć nieprzewidywalną zgoła postawę opozycyjną
wobec wszystkich i wszystkiego
Urszula Kozioł […] posiada ugruntowaną pozycję w środowisku literackim Wrocławia i kraju. Zarówno ten fakt, jak
i poparcie ze strony wpływowych osób z ZLP, powodują, że
gotowa jest do akceptacji i popierania każdej inicjatywy literackiej, bez względu na jej zabarwienie polityczne. W życiu
publicznym zachowuje postawę dwulicową… Skłócona z Marianną Bocian, a blisko powiązana z Jackiem Łukasiewiczem,
który również ma wziąć udział w łomżyńskiej imprezie. W toku kontroli operacyjnej wymienionych osób proszę zwrócić
uwagę na:… ewentualne „spięcia” między Bocian a Kozioł
i zajęcia stanowiska w tej sytuacji przez J. Łukasiewicza…

Bezpieka po raz kolejny wychwytuje konflikty środowiskowe dla swoich celów. Bo cóż innego znaczą
słowa o „spięciu” między dwiema paniami i ewentualna
reakcja na nie Jacka Łukasiewicza. Wiedza ta przyda
się do podgrzewania konfliktu i napuszczania jednych
na drugich.
23.04.81
W południe skoczyłem do dziennikarskiego baru. Nic rano nie jadłem, więc zamówiłem suchą bułkę. Nagle za plecami stanęła moja ulubiona pieszczoszka, U. Kozioł. Coś tam
mruknęła pod nosem, by wreszcie słodkim lisim głosikiem objawić mi, że nie otrzymałem stypendium ZLP. I dodała tonem
najwyższego zatroskania, że ona bardzo walczyła o mnie,
tylko paskudna większość była przeciwko mnie… Malutka,
niewinna służebnica prawdy […].
07.06.81
Dyskusja „Odrodzenia” na temat stanu nauki we Wrocławiu.
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Ciekawa, mądra. Głosy: doc. Goćkowskiego, Pigonia, innych.
Młoda kadra szczególnie dynamiczna. Kpina z docentów
marcowych.

***
Porucznik J. Ginejko po rozmowie z Franciszkiem
Sikorskim, 24.06.1981 roku sporządza „Notatkę służbową”, w której opisuje nastroje wśród wrocławskich
pisarzy, kto z kim trzyma, kto jakie ma szanse, kogo się
wynosi, a kogo ściąga w dół, a także kto złożył legitymację partyjną.
W środowisku powszechnie znana jest pogłoska, że
oprócz L. Herbsta rzekomo złożyli także swoje legitymacje
partyjne B. Kierc, J. Kellera i A. Więckowski […]. F.S. stwierdził, że nadal bardzo istotną rolę w życiu i działalności oddziału ZLP odgrywa tzw. „grupa odrzańska” z U. Kozioł i M.
Orskim na czele. Zdaniem F.S. grupa ta wywiera wpływ… na
oceny indywidualne poszczególnych literatów […]. Zauważalne jest narastanie w środowisku niechęci do St. Srokowskiego. Niechętny stosunek do niego przejawiają zarówno
poszczególne grupy, jak i literaci nie związani bliżej z tymi
grupami. U podłoża takiego stosunku do Srokowskiego leży
zdaniem F.S. przede wszystkim zwyczajna ludzka zawiść.
Srokowski bowiem nie zwracając zbytniej uwagi na opinie
środowiska pracuje twórczo z dużą energią, systematycznie
wydając nowe utwory, co stawia go w roli lidera […] Od pewnego czasu nieprzechylny stosunek do Srokowskiego zdradza także Worcell, w przeszłości pozostający z nim w stosunkach wręcz przyjacielskich […].

Nic nowego. Ataki na Srokowskiego idą ze wszystkich stron. Nadal ze strony esbecji i środowiska. O tym
przekonamy się za chwilę. Zajrzyjmy do Zapisków:
29.06.81
Ostatnia partia Kochanka gwiazd. Zmieniam tytuł na Sen
Belzebuba. Pozostał mi dzień do oddania końcówki maszynopisu.
Pierwszy numer „Odrodzenia”. Pismo wychodzi w Jeleniej Górze. Wysłałem gratulacje, jako „Odrodzenie” - klub.
24.07.81
Kolejki w sklepach […]. Ludzie stali się nerwowi, agresywni, zaczepni. Bija się, kłócą. Patrzą na siebie wilkiem. Kupują już wszystko, co jest pod ręką: sól, gazety, cukier, papierosy, kołdry, baterie, żarówki, alkohol, byle by mieć. Już się
zaczyna handel wymienny. Coś za coś. Strasznie to wygląda.
[…] Po południu mam spotkanie […] na temat założenia spółki wydawniczej. Chcę zainicjować nową oficynę we Wrocławiu. Pojutrze natomiast ogólnopolskie spotkanie założycieli
Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych. W Miliczu. Jadę zaprezentować nasz statut. Opracowałem go z myślą o nowej
sytuacji w kraju, biorąc pod uwagę silne tendencje demokratyzowania społeczeństwa. Zgadzam się z tymi tendencjami.
29.07.81
Ułożyłem program nowego wydawnictwa „Vratislavia”. Ci,
co słyszeli o tym, twierdzą, że to idealizm. Może? Ale bez
idealizmu życie jest straszne. Więc tym się ratuję. Stwarzam
idee, może bez szans na wcielenie, ale zawsze coś się dzieje.
31.07.81
[…] przyszedł doc. Goćkowski, sympatyczny i wielce
idealistyczny człowiek. Dałem mu ”Wiadomości” z dyskusją
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o nauce. Był przejęty, szybko nerwowo przeglądał. No, a potem zainicjowaliśmy działalność niezależnego uniwersytetu
we Wrocławiu na zasadach społecznych. Goćkowski wystąpił
w dyskusji redakcyjnej z propozycją powołania zawodowego
uniwersytetu niezależnego w mieście. […] Ja opracowuję
program, on listę wykładowców. Chcemy ruszyć całą rzecz
już od października. Robię to, nie pytając nikogo o pozwolenie, w granicach swojego klubu „Odrodzenie”. Nazwa Uniwersytetu: Wrocławski Społeczny Uniwersytet Powszechny.

Jak widać, porywała mnie pasja, chciałem tworzyć,
budować, wyznaczać nowe granice wolności. Ja tu
propaguję wielkie idee, a rzeczywistość skrzeczy.
15.10.81
Łoziński opowiadał mi, jak to wpadł do niego Orski i…
oznajmił, że Srokowski zakłada spółdzielnię wydawniczą. –
Jak mu przeszkodzić? – zapytał Łozińskiego, płonąc wściekłością. Łoziński odparł, wedle własnej relacji, że podoba mu
się to. Orski zbladł… i oniemiał. Łoziński twierdzi, że podobnie zareagował Łukasiewicz, łapiąc się za głowę: – Że też my
nie wpadliśmy na to. – I także dodał: jak przeszkodzić tej
sprawie. A U.K., która doprowadzona do wściekłości wiadomością o tej inicjatywie, spiła się dokumentnie. Łoziński,
o dziwo, stracił swoją agresywność wobec mnie […].

Dziś wiemy, że Mieczysław Orski, obecny redaktor
naczelny „Odry”, miał swój epizod esbecki. Własnoręcznie podpisany dokument o współpracy, jako TW „101”,
widnieje w aktach IPN. A „Odra” nie poparła lustracji.
14.12.81
[Stan wojenny]. W radiu idą tylko wojskowe komunikaty
i żołnierskie pieśni. […] Czynny tylko program I. W TV to samo. Drugi program nie działa. Spikerzy w wojskowych mundurach. Żołnierskie filmy, zespoły, pieśni. Ulice widoczne z mojego okna raczej puste. Migają tylko wojskowe i milicyjne wozy. Radio i telewizja przynoszą wciąż nowe komunikaty, ogłoszenia i zarządzenia. W ogromnej większości dotyczą one pozbawienia lub ograniczenia praw obywatelskich. Wszystkie
zebrania, narady, zjazdy, sesje i kongresy, w tym Kongres
Kultury Polskiej, zostały zerwane. Rozwiązane związki zawodowe (niby zawieszone), zrzeszenia, organizacje studenckie,
stowarzyszenia twórcze itp. Co się dzieje w fabrykach? Nie
wiem. Siedzę w domu, ale mam ochotę wyjść. Pójdę do redakcji, dowiem się, co u nas. Z komunikatu wiem, że niemal
cała prasa zawieszona. Wychodzą tylko dwa centralne dzienniki. „Trybuna Ludu” i „ Żołnierz Wolności” oraz dwadzieścia
kilka tytułów w terenie. Czasopisma zawieszone. Jak długo to
potrwa? Co zrobią z nami? Urlopy? Przydział innej pracy? Jak
zareagują na to wszystko robotnicy? Co uczynią chłopi?
Stan wojenny to nic innego niż gwałt zadany narodowi.
Gwałt zadany wolności.
15.12.81
[…] napisałem wiersz – 13 grudzień. Poczułem przypływ
gniewu, buntu.
13 GRUDNIA
Tej nocy mój mózg dziobały złe sny- sępy
obudził mnie lęk
w powietrzu krążyły czerwone plamy
w radiu szedł Chopin niepojęty
o tej porze
zobaczyłem jego twarz gorzką i ponurą
a oczy Chopina wypełniały śmiertelne przeczucia
ból i cierpienie
I wtedy usłyszałem złowrogi głos komendy
rozstrzelać naród
pękła przestrzeń
jakieś dziecko krzyknęło na ulicy
pod moje nogi padł martwy gołąb
w dławionym gardle Ojczyzny umierała
wolność
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15.12.1981
Po 12.00 wyszedłem z domu. Ze strony Żmigrodzkiej nadjeżdżały czołgi. Sądziłem, że zatrzymają się na rogatkach
miasta. Jechały jednak dalej. Ludzie patrzyli na ten widok ponuro, ze smutkiem i przygnębieniem. Kawalkada czołgów rosła. Naliczyłem kilkanaście, chyba z 17. Zjawiły się też wozy
pancerne. Poczułem po raz drugi wielkie zagrożenie. Pierwszy raz to się zdarzyło wtedy, kiedy słuchałem radia i przemówienia Jaruzelskiego. Tym razem było to zagrożenie fizyczne, dosłowne, naoczne. Turkot gąsienic, dudnienie wozów, dymy i spaliny, potężne cielska opancerzonych cyklopów, zmaterializowana śmierć znalazła się na wyciągniecie
ręki. Nigdy nie widziałem z bliska takiego obrazu. Ciężkie,
przygnębiające widoki. Na czołgach młodzi żołnierze, martwe
twarze, oczy niemo wpatrzone w bruk. Przed mostem kawalkada zatrzymała się. Dostrzegłem, że tam dalej, w głębi ulicy,
za mostem powstał jakiś większy ruch. Zrezygnowałem
z tramwaju, szedłem pieszo przez most, równolegle do czołgów. Przyglądałem się twarzom żołnierzy. Były napięte, albo
martwe. Chwilami drgały, jakby niepewne losu, jaki ich czeka.
Karabiny maszynowe, ogromne lufy dział, ta przerażająca
masa żelastwa robiła mocne wrażenie. Ludzie patrzyli niemo.
Kobiety były blade. Dzieci otwierały szeroko usta. Czołgi parły,
nieustępliwie, groźnie. Za mostem powstał tłok. Okazało się,
że z drugiej strony, od dworca Nadodrze nadjeżdżają wozy
pancerne i chyba z trzydzieści samochodów milicyjnych.
W sumie wszystkich pojazdów, a liczyłem w miarę dokładnie,
było około 60. Stały od mostu do mostu. Milicjanci w mundurach ZOMO pełnili w odstępach po 10 metrów straże. Byli to
mężczyźni silni, odpasieni, cynicznie uśmiechnięci. Ich wiek:
30-40 lat. Zagrodzili przejście w stronę ZNNTK. W tę stronę
wjeżdżały czołgi. Patrzyłem na to z przygnębieniem, lękiem
i niepewnością. Mijające mnie kobiety mówiły: „I oto Polak
idzie na Polaka”, „Doczekaliśmy się tego, żeby brat kierował
broń do brata”. Strzępy zdań urywały się. Ginęły za mną.
Oczy kobiet były smutne. Starzy mężczyźni ponuro przyglądali
się tej manifestacji siły i cynizmu. Jakiś człowiek spytał mnie,
czy wiem, co się stało w PAFAWAGU (w fabryce wagonów).
Odpowiedziałem, że nie wiem. Jakiś inny usłyszał pytanie
i zaczął opowiadać, jak pacyfikowano zakład. Opancerzone
wozy z całą mocą staranowały mury, bramy, drzwi i ściany,
i wjechały do środka. Milicja wyrwała ludzi i pogoniła do milicyjnych samochodów. Szukano tych z „Solidarności”. Młodzi
chłopcy uciekali na dachy. W podobny sposób spacyfikowano
inny zakład, DOLMEL. Ludzie siedzieli oparci jeden o drugiego. Pytano, kto jest z „Solidarności”. Nikt się nie zgłaszał.
Pewnie ustalali taką taktykę. Milicja brała po kilku i wywoziła
w sobie znane miejsca.
Stojące obok mnie kobiety załamywały ręce. Były bliskie
płaczu. Panowało przygnębienie i rozpacz. Słyszało się tylko
głosy: „taki wstyd… i do tego doszło… ludzie przeciw ludziom… Polak wytacza działo przeciwko Polakowi.”
Pewnie zbyt długo obserwowałem, bo podszedł do mnie
milicjant i poprosił (grzecznie), żeby się rozejść. Spytałem go,
dokąd te czołgi idą. Odpowiedział zimno: Prosto. I stanowczo
zażądał, żebym się oddalił. Odszedłem z dwadzieścia metrów
i dalej się przyglądałem. Inny podszedł do mnie (było ich
dwóch) i kategorycznie zażądał, żebym odszedł. Raz jeszcze
spytałem, co to wszystko znaczy. Nic – odpowiedział. Jak to,
spytałem, po coś jedziecie? Rozejść się – krzyknął. Drugi patrzył na mnie bezradnie i od niego ledwie usłyszałem: nie
wiem. Mówił tak, jakby się wstydził, że coś takiego robi.
Od ludzi z ulicy dowiedziałem się, że będą pacyfikować
ZNTK. A więc znowu przemoc, siła, łamanie wolności żelazem, stalą. Wieczorny dziennik doniesie, że w kraju spokój,
a przetrzymano tylko kilku wichrzycieli. W fabrykach pracują
dziesiątki tysięcy ludzi.
15.12.81 (noc)
Z zaskoczeniem… wysłuchałem telewizyjnego wystąpienia Żukrowskiego. Bronił zdecydowanie stanu wojennego.
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Coś mówił o sejfach, zabezpieczonych dowodach różnych sił,
które coś knuły, ale nie wiem, jakie to dowody i jakie siły coś
knuły. Chciałbym znać prawdę, nawet najbardziej gorzką.
Z kabotyńskim wystąpieniem ustawił się do kamery płk
Przymanowski. Bredził różne rzeczy, a chciał mówić o Jaruzelskim, niby prywatnie, a plótł piąte przez dziesiąte.
16.12.81
W redakcji czekała… karta urlopowa. Do odwołania […]
Na powitanie Nowego Roku napisałem wiersz:
CISZA 13 GRUDNIA
Nie słychać żadnego komunikatu
nikt nic nie mówi
tylko w kilku oknach palą się
świece
i czyjeś oczy martwo patrzą
przez szybę
nad Ojczyzną unosi się
wielki grzbiet
mroku.
1.01.1982
05.01.82
Opowieść młodego chłopca ze wsi: Przyszedł do nas, do
szkoły jakiś oficer i zaczął nam opowiadać o tym, jak to dobrze
się stało, że ustalono stan wojenny, dzięki temu ruszy gospodarka, a ludziom nic złego się nie stało i nie stanie. Chłopiec
twierdzi, że młodzież rzuciła się na oficera z lawiną pytań, na
które nie był w stanie odpowiedzieć, jąkał się, był zakłopotany,
a młodzi nie krępowali się, walili, co im ślina na język przyniesie. Młodzi nie zamknęli się w lęku, jak wielu starszych.
Opowieść młodego człowieka, który był zatrzymany na
MO, w sprawie napisu na murze. Ktoś wyrysował szubienicę,
a działo się to w małym miasteczku, i powiesił na niej wyrysowaną kukłę milicjanta. Naturalnie, zaczęło się poszukiwanie
winnych. Przesłuchano kilkunastu chłopaków z pobliskich
szkół. Ten, co opowiadał, widział, jak jego kolega został
wprowadzony do specjalnego pokoju, gdzie w dwu szeregach
stali milicjanci i przechodzącego kopali w nerki, a także bili po
twarzy. Gdy przeszedł przez ten szereg – szpaler, padł na
próg następnego pokoju. Wynieśli go. Chłopak obserwujący tę
scenę załamał się i sypnął tego, który namalował szubienicę.
Teraz chodzi przygnębiony i nie wie, co z sobą zrobić.
Ileż dramatów rośnie w duszach młodych chłopców?!
17.03.82
OJCZYZNA
śnieg
topnieje, odsłania
kra
płynie, zapomina
światło
chmura i deszcz
ogłaszają, ogłaszają
a ty
goisz się
goisz z zaciśniętymi
ustami
24.03.82
Worcell poparł stan wojenny.
29 lub 30.08 .82
Nowe szaleństwo, zacząłem czytać w oryginale „Odyseję”
– wersję nowogrecką, w dimotiki. Bawię się i płaczę, męcząc.
Pierwszy rozdział o Odysie, który ma być więziony na wyspie
przez Kalipso, i rozmowa o tej sprawie między Zeusem a Ateną, zupełnie mnie pochłonęły. Niektóre zdania w pełni rozumiem, całe, od kropki do kropki, innych domyślam się, a jeszcze inne sprawdzam ze słownikiem. Najwięcej kłopotów spra-
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wiają idiomy, te przeklęte zrosty i złożenia, oraz te wszystkie
szorstkości i chropowatości, które stanowią istotę języka. Drugi rozdział brzmi (tłumaczę dosłownie): „Atena idzie do pałacu
Odysa”
28.01.83
Wczoraj „Pegaz”. A w nim stare byki: KTT, Passent…,
Kałużyński. Znany układ. I kolejna faza lansowania swoich.
Znowu bez zmian. Niby świat się zawalił, a ci po swojemu,
trajlują i bajdurzą. Ziemia jednak za mało drżała tamtego lata,
1980 r.
List z Krakowa. Odrzucony poemat. WL nie odważyło się.
Pani Krzymuska pisze mętnie: „Zapoznaliśmy się z Pana poematem „To ja, twoja krew teraz”, zasięgnęliśmy też opinii lektora spoza wydawnictwa. Musimy przyznać, że Pański utwór
sprawił nam kłopot, jeśli idzie o podjęcie decyzji jednoznacznej. W sferze ocen i sądów utwór jest kontrowersyjny. […]
Choć pisany jest szczerze, wręcz z pasją, to brak dystansu
stwarza przeróżne mielizny. […] Czy temat jest w stanie je
zrównoważyć? Tu opinie recenzentów są odmienne. […]
A może poemat, poszerzony o inne teksty, stanie się za jakiś
czas zalążkiem nowego Pańskiego tomiku?
Łączę wyrazy poważania
Katarzyna Krzymuska
A oto początek tego poematu:
CHRONIKA POLONORUM
Polsko,
widziano cię, jak się łajdaczysz.
Twoi synowie się szmacą.
Kto nam zmyje brud z sumienia,
Ojczyzno?
Całuję twoje stopy,
kurz na ustach i twoją wzgardę.
Sypię sól na twoje rany.
Jestem twoją chorobą, Ojczyzno.
Twoją kroplą krwi i smutną pieśnią.
Biegam uwiązany do łańcucha przez twoje podwórka.
Moje ciało krwawi. Mój oddech coraz wolniejszy.
Tętno zamiera.
Ojczyzno, modlitwo banitów.
Tęsknoto obieżyświatów.
W kopalni „Wujek” widziano carski cień na ścianie.
W domach zasunięto zasłony na oknach.
Od bramy do bramy
podjeżdżał pusty wóz,
a śmierć siedziała okrakiem
na grzbietach koni.
Obejrzyjmy kartę choroby,
Polsko.
Kronikę wypadków.
Poznański czerwiec. I milczą tamte drzewa.
Groby zawiał śnieg.
Stare kobiety krążą w samotności.
Gdańsk. Z cmentarzy wykradziono ciała zabitych.
Duchy się zbiegły u rozstajnych dróg,
a wewnątrz mieszkań topi się wosk.
Kronika Polaków to coraz więcej dróg,
po których widać coraz więcej pustych wozów.
Coraz więcej spala się świec.
Coraz smutniejsze są nasze córki i matki.
Coraz szczelniej zasłania się okna.
I coraz cichsze są rozmowy.
Kronika Polaków to coraz dłuższa lista
relegowanych, internowanych, więzionych
i skazanych na wygnanie.
Coraz częściej dzwonią więzienne klucze.
Kronika Polaków to ślad narodu,
który nie chciał umrzeć.
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Mała dygresja. Z NSZZ „S” Rolników Indywidualnych we Wrocławiu byłem związany od początków jego
powstania. Wspomagałem ruch chłopski, zostałem
rzecznikiem jego idei i doradcą.
Gdy się rodziła „Solidarność Walcząca”, z miejsca ją
wsparłem. Byłem pod silnym wrażeniem jej programu
politycznego, szczególnie hasła: „Tę władzę trzeba pozbawić władzy”. Kornel Morawiecki nie ukrywał swojego celu. Mówił jasno, wyraźnie i jednoznacznie: Walczymy o wolną Polskę. Nie o jakiś socjalizm z ludzką
twarzą, tylko o wolną, niepodległą Polskę. To mi imponowało. Był on dla wielu z nas, tutaj, we Wrocławiu,
współczesnym Piotrem Wysockim. Hasła, które głosił
i wcielał w życie, przypominały do złudzenia słynne słowa Wysockiego, wyryte potem na jego płycie nagrobnej:
„Wszystko dla Ojczyzny, nic dla mnie". W moim domu powstała komórka kolportażowa. Spotykałem się tutaj tylko z kilkoma zaufanymi ludźmi, gromadziłem podziemne materiały i roznosiłem je po domach, pozostawiałem też w placówkach kultury, klubach, ośrodkach
zdrowia itp.
W początkach 1987 r. Romuald Winciorek, wiceprezes „Solidarności” chłopskiej, powiadomił mnie, że
chciałby się ze mną spotkać Kornel Morawiecki. Natychmiast ustaliliśmy, że o tym, gdzie i kiedy się spotkamy, zdecyduje sam Kornel. Niestety, bieżące wydarzenia, jego aresztowanie i wymuszony wyjazd za granicę uniemożliwiły realizację tego planu. Poznaję Kornela osobiście dopiero w 1988 r., gdy zjawia się niespodziewanie w naszym domu. A niedługo potem przybywa do nas jego najwierniejsza łączniczka, Hania Łukowska-Karniej. Od tej pory spotkamy się często i przyjaźnimy się do dziś.

fot. powyżej
Spotkanie w naszym domu
Kornela Morawieckiego (drugi
z prawej), Andrzeja Kołodzieja
(w środku) i innych członków
i sympatyków „SW”, z kraju i ze
świata.

Po ogłoszeniu stanu wojennego i wywaleniu mnie z
redakcji „Wiadomości” (nie przeszedłem tzw. weryfikacji),
po blisko dwu latach bezrobocia, kiedy nie mogłem znaleźć żadnej pracy we Wrocławiu, zatrudniłem się w gazetce zakładowej Zagłębia Miedziowego „Nowa Miedź”.
Nie mogłem przewidzieć, że utonę tam na lata. W mieście panowała ciężka atmosfera. Po dramacie i niedawnej śmierci (31 sierpnia 1982 r.) górników, których zaatakowało ZOMO i zginęli: Mieczysław Poźniak, Andrzej
Trajkowski i Michał Adamowicz, a także zostało rannych
jedenastu innych, pamięć o tej tragedii była bardzo żywa.
Napięcie wśród górników nie wygasło. Ruch podziemny
miał wiele odnóg. Lubin był wstrząśnięty katowaniem
ofiar, które oskarżono o „terroryzm i podkładanie bomb".
Wśród nich był bliski członek mojej rodziny, ze strony bratowej, Jan Stanisław Zabielski. Został aresztowany, o ile
pamiętam, 19 stycznia 1983 roku. W trakcie przesłuchań
kaci znęcali nad nim i nad jego kolegami w sposób
straszliwy. A on milczał. Nie sypał. Mimo że skatowali go
niemal na śmierć. Potem opowiadał, jaką gehennę przeżył. Bili go po głowie, po nerkach, bestialsko walili krzesłami po plecach, aż mu uszkodzili kręgosłup. Nieraz
zjawiało się w celi czterech i pięciu oprawców naraz i kopali go do utraty przytomności. Podał sprawę do sądu,
ale sąd umorzył. A zaczęło się od niewinnej pomocy rodzinom zabitych i internowanych oraz kolportowania
„Z dnia na dzień" i „Solidarności Walczącej". Dostał wyrok
3 lata więzienia. A potem wyjechał z kraju i nie mógł już
do niego wrócić. Obecnie mieszka w Australii.
Naturalnie, jadąc do Lubina, wiedziałem o wszystkim.
W rodzinie się o tym mówiło. Wspominam dlatego, by
oddać nastrój i atmosferę tamtego czasu. Wieść, że po likwidacji „Wiadomości” zostałem karnie zesłany do Lubina, rozeszła się po mieście dość szybko. Wśród górników
i nadzoru górniczego pracowało wielu byłych moich
uczniów i znajomych z Legnicy, z Technikum Elektroenergetycznego. Oni pierwsi zjawili się w nowej mojej redakcji i podrzucali bibułę. Bo znali mnie i mieli do mnie
zaufanie. Z wieloma górnikami łączyły mnie nici nie tylko
znajomości, ale i głęboka szczerość i sympatia. Do dziś
niektórzy z nich piszą do mnie listy, telefonują, zapraszają do siebie. To są wspaniali, twardzi ludzie. Mają swój
honor. Niełatwo ich było złamać. Coraz częściej podrzucali mi konspiracyjne materiały. Nieraz wpadali do redakcji młodzi chłopcy, zostawiali koperty i znikali. Niektórych
z nich nawet nie znałem. Podawali tylko ksywę, skąd
przychodzą i już wiedziałem, co się w kopercie kryje.
A w gazecie zakładowej nikt pojęcia nie miał, czym się
zajmuję poza redagowaniem działu kultury. Skupiało się
wokół mnie sporo młodych górników, uczniów szkół średnich, studentów, którzy odkrywali w sobie talent literacki.
I tworzyłem z nimi swoiste forum intelektualne miasta. Dla
przykrywki tajnej działalności organizowałem przeglądy
poezji miłosnej, na które zapraszałem wielu twórców
z kraju, a z biegiem czasu i z zagranicy.

Nieraz Kornel przyprowadzał nam nieoczekiwanie nowych gości. Któregoś wieczoru przybył w towarzystwie
Włodzimierza Bukowskiego,
by zabrać nas na ważne spotkanie z działaczami „SW”.
Włodzimierz Bukowski

ROK XXI, NR 7-8 (160-161) 2011.

Demonstracje popierające „Solidarność”
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***
Nad Srokowskim znowu zbierają się czarne chmury.
27.03.1984 r. z Wałbrzycha przychodzi groźny meldunek. Dokument ze wszystkich stron oblepiony odręcznymi dopiskami. Sprawa musi być bardzo ważna, skoro
Naczelnik Wydziału III Wojewódzkiego Urzędu Spraw
Wewnętrznych w Wałbrzychu, ppłk Józef Kudke, zwraca
się do Naczelnika Wydziału III WSW we Wrocławiu i pisze:
Z wiarygodnych źródeł uzyskano informację, że niektórzy
pisarze wrocławscy starają się wywierać negatywny wpływ na
społeczeństwo poprzez głoszone sądy i opinie. Do osób takich
należy m.in. Stanisław SROKOWSKI – były przewodniczący
wrocławskiego „Odrodzenia”, który został usunięty z pracy
dziennikarskiej i propaguje destruktywne poglądy. Neguje on
wszelkie poczynania władzy, sens odnowy, idee porozumienia
narodowego, demokratyczność wyborów […].

Tylko powiesić takiego! Ale zanim powieszą, ponieważ panuje „porozumienie narodowe”, władza musi dokładnie sprawdzić, co się stało. Stąd ze wszystkich stron
kartki odręczne pytania, sugestie i polecenia. Od góry, po
lewej:
Tow. Sokólski. Proszę sprawdzić, czy Srokowski faktycznie
został odsunięty od pracy dziennikarskiej. („Odrodzenie”?)” […]
2.04.84. Podpis nieczytelny.

Na górze, na środku kartki, innym charakterem pisma i innym długopisem odnotowano:
Kier. Sek. IV: Proszę o informację w oparciu o nasze rozpoznanie tej sprawy i wnioski. 31.03.84.”
Podpis nieczytelny.

„Odrodzenie”, NSZZ „Solidarność” Jelenia Góra. S. Srokowski faktycznie tam pisał.

na dole, po lewej:

O co chodzi? O to, że docierają do moich kontaktów
poza Wrocławiem. Na szczęście, o Lubinie ani słowa. Nic
nie wiedzą. Także konspiracyjna komórka „Solidarności
Walczącej”, ulokowana w domu Srokowskiego szczelnie
od bezpieki była odizolowana. Mieszkanie to odwiedzali
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wyłącznie zaufani ludzie, związani z „Solidarnością”
chłopską, albo „Solidarnością Walczącą”. Nikt poza nimi.
Bezpieka nigdy nie wpadła trop tego punktu kolportażowego. Kornel Morawiecki uważa, że takie punkty były
najważniejsze dla podziemnej działalności „SW”. A było
ich niemało.
I na koniec:
28.04.84
W „Literaturze”, dokąd poszedłem, żeby się dowiedzieć, co
z moją prozą, spotkałem Putramenta i Solińskiego. Był to widok
wspaniały i trwożliwy. Dwaj starcy pochyleni ku sobie i nad papierami. Obaj byli bardzo starzy i wyglądali jak… mężowie
z dawnej epoki. Byłem tym obrazem […] sparaliżowany. Wyciągnięte i drżące ręce. Zachrypłe głosy i zupełnie starcze twarze.
Jakby zza mgły. Putrament zachęcił, żebym usiadł. To pan,
z Wrocławia, spytał. Tak, to ja, odpowiedziałem z lekkim uśmiechem. A wie pan, zaczął, drukujemy pana fragment powieści
w lipcu, na święto. To kawał dobrej prozy, zrobił pan duży skok.
Już jest pan w pierwszej lidze. Już niedługo będzie pan klasykiem po tej książce. Ale teraz przyjdą zawały, jeden, drugi,
i trzeba uważać. Jak pan to przeżyje, to już pan klasyk i wtedy
trzeba umierać. Ale zrobił pan duży skok, nie marnował pan
czasu. I we Wrocławiu jest jeszcze drugi jak pan – Łoziński. On
też zrobił duży skok, on bardzo duży skok zrobił, i on odkrył
pierwszą tajną policję świata, ona była za Chrystusa, i chyba
sam nie wiedział, że odkrył taką policję. I teraz Wrocław jest,
dzięki wam dwu, lepszy od Krakowa, pan i Łoziński. Podkreślał
wciąż. To duet, na wielką klasę. A w Krakowie, to nędza, szaro,
tam jakieś Stanuchy i inne, nie odróżniam jednego od drugiego.
Dobrze, że piszecie, pan o tych repatriantach, to pan ich znał,
no tak, musiał pan znać, rok temu drukowaliśmy pana fragment
seksualny, no, wie pan, zrobił to pan świetnie, znakomicie. Sokorski, co opowiada, że on jeden zna kobiety, nigdy by nie napisał takiego kawałka, zrobił to pan z wielką kulturą, no, zna się
pan na tym, a on, Sokorski, to już chyba nie wie […]. Niedługo,
już niedługo, tych, co byli do tej pory, wiatr zmiecie, to już proch,
pył, śmiecie, już niedługo polecą jak śmiecie, i nie będzie tego
kurzu, wy przyjdziecie, pan i Łoziński, i wy już, a pan niedługo,
klasykami będziecie. […]
– A jak pan ocenia aktualną sytuację w środowisku? – zapytałem Putramenta.
Roześmiał się. Aha, powiedział jeszcze, wie pan, że ta od
was, jak jej, Kozioł, była kiedyś u sekretarza KC od kultury i kilka godzin przekonywała go, żeby nie likwidować „Odry”, no i on
się dał nabrać, ona go ocwaniła, Łukasiewicza, i lizała mu łapki
i on ustąpił, taka ona, no, ale nie mówmy o niej, pyta pan, jak
widzę, ha, jak widzę, widzę, źle, nasz premier nie ma gustu literackiego, żaden nasz premier nie miał dobrego gustu i dlatego
nie znał się na literaturze, doradców także nie ma dobrych, ma
idiotów koło siebie, taki minister kultury, Żygulski, to idiota, ten
drugi, jak mu tam, Gołębiowski, to też idiota, i Nawrocki, kierownik Wydziału KC, też idiota, dureń, głupiec, nic z nimi nie
można zrobić, a u was, we Wrocławiu, ten, jak mu tam, no, ten
od ZLP, co teraz nastał, Coriolan, no, tak, Coriolan, to także
idiota, bo, jak można takie nazwisko nosić, on także dureń, i jak
może być dobrze…
Potem jeszcze pytał mnie Putrament, czy mam zdanie
o „Rzeczywistości”, „Ładzie”, „Robotnicy piszą”, a gdy mu odpowiedziałem, że żadne z tych pism mnie nie interesuje, odrzekł
jakimś dowcipem, że jak gdzieś kupią „Rzeczywistość”, to kolegium się zbiera, żeby uczcić sprawę.
Sypał dowcipami, ale głos mu drżał, skakał z tematu na temat, zapominał, […] ale oczy z błyskiem. Po godzinie wyszedłem, prosił, żeby pozdrowić p. Seymour. […]
Warszawa, jak zwykle w plotkach, co mnie zawsze bawi
i śmieszy.

No, nie tylko Warszawa… I nie zawsze bawi i śmieszy.
£
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„ŻYCIE NIELEGALNE”
Z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim rozmawiają Maria i Leszek Jazownikowie

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski (ur. 1956 w Krakowie) jest historykiem Kościoła, poetą, działaczem społecznym, współzałożycielem i prezesem Fundacji im. Brata Alberta.
W latach 80. był uczestnikiem opozycji antykomunistycznej. W roku 2006 został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Od wielu lat zabiega
o upamiętnienie ofiar zbrodni dokonanych na Kresach podczas II wojny światowej przez
ukraińskich nacjonalistów.
Kawaler Orderu Uśmiechu (1997). 3 maja 2006 odznaczony przez prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 9 czerwca
2010 roku otrzymał nagrodę Kustosza Pamięci Narodowej.
Wydał m.in.: Słownik biograficzny księży ormiańskich i pochodzenia ormiańskiego
w Polsce w latach 1750-2000 (2001), Arcybiskup ormiański Izaak Mikołaj Isakowicz „Złotousty”: duszpasterz, społecznik i patriota 1824-1901 (2001), Księża wobec bezpieki na
przykładzie archidiecezji krakowskiej (2007) – za tę książkę otrzymał Nagrodę Literacką
im. Józefa Mackiewicza (2007), Przemilczane ludobójstwo na Kresach (2008), Moje życie
nielegalne (2008), J. Zaleski, Kronika życia, oprac. ks. T. Isakowicz-Zaleski (2010).

— Szanowny Księże Tadeuszu, bieżący numer naszego pisma poświęcony jest m.in. dwóm wątkom tematycznym: lipcowej rocznicy apogeum mordów na Wołyniu oraz sierpniowej rocznicy strajków pracowniczych i powstania NSZZ „Solidarność”. Problemy, będące przedmiotem naszych zainteresowań, zajmują
ważne miejsce w Księdza biografii, dlatego właśnie z
Księdzem chcieliśmy o nich porozmawiać. Rozpocznijmy naszą rozmowę od wątku „solidarnościowego”.
Swoją działalność opozycyjną rozpoczął Ksiądz bardzo wcześnie, jeszcze w latach 70., jako alumn początkowych lat studiów w Seminarium Duchownym
w Krakowie. Na czym ta działalność polegała?
— Jeszcze jako kleryk związany byłem z opozycją demokratyczną. Pod różnego rodzaju pseudonimami pisałem do niezależnych pism „Spotkania” i „Krzyż Nowohucki”. Po święceniach kapłańskich na prośbę mojego przyjaciela Kazimierza Jancarza, wikarego w parafii pw. św.
Maksymiliana Marii Kolbego w Nowej Hucie-Mistrzejowicach, zacząłem tam dojeżdżać ze swojej parafii w
Krakowie i pomagać mu w prowadzeniu Duszpasterstwa
Ludzi Pracy. Duszpasterstwo to założył on w 1982 r.
Główną formą jego działalności były msze św. za Ojczyznę w dolnym kościele. Odprawiano je w każdy czwartek.
Przychodziło na nie po kilka tysięcy osób. Oprócz tego
organizowane były tam wystawy i konferencje. Powstał
też Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy, który prowadził
regularne wykłady. Była to autentyczna oaza wolności.
— Jako młody „wikary Jancarza” znalazł się Ksiądz
na celowniku milicji i SB. Padł Ksiądz ofiarą różnorakich prowokacji i szykan…
— W 1982 r. zostałem dwukrotnie zatrzymany przez SB
za kolportaż „bibuły”. Trzykrotnie odmówiono mi też wydania paszportu na wyjazd na studia do Rzymu. Z kolei
w 1985 r. zostałem dwukrotnie pobity przez tzw. „nieznanych sprawców”.
— Prześladowania przez SB stały się kanwą filmu
Zastraszyć księdza. W jakim stopniu film Macieja
Gawlikowskiego, który wszedł na ekrany w roku
2007, oddaje autentyzm ludzi i sytuacji?
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— Tak, to bardzo dobrze zrealizowany film. Oparty jest
on o kasetę video, którą nagrała sama SB z wizji lokalnej
po moim drugim pobiciu. Jest tam też rekonstrukcja wydarzeń. O dziwo, kaseta ta zachowała się i trafiła do IPN.
— Swoim zaangażowaniem politycznym narażał się
Ksiądz władzom państwowym, a jak zapatrywali się
na to zaangażowanie hierarchowie?
— Kościół w sprawie księży „solidarnościowców” był
ustawicznie naciskany przez władze PRL. Czasami władze kościelne ustępowały i przenosiły niepokornych duchownych na inne parafie. Jednak ani księdza Jancarza,
ani mnie ksiądz kardynał Franciszek Macharski nigdzie
nie przeniósł. Oczywiście nie głaskano nas za tę działalność po głowie, ale też nie represjonowano.
— W roku 1988 stał się Ksiądz kapelanem „Solidarności” w Hucie im. Lenina i wspólnie z robotnikami
przeżył Ksiądz pacyfikację strajku. Czy po latach miał
Ksiądz okazję spotkać się ze zleceniodawcami lub
wykonawcami akcji pacyfikacyjnej?
— Byłem na strajku w dniach 2-5 maja tegoż roku. Odprawiałem tam msze święte. Byłem świadkiem brutalnej
pacyfikacji przez ZOMO. Nigdy nie spotkałem się
z oprawcami, ale mogłem przeczytać w IPN wiele tomów
akt SB na ten temat. Co najbardziej mnie zaskoczyło, że
osoby odpowiedzialne za represje nie poniosły żadnej
kary po roku 1989, co więcej – wiele z nich trafiło do pracy w Urzędzie Ochrony Państwa i do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych. To był efekt układu zawartego przy
Okrągłym Stole.
— Czy rozczarowuje Księdza rzeczywistość polska
Anno Domini 2011, a więc rzeczywistość wykreowana głównie przez polityków, którzy wyniesieni zostali
do władzy przez „Solidarność?”
— Tak, z trzech powodów. Po pierwsze, dlatego że
oprawcy, o czym już wspomniałem, nie tylko, iż nie ponieśli kary, ale i zostali ponownie zatrudnieni w strukturach państwowych. Po drugie, dlatego że nastąpiło
ogromne rozwarstwienie społeczne. Po trzecie, że obóz
solidarnościowy jest tak strasznie skłócony, iż wiele ważnych spraw odkładanych jest na bok. Mam wielu przyja-
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ciół w PiS i PO i nie mogę na to patrzeć, jak się oni nawzajem wykańczają, zamiast zająć się bieżącymi sprawami.
— Czy mamy w Polsce do czynienia ze zjawiskiem
zwanym „zdradą elit”?
— Chyba tak. Jest takie powiedzenie, że dwie rzeczy
zmieniają ludzi – władza i pieniądze.
— W latach 80. rozpoczął Ksiądz również działalność
na rzecz osób upośledzonych umysłowo…
— Od 1979 r. byłem związany z ruchem „Wiara i Światło”, nazywanym wspólnotami „Muminków”. Od 1984 r.
prowadziłem Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych,
a w 1986 r. zakładałem Fundację im. Brata Alberta.
Wszystko to było moją działalnością społeczną. Typowa
praca oddolna, w wielu wypadkach pionierska, nie zawsze też akceptowana przez przełożonych. Dzisiaj Fundacja im. Brata Alberta, której jestem prezesem od 1989 r.,
stanowi ogromny organizm, prowadzący 30 placówek dla
tysiąca osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie
całej Polski. Jest to organizacja społeczna, a nie kościelna.
— Jak mało by było Księdzu problemów, w lutym
2006 wystąpił Ksiądz z postulatem ujawnienia konfidentów SB działających wśród duchowieństwa archidiecezji krakowskiej, a rok później opublikował
pracę Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej. Są środowiska, które do dziś
nie mogą wybaczyć Księdzu tej książki. Mocno się
Ksiądz naraził…
— Nie żałuję tego. Uczyniłem to, co nakazywało mi sumienie. 31 sierpnia 2005 roku, wracając z Gdańska
z uroczystości z okazji 25. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, dowiedziałem się w pociągu od moich przyjaciół z podziemia o trudnych sprawach, wyczytanych przez nich z akt IPN, które otrzymali oni jako pokrzywdzeni. Było w tych aktach wiele wzmianek o agenturze w Kościele. Postanowiłem się zmierzyć z tym problemem, zwłaszcza że w mojej sprawie zachowały się
liczne dokumenty. Gdy je przeczytałem, wystąpiłem do
moich przełożonych z pytaniem, co mam z tym wszystkim zrobić. Powiedziono mi, żebym to spalił. Długi czas
wahałem się, ale postanowiłem o tym napisać książkę,
aby „rozbroić” problem, gdyż wielu dziennikarzy i historyków świeckich też miało dostęp do tych akt. W ten sposób powstała książka Księża wobec bezpieki.... Już
w czasie jej pisania władze wielokrotnie zmieniały zdanie. Poza tym przestrzegały mnie, że osoby w książce
opisane oddadzą sprawę do sądu. Dwukrotnie otrzymywałem nakaz milczenia, któremu podporządkowałem się.
Wielokrotnie ks. kard. Stanisław Dziwisz atakował mnie
publicznie.
— Nasuwa się kilka pytań. Czy książka Księdza nie
krzywdzi duchownych, którzy stali się jej negatywnymi bohaterami? Czy nie lepiej byłoby zostawić sprawę
autolustracji Kościoła np. powołanej przez arcybiskupa Stanisława Dziwisza Komisji „Pamięć i Troska”?
Czy poczynania Księdza nie szkodzą Kościołowi?
— Nie skrzywdziłem nikogo, gdyż każdy mógł do mojej
książki wnieść swoje uwagi. Wysyłałem bowiem do każdego list z informacją. Odpowiedzi zamieszczałem
w książce. Co więcej, wiele przypadków opisałem „w białych rękawiczkach”, łagodząc bardzo sprawy i szukając
okoliczności łagodzących. Kościelna Komisja Historyczna, która szła moimi śladami, niektóre sprawy opisała
o wiele ostrzej. Mojemu stosunkowi do Komisji „Pamięć
i Troska” dawałem wielokrotnie wyraz w moich artyku-
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łach. Książka obroniła się sama, a żadna z opisanych
osób nie oddała sprawy ani do sądu kościelnego, ani cywilnego, przez co potwierdziła prawdziwość opisanych
faktów. Książka spotkała się z dobrymi recenzjami i pół
roku później jednogłośnie otrzymała Nagrodę Literacką
im. Józefa Mackiewicza.
— Od 2008 roku Ksiądz podejmuje intensywne działania na rzecz przywracania pamięci ludobójstwa dokonanego przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów oraz tzw. Ukraińską Powstańczą Armię na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej….
— Po roku 1989 r. zaczęto mówić prawdę o Zbrodni Katyńskiej czy o zsyłkach Polaków na Sybir i do Kazachstanu. Jednak elity polityczne bały się równocześnie powiedzieć prawdę o ludobójstwie dokonanym przez OUNUPA. Po pierwsze, dlatego że nie chciały psuć relacji
z nowo powstałą Ukrainą, która nigdy w swojej historii nie
była samodzielnym państwem. Po drugie, bo wierzono w
utopijną tzw. teorię Jerzego Giedroycia, według której dla
owych dobrych relacji należy zapomnieć o tragedii poprzednich pokoleń. W wyniku tego ofiary ludobójstwa,
w przeciwieństwie do ofiar Katynia czy KL Auschwitz, zostały skazane na zapomnienie, a jak pisał mój śp. Ojciec
– śmierć przez zapomnienie jest okrutniejsza od śmierci
fizycznej, bo wymazuje ofiary tak z historii, jak i świadomości społecznej.
— 15 lipca 2009 roku Sejm Rzeczypospolitej Polski
przyjął przez aklamację uchwałę „w sprawie tragicznego losu Polaków na Kresach Wschodnich” („Monitor Polski” 2009, nr 47, poz. 684). Głosi ona, iż: „Tragedia Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej winna być przywrócona pamięci historycznej
współczesnych pokoleń”. Jak Ksiądz ocenia realizację tej uchwały przez władze naszego kraju?
— Dla Kresowian i ich potomków bolesny jest fakt, że
władze Trzeciej Rzeczypospolitej nie dbają o pamięć
o tych obywatelach Drugiej Rzeczypospolitej, którzy pomordowani zostali przez banderowców. Wspomniana
uchwała nie jest realizowana na przykład przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dla mnie jako księdza (także
o kresowych korzeniach) szczególnie bolesne jest to, że
polskie władze kościelne nie dbają o pamięć o katolickich
kapłanach pomordowanych na wschód od Bugu. Nawet
w wawelskiej katedrze, owym narodowym panteonie, na
próżno szukać w jej licznych kaplicach i podziemiach jakiejkolwiek tablicy upamiętniającej setki osób duchownych
pomordowanych przez nacjonalistów ukraińskich. Podobnie jest w nowo budowanym sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. W Krakowie ustawiono już szesnasty z kolei pomnik Jana Pawła II, ale dla małego nawet
obelisku ku czci kapłanów-męczenników z Kresów nie ma
nigdzie miejsca. Podobnie jest w Licheniu i innych sanktuariach. Jednak tam, gdzie zawodzą struktury państwowe,
inicjatywę przejmują organizacje społeczne i patriotyczne.
— A jak Ksiądz ocenia działalność Instytutu Pamięci
Narodowej?
— Dobrze, choć obecnie jego działalność paraliżowana
jest przez polityków. Szczególnie jestem krytyczny wobec nowej ustawy sejmowej o IPN, którą krytykowali śp.
Janusz Kurtyka, prezes IPN, śp. Janusz Kochanowski,
rzecznik praw obywatelskich. Wszystko będzie zależeć
od nowego prezesa.
— Mimo że Ksiądz jest oficjalnym duszpasterzem
Ormian i mimo że przez kilkanaście lat zabiegał
o powtórny pochówek ostatniego arcybiskupa or-

KULTURA NARODU. FILOZOFIA – NAUKA – HISTORIA – SZTUKA – LITERATURA
miańsko-katolickiego w Polsce Józefa Teodorowicza,
uniemożliwiono Księdzu wzięcie udziału w uroczystościach pogrzebowych w kwaterze Orląt Lwowskich na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Kto
i dlaczego „zablokował” wyjazd Księdza (w wywiadach min. Krzysztof Kunert twierdzi, że Rada Pamięci
Walk i Męczeństwa nie miała nic przeciwko obecności Księdza na Ukrainie)? Jak Ksiądz skomentowałby
tę sytuację?
— Ponowny pochówek arcybiskupa Teodorowicza odbył
się dzięki staraniom wielu osób i organizacji. Sam też
w tej sprawie jako duszpasterz Ormian przez wiele lat
podpisywałem apele do władz państwowych. Upominałem się także o to w Senacie RP, przemawiając z okazji
70. rocznicy śmierci arcybiskupa. Jako przedstawiciel
mniejszości ormiańskiej w tej sprawie zabierałem również głos na Komisji Wspólnej Rządu. Ostatni raz 20
kwietnia. Byłem też na audiencji u ministra Kunerta, tak
jak wcześniej u śp. ministra Andrzeja Przewoźnika. Z zapowiedzianej uroczystości więc cieszyłem się bardzo. Do
Lwowa jednak nie pojechałem, gdyż od początku starano
się mi to uniemożliwić. Czyniono to zarówno za pomocą
szeptanej propagandy, jak i przez fakt, że ani na mój adres parafialny, ani na prywatny nie przysłano nie tylko
zaproszenia, ale i stosownych informacji. ROPWiM nie
odpowiedziała też na mój list. Gdyby minister Andrzej
Kunert powiedział mi prosto w oczy, że ze względu na
naciski nacjonalistów ukraińskich jestem persona non
grata, przyjąłbym to do wiadomości dla dobra sprawy.
Wybrał jednak inną drogę. A dziś minister stara się mnie
pomawiać na łamach prasy. Obrzydliwość. Teraz dopiero
zrozumiałem, dlaczego organizacje kombatanckie tak
mocno występują przeciwko ministrowi, domagając się
po skandalu z pomnikiem w Ossowie jego odwołania.
Rozumiem też obawy rodzin pomordowanych przez
UPA, że zapowiedziane na wrzesień br. uroczystości w
Ostrówkach na Wołyniu zostaną także wyprane z polskich elementów. Co więcej, ma być postawiony znak
równości pomiędzy ludobójstwem Polaków i przypadkowymi ofiarami w Sahryniu. Już teraz trzeba więc mobilizować środowisko, aby ministrowi na to nie pozwolić.
— Oprócz różnego rodzaju trudów i przykrości życie
duszpasterza-społecznika obfituje też pewnie w radosne chwile. Co przynosi satysfakcję i co Ksiądz uważa
za swój największy sukces w działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych oraz w działalności służącej
upamiętnianiu pomordowanych na Kresach?
— Największą satysfakcję dają mi kontakty z ludźmi.
Mam wiele kontaktów z różnymi środowiskami. Otrzymuję też wiele zaproszeń na spotkania autorskie. Najbardziej jednak cieszę wtedy, gdy udaje się mi uruchomić ko-
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lejny ośrodek dla osób niepełnosprawnych. Wtedy widzę
sens swojej pracy duszpasterskiej i społecznikowskiej.
Co do upamiętnienia, to nie ukrywam, że za sukces
uważam tak konsolidację środowiska kresowego, jak
i nagłośnienie sprawy w mediach. Poprzez niezliczoną
ilość wywiadów i artykułów sprawa przebiła się w końcu
do świadomości społecznej. Pięć lat temu dziennikarze,
jak i zwykli ludzie, zagadywali mnie na temat lustracji.
Dziś tematem intrygującym ich są upamiętnienia ofiar
i relacje polsko-ukraińskie.
— Dusza zadziornego społecznika ukazuje niekiedy
inne, bardziej liryczne oblicze. Nie wszyscy wiedzą,
że ksiądz jest także poetą. Jaką rolę w życiu Księdza
odgrywa poezja?
— Oprócz książek popularnonaukowych piszę też od
wielu lat wiersze. Wydałem pięć tomików poetyckich. Poezja jest dla mnie odskocznią od codziennego życia. Ze
współczesnych poetów najbardziej cenię Ewę Lipską
i Zbigniewa Herberta.
— Wprawdzie pochodzi Ksiądz znad Wisły, ale – jak
się okazuje – istnieją liczne więzi łączące Księdza
z mieszkańcami Środkowego Nadodrza. Ksiądz dość
często też odwiedza Ziemię Lubuską.
— Tak, część rodziny mojego śp. Ojca została wysiedlona z Monasterzysk i Korościatyna w okolice Kożuchowa.
Tutaj mieszka aż sześcioro moich kuzynów. Mieszkają
też ich liczne rodziny. Przyjeżdżam tutaj często z okazji
uroczystości rodzinnych. Mam też liczne zaproszenia od
mieszkających tu Kresowian. Miałem spotkania autorskie
z tego powodu w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Głogowie, Świebodzinie, Sulechowie i Wschowie.
Od lat współpracuję z ks. biskupem Stefanem Regmuntem, który także jest opiekunem osób niepełnosprawnych. Znamy się od lat, jeszcze gdy on był w Legnicy.
Bardzo wysoko go sobie cenię. Mam tutaj też kilku kolegów księży, którzy mnie zapraszają.
— Kończąc nasze spotkanie, chcielibyśmy prosić
o krótką informację o aktualnej działalności Księdza.
Nad czym Ksiądz obecnie pracuje?
— Przygotowuję obecnie dwie książki. Pierwsza, pod roboczym tytułem Kresowianie żądają prawdy, będzie traktować o relacjach polsko-ukraińskich w ostatnich latach
(gloryfikacja UPA na Ukrainie, zatrzymanie Rajdu Bandery, upadek Wiktora Juszczenki itp.). Druga – to będą
rozmowy o Kościele polskim po śmierci Jana Pawła II,
czyli o tym, co wydarzyło się w latach 2005-2012. Znów
to więc będą trudne, ale bardzo ważne tematy. Nadal też
przygotowuję cotygodniowe felietony dla tygodnika „Gazeta Polska”. Zarówno ten tygodnik, jak i mój blog
www.isakowicz.pl polecam wszystkim.
£
— Bardzo dziękujemy za rozmowę.
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ZAGŁADA KRESÓW
Prezentujemy wiersze Kazimierza Józefa Węgrzyna, Krzysztofa Kołtuna i Wojciecha Wencla.
Autorom dziękujemy za wyrażenie zgody na publikację Ich utworów – Redakcja.

Kazimierz Józef Węgrzyn
POLSKI CHRYSTUS
Ofiarom ludobójstwa ukraińskiego
– z modlitwą i płaczem

Polsko! gdzie krzyże gęsto jak ściernisko
tkwią korzeniami w popiele i krwi
i gdzie nas pamięć niczym łuna trwoży
gdy odwracamy łzą wołyńskie dni
tam wyszarpane boli nas sumienie
jakby wnętrzności w ukraińską noc
nam znów oprawca przytroczył do drzewa
aby cierpienia zwiększyć jeszcze moc
dźwigamy w spadku tę okrutną pamięć
jak w nagiej piersi pulsujące serce
chociaż tę pamięć chcą zadeptać dzisiaj
kłamcy i tchórze... zdrajcy i szyderce...
to Polski Chrystus na krzyżu Historii
w polskiej pamięci wciąż nie pogrzebany
wbity w Golgotę na Wołyńskiej Ziemi
podnosi w niebo swe straszliwe rany
to Polski Chrystus na krzyżu pamięci
któremu Kain wydłubał źrenice
i wlókł za końmi rozszarpane ciało
nim Go na zdrady wciągnął szubienice
to Polski Chrystus z roztrzaskaną głową
przecięty piłą dzikiej nienawiści
i wolność którą odrąbał siekierą
kat który zemstę swoją krwawo ziścił...
czemu się dziwisz Matce która płacze
i prosi Boga o cud zmartwychwstania
o Matko Polsko! jak z rozprutym brzuchem
poczęte życie Ojczyzny osłaniać...
to Polski Chrystus woła w naszej krwi
o polską pamięć odzieraną krwawo
że ludobójstwo na zawsze zostanie
dla Sprawiedliwych Twoją Chryste raną…
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MATKO BIAŁEGO ORŁA... CZERWIENI I BIELI...
Matko Boża Bezdomna idąca przez kresy
Matko spalonych domów popiołu i krwi
z wiatrem we włosach i łuną na twarzy
Matko tamtych tragicznych i bolesnych dni
i zburzonych kościołów... i bluźnierczych czynów...
i dworów gdzie zabrakło polskiego pacierza
Matko zdziczałych sadów gdzie piołun goryczą
zarasta szorstkie serca ludzkiego przymierza
Matko Oczekiwania na zgubionych drogach
gdzie szatan drogowskazy wyciął aż do pnia
gdzie ludzkie czyny ciasno splątane jak powróz
co ciężki kamień sumienia ciągną aż do dna
Matko Czułej Tęsknoty do polskich kapliczek
gdzie świergot dzieci radość roznosił wśród łąk
gdzie w imię Boże ludzie gdy było potrzeba
splatali wieniec pomocy z pracy swoich rąk
Matko Bolesnych Ścieżek od krzyża... do krzyża
drogi od rany... do rany... i od łzy... do łzy...
gdzie cichy szept wśród trawy opowiada niebo
gdzie Requiem w krzyku ptaka nad polami drży
Matko Trudnej Nadziei i gorzkiej pamięci
obyśmy nigdy z lęku przed bliźnim nie drżeli
Matko Tych co odeszli i... Którzy zostali...
Matko Białego Orła... Czerwieni... Bieli...

ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY – SŁOWO!
WOŁYŃ – CZARNA WDOWA
wiatr czesze czarne bemole na drzewach
co stoją pośród grobów gdzie spalone dwory
pustka po wypalonych domach i pamięci
przez którą przelatują nocami upiory
czasami słychać gorączkowy pacierz
rozpaczliwy krzyk dzieci i głuche dudnienie
krótki trzepot na krzywych tępych klingach sztachet
i zdeptane przez morderców człowiecze sumienie
garbata ta nasza wolność – bezczelna i szara
czerwone wypłowiało i udaje białe
to co powinno być wielkie godne i uczciwe
stało się karłowate... pokraczne... i małe...
zakłamana ta nasza wolność – pół prawd – pół honoru
choć podparta krzyżami niewiele dowodzi
niepolitycznie mówić dziś o ludobójstwie
bo prawda według tchórzy pojednaniu szkodzi
udajemy więc wielkość – splątując symbole
tchórzliwie powtarzając pusto brzmiące słowa
gdy Ona ciągle krzyczy rozpaczliwą ciszą
W o ł y ń – niepocieszona Czarna Polska Wdowa!

Wrocław. Pomnik-Mauzoleum
Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów
http://www.stowarzyszenieuozun.wroclaw.pl/
wroclaw_pomnik.htm

RÓŻANIEC KRESOWY
zdrada i kłamstwo nie jest sztuką dyplomacji
Prawdą nie obrazimy bratniego narodu
rzeźnia ludzka – zwierzęce instynkty morderców
śmiertelny wiatr historii który wiał ze wschodu
my nie będziemy milczeć podle i tchórzliwie
więc nie mów o przykrości oraz dyplomacji
wobec tych co łączyli się w stada złoczyńców
aby dochodzić zemstą swoich krwawych racji
cóż byśmy byli warci bez naszej pamięci
oraz naszego bólu co wyrósł z miłości
te dzieci będą wisieć na płotach pamięci
póki będzie nasz Naród niósł tarczę wolności
będziemy głośno płakać i mówić pacierze
na grobach naszych bliskich w spalonych kościołach
będziemy nad tą ziemią ogłuchłą i niemą
o sprawiedliwość i prawdę w ludzkie imię wołać
tchórze niech milczą nadal w imię dyplomacji
my na Polską Golgotę pójdziemy z godnością
ze świadomością krzyża... z Chustą Weroniki...
i z naszą dla Ojczyzny wiarą i czułością..

Kraków – Cmentarz Rakowicki.
Pomnik pamięci – symboliczna mogiła Polaków
mieszkańców Kresów Południowo-Wschodnich
zamordowanych przez OUN-UPA.
http://www.isakowicz.pl/
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nasz krwawy modlitewnik... różaniec kresowy....
odmawiamy codziennie w imię ocalenia
... godności Twojej Matko... honoru i dumy
oraz w imię polskiego czystego sumienia....
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Krzysztof Kołtun
ROZSTRZELANY KOŚCIÓŁ
Chowali się z karabinami
w sadzie, za murem
– w kościele modliły się dzieci.
Weszli Ukraińcy
– butami podeptali modlitwę,
jak do litanii, zaczęli strzelać.
Do każdego.
W głowę, piersi
– tarcze Chrystusowe.
Łuski poraniły Dzieciątko
przytulone do Matki Bożej.
Krwią obryzgali ołtarz,
progiem kościoła, stróżką
spłynęła na drogę
– miała prowadzić
przez Ukrainę.
Łzy matek, perłami dzwoniąc
padały wokół Hostii.
Czyż nie mogłeś posłać Aniołów
herbowych, świętych
z wołyńskich kościołów,
Boże Mocny!
Od sutanny zabitego księdza
z wiązek słomy
– rozpalili ogień.
Nie zapalił się kościół
wysłany trupami
– długo konających,
wołając Miłość Najdroższą
o utulenie do wiecznego snu
– młodych oczek.
Porzucali ciała do dołu
– pod dzwonnicą.
Zakopali Polaków...
Spokój...
Nigdy dotąd Wołyń z Męczenników
– nie słynął.
Teraz – opowiadają w świecie
– Męczenników Jerozolima...
W niej Poryck, Kisielin, Chrynów, Zabłoćce
i zamordowany Chrystus.
11 VII 2003

Książki Autora można zamówić pod adresem:
www.antykwariat-kresowy.pl
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ŚW. TERESA W FARZE
We włodzimierskiej farze
– pośrodku rynku ocalonej
Twój welon czarny
okrywa serca poranione
pod koniec wieku.
Domierzają zegary czas
dobro i zło przemija.
Chrystus wciąż ten sam
– wczoraj, dziś i zawsze.
Białe kości w spalonych kościołach
świadczą o bólu.
pod krzyżem cierpiący Wołyń
– zmartwychwstaje wiarą.
Siedemdziesiąt lat minęło
Twojej różanej służby.
Przy krzyżu czarny welon
twarz zwycięska
i Miłość.
15 II 1999

CZERWONY BEZ Z KISIELINA
Koralowego bzu połyskliwa czerwień
nanizana w pajęczyn sznurki
sierpniowego poranka
– na przysieku lasu.
Dojrzała, krwista
– kto by się spodziewał,
że kapie na drogę
spalonej wsi Wołynia
kroplami z piersi dzieci
rozstrzelanych przed domem.
Sadzili las Ukraińcy
na rozgrzebanych podwalinach domostw.
Rzucali oset
– nie zagłuszył cegieł progów.
Wyrąbali jabłonne sady
– odrosły, półdziczki rodzą.
Bzu, który rósł pod krzyżem
– tutaj pomordowano matki
z różańcami łez –
nikt nie wyrąbał.
Sześćdziesiąt lat minęło
– coraz obficiej rodzi
czerwone łzy,
rubiny Wołynian.
– Potomnym na przestrogę.
23 VIII 2003

ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY – SŁOWO!

Wojciech Wencel
KRWAWA NIEDZIELA
O świcie 11 lipca 1943 roku oddziały UPA dokonały
skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości na Wołyniu.
Mieszkańców przecinano piłę do drewna, rąbano siekierami,
palono żywcem, wleczono końmi, wyłupywano im oczy,
wyrywano języki. Po wymordowaniu ludności wsie były palone,
by uniemożliwić ponowne osiedlenie.

Oto jest dzień kiedy jaskółki
podrywają się z gniazd
lecz nie potrafią ulecieć w niebo
oto jest dzień kiedy konie
Hucułów kładą się na grzbietach
Czarnohory
oto jest dzień kiedy wilki
przechodzą obok owiec
nie czyniąc im krzywdy
oto jest dzień kiedy Swanowie
opuszczają kaukaskie baszty
i schodzą do miasta
oto jest dzień kiedy puszczyki
wybijają obole oczu
patrząc prosto w słońce
oto jest dzień kiedy dusze
Ormian stają w szeregu
tyłem do Araratu
oto jest dzień kiedy lilie
na polu zaczynają zazdrościć
Salomonowi
oto jest dzień kiedy cichną
modlitwy w monastyrach
na świętej górze Athos
oto jest dzień kiedy wiatr
roznosi dymy z Wołynia
aż po krańce ziemi
oto jest dzień który dał nam Pan

ŚMIERĆ LACHOM
Chłopczyku z językiem przybitym do stołu
niezdarnie próbujący utrzymać się na palcach
(motyw ze świątecznych kartek pocztowych:
dziecko ukradkiem sięga po ciastko)

WOŁYŃ 1943
1.
Dom pobielony wapnem
na płocie wiszą gliniane dzbanki
na sznurze między gruszami
suszy się pranie
dziewczyna wraca od studni
niesie wiadro z wodą
z wysiłku opiera głowę
na lewym ramieniu
za domem bezkresne łąki
pola malowane zbożem rozmaitem
maleńka czarna kropka
pod lasem

2.
Ta sama dziewczyna
leży na stole naga
rozdzielona piłą do drewna
na cztery części:
od głowy do pasa
od pasa do kolan
od kolana do stopy
od kolana do stopy
widać że ten kto ją pociął
chciał mieć na stole porządek
jak każdy dobry gospodarz
po powrocie z pola
ale przez roztargnienie
(bo nie przez brak wyobraźni)
zapomniał odciąć dziewczynie
jej smukłe ramiona
nogi leżą osobno jak nóż
i widelec a tu nagle z korpusu
wyrasta nieskończoność
delikatne dłonie
opadają na piersi
jak kielichy lilii
miała być martwa natura
ze szczyptą surrealizmu
à la Salvador Dali
albo Joan Miró

czy jesteś błędem w systemie przybyszem
z obcej planety a może małym Nazarejczykiem
który w tajemnicy przed wszystkimi zszedł
na ziemię dokończyć swoją mękę?

coś świeżego na miarę
dwudziestego wieku

gdybyś był tylko człowiekiem nie cierpiałbyś bardziej
niż Ten który umarł na krzyżu dla naszego zbawienia

fragment fresku Fra Angelico
„Zwiastowanie”

a wyszła reprodukcja
ze starego albumu

zaprawdę musisz należeć do innego świata
ale co w takim razie robi na twoim czole
ten krwawy wycięty brzytwą
orzeł?

ROK XXI, NR 7-8 (160-161) 2011.

Wiersze Wojciecha Wencla
z tomu De profundis,
Wydawnictwo Arcana,
Kraków 2010.
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POEZJA „SOLIDARNOŚCI”
Wiersze z tomu: Poezja „Solidarności”. Antologia wierszy, piosenek, kontrafaktur, parafraz i fraszek,
wybór i opracowanie Anna Skoczek, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006.
Wszystkim naszym Czytelnikom polecamy lekturę tej interesującej książki.

Jerzy Narbutt (1925-2011)

SOLIDARNI
Dedykowane Zbigniewowi Bujakowi

Solidarni,
nasz jest ten dzień,
a jutro jest nieznane,
lecz róbmy tak
jak gdyby nasz był wiek –
pod wolny kraj
spokojnie kładź fundament.
A jeśli ktoś
nasz polski dom zapali
to każdy z nas gotowy musi być–
bo lepiej byśmy
stojąc umierali
niż mamy klęcząc
na kolanach żyć.

APEL SOLIDARNOŚCI WIEJSKIEJ
Na własnym zagonie
walczący o swoje –
my zawsze na służbie narodu.
Pług naszym orężem
lecz serca w nas mężne:
żądamy wolności od głodu.
W jedności jest siła,
w godności jest moc,
godzina wybiła,
już kończy się noc,
wieś Polskę wykarmi
gdy wolny jej pług –
więc bądź solidarny,
bo miłość – to Bóg!
Warszawa, 27 I 1981

Solidarni,
nasz jest ten dzień:
zjednoczmy się,
bo jeden jest nasz cel!
26 XI 1980

SÓL ZIEMI

POWRÓT
Którym nie dane było dojść
i padli w drodze ku radości,
których nie doszedł nawet krzyk
a przebił z tyłu w głowę pocisk,
którzy w żywicy weszli krew
w dalekim lesie na Północy,
którzy z dymami szli do chmur,
których pochłonął duch ciemności –
powrócą,
zmartwychwstaną znów
w waszej odwadze,
w waszej mocy.
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Którzy bezprawiu mówią NIE
to choćby nawet słabi byli
to choćby nie najmądrzej żyli
solą tej ziemi
są
tak Bóg
prosto po liniach pisze krzywych

JEŚLI TOBIE POWIEDZĄ
Jeśli tobie powiedzą,
że Bóg, to tylko słowo,
że Polska, to pojęcie,
że wolność jest klasową,
że godność, to rzecz śmieszna,
a liczy się istnienie –
to raczej zgiń za tamte,
niż wybierz znijaczenie.

ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY – SŁOWO!

WIERSZE I PIOSENKI STRAJKOWE
Krzysztof Kasprzyk
PIOSENKA DLA CÓRKI
POSTULAT 22
Przestańcie nas stale przepraszać
I mówić, że błądzicie
Spójrzcie na nasze zmęczone twarze
Szare i zmięte, jak nasze życie.
Przestańcie do nas apelować
O godność i dyscyplinę pracy
Wreszcie zacznijcie się zastanawiać
Gdy do nas wołacie Drodzy Rodacy.
Przestańcie wmawiać nam głupotę
Anarchię i brak doświadczenia
Zamiast klajstrować, gdzie popadnie
Od siebie zacznijcie zmieniać.
Przestańcie mówić o wrogości
Do ustroju i do sąsiada
Policzcie, ile sami mamy
A ile możemy innym dawać.
Przestańcie ludzi oszukiwać
Zamykać oczy, chować głowy
Zamieniać godność i kulturę
W olbrzymi sklep monopolowy.
Przestańcie dzielić nas i skłócać
Rozdzielać punkty, przywileje
Przemilczać niewygodne fakty
Fałszować historyczne dzieje.
Przywrócić wartość wielu słowom
By już nie były pustymi słowami
By żyć z godnością i pracować
Z solidarnością między nami.
Przestańcie stale nas przepraszać
I mówić, że błądzicie
Spójrzcie na nasze matki, żony
Szare i zmięte, jak nasze życie.

ŹRÓDŁA
Znam miejsce w Szczecinie...
człowiek z najbardziej rozległej dzielnicy
w rozterce, zwątpieniu
zdąża wytrwale, oddycha głęboko,
pamięta słowa, zdarzenia,
obrazy odtwarza, już wszedł w tę ulicę,
przystanął i na stoczniową
długo patrzył Bramę.
23.10.80 r.
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Nie mam teraz czasu dla ciebie
Nie widziała cię długo matka
Jeszcze trochę poczekaj, dorośnij
Opowiemy ci o tych wypadkach
O tych dniach pełnych nadziei
Pełnych rozmów i sporów gorących
O tych nocach kiepsko przespanych
Naszych sercach mocno bijących.
O tych ludziach, którzy poczuli
Że są wreszcie teraz u siebie
Solidarnie walczą o dzisiaj
I o przyszłość także dla ciebie.
Więc się nie smuć i czekaj cierpliwie
Aż powrócisz w nasze objęcia
W naszym domu, który nie istniał
Bo w nim brak było... prawdziwego szczęścia.

SIERPIEŃ ‘80
Słowa: Andrzej Waligórski
Muzyka: Maciej Pietrzyk
W czasach kiedy staniały łzy
Bo nas byle kto na siłę rozczulał
Pełnym blaskiem zalśniło spod rdzy
Wyświechtane słowo „postulat"
I już nie brzmi dla nas jak szyfr
Stary wiersz o współczesnej treści
Są w Ojczyźnie rachunki krzywd
Obca dłoń ich też nie przekreśli
Pozostaną w nas te noce nieprzespane
I te bramy fabryczne wśród kwiatów
Gdy przestała nagle być sloganem
Dyktatura proletariatu
I gdy słuchał w napięciu kto żyw
Niespokojnych i niepewnych wieści
Bo w Ojczyźnie są rachunki krzywd
Ale obca dłoń ich nie przekreśli
Będą o tym legendy i sagi
Będą słuchać przyszłe pokolenia
Że raz kiedyś narodowe flagi
Wywieszono bez rozporządzenia
Że się zdarzył piękny mądry zryw
Że Polacy rzekli gdy się zeszli
Są w Ojczyźnie rachunki krzywd
Lecz ich obca dłoń nie przekreśli.
Wierzę w każdy nowy dzień i rok i miesiąc
Pracowity obfitszy łaskawszy
Wierzę bowiem w SIERPIEŃ 80
Co strzeżony pozostanie na zawsze
Jak solidny stalowy nit
Jak ten wiersz co powiada że jeśli
Są w Ojczyźnie rachunki krzywd
To ich obca dłoń nie przekreśli.
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W KRĘGU IDEI SPOŁECZNYCH I RELIGIJNYCH
¢ Jan Nowik

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I POJEDNANIE
V
Niedawno minęła pierwsza rocznica śmierci śp. Jana Nowika, wieloletniego Redaktora Naczelnego Nad Odrą. Przedstawiamy kolejne wybrane teksty i wypowiedzi z Jego działalności organizacyjnej i publicystycznej. Tytuł Odpowiedzialność i Pojednanie odsyła
do przewodniej idei Jego refleksji prawno-społecznej, którą promował w założonym przez siebie biuletynie Nasz Wybór. Redakcja

Sztuka wyboru: Co dalej?
Dokonywanie wyborów jest permanentnym zadaniem
dla prawidłowego zachowania się, czy to w czynie, czy to
w zaniedbaniu. „Nasz Wybór” stanowiący aneks do miesięcznika „Nad Odrą” nabrał charakteru stałego biuletynu
wyborców organizujących się pod hasłem „Odpowiedzialność i Pojednanie”, podobnie jak uczynili to bracia
Jarosław i Lech Kaczyńscy, powołując do życia partię polityczną „Prawo i Sprawiedliwość”. Jesteśmy za prawem
i sprawiedliwością, by przez odpowiedzialność jednych
i drugich, tzn. stosujących prawo i tych, co je naruszyli,
doszło w końcu do wybaczenia, a w konsekwencji do pojednania narodu.
Co się tyczy tych, którzy zniewalali naród i służyli obcym interesom, popełniając nie tylko czyny niegodne, ale
nawet zbrodnie, uchylając się dzisiaj od poniesienia jakiejkolwiek odpowiedzialności, na pewno nie zmierzają
do pojednania.
I nie chodzi tutaj, jak oni to tłumaczą, że należy ścigać i represjonować tylko tych, którzy w konkretnych
okolicznościach wyrządzali krzywdy, popełniając nawet
zbrodnie, bo to jest raczej już niemożliwe. Wielu z nich,
żyjąc w spokoju pod rządami komuny do 1989 roku,
a potem pod rządami grubej kreski, umarło, nie będąc
wcześniej postawionymi w stan odpowiedzialności, inni
żyją nierozpoznawalni; tak jak pokrzywdzony nie może
wyłuskać swojego umundurowanego prześladowcy spośród wielu tak samo umundurowanych, gdy musi go
wskazać, tak i dzisiaj poszukiwanie sprawców konkretnych czynów w konkretnym miejscu i czasie, działających wówczas w majestacie zbrodniczych struktur państwa i do tego nie będącego suwerennym, jest zwykłym
absurdem. Przykładem są procesy sprawców czynów
zbrodniczych czerwca 1956, z grudnia 1970 roku, z „radomskiej ścieżki zdrowia’ 1976, stanu wojennego 1981,
a przedtem jeszcze z pogromu kieleckiego zorganizowanego w 1946 roku przez wysokich funkcjonariuszy KGB
i UB, by rozdzielić przyjaźnie do siebie ustosunkowanych
Żydów i Polaków ocalałych z agresji wojennej Niemiec
i Związku Sowieckiego, świeżo pamiętających fakty ratowania im życia przez Polaków na niespotykaną skalę
w stosunku do innych części Europy w czasie II wojny
światowej. Przykładem takim są również wydarzenia
w 1968 roku, kiedy to wielu przedstawicieli inteligencji
żydowskiej zostało z Polski wypędzonych z inspiracji
swoich współbraci, ale syjonistów, którzy pozostali
w Polsce nadal u władzy i w mediach, by głosić, że to
Polacy wypędzili tych Żydów z Polski. Staje się to zrozumiałe przy szukaniu odpowiedzi na pytanie, „dlaczego
tak się stało”, bo przecież zakaz wystawienia sztuki teatralnej „Dziady” miał tylko sprowokować wydarzenia, jako wynik polskiego antysemityzmu, aczkolwiek inspirowanego od wielu lat przez syjonistów, o których wiemy,
że są tzw. jastrzębiami i praktycznie nie będącymi naszymi starszymi braćmi w wierze, gdyż są jednocześnie
wojującymi ateistami. Nasza niechęć do Żydów syjonistów nie może być określana mianem antysemityzmu.
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Sens powyższych pojęć ma znaczenie w kontekście zasadniczego pytania, jak należy rozumieć „judaizm” i czy
jest możliwy dialog teologiczny pomiędzy wyznawcami
religii judaistycznej a chrześcijańskiej. Dialog taki nie był
możliwy już od roku 70 po nar. Chr., kiedy zrodził się judaizm talmudyczny w grupie faryzejskiej będącej w opozycji do chrześcijaństwa (więcej na stronie internetowej:
http:llo.dialogu.z.zydami.patrz.pl/). Żydzi w naszej ocenie
jako poszczególne jednostki, przyjmując do stosowania
prawdy wiary mojżeszowej Starego Testamentu w Dziesięciu Przykazaniach i nie akcentując walki swoich przywódców z chrześcijaństwem, czuli się naszymi starszymi
braćmi w wierze w Jedynego Boga.
Oni na przestrzeni dziejów dokumentowali swoją miłość do Polski i Narodu Polskiego, ubogacając przez te
związki swoją kulturę żydowską i naszą polską kulturę
oraz szacunek do tradycji obu narodów, szanując naszą
miłość do miejsca narodzenia się Chrystusa w Ziemi
Świętej i założonego tam Kościoła Powszechnego.
Stąd nasza determinacja, by organizowany przez nas
elektorat działający w Sieci Obywatelskich Komitetów
Wyborców „Odpowiedzialność i Pojednanie” ożywiać do
samodzielnego myślenia i pobudzać do aktywności politycznej tych wyborców, którzy w końcu „pogubili się”, kto
należy do lewicy politycznej, a kto do prawicy i czy nadal
taki uproszczony podział stosować.
Zmusza to do refleksji, czy przypadkiem wtedy w wyborach z pełnym rozeznaniem, tak jak obecnie, mogą
nam proponować dokonanie wyboru tych samych spośród tych samych. Potwierdzamy, że jesteśmy za tym
wszystkim, co głosi program Prawa i Sprawiedliwości,
głównie w przedmiocie porządkowania wszystkich struktur państwowych dla dobra wspólnego, pamiętając, że
Państwo Polskie należy do Narodu Polskiego. Stad zacietrzewienie publiczne Romana Giertycha czasami jest
niesmaczne, że jest właśnie publiczne, podobnie jak publiczne wystąpienia Andrzeja Leppera. Wystąpienia ich
należy jednak poddawać ocenie, by szukać ziarna prawdy, bo są to też reprezentanci części ogólnego elektoratu. Jesteśmy za państwem silnym, ale sprawiedliwym
i solidarnym.
Przygotowując się do wyborów samorządowych, zamieszczamy Ramowy Regulamin Funkcjonowania Sieci
Obywatelskich Komitetów Wyborców „Odpowiedzialność
i Pojednanie”.
Wspieramy „Prawo i Sprawiedliwość” bez żadnych
zapowiedzi jako niezależna siła.
Wynik wyborów do Sejmu i Senatu RP dający skromną przewagę w parlamencie dla „Prawa i Sprawiedliwości” oraz wybór prof. Lecha Kaczyńskiego na Prezydenta
RP stworzył Narodowi Polskiemu, w jego głównej masie,
szansę postawienia w stan odpowiedzialności tych, którzy
działali bezkarnie w okresie PRL i III Rzeczypospolitej.
Powtarzamy, że państwo ma być silne i ma kosztować tyle, ile tego wymagają potrzeby takiego państwa. Nie ma być ono tanie, lecz oszczędne, by organizujące się struktury nowego ładu państwowego za-
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pewniały bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne
Państwu Polskiemu. Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej chcą żyć w pokoju ze stosownym dostępem, na
miarę środków publicznych i własnych prywatnych, do
pełnej opieki zdrowotnej, nieskrępowanego dostępu do
nauki i pracy, bez szczególnych korporacyjnych bram do
poszczególnych zawodów, do realnego dostępu do korzystania z wypoczynku, do godziwej stopy życiowej bez
wskazywania, że należymy do tzw. Europy „B”. W solidarnej Europie w ramach zaistniałego wcześniej faktu
naszej akcesji do Unii Europejskiej, nie możemy żyć bez
dostępu do wszystkich rynków pracy i korzystania z dobrodziejstw, z których korzystają lub mają możliwość korzystania obywateli „dziesiątki”. Stajemy za moment do
wyborów samorządowych pod sztandarami PiS, nobilitując ze swoich szeregów osoby godne pełnienia funkcji
społecznych dla dobra ogólnego. Tym zaś, gdzie niechęć
do partii politycznych nie zapewni znaczącego udziału
w tychże wyborach, zdecydujemy się na rejestrowanie
obywatelskich komitetów wyborczych wyborców „Odpowiedzialność i Pojednanie”.
Ramowy Regulamin Funkcjonowania
Sieci Obywatelskich Komitetów Wyborców
„Odpowiedzialność i Pojednanie”
przy Towarzystwie Kultury Narodowo- Religijnej
„Polska Bogiem Silna”
im. Jana Pawła II z/s w Zielonej Górze.
Postanowienia ogólne
§1
Towarzystwo Kultury Narodowo-Religijnej „Polska
Bogiem Silna” im. Jana Pawła II z/s w Zielonej Górze jest
inicjatorem wielu akcji społecznych na rzecz działań
wspólnych, jak było również organizatorem spotkań wyborczych środowisk patriotycznych i formowania ich
w duchu zgodnego jednoczenia się osób bez względu na
ich przynależność organizacyjną, upatrując siłę ich jedności w różnorodności, sugerując im wyrzeczenie się
wykorzystywania swojej przynależności organizacyjnej
na forum wspólnego działania.
§2
Hasło w nazwie „Polska Bogiem Silna” zobowiązuje
do uszanowania tej dewizy w życiu prywatnym i publicznym, a imię Jana Pawła II, którego pierwszą rocznicę
śmierci przeżywać będziemy 2 kwietnia br. zobowiązuje
do poszanowania tego wszystkiego co nam pozostawił
w swoim przekazie testamentowym, zawartym nie tyle
w dokumencie Testamentu, lecz w Jego wszystkich wystąpieniach, w których słowa: godność człowieka, wiara
w miłość Boga i w Jego Miłosierdzie, wolność, pokuta
i przebaczenie oraz pojednanie są słowami – kluczami
do tajemnicy naszego bytowania na Ziemi.
§3
Będąc członkami społeczności tworzącej Naród
i Państwo, jesteśmy odpowiedzialni za Państwo Polskie
jako jego obywatele, utwierdzając siebie i innych, że
państwo nasze jest Państwem Narodu Polskiego okupione Jego krwią.
Ramy organizacyjne
§4
W każdym obwodzie glosowania, czy to do wyborów
samorządowych, czy wyborów do Sejmu i Senatu RP
może zawiązać się Obywatelski Komitet Wyborców
„Odpowiedzialność i Pojednanie”.
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§5
Fakt zawiązania się takiego Komitetu założyciele dokonują w formie protokołu podpisanego przez każdego
z nich z podaniem przez każdego:
– nazwiska i imienia, imion rodziców, miejsca urodzenia,
PESEL-u
– adresu zamieszkania
– kontaktu telefonicznego
także wskazania adresu i telefonu kontaktowego Komitetu.
§6
Protokół taki podlega przesłaniu do Krajowego Koordynatora Sieci Obywatelskich Komitetów Wyborców
„Odpowiedzialność I Pojednanie” w celu zaewidencjonowania Komitetu.
§7
Sieć Krajowa Komitetów dzieli się na sieci wojewódzkie, a te z kolei na sieci powiatowe i gminne. Koordynatorów sieci wojewódzkich i powiatowych wyznacza koordynator krajowy, zaś gminnych – koordynator wojewódzki
na wniosek koordynatora powiatowego.
Zasady funkcjonowania
§8
W punkcie kontaktowym Obywatelskiego Komitetu
Wyborców „Odpowiedzialność i Pojednanie” pełnione są
dyżury na zasadach pracy społecznej, w miarę możliwości codziennie, podczas których przyjmowane są w formie pisemnej (protokolarnie bądź notatki) skargi, wnioski
i prośby o udzielanie jakiejkolwiek pomocy, w tym prawnej i każdej innej, nawet wymagającej interwencji u określonych władz, bądź stowarzyszenia, fundacji itp.
§9
Obywatelski Komitet Wyborców „Odpowiedzialność
i Pojednanie” pełnić ma rolę służebną wobec wszystkich
ludzi w granicach możliwości swojego działania, zarówno
terytorialnego, jak i rzeczowego, bez względu na ich
sympatie bądź antypatie, wyznanie bądź ateizm.
§10
Sprawy przyjęte do załatwienia, jeśli wymagają nadania im biegu przez koordynatora szczebla gminnego
bądź powiatowego, powiatowego nawet wojewódzkiego,
są im niezwłocznie przekazywane. O sposobie wystąpienia koordynatora w każdej indywidualnej sprawie powiadomione są osoby zainteresowane, by razem mogli czuwać nad efektem wystąpienia, nie zrażając się przypadkami braku efektu.
§11
Obywatelskie Komitety Wyborców „Odpowiedzialność i Pojednanie” uczestniczą w kolportażu bezpłatnych
pism ulotnych, a w miarę możliwości również w kolportażu czasopism odpłatnych, nawet nabywanych wspólnie,
w tym i pism propagandowych w aneksie „Nasz Wybór”,
stanowiącym jednocześnie Biuletyn Obywatelskiego Komitetu Wyborców „Odpowiedzialność i Pojednanie”.
§12
Sprawy wymagające bliższego wyjaśnienia będą
przedmiotem oddzielnych pism ulotnych drukowanych
w trybie pilnym ad hoc, bądź w kolejnych numerach Biuletynu.
Jan Nowik – Radca Prawny
Członek Zarządu TKN-R – Krajowy Koordynator
Sieci Obywatelskiego Komitetu Wyborców
„Odpowiedzialność i Pojednanie” […]

£

Zob. „Nasz Wybór” – Biuletyn Wyborców „Odpowiedzialność
i Pojednanie”luty-marzec 2006, s.1-3 oraz 35-36.

61

W KRĘGU IDEI SPOŁECZNYCH I RELIGIJNYCH
¢ Ks. Henryk Nowik

GENERACJE PRAW CZŁOWIEKA A POSTULATY GDAŃSKIE 1980
Objawienie chrześcijańskie wypełnione jest myślą
o równości, sprawiedliwości, miłości, pokoju i o godności
osoby ludzkiej. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże i tym samym partycypuje w Jego osobowej godności. Na bazie tej godności powstawało wiele
narodów, między innymi i naród polski. Założył on państwo o świętych początkach. Chrzest i wejście do Europy
i jej narodów miały wielkie znaczenie dla budowy nowego
ładu społecznego, wraz z jego porządkiem prawnym,
wyprzedzając niejednokrotnie chrześcijańskie narody Europy w dziedzinie praworządności.
Średniowiecze przyniosło prawne dokumenty o respektowaniu praw człowieka. I tak w roku 1215 król Jan
bez Ziemi ogłosił Wielką Kartę Wolności, będącą podstawą swobód obywatelskich względem króla, przed wydaniem legalnego wyroku sądowego. Następnie zasada
neminem captivabimus nisi iure victum, wydana przez
króla Władysława Jagiełłę w latach 1425-1433, żądająca
nakazu sądowego dla uwięzionego. A doktryna tolerancji
religijnej Pawła Włodkowica na soborze w Konstancji
(1414-1415) stała się zasadą wolności sumienia i wyznania. Odrodzenie przyniosło cztery prawa: do życia,
własności, wolności i równości. Oświecenie zajęło się
prawem natury, prawami człowieka, ale w nurcie indywidualistyczno-liberalnym. W Polsce idee Oświecenia
przyjmowano selektywnie, ze względu na wartości religijne. Monteskiusz (1689-1755) w dziele O duchu praw wykazał współzależność między wolnością a praworządnością. J.J. Rousseau (1712-1778) w Umowie społecznej
stwierdził, iż suwerenność ludu winna zabezpieczać prawa jednostki przed władzą. Następnie Deklaracja Niepodległości USA (1776) uznała, że prawa mieszczące się
w katalogu praw naturalnych są niezbywalne, wrodzone
i uniwersalne. Francuska zaś Deklaracja Praw Człowieka
i Obywatela (1789) mówi o równości wobec prawa, prawie do wolności i o wolnym przepływie myśli, podkreślając jednocześnie tezę o „naturalnych, niezbywalnych
i świętych prawach człowieka”.
Wolnościowe te generacje praw człowieka były w zasadzie słuszne, ale oświeceniowa filozofia nadała im
sens liberalistyczny, czyli po linii filozofii podmiotu, z wykluczeniem idei prawdy, polegającej na zgodności myśli
z rzeczą. W ten sposób nastąpiło lansowanie dowolnych
„opinii”, podlegających ciągłym głosowaniom, np. w parlamentach. Podobnie fałszywy sens przybrały prawa
człowieka w pierwszej generacji w ujęciu socjalizmu realnego, w drodze do komunizmu w ZSRR. Internacjonalizm tego państwa niszczył suwerenność jednostek ludzkich i narodów, głosząc ideę, że wolność to uświadomiona konieczność. A tę konieczność wyznaczają prawa
materializmu historycznego, według którego ludzkość
nieubłaganie zmierza od pierwotnego komunizmu do
globalnego przez starożytne niewolnictwo, średniowieczny feudalizm i nowożytny kapitalizm.
W pierwszej połowie ubiegłego wieku gospodarka
rynkowa w Europie przeżywała wielki kryzys, który objawiał się w falach strajków i protestów ulicznych przeciwko
pracodawcom i właścicielom kapitału. W rezultacie poja-
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wiła się idea, przeciw prawu naturalnemu, w obszarze
prawa własności. Stało ono bowiem na straży prywatnego kapitału i jego rozwoju. Pomnażała go najemna praca
ludzka, na drodze wyzysku, w postaci nie wynagrodzonej
pracy ludzkiej. Wybuchła zatem rewolucja październikowa (1917). Wydarzyło się to nie w kapitalistycznej Anglii,
jak przewidywali teoretycy marksizmu, ale w feudalnej
Rosji. Można wnosić, że wybuchła ona ze względów polityczno-ideologicznych, aczkolwiek na bazie zmiany
ustroju. Stąd też musiała ona przybrać formę tyranii,
gdyż nie było proletariatu, ustrojowego podłoża zmian.
Obywatele państw Zachodu i Wschodu przestali być autentycznymi podmiotami w życiu publicznym. Załamała
się w ten sposób wolność polityczna.
Należy bowiem pamiętać, że powiązanie wolności
politycznej z uznaniem instytucji prawno-politycznej może prowadzić do anarchizacji życia politycznego lub do
tyranii władzy. Wolności polityczne takie jak: prawo do
wolności słowa i prasy, prawo do stowarzyszania się, są
związane z rozwojem społeczności suwerennej, rządzącej się prawem do wyboru ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego. Wolność w dziedzinie ekonomicznej ujawnia się w wolności zawierania umów o pracy
wraz z jej wymiarami, gdyż praca jest powinnością człowieka. Musi ona zarazem służyć do rozwoju godności
osoby ludzkiej. W ustroju realnego socjalizmu państwo
zapewniało pracę, ale miała ona charakter niewolniczy,
gdyż bez prawa do własności. W ustroju zaś indywidualistyczno-liberalnym państwo zapewnia wolność pracy, ale
nie realizuje w pełni prawa do niej. Każdy człowiek ma
prawo do sprawiedliwej płacy, prawo do wyboru zawodu
i jego wykonywania. Ponadto w sferze ekonomicznej
każdy ma prawo do działalności gospodarczej, w ramach
własności prywatnej, spółdzielczej lub państwowej, przy
zachowania wartości ogólnoludzkich, a zwłaszcza moralnych, bez których następuje duchowe i biologiczne wyniszczenie człowieka. Uwiąd zaś społeczny następuje
wówczas, gdy ginie wolność społecznych środków przekazu informacji. A dzieje się to wówczas, gdy państwa
o ustroju indywidualistyczno-liberalnym kontrolują tę wolność programami politycznymi swych partii, nie zważając
na świat wartości, wypływający z prawa naturalnego
i Dekalogu. Należy tu bowiem mieć na uwadze dobro
osoby ludzkiej w jej godności i wypływające z niej prawa
wolnościowe w kontekście prawdy i dobra.
Wolnościowe prawa człowieka były łamane przez socjalizm realny w drodze do komunizmu, w ZSRR i w obozie państw socjalistycznych. Liczne protesty krwawe
w tych państwach (Węgry, Czechosłowacja, Polska) zaowocowały w narodowo-religijnym ruchu polskim „Solidarność” w postaci Sierpniowych Postulatów Gdańskich
w 1980 roku, o charakterze: wolnościowym, równościowym i solidarnościowym. Stały się one istotnym przyczynkiem w procesie generacji praw człowieka. Należy
dodać, że owe generacje (w procesie dziejowym) legły
u podstaw Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka –
Paryż 1948)). Budują ją trzy „rodziny” praw: 1) prawa
osobiste i polityczne (art. 2-21); 2) prawa gospodarcze,
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socjalne i kulturowe (art. 22-27); 3) prawa solidarnościowe (art. 28). Typy prawa tych rodzin nawiązują do haseł
rewolucji francuskiej: wolność, równość i braterstwo. Hasła te stały się podstawą do typologii regeneracji praw
człowieka (zob. Robert Andrzejczuk, Uzasadnienie prawa narodów do samostanowienia – Prawa człowieka
podstawą prawa narodów do samostanowienia, Lublin
2002, s.107-141).
Do wolnościowych generacji praw człowieka nawiązały następujące postulaty:
1. „Powołanie Niezależnych i Samorządnych Związków Zawodowych”, nie naruszających politycznogospodar-czego statusu państwa.
2. „Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym oraz osobom wspomagającym”.
3. „Rząd wniesie do Sejmu w terminie trzech miesięcy projekt ustawy o kontroli prasy, publikacji i widowisk”,
ze względu na kulturowe i religijne potrzeby społeczeństwa i dobro narodu.
4. „Przewrócenie do poprzednich prac ludzi zwolnionych z pracy po strajku w roku siedemdziesiątym i w siedemdziesiątym szóstym, studentów wydalonych z uczelni
za przekonania i uwolnienie wszystkich więźniów politycznych”.
5. „Podać w środkach masowego przekazu informację
o utworzeniu się MKS-u oraz opublikować jego żądania”.
6. „Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:
a) podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,
b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom
społecznym uczestniczenia w dyskusji nad programem
reform”.
7. „Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział
w strajku wynagrodzenie za okres strajku jak za urlop
wypoczynkowy”.
Wolnościowe postulaty były uwikłane w ekonomiczne
kategorie zapisu rokowań gdańskich sierpień 1980, gdyż
wymagała tego najwyższa racja stanu. Albowiem Moskwa była zawsze wyczulona na zrywy wolnościowe Polaków. Pierwszy postulat, na kształt preambuła konstytucji wolności świata pracy w duchu i prawdzie, zawierał
ideę wolności narodu: „Niezależność i Samorządność”,
aczkolwiek zinterpretowaną w kategoriach programu
związku zawodowego, przy restrykcji politycznogospodarczego statusu państwa. Taki stan rzeczy dawał
szansę publicznego wyniesienia idei wolności na sztandarach „Solidarności”. A za tymi sztandarami szło dziesięć milionów związkowców i ich rodziny oraz wszyscy,
którym była miła wolność. Szli uzbrojeni prawem do zbiorowego protestu (p. 2, 5 i 7), nieśli wolność słowa i wyznania (p.3) oraz niepodległość więźniom i zniewolonemu pokoleniu młodych (p.4, 5), jak również ideę reformy
kraju i wszystko, co Polskę stanowi (p. 6). Gdańskie postulaty wolnościowe, czynem narodowym Polaków,
umocniły i rozwinęły pierwszą generację praw człowieka
w skali światowej.
Drugą generację praw człowieka tworzą idee równościowe. Zwykło się wyróżniać wiele koncepcji równości
społecznej, ale najważniejsze z nich to: indywidualizm liberalistyczny, kolektywizm marksistowski i personalizm
tomistyczny.
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Liberałowie, walczący z absolutyzm monarszym, zawarli swe idee w Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych (1776) i Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela (1789). J.J. Rousseau w Umowie Społecznej widział
fundament równości w fakcie wspólnoty ludzkiej natury,
utrzymując, że w stanie przedspołecznym ludzka istota
była wolna. Istnieje tu zależność między wolnością
a równością. Wolności człowieka nie można zawężać do
społecznego i ekonomicznego działania. „Postulat wolności liberalizmu – stwierdza Stanisław Kowalczyk – jest
oderwany od całości zadań ludzkiej osoby […]. Tak rozumiana wolność prowadzi niejednokrotnie do rażącej
nierówności ekonomicznej, powodując zniewolenie ludzi
gorzej sytuowanych ekonomicznie i społecznie” (Człowiek a społeczność, Lublin 1994, s.18).
Karol Marks z Fryderykiem Engelsem utrzymywał:
„Równość to uświadomienie sobie przez człowieka samego siebie w praktyce, czyli uświadomienie sobie przez
człowieka innego człowieka jako równego mu i ustosunkowanie się do jednego człowieka względem drugiego
jako równego sobie” (Św. Rodzina, w: Dzieła, t. II, Warszawa 1961, s. 41). Teoretycy marksizmu posługują się
„kreacyjną rolą społeczności”, utrzymując, że homo sapiens staje się jednostka ludzka jedynie w obrębie społeczności. W myśl tej koncepcji równość realizuje się na
drodze kolektywu. Stąd wolność (w relacji do równości)
nie jest atrybutem jednostki, lecz następstwem społecznej aktywności. Taki stan rzeczy sprowadza równość do
„mieć”, a nie do „być”. Prowadzi to do relatywnego stanu
wolności i praw człowieka. Marksizm preferuje równość
ekonomiczną przed równością jurydyczną.
Personalistyczna idea równości występuje w trzech
wymiarach, a mianowicie w ontologicznym, jurydycznym i
ekonomicznym. Fundamentem równości społecznej jest
wrodzona godność osoby ludzkiej. Rozum, wolna wola
są domeną wszystkich ludzkich jednostek. Równość wobec prawa ma swoje przełożenie w nauce społecznej
Kościoła. Ukazuje ona różne formy zniewolenia ludów
i narodów. Równocześnie ukazuje autentyczne idee równości, a szczególnie równość społeczną. Równość ekonomiczno-społeczną przedstawia konstytucja Gaudium
et spes: „Albowiem zbytnie nierówności gospodarcze
i społeczne wśród członków czy ludów jednej ludzkiej rodziny wywołują zgorszenie i sprzeciwiają się sprawiedliwości społecznej, równości, godności osoby ludzkiej oraz
pokojowi społecznemu i międzynarodowemu” (tamże, nr
29). W kontekście tej wypowiedzi należy pamiętać, że
społeczne prawa człowieka mają charakter podmiotowy
i nierozerwalnie są związane z prawami wolnościowymi.
Stąd uprawniają one każdego do udziału w tworzeniu
dóbr gospodarczych i kulturowych. Do realizacji praw
społecznych są zobowiązani: państwo, związki zawodowe i jednostki powołane. W świetle praw społecznych
jednostka ludzka winna mieć możliwość pracy, poszukiwania jej i wykonywania w ramach swoich psychofizycznych wyposażeń. Sama zaś praca winna być sprawiedliwie wynagradzana.
Powojenna historia życia społeczno-gospodarczego
wykazała, że prawa drugiej generacji nie były przestrzegane. Działo się tak dlatego, że marksistowska koncepcja człowieka i jego prawa społeczne były zbudowane na
fałszywych fundamentach materialistycznego ustroju, od-
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rzucającego wrodzoną godność osoby ludzkiej i tym samym duchowy wymiar pracy ludzkiej, która stała się towarem na bazie kapitału państwowego w kolektywnie pojętym społeczeństwie. Doszło do sprzeciwu narodowego.
Wysunięto gdańskie postulaty, ubogacające społeczne
prawa człowieka. Do nich należą następujące postulaty:
8. „Podnieść wynagrodzenie zasadnicze każdego
pracownika o 2 tys. złotych, jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu utrzymania. Prowadzone będą stopniowe podwyżki płac wszystkich grup pracowniczych,
a przede wszystkim płac najniższych”.
9. „Zagwarantować autonomiczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza”.
10. „Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko i wyłącznie nadwyżki”.
11. „Znieść ceny komercyjne oraz sprzedać za dewizy w tak zwanym eksporcie wewnętrznym”.
Postulaty równościowe domagają się zrównania
obywateli w duchu społecznej sprawiedliwości niedobroczynnej, wykraczającej poza prawa człowieka, w aspekcie wynagrodzeń za pracę (p. 8), licząc się z równowagą
między cenami towarów a wartością pieniądza (p. 9),
mając równocześnie na uwadze fakt zaopatrzenia swych
obywateli w odpowiednie typy towarów, przed ich eksportem (p. 10), sytuacja ta ruguje równocześnie ceny komercyjne, które naruszają linię równości społecznej (p.
11). Postulaty równościowe wchodzą tym samym w drugą generację praw człowieka, a wypływając z tradycji
chrześcijańskiej koncepcji człowieka, gdyż takie jest podłoże społecznych przemian solidarnościowych, są godnym uwagi wkładem w teorię rozwoju praw człowieka.
Postulaty Gdańskie 1980 zaistniały w następstwie
uświadomienia ogólnoludzkiej powinności o pełnieniu
służby na rzecz innych ludzi. U podstaw tej postawy legła
zasada solidarności i pomocniczości, wyartykułowanej
w trzeciej generacji praw człowieka. Psychospołeczna
natura człowieka skłania każdego do uczestnictwa w życiu drugiego na zasadzie: solidarności, pomocniczości,
prawdy, wolności i równości. Moralny wymiar solidarności spełnia się w płaszczyźnie dobra wspólnego. Jest ono
moralną powinnością każdego w danej społeczności. Zasada solidarności jest też normą prawną, chroniącą dobro wspólne. Uznawanie praw oraz ich przestrzeganie
jest prawnym aspektem zasady solidarności, wiążącą się
z ideą sprawiedliwości, która określa stosunki między
jednostkami oraz umacnia relacje między jednostką
a społeczeństwem i odwrotnie. Zasada solidarności występuje w różnych kręgach społecznych. Obowiązuje ona
poszczególne jednostki ludzkie, jak również państwa
i narody. Winna ona być zachowana w życiu ekonomicznym, naukowo-kulturowym, politycznym, moralnym i religijnym. Inną zasadą życia społecznego jest norma pomocniczości, wywodząca się z prawa naturalnego. Wiedzie ona do decentralizacji władzy politycznej, gospodarczej, prowadząc tym samym do ustroju demokratycznego
państwa. Akceptowana w płaszczyźnie międzynarodowej
– niweluje dysproporcje społeczno-ekonomicne między
państwami i sprzyja ochronie praw człowieka na odcinku
mniejszości narodowych. Zasada solidarności zdobyła
pierwsze miejsce w trzecie generacji praw człowieka, takich jak: prawo do rozwoju, prawo do pokoju, prawo do
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środowiska, prawo do wspólnego dziedzictwa ludzkości
oraz prawo komunikowania, a to dlatego, że chcąc zachować te prawa, należy dokonać tego przy solidarnej
współpracy wszystkich narodów (zob. Robert Andrzejczuk, Uzasadnienie prawa narodów do samostanowienia
– Prawa człowieka podstawa prawa narodów do samostanowienia, Lublin 2002, s.130). Prawa trzeciej generacji
pod względem ideowych założeń korespondują z Postulatami Gdańskimi 1980. Wydaje się, że to one nadały swoisty impuls, wydobyty z Solidarnościowego narodu. W
trzeciej generacji praw znalazły się następujące postulaty:
12. „Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej
na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej
oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: wyrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie
specjalnych sprzedaży i tym podobne”.
13. „Wprowadzić na mięso i przetwory kartki – bony
żywnościowe do czasu opanowania sytuacji na rynku”.
14. „Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat,
a dla mężczyzn do 55 lat, lub przepracowania w PRL 30
lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, bez względu na wiek”.
15. „Zrównać renty i emerytury starego portfela do
poziomu aktualnie wypłacanych”.
16. „Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym” –
„Uznano za niezbędne natychmiastowe zwiększenie
środków finansowych i zwiększenie mocy wykonawczych
na inwestycje służby zdrowia, poprawę zaopatrzenia
w leki i w surowce”.
17. „Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach
i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących”.
18. „Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez
okres trzech lat na wychowanie dziecka”.
19. „Zostanie przedstawiony do 31 grudnia 1980 r.
przez władze wojewódzkie program poprawy sytuacji
mieszkaniowej, mającej na celu skrócenie okresu oczekiwania na mieszkanie. […] Takie same działania zostaną podjęte w całym kraju”.
20. „Podnieść dietę z 40 złotych do 100 złotych i dodatek za rozłąkę”.
21. „Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy”.
Postulaty te zawierają idee przewodnie praw solidarnościowych. Albowiem rozwój człowieka winien przebiegać na zasadzie równości obywatelskiej (p.12), w rodzinie stabilnej ekonomicznie (p.13), w ładzie pokojowym
w domu w rodzinie i w społeczeństwie na zasadzie przewidywalności, wraz z upływem lat życia obywateli (p. 14
i p.15) oraz w płaszczyźnie opieki zdrowotnej (p. 16).
Środowisko bytu człowieka winno być pod ochroną państwa: dom rodzinny, żłobki, przedszkola (p.17). Przekaz
wartości pokoleń narodu dokonuje się głównie przy matce (p. 18) i w domu rodzinnym (p. 19), sama zaś rozłąka
rodzinna może być koniecznością – musi być rekompensowana (20). Istotna socjalizacja dziecka, dla dobra rozwoju komunikacji międzyludzkiej i przekazu wartości pokoleń dokonuje się w rodzinie i w środowisku społecznokulturowym w czasie uświęconym tradycją i objętym
prawem (21).
Prawa człowieka kontrolują zachowanie jednostek
ludzkich, modelują stosunek państwa do człowieka i ustalają relacje państwa do narodu, jako swego suwerena.
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¢ Zbigniew Dmochowski

ŚWIATOWE MAFIE ANTYWĘGLOWE I PROATOMOWE
Faktem jest istnienie światowych mafii antywęglowych i proatomowych. Potężna demonstracja „Solidarności” w Warszawie w dniu 30 czerwca 2011 r. o liczebności blisko 100 tysięcy uczestników przypomniała na swoich transparentach o istnieniu światowych mafii antywęglowych. Dla Polski, która w ramach swojej energetyki
bazuje obecnie głównie na własnym węglu, stanowi to
śmiertelne zagrożenie, szczególnie że światowe mafie
antywęglowe są wspierane nie tylko przez kraje bazujące
na innych paliwach, ale także przez kręgi związkowe
i polityczne poza Polską, a także i w Polsce. Grupy światowych mafii antywęglowych otrzymują także znaczące
wsparcie kręgów pseudonaukowych poza Polską, a także i w Polsce – z dziedziny ekonomii, techniki, technologii, ekologii i innych. Pod hasłem walki o ochronę klimatu
odbywa się sąd nad przemysłem opartym na węglu, który
ma doprowadzić ten przemysł do upadku.
Szczególnie mafie proatomowe, wykorzystując zespół mitów – mimo ewidentnych dwóch olbrzymich awarii
nuklearnych w Czarnobylu (1986) i Fukushimie I (2011),
w których zginęło już blisko milion osób, a straty materialne wyniosły wiele setek miliardów USD – przedstawiają energetykę nuklearną jako najtańszą i najbezpieczniejszą. Mity te można przedstawić, wykorzystując między innymi doświadczenia niemieckiej Fundacji Heinricha
Bolla, w postaci następujących tez:
1) Energia atomowa jest bezpieczna.
2) Poradzimy sobie z zagrożeniami terrorystycznymi
i ryzykiem nadużyć.
3) Odpady jądrowe? Żaden problem.
4) Wystarczy nam uranu jako paliwa.
5) Energetyka jądrowa służy ochronie klimatu.
6) Potrzebujemy dłuższych okresów eksploatacji
reaktorów.
7) Energetyka jądrowa przeżywa renesans.
W moim artykule pt. Japoński Czarnobyl, poza krytyką światowej mafii energetyki jądrowej, poruszam problem informacji i dezinformacji o przyszłości rozwoju
światowych energetyk. W ramach analiz na temat przyszłości światowych energetyk spotkałem bardzo interesujący przypadek energetyki Indonezji, państwa o znaczącej liczbie ludności – około 200 milionów. Dla kraju tego
opracowany projekt niemiecko-indonezyjski rekonstrukcji
energetyki w latach 1991-2021 przewiduje w oparciu
o prognozy energetyczne, ekonomiczne i ekologiczne
rozwój energetyki węglowej jako energetyki przyszłościowej i proekologicznej. Jednocześnie poruszyłem także problem informacji i dezinformacji o przyszłości rozwoju polskiej energetyki.
Postawienie na rozwój energetyki jądrowej w Polsce
(dokonały tego gremialnie partie – PO, PiS, PSL i SLD
oraz inne partyjki, a także bezpartyjni), jest po awarii nuklearnej w elektrowni w Czarnobylu, a ostatnio w elektrowni Fukushima I, nie tylko nieodpowiedzialne, ale
wręcz świadomie godzi w żywotne interesy Polski i Polaków, chociaż służy światowej mafii antywęglowej i proatomowej.
Pikanterii przysparza jednocześnie informacja, która
ukazała się w „Biuletynie Niemieckim” nr 18 z 16.06.2011
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r., wydawanym przez Centrum Stosunków Międzynarodowych i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, że
6.06.2011 r.:
a) Niemiecki rząd oficjalnie potwierdził swoją decyzję
o wycofaniu się z energetyki jądrowej do 2022 r.
b) Równocześnie przyjęty został pakiet rozwiązań legislacyjnych, które przyśpieszyć mają wdrożenie strategii
energetycznej opartej o odnawialne źródła energii.
c) Projekt dotyczący odejścia od energetyki jądrowej
i rozwoju energetyki odnawialnej został nazwany przez
ministra środowiska Norberta Roentgena „centralnym
projektem modernizacji Niemiec”.
d) Plany zawierają jednak także budowę nowych
elektrowni, bazujących na paliwach kopalnianych, co
zdaniem części komentatorów – jest krokiem w tył.
e) Eksperci ostrzegają jednak przed tak drastycznym
krokiem: ich zdaniem niemiecka gospodarka ma zbyt
mało czasu na przestawienie się z taniej energii jądrowej
(również – moim zdaniem – jest to dezinformacja) na
droższą, opierającą się na źródłach odnawialnych.
f) Eksperci stoją również na stanowisku, że ta modernizacja oznacza również dla niemieckich konsumentów znaczący wzrost cen energii (moim zdaniem – nie
dotyczy to oczywiście udziału taniej energii opartej na
węglu).
Wnioski:
1) Władze i parlamentarzyści RP z PO, PiS, PSL
i SLD powinni wziąć pod uwagę decyzje niemieckie odnośnie porzucenia energetyki jądrowej i częściowego
powrotu do energetyki węglowej, przy znaczącym udziale
energetyki odnawialnej, a także decyzje Indonezji dotyczące generalnego przestawienia energetyki indonezyjskiej, przy współpracy z instytutami niemieckimi, na
energetykę węglową.
2) Elektorat polski i polonijny podczas tegorocznych
wyborów parlamentarnych powinien dać nauczkę kandydatom na parlamentarzystów RP z PO, PiS, PSL i SLD,
nie głosując na listy tych partii.
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¢ Włodzimierz Wawszczak

GODNOŚĆ CZŁOWIEKA POŚRÓD CNÓT I TRANSCENDENTALIÓW
II

3. Godność w świetle transcendentaliów

Transcendentalia – łac. transcendere (trans – za, poza, z tamtej strony) – wykraczać, przewyższać i przekraczać poza; dotyczy koniecznych właściwości i sposobu
metafizycznego istnienia bytów, jako nieograniczony
sens orzekania.
Arystotelesowsko-Tomaszowa realistyczna metafizyka
współczesna wyróżnia 8 powszechnych właściwości
transcendentalnych (transcendentaliów): 1. Byt (jako treść
i jej istnienie); 2. Rzecz (substancjalna określoność); 3.
Jedno (wewnętrzna niesprzeczność); 4. Odrębność (suwerenność w istnieniu); 5. Prawda (poznawalność rozumowa); 6. Dobro (idealna pożądliwość); 7. Piękno (idealna
doskonałość); 8. Świętość (Boska nadprzyrodzoność).
Pierwsze cztery Doktor Anielski nazywał transcendentaliami absolutnymi, a trzy następne – jako ukazujące
byt w przyporządkowaniu do intelektu i woli człowieka
(osoby) – nazywał trancendentaliami relacyjnymi. Wprowadziliśmy ósme transcendentalium, jako relację człowieka do Boga. Dalej przybliżymy tylko cztery ostatnie
trascendentalia.
3.1. Prawda
Prawda – gr. aletheia, łac. veritas, verum, jako zgodność myśli z rzeczywistością (adeaquatio intellectus et
rei). Innym greckim słowem był termin: logos (słowo,
prawo, prawda). Stąd polskie słowo: praw-da, złożone
z rzeczownika „prawo” i czasownika „dawać”. W klasycznych definicjach prawdy zachodzi zgodność, jako „adekwacja”, wyrażana uznawaniem, że tym samym jest myślenie, co przedmiot myślenia, którym jest jego byt oraz
zachodzi tożsamość prawdy i bytu.
Jednakże inny jest sposób bytowania rzeczy, a inny
sposób ich poznawania. Wszak nie ma prawdy ani fałszu
w rzeczach (są obiektywne), lecz są one w myśli; są to
więc różne porządki. Istnieją nieklasyczne definicje
prawdy, które odrzucają warunek „adekwacji”, czyli
zgodności sądu myślenia ze stanem rzeczy i rzeczywistością. Wprowadza się w miejsce zgodności rozmaite
kryteria. Bywa to, np. kryterium samo-oczywistości, tworzące definicje prawdy polegającą na silnym (emocjonalnym) przekonaniu, że jest tak, a nie inaczej; może to być
także trwały stan świadomości. Inny przykład, gdy prawdziwość poznania (prawda) jest wynikiem użyteczności
praktycznej oraz ekonomicznych rezultatów skutecznego
działania – jako różne pragmatyczne definicje prawdy.
Albo banalny przykład, gdy procedury głosowania „za –
przeciw” uznawane są jako rezultat i kryterium „prawda –
fałsz”. Przyjmowanie takich definicji prawdy prowadzi do
fałszowania rzeczywistości, do relatywizmu poznawczego i moralnego, nieuszanowania godności człowieka, do
niesprawiedliwości i zakłamania społecznego oraz politycznego chaosu.
Realistyczną i jedynie obiektywną definicję prawdy,
wykorzystując myśl Arystotelesa – podaje Tomasz
z Akwinu. Jeśli Arystoteles uważał, że prawda to skutek
poznania uzgodnionego z rzeczą, to Tomasz tą zależność odwrócił i uznał, że poznanie jest skutkiem prawdy
złożonej w rzeczach, jako że prawda istnieje w bycie rzeczy. A skoro istnieje byt, musi być Stwórca (w odniesieniu do natury) i twórca (w odniesieniu do kultury). Występuje więc intelekt Stwórcy, który wszczepia prawdę w byt
(jako creatio ex nihilo), oraz intelekt twórcy – człowieka,
który poznaje prawdę. Prawda przenika i determinuje ca-
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łość bytu; prawda i byt są ze sobą zamienne i jako istnienie dane są przez Stwórcę (bądź twórcę).
Prawda ludzka nie jest skutkiem poznania (jak utrzymywał Arystoteles), lecz odwrotnie – poznanie jest skutkiem prawdy. Gdyby nie było prawdy w rzeczach, nie byłoby poznania. Prawda jest istotą bytu, jest przed poznaniem. Nie jest pochodną procesu poznania czy myślenia
(jak się zwykło pozornie przyjmować), lecz istnieje w bytach (rzeczach) i z nich zostaje odczytywana przez intelekt ludzki. Poznanie dokonuje się przez upodobnienie
poznającego do rzeczy poznawanej. Wszystkie prawdy
są zapodmiotowane w bytach, jako zamysł Stwórcy (lub
twórcy) w akcie powołania ich do istnienia.
Na tropie takiego porządku już był Augustyn: „Prawdą jest to, co jest”, albo: „Prawdą jest to, przez co ukazuje to, co jest […]”. A także św. Hilary: „[…] prawdą jest to,
co ujawnia i odsłania istnienie”. Każdy byt ma „swoją”
prawdę i tyle jest prawd, ile jest bytów.
Odkrycie transcendentalnej prawdy istnienia bytu odsłania świat jako cudowną księgę zapisaną przez intelekt
Stwórcy, przeznaczoną do odczytywania dla człowieka.
Jest to świat doskonały, idealnie kompletny racjonalnie,
w którym nie ma miejsca na nonsensy, chaos i absurdy.
Możemy odkrywać o nim prawdę, że wszystko co jest
zawarte w zasadach naukowych, w prawach przyrody,
w aksjomatach matematycznych – ma swoje podstawy
w bycie. Taka racjonalność obala wszelki agnostycyzm,
sceptycyzm, relatywizm i nihilizm.
Dodamy jeszcze pojmowanie prawdy w teologii. Do
terminu prawda, w myśli greckiej: alatheja – „być ukrytym
dla kogoś”, dochodzi w Biblii znaczenie tradycji semickiej,
hebr. emet (od aman): „być solidnym, stałym” – oznacza
tego lub to, z czego można być dumnym, być godnym, zasługującym na zaufanie i wierność, czyli „mówić prawdę”
(2 Kor 13, 8) lub „być prawdomównym” (1 Kor 13,6).
Patrz – 2 Kor 13, 8: „Nie możemy niczego dokonać
przeciw prawdzie, lecz wszystko dla prawdy” oraz 1 Kor
13, 6: „nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą”. Trzeba głosić „Ewangelię prawdy”, to
znaczy wyzwalać człowieka, ukazując mu jego związki
ze Stwórcą i z Jezusem Chrystusem – Rz 9,1: „Prawdę
mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje
sumienie w Duchu Świętym”. Natomiast Apokalipsa całkowicie pozostaje w duchu myśli semickiej – Ap 16,7:
„I słyszałem, jak mówił ołtarz: Tak, Panie, Boże wszechwładny, prawdziwe są Twoje wyroki i sprawiedliwe”.
Według ewangelii prawda upodobała sobie na mieszkanie osobę Jezusa Chrystusa – J 1,17: „Podczas gdy
prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda
przyszły przez Jezusa Chrystusa”. Jest to prawda, bezwzględnie i w pełni, utożsamiana z Chrystusem, a Jego
słowa i czyny wyrażają samego Boga – J 14,6: „Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą, i prawdą,i życiem. Nikt
nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie”.
Generalnie, prawda jest więc podwójnie zakorzeniona – i w transcendentalnym bycie, i w Chrystusie. Ta teraz teologiczna Chrystusowa prawda, wprzód i bardziej,
buduje godność człowieka, niż prawda transcendentalna.
Są to prawdy pochodzące od Stwórcy pełnej natury,
w odróżnieniu od prawdy twórcy jako kreatora kultury [2].
3.2 Dobro
Dobro – gr. agathon, łac. bonum – wartość (jest warte starania), metafizyczna albo użyteczna, właściwa ro-
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zumowi i woli, podlegająca moralnej ocenie. Coś, co nas,
szybciej bądź wolniej, nieoczekiwanie pociąga ku sobie
lub porywa. Stać za tym może korzyść, zysk, pożytek,
dziedzictwo czy majątek albo także: zaleta, pomyślność,
cenność, powodzenie, radość, szczęście, sprawność, co
się udziela, czy cnota.
Jako transcendentalium stanowi powszechną właściwość bytów, wskazującą na jedność każdego bytu
z wolą Stwórcy albo twórcy. Inne spojrzenie wyraża dobro, na tle chaosu i rozmaitości – jako miarę, jedność,
porządek i harmonię. Dobro wiąże się również z ruchem
– jako działaniem w jakimś celu. Jest to teleologiczne
dobro, dwojakie – gdy jest środkiem do jakiegoś celu,
bądź samo jest celem jako kresem dążenia bytu.
Jeżeli byty mają swój kres w postaci dobra, to wobec
zasady jedności musi istnieć kres kresów, czyli Dobro
najwyższe, jest to Najwyższy Poruszyciel – Bóg, który
rozrządza bytami. Tak więc jednostkowe dobra są związane z istnieniem bytu, w analogiczny sposób jak prawda
w poprzednim rozdziale. Powszechność realizacji zamysłu Stwórcy lub twórcy dla celowościowego dobra w istnieniu bytu odkrywa celowość całego świata. To dążenie
przenika całą rzeczywistość, dlatego nazwane zostało
„miłością kosmiczną”, ożywiającą dynamizm świata i poszczególnych bytów.
Twórca realistycznej filozofii M.A. Krąpiec uzasadnia
podział dóbr na trzy klasy ze względu na cel wpisany
w byt dobra. Jeżeli celem i przedmiotem naszego pożądania jest sam przedmiot dla siebie samego, gdy pożądamy dobra dla niego samego, wówczas taki rezultat pożądania nazywa się „dobrem godziwym” (honestium).
Jest to dobro – celu obiektywnego (podmiotowego). Zazwyczaj jest to człowiek, gdy chodzi o miłość. Czyli
oznacza to – kochać kogoś dla niego samego, bez podporządkowywania swojego pożądania innym warunkom.
Pojawia się kategoria godności, która ekstremalizuje
najwyższą jakość dobra. Zawsze jest to rola godności,
która hierarchizuje jakość dóbr. Natomiast gdy pożądamy
dobra ze względu na sam akt pożądania, sama funkcja
kochania i jego pożądania jest wtedy ostatecznie zamierzona przez nas, to wówczas mamy do czynienia z „dobrem przyjemnym” (delectabile). Przyjemność pożądania
wtedy szczególnie silny nacisk kładzie na samej czynności
(funkcji owego kochania) pożądawczej. Jest to dobro – celu osobistego. I wreszcie, gdy pożądamy jakiegoś dobra
ze względu na inny przedmiot i inne cele, którym przyporządkowujemy nasze pożądanie, to mamy do czynienia
z „dobrem użytecznym” (utile). Jest to dobro – relacyjne –
celu praktycznego. Owe trzy klasy dóbr nie wykluczają się,
mogą i powinny wspomagać się w osobie ludzkiej.
Biorąc pod uwagę podmiot pożądający, możemy wyróżnić pożądania: własnego istnienia, intelektualne (zwane także wolą) i moralne (normy sumienia). Generuje to
w następstwie szeroką klasyfikację dóbr dotyczących
człowieka, a będzie ich jeszcze więcej w odniesieniu do
rodziny, wspólnoty, państwa, Narodu i Ojczyzny. Będą to
tak zwane dobra wspólne (łac. bonum commune).
Analiza dobra wspólnego prowadzi do teorii i praktyki
społecznej, do ekonomii i polityki w dziejach państw i narodów, co już wykracza poza przedmiot naszego tematu
rozważań. Ale, mówimy stanowczo, zawsze, ciągle, nieustępliwie i kategorycznie, że w tych absolutnie wszystkich wspólnotowych zjawiskach dominantą muszą być
dobra człowieka – wobec tego cudownego faktu, że dla
nas ludzi i dla naszego zbawienia – ostatecznego dobra,
do którego wszyscy ludzie są powołani – „Bóg zstąpił
z nieba i stał się człowiekiem”. To daje nam absolutną
pewność, że godność ludzkiej osoby przewyższa cały
porządek świata.
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3.3 Piękno
Piękno – gr. kalos, łac. pulchritudo, pulchrum – doskonałość poznania zmysłowego, intelektualnego i duchowego. Pojmowanie i poglądy na kategorie piękna, od
starożytności do współczesności, były wyjątkowo rozbieżne, nieugruntowane i ciągle są dyskusyjne. Piękno
należy, w poglądach znawców, albo nie należy, do transcendentaliów tzw. relacyjnych, albo jest jakimś odrębnym
transcendentalium, a nawet, że jest jakąś sumą innych
czy wszystkich transcendentaliów.
Najbardziej, jak się wydaje, stabilne stanowisko stanowi, że piękno jest syntezą prawdy i dobra, wyrażającą
integralną relację do woli i do miłości. Szczególnie istotne
są tutaj rozstrzygające badania wielkiego teologa i myśliciela H. Ursa von Balthasara. Jako pierwszy wprowadza
on do teologii (w pierwszej już części, pt. Estetyka teologiczna, swojej trylogii) głęboką estetyczną refleksję w odsłanianiu tajemnicy objawienia miłości Boga w Chrystusie,
jako transcendentale pulchrum. Jest tam rozważanie
doskonałego piękna jako „jedności nieuchwytnego blasku”, objawiającego się w rozlewającej się Bożej miłości.
Istotnie, to transcendentalne piękno w rzeczywistości
doświadczamy nieustannie w chrześcijaństwie, a szczególnie w bardzo licznych cudach eucharystycznych (np.
aktualny cud w Sokółce i inne), poprzez sakramenty
święte i w każdej codziennej na świecie Mszy Świętej.
A więc metafizyczne piękno istnieje w bycie analogicznie
(ale nie w ten sam sposób) jak prawda i dobro, rozlane
miłością przez Stwórcę lub twórcę.
Rozlewa się piękno na przeróżne sposoby. Jest ono
w naturze i kulturze, w sztukach oraz naukach i w technice
[1]. Występuje w zmysłach: słuchu – muzyka i śpiew;
wzroku – obrazy i rzeźby, barwy i kształty; i inne. Jest
w materii, w intelekcie, w sercu, w woli i w duszy. Miejsca
i przedmioty piękna są różnorakie. Są to, szeroko pojmowane: dzieła sztuki, ale także rozświetlone widoki natury,
będą również piękne myśli w ogóle – a szczególnie w naukach (np. w matematyce), także ciała ludzi i zwierząt, ale
i piękne zjawiska fizyczne, chemiczne i biologiczne.
Nauka o pięknie i jego teorii – estetyka – dostarcza
bardzo szerokiego zestawu określeń odmian piękna. Oto
one (61 – liczba pierwsza): wdzięk, indywidualność, wytworność, smak, subtelność, głębia, wzniosłość, siła działania, pełnia, szlachetność, trafność, bogactwo, dynamizm, stosowność, plastyczność, zręczność, doskonałość, czystość, alogiczność, pomysłowość, jednolitość,
uduchowienie, urok, wytworność, czar, tragiczność, ciepło, stylowość, wrażliwość, lekkość, harmonia, abstrakcja, elegancja, wymyślność, poprawność, świętość, żywość, dystynkcja, poetyczność, irracjonalność, dostojność, pomnikowość, delikatność, dworność, wdzięczność, elegancja, patetyczność, malowniczość, komiczność, odpowiedniość, symetria, rozlewność, kompletność, zrównoważenie, scalenie, ładność, żywość, powab,
malowniczość, romantyczność, klasyczność.
Wymienione kategorie jakościowe są specyficznymi,
uszczegółowionymi nośnikami piękna. Nie do przecenienia jest potężna rola światła w praktyce i teorii piękna.
Wymienia się równolegle odmiany antypiękna, czyli
brzydoty, np.: ułomność, odraza, ciemnota, wstręt, oraz
wszystkie inne negacje – do w/w 61 odmian piękna.
Warto uwypuklić dwie zasadnicze kategorie piękna,
jako formuły: „piękno jest proporcją”, albo „piękno jest
formą”, szeroko uznawane w historii estetyki.
Treść „piękno jest proporcją” nawiązuje do: piękna
liczb, piękna geometrii, piękna symetrii i piękna harmonii
– taktu (eurytmii). Te cztery składowe piękna są nie tylko
silnie osadzone, ale wyrastają a priori z matematyki.
Piękno liczb już jest znane od Pitagorasa i przez wszyst-
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kie wieki (np. liczby Fibonacciego). Podobnie, geometria
i symetria – linii, powierzchni i brył jest bogatą dyscypliną matematyczną, dzięki temu determinuje piękno rozległych wspaniałych wytworów techniki [2],[3], a współcześnie – mówimy o najcudniejszych tworach geometrycznych – fraktalach, atraktorach oraz bifurkacjach. Eurytmia wprowadza prawidłowość zmysłową, akustyczną lub
optyczną dla uszu lub oczu.
Gdy mówimy zaś „piękno jest formą”, to przywołujemy – tak stary i trwały jak mało który – termin „forma”,
znany we wszystkich kulturach i językach. Formy wyróżniamy jako widzialne oraz pojęciowe. Synonimami „formy” były też inne słowa, a głównie, np.: figura, kształt,
postać – i może być więcej. Wielki uczony i znawca
przedmiotu piękna W. Tatarkiewicz z historycznej perspektywy wymienia pięć niejako zasadniczych form.
Pierwsza jest abstrakcją – to tyle co układ części, elementów, składników, które forma zespala w całość. Druga – jest konkretem; to jest to, co bezpośrednio dane jest
zmysłom, Trzecia – to granica, brzeg, kres czy kontur
przedmiotu. Dwie następne formy wyszły od filozofii. Jako czwarta (od Arystotelesa) – istota pojęciowa przedmiotu (entelechia). Piąta (od Kanta) – to układ umysłu
w relacji do poznawanego przedmiotu.
Od starożytności funkcjonuje estetyczna maksyma:
piękno – to tyle, co to, które jest „godne uznania”, co suponuje godność jako wartość stymulującą (katalizator)
piękno. Im więcej godności, tym więcej piękna.
Powyższy ogląd transcendentalnego piękna znacząco
rozszerza i rozwija pojmowanie godności, wskazując, że:
każda godność, zawsze – jest pięknem. Ale nie na odwrót.
Jak kwazibliźnięta: godność jest światłem przenikającym
piękno, a piękno jest blaskiem przenikającym godność.
Piękno jest zapewne dziwnym i niezgłębionym, niezwyczajnym i niesamodzielnym transcendentalium
(rozdz.3, lp.7), łączy bowiem w sobie znamiona innych
transcendentaliów, tzw. absolutne (od Tomasza) określone jako lp.1, 2, 3 i 4. Godność, którą emanuje człowiek w swoich osobowych aktach, jest pięknem.
3.4. Świętość
Święty (sacrum) – gr. heros, łac. sanctus – od starożytności nazywano osobę, miejsce oraz przedmiot, mające związek i kontakt z bóstwem, stąd hieron – świątynia, a hiereus – kapłan. I takie sacrum Jezus uznawał,
o ile zasadzało się na miłości Boga i bliźniego – wraz
z grzechami i całą rzeczywistością, jako centrum wiary.
A od czasu zstąpienia Ducha Świętego na świat już nie
ma podziału na sacrum i profanum, ani na Greków i Żydów, pogan i innych – Ef 4,17: „To zatem mówię i zaklinam was w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak
postępują poganie, z ich próżnym myśleniem”.
Wszyscy, którzy wierzą, są świętymi (gr. hagios) w Jezusie Chrystusie i wszystko może stać się świętym. Sacrum – profanum przekształca się w inną antytezę „świętość – grzech” – Heb 12,10: „Tamci karcili nas według swej
woli na czas znikomych dni. Ten zaś czyni to dla naszego
dobra, aby nas uczynić uczestnikami swojej świętości”.
W Biblii świętość jest przymiotem przede wszystkim
Boga, ale może być udziałem stworzenia jako osoby lub
rzeczy, albo wyraża wierność wobec religii Chrystusa jako nowy, specyficzny stosunek człowieka do Boga. Tylko
Bóg jest prawdziwie Święty, świętość człowieka jest
upodobnieniem do Jego Świętości. Świętość Boga promieniuje na całe Jego stworzenie. To promieniowanie jako dar jest dawaniem człowiekowi godności; jest to najprostsza definicja godności, którą otrzymujemy w miłosnym i miłosiernym darze. Ten dar otrzymujemy na
chrzcie, pozwalającym uczestniczyć nam w świętości
samego Boga –1p 1, 15-16: „ale w całym postępowaniu
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stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który
was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo
Ja jestem święty”. Każdą drogę świętości należy uważać
jako maksymalnie normalną oraz zwyczajną w osiągalności dla człowieka.
Prekursorem duszpasterskiej pedagogiki świętości
był św. prałat Josemaria Escriva de Balaguer. Wskazuje
on na różne niejako „sprężyny” istniejące potencjalnie
statycznie i dynamicznie w człowieku, które mogą być
wyzwalane w rozwoju człowieka na drodze do świętości.
Tak np. Josemaria pisze: „Poziom świętości, której
domaga się od nas Pan, wyznaczają następujące trzy
punkty: święta nieustępliwość, święty przymus i święta
bezczelność”. Pierwszy punkt oznacza u Escrivy: Bądź
jak stalowa maczuga (w sprawach wiary, prawdy, moralności) pokryta miękkim pokrowcem. Drugi punkt wyraża
akty intelektu i woli kreujące roztropną i heroiczną odwagę i dzielność, aby nie być letnim w obronie dzieł godnych i świętych. I trzeci punkt (najdziwniej brzmiący)
u Escrivy, nawiązuje do natury dziecka, które jest autentycznie naturalne, bez lęku i bez słabości, a więc ty nie
przejmuj się innymi osobami i rzeczami, wobec własnej
wiary i świadomości drogi do Boga, bądź w tym świętym
sensie bezczelny.
We wszystkich meandrach świętości, jak łatwo to wyczuć, bardzo żywo pulsuje godność jako wymiana miłości
między Bogiem a człowiekiem oraz człowiekiem a Bogiem. Tym wyżej wymienionym narzędziem – świętym
przymusem, należy:
1. Rozwijać w sobie doskonalenie cnót, a wystarczy tylko
niektórych (rozdz. 2);
2. Uciekać się w głęboką modlitwę, która zawsze owocnie otwiera się na Łaskę Bożą;
3. Czynić ofiarki, dziękczynienia i adoracje Boga.
Szczególnie mądra i ufna jest maksyma: „Bóg stał się
człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem”. Ta
transcendentalna, niejako symetryczna relacja, ma tyleż
postaci, ile było i jest ludzkich istnień. Według autora, łączy je wspólna nić wyrażająca się w dialogu Chrystusa
z Piotrem (Szymonem) (J 21, 15 – 16), w trzykrotnym pytaniu: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie?”.
O to samo każdego dnia, przez dwa tysiące lat, nieustannie pyta nas Chrystus. Na drodze życia, zakończonej –
czy nie, do świętości, zawsze trwa ten cudowny i zbawczy
nasz dialog z Chrystusem. Gdy odpowiesz Chrystusowi –
prawdziwie, przekonywająco: „Panie, Ty wszystko
wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” – będziesz świętym!!!
Świętość jako transcendentalium była przez wieki
i ciągle jest (zawsze będzie!) empirycznie udokumentowana świadectwami niezliczonej rzeszy osób świętych
oraz cudów Boga. Jedynie człowiek zawsze transcendentuje do najwyższego bytu – Absolutu Boga, a szczytem jest transcendencja do i w świętości, jest ona jednocześnie najwyższą transcendencją, do szczytu godności.
CDN
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DUSZA POLSKA I NIEMIECKA
Odczyt wygłoszony 2 grudnia 2010 r. w Warszawie na posiedzeniu Sekcji Ochrony
Zdrowia Psychicznego Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej

I. Pierwszy dzień Powstania

W dniu 1 sierpnia 1944 r. rano otrzymałyśmy rozkaz, że
mamy stawić się na ul. Sosnowej z apteczkami i żywnością na
trzy dni. Zebrałyśmy się więc w wyznaczonym miejscu, czekając na dalsze rozkazy. Około godziny 13-tej zdecydowałyśmy,
że pójdę do Jadłodajni Jarskiej w Alejach Jerozolimskich i przyniosę stamtąd obiad. Tak też zrobiłam. Po obiedzie patrolowa
nasza Baśka Kostrzewianka, tak jak i ja drużynowa z hufca
„Ochota”, oświadczyła, że pogna do domu na Wilczą po więcej
tłuszczu.
O 16-tej usłyszałyśmy strzały. Baśka nie wracała. Ja, jako
zastępczyni patrolowej, objęłam tymczasową komendę patrolu
sanitarnego. Było nas teraz cztery – ja, drużynowa 16-tki i dwie
moje zastępowe: Majka Krassowska i Baśka C. oraz Lilka, również harcerka z hufca „Ochota”. Niedługo goniec przyniósł nam
rozkaz, że mamy zameldować się u dowódcy kompanii na
Chmielnej. Ruszyłyśmy Chmielną w stronę Wielkiej. Strzelano.
Nie mogłyśmy się zorientować, skąd padają strzały, ale szłyśmy już ostrożniej, pod murami kamienic, przesuwając się szybko od bramy do bramy. Tu pierwszy raz w czasie powstania zobaczyłyśmy trupa, dopiero co zabitego młodego mężczyznę.
Na podwórzu wskazanego domu zobaczyłyśmy kilka patroli
sanitarnych, parę łączniczek, dużo chłopców z AK. Zameldowałyśmy się. Na razie nie było nic do roboty. Wkrótce zaczął się
palić dom na Chmielnej, przez którego bramę weszłyśmy. Zaczęłyśmy pomagać przy gaszeniu i wynoszeniu rzeczy mieszkańców. Potem, gdy czekałyśmy na dalsze rozkazy, słyszałyśmy, że chłopcom zabrakło amunicji, po którą trzeba iść na
drugą stronę Marszałkowskiej. Paru chłopców poszło… czekano… nie wracali. Okazało się, że są ranni i leżą przy rogu Wielkiej. Poszło kilku innych.
Tymczasem zapadał zmierzch, ale bił blask od palących
się drewnianych baraków na tyłach Dworca Głównego. Dowódca zwrócił się do patroli sanitarnych, czekających bezczynnie
na podwórzu: „który patrol pójdzie na ochotnika po rannych
chłopców?” Zgłosiłam nasz patrol. Ruszyłyśmy, niosąc dwie pary noszy. Gdy dochodziłyśmy do Wielkiej, zaczęła się strzelanina. Majka i Baśka zabrały jednego rannego i wycofały się z nim
do bramy. Lilka została ranna, więc cofnęłam się do bramy, żeby ktoś wziął ze mną nosze i poszedł po rannych. Właśnie Majka i Baśka wyruszały ponownie. Strzelanina znów się wzmogła.
Po chwili dotarła do mnie wiadomość od chłopców, którzy obserwowali to przez okno, że obie są ranne.
Nie miałam z kim ruszyć ku nim. Zresztą to było beznadziejne. Postanowiłam dotrzeć do nich przez ulicę Wielką,
gdzie leżały na samym rogu Wielkiej i Chmielnej. Podwórkami,
przebitymi w piwnicach otworami. Dotarłam do trzeciego domu
na rogu Chmielnej. Zaczął mżyć deszcz. W bramie stała grupa
cywilów. Zwróciłam się do nich z pytaniem, czy nie pomógłby
mi ktoś przynieść rannych. Od grupy oderwali się mężczyzna
i młoda kobieta. Ruszyli za mną. W mroku posuwaliśmy się pod
murem. Znowu rozległy się strzały. Kobieta przypadła do ziemi,
mężczyzna schował się za latarnię. Ja również padłam plackiem na chodnik. Po chwili strzały umilkły. Kobiety nie zobaczyłam. Mężczyzna skulony za latarnią, był ranny w obie ręce. Wycofał się do bramy kamienicy, z której wyszłyśmy. Zostałam
sama. Byłam pod bramą parterowego domu, drugiego od rogu
Chmielnej. Przy oknie wystawowym sklepu leżała ranna sanitariuszka. Wsunęłam się w bramę tego domu, na podwórzu z trudem odszukałam właściciela sklepu i zażądałam, żeby wpuścił
przez sklep i podniósł kratę, gdyż tuż obok leży ranna. Właściciel nie chciał. Bał się. Powiedział, że następnego dnia Niemcy
go za to rozstrzelają.
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Wreszcie, nie pamiętam już jak, udało mi się skłonić go do
tego. W rannej i nieprzytomnej dziewczynie poznałam znaną mi
z widzenia harcerkę. Z trudem zaczęłam przesuwać ją bliżej
otworu drzwi sklepu, gdyż była to dziewczyna tęga i ciężka.
Znowu zaczęto do nas strzelać, być może wtedy śmiertelna kula ją zabiła. Gdy wreszcie wciągnęłam ją do sklepu – nie żyła.
Do dziewcząt na rogu ulicy było daleko – długość dwóch domów, tego parterowego i wysokiego kilkupiętrowego szarego
budynku szkoły. Muszę tam dotrzeć. Nogi ciężyły mi jak ołów.
Strach… Nie miałam już nikogo do pomocy i nikogo nie szukałam. Ledwie wlokąc za sobą ociężałe nogi, czołgając się po
mokrym chodniku przy samym murze domu, posuwałam się
zwolna ku rannym. Znów zaczęto strzelać. Starałam się wtulić
w mur. Nade mną kule biły w ścianę, sypały się tynk i odpryski
cegieł. Przez cały czas nie mogłam zrozumieć, skąd padają kule. Przecież z dworca, który był w rękach Niemców, byłam teraz
niewidoczna. A jednak ktoś mnie dobrze widzi i chyba z dość
bliska, bo kule omijają mnie tylko o centymetry, choć jest już
prawie zupełnie ciemno.
Wreszcie dotarłam do Majki. Leżała za kupą gruzów pod
murem. Powoli uniosłam jej bluzę i dostałam się do rany. Nie
krwawiła. Był to niewielki owalny otwór. Założyłam opatrunek
i obandażowałam. Teraz próbowałam ciągnąć Majkę ku bramie
na Wielkiej. Trzeba było ją przeciągnąć ku krawędzi chodnika,
żeby ominąć kupę gruzów lub przeciągnąć ją przez te gruzy.
Zamarłyśmy bez ruchu. Zaczęto strzelać. Gdy ucichło – znów
usiłowałam ciągnąć Majkę. Nie mogłam dać rady. Majka, widząc to, powiedziała: – „Ineczko, sama nie dasz rady, a ja nie
mogę ci nic pomóc. Musisz iść po kogoś”. Z ciężkim sercem
poczołgałam się do bramy, obiecując Mai wrócić po nią jak najszybciej. Ciągle mżył deszcz.
Wreszcie dotarłam do komendy i zameldowałam. Komendant rozkazał „chłopcom” dotrzeć do budynku szkolnego i tam
przez okienko piwnicy wciągnąć rannych. Przez przejścia
w piwnicach doszliśmy do podwórza parterowego domu, po
drabinie na jego dach i stamtąd na podwórze szkoły. Była zamknięta, jednak ktoś mieszkał tam i wpuszczono nas. W piwnicy znaleźliśmy okienko, przy którym leżała Majka i chłopcy zaczęli piłować kratę. Niemcy usłyszeli to i znów zaczęli strzelać,
mierząc nisko nad chodnikiem. Wreszcie krata ustąpiła. Otwór
był wąski, ale można było ranną przeciągnąć.
Widziałam, jak blade usta Majki zaciskają się z bólu, jak
zagryza wargi, ale prosiłam: – „Majko, spróbuj nie jęknąć, bo
znów będą strzelać”. Majka szepnęła: – „Nie bój się, nie jęknę”.
Ze stołków zestawiliśmy dla niej łóżko. Dowiedziałam się od
niej, że Baśka leży parę metrów dalej, na ściętym narożniku
domu i jest ranna w nogę. Chłopcy odeszli. Zdjęłam z Majki
mokre rzeczy, nakryłam swoimi, suchymi. Majka trzęsła się z
zimna. Od ludzi mieszkających w szkole udało mi się pożyczyć
koc. Przykryłam ją. Czekaliśmy. Obiecano nam lekarza. Majkę
chwyciły bóle. Wstrzyknęłam morfinę. Bóle ustały. Ta malutka
rana Majki napawała mnie nadzieją, a nawet pewnością, że
Majce nic nie grozi. Będzie żyć. Będzie żyć. Ona jednak myślała inaczej. W pewnej chwili powiedziała: – „Nie żal mi, że umieram. Tylko szkoda, że tak mało się wam przydałam. Tak od razu, pierwszego dnia…”. Byłam przeświadczona, że mówi głupstwa: – „Majko, będziesz żyć. Masz tylko malutką ranę w boku.
Zobaczysz, jak prędko się zagoi. We wrześniu pójdziesz do
szkoły… Zobaczysz! – Nie, Ineczko. Ja umrę. Martwię się o Irkę (młodsza siostra Majki – matka nie żyła). Kto się nią zaopiekuje – Marynia (gospodyni) nie jest dobra. Co będzie z Irką?”.
Usiłowałam przekonać Majkę, że niepotrzebnie myśli o śmierci.
Majka jednak z uporem powtarzała, że to już koniec.
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Nie mogąc doczekać się lekarza, zostawiłam przy Majce
jakąś nieznaną mi sanitariuszkę, która się tam znalazła i ruszyłam na poszukiwania. Było około 4-tej nad ranem. Warszawa,
zmęczona pierwszym dniem powstania, spała. Nie było kogo
pytać o lekarza. Nie wiedziałam, gdzie go szukać. Dotarłam do
dowództwa. Tu dowiedziałam się, że w ciemnościach nocy, pod
osłoną udało się chłopcom przenieść Baśkę i tych innych z rogu
Wielkiej. Lilka nie żyła. Dowiedziałam się również, że te strzały
były z „Asturii” – hoteliku niemieckiego na Chmielnej, tuż przy
rogu Wielkiej. Nic dziwnego, że były celne.
Zobaczyłam Baśkę. Leżała na noszach z twarzą białą jak
kreda. Z jej nogi upłynęło wiele krwi. Wyglądała jak trup – przeraziłam się, że nie dożyje do rana. Dowódca powiedział, że nasza patrolowa Baśka K. przedarła się w nocy przez Aleje i mam
natychmiast zameldować się u niej na Sosnowej. Zameldowałam się jako jedyna pozostała z naszego patrolu. Nalegałam, że
muszę natychmiast znaleźć lekarza dla Majki i iść do niej. Baśka kazała mi iść spać. Próbowałam przekonać ją. Powiedziała:
– „Załatwię to sama. Ty musisz się przespać. Idź spać – to rozkaz”. Z rozpaczą położyłam się. Byłam jednak tak wyczerpana,
że od razu zasnęłam. Gdy otworzyłam oczy, Baśka K. siedziała
koło mnie. Spojrzałam pytająco. Baśka miała taki wyraz twarzy,
że wiedziałam, że stało się coś strasznego. Zapytałam: – „Baśka C. nie żyje? – Baśka C. żyje, Majka nie żyje”. Nie mogłam
w to uwierzyć. Wyjaśniła, że wkrótce po moim odejściu Majka
miała krwotok wewnętrzny i skonała. Pozwoliła mi iść ją zobaczyć i pożegnać.
I znów podwórkami i piwnicami, mało przytomna z rozpaczy dowlokłam się do budynku szkoły przy rogu Wielkiej
i Chmielnej. Płonęły górne piętra. Zeszłam do piwnicy. Uderzył
chłód i zimny podmuch zgasił mi zapałkę. Musiałam się z Majką
pożegnać, zobaczyć ją po raz ostatni, a z drugiej strony bałam
się tego widoku. Przerażenie ogarniało mnie na myśl, że zobaczę trupa Majki. Powoli, osłaniając chwiejący się płomyk zapałki, posuwałam się do prowizorycznych mar. Zapałki gasły, zapalałam następne. Majka leżała, tak jak ją zostawiłam: blada,
poważna i tylko szczękę i powieki przewiązane miała bandażem. – „Czemu nie żyjesz, Majko? Dlaczego to nie mnie, ale
Ciebie zabili? Dlaczego?”
Przed południem 2 sierpnia na podwórzu wypalonej szkoły
powstały trzy mogiłki, może cztery. Na nich umieszczono drewniane, zbite z deseczek krzyże. Na jednym z nich napisałam:
„Sanitariuszka Majka, Maria Krassowska, lat 16 – zginęła
śmiercią żołnierza”.

Ina Korczewska

II. Spór o Powstanie Warszawskie trwa

Dlaczego alianci i Armia Czerwona nie poparły w sierpniu
1944 r. polskiego powstania przeciw nazistom?
Wielu Niemców popełnia zawsze podobny błąd, jak Prezydent Federalny Roman Herzog przed 15 laty: oni określają hasło Powstanie Warszawskie jako Powstanie Żydów w Getcie
Warszawskim, jak to przedstawia np. w filmie Pianista Roman
Polański i które to powstanie miało miejsce w 1943 r. Ale Warszawskie Powstanie oznacza coś zupełnie innego, działalność
bardzo ważną jako związaną z narodową tożsamością. Militarne Powstanie przeprowadzone przez Armię Krajową (AK) przeciw okupującym niemieckim formacjom w okupowanej Warszawie rozpoczęto 1 sierpnia 1944 r. To powstanie stanowiło
nie tylko największe uzbrojone powstanie w okupowanej Europie podczas II wojny światowej, ale było najbardziej krwawe,
rozpaczliwe i beznadziejne wśród działań wojennych, które Polacy prowadzili w swojej bezprzykładnej, niezwykłej historii.
Żadne zdarzenie w II wojnie światowej nie powodowało
wśród Polaków takiego nasilenia sporów, jak powstanie w 1944
r. Prawie 63 dni walczyli powstańcy przeciw niemieckim oddziałom okupacyjnym, zanim nie skapitulowali ze względu na beznadziejną sytuację. Niemieckie formacje zemściły się także na
społeczności cywilnej, około 200 tysięcy powstańców i cywili
zostało zabitych. Miasto w odpowiedzi na powstanie prawie całe zostało zburzone.
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Obok potępienia zachowania nazistów pojawia się także
rozczarowanie w związku z niesłychanym zachowaniem Armii
Czerwonej, gdyż nie reagowała, choć były warunki do reakcji.
Także alianci zachodni, Wielka Brytania i USA, nie reagowali
właściwie, jak sądzi wielu polskich historyków. Istnieje podejrzenie, że Churchill, Roosevelt i Stalin jeszcze przed wybuchem
Powstania Warszawskiego ustalili, że ma ono upaść, aby Stalin
mógł zabezpieczyć zdobycz wojenną we Wschodniej Europie.
Angielski historyk Norman Davies, który opracował zasadnicze
dzieło o Powstaniu Warszawskim, musiał ograniczyć swoje badania: także dla niego były zamknięte odpowiednie archiwa
w Rosji i Wielkiej Brytanii.
Jednak ustalono, że po spacyfikowaniu powstania i „uwolnieniu” Polski przez Stalina, zamiast uznania odwagi powstańców (w dużej części były to kobiety i dzieci), nastąpiły masowe
aresztowania. To brzmi nieprawdopodobnie: powstańcy zostali
uznani za kolaborantów nazistowskich. Nie powstały żadne
pomniki, żadne muzea, żadne podręczniki, w których przedstawiona byłaby prawda. Czerwona Armia była gloryfikowana, ale
nie Polska Armia Krajowa.
Z tego powodu przed 5 laty w 60. rocznicę powstania otworzono Muzeum Powstania Warszawskiego. Wreszcie oddano
honor powstańcom, którzy na to zasługiwali. Jednak w polskiej
świadomości Muzeum, które znajduje się w dzielnicy Wola
w dawnej elektrowni tramwajowej przy ulicy Przyokopowej,
przyjmowane jest nie tylko z przyzwoleniem. Niekiedy postrzegane jest nie przez pryzmat osiągnięć w dziedzinie dokumentacji, ale przez pryzmat debaty na temat zasadności i bezzasadności wybuchu powstania. Osiągnięcia Muzeum widziane są w
kontekście narodowo-konserwatywnej polityki historycznej braci
Kaczyńskich, a przede wszystkim w kontekście rządów sprawowanych przez Lecha Kaczyńskiego jako Prezydenta Warszawy, a obecnie jako Prezydenta Państwa [tekst powstał
przed katastrofą smoleńską – Red.].
Zwiedzający oczekuje interaktywnych i multimedialnych
efektów, w które wyposażone jest Muzeum. We wszystkich
pomieszczeniach są informacje na ekranach komputerowych
i zestaw oryginalnych przedmiotów z okresu powstania: bransoletki, uniformy, meble, radia, różańce, monstrancje i nawet samolot. Słyszy się w różnych pomieszczeniach i korytarzach odgłosy bitwy, głosy, strzały z broni. Tuż przy wejściu znajduje się
ściana ze staromodnymi telefonami, które umożliwiają przywołanie uczestników powstania, którzy przeżyli i mogą odpowiadać na pytania o powstanie, świadków, którzy z taśmy magnetofonowej dają odpowiedzi.
W Muzeum zgromadzone zostały osobiste listy uczestników powstania, które za pomocą podziemnej poczty polowej
były przesyłane przez harcerzy i które są świadkami nędzy, ale
także niepohamowanej nadziei i wiary podczas przedłużającej
się wojny. Mówi się w nich m.in. o „pomocy Boskiej” i „cudownym ocaleniu”. Do tego zwiedzający Muzeum musi wiedzieć, że
specjalnie dla powstańców celebrowana była Msza Św. Także
video Jana Pawła II informuje o kościelnym poparciu powstania, które udzielił Pius XII w dniu 15 sierpnia 1944 r., uznając je
jako walkę o wolność polskiego narodu.
W licznych szufladach informacyjnych podane są bibliografie powstańców, ale także działaczy reżymu nazistowskiego. Na
63 kartkach kalendarza podane są najważniejsze zdarzenia
powstania.
Na końcu trasy zwiedzania Muzeum znajdują się poświęcone przez Kardynała Józefa Glempa organy.
Dla niemieckiego zwiedzającego, który także może konfrontować własną historię, jest pewnym utrudnieniem, że informacje zarówno w Muzeum, jak i na stronie internetowej
www.1944.pl są podane tylko dwujęzyczne (polski, angielski).
Autentyczne odczucia względem powstania w Warszawie
każdego 1 sierpnia są okazywane także poza Muzeum. W tym
dniu, w którym na każdym domu i prawie każdym oknie można
oglądać czerwono-białe polskie flagi państwowe, pozostają
wszyscy o 17-tej godzinie w postawie stojącej tam, gdzie są,
aby przypomnieć o powstaniu. Właśnie o 17-tej wydany został
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rozkaz komendanta komórki AK, Antoniego Chruściela. O godzinie „W” sierpniowe powstanie zostało rozpoczęte.
Hasło wówczas brzmiało: „za naszą i waszą wolność”.
W tym roku przypadła 65 rocznica (2009 r.), co związane
było z wieloma oficjalnymi świętami pamięci, wystawami i dyskusjami w całej Warszawie i w Muzeum.

Stefan Meetschen

III. Wnioski
1. Na podstawie relacji sanitariuszki Iny Korczewskiej
o pierwszym dniu Powstania Warszawskiego, tj. 1 sierpnia 1944 r., opisującej niemieckie polowania na polskie
sanitariuszki, można wnioskować, że:
a) dusze niemieckich okupantów Warszawy miały charakter zbrodniczy, a sumienia żołnierzy, którymi się kierowali, były sumieniami nieprawymi, wręcz szatańskimi;
b) dusze polskich powstańców Warszawy miały charakter poświęcenia i solidarności, a sumienia powstańców, zarówno walczących, jak i sanitariuszek oraz cywili,
były sumieniami prawymi.
2. Na podstawie artykułu Autora niemieckiego Stefana Meetschena (2009 r.) o Powstaniu Warszawskim
można potwierdzić, że żołnierze niemieccy podczas powstania kierowali się sumieniami szatańskimi, powodując
śmierć około 200 tysięcy powstańców i cywili oraz spalenie i zburzenie prawie całego miasta, a także internowanie całej ludności lewobrzeżnej Warszawy.
3. Na podstawie materiałów zawartych w mojej dokumentacji internetowej pt. Anty- i filopolonizm cz. I
(2008 r.) Republika Federalna Niemiec winna jest Polsce
około 300 (trzysta) miliardów USD jako zadośćuczynienie
za śmierć około 3 (trzech) milionów Polaków z rąk niemieckich podczas II wojny światowej.
W roku 2007 prasa niemiecka odmówiła wydrukowania informacji o tym długu niemieckim w swoich gazetach
i tygodnikach (11 tytułów). Został o tym poinformowany
Pan Hans-Gert Poettering – Niemiec, Przewodniczący
Parlamentu Europejskiego, który w dniu 18 sierpnia 2007
r. był gościem honorowym obchodów Dnia Stron Ojczystych na zaproszenie Związku Wypędzonych. Również
Pan Przewodniczący odmówił przekazania tych informacji wszystkim europosłom Parlamentu Europejskiego.
Stąd można wnioskować, że Pan Przewodniczący jako
Niemiec kierował się w tej decyzji swoim nieprawym sumieniem politycznym, zaś dziennikarze niemieccy w ich
decyzjach kierowali się swoimi nieprawymi sumieniami
dziennikarskimi.
4. Na podstawie materiałów zawartych w mojej dokumentacji internetowej pt. Anty- i filopolonizm cz. II
(2008 r.) Pan Hans-Gert Poettering, Przewodniczący
Parlamentu Europejskiego, został w 2007 r. skompromitowany podczas spotkania z polskimi studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego na temat Traktatu Konstytucyjnego. Studenci zaproponowali w Krakowie zamiast
Traktatu Konstytucyjnego zastosować jako wspólny system reguł dla Europy dziesięć przykazań (Boskich). W tej
sytuacji Hans-Gert Poettering znikł z audytorium, kierując
się w stronę lotniska i jednocześnie nie realizując dalszych zaproszeń personalnych na rozmowy z nim. Okazało się, że niemiecka dusza Przewodniczącego była
mało odporna w zderzeniu nawet z takim gronem, jak kilka tysięcy studentów polskich.
5. Na podstawie materiałów zawartych w mojej dokumentacji internetowej pt. Anty- i filopolonizm cz. IV
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(2008 r.) delegacja Parlamentu Europejskiego, w której
poza Panem Hans-Gert Poetteringiem – Niemcem,
Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, był również Pan Martin Schulz (PES), również Niemiec, w sposób arogancki i niekulturalny prowadziła rozmowy na temat czeskiego przewodnictwa w UE z Panem Vaclavem
Klausem, Prezydentem Republiki Czeskiej (2008 r.).
Obaj niemieccy przedstawiciele Parlamentu Europejskiego wykazali, że mają poważne kłopoty ze swoimi sumieniami politycznymi, które mają znamiona nieprawych. Ta
sytuacja nie przynosi chluby opinii o duszy niemieckiej
również współcześnie.
6. Na podstawie materiałów zawartych w mojej recenzji książki pt. Pamięć. Wyzwanie dla nowoczesnej
Europy/Erinnerung Eine Herausforderung fur das moderne Europa (2008 r.) stwierdziłem, że książka ta zawiera
konglomerat informacji i dezinformacji zarówno historycznych, jak i współczesnych.
W szczególności prof. Władysław Bartoszewski, specjalista od stosunków polsko-niemieckich i polskożydowskich, wystąpił jako tropiciel europejskiej duszy.
Doszedł on do wniosku, że: po pierwsze istnieje jakoby
„Europa prof. Poetteringa”, czyli Europa niemiecka, oraz
po drugie, że osadzona jest Europa od stuleci na szacunku dla godności człowieka. Z moich kilkakrotnych
kontaktów poprzez Internet z Panem prof. Hansem-Gert
Poetteringiem jako Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego i Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyłania się inny obraz:
Jest to osoba, która nie powinna mówić o szacunku
„swojej Europy” dla godności człowieka, gdy Parlament
Europejski (PE) wypracował metody, które można określić jako antydemokratyczne i antykulturalne.
Dowodem na to są następujące fakty sprowokowane
przez władze PE.:
a) Uniemożliwienie stosowania przez zasoby osób
w krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE) wypowiedzenia się w formie referendum nad nowymi prawami
UE w postaci Traktatów: z Maastricht, Amsterdamu i Nicei oraz ostatnio z Lizbony.
b) Stosowanie metody kilkakrotnych niedemokratycznych referendów w krajach mających zapis w ich
Konstytucjach (Irlandia) aż do uzyskania efektu „tak”.
c) Przygotowanie projektów Traktatów w rozwlekłej
i nieczytelnej formie nie tylko dla przeciętnych obywateli
UE, ale także członków Parlamentów Narodowych (przykład projekt Traktatu z Lizbony).
d) Stosowanie antykulturalnych nacisków na władze
państw narodowych dla uzyskania efektów potrzebnych
władzom UE (Komisji Europejskiej, Radzie, Parlamentowi Europejskiemu) (przykład związany z Traktatem z Lizbony – niegodne naciski w treści i formie przez władze
PE na Hradczanach w stosunku do Pana Klausa, Prezydenta Republiki Czeskiej w 2008 r.).
Mój komentarz do wypowiedzi H.-G. Poetteringa
Obrona wartości europejskich:
Były Przewodniczący PE lubi operować sloganami.
Wartości reprezentowane przez PE – to zbiór niepełny
opierający się na wartościach wytworzonych jeszcze
w klimacie gilotyn podczas rewolucji francuskiej – równości, wolności i braterstwa. Brakuje w nich odrzuconych
przez PE wartości chrześcijańskich: prawdy, sumienia
i rodziny normalnej, zakłócanych przez coraz silniejsze
lobby lesbijek i homoseksualistów, którym na szczęście
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nie grożą aborcje, chociaż nie muszą uniknąć eutanazji.
Nie widzę natomiast perspektyw, aby te zdegradowane
wartości UE można było wymusić dla całej Europy i całego świata, w szczególności dla części islamskiej (świadczą o tym „mierne sukcesy”, np. w Afganistanie). Szermowanie przy tym jakoby „solidarnością europejską” jest
w pełni niezgodne z praktyką eurobiurokracji, która wydaje się zupełnie oderwana od rzeczywistości politycznej
i społecznej UE. Przykłady związane z działalnością Pana Hansa-Gert Poetteringa są niestety bardzo charakterystyczne dla wielu dusz niemieckich, zarówno w przeszłości, jak i obecnie, a następca po nim, Pan Martin
Schulz przedzielony Panem Jerzym Buzkiem – Polakiem, prawdopodobnie dopasuje się do poziomu Pana
Hansa, a w arogancji przypuszczalnie go prześcignie.
7. Na podstawie artykułu Pana Stefana Meetschena
(Niemca zamieszkałego w Polsce) Polska dusza (2009
r.), zamieszczonego w niemieckiej gazecie katolickiej
„Die Tagespost”, można wyciągnąć następujące wnioski:
a) Stosunki polsko-niemieckie na dziś zakłócane przez
Panią Erikę Steinbach o niemieckiej duszy skażonej przez
dezinformację niemiecką i skomplikowane historycznie.
Autor usiłuje uporządkować, analizując polską duszę. Obserwuje głęboko zakorzeniony strach, aby nie być znowu
ofiarą – tym razem ekonomiczną, ale także cnoty niemieckie, które Polakom nie są obce. Dostrzega także kontakty
między Warszawą i Krakowem – jako po prostu wspaniałe. Artykuł zawiera także zdjęcie niemiecko-polskiego pocałunku rodzeństwa między polskim Premierem Donaldem
Tuskiem i niemieckim Kanclerzem Angelą Merkel (w poprzednim roku) – jest on zgodny z protokółem i przyjazny
oraz oddziałuje jednak nieskończenie dystansująco. Typowo dla stosunków całościowych.
Artykuł napisał Autor urodzony w 1969 r. w Duisburgu,
który od 2007 r. żyje w Warszawie. Jest ożeniony z Polką,
pisze między innymi dla niemieckiej gazety katolickiej „Die
Tagespost” i dla katolickiego tygodnika „Idziemy”, wydawanego przez diecezję warszawsko-praską abpa Hosera,
ale który dociera także do parafii katolickich w całej Metropolii Warszawskiej Kardynała Nycza.
b) Na zakończenie Autor stwierdza, że Niemcy powinni dobrze przemyśleć swoje stanowisko wobec Polaków, biorąc pod uwagę nie tylko serce, ale także rozum.
8) Na podstawie artykułu Pana Stefana Meetschena
w tygodniku katolickim „Idziemy” Dlaczego kocham Polskę (2010 r.) można wyciągnąć następujące wnioski:
a) Pan S. Meetschen udał się w lipcu tego roku do
Wurzburga, pięknego barokowego miasta leżącego nad
Menem. Dla niektórych bardziej obeznanych katolików
miasto to kojarzone jest z siedzibą niemieckiego dziennika katolickiego „Die Tagespost”. W Wurzburgu mieszka
misjonarz niemiecki z Mariannhill. To właśnie dzięki niemu Meetschen postanowił kiedyś zrealizować swoje marzenie i udać się przed laty do Polski jako korespondent.
Nie było to łatwe. Pierwsze trudności nastręczał już sam
język polski, następnie różnice kulturowe i mentalne niemal we wszystkich dziedzinach życia. Ojciec Chryzostom
jak zwykle zaskoczył go swoją wiedzą i miłością wobec
Polski. Oprowadzając Pana Meetschena z jego żoną po
klasztornych zabudowaniach, wskazał na niewielką kaplicę do wyłącznego użytku zakonników, w której znajdowały się zdjęcia wszystkich ofiar katastrofy lotniczej
prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Pod zdję-
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ciami znajdowały się słowa – motto założyciela Zgromadzenia Misjonarzy z Mariannhill: „Tam, gdzie nikt nie
chce iść, ja pójdę”. Mimo że zbliżał się wieczór, a Pan
Meetschen miał przed sobą długą drogę do domu, przez
ponad godzinę rozmawiał z ojcem Chryzostomem o katastrofie, jej przyczynach, ale i następstwach. W końcu
spytał ojca Chryzostoma, w jakim celu powiesił te zdjęcia
w kaplicy. Odpowiedział, że po to, aby nie zapominać
w modlitwie o „tych walecznych ludziach, którzy oddali
swoje życie za Polskę, tak samo, jak żołnierze zamordowani przed 70 laty w Katyniu”. Ale za chwilę dodał: a może nawet po to, aby modlić się nie za nich, ale do nich!
Tak, właśnie do nich, którzy zginęli na swoim posterunku,
służąc Polsce, i którzy teraz mogą się wstawiać za swoją
Ojczyznę, już w Niebie. Pan Meetschen skomentował, że
o tym nawet nie pomyślał.
b) Pan Meetschen przypomniał, że na kilka godzin
przed katastrofą lotniczą pod Smoleńskiem Prezydent
Lech Kaczyński podpisał się na stronie KAI-u pod apelem w obronie Benedykta XVI przed atakami skierowanymi na niego w związku z przypadkami pedofilii w Kościele katolickim. KAI odnotowała, że Prezydent złożył
podpis dokładnie o północy 9 kwietnia, i tą czynnością
zamknął swoje piątkowe urzędowanie przed udaniem się
do Katynia.
c) W tym momencie ojciec Chryzostom posmutniał
i stwierdził, że gdyby w Niemczech było więcej takich
osób jak polski Prezydent, dałoby się uratować kraj przed
zalewem islamu.
d) Ale co tu mówić o świeckich, kiedy jego własny
prowincjał stwierdził: „Kiedy wreszcie umrze ten zacofany
Papież?”
e) I to już chyba wystarczająca odpowiedź na to, dlaczego ojciec Chryzostom i Pan Meetschen tak bardzo
miłują Polskę i Polaków.
Mój komentarz:
A więc niemiecki ojciec i niemiecki dziennikarz uciekają od typowej duszy niemieckiej z okresu II wojny światowej, ale także współczesnej, i chcą uzyskać duszę polską, choćby bez zgody niemieckich władz świeckich i duchownych. Uzasadnieniem jest to, że w Niemczech
wprawdzie są sanktuaria katolickie, jak choćby klasztor
na Mariannhill. Ale ducha katolickiego już dawno utraciły.
Stąd też muszą dziwić plany księży polskich z Warszawy, aby organizować w swojej parafii pielgrzymkę do
Niemiec. Chyba nie bardzo wiedzą, co będą mogli swym
parafianom pokazać w RFN. Bo to niemieccy katolicy
powinni organizować pielgrzymki do Polski i uczyć się
postawy, jaką winien przybrać prawdziwy katolik.
f) Bardzo pouczające byłyby materiały ukazujące ataki
na krzyż smoleński ze strony aktualnego Prezydenta RP
i Prezydenta Warszawy oraz przedstawiające jego obronę
przez kręgi „obrońców krzyża smoleńskiego”!!! Taka lekcja
poglądowa z zapoznaniem się np. z moją dokumentacją
zdjęciową w wymiarze kilku tysięcy zdjęć dla katolików
i świeckich z Bawarii byłaby bardzo interesująca.
9) Na podstawie artykułu Pana redaktora Roberta
Mazurka w „Rzeczpospolitej” (7-8 sierpnia 2010 r.) pt.
Kraj muzeów. Niewybudowanych, stanowiącego fragment materiałów z jego blogu (BLOG.RP.PL/MAZUREK),
można wyciągnąć następujące wnioski:
a) Pseudopolak redaktor Robert Mazurek ma autentyczną duszę niemieckiego volksdeutscha, a może nawet
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niemieckiego SS-mana, gdy pisze: „Powiedzmy sobie
szczerze, że po tym, gdy grupa szaleńców zbudowała
Muzeum Powstania Warszawskiego, czym pogrążyła to
nieszczęsne miasto w demonach patriotyzmu, powstało
jeszcze Muzeum Chopina i na tym dorobek polskiego
muzealnictwa ostatnich dekad się zamknął. Spyta ktoś,
po grzyba nam kolejne zatęchłe sale, skoro w każdej
dziurze jest muzeum regionalne tworzone według niezawodnego schematu: kilka wykopanych monet (sekcja archeo), dwie mapy, trzy fotografie, spłowiały strój ludowy
i czapka lejtnanta bohaterskiej Armii Czerwonej, która
wyzwalała miasto?”
b) Jakże żałosną postać medialną stanowi pseudopolak Robert Mazurek z „Rzeczpospolitej” (Polska) w zestawieniu z Niemcem Panem Redaktorem z „Die Tagespost” (RFN) Stefanem Meetschenem oraz Niemcem misjonarzem ojcem Chryzostomem z Mariannhill z Wurzburga Bawaria – RFN).
10) Na podstawie artykułu Pana redaktora Bartosza
T. Wielińskiego pt. Zjednoczone Niemcy – 20 lat później
w „Biuletynie Niemieckim” (2010, nr 9 ) można wyciągnąć
następujące wnioski:
a) Po zjednoczeniu Niemiec władze RFN zarejestrowały 75 tysięcy zgłoszeń o rozmaitych przestępstwach
popełnionych przez funkcjonariuszy NRD. Na ławie
oskarżonych zasiadły jedynie 1753 osoby, z czego skazano 753 osoby. W przypadku reszty postępowanie umorzono z powodu np. przedawnienia, braku dowodów
i świadków. W tej nielicznej grupie skazanych są wysocy
rangą funkcjonariusze partyjni, którym za wydanie rozkazu strzelania do uciekinierów z NRD wymierzono kary
kilkuletniego więzienia. Szef Stasi Erich Mielke w 1993 r.
dostał 6 lat, ale bynajmniej nie za swoją działalność na
czele enerdowskiej bezpieki, tylko za morderstwo dwóch
milicjantów, którego jako członek komunistycznej bojówki
dopuścił się w 1931 r. Z kolei szef wywiadu zagranicznego Stasi Marcus Wolf został skazany na dwa lata za wydanie rozkazu porwania obywateli RFN. Dawni enerdow-

scy opozycjoniści żalą się dziś, że ich byli prześladowcy
ze Stasi żyją w spokoju na sutych emeryturach, gdy oni
dostają zasiłki socjalne.
b) Byli NRD-owcy, którzy charakteryzowali się
w okresie istnienia NRD tym, że byli to ludzie wyjątkowo
przestraszeni (mimo że władze sowieckie przy wszelkich
spotkaniach wymieniały ich na drugim miejscu po przedstawicielach sowieckich) i zachowali swoje dusze niemieckie, ale były to często dusze tchórzliwe, służalcze
i nastawione na wykonywanie bezdyskusyjne poleceń
partyjnych władz. Łagodne podejście władz zachodnich
Niemiec do swoich wschodnich pobratymców, mimo ich
ewidentnych działań na szkodę tej niewielkiej grupy
NRD-owców, którzy kierować się chcieli swoimi drżącymi
sumieniami rodzinnymi i zawodowymi, pozwoliło części
działaczy partyjnych NRD rozpocząć normalne funkcjonowanie w połączonych Niemczech. Niemniej można
mówić o pewnym kompleksie mieszkańców wschodnich
landów w stosunku do mieszkańców landów zachodnich.
Przypadków podobnych deklaracji, jak Pana Meetschena i ojca Chryzostoma o podziwianiu duszy polskiej
nastawionej na obronę wartości chrześcijańskich jest
chyba niewiele, albo nie ma ich wcale.
£
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POLSKA FLAGA
kiedy wiatr historii
ponad nami wieje
to biało-czerwona
budzi w nas nadzieję

nieraz owijała
bielutkim bandażem
który był symbolem
dramatycznych zdarzeń

że nad naszym domem
oko Opatrzności
będzie zawsze czuwać
aby strzec wolności

które się składały
na dzieje Narodu
między kamieniami
Wschodu i Zachodu

bieli i czerwieni
barwy posplatane
jak nasza historia
która każdą ranę

nim nam nad głowami
na wietrze wolności
szumiała nad Wisłą
przesłaniem radości
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ZAWÓD – POLITYK. ALE JAKI JEGO ZAWÓD?
Po ogłoszeniu przez prezydenta terminu wyborów na
9 października już od pierwszych dni sierpnia (nierzadko
już wcześniej) rozpoczęły się gorączkowe przygotowywania list wyborczych przez partie polityczne. Bez żadnego zaskoczenia można było obserwować relacjonowany chętnie przez rozliczne media dość gwałtowny napór
starań o pierwsze miejsca na listach znajomych twarzy,
zapewne w przekonaniu, że rodacy, starym zwyczajem,
na rozkaz usłużnej reklamy, bez zastanowienia zagłosują
na preferowane i proponowane osoby, zwłaszcza te na
pierwszych miejscach, pięknie wyretuszowane na bilbordach i plakatach, a szykownie ubrane na występy
w okienkach telewizyjnych.
Stanowisko posła przynosi znaczne dochody, więc
przy obecnej dość trudnej sytuacji gospodarczej i groźbie
bezrobocia właściwie w każdym zawodzie, jest o co się
ubiegać.
Wytworzył się ostatnio nowy zawód, zawód – polityk,
przy czym nie wiadomo właściwie dokładnie, co to jest.
Z obserwacji dotychczasowych osób trudniących się tą
profesją można wnioskować, że przede wszystkim muszą one spełniać dawno znane trzy warunki: mierny,
bierny, ale wierny, przy czym wierność ma polegać głównie na bezkompromisowym poddaństwie przewodniczącemu partii i posłuszeństwie w głosowaniach. Nie ma
mowy o jakiejś samodzielności myślenia lub reprezentowania poglądów środowiska, z którego poseł się wywodzi. Przykładem może służyć niedawne głosowanie o liberyzacji GMO w naszym kraju. W klubie PO na 206 posłów głosowało 191, przy czym „za” było 190, a tylko jeden wstrzymał się od głosu. Nikt nie był przeciw! W PSL
(31 posłów) głosowało 29, przy czym „za” byli wszyscy,
tzn. nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu.
Jeżeli posłowanie staje się modne i nabiera charakteru zawodu, to nasuwa się proste pytanie, czy do tego
klubu dążą (a przynajmniej powinny dążyć) osoby o znakomitej przeszłości zawodowej, odznaczające się wybitnymi zdolnościami w dotychczasowej zawodowej działalności, znające swój fach znakomicie, a mające w nim już
uzyskane duże osiągnięcia, które będą mogły być przeniesione na szerszą niwę ogólnokrajową dla dobra jeszcze większej społeczności, jaką jest państwo. Gdy np.
o Paderewskim mówimy, że był politykiem, to jednocześnie wiemy, że był znakomitym, wybitnym muzykiem.
Tymczasem przedstawiony tu wymóg jest dość rzadko
realizowany w naszym parlamencie i najczęściej próbują,
niestety, swego szczęścia w parlamencie osoby, których
na eksponowane stanowiska gdzie indziej nikt nie chciałby zatrudnić. Osoby wartościowe nie ukrywają skrzętnie
swej przeszłości światopoglądowej, politycznej i zawodowej, a chętnie ją przedstawiają.
Wartościowy kandydat na posła lub senatora powinien
być reprezentantem partii o charakterze narodowym, patriotycznym, uznającej wartości etyczne i religijne swego
narodu, promującej dobro rodziny, dbającej o suwerenność państwa, jego niezależność od obcych praw i obyczajów. Powinien być człowiekiem o dużych zaletach moralnych i osiągnięciach zawodowych lub publicystycznych.
Z wiadomości Onet.pl z 26 grudnia ub.r. można było
się dowiedzieć, że kardynał Kazimierz Nycz w rozmowie
z Onet powiedział: „Myślę, że w Sejmie nie ma już partii
czysto chrześcijańskiej. Kiedyś była taka partia, ale już
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jej nie ma”. Przykre to stwierdzenie. Naród, który szczyci
się tym, że jest w nim (podobno) ponad 95% katolików,
nie potrafi wybrać sobie takich przedstawicieli, którzy naprawdę będą go reprezentować, tzn. będą te wartości nie
tylko respektować, ale nimi się szczycić i o nie zabiegać.
Tymczasem garstka (procentowo) ateistów lub ludzi
kompletnie religijnie obojętnych potrafi omotać ogromną
większość. Jak to się dzieje?
Jeżeli w parlamencie jest taki natłok posłów jawnie
przeciwnych etyce nie tylko katolickiej, ale często nawet
dobrym obyczajom, nie dbających o interes narodu,
a tylko swojej partii, to zachodzi pytanie, czy pojawili się
oni tam jako jeźdźcy z kosmosu, czy jednak zostali wybrani przez tak już marnie myślące społeczeństwo (choć
co prawda przez niewielką jego część, która w ogóle zechciała głosować).
Sądzę, że przy innym składzie parlamentu, nawet
przy obecnym prawie, nie byłoby możliwe, aby prokuratura tak interpretowała prawo, że znane społeczności łódzkiej wypadki profanacji kościoła katedralnego i procesji
Bożego Ciała w Łodzi były odsuwane od ścigania prokuratorskiego, bowiem zostały uznane jako czyny nie zabronione. Nie potrzeba do tego być prawnikiem, ale
człowiekiem choć trochę szanującym inne przekonania
i poglądy, aby z ogromnym nie tylko zdziwieniem, ale
i niesmakiem przyjąć takie deklaracje.
Co by się działo nawet u nas, gdyby w podobny sposób sprofanowano, np. bożnicę? A jak chronione są
przez silne zastępy policji pochody entuzjastów tęczowych znaków?! Prasa doniosła o planach surowych kar
nawet dla osób pozwalających sobie publicznie na wulgaryzmy językowe. Tymczasem, to co dla Polaka-katolika jest święte, nie tylko nie jest chronione, ale przez tego rodzaju posunięcia daje nawet zachętę do dalszych,
jeszcze większych ekscesów i prowokacji.
Nie można tu wzruszyć ramionami i powiedzieć, że
nic na to nie można poradzić. Od nas wszystkich zależy,
kto znajdzie się w nowym parlamencie; czy będziemy
obojętni, czy raczej aktywni, świadomi swego obywatelskiego, polskiego, katolickiego obowiązku.
Ze smutkiem patrzę na gromady dość często obecnie
protestujących ludzi, pozbawionych pracy (lub z groźbą
jej pozbawienia), ludzkich warunków egzystencji, opieki
lekarskiej lub prawnej, odpowiedniego bezpłatnego wykształcenia. A gdzie oni byli lub teraz będą, gdy trzeba
stawić się przy urnie wyborczej i pomyśleć, że jeszcze są
w Polsce opcje patriotyczne, że są ludzie uczciwi i tych
tylko wolno poprzeć, ale także, co ważne, zachęcić do
udziału w życiu społecznym i politycznym, pomóc im w
ich działaniu, bo z reguły są osamotnieni i pozbawieni
środków finansowych i wsparcia.
Jeżeli społeczeństwo tego nie zrozumie, nie
otrzeźwieje i wreszcie, podobnie jak to było na Węgrzech, tłumnie nie poprze sprawy narodowej, to nie
może mieć pretensji do swego złego losu. Pamiętajmy, naszym zadaniem jest poprzeć wyłącznie opcję
patriotyczną, narodową, sprawdzoną ze współpracy
z Kościołem, i tych kandydatów, którzy znani są ze
swych prawych poczynań i przekonań etycznych
oraz znakomitych osiągnięć zawodowych lub publicystycznych.
£
[Podkr. Autora]
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ
„Nauczyciel pyta uczniów: Co oznacza słowo »odpowiedzialność«? Czy poda mi ktoś przykład? Zgłasza się
uczeń i mówi: owszem, proszę pani! Odpadły mi przy
spodniach wszystkie guziki z wyjątkiem jednego. Na tym
jednym ciąży cała odpowiedzialność” („Nasza Sprawa”
z 17 kwietnia 1938 r.)
Według Małego Słownika Języka Polskiego słowo
„odpowiedzialność” to „obowiązek moralny lub prawny
odpowiadania za swoje czyny i ponoszenia za nie konsekwencji”. Tak pięknie sprecyzowano owo słowo. Czy
jednak rząd, który wybierany jest „demokratycznie”, bierze na siebie odpowiedzialność za swoją nieudolność?
Ba, czy rządem jest rząd, który powiększa tzw. „szarą
strefę”, podnosząc podatki dla średniozamożnych obywateli? Cwaniaki i tak wyjdą na swoje, tylko ci, co nie potrafią i nie chcą kombinować, zapłacą za głupotę rządzących, a większość pracujących robotników wierzy jeszcze w uczciwość, którą wyniosła z domu. Dlaczego obarcza się tych, którzy ledwo wiążą koniec z końcem? To
nie najbogatsi płacą „haracz” na państwo. Oni potrafią
wymyślić „darowizny” czy też „fundacje”, w których „piorą” swoje pieniądze. Czemu nie wprowadzi się podatku
liniowego, od dochodu (PO-czwarka przecież to obiecywała)? Im więcej zarabiasz, tym więcej płacisz, chyba to
jest sprawiedliwe. Przecież robotnik nie udźwignie
wszystkich podatków, zwłaszcza że zostawiono „elity”
z uprawnieniami marzącymi się wszystkim pracującym.
Jeżeli lekarz przyjmuje prywatnie (a nie są to kwoty małe), to czemu w gabinecie nie ma kasy fiskalnej (no i nie
tylko ten problem dotyczy lekarzy, jest sporo zawodów
dla wybrańców, których można jeszcze sprawiedliwie
opodatkować)? Ba, czemu „mundurówka” może dalej korzystać z różnego rodzaju przywilejów, a pracownicy
zmianowi, którzy muszą poświęcić swój czas dla zakła-

du, nie mają takich udogodnień? Pracodawca nawet nie
chce słyszeć o przewlekłych chorobach wynikających
z pracy na zmiany (nie będę tu wspominał gratyfikacji finansowej, bo ta w większości przedsiębiorstw, gdzie owe
systemy istnieją, jest po prostu żenadą). Dzisiejszy rząd
zamiast „walczyć” z biurokracją, zwiększa ją, doprowadzając do szału normalnych ludzi, którzy muszą coś
w owych urzędach załatwić. Z byle duperelą normalny
człowiek musi zmarnować pół dnia, by coś tam załatwić.
Lata z urzędu do urzędu, marnując czas i nerwy. Ba, żeby
było ciekawiej, to jeden urząd ten sam paragraf interpretuje
po swojej myśli (pewnie żeby interesantowi się nie nudziło).
A wracając do „odpowiedzialności”. Z sekundy na sekundę dług publiczny rośnie w zastraszającym tempie,
pytam, kto za debilizm polityków beknie, czy znowu robotnicy będą zmuszeni wyjść na ulicę i przelać krew
w walkach bratobójczych? Rząd mówiący o „zaciskaniu
pasa” podnosi podatki i zamraża podwyżki w sferze budżetowej. A tu naraz niespodzianka – jak podawał „Fakt”
z 15 kwietnia, urzędnicy Kancelarii Premiera otrzymają
nagrody (ciekawe za co!!!) średnio na głowę po 1723 zł?
I co ciekawe, w moim zakładzie, gdzie „na czysto” wypracowano w 2010 roku przeszło 200 mln złotych zysku,
po półrocznej przepychance z pracodawcą najwyższa
podwyżka wynosiła 150 zł i to od kwietnia 2011 (bez wyrównania od stycznia), a tu z moich pieniędzy lekką ręką
wydaje się 1723 złote. Przecież taki czyn to złodziejstwo
w biały dzień. Po prostu „nóż się otwiera”.
Czy jednak rządzący, jak w powyższym kawale cytowanym wyżej, mają wiarę, że ów „guzik” jednak wytrzyma do wyborów, a później to niech się inni martwią? Oni
po wyborach już nie muszą być „odpowiedzialni”, bo
przecież „guzik” wytrzymał i portki nie opadły.
£

¢ Maria Jazownik, Leszek Jazownik

POZA OFICJALNĄ WIZJĄ NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI
Oficjalna wizja ostatnich trzech dekad naszej historii
jest powszechnie znana. Od wielu lat mass media metodycznie wdrukowują ją w naszą świadomość. Główni bohaterowie tej historii zajmują prestiżowe stanowiska społeczne, ich nazwiska nie schodzą więc z pierwszych
stron gazet. Jednakże oprócz historii oficjalnej istnieje
także inna, zdecydowanie od niej odmienna. O jej bohaterach – choć w przeszłości odegrali kluczową rolę – nie
chce się pamiętać. Tymczasem warto wsłuchać się w ich
narrację, gdyż umożliwia ona głębsze rozumienie naszej
współczesności.
W świetle historii oficjalnej Polska, odzyskawszy niepodległość, przeszła głęboką transformację ustrojową
i gospodarczą. Z punktu widzenia historii nieoficjalnej
mamy tu raczej do czynienia z wielkim dziejowym „przekrętem”. To, co nazwane zostało transformacją ustrojową, polega w istocie na przechwyceniu władzy przez
skupiony w KOR „rewizjonistyczny” odłam ruchu komunistycznego. Dominującą rolę odgrywają w nim stalinowcy
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i ich potomkowie, którzy po odsunięciu od władzy i przywilejów w latach 50. powrócili na scenę polityczną w latach 70. jako przedstawiciele tzw. demokratycznej opozycji. Zawarcie przez nich najpierw w Magdalence,
a później przy Okrągłym Stole historycznego sojuszu
z tzw. starą nomenklaturą, zablokowało możliwość dekomunizacji i procesu rozliczeniowego, otworzyło natomiast drogę do transformacji gospodarczej, sprowadzającej się do bezkarnego przejmowania majątku narodowego przez stare i nowe elity polityczne.
Aby przybliżyć zasygnalizowaną tu nieoficjalną wizję
historii, proponujemy wgłębić się we fragmenty wypowiedzi założycieli NSZZ „Solidarność”, które zarejestrowane
zostały w krążących po Internecie filmach amatorskich.

Tło przemian ustrojowych
ANDRZEJ GWIAZDA: Pewnego dnia Pierwszy Sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii
Związku Radzieckiego ogłosił, że koniec z komunizmem,
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likwidujemy komunizm, przechodzimy na kapitalizm. […]
Proszę Państwa, taki wariat może się znaleźć w każdym
zespole. Znamienne jest to, że natychmiast nie stanął
przed plutonem egzekucyjnym. Proszę Państwa, co to
znaczy? [To znaczy,] że ci, ci którzy mogliby takiego
zdrajcę, zdrajcę komunizmu, przed pluton egzekucyjny
postawić, już byli w tę grę wciągnięci, i byli „za”. Jakim
argumentem można było przekonać ideologów partyjnych, wyżeraczy partyjnych, którzy wyznawali komunizm,
bo dawało to wielkie korzyści, oraz zbrojne ramię tego
komunizmu – postawione ponad prawem, instytucje i organizacje, które miały [...] nieograniczoną władzę? Proszę Państwa, uważam, że jedynym takim argumentem
mógł być tylko [argument – red. ] […] ogromnych osobistych korzyści finansowych. Do spisku obalenia komuny
zostali wciągnięci wyżsi oficerowie służby bezpieczeństwa. Zmieniło się zapotrzebowanie na agentów. Wtedy
już bezpieki wszystkich krajów bloku przestały walczyć
w obronie komunizmu, a zaczęły budować strukturę, która miała komunizm odrzucić, natomiast miała osłonić
przejmowanie majątku przez nomenklaturę ubeckopartyjną. Najbardziej pożądanymi agentami stawali się
jak najbardziej szczerzy antykomuniści, bo być może
wielu z nich nie trzeba było płacić. Oni pracowali dla
bezpieki, która chciała obalić komunizm, nie wiedząc, że
pracują dla tychże oficerów prowadzących, ażeby mogli
się stać naszymi bankierami, dyrektorami, właścicielami
1
fabryk, spółek itd.

Geneza ruchu solidarnościowego

KRZYSZTOF WYSZKOWSKI: Środowisko KOR-u
było najbardziej może dynamiczne, najbardziej ruchliwe,
że tak powiem, a co najważniejsze – to środowisko [...]
miało monopol na kontakty z Zachodem. […] środowisko
– jak myśmy popularnie to określali – Kuroniady, czyli ludzie, którzy wierzyli w przywództwo Jacka Kuronia, mieli
telefony, których im tajna policja nie wyłączała. Dzięki
tym telefonom przekazywali na Zachód informacje, tak je
przygotowując, żeby one świadczyły o jakiejś fundamentalnej, jedynie ważnej roli tego środowiska. […] Informacja przekazywana z Polski do Radia Wolna Europa była
potężnym narzędziem oddziaływania na społeczeństwo
i w ten sposób wytwarzał się obraz właściwie jednostronnej dominacji, jeśli chodzi o ruch antykomunistyczny,
środowiska Kuroniady. Był to obraz nieprawdziwy, ale nie
można było z tym w żaden sposób polemizować.
[…] Dzisiaj wiadomo, a przyznaję, że ja wtedy jeszcze
nie wiedziałem (mówię o latach 76-77, i nawet 78. jeszcze), że celem środowiska Kuroniady […] wcale nie jest
niepodległość i demokracja, a zbudowanie socjalizmu
„z ludzką twarzą”. Nikt z nas wtedy nie interesował się życiorysami ludzi, którzy stanowili to środowisko: nie tylko
tych młodych, takich jak Adam Michnik […], ale
i tych starszych […], którzy stali za tym ruchem, jeszcze
właśnie z Komunistycznej Partii Polski, Komunistycznej
Partii Zachodniej Ukrainy, Komunistycznej Partii Zachodniej
Białorusi, z młodzieżowego ruchu przedwojennego, w tym
również z aparatu komunistycznego, stalinowskiego, w tym
również ludzi związanych z aparatem bezpieczeństwa.
[…] KOR, przekształcony […] w 77. roku Komitet
Samoobrony Społecznej KOR, po zwolnieniu robotników
z więzień, przestał w gruncie rzeczy rozwijać się w tę
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stronę, w którą myśmy oczekiwali, tzn. pracy wśród robotników. […] Wtedy uznaliśmy z grupą przyjaciół, takich
jak Andrzej Gwiazda […], że powinniśmy powołać coś
własnego, coś, co nie będzie, zwyczajnie, towarzystwem
wzajemnej adoracji, którym w tym czasie stał się KOR.
[…] Ale tutaj trafialiśmy na opór, […] czuliśmy […], że to
nie jest dobrze widziane i w Warszawie, i przez naszego
przyjaciela, przedstawiciela KOR-u, członka KOR-u
w Gdańsku – Bogdana Borusewicza. […] Po paru tygo2
dniach namysłu zdecydowaliśmy się […] WZZ gdański
powołać, bez względu na opinię przeciwstawną Borusewicza, który twierdził, że to za wcześnie, że nas rozbiją.
[…] Ja wówczas sobie nie zdawałem sprawy, dlaczego Kuroń, Jaś Lityński, Helena Łuczywo, [..] „Gazeta Wyborcza” dzisiejsza, Adam Michnik, wszyscy byli przeciwni
tym związkom zawodowym. Pamiętam, że Helenka Łuczywo padła na podłogę i, wywijając nóżkami i rączkami,
krzyczała czy płakała: „Oni was pozabijają, nie róbcie tego”. Ja myślałem, że to jest troska o nasze, że tak powiem, życie i zdrowie, o nasze bezpieczeństwo. […] Chodziło o to, że Kuroń był przekonany, że my jesteśmy ludźmi Borusewicza […] i umożliwimy przechwycenie przez
KOR WZZ katowickiego, który był takim cierniem bolesnym dla Kuroniady, jako że tam bardzo wyraźnie był artykułowany katolicyzm Ślązaków i niepodległościowy, wolnościowy, antykomunistyczny charakter tego WZZ-u.
[…] Sam pomysł WZZ-u […] – to była niewielka grupka ludzi, z których część wykruszyła się dość szybko,
pod presją policyjną […]. Szybko doszli tacy, którzy stali
się głównymi postaciami tego Wolnego Związku. Myślę,
że ich działalność była tym głównym narzędziem, które
uczyniło WZZ w sierpniu 80 roku tak bardzo popularnym,
że wszyscy przywództwo WZZ-u w strajku sierpniowym
3
zaakceptowali .

Lech Wałęsa

KRZYSZTOF WYSZKOWSKI: Wałęsa zgłosił się do
nas akurat 3 czerwca 1978 roku, gdy w moim mieszkaniu
na Żabiance prowadziliśmy jako działacze wolnych
związków zawodowych głodówkę protestacyjną przeciwko uwięzieniu mojego brata, który dostał wówczas wyrok
dwóch miesięcy więzienia i też głodował tam na Kurkowej. Wówczas środowiska ruchu oporu w Gdańsku rozpowszechniły w mieście wiele ulotek. I jedną z takich ulotek, przynajmniej tak twierdził, Wałęsa otrzymał gdzieś
w tramwaju, znalazł, i na tej podstawie przyszedł na Żabiankę. Ale bardzo ciekawe było, co powiedział natychmiast po tym, kiedy go wprowadziłem do pokoju [...]. Wałęsa przyszedł i powiedział, że my źle robimy. Z uprzejmości zapytałem, co ma na myśli. Powiedział, że niepotrzebnie się osłabiamy głodówkami, bo oni tylko na tym
korzystają. Gdy zapytałem o jego propozycje pozytywne,
to powiedział, że za każdego aresztowanego należy wysadzać w powietrze jedną komendę milicji.
Wówczas nie mieliśmy jeszcze takiego doświadczenia w rozpoznawaniu prowokatorów, jak dzisiaj, i myśleliśmy, że to tylko człowiek głupi, ale dobrej woli, powiedzmy. Powiedziałem mu, że jest to niebezpieczne właśnie
dla nas, dla naszych działaczy, bo to przecież my tam
siedzimy w tych komendach w aresztach, prawda, i taka
wiązka granatów rzucona na komendę na pewno spowodowałaby śmierć działaczy. Na to on odpowiedział, że
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należy te wiązki granatów wrzucać na dach tych komend,
tak żeby niszczyć je od góry wraz z funkcjonariuszami
[pracującymi – red.] tam na wyższych piętrach. No więc
wówczas cierpliwe pytałem dalej: Ale jak wrzucić wiązkę
granatów na dach? Oczywiście wymyślił, że to powinno
być wrzucane na te dachy przy pomocy katapulty…!
Służba Bezpieczeństwa nie bała się działaczy tzw.
„pokojowych” [...], to znaczy używających metod działania bez przemocy, politycznych, za to bardzo agresywnie
skupiała się na każdym najmniejszym przejawie terroryzmu czy w każdym razie takich drobnych incydentów w
rodzaju np. podpalenia jakiejś tablicy, zerwania flagi. Moje mieszkanie w tym czasie było w pełni, wszystkie pomieszczenia, na podsłuchu, z tego wynika, że Służba
Bezpieczeństwa musiała doskonale znać wypowiedzi
Wałęsy, więcej – musiała znać jego późniejsze rozmowy
z kolegami o tym, że terroryzm w sensie czynnym należy
stosować. I nigdzie nie ma żadnego śladu, żeby się tym
4
kandydatem na terrorystę zainteresowała .
ANDRZEJ BULC: Ja pracowałem na tym samym
Wydziale na Stoczni, co i Wałęsa, na Wydziale W-4. Się
powszechnie mówi, że Wałęsa był elektrykiem. Ten
chłop prawa Ohma nie zna! [...] Gdyśmy założyli Wolne
Związki Zawodowe, [...] to ludzie ze Stoczni, moi koledzy,
ostrzegali mnie, że […] jak on będzie w Wolnych Związkach Zawodowych, to oni się nie podejmują współpracować, bo się boją5.

Strajki sierpniowe

ANDRZEJ GWIAZDA: Według mnie „Solidarność” –
to był wypadek przy pracy. Komuna myślała, że tak jak w
56., 68., 70. wykorzysta bunt społeczeństwa do swoich
celów. Myśmy w 80. roku sądzili, że chcą tylko wysadzić
Gierka i zmienić ekipę. W tej chwili przypuszczam, że
chodziło już o stworzenie wiarygodnego jakby pretekstu
do zmiany systemu. I [...] co się okazało? Społeczeństwo, użyte w tej rozgrywce z zamiarem rozgrywających
jako pionek, okazało się, że ma własny napęd. Społeczeństwo wykorzystało tę prowokację, przejęło ją, natychmiast się zorganizowało [...]. Bezpieka [...] nie nadążała za nami. Ten ruch ich przerósł. Uciekł im do przodu.
I powstała struktura, która zamiast dać się użyć do osłony przejmowania majątku, zażądała sama zarządzania
6
tym majątkiem .
ANNA WALENTYNOWICZ: W czasie strajku sierpniowego w 80. roku mimo woli stałam się centralną postacią. Będąc członkiem Wolnych Związków Zawodowych, docierałam do stoczniowców z prasą drugiego
obiegu, głównie z „Robotnikiem Wybrzeża”, za co zostałam wyrzucona z pracy [...]. Redakcja „Robotnika…” wystosowała apel do stoczniowców w mojej obronie, w wyniku czego rozpoczął się strajk w dniu 14 sierpnia 1980
roku. Główny postulat strajku brzmiał: przywrócić Annę
Walentynowicz do pracy i [wypłacić – red.] 1000 zł dodatku.
[…] [Wałęsa] przywieziony został motorówką Dowództwa Marynarki Wojennej 14 sierpnia, oczywiście, nie
wiem dokładnie, o której godzinie, ale siedział jak trusia.
Dyrektor Gniech nie ustępował, ale następnego dnia
zaproponował warunkowe zatrudnienie mnie poza stocznią. Robotnicy nie wyrazili zgody i zwiększyli żądania:
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przywrócić do pracy Walentynowicz, Wałęsę i 2000 zł
dodatku. Dyrektor wystąpił z nową propozycją, aby
zwiększyć skład Komitetu Strajkowego, co w praktyce
okazało się podstępem, gdyż potrzebował quorum do
osiągnięcia swoich celów. […]
I tu Wałęsa zabiera głos. On przystępuje do dzieła.
I zostaliśmy przegłosowani. Wałęsa zakończył strajk.
Wszystkich rozpędził do domu. Pokrzykiwał jeszcze
przed dyrekcją, że on się zobowiązał u dyrektora odpracować trzy dni, które strajkujemy. „Dosyć leniuchowania,
bo to inaczej straż przemysłowa wyniesie wszystkich ze
stoczni”. I ludzie wychodzą… […]
Dyrektor zgodził się na przywrócenie do pracy mnie
i Wałęsy, i 1000 zł podwyżki. A my nie wiedzieliśmy jeszcze, że strajkuje już całe Trójmiasto […]. Trzeba było
strajk odbudować, a garstka ludzi została bardzo niewielka. […] Msza święta spowodowała, ze wszyscy stoczniowcy nam wrócili.
Dnia 16 na 17 sierpnia Andrzej Gwiazda, czołowy
działacz Wolnych Związków Zawodowych, opracował li7
stę 21 postulatów .

Doradcy
ANNA WALENTYNOWICZ: W nocy 22 sierpnia w wilii w Sopocie spotkali się wicepremier Mieczysław Jagielski i Florian Wiśniewski (członek MKS-u8, ale agent SB),
którzy dobierali nam doradców. Jagielski zapewniał im
miejsce w Hotelu „Heweliusz”. Następnego dnia, 23
sierpnia, w MKS-ie pojawił się Mazowiecki z poparciem
64 intelektualistów. Borusewicz proponuje Mazowieckiego na doradcę. Od tej pory Mazowiecki utworzył grupę
doradców – byli to m.in. Bronisław Geremek, Waldemar
Kuczyński, Tadeusz Kowalik – którzy przez cały czas
rozmów łamali nam kręgosłupy. Wspólnie z Komisją
Rządową mieszkali w jednym Hotelu „Heweliusz” i usta9
lali taktykę działania .
KRZYSZTOF WYSZKOWSKI: Sam Wałęsa twierdzi:
„Sierpień był możliwy tylko dzięki temu, że przyjąłem do
stoczni nowych ludzi – Tadeusza Mazowieckiego i Bronisława Geremka”. Myślę, że w tym wypadku jest coś na
rzeczy. Że Wałęsa dysponuje pewną wiedzą głębszą niż
ta, którą my dysponujemy. Ja wiem tyle, że tacy wybitni
agenci Służby Bezpieczeństwa jak TW „Bolek”, TW „Beatus” czy agent „Lewar” dokonali rzeczy, które wydawały
się nam nieprawdopodobne, tzn. dokonali przeprowadzenia „Solidarności” od stanu wielkiego, prawie 10milionowego ruchu do porozumienia przy Okrągłym Stole.
To nieprawda, że [...] zwycięstwo sierpniowe nie mogłoby się dokonać bez udziału Mazowieckiego i Geremka. Ale jest coś na rzeczy w tym, że na czele wszystkich
strajków stali aktualni albo byli współpracownicy Służby
Bezpieczeństwa. Być może rację ma Andrzej Gwiazda,
że gdyby nie fakt, że komuniści mogli mieć poczucie, że
dzięki agentom uplasowanym na czołowych pozycjach
w strajku – i to we wszystkich strajkach: Gdańsku,
Szczecinie, Jastrzębiu – to wówczas rozjechaliby nas
czołgami, a w każdym razie użyto by siły. Może to prawda… Ale jeśli taka jest prawda o narodzinach „Solidarno10
ści”, to naszym obowiązkiem jest tę prawdę ujawnić .
KRZYSZTOF WYSZKOWSKI: Mazowiecki po latach
powiedział o swojej roli, o roli doradców w strajku sierp-
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niowym [..]: „widziałem, jak stopniowo wśród strajkujących rodziło się zrozumienie i akceptacja dla tego, do
czego my jako eksperci MKS-u chcieliśmy ich przekonać.
Żeby na pierwszy plan w toczących się negocjacjach wysunąć zgodę władz na powstanie niezależnego związku
zawodowego. Obserwowałem, jak powoli wyłania się
zrozumienie, że to jest najważniejszy postulat strajku”.
Wiecie Państwo, o większą bezczelność trudno. […] Mazowiecki […] mi tłumaczył, że możliwe są tylko nowe wybory do starych związków, a tu nagle się okazuje, że on
uczył robotników, że niezależne związki zawodowe są
11
najważniejszym postulatem .

Stan wojenny
KRZYSZTOF WYSZKOWSKI: Przez osiem lat stanu
wojennego władzom udało się [...] poddać „Solidarność”
takiemu odwirowywaniu ludzi uczciwych, że w tej puli
przywódczej pozostali, po pierwsze, ludzie służby bezpieczeństwa, po drugie – tzw. pożyteczni idioci, którzy
wierzyli wszystkiemu, co komuniści im wmawiali12.

Okrągły Stół i tzw. Druga „Solidarność”

ANDRZEJ GWIAZDA: Okrągły Stół był pozornym
zwycięstwem. Powołano Drugą „Solidarność”, która zgodziła się na transformację ustroju wbrew interesom państwa i społeczeństwa13.
KRZYSZTOF WYSZKOWSKI: Nie zgadzam się z Lechem Wałęsą, że SB udało się nas podzielić. To nie SB
nas podzieliło. Podzielił nas fundamentalnie Okrągły Stół,
który – jestem o tym najgłębiej przekonany [...] – był
sprzeniewierzeniem się „Solidarności”. […] Służbie Bezpieczeństwa, ale i ludziom nielojalnym z naszego własnego środowiska udało się tak przekierować ten ruch, tak
przekierować pamięć społeczną, tak posterować świadomością społeczną […], że stanęli na czele Solidarności
14
i podpisali zdradziecki układ. I ten układ trwa do dzisiaj .
KRZYSZTOF WYSZKOWSKI: Tylko dzięki ludziom
Okrągłego Stołu, którzy pod kierownictwem szefa tajnej
policji pomogli władzom PRL w przetrwaniu i przystosowaniu się do nowej sytuacji, nasza zależność od zagranicy, w tym – od Rosji, przetrwała. Gdyby nie Wałęsa,
Mazowiecki, Geremek, Michnik i inni komunizm upadłby
szybciej i nie przeistoczyłby się w postkomunizm, Jaruzelski nie zostałby prezydentem, a Polska nie zostałaby
rozkradziona. To jest dzieło ludzi Okrągłego Stołu.
W 1989 roku okazało się, że nasi przyjaciele z zagranicy,
z Zachodu, nie pomogli nam, wręcz przeciwnie wówczas
doszło do nowego porozumienia […] przeciwko wolności
Polski, przeciwko narodowi polskiemu, porozumienia,
15
które można nazwać nowa Jałtą .
KRZYSZTOF WYSZKOWSKI: Adam Michnik pochodzi z rodziny, która brała udział w zbrodniczym, ludobójczym komunizmie – zarówno ojciec, matka, brat […]. Sam,
krytykując komunizm jako system zbrodniczy, totalitarny,
uważał jednak, że antykomunizm jest, znowu, czymś chorobliwym, i że wszystkim komunistom należy wybaczyć,
bo […] nie wolno tworzyć w państwie czy w demokracji ludzi drugiej kategorii itd. Ale są ludzie drugiej kategorii.
16
Zbrodniarze i zdrajcy są ludźmi drugiej kategorii .
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ANDRZEJ GWIAZDA: Myśmy wtedy jeszcze nie wiedzieli, że kapitalizm na Zachodzie się zmienił, że z tzw.
demokratycznego kapitalizmu, gdzie finanse były kontrolowane przez społeczeństwa, zmienił się w neoliberalizm,
gdzie kapitał […] wyszedł spod kontroli społecznej, tym
samym obejmując kontrolę nad polityką. Proszę Państwa, jeżeli przypomnimy sobie „Solidarność” z 1980-81
roku, to oczywiście było to śmiertelne zagrożenie dla
komunizmu, ale nie tylko komunizmu. Przy tej „Solidar17
ności” niemożliwy byłby również [neoliberalizm] .
KRZYSZTOF WYSZKOWSKI: Świat wymaga, żeby
Polską zarządzali agenci, bo tylko oni gwarantują możliwość przedmiotowego traktowania Polski. Polska nie
może być niepodległa, ponieważ nie będzie mogła być
eksploatowana. Dlatego świat broni Wałęsy, składa mu
hołdy, okrzykuje polskim mitem, najbardziej znaną polską
twarzą, broni go z tych samych powodów, dla których
18
bronił Jaruzelskiego .

Przesłanie

KRZYSZTOF WYSZKOWSKI: Jeżeli nie odbędzie się
dekomunizacja i głęboka lustracja, nie będziemy mieli
wolnego państwa. Nie uzdrowimy tego państwa. Państwo jest chore. To państwo, które zostało zbudowane
przy Okrągłym Stole, zostało naznaczone spadkiem sowieckim.
[…] Jeżeli do tego zadania [dekomunizacji i lustracji –
red.] nie wrócimy i skutecznie go nie przeprowadzimy, Pol19
ski niepodległej, wolnej, bezpiecznej, silnej nie będzie .

Pomnik Poległych Stoczniowców w Gdańsku
________________________
1
http://www.youtube.com/watch?v=1nxYpb8UnSw&feature=related
2
WZZ – Wolne Związki Zawodowe.
3
http://www.youtube.com/watch?v=SUwN6xxcWO8&feature=related
oraz http://www.youtube.com/watch?v=AO6I2Kh62kw&NR=1
4
http://www.youtube.com/watch?v=k1vC_T0r_xI&NR=1
5
Ibidem.
6
http://www.youtube.com/watch?v=y9hvTgx0oYc&NR=1
7
http://www.youtube.com/watch?v=9AJU-ivPvWU&feature=related
8
MZK - Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
9
http://www.youtube.com/watch?v=9AJU-ivPvWU&feature=related
10
http://www.youtube.com/watch?v=9AJU-ivPvWU&feature=related
11
http://www.youtube.com/watch?v=FIENR7lrJpw&feature=related
12
http://www.youtube.com/watch?v=y9hvTgx0oYc&feature=related
oraz http://www.youtube.com/watch?v=_via-6zruX8&feature=related
13
http://www.youtube.com/watch?v=_via-6zruX8&feature=related
14
http://www.youtube.com/watch?v=oS3v1s3vlvE&feature=related
15
http://www.youtube.com/watch?v=_via-6zruX8&feature=related
16
http://www.youtube.com/watch?v=gmOaSuLegVA
17
http://www.youtube.com/watch?v=_via-6zruX8&feature=related
18
http://www.youtube.com/watch?v=ZeeVKE43dII&feature=related
19
http://www.youtube.com/watch?v=ceaI8Cv33J0&feature=related
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¢ Zygmunt Stański

MOJE WOŁYŃSKIE WSPOMNIENIA
I
Czcimy dziś miejsca w Polsce uświęcone krwią męczeńską Polaków pomordowanych przez Niemców, a nawet stawiamy pomniki pamięci dla tych
Polaków, którzy zginęli w pochodzie nad morzem od swoich i nie boimy się
tej prawdy, która zaistniała w roku 1970. Nie znajduję jednak uzasadnionej
odpowiedzi na brak pomnika o tych naszych Rodakach, którzy zostali pomordowani w kościołach wołyńskich i na całych Kresach Wschodnich. Takich bowiem morderstw dokonanych w kościołach, ani w żadnych innych
świątyniach nie zanotowały dotychczas dzieje ludzkości.
Zacytowana wypowiedź – jakże ciągle, niestety, aktualna – pochodzi ze
wspomnień Zygmunta Stańskiego. Autor urodził się 8 listopada 1905 r. w Koniuchach na Wołyniu. W 1935 r. ukończył studia na Wydziale Rolnym SGGW w Warszawie. W roku 1943 stracił najbliższą rodzinę, wymordowaną przez nacjonalistów
ukraińskich. Był działaczem społecznym i politycznym (członek SL i ZSL). Zmarł 24
stycznia 1988 r. w Warszawie.

Źródła nienawiści
Na ziemi wołyńskiej, spośród polskiej mniejszości narodowej, urodzony zostałem blisko 75 lat temu – z pobożnych rodziców, którzy nadali mi imię Zygmunt, a z bierzmowania Tadeusz. Jako dziecko polskie zacząłem
uczęszczać do podstawowej szkoły rosyjskiej, gdzie doznałem pierwszych prześladowań tak od prawosławnej
młodzieży, jak i od nauczycieli (wraz z popem). Już wówczas miałem pierwsze odczucia niesprawiedliwości
i prześladowania za to tylko, że byłem dzieckiem polskim, wyznającym religię rzymskokatolicką a nie prawosławną. Te zaistniałe antagonizmy na tle religijnym
wzmogły się jeszcze bardziej, gdy dodatkowo zaczęto
wykorzystywać różnice narodowościowe, jakie zaistniały
w dziejach walczących ze sobą sąsiedzkich narodów:
polskiego i ukraińskiego. Powaśnienie bowiem tych
dwóch narodów leżało w interesie państw sąsiadujących
z Polską – ze wschodu carskiej Rosji i z zachodu kajzerowskich Niemiec. Szczególnie ci ostatni w swoich dalekosiężnych planach zaborczych na wschód (Drang nach
Osten) penetrowali te tereny dla celów strategicznych
poprzez swoich kolonistów i przeprowadzanych lustracji
finansowanych, a przeznaczonych na konserwację wojskowych cmentarzy niemieckich z pierwszej wojny światowej. Na szczególne podkreślenie zasługuje sprawa
podjętych przez hitlerowców systematycznych prac zmierzających do powaśnienia i podburzania Ukraińców przeciwko Polakom. W akcjach tych brali aktywny udział studenci narodowości ukraińskiej, głównie pochodzących
z terenów tzw. Galicji Wschodniej, a studiujących na
wyższych uczelniach we Lwowie, gdzie działał też wróg
Polaków – rzecznik i duchowy przywódca ukraińskich
nacjonalistów, metropolita kościoła grekokatolickiego
hrabia Szeptycki Roman (Andrzej – imię zakonne), którego brat Stanisław był generałem broni w czynnej służbie wojska polskiego do 1926 roku. Różnego rodzaju akcje wrogie państwowości polskiej, w tym i sabotażowe,
były przeprowadzane na terenach wschodnich Polski
w latach głównie trzydziestych (1933-39), takie jak:
– uświadamianie przede wszystkim chłopów ukraińskich o krzywdach doznawanych, a (na przestrzeni dzie-
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jów) przez zaborców poczynionych – do których zaliczali
i Polaków, i Rosjan (powszechnie nazywanymi Lachami
i Moskalami),
– szerzenie motywowanych wieści o zbliżającej się
wojnie i rodzących się, tym samym, sprzyjających szansach uzyskania wolnej i niezależnej Ukrainy i w tym celu
pouczano poborową młodzież ukraińską, jak też zachęcano ich do jak najdokładniejszego zapoznania się
z kunsztem wojskowym.
Złowroga propaganda przeciwko Polakom wzmagała
się na ziemiach wschodnich w miarę rosnącej militaryzacji Niemiec hitlerowskich. Dochodziło wówczas do coraz
to nowych dywersji, jak palenie w majątkach polskich
stert zboża, wyburzanie zabytkowych kaplic prawosławnych na podstawie sprokurowanych fałszywych dokumentów rzekomo wystawionych przez polskie władze
centralne, czyniąc to przy udziale (specjalnie nagromadzonej) miejscowej ludności prawosławnej i pod ochroną
wojska i policji. Ta wroga antypolska robota miała swój
wyraźny cel – zjednać sobie wszystkich Ukraińców (nacjonalistów i pozostałych, politycznie niezaangażowanych) i wszczepić w nich jad nienawiści do Polaków i do
wszystkiego co polskie – i jak to się w skutkach okazało,
ten cel został osiągnięty.
Już w pierwszych dniach wojny wrześniowej (1939)
i przez cały czas hitlerowskiej okupacji, Polacy mieszkający na Kresach Wschodnich, a nawet i w centralnej Polsce, jakże głęboko i boleśnie to odczuli, kiedy w ludobójstwach, morderstwach, egzekucjach i całej martyrologii
Polaków w czasie ostatniej wojny – oby ostatniej – brali
też udział ludzie z grupy słowiańskiej.
Okazuje się, że jad nienawiści – poprzez swoją złowrogą i nieraz kłamliwą nawet propagandę, ale wszczepiany w jednych przeciwko drugim, staje się aż tak groźnym w skutkach, że doprowadza do morderstw i ludobójstwa sobie bliskich ludzi, jak to się działo w tej ostatniej
wojnie. Różne tego są dowody – i te udokumentowane,
i te podawane ustnie, zwłaszcza wśród Polaków, którzy
nawzajem siebie zobowiązywali do zapamiętania i kto te
okrucieństwa przeżyje, żeby przekazał swoim Rodakom
tę haniebną prawdę, jaka była udziałem większości zdzi-
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czałej ludności ukraińskiej zamieszkałej na Kresach
Wschodnich.
Już w pierwszych dniach wojny wrześniowej, kiedy
w barbarzyńskim pochodzie szala zwycięstwa przechylała się widocznie na stronę hitlerowskich Niemiec – dywersja ukraińska wzmagała na Kresach swoją złowrogą
działalność przeciwko Polakom. Już wtedy zorganizowane, a będące na usługach bandy OUN (Organizacja
Ukraińskich Nacjonalistów) napadały na mniejsze oddziały żołnierzy polskich, zwłaszcza śpiących i w znany
(według dziejów) sposób walki ukraińskich rezunów –
popodrzynali im gardła. Szczytem zaś ujawnionych podłości, jadu nienawiści, napadów i zabójstw połączonych
często z morderstwem Polaków zamieszkałych od wieków na Wołyniu, jak i tych, którzy jako uchodźcy z całej
Polski znaleźli się na ziemi wołyńskiej – stał się dzień 17
września 1939 roku – od którego to dnia zaistniała kompletna anarchia, w której napady i zabójstwa Polaków były powszechnym udziałem ukraińskich mołojców do czasu ustabilizowania się władzy radzieckiej. Wśród wszystkich wówczas znajdujących się na ziemi wołyńskiej bezbronnych Polaków zapanowała atmosfera bezwładności
i biernego oczekiwania – w poczuciu najgłębszej żałoby,
bo przecież po utracie swojej tak krótko trwającej – po
prawie półtorawiecznej niewoli – Ojczyzny!
Byliśmy wtedy – my Polacy – jakże bliscy sobie, dzieląc wspólny los, w poczuciu utraty wszystkiego… Wśród
nas niewielu wprawdzie było takich silniejszych, którzy
nie stracili jeszcze całkiem nadziei i widzieli wówczas potrzebę, a nawet konieczność przekazywania wszystkich
podłości i cierpień doznawanych przez Polaków od miejscowej ludności narodowości ukraińskiej. Był to jakby testament nie napisany, ale przekazany, który należy wykonać przez tych, którzy pozostali i jeszcze żyją, a dla
potomnych, żeby wiedzieli, co sprawia wojna i jakie wyzwala największe podłości ludzkie – wśród sobie nawet
bliskich i w niczym nie zawinionych, w sąsiedztwie
współżyjących ludzi, różniących się czy to wyznawaniem
innej religii, czy przynależnością do innej narodowości,
czy poziomem życia osiągniętym swoją tylko uczciwą
pracą itp.
Te wymienione, w ogólnym zarysie, różnice międzyludzkie zostały skrzętnie wykorzystane przez dywersję
niemiecką, z którą aktywnie współpracowali nacjonaliści
ukraińscy w swej antypolskiej działalności. Ta wszczepiona wśród chłopów ukraińskich nienawiść do Polaków
ujawniła się już w pierwszych dniach napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę.
Nie wiemy i wiedzieć nigdy nie będziemy o liczbie
Polaków – dorosłych i dzieci – którzy jako uchodźcy z
ziemi zachodniej i środkowej Polski we wrześniu 1939
roku znaleźli się na terenach wschodnich, a którzy zostali
zabici i zamordowani przez ludność tam zamieszkałą narodowości ukraińskiej.
Kiedy 15 września 1939, a więc w piętnastym dniu
wojny, rozeszła się wieść o mobilizacji wszystkich rezerwistów i stawieniu się nad rzeką Styr pod Łuckiem – następnego dnia o świcie wyruszyłem z grupą osadników
wojskowych z Ułanówki (powiatu włodzimierskiego), ale
do odległego około 70 km Łucka nie dotarliśmy, gdyż sytuacja się zmieniła – armia radziecka przekroczyła 17
września granicę. Nastał okres duchowej i fizycznej,
a jednocześnie jakże upokarzającej nas Polaków niewoli,
pełnej goryczy i doznawanych drwin ze wszystkiego co
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polskie, z wypominaniem głoszonych przed wojną haseł
o przygotowanej obronności kraju, że nawet guzika nie
damy (jak głosił marszałek Edward Rydz-Śmigły) itp.
Szczytem ujawnionych w tym czasie nienawiści ludności
ukraińskiej do Polaków były napady i zabójstwa, głównie
dokonywane na powracających do swoich domów żołnierzach polskich.
I tak – zgodnie z nakazem i zobowiązaniem – przekazuję swoim Rodakom fakt zabójstwa we wsi Niskienicze powiatu włodzimierskiego generała polskiego i kapelana polskiego o nieznanych mi nazwiskach, których
przez parę dni przetrzymywano w zamkniętej drewnianej
piwnicy – wreszcie w sposób bestialski wrzucając granaty, pozbawiono ich życia.
Jad nienawiści w stosunku do Polaków przejawiany
był przez różne warstwy społeczne narodu ukraińskiego,
a nawet przez duchowieństwo prawosławne i greckokatolickie. Nienawiść tę ujawniały też stare kobiety ukraińskie w potocznych rozmowach i na zebraniach. Wymownym tego przykładem jest też zapytanie przez mieszkankę wsi Przesławicze dowódcy Oddziału Kawalerii Radzieckiej, który tam pierwszy wkroczył we wrześniu 1939
roku, czy można już zaczynać „Lachiw ryzaty”. Zaskoczony tym pytaniem dowódca udzielił nieco dłuższej odpowiedzi, podkreślając, że w ZSRR jest dużo ludzi różnych
narodowości i wszyscy żyjemy w zgodzie, po bratersku...
W niedługim czasie, po ustabilizowaniu się władzy
radzieckiej, ukazały się po wsiach i miastach wołyńskich
plakaty w języku ukraińskim takiej (po przetłumaczeniu)
treści:
I na odnowionej ziemi nie będzie wroga ciemiężcy,
a będzie syn i będzie matka, i będą Ludzie na ziemi.
Taras Szewczenko

Te proste i dla wszystkich zrozumiałe słowa były pokrzepieniem i nadzieją lepszego jutra. W miarę jednak
umacniania się na tych terenach władzy radzieckiej w latach: od czwartego kwartału 1939 do 22 czerwca 1941
roku (to jest do napaści Niemiec hitlerowskich na Związek Radziecki) wzmagała się wśród tamtejszej ludności
atmosfera nienawiści i zaniepokojenia głównie z dwóch
powodów – wywożenia ludzi podejrzanych i niepewnych
(w pierwszej kolejności polskich osadników wojskowych,
oficerów zawodowych, byłych działaczy politycznych itp.
oraz tak zwanych kułaków, bogatszych chłopów, jako potencjalnych wrogów kolektywizacji gospodarstw rolnych).
Ten stan zaniepokojenia i niepewności pogłębiał się
jeszcze w miarę wzrastania prześladowań religijnych
i powiększania permanentnego podatków na kościoły, co
powodowało ich zamykanie w konsekwencji zaistniałych
niemożliwych do uregulowania wymaganych należności
podatkowych.
W owych czasach – taka jest prawda – Polacy spośród wszystkich narodowości byli najgorzej traktowani,
jakże często w prymitywny sposób przez ludzi nawet na
eksponowanych stanowiskach, rekrutujących się głównie
z miejscowej ludności ukraińskiej. Wytworzyła się wśród
Ukraińców w stosunku do Polaków jakaś dziwna psychoza
doszukiwania się podłości u innych rzekomo poczynionych,
dla usprawiedliwienia swoich odwetowych barbarzyństw.
Nasz wieszcz Adam Mickiewicz powiedział: „Jad jest
cechą istot niższych – istoty wyższe go nie posiadają”.
Do czego może doprowadzić jad nienawiści, posłużę się
w tym miejscu takim oto przykładem: będąc wydelegowanym na 6-tygodniowy kurs do Lwowa w roku 1940,
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kiedy na pierwszym wykładzie z upoważnienia władz radzieckich prof. Miczyński, nie znając języka ukraińskiego,
mówił po polsku, wówczas jeden ze słuchaczy przerwał
wykład i powiedział, że on i inni lepiej by rozumieli, gdyby
wykład prowadzony był w języku ukraińskim. Jak się
okazało, ujawniony został jad nienawiści – tym nie znającym rzekomo języka polskiego był inżynier rolnik, który
studiował i swoją pracę dyplomową napisał w języku polskim na Wydziale Rolnym Politechniki Lwowskiej w Dublanach. Takich przykładów ujawnionych nienawiści
z różnych sfer i pochodzenia spośród Ukraińców w stosunku do Polaków z lat trzydziestych i czterdziestych
dwudziestego wieku było wiele, jakich nawet historia dotychczas nie ujawniła – żeby, między innymi, barbarzyństwami i ludobójstwem mogło dojść do z góry, z premedytacją zaplanowanych i dokonanych przez bestialskich
zbirów ukraińskich napadów i mordów niewinnych ludzi
modlących się, którzy uczestniczyli w nabożeństwach
odprawianych w kościołach, a była to niedziela dnia 11
lipca 1943 roku, o czym bliżej poniżej podam.
Krwawa niedziela 11 lipca 1943 roku
Na terenach ziem wschodnich, w wytworzonej atmosferze nienawiści – do tej krwawej niedzieli były już rozpoczęte i poczynione przygotowania na długo przed tym.
Tuż przed napadem na kościoły ustały tu i ówdzie dokonywane morderstwa rodzin polskich i zaczęto nawet nawoływać i zachęcać poprzez ulotki i w rozmowach z Polakami do uczęszczania na nabożeństwa w kościołach,
żeby się nie bali, bo Ukraińcy nie walczą z ludźmi wierzącymi itp. Wprawdzie początkowo ludność polska
z pewnym niedowierzaniem odnosiła się, stopniowo jednak coraz więcej i regularniej zaczęła uczęszczać na
niedzielne sumy. Kiedy kościoły masowo były odwiedzane, bandy UPA, OUN i inne dokonywały napadów na
wszystkie prawie kościoły (poza większymi miastami) na
terenie województwa wołyńskiego. Ta krwawa niedziela,
w której wzięła udział grupa sfanatyzowanych i sfaszyzowanych części Słowian, za namową wrogów Słowiańszczyzny, przeszła do historii jako największe bestialstwo dokonane na niewinnej ludności polskiej mieszkającej na Wołyniu. I tak w dniu tym – powtarzam świadomie – 11 lipca 1943 roku zorganizowane bandy ukraińskie napadły na modlącą się ludność polską w następujących kościołach:
W Porycku (pow. włodzimierskiego) zebrana po
brzegi kościoła ludność polska była mordowana przez 5
godzin – od rozpoczęcia sumy, godzina 11-ta do godziny
16-tej. Ocalało wówczas
zaledwie kilkanaście osób,
tj. śpiewacy na chórze,
którzy po schodach wiodących na wieżę przedostali się na strych kościoła i kilka osób, którym
wśród trupów w kościele,
zbroczonych krwią, udało
się upozorować, że nie
żyją.
Mszę świętą celebrował wówczas ksiądz Bolesław Szawłowski, który
ciężko ranny przy ołtarzu
(od pierwszych kul ciężKs. Bolesław Szawłowski
kiego karabinu maszy-
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nowego, z którego strzelano z zewnątrz przez drzwi frontowe kościoła), leżąc na stopniach ołtarza prosił bandę o
sprowadzenie księdza prawosławnego z niedalekiej (ca
250 m) cerkwi, żeby się mógł przed śmiercią wyspowiadać. Prośbie stało się zadość. Ksiądz prawosławny przybył w szatach liturgicznych – wyspowiadał i nic nie mówiąc, wśród napastników byli też i jego parafianie, odszedł. Księdza katolickiego banda jednak nie uhonorowała i zamordowała bagnetami. Z mojej rodziny byli wówczas w kościele: mój ojciec Jan, moja siostra Maria z synem Zbyszkiem i mój brat Bolesław. Ojciec ranny został
w głowę, jednak z broczącą na głowie krwią dotarł do ołtarza i podtrzymywał ciężko rannego – w okolicach serca
– chwiejącego się księdza proszącego, jak już wspomniałem o spowiedź. Siostra ciężko ranna w brzuch od
pierwszych rwących się pocisków strzelanych z bombomiotu przez duże okna kościelne jęczała z bólu i patrzyła
na swego zabitego syna, który jako ministrant usługiwał
wówczas do mszy świętej. Bratu memu Bolkowi, w wieku
lat 25, udało się wydostać z kościoła i kiedy przebiegał
koło plebanii dopadnięty przez zbirów ukraińskich został
zamordowany bagnetami. Kiedy ustały morderstwa i
okradziony został kościół z drogocennych naczyń liturgicznych i gdy ucichły strzały, a banda ukraińskich pseudopatriotów się rozpierzchła, ojciec mój z moją matką (z
odległej o 1 km Holenderni) przybyli z krzesłem do kościoła i wzięli swoją ciężko ranną córkę, usadowili na
krześle i przynieśli do domu. W okrutnych cierpieniach
leżała w łóżku do wtorku, kiedy w godzinach porannych
przybyli z bandy młodzi (z żółto-niebieskimi barwami na
czapkach) i zabili moją siostrę Marię, matkę i ojca. Ocaleni z tej gehenny w kościele – różnymi w ukryciu drogami, poprzez obrosłe pola zbóż i lasów, z dala (by nie napotkać nikogo z ludzi) – część z nich przedostała się do
większych miast pobliskich: Włodzimierza Wołyńskiego,
odległego o 30 km i Sokala – 18 km. Od nich, od tych
ocalałych, nam bliskich ludzi, o tym ludobójstwie dowiedziałem się i wiernie przekazuję.

Kościół w Porycku na przedwojennej fotografii
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W Chrynowie (pow. włodzimierskiego) napad na kościół dokonany został, gdy ludzie zaczęli już wychodzić
po nabożeństwie. Większość z nich została uratowana
dzięki zorientowaniu się o napadzie i ucieczce polami,
kryjąc się w dojrzewających zbożach, dostała się w ten
sposób do odległego 12 km Włodzimierza Wołyńskiego.
Proboszcz tego kościoła, w wieku lat czterdziestu (nazwiska nie pamiętam), zdążył tylko dobiec do miedzy pola obsianego zbożem i wówczas dopadł do niego odświętnie ubrany jeden z bandytów z pistoletem w ręku.
Ukryci w zbożu parafianie słyszeli, jak ksiądz prosił
o niezabijanie – jednak napastujący domagał się, żeby
ksiądz odwrócił się do niego tyłem, powtarzając tak kilka
razy, aż usłyszano strzał i ksiądz trafiony w tył głowy zakończył życie. Część z uratowanych zorganizowała
w swej wiosce samoobronę do czasu, aż zaistniała beznadziejna sytuacja i zmuszeni zostali do opuszczenia
swojej wioski i przedostania się do Włodzimierza.
Po paru dniach od tej krwawej niedzieli wyruszyła
z Włodzimierza do Chrynowa grupka kobiet polskich wozem konnym, żeby zabrać zwłoki swego ulubionego proboszcza – jakże z dużym narażeniem swego życia –
i pochować go na cmentarzu we Włodzimierzu. Szczęśliwie udało im się!... Tu trzeba wyrazić wielkie uznanie dla
naszych Polek, które w tych dniach morderstw okazywały
dużą odwagę, a nawet bohaterstwo – i na to jest wiele
z tych czasów przykładów, między innymi, w zaopatrywaniu w żywność swych rodzin, które uciekły do miast.
W Kisielinie (pow. horochowskiego) napadnięta w tę
niedzielę zgromadzona licznie ludność polska na mszy
świętej broniła się w kościele, czym mogła, co tylko dostało się im do rąk cięższego – od godziny 11-tej aż do
zmroku. Dzięki bowiem połączeniu kościoła z plebanią,
na której był płaski dach, dostali się tam młodzi mężczyźni i bronili się rzucając cegłami z rozebranych pieców plebanii i odrzucając ciskane na dach przez bandytów granaty ręczne. W taki sposób ranili i zabijali napastników, do czasu aż zapadła noc i wówczas większość
z obrońców ocalała, uciekając przez pola i lasy do pobliskich miast. Miejscowy ksiądz proboszcz, w wieku ponad
50 lat, ratując w tym czasie dzieci zgromadzone na plebanii przed pociskami karabinowymi – zabezpieczał okna
poduszkami i został wtedy ranny w szyję. Widziałem go
we Włodzimierzu, gdy szedł z zabandażowaną szyją.

Te tragicznie haniebne morderstwa Polaków na Wołyniu – i nie tylko, bo i na innych terenach – które przeszły do historii narodu polskiego, były tym tragiczniejsze,
że za namową największych w tej wojnie wrogów ludów
słowiańskich – ci ostatni wzajemnie się mordowali. Taka
jest tego, niestety, haniebna prawda, świadcząca, do
czego może doprowadzić napuszczanie jednych narodów przeciwko drugim. Odpowiednio bowiem spreparowana wroga propaganda oparta często na kłamliwych,
oszukańczych hasłach, w powiązaniu nawet z wierzeniami religijnymi i tendencyjnie interpretowana, zakamuflowana dążność docelowa – wytwarza wprawdzie fałszywe, ale w świadomości mas ludzkich prawdziwe
przekonania, wywołujące w nich wiarę w głoszone ideały
i cele, co w konsekwencji doprowadza do tego, że narody, które powinny żyć ze sobą jak najbardziej w zgodzie
i przyjaźni dla wspólnego dobra, stają się na pewnym etapie nawet zaciętymi wrogami. Życzyć by więc należało,
żeby wreszcie i w naszych stosunkach międzyludzkich,
wcześniej już tu podane hasło wieszcza ukraińskiego na
zawsze zapanowało nie tylko u nas, ale i na całym świecie.
Poruszone tu fakty tamtych koszmarnych dni, a nawet i lat, w których rozgrywały się tragedie ludzkie – nie
można i nie należy generalizować i przypisywać je
wszystkim ludziom narodowości ukraińskiej, bo byli przecież i tacy, którzy nie brali udziału, bądź zachowywali się
biernie, powodowani strachem czy nawet terrorem – bo
taka była wówczas grożąca sytuacja. Byli jednak i tacy,
o których można jak najpozytywniej się wyrazić, wykazujący ubolewanie i współczucie, a nawet udzielający
schronienia, czy donoszący o przewidzianych napadach.
Wszelkie tego rodzaju przejawy udzielanej Polakom pomocy były ścigane i groziły śmiercią. Do takich, którzy nie
zgadzali się z barbarzyństwem czynionym przez swoich
rodaków w stosunku do Polaków, z całą pewnością można zaliczyć Ukraińców wyznawców pisma świętego, to
jest baptystów, sztundysów, sobotników, zielonoświątkowców, adwentystów dnia siódmego itp. Byłem świadkiem, jak ci ludzie, wówczas kiedy masowo na tamtych
terenach hitlerowcy likwidowali Żydów – oni właśnie modlili się o zaprzestanie mordowania niewinnych ludzi, nazywając to, co zaistniało, zapanowaniem szatanów. Do
band mordujących na ziemiach wschodnich Polaków należeli przeważnie Ukraińcy wyznania prawosławnego
i greckokatolickiego, z udziałem tu i ówdzie swoich duchownych. Byli jednak i wśród nich tacy, którzy będąc
w mniejszości, czynnie współpracowali z samoobroną
Polaków na Wołyniu. Takich ludzi tym szczególniej trzeba uszanować. I żeby nie być źle zrozumianym – z całym
serdecznym odczuciem widziałbym jakże humanitarną
potrzebę ufundowania pomnika wdzięczności w Warszawie z napisem:
Ukraińcowi – Człowiekowi
w latach 1939 – 1950
Polacy

Fasada zrujnowanego kościoła w Kisielinie
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Spośród wspomnianych morderstw dokonanych
w kościołach na Wołyniu – do najbliższych wspomnień,
bo jeszcze z moich lat dziecięcych, należy kościół w Porycku. Tam bowiem w swoim życiu po raz pierwszy
uczestniczyłem w nabożeństwach. I dlatego proszę mi
pozwolić do tego tematu jeszcze powrócić. Dziś ten kościół wprawdzie nie istnieje – pozostał jednak głęboko
w sercach i umysłach tych, którzy jeszcze żyją i do tego

83

POLEMIKI – KOMENTARZE – WSPOMNIENIA – LISTY – APELE
Kościoła-Golgoty uczęszczali. Według doktora Orłowicza
kościół ten murowany w stylu przejściowym z rokoka
w klasyczny fundowali hrabiostwo Michał i Konstancja
z Wielhorskich Czaccy, rodzice Tadeusza (założyciela liceum krzemienieckiego). Budował go w latach 17591774 jezuita Andrzej Ahorn, który też był autorem fresków, przez niektórych przypisywanych Pastellowi.
W podziemiach tego kościoła znajdowały się groby hrabiów Czackich i sprowadzone z katakumb watykańskich
prochy kardynała Włodzimierza Czackiego. Wspomnieć
przy tym należy, że Czaccy byli też fundatorami cerkwi
prawosławnej i synagogi w Porycku.
Po dokonanych napadach w niedzielę na kościoły –
przez szereg jeszcze dni i tygodni bandy wraz z miejscową ludnością ukraińską plądrowały po tych kościołach
i rabowały oraz sprofanowały wszystkie groby z podziemi
kościołów, powyrzucali zmarłych z trumien, okradając je
z wszystkiego co cenniejsze. I wreszcie kiedy nasyciły
się bestialskie instynkty – bandy dla zatarcia śladów
spędziły ludność i oczyściły z nagromadzonych w kościołach trupów. Pisząc o tej zaistniałej prawdzie dotyczącej
morderstw Polaków przez grupę Słowian w czasie modłów odprawianych w kościołach, przyszła mi na myśl
wypowiedź jednego Niemca starszego wiekiem, który
przybył z wycieczką do Polski i po zwiedzeniu Oświęcimia tak oto powiedział: „co bym dał za to, żeby tej plamy
na moim narodzie nie było”. To był ten dobry i prawdziwy
człowiek z tytułem Człowieka – zgadzam się z nim i też
jak On wypowiadam się – żeby i tej plamy morderstw
w kościołach na grupie Słowian nie było, bo do tej grupy
jako Polak i ja należę, a od Słowian jednak najwięcej
i jakże dotkliwie ucierpiałem i to dlatego tylko i wyłącznie,
że należę do narodu polskiego. Były to haniebne czasy
największej ludzkiej bestialskiej podłości, kiedy „homo
sapiens” był gorszy od dzikiego zwierzęcia, bo to dzikie
(mięsożerne) zwierzę napada i na człowieka, ale tylko
wówczas, kiedy jest głodne...
Czcimy dziś miejsca w Polsce uświęcone krwią męczeńską Polaków pomordowanych przez Niemców,
a nawet stawiamy pomniki pamięci dla tych Polaków, którzy zginęli w pochodzie nad morzem od swoich i nie boimy się tej prawdy, która zaistniała w roku 1970. Nie
znajduję jednak uzasadnionej odpowiedzi na brak pomnika o tych naszych Rodakach, którzy zostali pomordowani w kościołach wołyńskich i na całych Kresach
Wschodnich. Takich bowiem morderstw dokonanych
w kościołach, ani w żadnych innych świątyniach nie zanotowały dotychczas dzieje ludzkości. Jak długo jeszcze
ludzkość będzie siebie hańbić posługując się zabójstwem, morderstwem i ludobójstwem dla pozyskania
i utrwalania swego dobrobytu kosztem ludzkiego życia?...
I dlatego wojny powinny przejść do haniebnej przeszłości
i nigdy nie zaistnieć – żeby za popełnione winy swoich
przodków nie doznawali odwetów ich niewinni potomkowie. Przy tym trzeba pamiętać i nie dopuszczać do takich
krzywd doznawanych, które pochodzą od ludzi sobie bliskich, gdyż są one tym boleśniejsze...
Szowinistyczne zaślepienie
Te bestialskie wyczyny instynktowne ludności ukraińskiej przejawiane były – i tkwią w mojej pamięci – jeszcze
od pierwszej wojny światowej. Już wówczas dokonywane
były przez Ukraińców napady i zabójstwa rodzin polskich.
Szczególnie zapamiętałem opowiadanie księdza Antoniego Staniszewskiego, proboszcza z czasów moich

84

młodzieńczych lat, jak został on uratowany od śmierci
przez polski konny zwiad, kiedy był już przywiązany do
ławki i miał być żywcem przepiłowany. W latach 1941/44,
to jest podczas okupacji niemieckiej, ludność polska
mieszkająca na Wołyniu nie miała tam spokojnego życia
– prześladowana była głównie przez miejscowych i napływowych nacjonalistów ukraińskich.
Utrzymanie poróżnień i nienawiści wśród tych dwóch
narodów – polskiego i ukraińskiego – było w interesie
niemieckich władz okupacyjnych. W tym celu kierownicze
stanowiska, oczywiście pod nadzorem niemieckim, powierzone zostały: w administracji (na różnych szczeblach) – Ukraińcom, w majątkach ziemskich – Polakom;
z małymi wyjątkami (tu i ówdzie) Ukraińcom. Mówiło się
wtedy, z pewną dozą złośliwości, że Polacy pracując w
rolnictwie mieli co jeść, Ukraińcy natomiast – wobec złego zaopatrzenia rynku – odczuwali głód. Kiedy władze
administracyjne podjęły rejestrację ludzi na roboty do
Niemiec, powstała panika. I w tym czasie znów ujawniła
się nienawiść Ukraińców do Polaków, gdyż zarejestrowano przede wszystkim (odpowiadającym wiekiem) spośród narodowości polskiej, a nawet zaistniał taki fakt, że
matka Ukrainka wyraziła zgodę na wyjazd do Niemiec
i nie chciała się zgodzić na pozostawienie jej do pracy
w miejscowym majątku dlatego tylko, że rządcą był Polak.
Cały rok 1943 był dla ludności polskiej mieszkającej
na Wołyniu szczególnie groźny i niepokojący. Ze wszystkich bowiem stron dochodziły wieści o morderstwach Polaków dokonywanych przez Ukraińców i to w jakże okrutny i wymyślny sposób. W tym właśnie roku, na przedwiośniu, absolwent szkoły rolniczej w Białej Krynicy koło
Krzemieńca podjął pracę rządcy jednego folwarku
w gminie Grzybowica powiatu włodzimierskiego (nazwiska nie pamiętam). Niedługo jednak pracował – wieczorem przyszli po niego „mołojcy” (z trójzębem na żółtoniebieskiej czapce), wyprowadzili pod las, gdzie były
jeszcze okopy z pierwszej wojny światowej, i dlatego tylko, że był Polakiem, zamordowali – kręcąc na jego głowie z drutu kolczastego koronę cierniową, wykrzykując
przy tym, że robimy z ciebie waszego Chrystusa. (Dla
wyjaśnienia – prawosławny Chrystus takiej cierniowej korony nie posiada). O tym morderstwie opowiadały mieszkające opodal tej kaźni Polki płacząc rzewnymi łzami,
kiedy o mordowanym mówiły, jak on wniebogłosy – nadludzko wydawał okrzyki i jęki.
Prawdą jest – i takie też były przypadki, że sąsiedzi
(spośród Ukraińców) przychodzili w odwiedziny do rodzin
polskich, u których przyjmowani byli gościnnie, jak na
owe czasy, z bimbrem i obfitym poczęstunkiem, po zakończeniu którego „goście” wymordowali gospodarzy
i wszystkich domowników polskiego pochodzenia. Do
strasznych (niegodnych miana ludzkiego) zabójstw dochodziło w rodzinach mieszanych, kiedy Ukrainiec ożeniony był z Polką lub Ukrainka była żoną Polaka. Jedną
z takich prawd tu przytoczę: w rodzinie mieszanej, w której matka była Polką, a ojciec Ukraińcem i pięcioro dzieci
– z lasu przybył z karabinem już dorosły syn, żeby z rozkazu swoich leśnych władców zabić swoją matkę dlatego, że jest Polką i zakomunikował o tym dyskretnie swemu ojcu. Zaskoczony i głęboko tym zaniepokojony ojciec
nie chciał się zgodzić uzasadniając, jak można osierocać
dzieci małe, które jeszcze potrzebują pomocy i opieki
matki. Nie pomogły perswazje ojca – syn kategorycznie
powiedział, że taki dostał rozkaz i musi wykonać, dora-
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dzając przy tym, żeby pod pozorem pójścia z matką do
lasu po drzewo tam ją zabić, o czym dzieci nie będą wiedziały. Kiedy znaleźli się w lesie i syn szykował się do
zabójstwa swej matki, ojciec stojąc za plecami syna uderzył go siekierą w głowę i zabił. Matka zrozpaczona, widząc śmierć swego syna (nie znając istoty tej całej sprawy) musiała ulec mężowi, który ją siłą – po wyjaśnieniu –
zmusił do ucieczki bezpośrednio do odległego, większego miasta.
W tych koszmarnych i beznadziejnych nocach tamtych dni, jakie przeżywali Polacy mieszkający na ziemiach wschodnich za okupacji niemieckiej – spośród pozostałych nie da się wydobyć całej prawdy całkiem obiektywnie, gdy przelewając na papier zarejestrowane w pamięci fakty – jednocześnie przypomina się o utraconych
tam swoich najbliższych!...
Trudności też sprawia w opisie tamtych dziejów (po
blisko czterdziestu latach) zachowanie chronologicznego
układu zaistniałych faktów. Niechże więc ta podana tu
prawda fakultatywnie ujęta potraktowana będzie właściwie jako obiektywnie prawdziwa – i w tym tkwi wartość
tego opowiadania.
Ukraińcy sprawiedliwi
W tych czasach tragedii ludzkich, nie spotykanych
w minionych dziejach ludzkości, kiedy ludzie ludziom
niewinnym sprawiali męczeńskie śmierci – były jednostki
ludzkie i wśród Ukraińców, spieszące z pomocą i serdecznością, z objawami heroizmu. Oto przykłady.
W jednym z majątków (gmina Grzybowica, powiat
Włodzimierz Wołyński – nazwy nie pamiętam) rządcą był
Polak (z żoną i dwojgiem małych dzieci – Witusiem 3 lata
i Basią 5 lat), o 11 godzinie przed południem do kancelarii majątkowej wpadło trzech uzbrojonych: jeden miał
damski pistolet, drugi z wystającym spoza marynarki
granatem i trzeci ze skróconą (obciętą) lufą karabinu rosyjskiego. Wszyscy ubrani byli w codzienne ubrania cywilne. W kancelarii oprócz rządcy i jego rodziny przebywał jeszcze księgowy tego majątku, również Polak, ożeniony z Ukrainką, razem mieszkający z jego rodzicami
obok tegoż majątku. I tu zaczęła się gehenna. Początkowo kazali podnieść ręce do góry, zrewidowali każdego
dokładnie szukając broni i wreszcie domagali się, by
rządca poszedł z nimi do sztabu, który jakoby znajdował
się w lesie. Rządca wiedział, co go czeka w lesie i bronił
się, prosząc o litość i wtedy padł strzał z karabinu, kula
ugrzęzła w posadzce, krzyk, rwetes, płacz małych dzieci
i okrzyk małego Witusia – „Boziu, nie ziabijaj”. Przybiegła
(powiadomiona o tym) żona księgowego i jako Ukrainka
dzielnie przyczyniła się do obrony rządcy z całą rodziną
i swego męża. W majątku tym pracował starszy lejtnant
armii radzieckiej wraz ze swoją rodziną, który pozostał
w ukryciu przed Niemcami – okazał się wspaniałym
człowiekiem, z pochodzenia Ukrainiec spod Kijowa, ratując i udzielając pomocy zagrożonym Polakom. On to uratował całą rodzinę polską rządcy u którego pracował, załadował na wóz i wywiózł do odległego 20 km Włodzimierza Wołyńskiego, tym samym odwdzięczył się Polakowi
za pracę i za to, że go nie wydał Niemcom.
Dla podkreślenia i wyrażenia uczuć wdzięczności zasługuje też wspaniała rodzina ukraińska z Kałusowa
(wieś położona ca 14 km od Włodzimierza Wołyńskiego).
W tym czasie bowiem, kiedy uciekała wspomniana wyżej
rodzina polska, padał ulewny deszcz i kiedy przejeżdżali
późnym popołudniem przez Kałusów obok domu tej
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wspaniałej i dobrodusznej rodziny ukraińskiej, wyszedł
gospodarz, zatrzymał wóz i serdecznie zaprosił do siebie
na nocleg. Kiedy powiedziano o grożącym jemu niebezpieczeństwie za ratowanie Polaków, którym w razie napadu grozi śmierć, odpowiedział (żegnając się na dowód,
że mówi prawdę), że nie dopuści do tego, a gdyby przyszli i chcieli wejść do mieszkania – „położę się na progu
i nie wpuszczę, chyba po moim trupie”. Rodzina ta zatrzymała się i przenocowała szczęśliwie.
Takich przejawów humanitarnych ze strony tamtejszej ludności ukraińskiej, a szczególnie spośród wyznawców pisma świętego, było niemało. Jednym z nich,
który głęboko utkwił w mojej pamięci – świadczącym
o człowieczeństwie był Ukrainiec ze wsi Kałusów (powiatu włodzimierskiego), u którego zatrzymała się zbiegła
rodzina żydowska (matka z dwojgiem małych dzieci).
Ktoś jednak powiadomił o tym posterunek policji ukraińskiej. Przybył będący na usługach hitlerowskich policjant
ukraiński i strzelając z karabinu do uciekających dzieci
i ich matki pozabijał ich i kazał pogrzebać temu gospodarzowi, u którego ta rodzina się zatrzymała. Tę tragedię
ludzką opowiedział mi płacząc i jak tę mogiłę przygotował
wiernie pragnę tu przekazać. Świadczy to o tym, że
i wówczas byli ludzie z sercem, wrażliwi na wszelkie
ludzkie podłości, nie mogąc im jednak ani przeciwstawić
się, ani zapobiec. Dno mogiły wyłożył papierem, do matki
przytulił z jednej strony jej dzieci, wszystkich przykrył zebranymi gazetami i przysypał ziemią.

Mogiła zbiorowa pomordowanych w Porycku
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Z. Stański, Moje wołyńskie wspomnienia, [w:] W. Stański, Z. Stański,
Poryck. Miasteczko kresowe. Symbol tragedii Polaków na Wołyniu,
przedmowa prof. dr hab. Władysław Filar, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
Śródtytuły pochodzą od redakcji. Część druga wspomnień – w następnym numerze.

Dziękujemy Panu Witoldowi Stańskiemu za zgodę na
przedruk wspomnień Jego Ojca oraz udostępnienie
fotografii – Redakcja.
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¢ Noemi Tołstych

DRAMAT MOJEJ RODZINY
Babcia mojego taty, Katarzyna Marcyniuk, z domu
Bździuch, urodziła się we wrześniu 1905 roku na ówczesnej Zamojszczyźnie, we wsi Rakówka, nad rzeką Tanew. Była półsierotą, ponieważ jej mama, Anna Bździuch, zmarła na powikłania astmatyczne, gdy ona miała 10 lat. Jako mała dziewczynka wychowywała się przy
swojej żydowskiej bratowej, ponieważ jej najstarszy brat,
Andrzej, poślubił Marynę, córkę zamożnych Żydów. Moja
prababcia Katarzyna miała również drugiego brata – Michała, który walczył w armii Marszałka Piłsudskiego, która wojowała na Kresach Wschodnich. Brat mojej prababci służby w tej armii omal nie przepłacił życiem.
Ojciec natomiast, czyli mój prapradziadek, Antoni
Bździuch, był zamożnym wieśniakiem, rolnikiem, a jednocześnie sołtysem. Gdy moja babcia miała 18 lat, zakochała się ze wzajemnością w chłopcu z tej samej wsi,
w Janku Kopaczowskim. Niestety, ojciec prababci był
przeciwny temu związkowi, z tego względu, że Janek
miał niski status majątkowy i posiadał za mało morgów.
Prababcia Kasia miała nadzieję, że ojciec zaakceptuje
ich związek, gdy wyda na świat ich dziecko. Niestety, były to złudne nadzieje. Pradziadek powiedział babci: „Prędzej chciałbym cię widzieć w trumnie, niż zgodzić się na
ten ożenek”. Natomiast kazał babci Kasi wyjść za mojego
pradziadka, Jana Marcyniuka, jako że była to odpowiednia partia.
Mój pradziadek, Jan Marcyniuk, urodził się w marcu
1906 roku w Chełmie, na Lubelszczyźnie. Babcia, zanim
za niego wyszła, urodziła córkę, swoją imienniczkę, również Kasię, którą poczęła ze swoim ukochanym Jankiem
Kopaczowskim. I tak to przyszło mojej prababci poślubić
człowieka znikąd, którego widziała zaledwie raz na fotografii. Gdy mój pradziadek Jan przyjechał do babci, od
razu odbyło się wesele, ponieważ wszystko było już
wcześniej zaplanowane przez jej ojca.
Życie babci było dramatyczne od samego początku,
albowiem jak na ironię wchodzący goście weselni do kościoła musieli przepuścić wychodzący zeń kondukt pogrzebowy z trumną, co już można było określić jako złą
wróżbę. Jakby tego było mało, na przyjęciu weselnym
udławił się kością z kurczaka jeden z gości weselnych.
Krótko po ślubie prababcia Kasia otrzymała część spłaty
z majątku od swego brata Andrzeja i wyjechała na Kresy
Wschodnie wraz z nowo poślubionym mężem i swoją córeczką Kasią. Jeden z braci, Michał, właśnie ten, który
walczył na Kresach, apelował do prababci, żeby nie jechała, ponieważ tam ludzie są zdradliwi i fałszywi i nigdy
nie darują Polakom tego, że odebrali im ziemię. I nie pomylił się, bo jakieś 20 lat później zaczęła się rzeź, w której zniszczone zostały wszystkie nasze domostwa
i ucierpiała cała rodzina.
Ale zanim to nastąpiło, dziadkowie żyli spokojnie,
karczowali lasy pod uprawy, budowali dom, w międzyczasie dorobili się dwóch krów. Zamieszkali już w nowym
domu, sad zaczął rodzić owoce. Prababcia urodziła jeszcze czworo dzieci, w tym ciocię Janinę, wuja Grzegorza,
moją babcię (mamę mojego taty) Teresę oraz ciocię Antosię. Wieś, w której żyli, nosiła nazwę Borowina, na Wołyniu, koło miasta Rokitna, w powiecie sarneńskim.
Zanim doszło do rzezi, Polacy żyli w zgodzie z Ukraińcami, Żydami i innymi narodowościami. Pradziadek
z racji wykształcenia muzycznego grywał na skrzypcach
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podczas wesel ukraińskich i polskich. Ukraińcy dzielili się
tym, co mieli, użyczali wołów do orki, dzieci bawiły się
między sobą i tworzyły się małżeństwa mieszane, przez
co zawierały się przyjaźnie. Dzięki takiej przyjaźni całej
rodziny Marcyniuków ze starą Fusichą, bo tak na nią
mówiono, uratowane zostało życie cioci Kasi i Janiny,
które to idąc po wiśnie do sadu starej Fusichy, zostały
napadnięte przez banderowców, którzy wylegiwali się
pod drzewami w sadzie wiśniowym. Gdyby nie interwencja zięcia babki, dziewczynki umarłyby w męczarniach.
Wasyl, bo tak miał na imię, zapobiegł zbrodni. On sam
był pochodzenia rosyjskiego i miał świadomość, że
wkrótce banderowcy, którzy już i tak zmuszali jego żonę
Marusię do szycia mundurów dla UPA, będą chcieli zabić
jego i dzieci, które miał z córką babki Fusichy.
Tej samej nocy Marusia wzięła Wasyla i dzieci,
i uciekli głęboko w las do partyzantki, ratując w ten sposób
życie męża i dzieci. Właśnie dzięki temu wyczynowi partyzanci dowiedzieli się, gdzie koczują banderowcy. Następnego dnia toczyła się wielka walka między oboma ugrupowaniami. Poginęło mnóstwo bandziorów, ale też niemała ilość partyzantów. Po tych działaniach Marusia wraz
z rodziną musiała uciekać w głąb Rosji. Niestety, mordy na
Kresach nie ustały. Z terenów Podkarpacia napływali nowi
najemnicy ukraińscy jeszcze bardziej żądni krwi.
To, że rodzina mojej babci przeżyła, zawdzięcza najstarszej córce mojej prababci, Katarzynie. To ona w 1943
roku w noc lipcową usłyszała jęki i lament w pobliskiej,
sąsiadującej wsi. Wyskoczyła z domu, gdy zauważyła
płonące Butki (pobliską wieś) i rozpaczliwe nawoływania
mordowanych ludzi. Obudziła całą rodzinę.
W panice uciekli tak jak stali, niemal w samej bieliźnie. Prababcia złapała tylko jedną dużą pierzynę, aby
utulić najmłodszą córeczkę Antosię. Dziecko był głodne,
a noc bardzo zimna, więc bohaterska Kasia wyrwała się
z lasu z krzaków, w których się ukrywali i ukradkiem wdarła się z powrotem do domu rodzinnego, aby wziąć dla małej siostrzyczki buteleczkę z mlekiem, która stała na oknie.
Miała na tyle rozsądku i odwagi, że wypuściła jeszcze bydło z obory, aby nie spłonęło. Udało jej się cudem ujść
z życiem, bo w pobliskich domach trwał już mord.
Nieopodal domu rodzinnego pradziadków osadziła
się również najbliższa rodzina mojego pradziadka, Jana
Marcyniuka: ojciec mojego pradziadka, Antonii Marcyniuk, który zmarł tuż przed samą wojną, matka Antonina
oraz trzy siostry: Hanna, Maria oraz Paulina. Również
mieszkał w pobliżu młodszy brat Józef z rodziną. W momencie, gdy banderowcy mordowali i palili ludzi, również
i ta rodzina w popłochu uciekła do lasu, nie zauważając,
że jedno z dzieci cioci Marii ze strachu weszło na czubek
wysokiej sosny i zamarło w bezruchu, obserwując rzeź
niewinnych ludzi. Nad ranem, gdy wieś już się dopalała,
ciocia Maria wołała swojego syna Antosia, który ze strachu i stresu z trudem mógł wyksztusić: „Mamo, tu jestem”. Ciocia dziękowała Bogu za to, że bandziory nie
zauważyli go na drzewie. Później wszystkie niedobitki ze
wsi poszły do Rokitna i ukryły się tam przed zimnem
w jakimś dużym budynku.
Niestety, nie było co jeść i ciocia Hanna wraz ze swoją matką Antoniną poszły ukradkiem z powrotem do swojej wsi na pole nakopać ziemniaków, narwać fasoli. Moja
prababcia, Katarzyna, prosiła swoją bratową i teściową,
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aby tego nie robiły i nie szły na swoją zgubę, bo jeśli
banderowcy zobaczą je na polu, staną się pewnym celem. I tak też się stało. Dokładnie tak jak przewidziała.
Banderowcy wyleźli z lasu i katowali obydwie. Cioci Marii
obcięli obydwie piersi, postawili na nogi i kazali iść, a następnie strzelili jej w plecy, a praprababci Antosi ucięli
głowę siekierą. O tym zdarzeniu dowiedziała się nasza
rodzina od kuzyna, wujka Stefana, który wiele lat po wojnie pojechał w tamto miejsce i pytał okolicznych ludzi
o kobiety z nazwiska i imienia.
Miejscowy Ukrainiec wyszedł z chaty i przedstawił się
jako Wasyl, syn byłego właściciela tych włości. Ojciec
upoważnił go, aby jeśli ktoś będzie pytał się o los tych
kobiet, żeby wskazał miejsce ich pochówku i powiedział,
w jaki sposób zginęły. Wujek Stefan spytał owego człowieka, czy wyrazi zgodę na postawienie pomnika w miejscu pogrzebania praprababci i jej córki, Hani. Ukrainiec
wyraził zgodę i pomnik ten stoi tam do dziś.
Cała rodzina, skupiona w dużym obiekcie w miasteczku Rokitno, została wypędzona przez Niemców do
bydlęcych wagonów i wieziona jak zwierzęta; ludzie byli
stłoczeni, spragnieni, zziębnięci, deptali jeden po drugim,
małe dzieci omal się nie podusiły. Tak przewieźli wszystkich, którym udało się przeżyć w tych warunkach, do
Oświęcimia-Brzezinki. Tam dokonano selekcji. Na szczęście cała rodzina mojego pradziadka Marcyniuka wylądowała w Berlinie w lagrach na przymusowych robotach.
Babcia Katarzyna czyściła rowy, dziadek sortował
ciuchy. Później babcię wzięli do dźwigania podkładów na
tory, gdzie niejednokrotnie obrywała razy od Niemca gumą sprężynową. Tam też poroniła, gdyż nie wiedziała, że
jest w ciąży. Gdy alianci bombardowali lagry, przewieziono ich w inne miejsce. Do Kipinik, bo tak nazywały się
kolejne lagry. Tam zachorowała na ciężką grypę najstarsza ukochana córka mojej prababci Katarzyny, bohaterska Kasia. Niemcy nie leczyli takich ludzi, wzięli ją do
tzw. „szpitala”, gdzie na oczach jej matki (prababci),
wstrzyknęli zastrzyk trujący, po którym zaczęła się toczyć
z jej ust piana i dziewczyna zdążyła tylko powiedzieć
niedokończone słowo „mamo!” i padła martwa w jej ramiona, z ciężkim oddechem. Zanim jednak ją otruto, prababcia zdążył z nią porozmawiać.
Ciężko chora ciocia Kasia zapytała o zdrowie pozostałe rodzeństwo, ale babcia nie miała sumienia powiedzieć jej prawdy, iż najmłodsza siostrzyczka Antosia leży
właśnie martwa w lagrowej trupiarni. Słowo, że jej maleńkie dziecko nie żyje, utknęło w jej gardle jak kość i nie
miała sumienia dobijać jeszcze bardziej tym nieszczęściem najstarszej córki.
Prababcia chciała zagryźć wręcz ukraińską pielęgniarkę, która wstrzyknęła jej dziecku truciznę. Została
za to zbita i wypędzona z budynku. W drodze powrotnej
była tak załamana, że chciała popełnić samobójstwo;
skoczyła pod nadjeżdżającą ciężarówkę. Niemcy, którzy
nią jechali, wysiedli i zaczęli ją okładać gumami sprężynowymi. Potem jeden z nich zlitował się i zabronił bić
drugiemu, pytając się babci, ile ma jeszcze dzieci? Jak
mu odpowiedziała, że jeszcze troje, wtedy uderzył ją
w twarz i wygonił.
Tych licznych tragedii rodzinnych nie było końca. Gdy
dziadkowie byli w pracy, nastąpiło bombardowanie lagrów. W tym czasie młodszymi dziećmi zajmowała się
starsza siostra Janina. Pomimo strachu, złapała dwoje
z młodszego rodzeństwa i pognała do trupiarni, żeby wykraść zwłoki najmłodszej siostrzyczki, Antosi, po czym
pobiegła do lagrowego schronu. Kiedy dziadkowie wrócili
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z roboty i zobaczyli zbombardowane lagry, byli przerażeni i zrozpaczeni, ponieważ myśleli, że pozostałe dzieci
podzieliły los Antosi i Kasi. Ale kiedy zobaczyli, że ze
schronu wychodzą powoli dzieci niewolników, a między
nimi ciocia Janina z trupkiem Antosi na rękach i resztą
rodzeństwa, poczuli ulgę.
Lagry, mimo że nie były jeszcze obozem koncentracyjnym, przyczyniły się do śmierci setek tysięcy ludzi
wskutek przepracowania, głodu i niegodnych warunków
sanitarnych. Gdyby nie alianci i Armia Czerwona, którzy
wyzwolili lagry i wszystkich niewolników, moi pradziadkowie i ich dzieci pewnie podzieliliby ten sam los.
Cała rodzina dziadka, brat i siostry z dziećmi przeżyli.
Po wyzwoleniu wszyscy udali się wagonami bydlęcymi
do Chełma na Lubelszczyźnie, skąd pochodzili. Później,
w okresie zasiedleń zachodniej części Polski, dziadek
Marcyniuk wymyślił sobie, że wyjeżdżając na zachodnie
rubieże, będzie żyć dostatnio, zyska dom porzucony
przez Niemców, kawałek ziemi i godne życie. Jednakże
się pomylił. Wszystkie domy były pozajmowane, a większa część ziem skolektywizowana.
Przyszło mu, niestety, zatrudnić się w pegeerze, jako
ogrodnikowi dozorującemu wielki sadu. Niestety, nie miał
gdzie mieszkać i musiał wynajmować mieszkanie u miejscowego chłopa, pana Młota, który ciągle się czepiał
o różne mało istotne drobiazgi. Dopiero po paru latach
PGR wybudował mały domek bez wygód i bieżącej wody
w sadzie, w którym pradziadek zajmował się pracami
ogrodniczymi na co dzień. Wieś ta nazywała się Żukowice, w ówczesnym województwie legnickim, koło Głogowa. Po wielu latach dziadek doczekał się jednak maleńkiego gospodarstwa w samej wsi, które później sprzedał
i przeniósł się do Nielubia, tj. 4 km dalej.
Prababcia przez całe lata ciężko odchorowała skutki
wojny. Nabawiła się reumatyzmu, oberwania żołądka, powikłań gośćcowych. Mimo że dożyła 98 lat, a pradziadek
80, nigdy nie zapomnieli tego, co zobaczyli i przeżyli. Całe
życie o tym wspominali. Byli uczciwymi i bogobojnymi
ludźmi. Przekazali nam dużo dobrych wartości, a głównie,
by „żyć tak, aby nikt nigdy przez nas nie płakał”.
Prababcia, jak pamiętam, zawsze była smutna, ale
dzielnie szła przez życie, mimo objawów depresji.
A dziadek po tym wszystkim uzależnił się od alkoholu.
Jednakże twarda ręka mojej prababci ostro trzymała go
w ryzach. Pradziadkowie przeżyli jeszcze jedną tragedię,
tracąc swojego ukochanego syna, zaledwie 44-letniego
Grzegorza. To dosłownie ich dobiło, bo był ich podporą.
Babcia wiele razy myślała o samobójstwie, jednakże bała
się Boga i dzielnie zniosła dalsze życie. Jedynym jej marzeniem i pragnieniem było, by pochowano ją obok syna.
I tak też się stało. Krótko po swoich 98 urodzinach zmarła.
Całą historię naszej rodziny ze strony taty znam
z wiarygodnego źródła. Póki moja prababcia żyła, non
stop o tym opowiadała.
Nigdy nikt nie powinien zapominać o losach pomordowanych, a także tych, którzy wciąż żyją i prześladują
ich cienie przeszłości. Bo jak niegdyś napisała pisarka, to
właśnie „człowiek człowiekowi zgotował taki los”. Nikt nie
ma prawa odbierać życia drugiej żywej istocie. Nie my
daliśmy innym życie, by je potem odbierać!
£
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,
bardzo prosimy o nadsyłanie na adres Redakcji
wspomnień kresowych. Apelujemy do młodzieży
polskiej o udzielenie pomocy Babciom i Dziadkom
w rejestrowaniu tych wspomnień.
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Warszawa, 11 lipca 2011
ZAŁOŻENIA IDEOWO-PROGRAMOWE
MIĘDZYNARODOWEGO KOMITETU HONOROWEGO
OBCHODÓW 70. ROCZNICY APOGEUM LUDOBÓJSTWA
DOKONANEGO PRZEZ UKRAIŃSKICH SZOWINISTÓW
W LATACH 1939-1947
W związku ze zbliżającą się 70. rocznicą apogeum ludobójstwa, dokonanego na polskiej ludności wiejskiej Kresów Wschodnich II RP przez szowinistów ukraińskich – Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Kresowy Ruch Patriotyczny,
pragnąc godnie uczcić pamięć bestialsko pomordowanych bezbronnych ofiar, powołuje Międzynarodowy Komitet Honorowy Obchodów.
Patronami obchodów zostali obrani:
ZYGMUNT JAN RUMEL i WIKTOR POLISZCZUK
Uroczystości rocznicowe będą się odbywać pod hasłem:
POLSKA-UKRAINA–PRZYJAŹŃ I PARTNERSTWO
OUN-UPA–HAŃBA I POTĘPIENIE
Komitet stoi na gruncie wierności prawdzie historycznej. A oto sprawy, które wymagają udziału polskich władz
państwowych:
1. Pomimo deklarowanego partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy, dotychczas nie było godnego pochówku
większości ofiar ludobójstwa dokonanego przez szowinistów ukraińskich, głównie z OUN-UPA, a szczątki pomordowanych do dziś poniewierają się w nieoznaczonych i nieznanych miejscach.
2. W oficjalnej historiografii ukraińskiej i polskiej prawda o tym ludobójstwie jest fałszowana, a jej okrucieństwa
i rozmiary są pomniejszane.
3. W 1991 roku Senat III RP podjął uchwałę potępiającą Operację „Wisła”. Ta uchwała była oparta na przesłankach niezgodnych z prawdą historyczną i zapoczątkowała ciąg fałszerstw. (Prawdą jest, że Operacja „Wisła” położyła
kres ludobójstwu UPA w województwie rzeszowskim i terenach nadbużańskich).
4. Stanowczo protestujemy przeciw odsłonięciu pomnika w Sahryniu, ponieważ wieś ta stanowiła ufortyfikowaną
bazę wypadową UPA, skąd dokonywano zbrodniczych ataków na ludność polską. Planowana obecność tam prezydentów Polski i Ukrainy będzie kolejnym aktem oficjalnego fałszowania historii. Prezydent RP nie powinien legitymizować gloryfikowania zbrodniarzy z OUN-UPA, tak jak to czynił swego czasu prezydent A. Kwaśniewski, który ufundował i uroczyście odsłonił pomnik upowców w Jaworznie oraz wielokrotnie przepraszał Ukraińców za – jak to określił
– „polskie bezeceństwa”.
5. Z oburzeniem odnotowujemy zablokowanie podjęcia przez Sejm RP projektu uchwały o ustanowieniu dnia 11
lipca Dniem Pamięci i Męczeństwa Kresowian. Ten projekt został zdjęty z porządku dziennego obrad Sejmu przez
marszałka Grzegorza Schetynę. Jak twierdzi przewodniczący Światowego Kongresu Nacjonalistów Ukraińskich
Jewgienij Czulij, interweniował on w tej sprawie u Marszałka Sejmu. Zdjęcie z porządku obrad Sejmu projektu tej
uchwały stoi w wyraźnej sprzeczności z Uchwałą Sejmu RP z dnia 15 lipca 2009 r., w której zawarta jest dyspozycja
przywrócenia pamięci współczesnym pokoleniom prawdy historycznej o tragedii Kresów Wschodnich II RP.
6. Uważamy, że należy skończyć z głoszeniem fałszywego hasła „pojednania” Polaków i Ukraińców, gdyż nie było
i nie ma między naszymi narodami nienawiści, natomiast istnieje problem ostatecznego rozliczenia i oficjalnego potępienia szowinistów ukraińskich, w tym z OUN-UPA, którzy wymordowali ponad 150 tys. Polaków oraz Żydów, Rosjan,
Czechów, Ormian, Cyganów i kilkadziesiąt tys. Ukraińców, odmawiających udziału w zbrodni lub pomagających swym
polskim sąsiadom. Hasło „pojednania” głoszą obecnie pogrobowcy Bandery, pragnąc w świadomości Polaków, Ukraińców i innych narodów zrównać kata z ofiarą.
7. Należy ukazywać szerokiej opinii publicznej heroiczną postawę tych Ukraińców, którzy za pomoc Polakom zostali, wraz ze swymi rodzinami, zamordowani w okrutny sposób przez banderowską Służbę Bezpeky.
8. Z niepokojem obserwujemy intensywne odradzanie się, szczególnie na terenie zachodniej Ukrainy, szowinizmu
ukraińskiego, który ma wybitnie antypolski charakter i zgłasza publicznie roszczenia terytorialne wobec państw sąsiednich, a szczególnie wobec Polski.
Komitet Honorowy będzie współdziałać z Ogólnopolskim Komitetem Organizacyjnym Obchodów Rocznic Banderowskiego Ludobójstwa, strukturami samorządowymi, terenowymi ogniwami Polskiego Stronnictwa Ludowego, a także z innymi organizacjami patriotycznymi, w tym szczególnie kresowymi. Program obchodów zostanie ustalony na
pierwszym posiedzeniu komitetów – honorowego i organizacyjnego we wrześniu 2011 r.
Komitet Honorowy wzywa władze Rzeczypospolitej Polskiej i miasta stołecznego Warszawy do:
a) wydania zezwolenia na wzniesienie w Warszawie pomnika wszystkich ofiar ludobójstwa dokonanego przez
szowinistów ukraińskich, według projektu prof. Mariana Koniecznego,
b) zrezygnowania z uroczystości odsłonięcia pomnika rzekomych ofiar Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich
w Sahryniu,
c) nadania obchodom 70. rocznicy zbrodni ludobójstwa charakteru oficjalnych uroczystości państwowych,
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d) oddania hołdu żołnierzom Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Kresowej Samoobrony Polskiej i Wojska Polskiego, którzy walczyli oraz polegli lub zostali zamordowani w czasie walk z UPA.
Przed 70. rocznicą zbrodni ludobójstwa na Kresach Wschodnich Komitet Honorowy pragnie przywrócić prawdę
o historycznych zaszłościach i stworzyć przyszłym pokoleniom warunki do przyjaznego współżycia obu narodów.
Komitet oczekuje, że również strona ukraińska dokona rozliczenia ludobójstwa szowinistów ukraińskich.
Komitet stwierdza jednoznacznie, że banderowskim ludobójstwem nie obciąża narodu ukraińskiego, lecz ukraińskich szowinistów.
Przewodniczący KRP
Jan Niewiński

Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego Obchodów
Jarosław Kalinowski

£
http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=4503
[12.07.2011]
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¢ Barbara Wodzińska

APEL
Pozwalam sobie, z racji zbliżających się w październiku wyborów, zwrócić się do P.T. Czytelników „Nad Odrą”
z apelem, do którego upoważnia mnie doświadczenie wyborczego męża zaufania, a mogę o sobie powiedzieć –
etatowego męża zaufania (oczywiście czasu lat ostatnich).
Nie mogę zrozumieć mentalności moich Rodaków.
Zdolni są, na przykład, zjawić się masowo w Warszawie,
oczekiwać kilkanaście godzin na możliwość przejścia przed
trumnami ofiar tragedii smoleńskiej – słusznie, jestem z tego dumna, a nie poczuwają się do obowiązku zadbania
o istotne, bo – nieodwracalne sprawy dla Polski?!
Słyszę apele o konieczności udziału w wyborach –
oczywiście, to nie ulega wątpliwości, ale Polacy! Należy
przypilnować głosowania!
Jeżeli w każdym lokalu wyborczym nie będzie przynajmniej dwóch mężów zaufania, należących do Polaków
po polsku myślących, kolejny raz wybory „przegramy”.
Już na wstępie zaznaczam, że opuszczenie przez
męża zaufania (jeżeli jest sam, bez drugiej zaufanej
osoby) lokalu wyborczego na 5 minut (!) – praktycznie
przekreśla celowość jego obecności.
Znając moje obowiązki i prawa, zawsze zjawiałam się
przed lokalem 2 godziny przed jego otwarciem, w celu
sprawdzenia zabezpieczenia drzwi, przeliczenia kart,
sprawdzenia urny, sprawdzenia, czy pieczęcie są zamknięte, a zamknięcie opieczętowane, jaka jest liczba,
na listach, uprawnionych do głosowania itd.
Z chwilą przedstawienia się przewodniczącemu i komisji – stawałam się (zawsze!) osobą źle widzianą, gorzej, czułam się jak w gnieździe os.
No, a jak zwracałam uwagę na różnego rodzaju nieprawidłowości, które wnosiłam do protokołu! Trzeba mieć
wytrzymałe nerwy!
Obowiązkiem przewodniczącego komisji jest, między
innymi, względem męża zaufania, udostępnienie miejsca
w samochodzie, przewożącym dokumentację z protokołem do punktu zbiorczego (w punkcie zbiorczym powinno
być kilku mężów zaufania, też wzajemnego, to znaczy
kilku z naszej polskiej strony!).
Za wyjątkiem jednych wyborów (o czym powiem
w zakończeniu), nigdy dla mnie miejsca w samochodzie
nie było. W czasie przewożenia – można bardzo dużo!
Jakie przekroczenia najczęściej spotykałam:
- karty były liczone dnia poprzedniego, przed dniem wyborów, a przewodniczący nie godził się na powtórne,
w mojej obecności;
- pieczęcie „zabezpieczone” w kieszeni przewodniczącego;
- na listach wyborców osoby, które dawno opuściły nasze
miasto, zmarły, np. moja Mama zmarła w 1984 r. – stale
na liście obecna. Takie nazwiska wśród uprawnionych do
głosowania – wyjątkowo cenne!
- duża liczba wyborców oznajmia: przyszłam, przyszedłem
głosować, ale ja nie wiem na kogo. Najczęściej przewodniczący serdecznie zajmował się takim wyborcą, osobiście
wręczał kartę – wskazując nazwisko, ugrupowanie;
- zgrabne odsuwanie arkusza z nazwiskami wyborców,
żeby odbierający karty do głosowania nie złożył podpisu,
wolna rubryka osoby, która głosowała – w cenie!
- agitacja przewodniczącego, niektórych członków komisji, prowadzona w drzwiach lokalu;
- brak zgody na ponowne liczenie, jeżeli występowały
różnice między moimi wynikami, a wynikami komisji.
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Wszystkie uwagi mąż zaufania ma obowiązek wprowadzić do protokołu komisji i zgłosić w Sądzie Najwyższym. NIGDY nie otrzymałam z Sądu Najwyższego odpowiedzi. Wiem, że moje pisma do Sądu docierały, czego dowodem było przesłuchiwanie mnie w Sądzie miejscowym: czy ja i czy pismo tej treści? Tak, ja i tej treści!
Na tym się kończyło!
Na moje telefoniczne interwencje, otrzymywałam informację, że odpowiedź było udzielona w środkach przekazu. Gremialnie? Indywidualnie byłoby niemożliwe? Do30
kładnie, w dzienniku telewizyjnym o 19 . Nie składałam
doniesienia do środka przekazu! Dodatkowo – telewizji
nie zażywam. Mój dom jest strefą wolną od wiadomości
politycznie zmodyfikowanych. Cena tego wysoka – brak
dostępu do telewizji „TRWAM”; Bogu dzięki RADIO MARYJA nadaje 24 godziny.
Wyszczególniając moje uwagi, doniesienie do Sądu
Najwyższego kończyłam żądaniem: żądam unieważnienia wyborów na terenie całej Polski. Uzasadnienie: Jeżeli
w lokalu wyborczym, podczas mojej nieprzerwanej obecności doszło do przekroczeń, czego można się spodziewać w punktach wyborczych, w których nie byli obecni
mężowie zaufania?
Dodatkowy, ważny przykład. W jednych wyborach
z ważnego powodu nie mogłam pełnić obowiązku męża
00
zaufania, w głosowaniu uczestniczyłam. O godz. 22
poszłam pod budynek lokalu wyborczego, żeby poznać
wyniki głosowania, które o tej godzinie powinny być protokołem ogłoszone, i … ku mojemu zdziwieniu, w rubryce
głosów nieważnych ujrzałam 0 (zero). Ja, i trzy osoby ze
mną głosujące, oddaliśmy głosy nieważne. Dotyczyło to
listy kandydatów do Senatu. Na liście znajdowały się trzy
nazwiska, które zostały przez nas skreślone, a karta
przekreślona, czyli – karty nieważne – nie do pomylenia.
Każdy z nas, osobno, zgłosił ten fakt do Miejskiej
Komisji Wyborczej, żądając ponownego przeliczenia głosów w lokalu nr …, przy ulicy … W odpowiedzi zostaliśmy, pisemnie, odesłani do Sądu Najwyższego itd!
Głosy nieważne posiadają szczególne walory – zastąpienia ważnymi! Ale, też inne dodatnie strony!
Dlaczego raz mogłam uczestniczyć w przewiezieniu
i przekazaniu kart i protokołu do komisji zbiorczej? Jak
zawsze, przez przewodniczącego i prawie zawsze –
przez komisję, byłam traktowana z jawną wrogością. Tuż
przed zamknięciem lokalu wyborczego, przewodniczącego komisji odwiedził syn, który okazał się moim studentem. Nie zapomnę zmiany nastawienia wrogo usposobionego, przez 16 godzin, tatusia. Biedni słabi ludzie,
niewolnicy z wyboru.
Żeby do końca i dobitnie zilustrować konieczność pilnowania przebiegu głosowania, bez krótkiej chwili
przerwy, proszę pozwolić na pewne uzupełnienie, bo nie
wiem – jak przemówić do Polaków!?
Dzień przed wyborami prawie nie przyjmowałam pokarmów, w dniu wyborów – pierwszy łyk po powrocie do
domu. W jakim stanie wracałam – można się domyśleć!
Jak obowiązkowy jest udział w głosowaniu: na terenie
mojego okręgu wyborczego znajduje się blok zamieszkały
przez milicjantów (nie mylę się – emerytów) i byłych wojskowych – frekwencja wyborcza 100%, innych ± 50%. Ci
100-procentowi wiedzą jak pilnować PRL-u!
Polacy, obudźcie się! Larum grają!
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RECENZJE I OMÓWIENIA
CZYTELNIA KRESOWA
Zapraszamy do lektury utworów poetyckich Wojciecha Wencla. W tomiku De profundis, nominowanym do Nagrody im. Józefa
Mackiewicza, poeta przekonuje, że dusza polska wywodzi się z Kresów... Sięgamy również po twórczość strażnika pamięci o polskich Kresach – Stanisława Srokowskiego. Prezentujemy trzeci tom jego trylogii kresowej, zatytułowany Ślepcy idą do nieba, oraz
zbiór opowiadań, opatrzonych tytułem Nienawiść.

¢ Małgorzata Mikołajczak
„POEZJA PODZIEMNA”. O TOMIKU DE PROFUNDIS WOJCIECHA WENCLA
Wojciech Wencel, De profundis, Arcana, Kraków 2010,
ss. 41.

Niezwykłe? Wstrząsające? Jak nazwać wiersze,
zawarte w tomiku De profundis Wojciecha Wencla, a
myślę tu zwłaszcza o takich
utworach, jak Śmierć Lachom, Wołyń 1943 czy
Krwawa niedziela, nawiązujących do wydarzeń z lipca
i sierpnia 1943 roku na Wołyniu? W tym czasie zginęło
tam z rąk Ukraińskiej Powstańczej Armii kilkanaście tysięcy ludzi, głównie Polaków, choć wśród zabitych byli też Żydzi, Czesi, Ormianie.
Wspomnienie okrucieństwa, z jakim traktowano ofiary
tych mordów, do dziś budzi grozę. I podobną grozę odczuwa czytelnik przywołanych utworów.
A przecież literatura XX wieku zdążyła już nas oswoić
(na ile to możliwe) z sytuacjami, w których człowiek bestialsko zabija człowieka. Po Medalionach Zofii Nałkowskiej, Innym świecie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
czy Opowiadaniach Tadeusza Borowskiego, by przywołać tytuły znane ze szkolnej lektury, po reportażach
z Rwandy Wojciecha Tochmana, jeżeli sięgnąć po nowsze przykłady – zło, nawet na masową skalę, zdaje się
już nie robić takiego wrażenia.
Więc jeśli trudno wyrzucić z pamięci postać okaleczonego chłopca (Śmierć Lachom) czy zamordowanej
dziewczyny (Wołyń 1943), to może dlatego, że oba te obrazy dotyczą wydarzeń, o których tak naprawdę bardzo
mało wiemy? Podczas gdy piekło wojny i trauma holocaustu (również ludobójstwo w Rwandzie) stały się kanwą licznych literackich i filmowych fabuł, wątek zbrodni
ukraińskich w niewielkim tylko stopniu przeniknął do filmu
i literatury. Wiedza na ten temat pozostaje udziałem niektórych – tych, którzy sięgną do niewielu książek na ten
temat (np. powieści Włodzimierza Odojewskiego, opowiadań Stanisława Srokowskiego) czy też tych, którym
uda się dotrzeć do źródeł, tj. relacji ludzi, którzy te zbrodnie przeżyli. Właśnie zapiski ocalonych świadków znajdują się u genezy „wołyńskich” utworów poety. Komentując
wiersz Krwawa niedziela, Wencel wyjaśnia:
Ten wiersz, podobnie jak inne moje „wołyńskie" teksty, jest
efektem fascynacji wołyńskim pejzażem i dramatem Polaków
nagle przeniesionych z nieba do piekła. Swoje poszukiwania
polskiej tożsamości zacząłem od oglądania kresowych albu-
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mów, filmów, kontemplacji przestrzeni, próby zbudowania wizji
kosmosu w oparciu o moje doświadczenia z Matarni. Później
przyszła pora na czytanie konkretnych świadectw, wspomnień.
W ten sposób zyskałem poczucie niewyobrażalnej bliskości
z ludźmi, którzy w 1943 roku zostali wycięci w pień za to tylko,
że byli Polakami (Wojciech Wencel w rozmowie z portalem
www.kresy.pl).

Ale jest też inna, ważniejsza, jak sądzę, przyczyna,
profilująca według zasady movere („poruszać”) odbiór
tych utworów. Otóż w tym wypadku oblicze nieludzkiego
zła przedstawia poeta, wydarzenia historii przetłumaczone zostają na język liryczny – tak sugestywnie, że warto
zapytać, na czym ten „przekład” polega? I jeszcze: co
sprawia, że tomik Wencla zdecydowanie wyróżnia się na
tle współczesnej poezji?
Szukając odpowiedzi, zacząć trzeba od przypomnienia, że autor De profundis, który ma w swoim dorobku
zarówno tomiki poetyckie (takie jak Oda chorej duszy,
Ziemia Święta, Imago mundi, Podziemne motyle), jak
i felietony publikowane m.in. na łamach „Gościa Niedzielnego” – jest poetą metafizycznym o chrześcijańskim
rodowodzie. Patrząc na rzeczywistość, szuka w niej znaków Opatrzności, o piekle historii mówi z perspektywy
Nieba. W tej chrześcijańskiej historiozofii, gdyż do niej
zostają sprowadzone dzieje, pojedyncze istnienie umocowane jest w planie zbawienia i odniesione do logiki
krzyża. Logika ta mówi, że cierpienie nie jest nadaremne,
co daje nadzieję i w wierszach Wencla wyraża się – to
jeden z ich rysów charakterystycznych – apoteozą ofiary.
Dlatego tłem męczarni chłopca jest męka Chrystusa
(Śmierć Lachom), śmierć dziewczyny zinterpretowana
zostaje fragmentem fresku Fra Angelico Zwiastowanie
(Wołyń 1943), natomiast „krwawa niedziela” (z wiersza
o takim tytule, Krwawa niedziela) ujęta jest w ramę „dnia
pańskiego” – anafora „Oto jest dzień, który dał nam Pan”,
powracająca w kolejnych całostkach utworu, nawiązuje
do znanej religijnej pieśni.
Teologiczna perspektywa, którą w swoich utworach
uruchamia poeta, nie ogranicza się bynajmniej do „cyklu
wołyńskiego”. W tomiku, którego tytuł został zaczerpnięty
z psalmu 130. („De profundis clamavi ad Te, Domine”),
Biblia stanowi kontekst podstawowy i najwięcej tu właśnie biblijnych odwołań: do Księgi Psalmów, Księgi Ezechiela, Księgi Izajasza czy Apokalipsy. Sporo w tych
wierszach także aluzji do biblijnych fabuł (takich jak wędrówka narodu wybranego, przypowieść o synu marnotrawnym, Kazanie na Górze); ich metaforykę zasila biblijna frazeologia („wór srebrników”, „sól ziemi”, „lilie polne”,
„trzcina nadłamana”, „mąż boleści”); a obok bohaterów
historycznych pojawiają się staro- i nowotestamentowe
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postaci (Jezus, Matka Boża, aniołowie, Trzej Królowie.
Ezechiel, Jonasz). W rolę jednej z takich postaci wchodzi
sam poeta, z wątkiem apokalipsy – silnie tu obecnym –
wiąże się bowiem postawa proroka. Jej wykładnikiem jest
profetyzm (kiedy np. w utworze In hora mortis poeta
wieszczy: „naród tylko ten zwycięża razem ze swym Bogiem / który pocałunkiem śmierci ma znaczoną głowę”
albo gdy w utworze Refugium przepowiada: „ich dzieci
i wnuki będą wyrastać przed nami / jak młode drzewa
z wyschniętej ziemi / w której wciąż tkwi Korzeń korzeni”), wizyjność obrazowania (np. w utworze Carskie wrota) i wzniosła, uroczysta dykcja.
prorokuj poeto prorokuj a jeśli zabraknie ci słów
idź i połóż się w trumnie czekając na dzień ostateczny
(Biały kamień)

– napisze Wencel w wierszu, który wyzyskuje wątek
z Księgi Ezechiela. Dzień Ostateczny, o którym w De
profundis mowa parokrotnie, znosi wszystkie po ludzku
„ostateczne” wydarzenia. Śmierć jest tu tylko przejściem,
a jej wrota prowadzą na drugą, zdecydowanie lepszą
stronę świata – do Nieba. Trafnie obrazuje to metafora
drzwi, którą w tak zatytułowanym utworze (Drzwi) rozwija
poeta:
Patrzę na wasze fotografie i widzę dziesiątki
drzwi: dziecko przybite do drzwi wołyńskiej
chaty płonące drzwi warszawskich kamienic
wsparte o drzwi stodoły trupy chłopców z lasu
drzwi chroniące Żydów rannych chorych na głowę
słuchaczy tajnych kompletów żołnierzy podziemia
[…]
nawet te – zdawałoby się zamknięte na amen –
drwi krematorium komory gazowej ubeckiego
wiezienia w końcu musiały się otworzyć i przechodziliście
przez nie jednakowo martwi i wolni
(Drzwi)

Poetycko relacjonowana historia układa się według
klucza martyrologicznego: zsyłki na Sybir, mord w Katyniu, powstanie warszawskie, działalność konspiracyjna,
walki AK, zryw Solidarności, stan wojenny i na końcu,
choć tematycznie w samym centrum, katastrofa samolotu
prezydenckiego. Właśnie kwietniowa tragedia zainspirowała powstanie tomiku. Zamykające De profundis wiersze tworzą potrójny funeralny akord (trenologiczny hołd
składany ofiarom feralnego lotu) i jednocześnie dopełniają „tryptyk katyński”, na który składają się trzy pierwsze,
otwierające ten tomik utwory. W ten sposób Wencel konstruuje kompozycyjną klamrę, która sprzęga, a w planie
treści łączy oba wydarzenia. I warto zauważyć, że ten literacki komentarz do najnowszej historii jest refleksem
szerszego zjawiska oraz głosem nie dopuszczonego do
głosu w przestrzeni publicznej myślenia. Będąc jego
rzecznikiem, Wencel przekonuje nie tyle argumentem, co
siłą poetyckiego wyrazu, a osią jego przesłania jest przekonanie o szczególnym losie narodu polskiego.
To oczywiście myślenie z ducha romantyczne i omawiany tomik bez wątpienia wyrasta z romantycznej postawy. Taką proweniencję ma kodeks etyczny poety, na
który składają się: szacunek dla walczących o wolność
i męczenników narodowej sprawy, imperatyw walki pomimo przegranej, heroizm wobec klęski, nakaz pamięci
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i nacisk na etyczne zobowiązania poezji. Patronem tego
„kodeksu” jest Adam Mickiewicz, pojawiający się tu jako
autor Pana Tadeusza (gdy w wierszu Wołyń 1943 mowa
o „polach malowane zbożem rozmaitem”,), ale przede
wszystkim jako twórca Dziadów. Do niego nawiązuje
wiersz Czterdzieści i cztery, pokazujący najważniejszą
bodaj płaszczyznę porozumienia – mesjanizm. Przy
czym mesjanizm Wencla jest inny niż tamten, bardziej
chrześcijański. W tej wersji Polska jest nie Mesjaszem,
ale – skromniej – Jonaszem narodów. Misję Jonasza podejmuje zresztą sam poeta – jego głos jest nawoływaniem do rozpoznania Pomazańca, czyli do nawrócenia.
Mit mesjański, który Wencel wprowadza już w pierwszych utworach (Kołysanka lipowa, Calcium magnesium,
Rosa canina), opiera się na motywie ukrycia, schowania,
pochowania w ziemi. „Nie ma zbawienia jak tylko przez
ziemię”, napisze w jednym z wcześniejszych utworów
(Przez ziemię). Tu natomiast eksploatuje biblijną metaforykę ziarna, które musi obumrzeć, aby wydać plon –
i rozwija ją, dając poetycko przetworzone warianty motywu. I tak w Kołysance lipowej przywołuje symbolikę płodnego szczepu, a w wierszu Calcium magnesium, mówiącym o pochowanych w zbiorowej mogile, uruchamia wegetatywną symbolikę minerału – nawozu. Tytułowe pierwiastki (to zatem, co pozostało z ciał poległych) zyskują
zaszczytną biblijną nazwę „soli ziemi”. Jeszcze inną realizację mesjańskiego motywu przynosi opowieść o dzikiej róży (Rosa canina). Historia ta nawiązuje do zamieszczonej w III części Dziadów bajki o ziarnie: tam
diabeł samooszukał się, wdeptując ziarno w ziemię,
dzięki czemu wyrosło i zaowocowało. Również tu z „zimnymi ogrodnikami” o czerwonych rękach, którzy „rosę
caninę” wyrwali i niszczyli, a w końcu „zakopali […] bez
świadków w czarnym borze / pewni że już nie obrodzi
i nie wzejdzie” – wygrała… natura. Gdy przyszła wiosna,
świat zobaczył to co było mu pisane:
żywa skórka obrastała dół jak błona
wewnątrz pestki podobne do czaszek.

Ten wiersz, mający adres bezpośredni (utwór dedykowano Pamięci pomordowanych w Katyniu), wpisuje się
w romantyczny paradygmat. Wydarzenie, o którym mówi,
ma znaczenie dla przyszłych pokoleń – o ile czytać je,
tak jak proponuje poeta, w planie Opatrzności, pytając,
co kryje się po pod powierzchnią, pod spodem.
Romantyczna opozycja głębi i powierzchni jest dla
omawianych utworów konstytutywna: decyduje o ontologii świata poetyckiego, o wartościowaniu (to, co lepsze,
jest bowiem głęboko ukryte), a wreszcie o alegorycznym
sposobie ujęcia historycznych zjawisk (alegoria zdaje się
tropem podstawowym, jak powiedziałby Hayden White,
historycznej narracji autora). Na tym przeciwstawieniu
opiera się szereg występujących w wierszach Wencla
metafor, m.in. ta, która – za Mickiewiczem rozróżnia powierzchniową i głęboką strukturę narodu. Autor Dziadów,
przypomnijmy, przyrównywał naród do lawy, która
„z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa/ lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi”. W ujęciu Wencla
natomiast wierzchnia warstwa ziemi, jałowa i wyschnięta,
chowa skarb ukryty, „Korzeń korzeni” (Refugium).
Rozróżnienie „głębi” i „ powierzchni” dowartościowuje
też obszar podziemia: „poezję podziemną”, jak o swojej

RECENZJE I OMÓWIENIA
twórczości w nawiązaniu do frazeologizmu „Polska podziemna” mówi Wencel, oraz „podziemne motyle”. Te
ostatnie, obecne w tytule jego poprzedniego tomiku
(Podziemne motyle, 2010), są dlań symbolem polskiego
losu i narodu. Taką wykładnię znajdziemy w felietonie
zamieszczonym na łamach „Gościa Niedzielnego”:
Na pewno są bardziej niezwykłe, kolorowe, żyją krócej, intensywniej, nie przejmują się presją tego świata, bo noszą
w sobie potencjał wieczności. […] gdyby poprzedzić słowo „motyle” epitetem „podziemne”, byłoby to najtrafniejsze i najpiękniejsze określenie Polaków, jakie w życiu słyszałem. W tym
kontekście nasza zbiorowa pogarda śmierci okazałaby się cnotą ewangeliczną, a historyczny termin „Polskie Państwo Podziemne” brzmiałby niemal jak Tolkienowskie „Śródziemie”
(„Gość Niedzielny” 2010, nr 37).

Wencel, zaliczany do współczesnych klasycystów,
jest w istocie romantycznym poetą, który układa nową,
a przecież starą baśń o polskich dziejach. Samotny, biorący na siebie obowiązki wobec narodu, porusza tematy
śmiertelnie poważne, uderza w najwyższe uczuciowe
struny. I jeśli odnawiając romantyczny idiom nie popada
w patos, to może dlatego, że jako klasyk chroni się pancerzem tradycji? Że swe przesłanie buduje w dialogu
z innymi głosami, a na zachowanie dystansu pozwala mu
stylizacyjny cudzysłów, tj. cytat, pastisz, parafraza? We
wspomnianej już Kołysance lipowej, która, grając z tradycją, odwraca na sposób romantyczny motyw barokowy
(grób jest tu kołyską), czytamy:
Połóż się w mych korzeniach a odpocznij sobie
nie dojdzie cię tu słońce – przyrzekam ja tobie –
i głód łatwo oszukasz gryząc czarną ziemię
jak to robią od wieków rozstrzelane cienie
nie znajdzie cię rodzina nie wykopie lekarz
pogrzebu z honorami nigdy nie doczekasz
mój pień będzie ci krzyżem – innego nie dadzą
posłużysz jako nawóz swojskim krajobrazem.

Cytowany fragment parafrazuje słowa bodaj najbardziej znanego w poezji polskiej zaproszenia – z fraszki
Na lipę Jana Kochanowskiego. Czytelnik, znużony wędrowiec, może zatem zaczerpnąć z ożywczego źródła –
źródła tradycji i odpocząć, jednakże nie pod liściem
drzewa, lecz w jego korzeniach. Mówiąc o „wiecznym
śnie” Wencel uobecnia czarnoleskie dziedzictwo poprzez
pryzmat trenów. Utwór otwierający tomik czytać więc
można jako zaproszenie do lektury, która zbiera elegijne,
funeralne echa polskiej poezji. Dodajmy, że cały tomik
zanurzony jest w literackiej tradycji, skrzy się aluzjami.
Poeta daje tu potrójną lekcję: historii, religii oraz języka
polskiego – z pogłębionym kursem historii literatury: od
Kochanowskiego przez Mickiewicza, Norwida, Czechowicza, Lechonia, Trzebińskiego do Herberta i Miłosza.
Z autorów obcych wyróżnia – ważnych dla chrześcijańskiego klasycyzmu – Tolkiena i Eliota.
Pomimo że poetycka dykcja Wencla czerpie z Rymkiewicza (Jarosława Marka Rymkiewicza, od którego
przejmuje też poeta sposób ujęcia vanitatywnych motywów), adresem dlań najważniejszym w poezji współczesnej pozostaje Herbert – jego wierność poległym i przegranej sprawie, jego niezłomność, nonkonformizm i kontestacja rzeczywistości PRL-u (o „czarnej pianie gazet”,
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posiłkując się fragmentem wiersza Do Ryszarda Krynickiego – list, pisze Wencel w utworze Refugium). Słowa
z Prologu Herberta – „płynę pod prąd a oni ze mną/ nieubłaganie patrzą mi w oczy” – mogłyby stanowić motto
dla wszystkich zebranych w tomiku utworów. A szukając
innych jeszcze paraleli, warto przypomnieć, że i Herbert
głosił wierności ziemi, jego Ikar (z wiersza Dedal i Ikar)
tęsknił do „kolców i ostrych kamieni”. Przy czym Herbertowego De profundis (notabene on też miał w dorobku
tak zatytułowany utwór) nie oswajał optymizm zmartwychwstania, pytania o transcendencję i Boga otwierały
tu obszar „niepewnej jasności”. Dziedzictwo autora Pana
Cogito zakreślałoby więc raczej etyczny horyzont (co
explicite potwierdza wiersz Pani Cogito, poświęcony Annie Walentynowicz) i obejmowałoby paradygmat liryki
zaangażowanej, wiernej wartościom oraz ideałom. Właśnie w tę „linię wierności” wpisuje się Wencel.
Gdyby wskazywać hasła kluczowe, organizujące treści utworów młodszego poety, to szereg ów otwierałyby
dwa niemodne dziś pojęcia: „religia” i „patriotyzm”. Nie
bez powodu w opinii, zamieszczonej na okładce tomiku,
Maciej Urbanowski nazywa zawarte tu wiersze „wielką
narodową poezją”: ich tematem numer jeden, bohaterem
głównym jest Polska. To jej autor De profundis składa
poetycki hołd, o nią też spiera się ze skamandrytą – podczas gdy tamten pisał: „A wiosną niechaj wiosnę, nie
Polskę zobaczę” (Jan Lechoń, Herostrates), Wencel pragnie obu: „A wiosną niechaj Polskę skrzydlatą zobaczę”
(Do Jana Lechonia). W wierszu Archeologia natomiast
wyznaje:
Piszę o tobie Polsko wciąż ten sam wiersz
lecz brakuje mi słów by przywrócić
cię współczesnej poezji

„Przywrócić Polskę” współczesnej poezji to rzeczywiście niełatwe zadanie, zwłaszcza że ponad dwadzieścia
lat temu lirykę patriotyczną manifestacyjnie wyproszono
z „salonu poezji”. W wierszu Dla Jana Polkowskiego
Marcin Świetlicki nawoływał do porzucenia „poezji niewolników”, jak nazywał idiom liryki obywatelskiej. Twierdził: „Trzeba zatrzasnąć drzwiczki z tektury i otworzyć
okno / otworzyć okno i przewietrzyć pokój”. I tak się stało.
Nowe wiatry wywiały wątki patriotyczno-narodowe z obszaru poezji. Wygnane – schroniły się w obozie klasyków, w lirycznym refugium.
„Refugium” (łac. ucieczka, miejsce schronienia) to
nazwa przyrodniczego terenu, na którym występują
rzadkie, ginące okazy. To także tytuł wiersza, w którym
Wencel sportretował „endemiczny gatunek Polaków”:
przesiedleńców z Kresów, żołnierzy Armii Krajowej, „moherowe berety” (Refugium). Współczesny świat wpisał
ich na listę „europejskich osobliwości”. Taką osobliwością, dopowiedzmy, są również „podziemne motyle” i poezja Wencla – też „podziemna”, zepchnięta z głównego
literackiego traktu w liryczne refugium. Jak się wydaje,
nie jest to jednak pozycja stracona. Nieprzypadkowo refugium znaczy też „ostoja” – w tym wypadku dla treści
i wartości, które przetrwać mogą w podziemnym, niszowym nurcie współczesnej poezji i – w myśl romantycznego scenariusza – odrodzić się. Jest na to szansa, bo
przemawiają mocnym, świeżym, a zarazem dojrzałym
poetycko głosem.
£
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¢ Andrzej Leja
PRZYJDZIE CZAS I BÓL PRZEMINIE...
S. Srokowski, Ślepcy idą do
nieba, Arcana, Kraków 2011,
ss. 299.
Panie, wybacz nam nasze grzechy, [...] a temu utrudzonemu ludowi, który idzie
na wygnanie, daj nadzieję.
Daj mu światło rozumu, Panie. Bo się skryło w ciemnościach, broniąc się przed
grzechem, rozpaczą i śmiercią niewinnych istot.
Stanisław Srokowski, Ślepcy
idą do nieba, s. 203.

Stanisław Srokowski napisał kolejną znakomitą
książkę o martyrologii Polaków na Kresach Wschodnich.
Być może nawet swoją największą. Powieść Ślepcy idą
do nieba stanowi trzeci tom sagi kresowej i kontynuuje
główne wątki jego dwóch wcześniejszych powieści, Ukraińskiego kochanka i Zdrady. Znowu śledzimy dramatyczne losy bohaterów sagi. I znowu doświadczamy tego
przejmującego uczucia, że nie ma takiego okrucieństwa,
którego człowiek nie jest w stanie zadać drugiemu człowiekowi, gdy w relacjach między nimi zwycięża nienawiść – niewyczerpalne źródło, z którego człowiek czerpie
wyobraźnię, by nie tylko zabić, ale by przede wszystkim
zadać wcześniej niewyobrażalny ból i jak najdłużej podtrzymywać straszliwe i ponad ludzką miarę cierpienie.
Równocześnie jednak otrzymujemy od pisarza potężną
dawkę światła (bo przecież trudno w tej sytuacji napisać,
że optymizmu), które próbuje zamienić przeraźliwą ciemność i mrok okrutnej zbrodni w nadzieję ocalenia.
Gdy wiedźma z tłumu ślepców idących do Jeziora
Snów krzyczy do współtowarzyszy niedoli: „Nie narzekajcie, przyjdzie czas i ból przeminie”, to przypominają się
słowa Wolanda do Małgorzaty w jednej z ostatnich scen
słynnej powieści Michaiła Bułhakowa: „Wszystko będzie,
jak być powinno, tak jest urządzony świat”. W obu tych
zdaniach pobrzmiewa ten sam deterministyczny światopogląd, nieledwie kalka filozofii Kubusia Fatalisty Diderota. Tam gdzie jest Zło, musi być i Dobro. Gdzie funkcjonuje szatan, istnieje Bóg, który, jeśli człowiek pójdzie
w czynieniu zła zbyt daleko, zawsze otworzy cierpiącym
ponad miarę skrawek Jeziora Snów. Idąc do nieba choćby i po drabinie, która przyśniła się Żydowi Abrahamowi
(wspaniała ilustracja książki Srokowskiego) lub w pochodzie ślepców.
Gdy Zło staje się już tak monstrualne, że przybiera
twarz szatana i wydaje się, że zwycięża w tym realnym
świecie, który z pietyzmem, ale i z pewnym przerażeniem
Srokowski próbuje w powieści przedstawić i opisać, muszą przyjść pisarzowi w sukurs rozwiązania niesamowite,
metafizyczne, usytuowane na granicy snu i normalności.
I sięga po nie równie śmiało jak w swojej twórczości czynił to wspomniany już przeze mnie Bułhakow.
Materia jest zresztą podobna. Bułhakow opisywał
przerażającą rzeczywistość stalinowską, zaś Srokowski
oddaje hołd mordowanym przez Ukraińców Polakom
z Wołynia i Podola. I jedna, i druga rzeczywistość w swo-
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jej zbrodniczej naturze jakby surrealistyczne... Stąd też
odwołania obu pisarzy do metafizyki, stąd też bierze się
niesamowity pochód ślepców w powieści Srokowskiego.
Oczywiście watki realistyczne też są niezwykle istotne, bo pozwalają pisarzowi opisać ten ogrom cierpień,
okrucieństwa, nienawiści i zbrodni. Stąd tak dużo obrazów odrąbanych głów, wyprutych brzuchów czy okaleczonych w inny straszliwy sposób ludzkich ciał. Ale Srokowski nie próbuje epatować grozą tych opisów. One są
tu po prostu niezbędne, by można uświadomić sobie
i chociaż w minimalnym stopniu ogarnąć ogrom tego polskiego Wschodniego cierpienia. Ale już nawet o milimetr
nie pozwalają zrozumieć, po pierwsze: dlaczego?, a po
drugie: jaki może być tego wszystkiego sens w świecie,
w którym przecież istnieje Bóg? Srokowski, pisząc swoją
kresowa sagę, znalazł się trochę w podobnej sytuacji, jak
niegdyś Tadeusz Różewicz, pisząc Ocalonego: „Mam
dwadzieścia cztery lata / ocalałem prowadzony na rzeź /
widziałem furgony porąbanych ludzi / [...] / Szukam nauczyciela i mistrza / Niech przywróci mi słuch i wzrok
i mowę / Niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia /
Niech oddzieli światło od ciemności”. Pisarz jest w sytuacji Różewicza, ale równocześnie sam staje się dla czytelnika swojej książki tym nauczycielem i mistrzem, który
nazywa i opisuje jeszcze nieopisane i nienazwane. Czyli
to pisanie stanowi z jednej strony jakby katharsis dla samego pisarza, ale równocześnie staje się źródłem
ogromnej wiedzy dla czytelnika jego książek.
Są rzeczy, które w powieści przerażają jeszcze bardziej niż same opisy zbrodni. Mnie zmroziła przede
wszystkim świadomość, że ten świat, który przedstawia
nam w swojej powieści Stanisław Srokowski, minął już
bezpowrotnie. Że został zniszczony w zbrodniczy sposób
i to nieodwołalnie. Że go już nie tylko nie ma, ale też nigdy nie będzie. To dlatego indywidualny bohater książki,
Mitia, nie ma szans na ratunek. Mimo że udaje mu się
wielokrotnie uniknąć, niechybnej wydawałoby się, śmierci. Jest jednak, podobnie jak wszyscy z tego ginącego
świata, skazany na zagładę. I tak był zresztą wybrańcem
losu. O czym przekonasz się, czytelniku, w trakcie lektury
tej pasjonującej książki...
Równie niezwykłe są postaci pozostałych bohaterów.
Na przykład Żyd Rubinowicz, który traci nie tylko wszystkich swoich bliskich, ale otrzymuje też od losu kolejny bolesny cios. Nie może grać na ukochanych skrzypcach.
I być może już nigdy nie zagra. Ten morderczy świat, teraz jeszcze bez Beethovena, Straussa czy Schumanna,
wydaje się ponad siły tego człowieka. A przecież wciąż
wspiera go Anna, jego młodzieńcza miłość, która podobnie jak on utraciła w straszliwy sposób swoich bliskich,
a jej dzieci zginęły w niewyobrażalnych cierpieniach. Anna jest nie tylko postacią heroiczną, ale przypomina
wręcz bohaterów ze świata Hemingwaya. Człowieka
można zniszczyć, ale nie pokonać... Wydaje się w trakcie
czytania powieści, że Anny nic nie jest w stanie pokonać.
Żyje w świecie iluzji i marzeń. Że jeszcze wspólnie z Rubinowiczem zagrają koncert w Warszawie. Wspiera ją
kuzyn Artur, znawca historii. To dzięki Arturowi Srokowski wprowadza do swojej powieści historyczne konteksty,
listy, dokumenty... To ustami Artura Stanisław Srokowski
tłumaczy czytelnikowi historyczne przyczyny tej niesa-
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mowitej Tragedii i krzywdy, jaka stała się udziałem Polaków na Wschodnich Kresach. Dzięki temu powieść może
też przeczytać czytelnik nie znający dobrze historii. Bo
przecież dzięki opowieściom Artura nie tylko pozna relacje polsko-ukraińskie od czasów Chmielnickiego, ale
również uzyska wiele ciekawych informacji o czasach II
wojny światowej, o powstaniu warszawskim, o gehennie
Polaków wywiezionych na Sybir, czy nawet o zbrodniczych ukraińskich organizacjach typu OUN czy UPA.
Mamy wreszcie w powieści Srokowskiego znakomicie i mądrze opisaną tę wieczną sinusoidę Zła i Dobra.
Srokowski pokazuje to z całą determinacją i świadomością, że jednak w tamtym zaginionym już dziś świecie zła
było o to „jedno piekło więcej”. Daje jednak równocześnie
czytelnikowi nadzieję. Najmocniej wtedy, gdy w pochodzie ślepców odbywa się nadzwyczajna wprost dysputa
o pamięci. Czy pamięć ginie, czy też nie... I to wtedy właśnie odzywa się wiedźma, która mówi proste, ale i niezwykle ważne słowa: „Zamordowali nam najbliższych, ale
nie zamordowali pamięci. Zawsze się znajdzie ktoś, kto
pamięta. Jak nie ty, to ktoś inny. Wszystko, co istnieje,
pamięta...”
I to jest ta niezwykle ważna wskazówka dla nas
wszystkich. Ocalić nas może tylko i wyłącznie pamięć. To
pamięć jest też taką symboliczną mogiłą dla tych wszystkich, których ciała i kości po śmierci rozwiał wiatr. Nasza
pamięć może im zapewnić nie tylko wieczny odpoczynek,
ale też miejsce w tej swoistej paradzie ślepców idących
do Świata Snów... Przecież pochód ślepców trwa dalej...

I dlatego coraz więcej nam potrzeba Srokowskich, którzy
i pamiętają i dają świadectwo.
Niezwykle sugestywna, wręcz piękna, jest końcowa
scena książki....Wszyscy pielgrzymujący w tej swoistej
paradzie ślepców, tak okrutnie pomordowani, poczuli
jak silny wiatr odrywa ich od ziemi i unosi w powietrze,
a oni [...] na cichej fali płynęli i zobaczyli wokół siebie swoje żony,
dzieci, braci, siostry, ojców i matki, wydobywających się
z grobów, cmentarzy, dołów, studni, bunkrów, ziemianek, wylatujących z mogił i rzek, z lasów i skalnych przełęczy... I widzieli siebie, zamienionych jakby w ptaki, uderzających skrzydłami
w powietrze i wzbijających się coraz wyżej i wyżej. I słyszeli jeden wielki szum skrzydeł. A pod nimi został martwy i zimny świat.

A więc dopełniło się. I los okrutny... I zło, i dobro.
I grzech, i rozpacz. I śmierć niewinnych istot. A przecież
wciąż mamy szansę na ocalenie. Ale jego pierwszym warunkiem jest Pamięć. Nasza pamięć... Może za pamięcią
przyjdzie czas na prośbę o wybaczenie. A wówczas
świat z pewnością nie będzie ani zimny, ani martwy...
(I żeby nie było żadnej wątpliwości, dodam, że to nie my
powinniśmy prosić o wybaczenie...).
Dzięki lekturze książki Stanisława Srokowskiego
wiem, a przede wszystkim rozumiem więcej. Jestem synem uchodźcy ze wsi spod Stanisławowa. Mój ojciec,
Zbigniew Leja, cudem uratował się wraz z rodziną od
straszliwej śmierci z rąk sąsiadów. Teraz jeszcze lepiej
rozumiem niepokój i przerażenie mojego śp. Ojca, rysujące się na jego twarzy, gdy po latach opowiadał nam
o ucieczce z piekła... Dzięki Stanisławowi Srokowskiemu
i jego książkom.
£

¢ Maria Jazownik
OBRAZ ZAGŁADY KRESÓW W OPOWIADANIACH
STANISŁAWA SROKOWSKIEGO Z TOMU NIENAWIŚĆ
S. Srokowski, Nienawiść
(opowiadania kresowe),
Prószyński i S-ka, Warszawa
2006, ss. 262.
Literatura wywodzi się często
z głębin ciemności.
I moja książka pokazuje
tę ciemność.
Jest szlochem dziecka,
które przeżyło katastrofę.
S. Srokowski

Stanisław Srokowski przyjmuje w swej prozie rolę
strażnika pamięci o polskich Kresach, a w szczególności
– rolę strażnika pamięci o ich Zagładzie w latach II wojny
światowej. W swoich eposach kresowych, zarówno we
wcześniejszych powieściach – Duchy dzieciństwa (1985)
i Repatrianci (1988, 1989)1, jak też w powieściach najnowszych – Ukraiński kochanek (2008), Zdrada (2009) i
Ślepcy idą do nieba (2011), a także w opowiadaniach
kresowych objętych wspólnym tytułem Nienawiść (2006)2
pisarz sięga po temat ludobójstwa dokonanego przez
ukraińskich nacjonalistów na terenach Wołynia i Małopolski Wschodniej. Przywołuje obrazy i zdarzenia, które
przez całe dziesięciolecia były albo przemilczane, albo
też wybiórczo lub tendencyjnie naświetlane przez naukową historiografię, a których prawdziwość dziś mogą
potwierdzić już tylko ostatni, z roku na rok odchodzący
świadkowie.
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Wśród wymienionych utworów szczególna ranga
przysługuje Nienawiści, książce poświęconej „pamięci
pomordowanych na Kresach w latach 1939-1945”. Na
tom składa się szesnaście opowiadań powiązanych tematycznie i kompozycyjnie. Przedstawione w nich historie dzieją się na Podolu, ukazanym jako „obóz bez drutów”3. Żyjący tu Polacy tylko na pozór są wolni i swobodni. Choć mieszkają wraz z rodzinami w swych domach
i wykonują codzienne prace, są więźniami niewyobrażalnego strachu, poczucia niepewności i beznadziejności
losu. Opowiadania składające się na Nienawiść ukazują
wstrząsające obrazy ludzkiego cierpienia, którego źródłem jest zbrodnicza nacjonalistyczna ideologia. Charakter tej ideologii pisarz sugeruje już samym tytułem książki, a dodatkowo wskazuje na nią precyzyjnie w Posłowiu.
Zwraca on mianowicie uwagę na utrzymany w duchu
ideologii skrajnego nacjonalizmu Dmytra Doncowa4 Dekalog ukraińskiego nacjonalisty. Ósme swego rodzaju
przykazanie owego „dekalogu” brzmi: „Nienawiścią
i podstępem będziesz przyjmował wrogów swojej Nacji”
5
(s. 251-252) .
Rzeczywiście, światem ukazanym przez pisarza rządzi
nienawiść, prowadząca do wyrafinowanego okrucieństwa i
bestialskich zbrodni, dokonywanych na bezbronnych sąsiadach, przede wszystkim na niewinnych dzieciach, starcach i kobietach, tylko dlatego, że reprezentują inną narodowość, aniżeli nacja morderców. Co więcej, ideologia
nienawiści domaga się także tego, by w imię dalekosiężnego celu, jakim ma być powstanie samostijnej Ukrainy,
zabijać także swoich bliskich i krewnych, jeśli z pochodzenia są Polakami, a także tych Ukraińców, którzy nie zga-
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dzają się na barbarzyński program eksterminacji Polaków,
Żydów, Ormian, Czechów i Cyganów od wieków zamieszkujących wschodnie rubieże Rzeczypospolitej.
Trzeba jednak szczególnie mocno podkreślić, że
Stanisław Srokowski nie kreuje czarno-białego obrazu
stosunków narodowościowych na Kresach w czasie II
wojny. W jednym z opowiadań, zatytułowanym Odwet,
ukazuje zemstę polskiej ludności na mieszkańcach ukraińskiej wioski. Polacy, zrozpaczeni po okrutnym wymordowaniu w sąsiedniej wsi ich bliskich, „zarażeni” niejako
nienawiścią, dopuszczają się zbrodni, w której giną niewinni ludzie. Pisarz ponadto nie przypisuje wszystkim
Ukraińcom zbrodniczej ideologii, lecz jedynie pewnej ich
grupie. Po stronie ukraińskiej ukazuje piękne przykłady
przyjaźni i solidarności z Polakami. Podkreśla, że uczuć
tych nie niszczy ani okrucieństwo czasu, ani nawet
strach przed śmiercią. Na przykład w opowiadaniu Anioły
Ukrainka Olga ostrzega polską rodzinę (notabene wcześniej pomagającą Żydom – opowiadanie Honor) przed
napadem banderowców i ukrywa ją na terenie swego gospodarstwa, dając świadectwo niezwykłej odwagi i niezgody na nacjonalistyczne zaczadzenie swych współbraci. Podobną wymowę ma ostatnie opowiadanie, zatytułowane Dziadek Ignacy. W utworze tym stary Ukrainiec,
od wielu lat zaprzyjaźniony z rówieśnikiem Polakiem, nie
tylko ukrywa go przed banderowcami we własnym domu,
lecz w chwili zagrożenia życia przyjaciela nie opuszcza
go i pragnie razem z nim, swoim bratem, synem tej samej ziemi – jak go nazywa – umrzeć. Należy jednak
stwierdzić, że w całym zbiorze nad postawami solidarności i uczuciem litości przeważają zachowania nacechowane barbarzyństwem, okrucieństwem i cynizmem, nakazującym delektowanie się dokonywaną zbrodnią.
Znaczenie Nienawiści polega nie tylko na wyborze
tematu niezbyt często podejmowanego przez polskich
pisarzy6 oraz przez pół wieku przemilczanego na obszarze badań historycznych7. Ważna jest tu również gwarancja autentyczności przedstawianych historii. Pisarz
stwierdza: „Wszelkie podobieństwa nazw, nazwisk i postaci do nazw, nazwisk i postaci realnych są dziełem
przypadku. Ale historie są prawdziwe, zdarzyły się rzeczywiście i zostały opisane tak, jak przebiegały (s. 6)”.
Autor tych historii jest bowiem dzieckiem Kresów. Przerażające współczesne dzieje kresowej ziemi znane mu
są z autopsji oraz z powojennych relacji wygnańców.
Opowiadania zawarte w Nienawiści można nazwać
świadectwem ocalonego, który – jak Różewiczowski bohater liryczny – mógłby powiedzieć: „ocalałem prowadzony na rzeź”.
Moja pamięć, wyobraźnia i emocje – pisze autor w Posłowiu do Nienawiści – rozwijały się i kształtowały w atmosferze
wojny, gwałtu i straszliwych mordów. Od wczesnych lat dziecinnych wsłuchiwałem się w głosy, które mówiły o strachu, bólu
i cierpieniu. Mieszkałem na wsi w województwie tarnopolskim,
gdzie działy się dantejskie sceny. Mordy ukraińskich nacjonalistów, płonące wsie, gwałty i najokrutniejsze zbrodnie dokonywane na niewinnych ludziach były na porządku dziennym. Odczułem je szczególnie boleśnie, kiedy zostali zamordowani moi
najbliżsi: dziadek, zarąbany siekierami, ciotka, brutalnie zabita,
kuzyn Stanisław, spalony żywcem i wielu innych krewnych. Żyłem w strachu wieczornych zwierzeń i niezliczonych opowieści
przy zapalonej lampie. W naszym domu zbierali się sąsiedzi
i rozprawiali w nieskończoność, co się gdzie zdarzyło, jaki miało
przebieg, kto został zabity, komu oczy wydłubano, język ucięto
i jak się bronić przed okrucieństwem.
Nie miałem jeszcze ośmiu lat i chłonąłem świat wszystkimi
zmysłami. Siedziałem na zapiecku skurczony i wystraszony –
słuchałem. Wyobraźnia dziecka w tym wieku jest szczególnie
wyostrzona i czujna. Natychmiast wychwytuje to, co najstrasz-
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niejsze, przetwarzając grozę w ciężkie, makabryczne sny, i powoduje lęki, napięcia i wieczny strach. Moja wrażliwość na
krzywdę i cierpienia innych była nieustannie poddawana próbie
i podsycana. Wyrastałem w klimacie przerażenia i zbrodni
(s. 247-248).

W większości opowiadań narracja prowadzona jest
z perspektywy kilkuletniego chłopca. Zbynio, jedyny syn
polskiego małżeństwa, jedyny wnuk dziadka Ignacego, to
dziecko wątłe i chorowite, a przy tym nadwrażliwe i naznaczone piętnem odmienności. Ważną rolę w jego życiu
odgrywają obaj dziadkowie, Ignacy i Piotr – ludowi rzeźbiarze, muzycy i gawędziarze. To oni wprowadzają go
w świat muzyki, baśni oraz tajemnic przyrody. Obok rodziców i dziadków do kręgu osób bliskich należą również
rówieśnicy z sąsiedztwa: Ukrainiec Sławko oraz dwoje
żydowskich dzieci, Ryfka i Motio.
Krótka biografia chłopca rozpada się niejako na dwie
części. Momentem przełomowym w jego życiu, a także
w życiu mieszkańców wioski, okazało się nastanie
w gminie ukraińskiej władzy. W dużej wsi, w której do tej
pory zgodnie żyli Polacy, Ukraińcy i Żydzi, pojawiły się
podziały. Dla narratora-bohatera pierwszym doświadczeniem związanym z zachodzącymi we wsi zmianami była
utrata dwóch najbliższych przyjaciół:
Mój przyjaciel z dzieciństwa, a mieliśmy wówczas po siedem, osiem lat, Żyd Motio, dawno opuścił swój dom i nie wiem,
dokąd pojechał. Mój ukraiński przyjaciel Sławko któregoś dnia
powiedział, że nie wolno mu się ze mną bawić, bo jestem Lach.
Nie wiedziałem, co to znaczy Lach, ale on się nadął, jakby się
nadmuchał, jak purchawka, twarz mu się zaokrągliła, oczy wyszły na wierzch i obcym głosem raptem do mnie:
– Ty Lach i ne budu z toboju hraty (s. 13).

Zapamiętanym z krótkiego okresu radosnego dzieciństwa obrazom przyjaznego bytowania różnych nacji
narrator przeciwstawia czas wojny, kiedy powstał „niewidzialny mur ciszy, który chaty polskie od ukraińskich oddzielił” (s. 13-14). Czas, kiedy rodziły się podziały na naszych i waszych, na swoich i obcych. Wzajemna nieufność mieszkańców wsi niczego dobrego nie wróżyła.
Niebawem chłopiec mógł się o tym przekonać. Oto nastąpiło w jego życiu zdarzenie, które rzuciło cień na całą
jego przyszłość. Chłopiec przeżył doświadczenie śmierci.
Była to – ukazana w opowiadaniu Anioł i gbur – śmierć
jego małej żydowskiej przyjaciółki, siedmioletniej Ryfci,
zamordowanej przez młodego ukraińskiego sąsiada. Wizja dokonanego z zimnym wyrachowaniem morderstwa
jawi się w przeżyciach chłopca jako ostateczny kres
szczęśliwego dzieciństwa. Okazało się bowiem, że nawet
najbliższe otoczenie rodzinnego domu może być przestrzenią wrogą i niebezpieczną. Runął dotychczasowy
świat wypełniony zabawami i przyjaźniami, w gruzach legły też naiwne, dziecięce wyobrażenia na temat świata
dorosłych. Od tych wydarzeń zaczyna się niejako drugi
etap jego biografii, który znamionuje – jak metaforycznie
stwierdza narrator – odejście od starych baśni i pojawienie się baśni nowych:
Znikły z naszego świata baśnie czyste, pełne miłości, nostalgii i marzeń, zeszły ze sceny przedstawienia, w których
główną rolę odgrywał szlachetny rycerz, broniący ubogich i karzący bogatych, usunęły się w cień cudowne lampy, światła
i ognie pałacu, w którym panował dobry król i miał na wydaniu
królewnę śliczną jak boski obrazek i wzdychającą w okrągłej
wieży do kochanka, i umierającą z tęsknoty za rycerskim młodzieńcem, który miał ją wybawić od wielkich cierpień. […] Przyszła pora ponurych wiedźm, strasznych zbójów grasujących
pod naszymi oknami i omamów straszących dzieci. Wszystko
nagle na naszych oczach wyrosło. I wciąż olbrzymiało. Nabierało straszliwego, apokaliptycznego wyglądu. Miało stalowe oczy
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i żelazne ostre pazury. I my gwałtownie dorastaliśmy, mając
malutkie serca i duże oczy wyobraźni (s. 159-160).

Pod wpływem traumatycznych doświadczeń pogłębia
się samotność dziecka, które już wcześniej funkcjonowało na zasadach wiejskiego odmieńca. Śmierć Ryfki, zniknięcie Motia, wreszcie zapowiedź Sławka: „Teper budemo rizaty Lachiw” (s. 203) – głęboko zapadły w jego duszę. Napór szokujących zdarzeń i docierające do chłopca
straszne relacje o nadciągającej z Wołynia fali mordów
powodują, że żyje on niejako wśród umarłych, codziennie
staje oko w oko ze śmiercią, strachem, samotnością
i cierpieniem. Pozbawiony przyjaciół-rówieśników, wyobcowany ze świata dorosłych, obserwujący niezrozumiałą
dlań zmianę zachowania rodziców, przerażonych napływającymi do wsi wieściami, wycofuje się w krainę własnych przeżyć, doznań i marzeń.
Dziadek Piotr, doskonale rozumiejący samotność
wnuka i jego potrzebę poczucia bezpieczeństwa, postanawia mu pomóc. Ofiarowuje mu wyrzeźbioną przez siebie całą gromadę aniołów, wtajemnicza go w angelologię
i zachęca samotnika do rozmów ze skrzydlatymi istotami.
Przy okazji niejako zaszczepia we wnuku uczucia metafizyczne i wprowadza element terapii. Wierzy mianowicie
i stara się chłopcu wpoić tę wiarę, że anioły będą stały na
straży jego zdrowia i życia.
Jak się niebawem okaże, anioły wyrzeźbione przez
dziadka Piotra rzeczywiście wystąpią w roli duchów opiekuńczych strzegących domostwa przed pożarem, dzielnie powstrzymujących najście oszalałych z nienawiści
bandytów. Rodzinie chłopca udaje się natomiast ujść
z życiem tylko dzięki pomocy dobrej ukraińskiej sąsiadki.
W potwornej trwodze i przerażeniu rodzice wraz z dzieckiem spędzają noc w ofiarowanej kryjówce, słysząc dzikie wrzaski napastników, ryki zwierząt, jęki i płacz mordowanych ludzi. Świtu, który nastał po odejściu banderowców, mimo uratowanego życia nie mogli powitać
z uczuciem ulgi. Po wyjściu z ukrycia oczom ich ukazał
się obraz dokonanej zbrodni:
Wokół rozciągały się posępne, ciemne zgliszcza dopalających się chat. A do nieba strzelały poczerniałe, długie kominy.
Na naszych oczach runął świat. Wzdłuż drogi dyndali na konarach powieszeni mężczyźni, po rowach leżały z rozprutymi
brzuchami nagie kobiety i porozrzucane wokół nich sine ciałka
martwych dzieci z odrąbanymi głowami.
Dymiły resztki domów i czuć było nieprzyjemny swąd spalenizny.
W wielu miejscach leżały dogorywające zwierzęta i zwęglone ludzkie zwłoki (s. 217).

Po niemal całkowitym spaleniu przez banderowców
polskiej części wsi pozostali przy życiu nieliczni Polacy
postanawiają udać się do pobliskich Podhajec, wierząc,
że w mieście będą bezpieczniejsi. Tam zamieszkują kamienice pozostałe po wymordowanych Żydach, coraz
bardziej świadomi tego, że pobyt w Podhajcach – „mieście duchów” (s. 233) to tylko pewien etap przed czekającą ich dalszą wędrówką. Do zaznanych już wcześniej
traumatycznych doświadczeń dziecięcego narratora,
a mianowicie do doświadczenia śmierci, prześladowania
i utraty rodzinnego domu, dopisać trzeba kolejne – doświadczenie wygnania8.
Losom narratora opowiadań, dającego świadectwo
swych traumatycznych przeżyć, towarzyszą historie innych dzieci: żydowskich (Zabić dziadka, Matka, syn
i córka, Lea, Anioł i gbur), pochodzących z małżeństw
mieszanych (Ołena, Amazonka), a także wywodzących się
z rodzin ukraińskich, lecz nie zgadzającym się na barbarzyńskie metody budowania wolności Ukrainy (Nauczy-
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cielka i uczniowie). Wstrząsające obrazy ich cierpienia
i śmierci unaoczniają rozmiary apokalipsy Kresów, polegającej nie tylko na całkowitej Zagładzie narodów zbędnych
z punktu widzenia nacjonalistów, lecz także na unicestwieniu ładu zbudowanego na fundamencie chrześcijańskich wartości. Obrazy śmierci dzieci unaoczniają tę prawdę, że w nacjonalistycznej wizji społeczeństwa nie ma
miejsca dla wielokulturowych tradycji dawnych Kresów.
Nienawiść jest przede wszystkim książką o charakterze autobiograficznym, opowiadającą o osobistym doświadczeniu autora. Ukazuje on to doświadczenie na tle
Zagłady polskich Kresów, na tle – jak można by powiedzieć, nawiązując do tytułu oratorium Krzesimira Dęb9
skiego – „kresu Kresów” . Według pisarza bowiem to, co
się działo na wschodnich rubieżach Polski w latach II
wojny, to „nie tylko śmierć kilkuset tysięcy niewinnych ludzi. To Zagłada wielowiekowej cywilizacji i kultury europejskiej, która wyrosła na Kresach”10. Wysunięcie zaś na
pierwszy plan dziecka jako bezradnego i przerażonego
świadka Zagłady tym bardziej potęguje jej obraz.
Nienawiść posiada także swój wymiar uniwersalny.
Aby ukazać potworność zbrodni oraz bezmiar cierpienia,
autor sięga do uniwersalnych motywów apokalipsy, dantejskiego piekła i – przede wszystkim – okrutnej baśni.
W opowiadaniach funkcjonują one na zasadzie mitu,
osadzającego historyczne wydarzenia w kontekście uniwersum zła. Motywy te ponadto prowokują pytania o genezę zła i jego naturę, a także domagają się refleksji nad
koniecznością podejmowania etycznych wyborów. Uniwersalizującą tendencję Nienawiści autor wskazuje również bezpośrednio, gdy – wyjaśniając cele swego pisarstwa – stwierdza: „trzeba pokazywać cały złożony i naznaczony bólem krajobraz życia kresowego. Niniejsze
opowiadania nie są tylko kolejnym krokiem literatury
w odkrywaniu tego pejzażu – są przede wszystkim głosem sumienia, ostrzeżeniem przed złem, które nadal panoszy się w świecie” (s. 251).
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Powieść otrzymała tytuł Książki Roku 1988 w plebiscycie czytelników „Kultury”.
Książka została wyróżniona w 2007 r. przez kapitułę Nagrody Literackiej
im. Józefa Mackiewicza.
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Nawiązuję do sformułowania Bolesława Hadaczka, który całe Kresy lat
drugiej wojny nazwał „jednym wielkim obozem bez drutów”. Zob. B. Hadaczek, Historia literatury kresowej, Szczecin 2008, s. 289.
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Dmytro Iwanowycz Doncow (1883-1973) – twórca ukraińskiej koncepcji nacjonalizmu, przyjętej w latach 30. XX wieku przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów za podstawę ideologiczną działalności politycznej. Zob. też: D.
Doncow, Nacjonalizm, tłum. W. Poliszczuk, przedm. B. Grott, Kraków 2008.
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Dekalog ukraińskiego nacjonalisty opracowany został przez Stepana Łenkawskiego i wydany w postaci broszury w r. 1929 (roku powstania OUN).
Zob. też: W. Poliszczuk, Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego według Dmytra Doncowa, Warszawa 1995, s. 8-9.
6
Temat Zagłady Kresów Południowych (Wołyń, dawne województwo tarnopolskie, lwowskie i stanisławowskie), nazwany przez Bolesława Hadaczka
„tematem banderowskim”, obecny jest także w twórczości L. Buczkowskiego, W. Odojewskiego, F. Zamojskiego, F. Sikorskiego, A. Turczyńskiego.
Zob. B. Hadaczek, Małe ojczyzny kresowe, Szczecin 2003, s. 287.
7
Zmowę milczenia przełamali tacy m.in. autorzy prac historycznych, jak.:
Bogumił Grott, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Aleksander Korman, Lucyna
Kulińska, Edward Prus, Wiktor Poliszczuk, Szczepan Siekierka, Ewa Siemaszko, Władysław Siemaszko, Ryszard Szawłowski. Tragedię dzieci żyjących na Kresach w latach II wojny bada Lucyna Kulińska: Dzieci Kresów, Warszawa 2003; Dzieci Kresów II, Kraków 2006; Dzieci Kresów III, Kraków 2009.
8
Jest to główny temat powieści Repatrianci.
9
Prawykonanie oratorium Krzesimira Dębskiego Kres Kresów… odbyło się
17 września 2008 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie podczas uroczystego koncertu pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha
Kaczyńskiego. Fragmenty oratorium, skomponowanego dla uczczenia pamięci ofiar mordów na Wołyniu, stanowią także oprawę muzyczną filmu Było
sobie miasteczko... w reżyserii Tadeusza Arciucha i Macieja Wojciechowskiego. Film poświęcony jest historii Kisielina, miasteczka na Wołyniu, w którym 11 lipca 1943 roku nacjonaliści ukraińscy w murach świątyni brutalnie
wymordowali część polskich mieszkańców. Ocaleni, m.in. rodzice kompozytora, ratowali się, uchodząc na zawsze z rodzinnej ziemi.
10
S. Bereś, Wielka ciemność spowiła Kresy (rozmowa ze Stanisławem Srokowskim), „Dziennik”, 9 I 2007; „Angora”, 28 I 2007. Z tego tekstu zaczerpnięte zostało również motto niniejszego szkicu. Cyt za:
http://srokowski.art.pl/wywiady.htm [10 X 2009].
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PRZEGLĄD
PREAMBUŁA KONSTYTUCJI WĘGIERSKIEJ
„Boże, błogosław Węgrów.“
Narodowe wyznanie wiary.
My, członkowie narodu węgierskiego, na początku
nowego tysiąclecia, z odpowiedzialnością za każdego
Węgra, wyznajemy co następuje:
Jesteśmy dumni, że nasz pierwszy król, święty Stefan przed tysiącem lat osadził węgierskie państwo na
trwałych fundamentach, a naszą ojczyznę uczynił częścią chrześcijańskiej Europy.
Jesteśmy dumni z naszych przodków, którzy walczyli
o przetrwanie naszego kraju, jego wolność i niepodległość.
Jesteśmy dumni z powodu wielkich dzieł duchowych
Węgrów.
Jesteśmy dumni, że nasz naród przez stulecia bronił
w walkach Europę, a swoimi talentami i pracowitością
pomnażał jej wspólne wartości.
Uznajemy kluczową dla podtrzymania naszego narodu rolę chrześcijaństwa. Szanujemy różne tradycje religijne naszego kraju.
rObiecujemy, że zachowamy jedność duchową narodu, która w wichrach minionego stulecia rozerwana została na części. Narodowości i grupy etniczne żyjące na
Węgrzech uważamy za część narodu węgierskiego.
Zobowiązujemy się, że będziemy chronić i pielęgnować nasze dziedzictwo, węgierską kulturę, niepowtarzalny język oraz wytwory natury i dzieła człowieka w rejonie
Basenu Karpackiego.
Czujemy odpowiedzialność wobec naszych potomków, dlatego rozumnie korzystając ze źródeł materialnych, duchowych i naturalnych, chcemy dla tych, którzy
przyjdą po nas, zachować godne warunki życia.
Wierzymy, że nasza kultura narodowa jest wkładem
do różnorodnej jedności europejskiej.
Szanujemy wolność i kulturę innych ludów, staramy
się o współdziałanie z każdym narodem świata.
Wyznajemy, że podstawą ludzkiego istnienia jest godność człowieka. Wyznajemy, że wolność człowieka może
urzeczywistnić się tylko we współdziałaniu z innymi.
Wyznajemy, że najważniejszymi ramami naszego
współistnienia są rodzina i naród, a podstawowymi wartościami naszej jedności pozostają wierność, wiara i miłość.
Wyznajemy, że podstawą siły wspólnoty i poszanowania każdego człowieka jest praca, dzieło ludzkiego
ducha.
Wyznajemy obowiązek niesienia pomocy pokrzywdzonym i ubogim.
Wyznajemy, że wspólnym celem obywatela i państwa
jest dobre życie, bezpieczeństwo, ład, sprawiedliwość,
pełnia wolności.
Wyznajemy, że prawdziwe rządy ludu są tam, gdzie
państwo służy swoim obywatelom i rozwiązuje ich problemy sprawiedliwie, bez nadużyć i stronniczości.
Szanujemy osiągnięcia naszej historycznej konstytucji oraz Świętą Koronę, która ucieleśnia konstytucyjną
ciągłość państwową Węgier i jedność narodu.
Nie uznajemy czasowego zawieszenia naszej historycznej konstytucji spowodowanego obcymi najazdami.
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Odrzucamy przedawnienie nieludzkich zbrodni dokonanych przeciwko narodowi węgierskiemu i jego obywatelom przez rządzące dyktatury: narodowych socjalistów
i komunistów.
Nie uznajemy prawnej ciągłości komunistycznej
„konstytucji“ z 1949 roku, która była podstawą reżimu,
dlatego ogłaszamy jej nieważność.
Zgadzamy się z posłami pierwszego wolnego Zgromadzenia Narodowego, którzy w swojej pierwszej
uchwale stwierdzili, że nasza dzisiejsza wolność wyrasta
z Powstania 1956 roku.
Uznajemy, że powrót samostanowienia państwowego
naszej ojczyzny, utraconego 19 marca 1944 roku, nastąpił 2 maja 1990 roku – w dniu zawiązania się pierwszego
Zgromadzenia Narodowego pochodzącego z wolnych
wyborów. Ten dzień uznajemy za początek nowej demokracji i konstytucyjnego porządku naszej ojczyzny.
Uznajemy, że po dziesięcioleciach XX wieku, prowadzących do moralnej zapaści, istnieje niezbędna potrzeba duchowej odnowy.
Pokładamy ufność we wspólnie tworzonej przyszłości
i w świadomości powołania młodych pokoleń. Wierzymy,
że nasze dzieci i wnuki swymi talentami, wytrwałością
i duchowymi wysiłkami na nowo uczynią Węgry wielkimi.
Nasza konstytucja jest podstawą naszego porządku
prawnego – to umowa między Węgrami, tymi z przeszłości, z teraźniejszości i z przyszłości. Jest ona żywą ramą,
która wyraża wolę narodu i określa formę, w jakiej chcemy żyć.
My, obywatele Węgier, jesteśmy gotowi budować ład
naszego kraju we współpracy całego narodu.

£
http://circ.nowyekran.pl/post/6889,preambula-wegierskiejkonstytucji-ja-chyba-snie [02.08.2011]

PRZEGLĄD
¢ Iwo Cyprian Pogonowski
AMECHINY I USRAEL – DWIE SYMBIOZY?
Nail Ferguson, znany historyk ekonomii i komentator
geopolityki, używa skrótu terminu America-China jako
„Amerina”, czyli po polsku Ameryka-Chiny, albo „Amerchiny”, jako symbioza USA i Chin. Jednocześnie krytycy
osi USA-Izrael używają terminu „Usrael”, jako nazwę tej
osi. Naturalnie zupełnie inne jest zjawisko symbiozy USA
i Chin, od manipulowania Stanami Zjednoczonymi przez
lobby Izraela i przez „Super Kabałę” finansjery, o której
Winston Churchill i inni mieli wiele do powiedzenia.
Ostatnio dokonany akt terroru w Norwegii 22 lipca
2011, przez Andersa Beringa Breivika (1979-), opisywanego jako „pożyteczny idiota” służb Izraela, zwrócił na
sprawcę uwagę policji norweskiej, kiedy już w wieku 21
lat, czyli jedenaście lat temu, udał się do Nowego Jorku
w celu przeprowadzenia operacji plastycznej, zwłaszcza
profilu nosa, w celu nadania mu bardziej nordyckiego,
a raczej „aryjskiego” wyglądu.
Zamach terrorystyczny Breivika spowodował śmierć
ośmiu osób w budynkach urzędów w Oslo oraz 69 młodych uczestników obozu ligi młodzieży robotniczej na
pobliskiej wyspie Utoya. Liga Młodzieży Robotniczej skupiała narybek przyszłych liderów norweskiej partii pracy,
która czynnie popiera sprawę niepodległego +państwa
Arabów w Palestynie i żąda natychmiastowego zburzenia
ściany Ariela Szarona, zbudowanej na ziemiach Palestyńczyków.
Norweska Partia Pracy znana jest z oskarżeń pod
adresem rządu Izraela o traktowanie Arabów, takie jakie
hitlerowcy stosowali wobec Żydów w czasie wojny.
W dniu zbrodni masowego mordu, Breivik ogłosił „Europejską deklarację niepodległości” pod pseudonimem
„Andrew Brewick”, w której popiera skrajny syjonizm,
prawicowy populizm, a przede wszystkim jest wyrazem
skrajnej islamo-fobii. Nawołuje on do zniszczenia Islamu
(mimo tego, że Islam stanowi blisko ćwierć wszystkich
ludzi na Ziemi), oraz „Eurabii”, jaki i „różnorodności kultury” – niby w obronie „Chrześcijańskiej Europy”. Prokuratura norweska ma zamiar oskarżyć Breivika o „zbrodnie
przeciwko ludzkości”.
Szerzą się pogłoski o tajnych grupach psychopatów
manipulowanych przez służby Izraela w celu niszczenia
przeciwników, takich jak Norweska Partia Pracy, krytycznej wobec anty-palestyńskiej polityki Izraela. Schemat
używania psychopatów lub fanatyków wszelkiego rodzaju, zwłaszcza ludzi młodych, w celach przekraczających
ich wyobraźnię, był udokumentowany w filmie pod tytułem „Mandzhrian Candidate”.

Natomiast sprawa symbiozy USA z komunistycznymi
Chinami naturalnie ma zupełnie inny charakter niż oś
USA-Izrael. Stosunki USA-Chiny należą do najważniejszych na świecie, ponieważ dotyczą dwóch największych
gospodarek na globie, które są uzależnione od siebie w
wysokim stopniu.
Obecnie Chiny są największym inwestorem w amerykańskie bony skarbowe, w wysokości blisko 700 miliardów dolarów, a jednocześnie są przez niektórych oskarżane o manipulacje monetarne w celu sztucznego zaniżania wartości waluty chińskiej w stosunku do dolara,
żeby utrzymać wysoki poziom eksportu z Chin do USA.
Istnieją obawy, że krytyka polityki monetarnej Chin
przez polityków w USA może spowodować obniżenie zakupów amerykańskich bonów skarbowych przez rząd
Chin w momencie, kiedy USA jest uzależnione od kredytów chińskich z powodu osłabienia gospodarki amerykańskiej przez pasożytniczą działalność banksterów, taką jak „szwindel na trylion dolarów” nieściągalnymi długami hipotecznymi, oraz masowy eksport stanowisk pracy z USA do Chin i innych krajów taniej robocizny.
Dzięki eksportowi produkcji z USA, Chiny stały się w
stosunkowo krótkim czasie potęgą gospodarczą, o której
tacy ekonomiści jak Peter Schiff piszą, że za pięć lat może prześcignąć gospodarkę USA. Na razie USA mają
największą gospodarkę na świecie, jak też największe siły zbrojne, na które wydają więcej pieniędzy, niż suma
wydatków na obronę narodową wszystkich państw razem
wziętych.
Obecnie rząd prezydenta Obamy jest krytykowany,
że poświęca zbyt mało wagi na stosunki Ameryki z Chinami. Gospodarki Chin i USA nie mogą funkcjonować
jedna bez drugiej. W obecnej chwili, kiedy Amerykanin
wydaje dolara, to fabrycznie w tym 47 centów pochodzi
z kredytów zagranicznych, głównie chińskich. Z tego powodu Putin nazywa USA pasożytem międzynarodowym,
który nie powinien kontrolować waluty rezerwowej świata.
Ekonomiści boją się niepotrzebnych zatargów słownych między Waszyngtonem i Pekinem, ponieważ
wszelkie zatargi między nimi, w obliczu faktycznie istniejącego sprzężenia gospodarek obydwu tych państw, byłoby bardzo szkodliwe dla obydwu stron. Tak więc, zupełnie odmienny charakter mają symbioza USA-Chiny
i USA-Izrael, mimo tego, że istnieją równocześnie.
£
http://www.pogonowski.com/
[02.08.2011]
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PRZEGLĄD
GLOBALNA KATASTROFA EKONOMICZNA W PRZYGOTOWANIU
Obecny system finansowy, który tworzy pieniądze
jako dług, jest głównym narzędziem Finansjery służącym do ustanowienia jednego rządu światowego.
Nie tylko Stany Zjednoczone zmierzają do upadku
ekonomicznego. Cały świat dąży do potężnego gospodarczego krachu i trzeba ostrzec ludzi żyjących na ziemi
o nadchodzącej katastrofie ekonomicznej, która przejdzie
przez glob. Obecny system finansowy świata opiera się
na długu i pojawiają się alarmujące znaki, że gigantyczna
globalna bańka długu wkrótce pęknie. W dodatku światowe ceny kluczowych surowców, od których zależą
główne gospodarki na Ziemi, rosną bardzo szybko. [...]
Wzrost cen ropy naftowej wywoła znowu nierównowagę w globalnym systemie finansowym. Ale to nie tylko
cena ropy naftowej spowoduje katastrofę ekonomiczną.
Światowe ceny żywności mogą być potencjalnie nawet
bardziej niepokojące. W czasie, gdy Państwo to czytają,
na świecie jest około 3 miliardów ludzi, którzy żyją za równowartość 2 dolarów dziennie lub mniej. Ludzie ci nie mogą zaakceptować faktu, że ceny żywności będą po prostu
rosły. (Była to podstawowa przyczyna rewolty w Egipcie
na przykład, gdzie 60 do 80 procent dochodów ludzi przeznaczanych jest na zakup żywności, w porównaniu do 10
do 20 procent w krajach uprzemysłowionych).
Światowe ceny żywności rosną. Według Organizacji
Narodów Zjednoczonych rosły one przez ostatnie 8 miesięcy. W ostatnim miesiącu osiągnęły nowy rekord
wszechczasów. Wielu ludzi zaczyna obawiać się, że możemy znajdować się właśnie we wczesnej fazie głównego światowego kryzysu żywnościowego.
Ceny prawie wszystkich głównych artykułów rolnych
rosły w ciągu ostatniego roku:
• cena kukurydzy podwoiła się w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
• cena pszenicy wzrosła więcej niż dwukrotnie w ciągu ubiegłego roku,
• cena soi wzrosła o około 50% od ostatniego czerwca,
• cena bawełny wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu
ubiegłego roku,
• cena soku pomarańczowego wzrosła dwukrotnie od
2009 r.,
• cena cukru jest najwyższa od 30 lat.
Niestety, produkcja żywności w większości krajów
świata w znacznym stopniu zależy od ropy naftowej, więc
jeżeli ceny ropy idą w górę, kryzys żywnościowy będzie
nawet gorszy. Przygotujcie się na to, co nadchodzi.
Światowa elita i nasi politycy mogliby zrobić coś w tej
sprawie, gdyby naprawdę chcieli, ale wydaje się, że
w obecnej sytuacji czują się doskonale. Na dodatek, największy obecnie kryzys zadłużenia jest gorszy od tego,
co było kiedykolwiek wcześniej.
Wszystkie główne światowe banki centralne gorączkowo „drukują pieniądze”, próbując „owinąć w papier” ten
kryzys, ale to nie rozwiąże problemu. (Nowe pieniądze
powinny być emitowane tylko wtedy, gdy reprezentują
nową produkcję.)
Większość Amerykanów nie zdaje sobie z tego sprawy, ale obecnie Europa znajduje się w trudnej sytuacji
ekonomicznej. Grecja i Irlandia już by się załamały, gdyby nie zostały dofinansowane, a obecnie Portugalia znalazła się na krawędzi przepaści. Odsetki od 10-letnich
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obligacji portugalskich wynosiły teraz ponad 7% przez
około trzy tygodnie i większość analityków uważa, że jest
to tylko kwestia czasu, zanim Portugalia zostanie zmuszona do przyjęcia dofinansowania.
Gdy cała światowa gospodarka doświadcza zwolnienia z powodu rosnących cen ropy naftowej, pół tuzina
krajów europejskich byłoby niezdolnych do spłacania długów bez dofinansowania. Zbliża się dzień rozrachunku
w Europie, a kiedy nadejdzie, oddźwięk odczują wszyscy
ludzie na świecie. Euro już znajduje się na bardzo niepewnym gruncie i to, czy jest w stanie przetrwać nadchodzący kryzys, czy nie, jest kwestią otwartą.
Największy problem długu mają Stany Zjednoczone.
Barack Obama przewiduje, że deficyt budżetu federalnego na ten rok fiskalny będzie nowym rekordem wszechczasów i wyniesie 1,65 biliona dolarów. Oczekuje się, że
całkowity dług narodowy USA przekroczy 15 bilionów dolarów pod koniec tego roku fiskalnego. Czy nie powinniśmy mieć jakiejś uroczystości na tę okoliczność? 15 bilionów dolarów jest pewnym osiągnięciem.
Większość Amerykanów nie jest nawet w stanie wyobrazić sobie tak dużego długu. (Na przykład, gdybyśmy
wydawali 15 bilionów dolarów po jednym dolarze na sekundę, potrzebowalibyśmy na to 475 tysięcy lat...)
Ale Stany Zjednoczone nie są same. Gdziekolwiek
nie spojrzeć, morze długu zalewa planetę. Obecny światowy system finansowy jest całkowicie oparty na długu.
Gdyby całkowita suma długu stale nie wzrastała, system
by się załamał. Jeśli znaleziono by jakiś sposób, żeby
utrzymać ten system wiecznie (co jest niemożliwe), wielkość światowego długu rosłaby nieskończenie.
Światowe Forum Ekonomiczne mówi, że całkowita
wielkość długu musi wzrosnąć o kolejne 100 bilionów dolarów w ciągu następnych dziesięciu lat, żeby „wesprzeć”
przewidywany „wzrost ekonomiczny” na świecie, który
jest oczekiwany przez uczestników Forum.
Cały światowy system finansowy jest gigantyczną
1
machinacją Ponziego . Jest on zaprojektowany tak, by
każdego zniewolić wiecznym długiem. Jeśli w którymś
momencie spirala długu zostanie przerwana w jakiś znaczący sposób, będziemy świadkami katastrofy ekonomicznej, w stosunku do której to, co wydarzyło się
w 2008 r., będzie wyglądało jak niedzielny piknik.
Komentarz redakcji: Finanse oparte na długu są
mostem, który prowadzi nas od wolnego społeczeństwa
do całkowitej dyktatury. Jedyną rzeczą, której obawia się
Finansjera, jedyną rzeczą, która może zatrzymać ją w jej
planach podboju świata, jest reforma obecnego systemu
finansowego, ustanowienie uczciwego, wolnego od długu
systemu monetarnego, według zasad Kredytu Społecznego. Wtedy można zrozumieć całą wagę rozwiązania
Kredytu Społecznego i wagę propagowania i szerzenia
wiedzy na jego temat.
„Michael”, maj-czerwiec-lipiec 2011, s. 46-47.
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Charles Ponzi (1882-1949), emigrant z Włoch, który przybył
do USA w 1903 r. W 1920 r. stworzył pierwszą piramidę finansową, w której inwestorów spłacało się pieniędzmi uzyskanymi
od kolejnych osób, a cały mechanizm sprawnie funkcjonował
przy stałym napływie gotówki (przyp. tłum.).

PRZEGLĄD
¢ Louis Even
KREDYT SPOŁECZNY NIE JEST MONOPOLEM PAŃSTWA
Kredyt Społeczny nie oznacza zamiany monopolu
bankowego na finansowy monopol państwa. To nie rząd
będzie emitował pieniądze zgodnie ze swoimi własnymi
zachciankami i celami.
Do zastosowania zasad Kredytu Społecznego rząd
powoływałby członków Narodowego Biura Kredytowego
(którym, służąc potrzebom Kanady, mógłby być Bank of
Canada). Ci powołani członkowie zapewnialiby zgodność
systemu monetarnego z celami wyznaczonymi Biuru
przez prawo, zapewniając, by pieniądze odzwierciedlały
w każdym czasie fakty dotyczące produkcji i konsumpcji.
Oznacza to siłę nabywczą, która gwarantowana jest
każdej osobie w postaci okresowej dywidendy oraz
rabat stosowany do wszystkich cen detalicznych (żeby dostosować je do obecnej całkowitej siły nabywczej konsumentów). Rabat ten jest określany matematycznie od jednego okresu do następnego, zgodnie ze
wskaźnikiem całkowitej konsumpcji i produkcji.
Kiedy rabat zostaje określony, Narodowe Biuro Kredytowe kontynuowałoby swoje działania bez żadnej ingerencji ze strony rządu, posługując się tylko statystyką
(faktami), dotyczącą produkcji i konsumpcji. Biuro nie narzuca ani nie kontroluje faktów (nie mówi ono, co mają robić producenci czy konsumenci); ono tylko obserwuje
i rejestruje. Fakty powstają z powodu wkładu finansowego
wolnych producentów i konsumentów. Będą one zastosowane do wszystkich cen. Ponadto ceny te nie będą
ustalane przez Narodowe Biuro Kredytowe. Będą dalej
ustalane przez samych producentów, zgodnie z kosztami
produkcji.

Podobnie jak sprawiedliwość jest wymierzana publicznie, tak i Narodowe Biuro Kredytowe wydawałoby
okresowe komunikaty dotyczące księgowości kraju. Na
nich oparte byłyby rabaty i dywidendy.
Rząd otrzymywałby dalej pozwolenie na wydawanie
pieniędzy na prace i usługi publiczne od wybranych
przedstawicieli narodu. Zamiast brać pod uwagę możliwości opodatkowania dochodów obywateli, rządy i parlamenty uwzględniałyby zdolność produkcyjną kraju i jego
fizyczne możliwości, które odpowiadają potrzebom publicznym, kontynuując także odpowiedź na potrzeby prywatne. Innymi słowy, rządy i parlamenty opierałyby swoje
decyzje na rzeczywistości. Narodowe Biuro Kredytowe
ustanawiałoby po prostu obieg kredytu w harmonii z tymi
decyzjami, zarówno dla prywatnej, jak i publicznej produkcji i konsumpcji.
Nie istnieje najmniejsza możliwość zastosowania
tego mechanizmu na rzecz dyktatury. Na tym polega
różnica między Kredytem Społecznym a socjalizmem. Socjalizm ustanawia plany, do których obywatele muszą się dostosować i jest to system przemocy. Kredyt Społeczny traktuje obywateli jako udziałowców w produkcji narodowej i nie nakazuje niczego w żaden sposób. Przedstawia obywatelom po
prostu okresowy komunikat dotyczący krajowej
księgowości i dostarcza im dywidendy.
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„Michael”, maj-czerwiec-lipiec 2011, s. 47.

¢ Konstanty Czawaga
HOŁD POMORDOWANYM PROFESOROM POLSKIM
NA WZGÓRZACH WULECKICH
Modlitwa w niezwróconym kościele
3 lipca, przed odsłonięciem długo oczekiwanego pomnika polskich profesorów lwowskich, abp Mieczysław
Mokrzycki przewodniczył Mszy św. w niezwróconym łacinnikom kościele św. Marii Magdaleny we Lwowie.
W koncelebrze brał też udział greckokatolicki biskup
wrocławsko-gdański Włodzimierz Juszczak, który przybył
z delegacją miasta Wrocławia. We wspólnej modlitwie
uczestniczyli krewni pomordowanych, rektorzy i profesorowie ze Lwowa i Polski, jak również ambasador RP na
Ukrainie Henryk Litwin. Obecny był również ambasador
Ukrainy w Polsce Markijan Malski.
Arcybiskup Mokrzycki podkreślił w homilii, że profesorowie Uniwersytetu Jana Kazimierza, Politechniki
Lwowskiej i innych uczelni Lwowa należeli do kultury,
która niosła przesłanie większe niż jakakolwiek pamięć.
Kultura ta wywodzi się z charakterystycznego dla chrześcijaństwa uniwersum, gdzie rozum i wiara niosą dobrą
nowinę dla wszystkich – czyli Ewangelię o zbawieniu,
trwaniu na wieki. […]
Mówiąc o życiu pomordowanych profesorów lwowskich uczelni, metropolita zaznaczył, że pamięć ta ma
charakter nadziei, która nie tylko owocuje u potomków,
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ale także uczy i wskazuje sens życia. „Dlatego dzisiaj, w
70-lecie pamięci o pomordowanych bohaterach, przychodzimy do Jezusa i w Nim odnajdujemy sensowność
ludzkiej śmierci, która przerywa sensowne życie” – mówił
hierarcha. „Ewangelia jest jedynym lekarstwem na egoizm ludzkich postaw” – pouczał abp Mokrzycki.
W Ewangelii mieści się patriotyzm, umiłowanie własnej
ojczyzny, umiłowanie tego, co najpiękniejsze – przyczynia się do szacunku wobec innych, którzy miłują to, co
mają rozumne i najpiękniejsze. „Prawdziwa miłość rodziny i Ojczyzny jest zgodna z Ewangelią, wobec której
sprzeciwia się jakikolwiek nacjonalizm – zaznaczył arcybiskup. – Przemoc, nienawiść i wrogość wobec Boga i
bliźnich jest nieewangeliczna, a tym samym, nierozumna.
Pamiętajmy w chrześcijańskiej nadziei o świadectwie życia i śmierci profesorów Lwowa. Tak dla nich, jak i dla
nas, pamięć ta odnajduje swoje uzasadnienie jedynie w
Jezusie Chrystusie”.
Odsłonięcie i poświęcenie monumentu bez tablicy
O ile prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz pragnął
zdobyć kolejne poparcie Kresowiaków, na tyle Andrij Sadowyj dokładał starań, ażeby zmniejszyć nacisk marginalnych, jednak głośnych środowisk antypolskich,
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zwłaszcza niektórych osób ze „Swobody”. Doprowadziło
to do tego, że w miejscu uroczystości nie wystawiono
nawet flag państwowych Ukrainy i Polski, nie wykonano
hymnów narodowych, nie wymieniono obecnych na uroczystości ambasadorów czy krewnych zamordowanych
polskich profesorów. Od razu zauważyliśmy, że na uroczystości nie było przedstawicieli Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa RP. W konsekwencji, w Parku Studenckim Politechniki Lwowskiej zobaczyliśmy niedokończony jeszcze pomnik bez żadnego napisu. […]
Rektor Politechniki Lwowskiej prof. Jurij Bobało podkreślił, że wzniesiony w Parku Studenckim monument
jest wspólną inicjatywą prezydentów Wrocławia i Lwowa
– Rafała Dutkiewicza i Andrija Sadowego, którzy dokonali jego uroczystego odsłonięcia. Pomnik został poświęcony przez trzech biskupów – lwowskiego metropolitę
rzymskokatolickiego Mieczysława Mokrzyckiego, grekokatolickiego arcybiskupa lwowskiego Igora Woźniaka i
greckokatolickiego biskupa wrocławsko-gdańskiego Włodzimierza Juszczaka. Monument autorstwa krakowskiego rzeźbiarza prof. Aleksandra Śliwy usytuowano na
niewielkim kamiennym placu. Przedstawia on bramę
zbudowaną z 10 przykazań oraz metalowy odlew kopii
rozkazu rozstrzelania profesorów. […]

Pomnik pomordowanych profesorów polskich na Wzgórzach
Wuleckich we Lwowie.
Fot. K. Czawaga

„Kurier Galicyjski.
Niezależne pismo Polaków na Ukrainie”
2011, nr 13 (15 VII-28
VII), s. 8-9.
Skróty pochodzą od
redakcji „NO”.

¢ Konstanty Czawaga
OBCHODY 10. ROCZNICY WIZYTY BŁ. JANA PAWŁA II WE LWOWIE
10. rocznicę wizyty bł. Jana Pawła II do Lwowa
katolicy dwóch obrządków tego miasta obchodzili
osobno. Uroczystościom z udziałem wiernych Kościoła rzymskokatolickiego przewodniczył legat papieski kardynał José Saraiva Martins, emerytowany
prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, a obchodom ukraińskich grekokatolików przewodniczył
zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła grekokatolickiego,
abp większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk.
„Celem mojej wizyty jest uczczenie 10. rocznicy wizyty Jana Pawła II na Ukrainie, którą bardzo kochał i szanował” – powiedział po przybyciu na lotnisko we Lwowie
24 czerwca kardynał Martins. Już w tym dniu we lwowskim muzeum historii religii kardynał Martins oraz arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki, wieloletni sekretarz
osobisty Jana Pawła II, a dziś metropolita lwowski
uczestniczyli w otwarciu wystawy pt. „Biały pielgrzym
z Watykanu”. „Wystawa została zorganizowana dzięki
pomocy i wielkiemu zaangażowaniu arcybiskupa Mokrzyckiego, który wypożyczył dla ekspozycji wiele rzeczy
osobistych i zdjęć bł. Jana Pawła II” – powiedziała Rusłana Bubriak, kurator wystawy. W otwarciu wystawy
uczestniczyło duchowieństwo, przedstawiciele świata
akademickiego, młodzież oraz władze lokalne.
25 czerwca, po południu kardynał Martins w katedrze
lwowskiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
odprawił Liturgię Słowa i wygłosił homilię. W koncelebrze
byli: arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki, arcybiskup Nikola Eterovič, były nuncjusz apostolski na Ukrainie, a obecnie sekretarz generalny Synodu Biskupów,
biskup łucki Marcjan Trofimiak, biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Leon Mały. Na uroczystość przybyli też
przewodniczący miasta Lwowa Andrij Sadowyj i pełniący
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obowiązki konsula generalnego RP we Lwowie Andrzej
Drozd.
Przed relikwiami bł. Jana Pawła II rzymski purpurat
powiedział: „Wraz z dzisiejszą uroczystością nowy błogosławiony Jan Paweł II będzie jeszcze bliżej waszej
wspólnoty. I wy także możecie mieć Go na co dzień „pod
ręką”. On będzie z wami i będzie modlić się za was.
W tym samym czasie, jego szczególna obecność poprzez znaczące relikwie, zbliży was jeszcze bardziej do
Boga i będzie towarzyszyć wam w codziennym chrześcijańskim życiu. Wierzę, że bł. Jan Paweł II jest szczególnie zadowolony ze swojej obecności, w ten sposób,
w waszej katedrze. Wszyscy wiemy, że Papież ofiarował
się w szczególny sposób Maryi, Matce Bożej, a wasz kościół jest poświęcony Matce Bożej Łaskawej, Opiekunce
miasta Lwowa. On pragnął ukoronować obraz, umieszczony w waszej katedrze, podczas apostolskiej podróży,
którą dokonał na Ukrainę w 2001 roku. Mówiąc o tym obrazie, powiedział: „Wkrótce ukoronuję obraz, znany, słynący łaskami Matki Bożej Łaskawej, Opiekunki Lwowa.
Niech Jej opieka stale ochrania to miasto i całą Ukrainę”.
A teraz bł. Jan Paweł II zawsze będzie powtarzać te same słowa do wszystkich tych, którzy przyjdą pokłonić się
i modlić się przed jego relikwiami” – zaznaczył kardynał
Martins. Na zakończenie homilii życzył: „Dziś, gdy
umieszczamy relikwie bł. Jana Pawła II, wielkiego papieża i wielbiciela Matki Bożej w waszej katedrze, chciałbym
również wam zaproponować nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej. Nasz błogosławiony doświadczył siły Jej
wstawiennictwa i opieki matczynej. Tej samej opieki
i orędownictwa, my również możemy doświadczyć w naszym codziennym życiu. Dziś przynieśliśmy ze sobą nasze obawy, nasze oczekiwania i nasze cierpienia, które
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składamy w ręce błogosławionego Jana Pawła II i Matki
Bożej, aby orędowali za nami u Pana Jezusa, abyśmy
mogli żyć w pokoju i jedności”.
Kardynał Martins poprowadził procesję z relikwiami
bł. Jana Pawła II wokół katedry lwowskiej. Później zostały one umieszczone w kamiennym klęczniku, w bocznej
kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Obok obrazu Pani
Jasnogórskiej teraz można zobaczyć też papieski pas
i laskę pasterską Jana Pawła II.
Następnie odbył się występ ukraińskiego chóru „Dudaryk”. Potem arcybiskup Nikola Eterovič odprawił Mszę
św. i wygłosił kazanie. Zaznaczył, że podczas swej wizyty do Lwowa, bł. Jan Paweł II beatyfikował arcybiskupa
Józefa Bilczewskiego i ks. Zygmunta Gorazdowskiego,
których kanonizował Benedykt XVI.
26 czerwca, w katedrze łacińskiej kardynał Martins
przewodniczył Mszy św. dziękczynnej za wizytę Jana
Pawła II we Lwowie i beatyfikację papieża Polaka oraz
wygłosił piękne kazanie. Z okazji uroczystości Bożego Ciała odbyła się procesja ulicami miasta Lwowa (po raz drugi
od zakończenia II wojny światowej – red.) od bazyliki metropolitalnej do figury Matki Bożej, dalej do Uniwersytetu,
gdzie rektorem był św. Józef Bilczewski. Stąd procesja
przeszła przez park Kościuszki pod kościół św. Marii Magdaleny, który do dziś nie został zwrócony wiernym.

Nad zaryglowanymi drzwiami tej świątyni wierni
umieścili słowa bł. Jana Pawła II: „Nie lękajcie się.
Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”.
Metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki apelował
do władz ukraińskich o zwrot kościoła i złożył podziękowanie kardynałowi José Saraiva Martinsowi za przewodniczenie uroczystościom we Lwowie.

Koncelebransi Mszy św. podczas wniesienia relikwii
bł. Jana Pawła II. Fot. Konstanty Czawaga
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Kurier Galicyjski. Niezależne pismo Polaków na Ukrainie”
2011, nr 12 (30 VI-14 VII), s. 17.

¢ Ks. Witold Kowalów
ZNACZENIE WOŁYNIA DLA KOŚCIOŁA, POLSKI I UKRAINY
II
3. MIEJSCE WOŁYNIA W DRAMACIE NOWOCZESNEJ UKRAINY
Księstwo Halicko – Włodzimierskie. [...]
Beresteczko. [...]
Z Wołynia pochodzi najwybitniejsza poetka ukraińska
Łesia Ukrainka – Łarysa Kosacz. [...]
Wołyński ból nie jest tylko dramatem Polaków, tych
zamordowanych tam w 1943 roku i tych, którzy musieli
go opuścić na zawsze. Jest to także ból Ukrainy. Ukrainy
podzielonej. [...]
4. WSPOMNIENIE Z MOJEJ PRACY NA WOŁYNIU
Trudno w kilku zdaniach opisać czy opowiedzieć
o swojej 19-letniej pracy na Wołyniu, w Ostrogu. Od samego początku pracuję w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrogu (nad Horyniem). Trzeba by jakoś oddać atmosferę i dzieło dziesiątek ludzi tworzących tę parafię. Jest to spory kawałek życia. Przez cały ten czas, poznając wielu dobrych ludzi i ich kulturę, ich
dziedzictwo i historię, uczę się, czym jest dar wiary, dzielę się nim i dziękuję Bogu za to.
4.1. „WOŁANIE Z WOŁYNIA”
W listopadzie-grudniu 1994 r. rozpocząłem wydawanie dwumiesięcznika „Wołanie z Wołynia”, który obecnie
jest pismem religijno-społecznym rzymskokatolickiej diecezji łuckiej. Od 1997 r. zajmuję się także wydawaniem
książek w ramach „Biblioteki »Wołania z Wołynia«”. Niedawno ukazał się 71 tom tej serii wydawniczej.
4.2. OSTROGSKA LISTA KATYŃSKA
Od kilku lat kompletuję informacje do tzw. Ostrogskiej
Listy Katyńskiej1. Dnia 25 kwietnia 2010 r. zostały przy
kościele w Ostrogu posadzone dęby pamięci. Tragedia
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smoleńska dopisała nową treść do tych obchodów. Obchody w Ostrogu były zaplanowane jeszcze przed katastrofą pod Smoleńskiem.
Mój artykuł „Ostrogska Lista Katyńska” spotkał się z
żywym odzewem – na łamach „Wołania z Wołynia” opublikowaliśmy już kilka uzupełnień do niego.
4.3. TRUDNOŚCI I PRZESZKODY
W zasadzie od końca lat 80-tych XX wieku nasza parafia (ja rozpocząłem pracę w niej 13 czerwca 1992 r.)
może względnie swobodnie działać. Niemniej od samego
początku mej pracy na Ukrainie, zarówno parafia, jak i ja
osobiście, doświadcza różnych trudności zewnętrznych
i wewnętrznych.
Wiele lat utrudniano nam rozpoczęcie odbudowy budynku plebanii przy kościele farnym w Ostrogu. Współcześni nacjonaliści ukraińscy razem z parafią prawosławną będącą w jurysdykcji UKP KP chcieli nam zabrać
część terenu przykościelnego, dzierżawionego przez naszą parafię. Ani budynku kościoła, ani terenu przykościelnego, nam nie oddano – chociaż teren ten jest we
władaniu katolików od 1440 roku ! Nie zostały naprawione
skutki komunistycznego bezprawia! Jest to bardzo trudna
sprawa. „Res clamat ad dominum” – „Rzecz woła do właściciela” – jest to część naszego „Wołania z Wołynia”.
W pierwszych latach pracy na Wołyniu stosowano
względem nas prowokacje związane z usiłowaniem
sprzedaży starych rzeźb. Jesteśmy poddawani inwigilacji
przez służby specjalne. Stosowane są naciski i szantaż
względem niektórych osób współpracujących z naszym
pismem „Wołanie z Wołynia”.
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4.4.PROCES BEATYFIKACYJNY SŁUGI BOŻEGO
KS. WŁADYSŁAWA BUKOWIŃSKIEGO
Wielką łaską w tym okresie dwóch dekad był mój
skromny udział w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego
ks. Władysława Bukowińskiego – byłem członkiem Komisji
Historycznej tego procesu. Proces na szczeblu diecezjalnym w Krakowie zakończył się 8 marca 2008 roku. Proces
obecnie jest Rzymie. Wicepostulator ks. Dr Jan Nowak
napisał tzw. Positio, które obecnie jest tłumaczone na język włoski. Zbieranie materiałów nt. Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego i dążenie do zainicjowania procesu beatyfikacyjnego na przełomie wieku XX i XXI było ciekawym doświadczeniem, które stało się moim udziałem.
Wydałem dwa tomy materiałów i relacji o Słudze Bożym ks. Władysławie Bukowińskim, którym nadałem tytuł
„Spotkałem człowieka”, wzięty od wyrażenia w jednym
2
z świadectw o tym heroicznym kapłanie. Dwukrotnie
wydaliśmy słynne „Wspomnienia z Kazachstanu” ks. Bukowińskiego – raz pod oryginalnym tytułem „Do moich
przyjaciół”3, drugi raz razem z „Zapiskami z Kazachstanu” Sługi Bożego o. Serafina Kaszuby OFMCap.4 Chodząc po śladach obu tych Sług Bożych, którzy pracowali
m.in. na Wołyniu, uczę się pokory wobec tajemnicy wiary
w Boga w człowieku.
5. PODZIĘKOWANIE
Chociaż od ponad dwóch lat nie jestem obywatelem
Polski, miałem zaszczyt w ostatnich dniach wziąć udział
w dwóch patriotycznych uroczystościach w Polsce.
W niedzielę, 7 listopada 2010 r., w mojej rodzinnej
parafii Poronin na Podhalu odprawiłem uroczystą Mszę
św. i poświęciłem tablicę pamiątkową ku czci ks. Michała
Stanisława Głowackiego „Świętopełka”, wybitnego ludoznawcy i jednego z organizatorów Powstania Chochołowskiego w 1846 roku. Ów kapłan jest autorem pierwszego zapisu legendy o śpiących rycerzach w Tatrach.
5
Nb. tej postaci poświęciłem swoją pracę magisterską.
Po uroczystości odbyła się prezentacja książki pt.
„Ks. Michał Głowacki a powstanie chochołowskie” pod
red. Bronisława Chowańca-Lejczyka, będącej pokłosiem
konferencji naukowej, która odbyła się w 2006 roku.
We wtorek, 9 listopada 2010 r., wziąłem udział
w Święcie Szkoły Zespołu Szkół nr 70 w Warszawie przy
ul. Bajkowej 17/21 połączonym z poświęceniem sztandaru i nadaniem Gimnazjum nr 106 imienia 19 Pułku Ułanów Wołyńskich. Przewodniczyłem Mszy św. w kościele
pw. Matki Bożej Anielskiej w Warszawie-Radości (ul.
Wilgi 14), odprawiając ją w intencji z zmarłych oficerów
i żołnierzy 19 Pułku Ułanów Wołyńskich. Sztandar Gimnazjum nr 106 poświęciłem razem z miejscowymi duszpasterzami, ks. Prob. Kazimierzem Sokołowskim i ks.
Wikariuszem Kasicińskim. Wspomniany 19 Pułk Ułanów
Wołyńskich w okresie międzywojennym stacjonował
w Ostrogu nad Horyniem, gdzie pracuję.
„Wołanie z Wołynia”, pismo religijno-społeczne, które
założyłem pod koniec 1994 r., jako jeden z celów i zadań
stawia sobie utrwalanie pamięci poprzednich pokoleń,
które żyły i tworzyły na terenie diecezji łuckiej i całego
Wołynia. Najtragiczniejszą stronicą naszych dziejów jest
niewątpliwie Rok 1943.
11 listopada 2010 r. w Rówieńskim Teatrze Dramatycznym, podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości Polski, Konsul Generalny RP w Łucku p. Tomasz
Janik wręczył mi krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
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Polski „Polonia Restituta”, przyznany mi dwa lata wcześniej
przez śp. Prezydenta Polski prof. Lecha Kaczyńskiego.
Dziękując za uhonorowanie mnie tym odznaczeniem
uważałem, iż jest to wyraz uznania także dla moich
współpracowników. Do rangi symbolu urasta fakt, iż ten
order został przyznany przez śp. Prezydenta RP p. prof.
Lecha Aleksandra Kaczyńskiego. W tragedii pod Smoleń6
skiem zginęło wielu naszych przyjaciół i dobroczyńców.
Jest takie podhalańskie przysłowie: „Kto ma ksiyndza
w rodzie, tego bieda nie bodzie”. Poza książkami i zdezelowanym samochodem nic nie mam. Swoją dużą bibliotekę zapisałem w testamencie dla Instytutu Badań Kościelnych w Łucku, Oddział w Ostrogu. Pracując na Ukrainie „dorobiłem się” tylko cukrzycy. Dwadzieścia lat życia
w ciągłym stresie dało znać o sobie.
Gdy jechałem do Was, czarną sutannę oddałem kolejny raz do łatania. Niedawno księża z kurii biskupiej w
Łucku upomnieli mnie, że nie mam stroju kanonika, choć
już ponad rok jestem kanonikiem Kapituły Katedralnej w
Łucku. Mam tylko sutannę z fioletowym sznurkiem, którą
ufundowała mi mama. A więc na mnie i na mojej rodzinie
nie sprawdza się góralskie przysłowie „Kto ma ksiyndza
w rodzie…”. Jadąc tutaj, oddałem do naprawy samochód, po powrocie będę musiał się głowić, jak zapłacić
za jego naprawę. [...] Serdecznie dziękuję ks. Władysławowi Zarębczanowi za to, że mnie wyrwał na chwilę
z Ukrainy, że zapłacił mi bilet lotniczy do Rzymu.
Pracując prawie 20 lat na Ukrainie, cały czas remontuję 2 kościoły parafialne – w Ostrogu i Kuniowie. Od kilku lat odbudowuję plebanię w Ostrogu. Nie widzę końca
tych przedsięwzięć. 18 lat marzłem zimą z wiernymi. Ale
Bóg zesłał dobrych ludzi… Jedna ze wspólnot neokatechumenalnych z Równego pomogła mi zrobić i odgrodzić
tymczasową ścianą ze styropianu jedną nawę kościoła
i urządzić tam ogrzewaną elektrycznie kaplicę (45 miejsc
siedzących dla wiernych). Poprzednie zimy marzliśmy –
co odbijało się na zdrowiu parafian i moim. Wkrótce mają
być w mojej parafii głoszone katechezy neokatechumenalne. Ważniejszy jest ŻYWY KOŚCIÓŁ – wspólnota,
kapłan z Ludem Bożym.
Ostróg – Biały Dunajec – Sacrofano (Rzym),
marzec 2011 roku
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Zob.: Ks. Witold Józef Kowalów, Ostrogska Lista Katyńska. Mieszkańcy Ostroga i okolic, którzy zginęli z rąk NKWD w Katyniu, Charkowie,
Miednoje i innych miejscach kaźni, [w:] „Wołanie z Wołynia” nr 2 (93) z
marca-kwietnia 2010 r., s. 21-41.
2
Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych i
przyjaciół, zebrał i opracował ks. Witold Józef Kowalów, cz. 1, Biały
Dunajec – Ostróg 2001; cz. 2, Biały Dunajec – Ostróg 2006.
3
Ks. Władysław Bukowiński, Do moich przyjaciół. Fragmenty spuścizny
piśmienniczej, zebrał i opracował ks. Witold Józef Kowalów, Biały Dunajec – Ostróg 2001.
4
Ks. Władysław Bukowiński, Wspomnienia z Kazachstanu; O. Serafin
Alojzy Kaszuba OFMCap., Zapiski z Kazachstanu, Biały Dunajec –
Ostróg 2006.
5
Ks. Witold Józef Kowalów, Ks. Michał Stanisław Głowacki »Świętopełk« (1804-1846). Folklorysta i współorganizator powstania, Biały Dunajec – Ostróg 1999.
6
Zob.: Ks. Witold Józef Kowalów, Słowo podziękowania, [w:] „Wołanie
z Wołynia” nr 6 (97) z listopada-grudnia 2010 r. , s.10.
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¢ Stanisław Tarasiewicz
OBÓZ MŁODZIEŻOWY DLA „BIAŁYCH” VEL BAŁTÓW!
Głosząc rasistowskie i szowinistyczne hasła nacjonalistyczna młodzież z Litewskiego Związku Młodzieży Narodowej (LZMN) organizuje dla młodzieży
obóz letni w zamieszkałych w większości przez
mniejszość polską i białoruską Dziewieniszkach, na
pograniczu litewsko-białoruskim w rejonie solecznickim. Inicjatywę nacjonalistów współfinansuje rząd Litwy.
Obóz LZMN wspierają Ministerstwo Oświaty i Nauki
oraz Służba Ochrony Granicy Państwowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Hasło obozu brzmi: „Dzięki
Bogu (bogom), że urodziłem się białym!” (Ačiū Dievui(ams), kad gimiau baltas). Organizatorzy obozu nie dostrzegają jednak jego rasistowskiego wydźwięku, gdyż w
języku litewskim (na co dały się nabrać nawet niektóre
agencje informacyjne i media) może bowiem mieć też
wydźwięk patriotyczny – „Dzięki Bogu (bogom), że urodziłem się Bałtem!”.
Jeśli uznamy jednak, że słowo „baltas” w zdaniu użyto nie we właściwym przypadku i oznacza rzeczownik
(Bałt), a nie przymiotnik „biały”, co w języku litewskim
określa się tym samym słowem „baltas”, to hasło nabiera
zupełnie drugiego, rasistowskiego odcienia.
Trudno jednak przypuszczać, że organizatorzy obozu
nieświadomie dopuścili się błędu gramatycznego, ponieważ lingwistyczną opiekę nad obozowiskiem nacjonalistycznej młodzieży objął znany litewski językoznawca,
prezes „Vilniji”, dr Kazimieras Garšva. Deklarujący swoje
szczególne sympatie do Polaków na Litwie prezes organizacji zajmującej się odradzaniem litewskości na Wileńszczyźnie.
Niemniej, jeden z organizatorów obozu, Julijus Panka, prezes LZMN, przekonuje, że hasło obozowiska ma
wydźwięk narodowy, nie zaś rasistowski.
– Hasło te inspiruje być dumnym z pochodzenia bałtyckiego, co jest niezmiernie ważnym w rejonie solecznickim. Kiedyś ten region był bowiem centrum ziem bałtyckich, a dziś jest uściskany – z jednej strony słowiańską kulturą Białorusinów, z drugiej zaś strony – sztucznie narzucaną przez niektórych polityków kulturą polską,
jak też należy wspomnieć o 50 latach bolesnej rusyfikacji. Tak się już złożyło, że kultura słowiańska zadała bolesne ciosy tej ziemi. Tymczasem, my dążymy do tego,
żeby ludzie tego regionu szczycili się, że są pochodzenia bałtyckiego – tak Julijus Panka tłumaczy dla portalu
balsas.lt przekaz hasła obozu. Prezes LZMN dodaje też,
że dopatrzeć się dwuznaczności hasła mogą „tylko ludzie bardzo zepsuci wewnętrznie”, bo – jak tłumaczy –
oficjalna nazwa obozu brzmi: „Rzemiosła, Kultura i Tradycje Bałtów”.
Jednak nie tylko hasło obozowiska nacjonalistycznej
młodzieży zanosi rasizmem, ale też niektóre z zasad
imprezy trudno określić inaczej, jak tylko szowinistyczne.
Uczestnikom obozu grozi kara za używanie narkotyków,
alkoholu i… języków innych niż litewski bądź łotewski.
Jak podaje portal delfi.lt, uczestniczącej w obozie
młodzieży z Litwy i Łotwy zabrania się rozmawiać w jakimkolwiek języku słowiańskim lub germańskim. Organizatorzy obozu uważają bowiem, że Litwini z Łotyszami
muszą porozumieć się w swoich językach. Temu, kto
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jednak złamie zasadę językową obozu, jego organizatorzy obiecują „szarym mydłem wymyć gębę”.
Obóz nacjonalistycznej młodzieży współfinansuje
rządowa „Fundacja Wspierania Kultury”, zaś odbywa się
on w podlegającej Ministerstwu Oświaty i Nauki Szkole
Technologicznej i Przedsiębiorczości w Dziewiniszkach.
W święcie nacjonalistycznej młodzieżówki wzięli udział
przedstawiciele miejscowej Służby Ochrony Granicy
Państwowej oraz proboszcz parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Dziewieniszkach.
Organizatorzy obozowiska zapowiadają, że w programie pobytu młodzieży w Dziewieniszkach są przewidziane pokazy walk Bałtów oraz ich obrzędów pogańskich, ale też udział we mszy w miejscowym kościele.
W swoim komunikacie organizatorzy obozu zapowiadają, że chcą przybliżyć uczestniczącej w nim młodzieży pradawną kulturę Bałtów, ich tradycje i obyczaje.
Jednak, jak wynika z wypowiedzi Julijusa Panki, jednym
z podstawowych celów spotkania w Dziewieniszkach
jest „nawrócenie” miejscowej ludności na litewskość.
– Sprawa kultury jest pierwszorzędną, dzięki której
można odbić ten kraj. Odbić dla Litwy i dla litewskości –
powiedział dziennikarzom Julijus Panka, który uważa, że
miejscowi mieszkańcy są oszukani i myślą, że Soleczniki są polskie.
– Przecież nie jest tajemnicą, że miejscowi mieszkańcy, którzy uważają siebie za Polaków, w większości
mają litewskie korzenie. Mamy nadzieję, że przedstawiając całe bogactwo kultury Bałtów i wszystkie jej zalety
część tych ludzi przyciągniemy do siebie. Jeśli nie oni, to
przynajmniej ich dzieci będą rozmawiały po litewsku i
będą uważały się za Litwinów – powiedział dziennikarzom prezes LZMN.
***
Związek Młodzieży Narodowej jest jednym z głównych organizatorów już tradycyjnych marszy ulicami
Wilna pod hasłem „Litwa dla Litwinów”. Organizatorzy
nie ukrywają, że wybór zamieszkałego w większości
przez mniejszość polską rejonu solecznickiego na miejsce obozu nie był przypadkowy.
„16 lutego (Dzień Niepodległości Litwy – przyp. red.)
LZMN maszerował w Kownie, 11 marca (Dzień Odrodzenia Niepodległości – przyp. red.) zaś nasze hasła
wstrząsnęły Aleją Giedymina w Wilnie, 21 maja nasze
pieśni zaś rozbrzmiewały na terenie Memoriału Ponarskiego (miejsce masowej zagłady podczas II wojny światowej głównie Żydów oraz Polaków i mieszkańców Wilna
innych narodowości dokonanej przez faszystów i miejscowych kolaborantów z oddziałów litewskiej policji –
przyp. red.). A teraz nadszedł czas na rejon solecznicki,
którym obecnie rządzą nieprzechylne litewskości siły
(w rejonie rządzi niepodzielnie Akcja Wyborcza Polaków
na Litwie – przyp. red.).
Obóz organizowany przez LZMN będzie chciał udowodnić, że Ziemia Solecznicka była od wieków i jest
oraz pozostanie litewską” – czytamy w komunikacie organizatorów.
£
„Kurier Wileński. Dziennik polski na Litwie”, 28 lipca 2011
http://kurierwilenski.lt/2011/07/28/oboz-mlodziezowy-dla-„bialych”-velbaltow/
[01.08.2011]
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PRZEGLĄD
¢ Edyta Szałkowska
POLONISTYCE NA LITWIE GROZI WYGINIĘCIE
Wyniki pierwszego etapu rekrutacyjnego wykazały, że bez studentów zostało 67 programów studiów
na litewskich uczelniach wyższych. Wśród pechowych znalazła się w tym roku również polonistyka na
Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym.
W tym roku podczas pierwszego etapu rekrutacji
żadna osoba nie zgłosiła się na studia polonistyczne na
UWP. Filologia polska walczy o przetrwanie od ubiegłego
roku akademickiego, kiedy to zgłosiły się zaledwie cztery
osoby. Zgodnie z wymogami grupa ma liczyć 8 osób,
jednak wówczas filologię polską udało się zachować.
Dziś, mającą chlubną 50-letnią tradycję polonistykę na
Uniwersytecie Pedagogicznym, która przetrwała różne
okresy w dziejach Litwy, może uratować jedynie dodatkowa rekrutacja, która się odbędzie w dniach 5-8 sierpnia.
Zdaniem doc. dr Romualda Naruńca, prodziekana
wydziału slawistyki Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, wpływ na mniejszą popularność filologii polskiej ma również prowadzona w państwie polityka względem mniejszości polskiej.
– Polityka państwowa zrobiła swoje. Wszechobecna nagonka na Polaków, nowa Ustawa o Oświacie, niszczą szkolnictwo polskie od podstaw. Nauczyciel polonista jest podstawą
szkoły polskiej. Nie będzie polonistów – zniknie szkoła polska.
Do tego małymi kroczkami zmierzają nasze władze. Okazuje
się, że na przykład język irański jest na Litwie bardziej potrzebny niż polski – oburza się w rozmowie z „Kurierem” doc. dr Romuald Naruniec.

Jak podaje Ministerstwo Oświaty i Nauki, od lat liderami pozostają Uniwersytet Wileński, Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina, Kowieński Uniwersytet
Technologiczny, Uniwersytet im. Witolda Wielkiego.
Najwięcej koszyczków powędrowało na ekonomię,
medycynę i prawo na uniwersytetach. Jeśli chodzi o kolegia – na kierunki: komunikacja wizualna, techniczna
eksploatacja pojazdów, gospodarka leśna, księgowość i
zarządzanie żeglugą morską.
Wśród ubiegających się o indeksy studenta wciąż
przodują nauki społeczne, nadal mało chętnych jest studiowania na kierunkach technicznych.
Jak poinformowała wiceminister oświaty Nerija Putinaitė, w tym roku już podczas pierwszego etapu rekrutacji rozdano wszystkie koszyczki na uniwersytetach, w kolegiach tymczasem pozostał jedynie kierunek artystyczny, a mianowicie – tańce. W ubiegłym roku po pierwszym
etapie rekrutacji pozostawały jeszcze setki finansowanych przez państwo miejsc w kolegiach. Dlatego w ciągu
drugiego etapu rekrutacji i podczas rekrutacji dodatkowej
w tym roku zaoferuje się mniej finansowanych przez
państwo miejsc na uczelniach niż w latach poprzednich.
– Drugi etap zależy od tego, ilu przyszłych studentów podpisze umowy z uczelniami. Obecnie ubiegający się o studia
otrzymali po dwie oferty – jedno finansowane z budżetu państwa miejsce i jedno płatne. Możliwe, że niektórzy wybiorą płatne, ale bardziej atrakcyjne dla nich studia i zrezygnują z nieodpłatnych – powiedziała Putinaitė.

Nie cieszą się popularnością w tym roku również studia magisterskie na polonistyce. Podjęły się ich zaledwie
dwie osoby, choć państwo przeznacza na nie w tym roku
4 koszyczki.
Jak nas poinformował prof. Gintautas Kundrotas,
dziekan wydziału filologicznego WUP, tendencja zmniejszania się liczby chętnych utrzymuje się na wszystkich filologiach. Większą popularnością w tym roku cieszy się
jedynie język niemiecki, na co, jak przypuszcza, zapewne
wpłynęło otwarcie rynku pracy przez Niemcy w maju br.

Drugi etap rekrutacji podstawowej potrwa jeszcze do
30 lipca. Jeśli pozostaną wolne finansowane przez państwo miejsca na uczelniach, w dniach 5-8 sierpnia zostanie zorganizowana rekrutacja dodatkowa. Udział w niej
mogą wziąć wyłącznie osoby, które zarejestrowały się w
tym roku w systemie rekrutacyjnym. Ale formularze będą
musiały wypełnić na nowo.
W ogólnokrajowej rekrutacji uczestniczą w tym roku
44 państwowe oraz prywatne szkoły wyższe: 21 uniwersytetów i 23 kolegia.

– Nawet filologia angielska w tym roku nie cieszyła się taką
popularnością jak zwykle. Ledwo udało się również zebrać grupę na rusycystyce – zaznaczył dziekan.

START FILII UB

Jeśli chodzi o ogólne tendencje, mimo z roku na rok
zmniejszającej się liczby maturzystów, w tym roku uczelnie wyższe przeżyły prawdziwe oblężenie.
– W tym roku w ogólnokrajowym systemie rekrutacyjnym
zarejestrowało się ponad 44 tys. osób. Zakwalifikowało się 37
tys. 896, o 2 tys. 619 więcej niż w roku ubiegłym. 26 tys. 577
osób z ogólnej liczby – to tegoroczni maturzyści. Na studia dostało się 30 tys. 774 osób, z nich 18 tys. 380 – na finansowane
przez państwo miejsca – podała w rozmowie z naszym dziennikiem tegoroczną statystykę Lina Lengvenienė, rzecznik prasowy Litewskiego Stowarzyszenia Uczelni Wyższych ds. Rekrutacji Ogólnej.

67 programów studiów na uniwersytetach i w kolegiach nie doczekało się ani jednego przyszłego studenta.
Najwięcej – w Kolegium Biznesu Litwy Zachodniej, Kolegium Mariampolskim, Uniwersytecie Szawelskim, Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym.
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W tym roku po raz pierwszy w ogólnokrajowej rekrutacji uczestniczy również Filia Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie, która czekała na to przez cztery lata.
W tym roku państwo zamierza opłacić blisko 19 tys.
miejsc dla studentów pierwszego roku – 9,7 tys. na uniwersytetach i 9,2 tys. w kolegiach. Pozostali mogą wybierać płatne studia.

£
http://kurierwilenski.lt/2011/07/27/polonistyce-na-litwie-grozi-wyginiecie/
[02.08.2011]

¢ 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

ŁUCK
Na niewysokim wzniesieniu w zakolu rzeki Styr znajduje się świetnie utrzymany i zadbany zamek z trzema wieżami, wysokimi murami obronnymi i strzeleckimi gankami.
Murowany zamek powstał tu na początku XIV wieku,
a w XVI wieku podwyższono mury i wieże, dostosowując
je do nowych wymagań wojennych. Na początku XVII
wieku usunięto z wież wysokie spiczaste hełmy, a same
wieże przyozdobiono piękną renesansową, zachowaną
do dziś, attyką. Miasto Łuck przeżywało największy rozkwit po włączeniu go do Korony, tj. po 1569 roku. W XVII
wieku uległo poważnemu zniszczeniu w wyniku wojen
kozackich, a dodatkowe zniszczenia spowodowały wielkie pożary w latach 1781 i 1845.
Najważniejszym wydarzeniem w historii miasta
i zamku był trwający ponad trzy miesiące wielki zjazd koronowanych głów wielu europejskich państw, którego celem było uzgodnienie wspólnych działań mających zapobiec coraz większemu zagrożeniu ze strony Imperium
Otomańskiego. Uczestniczyli w nim: Władysław Jagiełło,
litewski książę Witold, niemiecki cesarz Zygmunt Luksemburski, król Danii Eryk VII, wielki książę moskiewski
Wasyl Wasyliewicz, wielki mistrz krzyżacki Russdorff, legat papieski, metropolita Rusi, tatarscy chanowie oraz
wielu książąt i posłów. Monarchom przeważnie towarzyszyły małżonki.
Od czasu tego zjazdu nazwa Łuck była znana w całej
Europie. Po II rozbiorze Polski Łuck znalazł się w granicach Rosji. Zamknięto wówczas wiele polskich kościołów
i klasztorów. Po 1920 roku był znów w granicach państwa polskiego aż do wybuchu II wojny światowej.
Dzisiejszy zamek wygląda podobnie, jak w jego
świetnych latach w XVII wieku, nie ma tylko dawnego pałacu książęcego, na miejscu którego postawiono potem
ładny polski dwór zwany „domem szlacheckim" i który
jest tam do dziś.
Nie zachował się do naszych czasów także sobór św.
Jana Teologa stojący niegdyś na środku zamkowego
dziedzińca. Na początku XIX wieku w północnej części
tego dziedzińca zbudowano niewielki pałac biskupów
unickich, w którym dziś mieści się interesujące muzeum
starodruków i innych zabytkowych przedmiotów.
Łucki zamek to piękny obiekt godzien zwiedzenia,
tym bardziej, że niektórzy przewodnicy znają dobrze język polski.

ROK XXI, NR 7-8 (160-161) 2011.

PODKAMIEŃ

Na szczycie góry nad miasteczkiem Podkamień, leżącym pomiędzy Brodami i Krzemieńcem, znajduje się dawny dominikański klasztor i kościół, niegdyś miejsce kultu
słynącego cudami obrazu Matki Boskiej Podkamieńskiej.
Opiekunami obrazu byli dominikanie, których na początku XVII wieku sprowadził właściciel tutejszych dóbr
Baltazar Cetner. Wybudował on dla nich klasztor otoczony silnymi fortyfikacjami bastionowymi, w dużym stopniu
zachowanymi do dziś.
Przed wspomnianym obrazem modlili się królowie Jan
Kazimierz i Władysław IV, był tu także Jan III Sobieski.
W czasie powstania Chmielnickiego mnisi schronili
się wraz z obrazem w Brodach, mieście silnie ufortyfikowanym, którego Chmielnicki nie potrafił zdobyć.
Okazały barokowy kościół powstał później niż klasztor, gdyż jego budowę ukończono dopiero w drugiej połowie XVIII wieku.
Podczas I wojny światowej część budynków klasztornych spłonęła, a wraz z nimi wiele dzieł sztuki i licząca
pięć tysięcy woluminów biblioteka.
W marcu 1944 roku w czasie rzezi na Wołyniu w murach klasztoru schroniło się wielu Polaków, także żołnierzy AK. Trzystu z nich zostało zamordowanych przez
grupy UPA wspomagane przez oddział SS Galizien i
okolicznych chłopów. Po wojnie pozostali Polacy wyjechali do Polski, zabierając obraz Matki Boskiej Podkamieńskiej, który dziś przechowywany jest w dominikańskim kościele św. Wojciecha we Wrocławiu.
Od 1945 roku do dziś główny budynek klasztoru wykorzystywany jest jako szpital psychiatryczny. Pozostałą
część wraz z kościołem przekazano mnichom greckokatolickim ze zgromadzenia Studytów. Jest ich tylko kilku i
próbują odbudować kościół, będący pustą, wypaloną ruiną. Świątynia ma już nowy dach, wyremontowana jest
także kaplica na dziedzińcu, zamieniona na cerkiew.
Na środku dziedzińca, na wysokiej kolumnie stoi pozłacana figura Matki Boskiej podziurawiona pociskami
sowieckich żołnierzy.
Klasztor w Podkamieniu to piękny przykład sakralnej
architektury obronnej XVII wieku. Miejsce tchnie spokojem i urodą rozległych widoków.
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Zbigniew Szczepanek: Łuck. Ganek straży i Baszta Styrowa. Rysunek ołówkiem 34 x 46 cm

Zbigniew Szczepanek: Podkamień. Klasztor obronny od strony wjazdu. Akwarela 47 x 67 cm
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Zbigniew Szczepanek: Łuck. Wieża bramna zamku. Akwarela 70 x 100 cm

Zbigniew Szczepanek: Podkamień. Kościół klasztorny. Akwarela 32 x 44 cm

Obelisk ku czci ofiar ludobójstwa OUN-UPA w Kłodzku.
[http://www.kresykedzierzynkozle.home.pl/page110.php]
Zob. Ks. Bp Ignacy Dec, Prawda fundamentem pojednania, wolności i pokoju, s. 25.

„W Gliwicach, na małym, stuletnim cmentarzu przy ul. Dolna Wieś, zachowały się dwa pamiątkowe
groby o znaczeniu historycznym, które przetrwały długie niemieckie czasy. Starszy, z roku 1899,
śp. Antoniego Jondy – »rolnika i przełożonego szkoły« oraz jego żony Katarzyny”.
Zob. B. Wodzińska, W świetle nauczania wielkiego Prymasa Kardynała Augusta Hlonda, s. 40.

