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OD REDAKCJI [11-12]
Nie można zrozumieć wszechświata bez człowieka. Podobnie jak nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa. Otóż we współczesnej kosmologii empiriologicznej pojawił się problem ,,dlaczego kosmos jest taki, a nie inny?”.
Zaczęto snuć rozważania. W rezultacie tych dociekań zaczęto utrzymywać, że wszechświat jest taki, by mógł powstać
człowiek wraz z całą bioplanetą, wyposażoną w królestwo roślin i królestwo zwierząt. Jest to istotna treść zasady antropicznej. Kosmologiczna ta zasada kryje w sobie antropocentryzm w stosunku do naszej bioplanety i całego kosmosu.
Objawienie dopełnia tę myśl naukowa, głosząc ideę, że Stwórca powołał do istnienia człowieka, jako mężczyznę i jako
kobietę, dla zachowania i rozwoju Rodzaju Ludzkiego, w jedności z bioplaneta i całym kosmosem. Bądźcie płodni
i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad
ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi (Rdz 1,28). Biblijny ten postulat, wyartykułowany w zasadzie antropicznej koresponduje z holistyczna (całościową) koncepcją nauki. Holistyczny punkt widzenia
we współczesnej nauce jest kamieniem węgielnym gmachu współczesnej wiedzy empiriologicznej, kierującej się milczącym założeniem filozofii klasycznej o organicystycznej koncepcji świata, zależnego w swym istnienia od Absolutu,
zwanego Bogiem w filozofii, o modelu naukowym – arystotelesowsko-tomistucznym. Całościowy ten punkt widzenia
jest też ideą przewodnią naukowej fenomenologii ks. Kazimierza Kłósaka oraz kluczem do odczytania encykliki ,,Fides
et ratio” Jana Pawła II.
Holistyczna koncepcja nauki jest inspirująca w obszarze poznania i postępowania. Dzięki holistycznej koncepcji nauki staje się możliwe oglądanie tego, co najbardziej złożone i tego, co najbardziej proste w ramach metodologicznej zasady komplementarnej (dopełnianie się opisu całości i jej elementów na bazie ogólnej teorii systemów). W tym
aspekcie refleksji filozoficznej poznanie naukowe jawi się nam w kategoriach przedmiotowo-podmiotowych. Nasuwa
się tu dyrektywalna zależność: ,,wiedzieć ażeby być”. Jan Paweł II w encyklice ,,Fides et ratio” napisał: ,,Wszystko, co
jawi się jako przedmiot naszego poznania, staje się tym samym częścią naszego życia” (p.1). Istniej tu też zależność
odwrotna, a mianowicie, jak postępujemy tak doświadczamy przedmiot naszego poznania. Etyczny poziom bycia człowiekiem decyduje o stopniu obiektywności poznania. Stad wezwanie starożytnych ,,poznaj samego siebie”, [dodajmy]
ażeby obiektywnie wiedzieć. Rysuje się tu kolejna dyrektywalna zależność: ,,być” ażeby ,,wiedzieć”. Jacy jesteśmy
taką wiedzę posiadamy. ,,Wystarczy […] przyjrzeć się […] dziejom […], aby dostrzec wyraźnie, jak w różnych częściach
świata […] ludzie równocześnie zaczynali stawiać sobie podstawowe pytania towarzyszące ludzkiej egzystencji […]
>>Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany<< (1 Kor 13,12). […] Wiele jest dróg, którymi
człowiek może zmierzać do lepszego poznania prawdy, a przez to czynić swoje życie coraz bardziej ludzkim” (tamże,
p.3). Wzrost stopnia prawego postepowania warunkuje wzrost stopienia prawdziwościowego poznania. Heurystyczna
ta zasada ma swoje umocowanie w metafizycznym paradygmacie, głoszącym prymat całościowego ujęcia realnego
przedmiotu badań o walorze inteligibilnym. Logos według tej filozofii klasycznej domaga się swego dopełnienia w ethosie. (zob. ks. Henryk Nowik, Logos i ethos wobec inżynierii genetycznej, Nad Odrą miesięcznik społeczno-kulturalny,
9-10(2012)27-29). Ta integralna idea wiedzy ludzkiej jest możliwa tylko wtedy, gdy się uzna holisyczną koncepcję
nauki, choćby w postaci ogólnej teorii systemu. W kontekście tej teorii widać bardzo wyraźnie, jak mechanicystyczna
koncepcja biologii (fizyko-chemiczna) i behawioralna teoria psychologii (antyhumanistyczna) degraduje myśl naukową,
obniżając poziom kultury ogólnoludzkiej zmierzając do cywilizacji śmierci.
Upadek kultury intelektualnej Europy nastąpił z chwilą: zaistnienia głównie protestantyzmu (wyznaniowy liberalizm, niszczący kult, który jest przecież źródłem kultury); wprowadzenia filozofii podmiotu (,,myślę więc jestem
– Kartezjusz); ateizacji społeczeństw (komunizm, faszyzm, liberalizm ideologiczny); przyjęcia mikroredukcjonistycznej
koncepcji nauki (odejście od całościowej wizji naukowego poznania, inspirowanej filozofią przedmiotu); rozprzestrzeniania się biotechnologii w obszarze inżynierii ekologicznej (ekspansja pustyni, eksploatacja drewna tropikalnego i nie
tylko, zanieczyszczenie atmosfery – kwaśne deszcze, przesolenie ziemi, deficyt wody pitnej, zaśmiecanie mórz, katastrofy żywiołowe, utrata zasobów glebowych, pełzające gromadzenie się odpadów przemysłowych, efekt cieplarniany,
energia jądrowa (ryzyko wypadku i składowanie odpadów), eksplozja demograficzna miast (hałas, szybki rytm życia,
przestępczość i wyludnianie wsi( upadek gospodarstw rodzinnych – wzrost bezrobocia, powstawanie farm – monokultury upraw i zanik gatunków ekosystemów wiejskich), choroby zawodowe, zagrożenie wypoczynku, zanik flory (giną
parki wiejskie, aleje przydrożne, skwery miejskie itp. i fauny (polowania, łowienie ryb, handel itp.) i wreszcie inżynieria
genetyczna nie kontrolowana etyką. Te i tym podobne czynniki niszczą: cykle biogeochemiczne, metabolizm, kompozycję i różnorodność biosfery. Procesy te są następstwem upadku kultury ducha ludzkiego w antroposferze, gdyż nie
ma w niej miejsca dla Słowa Wcielonego.
Każdy bowiem proces dezintegracji, bez możliwości nowej integracji na wyższym poziomie, prowadzi do upadku kultury ducha ludzkiego, do samozagłady antroposfery, do śmierci przyrody ożywionej, do zniszczenia przyrody
nieożywionej i do spalenia planety po człowieku, na którą pracował cały Kosmos. Tylko ciągła integracja osobowości
ludzkiej w obszarze myśli, uczuć i woli, w relacji do Słowa Wcielonego, może zachować Rodzaj Ludzki przy życiu.
PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję Pani Redaktor Naczelnej dr Marii Jazownik za dwuletni trud redagowania Miesięcznika
Społeczno-kulturalnego NAD ODRĄ. Współpracownikom i Autorom artykułów wyrażam głęboką wdzięczność za ofiarną i patriotyczną postawę we współtworzeniu naszego Pisma.
- ks. Henryk Nowik
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
Ojciec Święty Jan Paweł II

ORĘDZIE NA XXXVI ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU
nia i budowania rzeczywistości ziemskiej. Po jednej i po
drugiej stronie muru życie przybrało różny styl w oparciu o reguły często ze sobą kontrastujące. Zapanowała
atmosfera powszechnej podejrzliwości i nieufności. Mur
ten dzielił całą ludzkość zarówno w tym, co dotyczyło
sposobu widzenia świata, jak też konkretnego ułożenia
życia - niejako rósł w ludzkich sercach i umysłach, stwarzając podziały, które, jak się wydawało, miały trwać na
zawsze.
Ponadto na pół roku przed wydaniem Encykliki,
tuż po rozpoczęciu Soboru Watykańskiego II, świat bliski
był wybuchu wojny atomowej wskutek kryzysu kubańskiego. Wydawało się, że droga prowadząca świat ku
pokojowi, sprawiedliwości i wolności jest zablokowana.
Wielu uważało, że na długi czas ludzkość skazana jest na
życie w niepewnych warunkach „zimnej wojny”, w stałym
poczuciu zagrożenia, że z powodu agresji czy przypadku
z dnia na dzień mogłaby się rozpętać najstraszniejsza
wojna w całej ludzkiej historii. Użycie broni atomowej mogło bowiem przekształcić ją w konflikt wystawiający na
niebezpieczeństwo przyszłość ludzkości.
Cztery filary pokoju

1. Minęło prawie czterdzieści lat od 11 kwietnia 1963 roku,
kiedy Papież Jan XXIII ogłosił historyczną Encyklikę „Pacem in terris”. Tego dnia przypadał Wielki Czwartek. Zwracając się do „wszystkich ludzi dobrej woli”, mój czcigodny
Poprzednik, który zmarł dwa miesiące później, zawarł
swe przesłanie o pokoju w świecie już w pierwszym zdaniu Encykliki: „Pokój na świecie, którego wszyscy ludzie
wszystkich czasów tak żarliwie pragnęli, nie może być budowany i utrwalany inaczej, jak tylko przez wierne zachowywanie porządku ustanowionego przez Boga” (Pacem
in terris, wstęp: AAS, 55 [1963], 257; tłum. polskie za: ks.
Marian Radwan SCJ, o. Leon Dyczewski OFM Conv.,
Adam Stanowski (red.), Dokumenty nauki społecznej Kościoła, część 1, Rzym - Lublin 1987, s. 269-303).
Mówić o pokoju do świata podzielonego
2. W rzeczywistości świat, do którego zwracał się
Jan XXIII, był do głębi nieuporządkowany. Początek XX
wieku przyniósł wielkie oczekiwania związane z postępem. Tymczasem w ciągu sześćdziesięciu lat ludzkość
miała przeżyć wybuch dwóch wojen światowych, powstanie niszczycielskich systemów totalitarnych, nagromadzenie strasznych ludzkich cierpień i rozpętanie największego w historii prześladowania Kościoła.
Zaledwie dwa lata przed ukazaniem się „Pacem
in terris”, w roku 1961, został wzniesiony „mur berliński”,
by podzielić i nawzajem sobie przeciwstawić nie tylko
dwie części tego miasta, ale także dwa sposoby rozumie-
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3. Papież Jan XXIII nie zgadzał się z tymi, którzy
uważali, że pokój nie jest możliwy. Jego Encyklika sprawiła, że ta fundamentalna wartość - z całą swą wymagającą
prawdą - zaczęła kołatać z obu stron tego „muru” i wszelkich murów. Encyklika mówiła wszystkim o wspólnej
przynależności do rodziny ludzkiej i rzuciła światło na
pragnienie ludzi w każdym zakątku świata, by żyć w bezpieczeństwie, sprawiedliwości i nadziei na przyszłość.
Jan XXIII ze szczególną jasnością rozpoznał istotne warunki pokoju w czterech ściśle określonych wymogach ludzkiego ducha: prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności
(por. tamże, I: dz. cyt., 265-266). Prawda - stwierdził - będzie fundamentem pokoju, jeśli każda jednostka uczciwie
uświadomi sobie, że oprócz własnych praw ma również
swoje obowiązki wobec innych. Sprawiedliwość będzie
budowała pokój, kiedy każdy w sposób konkretny będzie
starał się o poszanowanie praw innych i o wypełnienie
własnych obowiązków wobec nich. Miłość będzie zaczynem pokoju, kiedy ludzie odczuwać będą potrzeby innych
jak swoje własne i dzielić się będą z nimi tym, co posiadają, poczynając od wartości duchowych. Wreszcie wolność
będzie owocnie podtrzymywać pokój, jeśli wybierając
metody osiągania go, pójdą oni za wskazaniami rozumu
i odważnie przyjmą odpowiedzialność za własne czyny.
Patrząc na teraźniejszość i przyszłość oczyma wiary
i rozumu, błogosławiony Jan XXIII dostrzegł i zrozumiał
głębokie impulsy, które zaczęły już działać w historii. Wiedział, że sprawy nie zawsze mają się tak, jak się pozornie
przedstawiają. Mimo wojen i zagrożenia wojną coś innego
dochodziło do głosu w zdarzeniach przeżywanych przez
ludzi - coś, w czym Papież dostrzegł obiecujący początek
duchowej rewolucji.
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Nowa świadomość godności człowieka i jego niezbywalnych praw
4. Ludzkość, jak pisał, weszła w nowy etap swych
dziejów (por. tamże, I: dz. cyt., 267-269). W zakończeniu
kolonializmu, w powstaniu nowych niepodległych państw,
w bardziej energicznej obronie praw ludzi pracy, w nowym, pożądanym udziale kobiet w życiu publicznym dostrzegał on znaki wchodzenia ludzkości w nową fazę swej
historii, którą cechuje „przekonanie, że wszyscy ludzie są
sobie równi co do natury i godności” (tamże, I: dz. cyt.,
268). Oczywiście godność ta była wciąż jeszcze deptana
w wielu częściach świata. Papież o tym wiedział. Był jednak przekonany, że - chociaż sytuacja jest pod pewnymi
względami dramatyczna - świat staje się coraz bardziej
świadomy pewnych wartości duchowych i coraz bardziej
otwarty na te „filary pokoju”, jakimi są prawda, sprawiedliwość, miłość i wolność (por. tamże, I: dz. cyt., 268-269).
Poprzez wysiłek, by wnieść te wartości w życie społeczne, zarówno narodowe, jak i międzynarodowe, mężczyźni i kobiety staną się coraz bardziej świadomi znaczenia
więzi z Bogiem jako źródłem wszelkiego dobra, trwałym
fundamentem i najwyższym kryterium ich życia, zarówno
jako jednostek, jak też jako istot społecznych (por. tamże). Ta głębsza wrażliwość duchowa - Papież był o tym
przekonany - też miała dalekosiężne konsekwencje publiczne i polityczne.
Mając na uwadze wzrastającą świadomość praw
człowieka, zarówno w skali narodowej, jak i międzynarodowej, Papież Jan XXIII dostrzegł intuicyjnie wewnętrzną
siłę tego zjawiska i niezwykłą możliwość zmiany historii.
Szczególnym tego potwierdzeniem były wydarzenia, do
jakich niewiele lat później doszło zwłaszcza w Europie
środkowej i wschodniej. Droga do pokoju, jak uczył Papież
w Encyklice, musi prowadzić przez obronę i upowszechnianie podstawowych praw człowieka. Z nich bowiem
każdy człowiek korzysta nie jak z łaski udzielanej przez
jakąś klasę społeczną czy państwo, ale jako z prerogatywy należnej mu jako osobie: „Wszelkie współżycie ludzi,
jeżeli chcemy, aby było dobrze zorganizowane i rozwijało
się pomyślnie, musi opierać się na podstawowej zasadzie, że każdy człowiek jest osobą, to znaczy istotą obdarzoną rozumem i wolną wolą, wskutek czego ma prawa
i obowiązki, wypływające bezpośrednio i równocześnie
z własnej jego natury. A ponieważ są one powszechne
i nienaruszalne, dlatego nie można się ich w żaden sposób wyrzec” (tamże, I: dz. cyt., 259).
Nie chodziło tu tylko o abstrakcyjne idee. Niosły one daleko idące konsekwencje praktyczne, jak miała to wkrótce
pokazać historia. Z przekonania, że każda istota ludzka
ma równą godność, a zatem społeczeństwo musi dostosować swoje struktury do tego założenia, wkrótce zrodziły się ruchy obrony praw człowieka, które dały konkretny
wyraz polityczny jednej z wielkich sił współczesnej historii. Propagowanie wolności uznano za niezbędny element
zaangażowania na rzecz pokoju. Ruchy te, rodzące się
praktycznie we wszystkich częściach świata, przyczyniły
się do obalenia totalitarnych form sprawowania władzy,
przynaglając do zastąpienia ich innymi formami, bardziej
demokratycznymi i dopuszczającymi społeczeństwo do
szerszego udziału w rządach. W praktyce pokazały one,
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że pokój i postęp osiągnąć można jedynie przez poszanowanie dla powszechnego prawa moralnego, zapisanego
w sercu człowieka (por. Jan Paweł II, Przemówienie do
Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 5 października 1995 roku,
n. 3).
Powszechne dobro wspólne
5. Nauczanie Encykliki „Pacem in terris” w innym jeszcze punkcie okazało się prorocze, uprzedzając
następną fazę ewolucji polityki światowej. Światu, który
stawał się coraz bardziej współzależny i globalny, Papież
Jan XXIII powiedział, że pojęcie dobra wspólnego należy
wypracować w skali światowej. W tej kwestii, chcąc wyrażać się poprawnie, należało odtąd odwoływać się do
pojęcia „powszechnego dobra wspólnego” („Pacem in
terris”, IV: dz. cyt. 292). Jedną z konsekwencji tej ewolucji była wyraźna potrzeba istnienia władzy publicznej na
szczeblu międzynarodowym, która powinna dysponować
rzeczywistą zdolnością popierania tego powszechnego
dobra wspólnego. Władza ta, dodał zaraz Papież, nie
może być narzucona przemocą, ale winna być uznana
przez wszystkie narody. Ma być instytucją, która „musi się
jak najbardziej troszczyć o uznanie praw osoby ludzkiej,
otaczanie ich należnym poszanowaniem, nienaruszanie
ich i rzeczowe popieranie” (tamże, IV: dz. cyt., 294).
Nie dziwi zatem, że Jan XXIII patrzył z wielką
nadzieją na Organizację Narodów Zjednoczonych powołaną do życia 26 czerwca 1945 roku. Widział w niej
wiarygodne narzędzie ochrony i umacniania pokoju
w świecie. Właśnie dlatego wyraził szczególne uznanie
dla Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku,
uważając ją za „krok naprzód w kierunku ustalenia prawnego i politycznego ustroju wszystkich istniejących na
ziemi narodów” (tamże, IV: dz. cyt., 295). W Deklaracji
tej zostały sformułowane bowiem zasady moralne, mogące służyć budowaniu świata, opartego na porządku, nie
zaś nieuporządkowaniu oraz na dialogu, a nie przemocy.
W tej perspektywie Papież dawał do zrozumienia, że
obrona praw człowieka przez Organizację Narodów Zjednoczonych jest niezbędną przesłanką dla rozwoju zdolności tej Organizacji do popierania i obrony międzynarodowego bezpieczeństwa.
Nie tylko nie urzeczywistniła się jeszcze prekursorska wizja Papieża Jana XXIII, dotycząca międzynarodowej władzy publicznej w służbie praw człowieka, wolności
i pokoju, ale także odnotowujemy nierzadko, że wspólnota międzynarodowa uchyla się od obowiązku respektowania i wprowadzania w życie praw człowieka. Obowiązek
ten dotyczy wszystkich praw człowieka i nie pozwala na
samowolny wybór, który prowadziłby do form dyskryminacji i niesprawiedliwości. Równocześnie jesteśmy świadkami utwierdzania się niepokojącej rozbieżności między
serią nowych „praw”, promowanych w społeczeństwach
technologicznie rozwiniętych, a elementarnymi prawami
człowieka, które wciąż nie są respektowane szczególnie w sytuacjach gospodarczego zacofania; mam tu na
myśli na przykład prawo do żywności, do wody pitnej, do
mieszkania, do samostanowienia i do niepodległości. Pokój wymaga, by tę rozbieżność pilnie zmniejszać aż do jej
całkowitego przezwyciężenia.
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Trzeba zrobić jeszcze jedną uwagę: wspólnota
międzynarodowa, która od roku 1948 dysponuje Deklaracją Praw Człowieka, na ogół nie dbała o to, by odpowiednio upomnieć się o wynikające z niej obowiązki. W samej rzeczy to właśnie obowiązek ustala granice, w jakich
prawa muszą się utrzymać, by nie przerodzić się w uprawianie samowoli. Większa świadomość powszechnych

obowiązków człowieka przyniosłaby ogromne korzyści
sprawie pokoju, gdyż wyposażałaby ją w moralne podstawy podzielanego przez wszystkich porządku rzeczy, który
nie zależy od woli jednostki czy pewnej grupy.
						
Cdn
http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Jan_Pawel_II/ [2.12.2012]

ѥѥ

Ojciec Święty Benedykt XVI

DZISIEJSZY ŚWIAT POTRZEBUJE NADZIEI
8 XII 2012 — Przemówienie na placu Hiszpańskim

Zgodnie z dotychczasową tradycją, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Benedykt XVI udał się na plac Hiszpański w Rzymie,
gdzie złożył kwiaty u stóp kolumny, na której znajduje się
figura Matki Bożej. W przemówieniu do zgromadzonych
na placu wiernych wezwał wszystkich, by będąc świadomi grzechów ludzi Kościoła, prosili Maryję o pomoc i towarzyszenie na drodze wiary.
Drodzy bracia i siostry!
Wielkie święto Maryi Niepokalanej co roku gromadzi nas tutaj, na jednym z najpiękniejszych placów
Rzymu, aby złożyć Jej hołd — Matce Chrystusa i naszej
Matce. Serdecznie pozdrawiam wszystkich tutaj obecnych, jak również tych, którzy jednoczą się z nami za
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pośrednictwem radia i telewizji. Dziękuję wam za liczny
udział w tym moim akcie modlitwy.
Na szczycie kolumny, wokół której stoimy, znajduje się figura Maryi, która po części nawiązuje do odczytanego przed chwilą fragmentu Apokalipsy: «Wielki
znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce,
i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd
dwunastu» (Ap 12, 1). Jakie jest znaczenie tego obrazu?
Przedstawia on jednocześnie Matkę Bożą i Kościół.
Przede wszystkim «Niewiastą» z Apokalipsy jest
sama Maryja. Jest Ona «obleczona w słońce», co znaczy
odziana w Boga: Maryję Pannę spowija bowiem całkowicie Boże światło i żyje Ona w Bogu. Ten symbol, którym jest świetlista szata, jasno wyraża stan, dotyczący
całego bytu Maryi: Ona jest «łaski pełna», przepełniona
miłością Boga. Św. Jan mówi, że «Bóg jest światłością»
(1 J 1, 5). Tak więc w osobie «łaski pełnej», «Niepokalanej» odzwierciedla się światło «słońca», którym jest Bóg.
Ta niewiasta ma pod stopami księżyc, symbol
śmierci i śmiertelności. Maryja jest rzeczywiście w pełni
włączona w zwycięstwo Jezusa Chrystusa, swego Syna,
nad grzechem i śmiercią; jest wolna od jakiegokolwiek
cienia śmierci i całkowicie napełniona życiem. Tak jak
śmierć nie ma już żadnej władzy nad zmartwychwstałym
Jezusem (por. Rz 6, 9), tak ze względu na szczególną łaskę i przywilej Boga Wszechmogącego Maryja zostawiła
ją za sobą, przezwyciężyła ją. Przejawia się to w dwóch
wielkich tajemnicach Jej życia: na początku — w poczęciu bez zmazy grzechu pierworodnego, którą to tajemnicę
świętujemy dzisiaj; i na końcu — we wniebowzięciu z duszą i ciałem do chwały Boga. Jednakże całe Jej ziemskie
życie również było zwycięstwem nad śmiercią, ponieważ
poświęciła je całkowicie służbie Bogu, w pełni ofiarując
siebie Jemu i bliźniemu. Z tego powodu sama Maryja
jest hymnem na cześć życia, jest stworzeniem, w którym
już urzeczywistniło się słowo Chrystusa: «Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie, i miały je w obfitości»
(J 10, 10).
W wizji opisanej przez Apokalipsę jest jeszcze
inny szczegół: na głowie Niewiasty obleczonej w słońce
widnieje «wieniec z gwiazd dwunastu». Ten znak przedstawia dwanaście plemion Izraela i oznacza, że Maryja
Panna jest w centrum ludu Bożego, «obcowania świętych». I tak obraz wieńca z dwunastu gwiazd wprowadza
nas w drugą wielką interpretację znaku niebieskiego
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cięża. W ten właśnie sposób wspólnota chrześcijańska
jest uobecnieniem, gwarancją miłości Boga w obliczu
wszelkich ideologii nienawiści i egoizmu.
Jedyną pułapką, której Kościół może i powinien
się obawiać, jest grzech jego członków. Podczas gdy
Maryja jest naprawdę Niepokalana, wolna od wszelkiej
zmazy grzechu, Kościół jest święty, ale równocześnie naznaczony przez nasze grzechy. Z tego powodu lud Boży,
pielgrzymujący w czasie, zwraca się do swej Matki Niebieskiej i prosi Ją o pomoc: prosi, aby towarzyszyła Ona
na drodze wiary, aby zachęcała do zaangażowania w życie chrześcijańskie i aby wspierała naszą nadzieję. Potrzebujemy Jej pomocy zwłaszcza w tym momencie, tak
trudnym dla Włoch, dla Europy, dla różnych części świata.
Niech Maryja pomaga nam dostrzec światło poza zasłoną
mgły, która zdaje się okrywać rzeczywistość. Dlatego my
także nie przestajemy prosić z synowską ufnością o Jej
pomoc, zwłaszcza przy okazji tych obchodów: «O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do
Ciebie uciekamy». Ora pro nobis, intercede pro nobis ad
Dominum Iesum Christum!

«Niewiasty obleczonej w słońce»: znak ten przedstawia
Matkę Bożą, ale jest także uosobieniem Kościoła, wspólnoty chrześcijańskiej wszystkich czasów. Niewiasta jest
brzemienna, w sensie, że nosi w swym łonie Chrystusa
i ma Go porodzić dla świata: na tym polega ból Kościoła
pielgrzymującego na ziemi, który doznając Bożego pocieszenia i prześladowania przez świat, musi ludziom nieść
Jezusa.
Kościołowi właśnie dlatego, że niesie on Jezusa, sprzeciwia się okrutny nieprzyjaciel, przedstawiony
w apokaliptycznej wizji jako «wielki smok barwy ognia»
(Ap 12, 3). Ten smok na próżno próbował pożreć Jezusa — «Syna — Mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasał rózgą żelazną» (12,5) — na próżno, bo Jezus
przez swoją śmierć i zmartwychwstanie wstąpił do nieba,
do Boga, i zasiadł na Jego tronie. Dlatego smok, pokonany w niebie raz na zawsze, atakuje Niewiastę — Kościół
— na pustyni świata. Ale we wszystkich epokach Kościół
wspiera swym światłem i mocą Bóg, który karmi go na
pustyni chlebem swego Słowa i świętej Eucharystii. I tak
we wszelkich przeciwnościach, we wszystkich próbach,
jakie napotyka w różnych okresach i w różnych częściach
świata, Kościół cierpi prześladowanie, ale na koniec zwy-

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/2.12.2012/
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„Zbyt często życie ludzkie rozpoczyna się i kończy pozbawione radości i pozbawione nadziei.”
Jan Paweł II
*
„Nie płacz w liście
nie pisz że los ciebie kopnął
nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia
kiedy Bóg drzwi zamyka - to otwiera okno.”
ks. Jan Twardowski
*
„Nie porzucaj nadzieje, Jakoć się kolwiek dzieje”
Jan Kochanowski
*
„Nadzieja uczy czekać pomaleńku”
ks. Jan Twardowski
*
„Wy jesteście moją nadzieją!”
Jan Paweł II
*
„Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.”
Jan Paweł II
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O KRÓLOWANIU JEZUSA CHRYSTUSA
List Episkopatu Polski
na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Siostry i Bracia, Umiłowani w Chrystusie Panu!
Dzisiejsza liturgia Słowa ukazuje nam, że prawda o królowaniu Chrystusa ma swe głębokie korzenie biblijne. Przed sądem Piłata Jezus wyznaje: „Tak, jestem
królem” (J 18,37). Wcześniej powiedział: „Królestwo moje
nie jest z tego świata, [...] nie jest stąd” (J 18,36). W ten
sposób każe nam uważniej spojrzeć na swoje królowanie.
Nie było bowiem problemu z samym uznaniem w Jezusie
króla. Wymownym świadectwem tego są pełne zachwytu słowa Natanaela: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty
jesteś Królem Izraela!” (J 1,49). Niestety, od samego początku brakowało głębszego rozumienia królewskiej godności Chrystusa.
Św. Jan Ewangelista przekazuje, jak po cudownym rozmnożeniu chleba chciano Jezusa z Nazaretu obwołać królem (J 6,14-15), aby jeść chleb do sytości i spokojnie żyć. Podobny brak głębszego spojrzenia na prawdę
o królowaniu Chrystusa ujawnia się też obecnie. Dlatego w dzisiejszą Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata chcemy przypomnieć podstawowe elementy biblijnego orędzia o Jego królowaniu.
1. Królowanie Boga w świecie i pośród ludu Przymierza Psalmy wysławiają Boga, który panuje nad światem stworzeń: „Pan jest Królem, umocnił świat, by się nie
poruszył” (Ps 96,10). Autor Psalmu 22. mówi o panowaniu Boga nad dziejami ludów: „wrócą do Pana wszystkie
krańce ziemi i oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie, bo władza królewska należy do Pana i On panuje nad narodami” (w. 28n).
Stary Testament objawia Boga jako obecnego
w życiu Izraelitów na podobieństwo Króla: wyprowadził
ich z krainy pogan, bronił ich przed głodem i wrogami,
ocalił od zagłady w Egipcie, zawarł Przymierze, przeprowadził przez pustynię i wprowadził do Ziemi Obiecanej.
Gdy wybudowali Mu w Jerozolimie świątynię, objawiał
w niej swoją chwałę. Tak mówi o tym prorok Izajasz: „ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie,
a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł... I wołał
jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia jest pełna Jego chwały. [...] Oczy moje
oglądały Króla, Pana Zastępów!” (Iz 6,1-5).
W świątyni więc, a nie w pałacu, Bóg wysłuchiwał modlitw
o przebaczenie grzechów, uzdrowienie z choroby, ocalenie od niesprawiedliwości, wyzwolenie spod ucisku prześladowców (por. 1 Krl 8,23-60). Bożą pomoc i wsparcie,
w tym wielkie zwycięstwa nad wrogami, Izraelici przeżywali jako wydarzenia religijne, a równocześnie jako wezwanie nie do budowania potęgi militarnej, politycznej czy
gospodarczej, lecz do odnowienia przymierza z Bogiem
i bardziej wiernego wypełniania Bożego Prawa.
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2. Zapowiedzi Mesjasza jako idealnego Króla
Prorocy Starego Testamentu głosili, że na końcu
czasów Bóg da swemu ludowi Mesjasza-Króla, który zaprowadzi w świecie panowanie Boga. Prorok Zachariasz
wołał: „Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie Córo
Jeruzalem! Oto twój Król idzie do ciebie, sprawiedliwy
i zwycięski. Pokorny, jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy” (Za 9,9n). Izajasz wyjaśniał, na czym będzie
polegać królowanie Mesjasza. Namaszczony Duchem
Świętym „rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym
w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy
gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach,
a wierność przepasaniem lędźwi” (Iz 11,4-5). Natomiast
zasadniczym dziełem Mesjasza-Króla będzie uwolnienie
ludu z jarzma grzechów i śmierci: „wyda swe życie na
ofiarę za grzechy, [...] usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie” (Iz 53,10-11).
W tym prorockim programie misji idealnego Króla nie
ma żadnej aluzji do ziemskiego panowania. Mowa jest
o tym, że Mesjasz-Król objawi narodom wolę Boga (por.
Iz 42,1-6) oraz pokaże ubogim i pokornym, jak ją wypełniać; że sam posłuszny Bogu usunie bunt, grzech Adama
i dokona przemiany człowieka, jednając go z Bogiem.
3. Królestwo Boże przychodzi w Jezusie
Pan Jezus rozpoczął swą misję od znamiennych
słów: „Czas się już wypełnił. Przybliżyło się do was królestwo Boże! Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
(Mk 1,14-15). W ten sposób zwiastuje początek królowania Boga wewnątrz dziejów świata i rodzaju ludzkiego,
poprzez zamieszkania Boga pośród nas. Zapytany przez
faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: „Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie;
i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest” (Łk 17,20-21). Chodzi tu
o Jego własną Osobę, Mesjasza-Króla i Jego działanie,
w którym objawiała się moc i miłość Boga.
Bożą mocą Jezus uzdrawiał chorych i wypędzał złe duchy. Miłością miłosierną Boga przemieniał grzeszników
i celników, odpuszczając im nawet najcięższe grzechy.
Natomiast Janowi Chrzcicielowi, który przez uczniów
pytał z więzienia, czy królowanie Boga już przyszło, odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie
i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi
chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą,
umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię”
(Mt 11,2-5). Tak oznajmia, że panowanie Boga jest już
obecne w świecie i dosięga każdego, kto przychodzi do
oczekiwanego Mesjasza.
Co więcej, dokonywane przez Jezusa uzdrowienia, uwalnianie opętanych spod panowania Szatana, a zwłaszcza
wskrzeszanie umarłych ? to jakże ważne i czytelne zapowiedzi Jego chwalebnego zmartwychwstania. W zmar-
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twychwstaniu objawia się pełnia mocy i miłości Boga,
Jego królowanie, wymownie zapowiedziane w słowach
skierowanych do skruszonego łotra: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze mną będziesz w raju” (Łk 23,43).
Panu

4. Królestwo Boże obecne w zmartwychwstałym

Królowanie Boga obecne w zmartwychwstałym
Chrystusie rozciąga się na wszystkich, którzy wraz z apostołami w Niego wierzą. Królestwo to wkracza w nasze
codzienne życie, gdy modlimy się słowami: „Ojcze nasz,
któryś jest w niebie, [...] przyjdź Królestwo Twoje!” i gdy
w Komunii św. przyjmujemy uwielbione Ciało Jezusa.
Kto słucha Jego słów zapisanych w Ewangelii i wypełnia
je, ten rzeczywiście należy do Jego królestwa, jest Jego
rodziną (por. Mk 3,31-35). Należą do niej apostołowie
i wszyscy wierzący w Jezusa pochodzący ze wszystkich
narodów ziemi, którzy są Kościołem Chrystusa-Króla.
Jego królestwa nie ograniczają ani granice państw, ani
systemy gospodarcze, ani różnice kulturowe czy języki.
„Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym
narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie” (Dz 10,34-35).
Równocześnie, tak urzeczywistniające się królowanie
Boga na ziemi ciągle się jeszcze przybliża. Coraz bardziej
staje się naszym udziałem Niebo, to znaczy Bóg w swej
świętej obecności, która na końcu czasów obejmie zbawionych i będzie dla nich „Krainą Życia”. Udziału w niej
dostąpią wierzący w Boga, żyjący błogosławieństwami
i miłosierni. To do nich Jezus mówi: „Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”
(Mt 5,12). Kiedyś usłyszą: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca
mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane
wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi
jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem,
a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu,
a przyszliście do Mnie” (Mt 25,34-36).
O ostatecznym wejściu do pełni Królestwa zadecyduje
wynik sądu Bożego, o którym Pan Jezus naucza w kilku przypowieściach: o talentach (Mt 25,14-20), o niemiłosiernym słudze (Mt 18,23-35), o słudze nieuczciwym
(Łk 16,1-8) oraz o bogaczu i Łazarzu (Łk 16,19-31). Wierni słudzy dostąpią życia wiecznego (Mk 10,29-30), czyli
szczęścia, ukazywanego w obrazie uczty. Jej przedsmak
przeżywamy w każdej Eucharystii. „Szczęśliwy ten, kto
będzie ucztował w królestwie Bożym!” (Łk 14,15), kto
ze zmartwychwstałym Panem będzie „pił nowy kielich
z owocu winnego krzewu” (Mk 14,25). Ufamy, że stanie
się to udziałem wszystkich, którzy już na ziemi należą
do królestwa Bożego obecnego w Kościele. Promieniujący w świecie sprawiedliwością i miłosierdziem usłyszą słowa: „Sługo dobry i wierny! [...] Wejdź do radości
twego Pana!?” (Mt 25,21.23). Król królów i Pan panów
(Ap 19,16) wprowadzi ich do Nieba.

i powszechne Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości
i pokoju”. Trudno się więc dziwić, że marzy się nam realizacja takiego królestwa w świecie, bez najmniejszych zakłóceń. Myślenie jednak, że wystarczy obwołać Chrystusa Królem Polski, a wszystko się zmieni na lepsze, trzeba
uznać za iluzoryczne, wręcz szkodliwe dla rozumienia
i urzeczywistniania Chrystusowego zbawienia w świecie.
Przede wszystkim królestwo Jezusa już się realizuje.
Chrystus Król każdemu oferuje możliwość udziału w nim.
Natomiast od nas zależy, na ile z łaski królestwa Bożego
korzystamy i w jakim zakresie rozwijamy je w sobie i pośród nas, czyli na ile postępujemy jak Jezus, służąc Bogu
i ludziom.
Nie trzeba więc Chrystusa ogłaszać Królem, wprowadzać
Go na tron. Bóg Ojciec wywyższył Go ponad wszystko.
Trzeba natomiast uznać i przyjąć Jego królowanie, poddać się Jego władzy, która oznacza moc obdarowywania
nowym życiem, z perspektywą życia na wieki. Realizacja
zadania zakłada przyjęcie tego, co Jezus daje, domaga
się życia Jego miłością i dzielenia się Nim z innymi. Chodzi o umiłowanie Jezusa do końca, oddanie Mu swego
serca, zawierzenie Mu naszych rodzin, podjęcie posługi
miłości miłosiernej i posłuszeństwo tym, których ustanowił pasterzami.
Ten konkretny program nie potrzebuje jakiejkolwiek formy intronizacji. Konieczne jest szerokie otwarcie drzwi
Jezusowi, oddanie mu swego życia. Gdy dokonamy tego
w naszych domach i parafiach, zmieni się oblicze naszej
Ojczyzny i Kościoła. Szczególną drogą może być uznanie
królowania Jezusa poprzez umiłowanie Jego Najświętszego Serca. Początkiem tej drogi niech będzie odnowienie dziś, we wszystkich świątyniach, aktu poświęcenia
rodziny ludzkiej Jezusowi Chrystusowi Królowi wszechświata. Na realizację tej drogi w codzienności udzielamy
wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.
Podpisali:
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 359. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie,
w dniach 2-3 października 2012
ѥѥ

5. Wnioski duszpasterskie
Od momentu przyjścia Chrystusa urzeczywistnia
się w świecie królestwo Boże. Nie ma ono nic wspólnego z jakąkolwiek formą panowania człowieka w świecie.
Oznacza, jak usłyszymy w dzisiejszej prefacji, „wieczne
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
Ksiądz Prymas Kardynał Stefan Wyszyński

KULTURA BOLSZEWIZMU A INTELIGENCJA POLSKA

Polska Agencja Telegraficzna (P.A.T.), w wiadomości z Moskwy, pod datą 23 listopada 1933, podała co
następuje: „Korespondent warszawski „Izwiestij” w obszernym komentarzu zwraca uwagę na objawy zbliżenia
polsko-sowieckiego na polu politycznym i kulturalnym,
podkreślając, że zbliżenie to znalazło przychylny oddźwięk w najszerszych kołach społeczeństwa polskiego.
Autor wymienia wizytę Karola Radka w Warszawie, pobyt
historyków i lekarzy sowieckich w stolicy Polski, wydanie
specjalnego numeru „Wiadomości Literackich” odpowiedzi pisarzy polskich na ankietę w sprawie stosunku do
Z.S.R.R. oraz sympatję publiczności polskiej okazywaną
dla sowieckiej sztuki teatralnej i filmu”.1
Słusznie zauważa korespondent „Izwiestij” w tej
samej korespondencji, że w Polsce jest wiele takich, „którzy uważają nową sytuację polityczną za przykrą konieczność, formułując swe stanowisko słowami: „jesteśmy skazani na dobre stosunki z Z.S.R.R.”.
Nie do nas należy ocena politycznego zbliżenia
się Polski i Sowietów, powszechnie uznawanego za konjukturalne; nie mamy zasadniczych zastrzeżeń przeciwko
stosunkom handlowym, które, obracając się w zakresie
wymiany dóbr materialnych, nie wymagają większych
kwalifikacyj i równomiernego poziomu kulturalnego, prócz
odrobiny zasad moralnych, niezbędnych przy wymianie.
Ale co jest niepokojące w całej tej, znagła zaszłej zmianie, to zbliżenie kulturalne, o którym wspomina - nie bez
dowodów - bolszewicki dziennikarz. Mówiąc o zbliżeniu
politycznym, o tem, co w danych okolicznościach łączy,
zdaje nam się, że zapomina się o tem, co nas dzieli, że
stoimy na odmiennych zgoła poziomach, w innej atmosferze duchowej i umysłowej, że posiadamy nie tylko od-
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mienny ustrój społeczny, ale inny świat kulturalny, moralny, religijny, mamy swój własny świat, z którego zrezygnować ani możemy, ani chcemy, mamy swoje własne
cele i doczesne i ostateczne, tak odrębne od celów świata bolszewickiego. W ślad za zbliżeniem gospodarczym
i politycznym, pod wpływem wielkich posunięć polityki
międzynarodowej, rehabilitującej Sowity, dąży się do zbliżenia intelektualnego i moralnego. Co więcej, zbliżenie to
uznano nawet za środek do walki z barbarzyństwem. Wyraźnie to stwierdzają „wiadomości Literackie”, w zeszycie, poświęconym kulturze Sowietów, w słowach: „Jeżeli
w dziele tego porozumienia, które walnie przyczynia się
do utrzymania pokoju i w znacznej mierze stanowi o przyszłości Europy, na różny sposób broniącej się przed zalewem barbarzyństwa, ta manifestacja przyjaźni polsko-radzieckiej odegra choćby najskromniejszą rolę, - redakcja
„Wiadomości Literackich” będzie uważała swoje zadanie
za spełnione”.2
Europa broni się przed barbarzyństwem. W walce
tej pomóc chcą „Wiadomości Literackie”, i dlatego wzywają do współpracy czterdziestu... bolszewików, od Karola Radka począwszy do Arkadjewa, Biełyja, Eisensteina,
Glebowa, Gruzdiewa, Iwanowi, Kolcowa, Łunaczarskiego, Meyerholda, Słonimskiego, Swietłowa, Tretjakowa itd.
„Pochwała kultury bolszewickiej”, uważanej dotychczas za
wyjątkowe w Europie zorganizowane barbarzyństwo, ma
być skutecznym środkiem do walki z... barbarzyństwem.
Stuprocentowi bolszewicy wywiązali się z zadania dzielnie; pochwalili jak mogli, wszystko, co w Sowietach uznali
za najlepsze. Jeden artykuł podobno został po przyjacielsku skonfiskowany - bo mówił o religji, i widocznie zbyt
dużo prawdy napisał, by mógł się przyczynić do walki
z barbarzyństwem... Zeszyt sowiecki rozwarł bramę
wolności - odtąd zapewne żadne pisma, pochwalające
bolszewizm nie będą konfiskowane, gdyż każdy poszkodowany może się wytłumaczyć, jak dowodem własnej
uczciwości, zeszytem „Wiadomości Literackich”.
Mimowoli nasuwa się przypuszczenie, czy to, co
się współcześnie dzieje nie jest zmianą taktyki międzynarodówki bolszewickiej. Organizowana dotychczas agitacja
wśród mas robotniczych, włościańskich, nie dała bardziej
widocznych owoców; zawiodły wystąpienia zbrojne, organizacje terroru, strajków powszechnych, bojówek; organizacje stronnictw komunistycznych w łonie parlamentów
europejskich - poza Niemcami - nie dały też godniejszych
uwagi wyników, zawiodły również przygotowywane tu
i ówdzie wybuchy rewolucji komunistycznej. Sowiety rzuciły się na propagandę wśród mas, za pomocą bibuły
i słowa żywego; byliśmy świadkami istnego potopu popularnych ulotek, broszurek i pism. Potem chciano załatwić sprawę za jednym zamachem, łożąc wiele wysiłku na
propagandę ruchu występowania z Kościoła, w nadziei,
że masy oderwane od religji, będą podatniejszym materjałem od agitacji, a gdy i to zawiodło - w ostatnich latach
liczby występujących z Kościoła topnieją - obmyślono
nową metodę. Metoda ta uderza w inteligencję, i jej stara
się zaimponować kulturą bolszewicką. Punktem wyjścia
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dla tej nowej metody jest zachęcające stwierdzenie, że
inteligencja właściwie zwykle staje na czele przewrotów
i rewolucyj. By pozyskać inteligencję, bolszewizm dąży
do wytworzenia wokół siebie kół sympatyków i przyjaciół,
którzyby wyręczali w swoich krajach bolszewików, przez
szerzenie przekonania o wartości bolszewizmu i rewolucji. Koła takie powstają w całym świecie, już to pod firmą placówek handlowych, już też wprost - oświatowych
i kulturalnych. Znana jest powszechnie działalność tzw.
M.O.P.R. - Międzynarodowej czerwonej pomocy, która,
według danych ze stycznia 1932 roku, liczby 67 sekcyjnarodowych 12.313 oddziałów, a w nich około 5 miljonów
członków. Wśród członków M.O.P.R.-u znajdujemy takie
nazwiska, jak Einstein i Romain Rolland.
Oddziaływanie kulturalne na inteligencję jest bodajże najgroźniejszą metodą podboju świata; zdobywając
umysły przodujące światu, wywierające nań wpływ przez
swoją twórczość literacką, bolszewizm powoli, stopniowo
i niedostrzegalnie kształtuje umysły obywateli. Państwo,
spokojne, że ustały awantury komunistyczne, może nie
spostrzec, że rządzi obywatelami, którzy już mają duszę
kolektywną, przygotowaną w tajemnicy do przyjęcia now
ego ustroju.

Przejawy bolszewizujące w Polsce
Że różne dążności bolszewickie są w Polsce rozpowszechnione zbyteczne tego dowodzić. Nie mam już
zamiaru faktów tych wyczerpująco omawiać. Zadanie
swoje ograniczę jedynie do wskazania kilku bardziej znamiennych dążeń, mniej rzucających się w oczy, a jednak
bardziej niebezpiecznych, niż hałaśliwi agitatorzy komunistyczni. Okrężną drogą, stopniowo i planowo wtłacza
się w umysły obywateli przekonanie, że cały ustrój gospodarczy, dotychczas w Polsce się utrzymujący, jest zły, że
trzeba doprowadzić do zmiany ustroju i to na wzór Rosji
bolszewickiej. Zmiana ustroju - to cel dążeń. Dochodzi się
jednak doń przez przekonanie społeczeństwa, że ponieważ nie jesteśmy bolszewikami - jesteśmy barbarzyńcami.
Przenikanie bolszewizmu do Polski zaczyna się
pod nieokreśloną i niewiele mówiącą postacią - od jakiegoś mętnego radykalizmu, uznanego za warunek zgodności z potrzebami chwili. Przez „radykalizm” chce się
wychowywać przywódców, którzy, zanim pójdą do mas,
sami muszą przejść przez przełom psychiczny, sami muszą praktykować wyznawane zasady. Jest rzeczą godną
uwagi, jak w ostatnich czasach nadużywa się pojęcia „radykalizm”, i to z wielu - często przeciwnych stron. Powstające nowe pisma i organizacje za punkt honoru uważają
sobie przekonać świat o swoim radykaliźmie, jakgdyby
uważały, że chodzenie po krawędzi jest stanem całkowicie normalnym.3
W pewnych odłamach prasy polskiej zdobywa
sobie prawo obywatelstwa słownictwo, znane dotychczas
z dialektyki bolszewickiej. Z dużym upodobaniem pojęciami, zaczerpniętymi ze słownictwa bolszewickiego, posługuje się „Dekada”, tygodnik akademicki. „Dekada: uważa
obecne położenie polityczne w Polsce za następstwo rewolucji, przeciwko której działa kontrrewolucja, składająca
się z „reakcyjnej kołtunerji” i szukająca otuchy moralnej...
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na plebanji lub w zakrystji. Wprawdzie dla wytępienia tej
- „dla uniknięcia nieporozumienia powtarzam: nie w kościele, lecz na plebanji lub w zakrystji” - wypływającej
kontrrewolucji nie potrzeba, zdaniem autora, tworzyć „polskich czrezwyczajek” - mimo, „iż, obrona rewolucji moralnie całkowicie usprawiedliwia materjalne wyniszczenie,
a nawet fizyczne wytępienie jej wrogów”.4
Zaskoczeni tem pokrewieństwem ideologicznym
z obrońcami rewolucji bolszewickiej, nadającymi jej te
same uprawnienia, nie chcemy w tej chwili pytać dlaczego to kontrrewolucja w Polsce pozostaje pod wpływami
plebanji i zakrystji. Poglądy religijne i społeczne Kościoła
katolickiego w tej dziedzinie, nas nie dziwią. Duchowieństwo polskie przyzwyczaiło się już do różnorodnej klasyfikacji; dowiedzieliśmy się po ukazaniu się listu Kard. Hlonda, o przesileniu gospodarczym (1932), że hierarchja
kościelna głosi hasła zapożyczone z Bolszewji, podczas
gdy inni pisali o nawróceniu się biskupów polskich na bolszewizm, czytaliśmy do znudzenia o związku religji z wielkim kapitałem - dziś dla odmiany piszę się o kontrrewolucji, popieranej przez plebanję i zakrystję. Podobne rzeczy
wyczytać można w prasie bolszewickiej, według której
każdy duchowny i człowiek, mający odwagę wyznawać
swą wiarę, też jest kontrrewolucjonistą. - Ale w pismach
bolszewickich w podobny również sposób pisze się o roli
i uprawnieniach czrezwyczajki, która okryła hańbą rządców współczesnej Rosji. Czyżby krwawa działalność tych
rzeźni ludzkich mogła budzić choć cień sympatji, usprawiedliwiającej porównanie? Czy „Dekada” może wziąć
odpowiedzialność za przyznawanie ewentualnej polskiej
czrezwyczajce uprawnienia w obronie rewolucji: „moralne
wyniszczenie, a nawet fizyczne wytępienie jej wrogów!”
Wiadomo, że w Rosji uprawnienia te zwróciły się przede
wszystkim przeciwko ludziom, pochodzącym z tych samych sfer społecznych, które u nas tworzą czytelników
„Dekady”. Wiemy, że uprawnienia te, stanowiące ośrodek filozofji państwowej Sowietów, i metodę rządzenia
obywatelami bolszewickimi, zrosiły ziemię rosyjską łzami
i krwią, nietylko „winnych”.
Nie posądzamy redakcji „Dekady” o sprzyjanie
metodom bolszewickiego rządzenia obywatelami, gotowi jesteśmy uznać wyczytane zdania za lapsus calami,
zwłaszcza, że w innym miejscu wypowiada się przeciwko
modnemu dziś „salonowemu komunizmowi” (8.X.1933).
Jednak zapożyczanie słownictwa zza kordonu uważamy
za zbędne i niemiłe.
Podobne skłonności do ulegania dialektyce,
przyjętej dziś w Rosji bolszewickiej, widzimy w „Państwie
Pracy” - współpracownicy organu Legjonu Młodych piszą o specach (w sztuce), o potrzebie czystki, o gazecie
ściennej. Wszystkim tym pojęciom odpowiadają krwawe
widma wyniszczonej inteligencji zawodowej, terroryzowanych członków rządzącej (sic!) partji a nawet robotnikach
w fabrykach, z których wydobywa się służalczą uległość
obawą przed ośmieszeniem w gazecie ściennej. Są to
wszystko wynalazki ludzi, którzy nigdy nie wyrobili w sobie chrześcijańskiego szacunku dla osoby ludzkiej.
Prasa polska nie tylko jednak pozostaje pod
wpływami z terminologji bolszewickiej; można w niej wyczytać coś z podziwu, z uwielbienia dla rodzącej się kultury kolektywu. Są pisma, które od niedawna zamieniły
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się na piewców ładu bolszewickiego i nie mogą obronić
się przed tęsknotą za tym nowym ładem. Z tym ładem
wiąże się nawet takie zdobycze, które gdzie indziej osiągnięto w daleko szerszym zakresie, i z lepszym wynikiem,
w granicach starego porządku. Zwłaszcza oświata wsi rosyjskiej wzbudza duże zainteresowanie i uznanie. Wiele
się pisze o ludziach w jednym pokoleniu podniesionych
do godności ludów cywilizowanych, mówi się o Tatarach,
Kałmukach, Kirgizach, Mongołach uczących się w szkole,
o Ojratach, zachwycających się Iliadą, o ludziach, zdobywających własny alfabet, czytających, dyskutujących,
żądnych książek. Gdy się czyta w „Wiadomościach Literackich” artykuł tow. Rafała Radka o postępach kultury robotniczej, o wzroście nakładów pism, o rozchwytywanych
książkach, o miljonach uczniów, przepełnionych teatrach,
kinach, o robotnikach piszących książki, o sześcioletnich
synkach - zamiast pospolitych wiekowi epitetów przezywających matki od sinusów i cosinusów, to ogarnia nas
rozrzewnienie. I byłoby wszystko w porządku z temi kwiatkami, gdyby w bolszewickim kożuchu nie brakło dziur, które tow. Radek, w przystępie szczerości sam odsłania. Oto
rozwój pracy i czytelnictwa szedłby dalej, gdyby nie pewna przeszkoda... brak papieru. Z tym brakiem Sowiety nie
mogą sobie, rzecz dziwna, poradzić, gdyż brak go od tylu
lat nie tylko na gazety, ale nawet na podręczniki szkolne dla
„miljonów uczących się ludzi”5 . „Na prowincji - pisze tow.
Radek - zdarza się niejednokrotnie, że uczniowie sypiają
na ławkach i stołach w budynkach szkolnych”. W Polsce
się to jeszcze, dzięki Bogu, nie zdarza. Symboliczny jest
również przepełniony ludnością teatr w Magnitogorsku,
w którym - według relacji p. Radka w „Wiadomościach
Literackich” - na głowy przypatrującej się sztuce ludności deszcz lał się strumieniami, zmuszając widzów do zasłaniania się deskami. To są symbole całej nowej kultury
bolszewickiej, unoszącej się w dymach reklamy, wielkiej
tem, że nie posiada... ani papieru na druki, ani miejsca
na spoczynek dla dzieci szkolnych, ani dachu nad głową.
Bez przewrotu, bez reklamy Polska rozpoczęła budowę
szkolnictwa, zbierając owoce - też godne uwagi. I w Polsce chłopi i robotnicy pisali od dawna i piszą książki, byli
i są poeci ludowi, jakkolwiek nie mieli żadnego związku
z kulturą kolektywną. Jeżeli co należy podziwiać, to przede
wszystkim to, że wieśniak polski pisał nawet wtedy, gdy
nie znał ani szkoły, ani książki, gdy za swe przekonania
i skłonności twórcze był prześladowany przez władze zaborcze. Czemuż to nikt nie przypomni na łamach „Państwa Pracy” tych pionierów twórczości ludowej, czemuż
nikt się nie upaja „kulturą proletarjacką” synów polskich
wsi i fabryk, podczas gdy suto opłacana, faworyzowana i bardzo wątpliwa twórczość jednej lub drugiej Rosjanki wywołuje tyle uwielbień, nawet w prasie polskiej?
I nie tylko uwielbień! Są ludzie, którzy tej kultury
bolszewickiej, proletarjackiej pragną dla Polski!
Na łamach „Państwa Pracy” wzywa się do tworzenia kultury proletariackiej. „Żyjemy w momencie przeobrażania się Państwa i społeczeństwa z indywidualistycznego na kolektywne. Drogę nadchodzącym formom
gospodarczym i społecznym musi torować sztuka: sztuka
tworzona nie przez elitę inteligenckich zawodowych artystów, ale przez ogół (jako „nadbudówka życia zawodowego”), kierowany jedynie przez speców”. Odezwa wzywa
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wszystkich wychowujących się na obywateli „Państwa
Zorganizowanej Pracy” do przygotowania odpowiedniej
kadry speców do kierowania poczynaniami artystycznymi
ogółu (z dnia 30.IX.1933).
Jakiemi drogami ma iść ta budowa kultury proletariackiej, gdzie ma szukać natchnienia, wyjaśnia nam
artykuł p. H. Domińskiego, pt. „O kulturę proletarjacką”:
„Praca ta jest o tyle ułatwiona, że tuż obok widzimy tworzącą się, będącą in statu nascendi, kulturę wielkiego
narodu rosyjskiego. Dzielą nas od bolszewików ogromne
różnice w wielu dziedzinach, tem niemniej stwierdzić należy, że to, co za wschodnią granicą dokonane zostało
w dziedzinie etyki społecznej, w dziedzinie moralności,
w dziedzinie życia artystycznego, pokrywa się niemal zupełnie z naszymi poglądami na tę kwestję” (1933, nr. 30).
Nie tylko więc dotychczasowy wysiłek narodu nie znalazł
uznania w oczach „Państwa Pracy”, nie tylko należy zacząć od nowa, ale nadto tworzywa dla nowej kultury polskiej szukać należy nie w duszy, w życiu narodu, ale...
u naszych wschodnich sąsiadów. To, co bolszewicy zrobili dla Kirgizów, czy Kałmuków więcej wzbudza szacunku, niż cała bogata polska kultura, dorobek tylu wieków.
Samo tworzenie jakiejś specjalnej „proletarjackiej” kultury wydaje się nam pogwałceniem najgorętszych
marzeń warstwy robotniczej, która chce się wydobyć
z całej proletarjackiej atmosfery i bytowania. Wszak ruch
robotniczy we wszystkich krajach dąży nie do sproletaryzowania mas, ale do odproletaryzowania, to znaczy do
wydobycia ich z nizin bytowania materjalnego, a wraz
z tem i do zerwania z duchowym zubożeniem, poniżeniem i całem poczuciem swej podrzędności społecznej.
To jest nie tylko wewnętrzne, głębokie pragnienie każdego człowieka, ale szczególniejsze dążenie robotników.
Wyczuwając te dążenia w imię sprawiedliwości
i równości społecznej, Pius XI, w enc. Quadragesimo
anno, rzucił wezwanie do pracy nad odproletaryzowaniem warstwy robotniczej, do wyzwolenia proletarjatu
z poniżenia gospodarczego i do zwalczania niechrześcijańskiej psychiki nizinności społecznej. Jak daleko od tych
dążeń odbiega program „Państwa Pracy”, które zdaje się
kapitulować przed koniecznym wysiłkiem, a wzywając
do tworzenia specjalnej kultury proletarjackiej, chce jakby pracować nad utrwaleniem dzielących ludzi nastrojów
i utrzymaniem warstwy robotniczej zdala od kulturalnego współżycia wraz z innemi warstwami społecznemi.
Program Piusa XI chce podnosić robotników do poziomu
wolnych obywateli, program „Państwa Pracy” chce jakby
zamknąć ich w wyłączności klasowej, zacieśnić, obniżyć
do sposobu czucia i myślenia łachmanowego proletarjatu.
Tworzenie kultury proletarjackiej nie jest jednakże celem w sobie zamkniętym. Wytworzenie atmosfery
proletarjackiej przez kulturę proletarjacką ma, zdaniem
„Państwa Pracy”, torować drogę nadchodzącym formom
gospodarczym i społecznym. W prasie można wyczytać
nieraz tęsknotę za temo nowemi formami, za nowym ładem. Podobno ten nowy ład już powstaje. „Państwo Pracy”
zapewnia, że już dziś „żyjemy w momencie przeobrażenia się Państwa i społeczeństwa z indywidualistycznego
w kolektywne” (30.IX.1933). Wzorem dla tej przebudowy
ma być zdaniem p. Skiwskiego, Rosja: „Mam wrażenie
- pisze w „Wiadomościach Literackich” - że w zakresie
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życia gospodarczego Rosja Sowiecka wprowadziła w życie to, co narzuca się z nieodpartą koniecznością wobec
bankructwa kapitalizmu”. A p. Baczyński na łamach tegoż
pisma wręcz doradza: „Jakkolwiek Rosja wyprzedziła
Polskę, już wkrótce ukaże się konieczność wygładzenia zbyt jaskrawych różnic celem utrzymania równowagi gospodarczej Europy Wschodniej”. Pan Zapasiewicz
z „Państwa Pracy” tłumaczy na czem to wygładzenie różnic powinno polegać. Nastąpi to w drodze „upaństwowienia wszelkich ośrodków przemysłowych i wywłaszczenia
do pełnego minimum większej własności ziemskiej, zastępując teoretyczny automatyzm realnym, z góry powziętym planem gospodarczym. Wolną inicjatywę gospodarczą - skoordynowanym wysiłkiem całego społeczeństwa
w imię wspólnego dobra”. A więc kolektywizm!.
Budzące się dla kultury i ustroju bolszewickiego
w Polsce sympatje są podtrzymywane przez starannie
prowadzoną propagandę. Od dawna już popularyzowane jest w Polsce piśmiennictwo bolszewickie, zwłaszcza przez wydawnictwo „Rój”, szereg firm żydowskich
i ogłoszenia w „Wiadomościach Literackich”. Z literaturą
bolszewicką zapoznaje czytelnika polskiego tendencyjna książka St. Baczyńskiego, pt. „Literatura w Z.S.R.R.”
z zapałem broniąca „nowej” twórczości Sowietów. Pod
wpływem poezji bolszewickiej pozostaje i „Państwo Pracy” już przez to samo, że umieszcza utwory autorów, którym wystawia świadectwo, że, jak np. Marjan Czuchnowski, umieli pogodzić program marksowsko-leninistyczny
z prawdziwą poezją6
W Polsce ma prawo do rozpowszechniania się
przeszło 50 pism wydawanych w Bolszewji, a m.in. Izwiestja, Prawda, Weczernaja Moskwa, Litieraturnaja Gazeta, Sowietskoje Iskusstwo, Intiernacjonalnaja Litieratura,
Krokodił, Żurnalist, Krasny Archiw, Istorik-Marxist i w.in.
Przed sztuką bolszewicką otwarto w Warszawie gościnne podwoje Instytutu Propagandy Sztuki, dopuszczając na międzynarodową wystawę grafiki pokazy
z Bolszewji, aż nadto rażące swemi komunistycznymi
dążnościami.7 Tym samym celom służy bolszewickie radjo, z konieczności słuchane przez cały świat, gdyż stacja
moskiewska zagłusza inne. Radjo prowadzi pracę planową; wykłada zasady ustroju Sowietów, wykazuje jego
wyższość nad kapitalizmem, chwali zdobycze piatiletki,
rozwój kołchozów, sowchozów, przemysłu, techniki i wynalazków bolszewickich. Cenzura widocznie zbyt łagodnie odnosi się do nich skoro na naszych ekranach jest
ich coraz więcej (Ziemia pragnie, Bezprizornyje, Orły na
uwięzi). Podobno film bolszewicki przychodzi do Polski
w drodze wymiany handlowej. Propaguje on to, co zawiera. A co zawiera, to się dowiadujemy od bolszewika
Borisa Szumackija, piszącego na gościnnych występach
w „Wiadomościach Literackich”. „Kino sowieckie czerpie
swą tematykę, idee i obrazy z gigantycznego rozmachu
budownictwa... Patos budownictwa socjalistycznego, gigantyczny rozrost przemysłu i postępy w socjalistycznym
przekształceniu wsi na zasadach skolektywizowanego
i zmechanizowanego gospodarstwa wiejskiego - daje
taką obfitość tematów, dosłownie gubi się w tej kaskadzie
współczesnych obrazów i idej twórczych”.8 A więc znowu
materja, mechanika, kołchoz, kolektyw - jako pokarm i zachwyt dla własnej rzeczywistości. Filmy bolszewickie wy-
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chwalają produkcję bolszewicką, jej organizację (film Turbina). Mają nastawienie propagandowe nie tylko wtedy,
gdy powstają w wyniku bolszewickiej rzeczywistości, ale
pracują dla Sowietów nawet wtedy, gdy są osnute na tle
dawnych utworów. Charakterystyczny dla dążeń twórczości bolszewickiej jest wstręt do filmu „Martwy Dom” - osnutego na tle pamiętników Dostojewskiego (1849-1853).
Autor przeszedł przełom, pod wpływem którego głosi:
„Ukórz się dumny człowieku, ukórz się próżny człowieku, a poznasz prawdę”. Do tego bolszewicka racja stanu
dodaje: „Naszemu narodowi nie należy mówić o pokorze
- trzeba mówić o buncie!!”.9 Znamy wpływ kina na masy;
choć się już przeżywa, to jednak nadal wychowuje, kształci, nastraja. Gdy w kinie jest tego rodzaju film bolszewicki
- mamy wychowanie bolszewickie za własne pieniądze,
bez naruszenia sum przeznaczonych na propagandę bolszewicką w Polsce. Wpływ ten jest tem silniejszy, że obraca się ciągle w obrębie krzywd, wyświadczonych przez
burżuazję, w kole nienawiści klasowej, wyzysku, co przy
odpowiednim nastroju pozostawia silne wrażenie.
W Polsce prowadzona jest ponadto silna propaganda turystyczna przez bolszewickie biuro podróżnicze,
Intourist. Nie byłoby to może niebezpieczne, gdyby Intourist pozostawiał, wzorem europejskich kolegów po fachu,
swobodę podróżnym. Ale Intourist roztacza tak troskliwą
opiekę nad zwiedzającymi, że mogą zobaczyć tylko to, co
Intourist chce pokazać. A ponieważ biuro wie, co można
pokazać, stąd z Rosji wracają dziwni ludzie odpowiadając
z zachwytem o tem, co im pokazano; gorzej jeszcze, gdy
o Rosji zaczną pisać pamiętniki z podróży.
Różnymi drogami umacnia się w Polsce najpierw
wątpliwość, a potem przekonanie, że tak źle w Rosji nie
jest, jak się opowiada, że jednak ten ustrój kolektywny
jest coś wart. Zaznacza się wzrost dążeń do wybielenia
Sowietów, do obalenia szeregu poglądów na życie gospodarcze i społeczne. Gdyby odsłaniały chociaż prawdę
- ale one prawdę obalają.
Przypisy:
1.
Kurjer Warsz., 24.IX.1933
2.
Wiadomości Literackie z 29.X.1933. Numer poświęcony kulturze Rosji
Sowieckiej.
3.
Por. Państwo Pracy 12.XI.1933. Znamienna jest maleńka notatka
w temże piśmie zamieszczona: X.Y. „zamierza w Warszawie wydawać
pismo półliterackie pt. Ład. Ze źródeł dobrze poinformowanych dowiadujemy się, że pismo ma nosić charakter katolicki, antyklerykalny, prorządowy, nacjonalistyczny i lewicowo-radykalny”.
4.
Por. Dekada, 2.XII.1933, Walka z kontrrewolucją.
5.
Sowiety upaństwowiły fabryki papieru zaraz po objęciu władzy.
6.
Jak może wyglądać poezja proletarjacka świadczy wiersz M. Czuchnowskiego. Kłamią: niebo i gwiazdy (Państwo Pracy, Kohorta,
3.XII.1933). Mieści się tu wszystko, co jest cechą „nowej” kultury: przeraźliwa gburowatość, pogańska nienawiść klasowa, zwierzęcość, nie
licząca się z niczem, ze wstydem, z czcią dla budzącego się życia,
w którem nie widzi się nic szlachetnego, prócz tragedji wyzyskiwanych
zmysłów. Nic nowego! To już było w potępionej przez Kościół moralności
starego świata.
7.
Sympatje dla sztuki bolszewickiej można dostrzec i na innych wystawach europejskich (Glass - Palast w Monachjum, 1930; Petit Palais
i w.in.)
8.
Artykuł ten jest jednocześnie propagandą handlową powstających
w Bolszewji nowych filmów.
9.
Pax. Pismo młodych katolików, 1933, nr 7-8, s.9.
http://www.nonpossumus.pl/nauczanie/ksiazki/2,12,2012/
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Ks. Abp Kazimierz Majdański

DOŚWIADCZENIE STANU WOJENNEGO

Kazanie wygłoszone w XI rocznicę Szczecińskiego Grudnia, Katedra Św. Jakuba w Szczecinie, 17 XII
1981 r. (fragmenty).
Od głodu, ognia i wojny”
1. „Przed oczy Twoje, Panie” - ten czas wojenny.
I „przed oczy Twoje” - nasze błaganie: skróć, Panie, ten
stan wojenny. I niech nie będzie przelewu krwi.
Skróć, Panie, ten czas wojenny, w Ojczyźnie,
skróć w Szczecinie!
„Przed oczy Twoje, Panie, winy nasze składamy”.
Wszystkie winy. Także tę, że u nas od czasu wojny tak obficie przelewana jest krew najmniejszych Polek i Polaków
- jeszcze nie narodzonych.
„Przed oczy Twoje, Panie, winy nasze składamy”.
Wołamy tak dziś i wołać będziemy zawsze. Tylko Ty, prosimy, „od głodu, ognia i wojny - zachowaj nas. Panie”.
2. Jakie jest nasze pierwsze prawo, gdy oto znowu słowa „wojna”, bo stan wojenny”? Odpowiedź daje
Boży Prorok: „Odkupicielem Twoim - Święty (...), nazywają Go Bogiem całej ziemi” (Iz 54, 5).
On - Zbawiciel i Odkupiciel, Jezus Chrystus. On
przychodząc do nas dzięki swej Matce. Więc idziemy do
Niego z Nią. Idziemy na kolanach; w katedrze w świątyniach, w domach, wszędzie. Idziemy teraz, w Adwencie.
Pójdziemy, jeżeli będzie trzeba, także po Adwencie.
Idziemy ufnie. Już dziś przecież rozbrzmiewa
w Liturgii modlitwa: »Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie”
(Ps 30, 2).
Już dziś słyszymy: „Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże” (Łk 3, 6).
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3. Na jakich warunkach „zbawienie Boże”?
Odpowiedź Przesłannika Jezusowego jest taka:
„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”
(Łk 3, 4).
Pan przychodzi, moja Siostro i mój Bracie, poprzez wyprostowane ścieżki mojego i Twojego życia.
Prostować ścieżki to znaczy: „Niech nasza mowa
będzie: tak, tak; nie, nie” (por. Mt 5, 47). Tego wymaga
Jezus. Nie można więc żyć w atmosferze kłamstwa i posługiwać się kłamstwem. Nie można nigdzie, ale najpierw
w naszych domach. Tu bowiem, w domu rodzinnym, zaczyna się wszelkie dobro i wszelkie zło.
Prostować ścieżki, to znaczy: Niech znikie
z tej ziemi nienawiść. Jezus ją zmył na Krzyżu: „Ojcze,
przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” - wołał konając
(Łk 23, 44).
Prostować ścieżki dla Pana, to znaczy: Niech nad
tą ziemią panuje Krzyż. Na nim przelał za nas swoją Krew
Ten, który nie przelał nigdy nawet jednej kropli cudzej krwi
i szedł przez całe życie, aż do Kalwarii, „wszystko dobrze
czyniąc” (por. Dz 10, 48).
Prostować ścieżki dla Pana, to znaczy: Niech nad
tą ziemią swobodnie panuje jej Królowa. Będzie panować
zawsze dobrze, najlepiej. Będzie to Je Królestwo ziemią
pokoju, sprawiedliwości i ładu. „Wszystko postawił na Maryję” - wołał zmarły Prymas - i zwyciężył.
Przecież już świta światło Jej wielkiego Jubileuszu. Świta w Rzymie na Watykanie, bo je tam nieci Papież - Polak. Niech świta i niech świ u nas, bo je będziemy
niecić my wszyscy, Polki i Polacy.
Witaj Królowo - Polski!
Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia,
Nadziejo nasza!
Jezusa, Błogosławiony Owoc żywota Twojego,
nam okaż!
Polski Adwent i polskie Boże Narodzenie 1981 		
roku, to wołanie potężne
„Przyjdź, Panie Jezu!
Zaiste, przyjdę niebawem.
Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi”
			

(por. Ap 22, 20-21). Amen.
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Ocalić człowieka
Umówmy się: Nie będziemy wiecować. Może
mielibyśmy nawet na to ochotę, skoro gdzie indziej wiecować nie można. A jednak uszanujemy dziś i zawsze stówa
Jezusowe, odnoszące się do świątyni jerozolimskiej. do
każdej świątyni: „Napisane jest: Dom mój jest domem modlitwy” (Łk 19, 46). I zareagował Pan Jezus bardzo ostro
wobec ludzi, którzy chcieli inaczej. Nie zuboży nas to i nie
skrzywdzi: potrzebne jest nam bardzo Boże słowo; potrzebny jest nam Pan Bóg.
Czym jest potworna kotłowanina dzisiejszego świata, jak nie brakiem Boga? Czym byłby Szczecin
dzisiaj - jaką szaleńczą kotłowaniną - gdyby mu brakło
Chrystusowego słowa? Kształtuje nas ono od lat z górą
tysiąca. Chciał tego mądry założyciel Państwa Polskiego,
który, wraz ze swoimi wojami, stąpał po tej zachodnio-pomorskiej ziemi właśnie lat temu z górą tysiąc.
Panuje nam tutaj dziś łaskawie nasza Jasnogórska Matka. Panuje w swoim, przed chwilą poświęconym
i intronizowanym Obrazie, tak jak to było niezapomnianego dnia 22 kwietnia tego roku. Gdy były twarde dni strajku,
mieliście wśród siebie, na strajkowych bramach, ten sam
Jej święty Obraz. W poranek Jej sobotniego 30 sierpnia
1980 roku, zawarte zostało szczecińskie porozumienie.
Po dwóch latach, gdy narosły nowe biedy, gdy ludzie pytają: Mieć nadzieję, czy poddać się rozpaczy? - Jej Obraz
jest znowu w naszej katedrze. I zostanie. Zostanie jako
„Znak wielki” mówiący, że ta najlepsza Matka chce z nami
być, jak dotąd, zawsze i wszędzie: w stoczni, w każdym
zakładzie pracy, w polskim i chrześcijańskim domu, w sercu Każdego z nas. A im to serce bardziej skołatane, tym
chce być bliżej - Matka nasza. Nadzieja nasza! Prosimy
Ją: niech strzeże naszych myśli, czynów: słów. Niech raczy strzec słów wypowiadanych teraz, przez Pasterza tej
Diecezji i niech uczyni, by były skuteczne.
A teraz, po zawarciu tej naszej wstępnej umowy,
rozważmy najpierw:
Czym był strajk?
Spoglądamy na 2-letnią przeszłość. Spoglądamy
z niemałym zawodem, z goryczą, a nawet z bólem. Bo
strajk obudził ogromne nadzieje, miał przynieść wielką
odnowę we wszystkich dziedzinach; także w dziedzinie
gospodarczej, której stan tak dotkliwie przeżywaliśmy.
I co?
Więc czym byl strajk: zabawą? pomyłką? powiedzeniem: „Zakończył znowu okres błędów, a zacznie się
następny?”
Tak sobie mówimy - cicho i głośno. Nie ukrywajmy tego, bo to na się nie przyda.
Mówmy prawdę: „Prawda was wyzwoli” - uczy Jezus (J 8, 32). Mamy prawdę w Jego świątyni o tym, czym
był strajk, który w Szczecinie kończył się dwa lata temu.
Nie był zabawą, był męką. Był męką fizyczną i duchową.
Ile razy myśleliśmy wtedy o wielkich zagrożeniach i jakie
były trudne układy! Wy wszystko, Najmilsi, wiecie dobrze
i ja też, więc nie będziemy sobie tego długo tłumaczyć,
ale przypomnieć warto.
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Gdy po raz pierwszy spotkaliśmy się z internowanymi w więzieniu; w Wierzchowie, powiedziałem do nich:
„A jednak najbardziej godne współczucia są Wasze rodziny”. I przyjęte to zostało z całym zrozumienie W drugą
rocznicę zakończenia strajku trzeba wspomnieć udrękę
nie tylko strajkujących, ale także ich najbliższych, a nadto
całego miasta, całego społeczeństwa.
Został podjęty trud. Została podjęta męka. Gdy
się strajk skończył, p szła wielka ulga. I nawet przykry
stukot tramwajów, które znowu zacz po długiej przerwie,
kursować po mieście, wydał nam się miły. A ch o strajku
różnie mówiono, gdy trwał, to przecież dziś, po dwóch latach, ma w Polsce człowieka o zdrowym rozsądku, który
nie mówiłby: „To, co było przed sierpniem 1980 roku, nie
może nigdy wrócić”. A my pytamy: J przestałoby istnieć
bez strajku?
Był strajk potężnym wołaniem o sprawiedliwość,
wołaniem ludzi wiary, robotników, na kolanach. Była modlitwa, była spowiedź, było karmienie się Ciałem Pańskim,
były ołtarze, była Msza Św., były obrazy Pani Jasnogórskiej, był Krzyż. Ze wzruszeniem i najuroczyściej święciliśmy potem w głównej stoczni strajkowy krzyż, w dniu
17 grudnia tegoż 1980 roku, gdy święciliśmy także tablicę
ku czci ofiar roku 1970.
Taki to był strajk: była Matka i był Krzyż. Jak
w Ewangelii, którą dzis czytamy: „Obok krzyża Jezusa
stała Matka Jego” (J 19, 25).
Bądźmy sprawiedliwi. Dla wydarzeń sierpnia
1980 roku i dla owoców tych wydarzeń - szacunek, wielki
szacunek! Szacunek wobec tych, którzy strajkowali i wobec tych, którzy strajk pragnęli mądrze zakończyć - nie
strzelając, ale rozmawiając - brat z bratem, Polak z Polakiem, robotnik z władzą, w stoczni, razem...
Szacunek dla strajku i dla potężnego owocu
strajku: dla „Solidarności”. Mówi się znowu o błędach.
Czy może nie być błędów tam, gdzie są miliony ludzi? To
wcale nie znaczy, by błąd nazywać nie-błędem. Ale też to
wcale nie znaczy, by mówić tylko o błędach, albo przede
wszystkim o błędach. Słuchają wszyscy i czytają wszyscy,
i albo rodzi się pokój, albo gniew. Mówimy z szacunkiem
o wydarzeniach budzących najwyższy szacunek
- w oczach świata i w oczach Polaków. O wydarzeniach
spod znaku Krzyża i Wizerunku Matki. O wydarzeniach,
które zakończyły się pojednaniem. Bo tak jest zawsze, gdy
panuje Chrystusowy Krzyż: „Zechciał bowiem Bóg (...),
aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą: przez
Niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez Krew Jego Krzyża” (Kol 1, 19-20).
Rozważywszy to, idziemy ku pytaniu następnemu:
Czym były strajkowe porozumienia?
ślenie.

Były pojednaniem Polaków. Najpiękniejsze okreA czym było porozumienie szczecińskie?

Bądźmy dumni: podpisane 30 sierpnia 1980 roku,
było pierwszym porozumieniem. Zapamiętamy i przekażemy: 30 sierpnia! Nie będziemy fałszować historii.
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Nie jesteśmy zwolennikami fałszowania historii. A ta data
przeszła już do historii. W polskim Szczecinie, w Szczecinie, który 10 lat przedtem spłynął krwią, porozumienie
zostało zawarte 30 sierpnia 1980 roku. Nie ukrywajmy się
w cieniu. (I tak jest polski Szczecin dość skrzętnie ukrywany!)
A później była wielka, dziękczynna modlitwa
- właśnie tu, w tej katedrze. Było za co dziękować: za
strajk zakończony skuteczny dialogiem Polaków.
Taki do tego polskiego i szczecińskiego dialogu
komentarz:
Sekretariat Stanu powiadomił nas w ostatnich
dniach o komunikacie prasowym w sprawie XVI Światowego Dnia Pokoju. Komunikat zawiera następujące słowa:
„Papież Jan Paweł II przy licznych okazjach podkreślał
konieczność dialogu w celu przezwyciężenia konfliktów
między narodami (...). Dialog lojalny, roztropny, szczery,
braterski, wytrwały i ufny prowadzony na wszystkich poziomach życia, a więc między członkami tej samej rodzi
ny, między pokoleniami, narodami, kulturami, ideologiami
i religiami – oto wezwanie, które rzuca Ojciec Święty.

Tego doświadczył dwa lata temu Szczecin.
A więc dialog. Z całym szacunkiem dla każdego
człowieka, każdego!
Po co więc bicie chłopca za to, że nosi ,,opornik”? Po
takim biciu on cały będzie jak ,,opornik” ! Po co pogram
w Wierzchowie? Program, po którym, na szczęście, przyszło przebaczenie? Po co nakaz, tu i tam, właśnie w stanie woje nnym, zdejmowania krzyży? I po co wreszcie
kamienie z bruku? To zawsze przeciw człowiekowi.
Dialog. Nie myślcie, Bracia i Siostry, że to łatwa
recepta. Stoją za nia bardzo rudne doświadczenia Kościoła. Także na Pomorzu Zachodnim. A przecież prowadzimy cierpliwy dialog – cierpliwy i skuteczny.
I za strajkiem, i za porozumieniem stała wielka
modlitwa: w Polsce w całym chrześcijańskim świecie
i w Rzymie, gdzie gorąco modlił się i błogosławił Ojczyźnie Papież z Polski, całym sercem pragnący dla Polski
Bożego pokoju. Czuwała Matka i uprosiła u Jezusa dla
skołatanej Polski Jego błogosławieństwo: ,,Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój...(Mt 5,9).
ѥѥ

Ks. Abp. Stanisław Wielgus

Referat wygłoszony na niemiecko-polsko-francuskim kongresie w Hanowerze
nt. „Europa jutra” 24-27 X 1991

Chrześcijaństwo, jako religia, w której liczy się
postawa moralna człowieka, uwzględniającego w swoim
życiu wolę Absolutu, było zawsze społecznością ponadnarodową, ponadstanową i ponadrasową. Łączyło ono ludzi
poprzez te same dla wszystkich wyznawców prawdy wiary i płynące z nich reguły zachowań moralnych. Dążyło
do stworzenia, także już na tym świecie - civitas Dei - stanowiącego wspólnotę Ludu Bożego, kierującego się jego
głównym prawidłem - przykazaniem miłości w stosunku
do wszystkich, bez względu na ich kulturę, język, kolor
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skóry, wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania
czy majątek. Tak nastawione wobec świata chrześcijaństwo wytworzyło w Europie wspólnotę ludów, określonąmianem christianitas, co spowodowało, że europejskość
stała się synonimem chrześcijańskości. Ludy europejskie
łączyła i ta sama wiara, i ten sam kodeks moralny, i zbliżona obyczajowość.
Jako nośnik i współtwórca kultury grecko-rzymskiej, chrześcijaństwo dało Europie ten sam język dla
ludzi wykształconych, ten sam typ szkolnictwa, zbliżone
prawodawstwo oraz podobne struktury administracyjne. Inteligent średniowieczny czuł się jednakowo dobrze
w Paryżu, Oksfordzie czy Kolonii. W sensie intelektualnym Europa wieków średnich, jeśli abstrahować będziemy w tym momencie od mizerii dnia codziennego, naznaczonego nędzą, zarazami, chorobami, głodem, toczonymi
wojnami, brakiem bezpieczeństwa itd., jawi się współczesnemu Europejczykowi, jako bliższa i bardziej zjednoczona niż Europa dzisiejsza, mająca za sobą postępujący od
renesansu proces emancypacji i oddzielania się poszczególnych kultur i narodów w jej skład wchodzących.
Ludy Europy średniowiecznej, mimo toczonych
między sobą wojen, mimo wrogości wzajemnie sobie
okazywanej, poczuwały się do głębokiej wspólnoty, którą
zawdzięczały chrześcijaństwu. Widać to było szczególnie
wyraźnie w czasach zagrożeń ze strony ludów niechrześcijańskich. W takich momentach Europejczycy umieli
przejść do porządku dziennego nad własnymi konfliktami,
aby podjąć solidarną walkę z najeźdźcą. Tak było w czasie ekspansji Arabów, Hunów, Mongołów, a później Turków. Także w okresie wypraw krzyżowych można mówić
o daleko idącej integracji Europy. Coraz silniej rozwijające
się kultury narodowe ludów europejskich, rozłamy i wojny
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religijne, konflikty na tle ekonomicznym i politycznym oraz
inne jeszcze przyczyny, spowodowały w czasach nowożytnych daleko idącą atomizację państw europejskich.
Jednak mimo straszliwych wojen, jakie prowadziły między sobą narody europejskie, mimo dodatkowych podziałów, które wniosły pomiędzy nie totalitarne ideologie oraz
wrogie sobie bloki polityczne i wojskowe, Europejczycy
w swej większości odczuwali i odczuwają pragnienie
nawiązania bliższych więzi. Wbrew bolesnym doświadczeniom historycznym, wbrew odżywającym tu i ówdzie
nacjonalizmom i nastrojom ksenofobicznym, narody europejskie pragną pełnej wolności i suwerenności, a jednocześnie przyjaźni i bliskiej łączności.
Tu rodzi się pytanie - w jaki sposób tę jedność
i przyjaźń osiągnąć? Co, oprócz geograficznej bliskości, łączy narody europejskie? Na jakim fundamencie
mogą one się jednoczyć? Wydaje się, że nie wystarczy
tutaj jedność ekonomiczna, polityczna czy socjalna. Nie
wystarczy zbliżony standard cywilizacyjny życia. Europejczykom potrzebny jest renesans tych wartości, które
legły u podstaw ich kultury, a które z biegiem lat odeszły
na margines ich życia, a niejednokrotnie całkiem z niego zniknęły. Potrzebny jest powrót do wartości chrześcijańskich, do chrześcijańskiego uniwersalizmu - przekraczającego wszelkie granice i różnice; do chrześcijańskiej
moralności budowanej na prawie miłości bliźniego; do
chrześcijańskiego rozumienia wolności, która uwzględnia
nadrzędność niezmiennego prawa moralnego, danego
przez Boga, nad wszystkimi innymi prawami - wbrew rozpowszechnianym coraz bardziej koncepcjom, w których
człowiek nie jest lektorem, lecz kreatorem norm moralnych, a więc kimś, kto stoi ponad Dekalogiem - jak powiedział Nietzsche - poza dobrem i złem. Takie rozumienie
wolności przyniosło w XX wieku niewyobrażalne cierpienia narodom europejskim i nie tylko europejskim. Nigdy
tak mocno i tak często nie podkreślano praw i godności
człowieka, jak w XX wieku, a jednocześnie nigdy jeszcze
tak bardzo tej godności i tych praw nie zdeptano. A stało
się tak dlatego, że człowiek uwierzył, iż on jest ostateczną
instancją rozstrzygającą o tym co jest dobre, a co złe.
Za losy rodziny odpowiedzialni są wszyscy jej
członkowie, chociaż w nierównym stopniu. Większa odpowiedzialność spoczywa na starszych i silniejszych
członkach wspólnoty. Tę analogię odnieść można także
do europejskiej rodziny narodów. Są w niej narody, w których państwowość ma za sobą ponad 1 000-letnią historię; narody, które współkształtowały przez wieki Europę
i jej kulturę. Do tych narodów należy Francja, należą
Niemcy, ale także i Polska. Losy mojego kraju były szczególnie trudne. Przeżywał on w swoich dziejach momenty
wielkie i wzniosłe - momenty, kiedy ratował Europę przed
inwazją Tatarów w XIII w., Turków - w XVII w.,
a także bolszewików w 1920 roku. Ale przeżywał też momenty szczególnie trudne, gdy na ponad 100 lat, na cały
XIX wiek, wykreślono go z mapy Europy, gdy przez 45
lat swojej powojennej historii pozostawał pod uciążliwym
jarzmem komunizmu.
Mimo zmiennych losów, Polska czuła się zawsze
nierozerwalnie złączona z Europą wolną, suwerenną, uniwersalną i chrześcijańską. Czuła się też na miarę swoich
możliwości odpowiedzialna za taką Europę. Nie jest dzie-
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łem przypadku, że to właśnie Polska rozpoczęła proces
obalania komunizmu; proces, który jak płomień ogarnął
inne ciemiężone narody Europy Środkowowschodniej.
Mimo jednoznacznej abominacji większości Polaków
w stosunku do komunizmu, dziesiątki lat panowania totalitarnej, idealistycznej, surrealistycznej i wrogiej człowiekowi ideologii, zrobiły swoje. Kraj został zniszczony
ekonomicznie i socjalnie. Nie na tym jednak polegają
największe szkody; te, bowiem dotknęły najdelikatniejszej tkanki narodu - mianowicie mentalności i moralności.
Nastąpił, nieuświadamiany sobie nawet niekiedy przez
wielu, proces sowietyzacji mentalności, wyrażający się
w nieprawidłowym stosunku do państwa, prawa własności, pracy, praw drugiego człowieka itd. Proces ten dotknął zresztą nie tylko Polaków, ale także, może jeszcze
głębiej, inne narody, które miały nieszczęście żyć w systemie komunistycznym.
Najważniejszym zadaniem, jakie dziś stoi przed
Polakami, a przypuszczam, że i przed innymi narodami
Europy Środkowowschodniej - przed intelektualistami,
kościołami, uniwersytetami, szkołami, organizacjami politycznymi i społecznymi - jest odrodzenie mentalności
społeczeństw. Odrodzenie jej w kierunku uniwersalizmu,
aktywności połączonej z miłością do drugiego człowieka,
poszanowania prawa, norm moralnych, promowania wartości duchowych itd.
My, którzy przeżyliśmy koszmar panowania komunizmu wiemy, że wartościami, które pozwoliły nam
przetrwać ten trudny czas, które pozwoliły nam wyzwolić
się spod obcej człowiekowi ideologii i władzy - były wartości chrześcijańskie, niezmienne i wiecznie aktualne. Budując w trudzie nowy ład w Polsce, pragniemy nadal opierać się na tych wartościach. Mamy, bowiem świadomość,
że ich odrzucenie pociąga za sobą zawsze konsekwencje
tragiczne dla ludzkiej osoby. Chcielibyśmy
w tym dążeniu do budowania Europy wolnej, tolerancyjnej, pozbawionej ksenofobii, przepełnionej wzajemną
przyjaźnią jej mieszkańców, odznaczającej się swoistą
- tak jak to było przez wieki - atrakcyjną dla reszty świata
kulturą, znaleźć sprzymierzeńców we wszystkich krajach
naszego kontynentu, a zwłaszcza we Francji i w Niemczech, z którymi to krajami łączą nas niezliczone więzy
i kontakty.
ѥѥ
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Ks. bp Stefan Regmunt

WEZWANIE WIERNYCH DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ
DO EKSPIACJI ZA AKT PROFANACJI OBRAZU
MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA JASNEJ GÓRZE W CZĘSTOCHOWIE
oczekiwać woli budowania dobra wspólnego, a także postawy szacunku dla odmiennych niż własne przekonań.
Tę agresywną postawę upowszechniają niektóre media,
co buduje w społeczeństwie klimat przyzwolenia na brutalne traktowanie osób i instytucji reprezentujących odmienne poglądy.
Wszystko to rodzi w nas ból i poczucie upokorzenia oraz pobudza do szczególnej refleksji W obliczu pewnej bezradności wobec przemocy, kłamstwa, nienawiści,
odkrywamy modlitwę jako pierwszą i najskuteczniejszą
odpowiedź, jakiej możemy udzielić by bronić dobra. Mówił na ten temat Ojciec Święty Benedykt XVI w katechezie
podczas audiencji ogólnej 12 września 2012 r.
W duchu tych słów Ojca Świętego zwracam się
do Was, drodzy Duszpasterze i Diecezjanie, o podjęcie
modlitwy ekspiacyjnej w związku z zaistniałą profanacją
obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Polecam, by we
wszystkich kościołach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, po zakończeniu Mszy św. przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odśpiewano Suplikacje i odmówiono Litanię loretańską do Matki Bożej lub rozważono
Drodzy Diecezjanie
Nie milkną słowa protestu w związku z profanacją
wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w kaplicy jasnogórskiego sanktuarium. Próba zniszczenia obrazu, który
dla wierzących Polaków jest narodową relikwią i symbolem wiary, stanowi dla nas bolesne doświadczenie, tym
trudniejsze, że przeżywane w bliskości Świąt Bożego Na-

jedną z tajemnic Różańca świętego.
Zapewniam o mojej duchowej jedności z Wami,
modląc się, aby Matka naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa – którą w tych dniach będziemy szczególnie wspominali – nadal odbierała należną cześć i była wzorem
i wsparciem na drodze świętości. Niech razem z tą intencją towarzyszy nam prośba skierowana do Boga o miłosierdzie dla sprawców profanacji i dla całego świata.

rodzenia.
Dokonana profanacja wpisuje się w łańcuch agresywnych wypowiedzi i zachowań kierowanych w stronę
Kościoła, osób duchownych, wiernych świeckich, symboli
wiary oraz miejsc szczególnej czci religijnej. Dopuszczają

Z pasterskim błogosławieństwem
+Stefan Regmunt
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

się ich i propagują je osoby, które nierzadko reprezentują

Zielona Góra, 17 grudnia 2012 r.
Znak: B2-33/12

wysokie urzędy i instytucje, a od których należałoby

ѥѥ
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XXI ROCZNICA POWSTANIA RADIA MARYJA
Homilia wygłoszona w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
w kościele pw. św. Józefa
Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, prowadź nas!

nym, z jego hasłem duszpasterskim: „Być solą ziemi”.

Ekscelencjo, najdostojniejszy Księże Biskupie,
nasz główny celebransie,

1. Maryja w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia

Ekscelencje, dostojni Księża Biskupi,
Czcigodny Ojcze Prowincjale
i Ojcze Dyrektorze Radia Maryja,
Czcigodni i drodzy bracia kapłani,
wszystkich godności i sprawowanych funkcji,
Drogie siostry zakonne
i inne osoby życia konsekrowanego,
Szanowni przedstawiciele życia publicznego,
parlamentarzyści, samorządowcy, wszystkich szczebli,
na czele z prezydentem Torunia,
Drodzy przedstawiciele służb mundurowych,
bractw i stowarzyszeń
Drodzy przyjaciele i wspomożyciele Radia Maryja,
Droga Rodzino Radia Maryja:
Kochani pielgrzymi z całej Polski i zza granicy,
Bracia i Siostry w Chrystusie,
czciciele Matki Najświętszej, obecni tu, w kościele,
i łączący się z nami przez Radio Maryja
i Telewizję Trwam w kraju i za granicą!
Jesteśmy w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Toruniu. Każdego roku w pierwszych dniach
grudnia przybywamy tutaj, by dziękować Panu Bogu za
dar Radia Maryja i wypraszać dla niego i dla innych mediów z nim związanych Boże błogosławieństwo na dalsze
lata ich posługi. Nasze tegoroczne spotkanie modlitewne
ma miejsce 1 grudnia, w ostatni dzień roku liturgicznego, w I sobotę miesiąca, w wigilię pierwszej niedzieli Adwentu. Uwzględniając tę okoliczność, proponuję, abyśmy
w naszym rozważaniu podjęli trzy wątki: najpierw wątek
liturgiczny, związany z ogłoszonym dziś Bożym słowem,
odnoszącym się do tajemnicy Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny. W drugiej części skupimy się
na ukazaniu roli Radia Maryja, a także, w jakiejś mierze,
Telewizji Trwam oraz „Naszego Dziennika”, w kształtowaniu postaw religijnych i realizacji hasła kończącego
się dziś roku liturgicznego: „Kościół naszym domem”.
W trzeciej zaś części spróbujemy pomyśleć o naszych
zadaniach i nadziejach związanych z trwającym Rokiem
Wiary i zaczynającym się jutro nowym rokiem kościel-
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Słowo Boże ogłoszone dziś na naszej liturgii ukazuje nam dwa początki, w których widzimy dwie niewiasty. Pierwszy początek to czas stworzenia świata i człowieka. W raju, przy boku pierwszego człowieka - Adama,
jest pierwsza niewiasta świata - Ewa, nazywana matką
wszystkich żyjących. To ona zwiedziona pokusą szatana
zerwała owoc z zakazanego drzewa i podała go Adamowi. Przekroczenie Bożego prawa zakłóciło początkową
harmonię i pierwotne szczęście, spowodowało strach
i ukrycie się przed Bogiem. Z ust Boga padło pierwsze
pytanie: „Adamie, gdzie jesteś?”. Pytanie to było zapowiedzią, że Bóg zawsze będzie poszukiwał człowieka,
zwłaszcza wtedy, gdy człowiek od Niego odejdzie. Ta rajska scena głosi także prawdę, że ilekroć człowiek będzie
przekraczał Boże prawo, tylekroć będzie niszczył samego
siebie i będzie potrzebował Bożej pomocy, Bożego miłosierdzia.
Bóg już w raju przyrzekł taką pomoc, zapowiedział drugi początek, w którym pojawi się nowa niewiasta, z nowym potomstwem, które nie da się już uwieść
szatanowi. Diabeł w raju usłyszał słowa: „Wprowadzam
nie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty
zmiażdżysz mu piętę” (Rdz 3, 15). Ta nowa niewiasta, to
Maryja, a jej potomstwo, to Jezus Chrystus i Jego Kościół. Jezus swym posłuszeństwem Ojcu zmiażdżył głowę szatana, szatan zaś zmiażdżył mu pietę, spowodował
przez swoich ludzi, swoje potomstwo cierpienie i śmierć
Chrystusa na krzyżu. Nowa Ewa - Maryja, jest pełna łaski, jest służebnicą Pańską, wypełniającą wiernie słowo
Boga. Jest niewiastą nowego początku, matką odkupionej ludzkości. Maryja niepokalanie poczęta, od początku wypełniona łaską, wolna od grzechu pierworodnego,
przejdzie przez życie bez grzechu osobistego i pod Krzyżem zostanie naszą matką. Nasi poprzednicy w wierze
uciekali się do Niej. Śpiewali przez wieki na Kresach
Wschodnich: „Uciekamy się do Ciebie, bądź nam Matką tu
i w niebie”, a w całym kraju, na progu nowego dnia wołali:
„Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, a wyrwij nas
z potężnych nieprzyjaciół mocy”. I my Ją dziś kochamy,
jako Matkę nas wszystkich, Matkę, która nigdy nam nie
umiera, która „wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza
macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera
go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen
blasku dzień Pański”.
Dzięki Telewizji Trwam codziennie wieczorem
możemy wpatrywać się w Jej Jasnogórski Wizerunek
i wyznawać Jej: „Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”.
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Jakże się cieszymy, że to Jej imieniem zostało nazwane
katolickie Radio, które powstało tu, w Toruniu, w grodzie
Mikołaja Kopernika, u Ojców Redemptorystów, 21 lat
temu, na początku III Rzeczypospolitej. Coraz bardziej
patrzymy na to Radio jako na wielki dar Pana Boga na
nowy, jakże trudny, okres dziejów naszego Kościoła i naszej Ojczyzny. Spoglądamy na to Radio, jako na bardzo
ważny środek ewangelizacji, jako na medium promujące
wartości religijne, narodowe i patriotyczne, jako na rozgłośnię, w której rozbrzmiewa
wolne słowo prawdy.
2. Radio Maryja w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie
Drodzy bracia i siostry, nasze coroczne, grudniowe, modlitewne spotkanie w Toruniu jest dla nas sposobnością do zatrzymania się przed Bogiem i ujrzenia
roli Radia Maryja w budowaniu życia religijnego i patriotycznego wśród nas, wśród naszych Rodaków w kraju
i za granicą. Dzisiejsze zakończenie roku liturgicznego
skłania nas do refleksji nad mijającym czasem. W odchodzącym roku staraliśmy się zadomowić w Kościele, czuć
się w nim rodziną dzieci Bożych, oddających cześć Ojcu
przez Chrystusa w Duchu Świętym. Bardzo pomagało
nam w tym Radio Maryja. Jednoczyło nas ono i jednoczy,
zwłaszcza chorych i starszych, w codziennej Eucharystii,
podczas której słuchamy homilii. Stwarza nam możliwość
łączenia się wiele razy dziennie we wspólnej modlitwie
Liturgią Godzin, w modlitwie różańcowej, w Koronce do
Bożego Miłosierdzia, w modlitwie „Anioł Pański”, w Apelu
Jasnogórskim. Nikt nie jest tu pominięty. Wszyscy mogą
włączać się czynnie w tę modlitwę. Nawet dzieci wczesnym wieczorem zanoszą wzruszające modlitwy w różnych, aktualnych intencjach. Co jest ważne, wierni w tym
Radiu modlą się nie tylko w intencjach Kościoła i Ojczyzny, nie tylko za swoich bliskich, ale także za nieprzyjaciół, prześladowców Kościoła. Nie jest przesadą mówić
za księdzem biskupem Edwardem Frankowskim, że Radio Maryja rozmodliło Polskę.
Na falach Radia Maryja słuchamy mądrych katechez, medytacji, komentarzy, różnych rozważań dla
młodzieży, dla małżeństw i rodzin. Są odtwarzane niezapomniane homilie i przemówienia Ojca Świętego, błogosławionego Jana Pawła II z jego pielgrzymek do Ojczyzny. Chętnie w Radiu Maryja słuchamy „Informacji dnia”,
nieskażonych poprawnością polityczną. W niedziele
i w środy słyszymy głos Piotra naszych czasów, Ojca Świętego Benedykta XVI, skierowany do synów i córek naszej
Ojczyzny. Dzięki Radiu Maryja i Telewizji Trwam możemy
śledzić posługę Ojca Świętego, zwłaszcza jego podróże
apostolskie. Wreszcie wielkim uznaniem wśród słuchaczy
cieszą się programy religijno-społeczne, historyczno-patriotyczne, gospodarczo-polityczne, emitowane w ramach
wieczornych „Rozmów niedokończonych”, które przez
nieżyczliwych dziennikarzy czy polityków określane są
jako mieszanie się Kościoła do polityki. W „Rozmowach
niedokończonych” spotykamy ciekawych, kompetentnych
ludzi, którzy mają coś do powiedzenia społeczeństwu.
W wielu przypadkach okazuje się, że mikrofon Radia Maryja jest jedynym publicznym miejscem medialnym, gdzie
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mogą oni publicznie wypowiedzieć swoje przemyślenia
i poglądy, często niezgodne z tym, co słyszymy i czytamy w mediach komercyjnych i państwowych. Zapraszani eksperci starają się mieć duże wyczulenie na prawdę
i obiektywizm. Często demaskują mity i krzywdzące interpretacje podawane w mediach głównego nurtu. Ich
głównym przewodnikiem jest Objawienie Boże, prawo naturalne i zdrowy rozsądek, a nie hołdowanie ideologii, poprawności politycznej narzucanej przez często ukrytych
mocodawców. Radio Maryja we wszystkich programach
religijnych i publicystycznych broni przede wszystkim
godności osoby ludzkiej, nade wszystko prawa do życia
od poczęcia aż do naturalnej śmierci; broni ewangelicznej i zdroworozsądkowej wizji małżeństwa i rodziny, broni
postaw zdrowego patriotyzmu. Na falach tego Radia pasterze Kościoła upominają się, aby podmioty powołane
do stanowienia prawa, zwłaszcza nasz parlament, stanowiły słuszne prawa na fundamencie Dekalogu i prawa
naturalnego. Prawo słuszne, dobre, sprawiedliwe to takie,
które respektuje godność i rozwój osoby i zabezpiecza
dobro wspólne społeczności. Radio Maryja i dzieła przy
nim wyrosłe promują wartości religijne, humanistyczne,
moralne, patriotyczne, które są koniecznym elementem
zdrowej demokracji. Jesteśmy wdzięczni Radiu Maryja,
że „za Ojcem Świętym i pasterzami Kościoła” ukazuje,
jak powinno wyglądać świadectwo naszej wiary w życiu
osobistym i publicznym, że poucza nas, czym jest prawdziwa wolność, czym są zdrowa demokracja, tolerancja,
pluralizm itd.
Niniejszy styl posługi Radia Maryja wobec Kościoła i Narodu sprawia, że Radio to, jak również złączona z nim Telewizja Trwam, a także „Nasz Dziennik”? czy
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu,
zyskują sobie coraz większe uznanie w Kościele polskim,
a także w Kościele powszechnym. Mimo ustawicznej nagonki na nie ze strony mediów liberalnych Radio Maryja znalazło uznanie nie tylko ogromnej rzeszy katolików
świeckich, ale także na szczytach hierarchii Kościoła.
Znakiem tego są ostatnie wypowiedzi Ojca Świętego Benedykta XVI i jego najbliższych współpracowników wyrażające duże uznanie dla Radia Maryja za prowadzone
w nim dzieło ewangelizacji. Przy dzisiaj świętowanej XXI
rocznicy powstania Radia Maryja wspomnijmy ubiegłoroczny List Ojca Świętego skierowany za pośrednictwem
ks. kard. Tarcisio Bertone, sekretarza stanu, z okazji dwudziestolecia tego Radia. Bardzo nam było miło usłyszeć
pozdrowienie Ojca Świętego Benedykta XVI podczas lipcowej pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.
Wielkim przeżyciem dla nas była ostatnia, listopadowa
pielgrzymka Rodziny Radia Maryja do Rzymu, do Grobów
Apostolskich, do grobu bł. Jana Pawła II i na spotkanie
z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Najpierw spotkało
nas wielkie wyróżnienie, że mogliśmy uczestniczyć ze
zlecenia Ojca Świętego we Mszy św. sprawowanej pod
przewodnictwem sekretarza stanu, ks. kard. Tarcisio Bertone, przy ołtarzu papieskim, przy konfesji św. Piotra,
a następnie uczestniczyć w audiencji ogólnej Ojca Świętego Benedykta XVI i usłyszeć jego pozdrowienie wypowiedziane po polsku, zaczynające się od słów: „Serdecznie
pozdrawiam polskich pielgrzymów, a szczególnie Rodzi-
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nę Radia Maryja z biskupami”. Przy grobie św. Piotra,
a także przy grobie największego Polaka, bł. Jana Pawła II, przed Piotrem naszych czasów, Benedyktem XVI,
w Roku Wiary, mogliśmy wyznać i umocnić naszą wiarę.
Omawiając działalność Radia Maryja w kończącym się dziś roku liturgicznym, pamiętając o jego, już
wspomnianej, posłudze modlitewnej, powinniśmy przypomnieć główne wątki, jakie znalazły się na falach tego Radia w sektorze nauczania, w dziele nowej ewangelizacji.
Radio Maryja, Telewizja Trwam, „Nasz Dziennik” włączyły się w ogólnopolską debatę nad ważnymi problemami
naszego życia religijnego, społecznego i narodowego.
Wśród poruszanych spraw wracał często temat aborcji,
zapłodnienia pozaustrojowego in vitro, temat prawidłowej
wizji małżeństwa i rodziny, temat etyki w życiu gospodarczym i politycznym, temat katastrofy smoleńskiej. Przypomnijmy niektóre elementy tej publicznej debaty i roli
toruńskich mediów w promowaniu nauki Kościoła.
W ostatnich miesiącach pojawiła się w Polsce
szansa ograniczenia ustawy aborcyjnej. Solidarna Polska złożyła w Sejmie projekt nowelizacji dotychczasowej
ustawy, postulując likwidację dopuszczalności aborcji
w przypadkach wykrytych wad biologicznych płodu. Wskutek zastraszenia i różnych nacisków nie udało się w głosowaniu postawić kroku w dobrym kierunku. Przy okazji
przypomnijmy, co jest dość często powtarzane na falach
Radia Maryja, że Kościół nie akceptuje poglądów niektórych katolików ze świata polityki, którzy głoszą, że trzeba
strzec dotychczasowej ustawy aborcyjnej w Polsce, która jest kompromisem i dlatego mówią, że jest dobra. Za
ks. prof. Bortkiewiczem trzeba przypomnieć, że stosunek
Kościoła do obecnej ustawy prawnej dotyczącej aborcji
nie jest pozytywny. Kompromisowy charakter ustawy był
i jest traktowany jako rozwiązanie czasowe i przejściowe,
zgodnie z tym, jak uczył nas Jan Paweł II w „Evangelium
vitae”, że ustawowy kompromis może być częścią strategii prawnej w sytuacji, gdy niemożliwe jest w danej chwili osiągnięcie w pełni sprawiedliwego ustawodawstwa,
chroniącego życie ludzkie bez żadnych wyjątków. Nie
zwalnia to uczciwych polityków z powinności dążenia do
uchwalenia prawa lepiej chroniącego życie ludzkie. I o to
chodziło we wspomnianym projekcie, by nie karać chorych już na początku śmiercią, ale pozwolić im przyjść na
świat, by ich leczyć i otoczyć miłością tak samo, a może
jeszcze bardziej, jak zdrowych. Była nadzieja, związana
z tym parlamentem, bowiem większość jego posłów przyznaje się do katolicyzmu. Niestety, stało się inaczej.
Drugi ważny problem prezentowany na falach
Radia Maryja i w prasie katolickiej, który stał się jednym
z tematów ostatniego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu, to problem pozaustrojowego zapłodnienia in vitro. Był on ostatnio także poruszony w Liście
pasterskim księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko-kamieńskiego, do swoich diecezjan.
Szacuje się, że od czasu, gdy w Wielkiej Brytanii w r. 1978
urodziło się pierwsze dziecko z próbówki, dziś jest już ok.
4 mln osób, które przyszły na świat w efekcie metody zapłodnienia pozaustrojowego. Nie wspomina się jednak,
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ilu ludzi w tym procesie w tym czasie zginęło. Jeżeli jest
wiadome, że jedynie jeden embrion na około 20 embrionów otrzymanych w próbówce ma szansę przeżycia i doczekania się narodzin po wszczepieniu w organizm matki,
to liczba embrionów nadliczbowych, skazanych na zagładę, jest zatrważająco wysoka. Zatem trzeba jasno powiedzieć, że narodzenie dziecka z próbówki musi być okupione śmiercią wielokrotnie większej liczby ludzi. Jest to
fakt, którego naukowcy nie są w stanie zakwestionować.
Sprawy nie rozwiązuje zamrażanie owych nadliczbowych
embrionów. Statystyki mówią, że 40-60 proc. z nich umiera przed lub po zamrożeniu. Co do tych, które zostały zamrożone i żyją, pojawia się problem, jaki ma być dalszy
ich los, skoro też wiadomo, że maksymalny okres „zdatności” zamrożonego ludzkiego zarodka trwa do ok. 5 lat.
Podaje się, że w Polsce jest obecnie zamrożonych ponad 50 tysięcy embrionów, w Wielkiej Brytanii ok. miliona.
W obliczu tych danych trzeba stwierdzić, że od czasów
II wojny światowej nie było tak masowego unicestwiania
tak wielkiej liczby ludzkich istnień, takiego strasznego holokaustu. Trzeba ubolewać, że w Polsce usiłuje się załatwić tę tak ważną sprawę „przez tylne drzwi”, przez ministerstwo, a nie przez parlament. Wskazała na to strona
kościelna na ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej. Patrząc na to, co się dzieje w naszym ojczystym domu, trzeba powiedzieć, że następuje u tzw. postępowych, liberalnych katolików, proces zmiękczania dziedzictwa bł. Jana
Pawła II. Wielu Polaków wzrusza się, jaki to dobry był
nasz Papież, po czym opowiada się za zapłodnieniem in
vitro, za legalizacją par homoseksualnych i tego typu rzeczami, które są zupełnie sprzeczne z nauczaniem Jana
Pawła II. Kościół nie może się wycofać z przypominania
o obowiązku respektowania prawa Bożego. Naszym braciom i siostrom z rządu i parlamentu, za których się każdego dnia modlimy, zwłaszcza parlamentarzystom, dla
których Kościół jest naszym wspólnym domem, chcemy
przypomnieć, że wszyscy winniśmy się podobać przede
wszystkim Panu Bogu i Ojczyźnie, a nie ludziom, którzy
mienią się wielkimi tego świata, a potem trafiają na śmietnik historii. W tym kontekście warto przypomnieć wypowiedź jednego z największych myślicieli ludzkiej historii,
zwłaszcza naszej kultury euroatlantyckiej, Arystotelesa,
który gdy w IV wieku przed Chrystusem musiał wybierać
między prawdą a przyjaźnią ze swoim mistrzem Platonem, powiedział: „Amicus mihi Plato sed magis amica,
veritas” (Przyjacielem moim jest Platon, lecz większym
przyjacielem jest prawda). Prawdy nie wolno zdradzać
za żadną cenę. Trzeba usuwać z życia społecznego nieewangeliczną zasadę: „Gdzie mówią pieniądze, tam milczy prawda”. Mówimy stanowczo, że nie można ulegać
presji nieliczących się z Bogiem firm farmaceutycznych
i koncernów, które chcą robić na tym procederze wielki
interes.
Drodzy bracia i siostry, gdy spoglądamy na życie
Kościoła i państwa w odchodzącym roku kościelnym nie
możemy nie wspomnieć bolesnej sprawy dyskryminacji
Telewizji Trwam. Jest to fenomen szczególny w naszej
najnowszej historii. Można byłoby go zrozumieć i wytłumaczyć, gdy żyliśmy w państwie totalitarystycznym,
gdy widziało się i słyszało hasła: „naród z partią, partia
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z narodem”, gdy śpiewało się: „gdy związek nasz bratni ogarnie ludzki ród”. Dzisiaj, gdy z najwyższych trybun
państwowych, a także w mediach głównego nurtu, padają
tak często słowa: „demokracja”, „pluralizm”, „tolerancja”,
czujemy się dyskontowani. Oto bowiem jeden z pionierów
europejskiej jedności Robert Schuman w swojej książce,
„Dla Europy” pisał: „Demokracja zawdzięcza swoje istnienie chrześcijaństwu. Demokracja jest związana z chrześcijaństwem doktrynalnie i chronologicznie”. Dlaczego
w społeczeństwie pluralistycznym nie chce się mieć głosu katolickiego w naszych domach? Istotą demokracji są
wolność, pluralizm i tolerancja, a także respekt dla takich
wartości jak: prawda, sprawiedliwość, równość wobec prawa, odpowiedzialność przed Bogiem, Narodem i historią.
Kazus Telewizji Trwam zaprzecza obecności w polskim
życiu publicznym tych demokratycznych wartości. W sytuacji, w jakiej jesteśmy, możemy pytać, co oznacza głos
Narodu, głos wolnych ludzi, upominający się o katolickie
media, o wolność słowa w mediach? Jaką wymowę mają
marsze o wolne media i przeciw dyskryminacji Telewizji
Trwam już w ponad 130 miastach, na czele z tym stołecznym, największym, z 29 września br., z hasłem: „Obudź
się, Polsko!”. Jaką wymowę ma prawie 2,5 miliona podpisów domagających się miejsca dla Telewizji Trwam na
cyfrowym multipleksie. Bardzo nas niepokoi stanowisko
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Władza nie może
sobie zawłaszczać dobra narodowego. Dobro narodowe jest do sprawiedliwego podziału dla wszystkich: dla
poprawnych i niepoprawnych politycznie; dla wszystkich,
a nie tylko dla swoich. Nie przestajemy się modlić o miejsce dla mediów katolickich w polskiej przestrzeni medialnej, ale także nie przestajemy się w dalszym ciągu upominać o to, do czego mamy prawo, co się nam należy
ze sprawiedliwości, z faktu bycia obywatelami naszego
państwa. Drodzy bracia i siostry, mówią obserwatorzy,
że bardzo pogorszyła się sytuacja Kościoła w Polsce
z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej. Mieliśmy Europę uzdrowić naszą wiarą, naszą religijnością, a oto głos
Kościoła jest w tak wielu przypadkach wyciszany, a nawet ośmieszany i to nie tylko w Europie, ale także u nas,
w katolickim kraju. W mediach głównego nurtu nie było
nic o listopadowej pielgrzymce do Rzymu. Tak często
przemilcza się dobro czynione przez ludzi Kościoła, a nagłaśnia się i wyolbrzymia ludzkie słabości.
Ci, którzy mają władzę, coraz częściej mówią
„nie” na prośbę czy propozycję kierowaną ze strony Kościoła. Przykładem tu może być odmowa umieszczenia
lekcji religii w ramowym programie zajęć szkolnych. Naszym braciom i siostrom reprezentującym nas w sferach
rządowych i parlamentarnych chcemy przypomnieć, że
państwa, ideologie, systemy polityczne, partie, rządy
rodzą się i umierają, a Kościół trwa. Dlatego też nosimy przekonanie, że cokolwiek się stanie, to trwając przy
Chrystusie, znajdujemy się zawsze po stronie wygranych.
Wszak Jezus powiedział: „Na świecie doznacie ucisku,
ale miejcie odwagę; Jam zwyciężył świat” (J 16, 33).
Drodzy bracia i siostry, zamykając środkową, najdłuższą część naszego rozważania, wypada jeszcze ustosunkować się do najczęściej dziś stawianych zarzutów
pod adresem Radia Maryja. Spośród nich zatrzymajmy
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się na trzech: Radio Maryja przemawia językiem nienawiści, agresji; Radio Maryja dzieli Polaków; Radio Maryja
wyraźnie popiera jedną partię polityczną. Odpowiadamy:
Czy upominanie się o prawdę jest mową nienawiści?; Czy
upominanie się np. o ochronę życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci jest mową nienawiści, czy
formą agresji; Czy domaganie się prawdy o katastrofie
smoleńskiej jest mową nienawiści?; Czy Chrystus, gdy
nazywał faryzeuszy grobami pobielanymi, wytykając im
hipokryzję, przemawiał językiem nienawiści? Mówią nam:
„Wyrzeknijcie się języka agresji”. Czyż upominanie się
o prawdę i sprawiedliwość należy nazywać agresją, mową
nienawiści? Zarzut dzielenia ludzi: Radio Maryja dzieli Polaków. Trzeba głębiej się zastanowić, jak to jest, kto jest
tym, kto dzieli? Przecież nie dzielą ci, którzy głoszą prawdę, którzy prawdy się domagają, którzy prawdy bronią.
Podział ma miejsce dopiero u odbiorców prawdy. Adresaci prawdy albo ją przyjmują, albo odrzucają. Podział jest
wynikiem, skutkiem decyzji słuchaczy. Dlatego nie można
mówić, że Chrystus dzieli, że Kościół, że Radio Maryja
dzieli ludzi. Ludzie sami się dzielą na tych, którzy prawdę
przyjmują, i tych, którzy prawdę odrzucają. W przeciwnym
razie trzeba by obarczyć Chrystusa za dokonanie podziału ludzkości. I sprawa trzecia: Radio Maryja popiera jedną
opcję polityczną. Odpowiadamy: Radio Maryja stara się
służyć prawdzie, głosząc naukę Kościoła. Jeżeli np. Kościół broni życia, sprzeciwia się aborcji, zapłodnieniu in
vitro i jeżeli jakaś partia polityczna broni życia, sprzeciwia
się aborcji, zapłodnieniu in vitro, broni tradycyjnej wizji
małżeństwa, oznacza to w pierwszej kolejności, że Kościół, że Radio popiera prawdę, a nie partię, która ma to w
swoim programie. Owszem, Kościół jest wdzięczny tym,
którzy aprobują prawo Boże. Cieszy się z takiej postawy
i wszystkich wzywa do uczciwości i prawości. Kościół nie
jest partią polityczną i z żadną partią się nie utożsamia.
Jest domem otwartym dla wszystkich.
3. Z wiarą, nadzieją i miłością w nowy rok kościelny,
z hasłem „Być solą ziemi”
Drodzy bracia i siostry, znajdujemy się u bram nowego roku kościelnego, który upłynie w Roku Wiary pod
hasłem: „Być solą ziemi”. Zakończy on w Polsce trzyletni
program duszpasterski, którego poprzednie lata przeżywaliśmy pod hasłem: „W komunii z Bogiem” (rok 2011)
i „Kościół naszym domem” (kończący się dziś rok duszpasterski 2012). Hasło nadchodzącego roku „Być solą ziemi” jest zaczerpnięte z Ewangelii. Pan Jezus powiedział
do uczniów: „Wy jesteście solą ziemi” (Mt 5, 13a). Mamy
być solą ziemi. Fizyczna, ziemska sól pełni wiele funkcji,
wśród których dwie są nam najbardziej znane. Sól nadaje
smak spożywanym potrawom oraz sól służy do konserwacji pokarmów. Jako chrześcijanie naszym poprawnym
myśleniem, mówieniem i działaniem mamy przydawać
smaku życiu społecznemu. Wiemy, że sól się rozpuszcza,
jakby ginie na rzecz pokarmu; zamiera, by przydać pokarmowi smaku. Gdy my umieramy dla siebie i otwieramy się
z miłością na drugich, gdy zatracamy się dla naszego „ja”
i ofiarujemy się dla „ty”, życie wówczas nabiera smaku,
nabiera wyższej, lepszej jakości. Radio Maryja, niosąc
prawdę, także przydaje smaku życiu. Prawda bowiem jest
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najzdrowszym pokarmem dla naszego ducha.
Fizyczna, biologiczna sól ma także właściwości
konserwujące. Gdy kiedyś nie było lodówek i zamrażarek,
sól była stosowana do utrzymywania w świeżości żywności, zwłaszcza mięsa, chroniła tę żywność przed zepsuciem. Jako uczniowie Chrystusa winniśmy chronić przed
zepsuciem, naszym zdrowym myśleniem, mówieniem
i działaniem życiowe wartości, takie jak: prawda, dobro,
piękno, sprawiedliwość. Winniśmy być obrońcami prawdy, dobra, piękna i innych wartości, by ich nie zamieniano w fałsz, w zło i brzydotę. A przecież takie zamienianie
dokonuje się dziś na naszych oczach. Przypomnijmy, że
wobec prawdy mamy następującą powinność: winniśmy
prawdę odkrywać, szukać jej. Gdzie? U kogo? Przede
wszystkim u Pana Boga, w Jego Objawieniu, u męczenników, którzy za nią cierpieli i oddawali życie, a nie u tych,
którzy ją sprzedawali za pieniądze, i u tych, którzy dzisiaj
ją zdradzają za stanowiska, za korzyści materialne. Mamy
także obowiązek prawdę głosić, prawdy bronić i prawdy
się domagać. Chwała Radiu Maryja, że to dziś czyni. Moi
drodzy, jesteśmy dziś świadkami zniekształcania prawdy
o dobru i o złu. Dziś zaczyna się nazywać dobrem to, co
dotąd było uznawane za zło, a także nazywa się złem to,
co dotąd było uznawane za dobro. Na przykład aborcję,
eutanazję, homoseksualizm w niektórych środowiskach
i w wielu mediach uważa się za dobro, za przejaw cywilizowanego świata, natomiast domaganie się prawdy, troskę
o dobro wspólne, miłość do Ojczyny, jeśli już nie nazywa
się wyraźnie złem, to przynajmniej często się je ośmiesza
czy lekceważy. Zapomina się, że szczęściorodne jest nie
to, co fałszywe, podstępne, ukradzione, nowoczesne, ale
to, co ma znamię prawdy, dobra, piękna, wysiłku, cierpienia, poświęcenia. To prawda i miłość zawsze budują,
a nie zgoda, jak brzmiało kiedyś hasło przedwyborcze.
Owszem, tylko zgoda na prawdę, na dobro buduje, zaś
zgoda na zło czy fałsz na pewno nie buduje, ale właśnie
rujnuje.

o pomocy ubogim, cierpiącym, o potrzebie ewangelizacji
samego siebie, mówił znowu o aborcji, o zapłodnieniu in
vitro i o multipleksie dla Telewizji Trwam, że przemawiał
językiem agresji i podziału. Nic z tych rzeczy. Chciałem
dać świadectwo prawdzie, by Pan Bóg był dla nas nadal
najważniejszy, by na Jego prawie wzrastał nasz ojczysty
dom, aby była zgoda w Narodzie oparta na prawdzie,
sprawiedliwości i miłości, by nasza przynależność do Kościoła była naszą chlubą.
Drogi Ojcze Dyrektorze, na dzień imienin czy
urodzin jest zwyczaj wyrażania wdzięczności i składania
życzeń. Z okazji osiągnięcia przez Radio Maryja kanonicznej pełnoletniości dziękujemy, na Twoje ręce, Radiu
Maryja za tak wielki udział tego Radia w dziele ewangelizacji synów i córek naszej Ojczyzny. W Roku Wiary chcemy jednak sobie przypomnieć, że Pan Bóg od czasu do
czasu wystawia naszą wiarę na próbę. Tak było w życiu
Abrahama, tak było w historii Kościoła. Radio Maryja jest
darem Pana Boga. Może Pan Bóg nie chce, abyśmy sobie zawłaszczali to, co nam dał. Abraham nie zawłaszczył
sobie syna, syna obietnicy. Gdy szedł z synem wykonać
Boże zlecenie, na pytanie syna, a „gdzież jest jagnię na
całopalenie” (Rdz 22, 7b), odpowiedział: „Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój” (Rdz 22, 8). Ojcu
Dyrektorowi, wszystkim współpracownikom, wspomożycielom, przyjaciołom i słuchaczom życzymy całkowitego
zaufania Bogu. Bóg czasem zabiera, żeby więcej dać.
Jedną ręką zabiera, by dać drugą więcej. On jest autorem naszej przyszłości. Kościół nigdy nie tracił, gdy był
prześladowany, tracił zawsze, gdy zabiegał o przywileje.
A więc: alleluja i do przodu!
Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź jego Opiekunką. Amen.
http://archidiecezja.lodz.pl/[2,12,2012]
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Drodzy bracia i siostry, jako ludzie wychowujący
się na Ewangelii modlimy się o chrześcijańskie oblicze
naszego życia publicznego, żeby nie odradzały się te
praktyki, które kiedyś piętnował ks. Piotr Skarga w kazaniach sejmowych, żeby nie pojawiały się praktyki, przed
którymi przestrzegał 180 lat temu poeta Zygmunt Krasiński: ?będzie się popierać zepsucie obyczajów, ze świętej
religii uczyni się straszaka, aby obrzydzić ją szlachetnym
sercom, podłość będzie się nagradzać orderami lub zaszczytami, lud ogłupiać wódką, elity szlifami i stanowiskami, a za głowę tych, co będą stawiać opór, wystawi się
cenę, aby się rozprawić z nimi w stosownej chwili?. Słowa te ostatnio cytował ksiądz arcybiskup Józef Michalik,
przewodniczący KEP, w homilii 11 listopada br. w Przemyślu.
Zakończenie
Drodzy bracia i siostry, mam świadomość, że
ktoś, słysząc dzisiejsze rozważanie, pomyśli, powie czy
nawet napisze, że biskup wygłosił kazanie polityczne,
że zamiast mówić o Panu Bogu i o miłości braterskiej,
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Jean Marc Derzelle

Leon XIII w obliczu historii
PAPIEŻ–DYPLOMATA
CEL:ODBUDOWAĆ MIĘDZYNARODOWY
WIZERUNEK PAPIESTWA

Kiedy Leon XIII obejmował władzę w Kościele po
Piusie IX, w roku 1878, papiestwo i Kościół były zewsząd
atakowane w niezwykły sposób. Kiedy Rzym został
ogarnięty grupami piemontystów, niejeden przewidywał,
że Pius IX będzie ostatnim Papieżem! Kiedy w r. 1881
przenoszono jego szczątki, motłoch, pod wpływem sekt
przeciwnych religii, rzucał kamieniami w kondukt żałobny
wyjąc: „Do Tybru – padlinę!”
Papież Pius IX wiele się spodziewał po swoim
następcy, nawet jeśli by pozostał jak i on za murami Watykanu. Mówił: „Wszystko zmieniło się wokół mnie, mój
system i moja polityka miały swój czas, lecz jestem zbyt
stary, aby zmienić kierunek. To będzie zadanie mojego
następcy.”
Zasiadając na tronie św. Piotra, w wieku 68 lat, Joachim
Pecci nie chciał Kościoła oblężonego, wciąż w defensywie. Od początku swego pontyfikatu zadeklarował, że
jedynie chrześcijaństwo jest zdolne zniszczyć do korzeni choroby współczesnego społeczeństwa. Trzeba więc
było pilnie odbudować chrześcijańskie obyczaje. Czyż się
nie znajdzie w klasycznej doktrynie Kościoła odpowiedzi
na potrzeby współczesnych? Dla promowania chrześcijaństwa odnowionego i przystosowanego do epoki Leon
XIII dysponował programem, jaki miał czas dopracować,
gdy był jeszcze biskupem Peruzy w latach 1846-78.
Bóg ofiarował mu pontyfikat wyjątkowo długi,
25-letni, aby skonkretyzował plan rechrystianizacji społeczeństwa we wszystkich dziedzinach: społecznej, intelektualnej i duchowej.
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Na Joachima Pecci, urodzonego w 1810 r., wywarł wielki wpływ sposób, w jaki jego ojciec administrował
radą miasta w Carpineto. Książę Ludwik Pecci posiadł
bowiem sztukę godzenia sprzecznych interesów, rozsądzania konfliktów i kojenia serc.
W wieku 33 lat jego syn będzie miał okazję po raz
pierwszy wykazać się sztuką dyplomacji, kiedy zostanie
wysłany jako nuncjusz do Belgii, po przyjęciu sakry biskupiej. W latach 1843-1846 udało mu się, z pomocą biskupów, zapobiec zajęciu szkół katolickich przez państwo.
Potem został zausznikiem króla Leopolda I znawcy europejskiej sceny politycznej. Po rozmowach z biskupem
na tematy delikatne król wzniósł kiedyś okrzyk: „Zaprawdę, Ekscelencjo, jesteście równie dobrym politykiem, co
wyśmienitym prałatem”. Jako papież, Leon XIII stwierdził
z goryczą, iż większość państw w Europie i w Ameryce
przyjęło politykę antykatolicką. Idee wolności, rozszerzone przez rewolucję francuską usunęły Kościół niemal ze
wszystkich sfer. Nie słuchano go już! Czy chodziło zatem
o zahamowanie parowca dziejów?
Głęboka mądrość papieża, jego giętkość w negocjacjach, pozwoliła mu najpierw ujrzeć schyłek twardego kanclerza niemieckiego Bismarcka. Powoli udało
mu się zniwelować wszystkie prawa Kulturkampfu, który
prześladował katolików. Dzięki dyplomatycznej zwinności
Namiestnika Chrystusa w Szwajcarii, Belgii, Portugalii,
w Hiszpanii i w krajach Ameryki Łacińskiej katolicy mogli
przeciwstawić się atakom swych przeciwników i odnieść
sukcesy. Udało mu się ustanowić stosunki dyplomatyczne
z prawosławną Rosją i z krajami protestanckimi, takimi
jak Anglia, Stany Zjednoczone czy Norwegia.
Jego przeciwnik Bismarck znalazł jedynie w nim
sędziego, który rozstrzygnął konflikt pomiędzy Niemcami
i Hiszpanią kłócącymi się o Wyspy Karolińskie na Oceanie Spokojnym! Uśmierzył nawet spory o granice pomiędzy Peru i Ekwadorem (1893), Haiti i Dominikaną (1895),
Chile i Argentyną (1903) i inne. Jednak walki najbardziej
niewdzięczne musiał toczyć we Francji i we Włoszech.
W sprawie aneksji stanów papieskich nie było możliwe
żadne zbliżenie pomiędzy nim a antyklerykalnym rządem
włoskim. Podczas gdy niektórzy doradzali mu wygnanie
– on, jak jego poprzednik – poszedł za radą św. Jana Bosko: „Niechaj wartownik stoi na swym posterunku, strzegąc Skały Boga!”
W stosunkach z Francją, zwaną niegdyś najstarszą córą Kościoła, wzięło górę niezrozumienie. Pomimo
zajadłych ataków świeckiej Republiki na nauczanie i katolickie fundacje, Leon XIII radził mądrze Francuzom, przeżywającym nostalgię za monarchią, by przyłączyli się do
Republiki. Nie posłuchali go i konflikt jedynie się zaostrzył.
Później zdano sobie sprawę z mądrości jego punktu widzenia, gdyż we Francji, jak gdzie indziej, ideałem stało
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się ustanowienie uczciwych relacji pomiędzy dwoma potęgami: władzą Boga i władzą cezara. Mądra dyplomacja
papieża przyniosła owoce: w 1903 roku, w wieku 93 lat,
Leon XIII mógł ujrzeć wokół swego tronu przedstawicieli
wszystkich państw. Przybyli oddać królewski hołd człowiekowi pokój czyniącemu, „latarni ludzkości”, świętującej 25 lat pontyfikatu.

PAPIEŻ – SPOŁECZNIK
CEL: POGODZIĆ KOŚCIÓŁ ZE ŚWIATEM
PRACY
To naturalne, że Leon XIII stał się „papieżem
robotników”. W jego rodzinnym mieście rozpoznawano
pałac Pecci’ch po tłumie ubogich, którzy przybywali tam,
aby otrzymać pomoc. To w ten sposób biskup Peruzy,
podczas głodu w 1854 roku, zmobilizował swą kuzynkę,
aby ofiarowała ze swych dóbr posiłek głodnym.
Od połowy stulecia był uważny na wszystkie ruchy społeczne, które rodziły się pośród oświeconych katolików, tu i tam, w świecie. Szukały one rozwiązania dla
robotników, którzy byli w sytuacji nie do zniesienia. Ruchy
te były ożywiane przez pionierów takich jak biskup Kettler
w Niemczech, Manning we Francji.
Od 1884 roku wraz ze spotkaniami Unii Fryburskiej zrodziło się autentyczne Międzynarodowe Chrześcijaństwo. Lecz pomiędzy tymi przebłyskami było zbyt
wiele różnic dotyczących porządku społecznego.
Leon XIII odczuwał, że był to moment zaproponowania wszystkim jednej, bezdyskusyjnej doktryny społecznej. Był rok 1891 powstała encyklika Rerum Novarum. Najpierw ujawnił w niej liberalizm ekonomiczny, który
po zlikwidowaniu starych korporacji pozostawiał robotnika
na pastwę wszechmocnego szefa i obecnych wszędzie
świętych praw rynku.
Ileż warte jest lekarstwo na to w postaci socjalkomunizmu? To system niesprawiedliwy, który gwałci prawo
do własności, aby ustanowić równość... w ogołoceniu. To
system brutalny, który wychwala nienawiść i niezgodę pomiędzy klasami społecznymi. To system niebezpieczny,
gdyż ślepo zawierza opatrzności Państwa, które twierdzi,
iż zastąpi opatrzność rodziny i Boga.
Jako prawdziwe lekarstwo na społeczną konfrontację we
wszystkich krajach Leon XIII proponuje chrześcijańskie
braterstwo i solidarność klas. Zrodzone z naturalnych
różnic, niezbędne do życia społecznego, klasy społeczne
powinny się harmonijnie uzupełniać i żyć w równowadze.
„Nie ma kapitału bez pracy ani pracy bez kapitału”. Praca
jest szlachetna i domaga się słusznej zapłaty. Państwo
zaś powinno wspierać najsłabszych przez adekwatne
prawodawstwo.
W sposób śmiały, jak na tę epokę, papież oświadcza w końcu, iż robotnicy mają prawo tworzyć związki
dla obrony swych prawnych interesów. Przybyła jakby
z opóźnieniem w tym stuleciu encyklika miała jednak niemały oddźwięk we wszystkich środowiskach. Została nazwana wielką kartą odbudowy ekonomicznej i społecznej
współczesnego świata. Bez tej doktryny sprawiedliwości
i mądrości, rozpacz robotników byłaby całkowita, a komunizm mógłby na ruinach wojny z lat 1914-1918 wytoczyć
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swą ostatnią walkę!

PAPIEŻ – INTELEKTUALISTA
CEL: OTWORZYĆ KOŚCIÓŁ DLA WSPÓŁCZESNYCH BADAŃ NAUKOWYCH
W epoce, w której duch racjonalistyczny zaczynał wszędzie królować, było sprawą życiową, by klucze
św. Piotra posiadał w swych dłoniach intelektualista, który
mógłby wyposażyć katolików w narzędzia poszukiwań,
cenne dla przyszłości. Od początku swego pontyfikatu,
głosząc powrót do św. Tomasza, Leon XIII ofiarował solidne podstawy doktrynalne myśli katolickiej, co pozwoliło
odnowić nauczanie w seminariach. Tomizm proponował
system kompletny, rozwiązujący ogół problemów. Z nim
dysponowało się pierwszą systematyzacją teologii. Ogół
doktryny chrześcijańskiej jest zorganizowany naukowo
i obiektywnie zbudowany. Dla św. Tomasza ten sam Bóg
oświetla ducha i daje wiarę, człowiek więc bez wahania
może posługiwać się swoim rozumem, aby wniknąć w inteligencję Boskiej myśli.
Aby odpowiedzieć na życzenie papieża powstał
w 1879 roku, na Uniwersytecie w Louvain (Belgia), Wyższy Instytut Filozofii, który od razu odniósł sukces dzięki
przyszłemu kardynałowi Mercier. We Francji prace neotomisty J. Maritaina wywarły wpływ na całe pokolenie katolickich pisarzy, takich jak Claudel, Bernanos czy Papini.
Powstają w licznych miastach rozmaitych krajów (Paryż,
Chicago, Waszyngton, Santiago, Lima i inne) uniwersytety katolickie, które odegrają wielką rolę w zrównoważeniu
odniesień pomiędzy nauką i wiarą.
Historia chrześcijańska interesuje w sposób szczególny
naszego papieża. Trzeba było móc odpowiedzieć tym,
którzy czerpali z historii jedynie elementy ukazujące,
że chrześcijaństwo było utkane wyłącznie z mrocznych
głupstw.
Dla Leona XIII: „najlepszym sposobem na odpieranie oszczerstw i kłamstw wymyślanych przeciw Kościołowi jest udawanie się do źródeł”. Proponuje zasadę:
„Niechaj historia nie ośmiela się mówić nic fałszywego ani
taić niczego prawdziwego!” Według niego, należy przestać taić mroczne punkty z historii Kościoła, gdyż „nie ma
się on czego obawiać w obliczu prawdy”.
Zaledwie w rok po swoim wstąpieniu na tron św.
Piotra ma odwagę otworzyć dla badaczy archiwa watykańskie, zamknięte od XVI w. Dom wydawniczy Leonine otwiera swe podwoje, aby umożliwić konsultacje dzieł
Biblioteki Watykańskiej i publikuje swe katalogi. Rzym
wzbogaca się o szkołę paleografii i dyplomacji. Ta nowa
polityka stanie się natchnieniem dla publikacji „Historii papieży” w 1886 r., której dokonał L. von Pastor.
Ojcowie Bollandyści biorą sobie do serca zastosowanie metody krytyki historycznej dla oczyszczenia historii świętych. Nie sposób wystarczająco podkreślić wagi
tej odnowy studiów nad historią katolicyzmu.
Ponieważ racjonalni historycy interesowali się
coraz bardziej Biblią, Leon XIII doszedł do wniosku, że
jedynie wysiłek naukowy, na poziomie tego, jaki podejmowali przeciwnicy, umożliwi stawienie im czoła. W encyklice Providentissimus Deus (1893) nakłania katolików do
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udzielenia im odpowiedzi.
Zachęca do egzegezy Pisma Świętego, byle tylko
unikało się dwóch niebezpieczeństw: zuchwałości i nadmiernego konserwatyzmu. Na czele nowego ruchu stanął dominikanin ojciec Lagrange, który w Jerozolimie rozpoczął w 1890 r. dzieło, które później zostanie nazwane
Szkołą Biblijną. To w ten sposób rozpoczęto odnowę biblijną, która miała się stać jednym z głównych wydarzeń
nowoczesnego katolicyzmu.

PAPIEŻ – CZUJNY PASTERZ
CEL: ZACHOWAĆ, ODNOWIĆ I ROZSZERZYĆ
CHRZEŚCIJAŃSTWO
Znamy Leona XIII jako papieża-społecznika czy
też papieża-polityka, tymczasem był on też człowiekiem
Bożym, o głębokiej wierze i wielkiej pobożności. Zrodziły
się one bardzo wcześnie, kiedy mały Joachim wraz ze
swą matką udawał się do kaplicy Zwiastowania, aby się
pogrążyć w modlitwie.
To w tej kaplicy, zbudowanej przez jego rodzinę,
jako dorastający chłopiec wyrył na kamieniu słowa ku czci
Świętej Dziewicy:
„Ciebie, o Maryjo, kochałem jak matkę już jako małe
dziecko. Ufam, że umrę otoczony miłością tej czułej matki, po gorliwej pracy dla ożywienia miłości i nieustannego
jej pomnażania.”
W dziesięciu encyklikach poświęconych Matce
Bożej nie zaniedbał żywej zachęty do modlitwy różańcowej. Jeśli on właśnie poświęcił miesiąc październik Maryi,
to uczynił tak dlatego, że według niego ocalenie Kościoła
Świętego zależało do naszej Niebieskiej Matki.
Jak ośmiu papieży, którzy go poprzedzali, począwszy od Klemensa XII w 1738 roku, tak samo i Leon
XIII odczuł obowiązek ujawnienia potajemnego przeciwnika, który starał się na tysiąc sposobów zniszczyć Kościół. W r. 1884, poświęcił całkowicie masonerii bo o niej
tu mowa encyklikę Humanum Genus:
„To czego chcą, to łagodnie zjednać dla swej sprawy osoby posługujące dla spraw świętych, a potem po wpojeniu
w nie nowych idei, uczynić z nich buntowników przeciw
legalnej władzy”.
Kilka miesięcy później, podczas wizji po Mszy św.,
Leon XIII usłyszał wyraźnie, iż szatan uzyskał od Boga
czas dla doświadczania Kościoła. Zwierzył się swemu sekretarzowi, Rinaldo Angeli, że widział mnóstwo demonów
rzucających się na wieczne miasto, aby je osaczyć.
Papież, pod wpływem tej wizji, od razu zredagował przeciw szatanowi modlitwę do św. Michała Archanioła, którą
odmawiali kapłani na całym świecie po każdej Mszy św.,
na kolanach. Czy trzeba było ją usunąć po zakończeniu
ostatniego Soboru, korzystając ze zmian wprowadzanych
do liturgii?...
Tymczasem 24 maja 1987 r. w sanktuarium św.
Michała na Górze Gargan papież Jan Paweł II podkreślił,
iż demon bardziej niż kiedykolwiek dotąd działa w obecnym świecie:
„Ta walka przeciwko złemu duchowi, która znamionuje
św. Michała Archanioła, toczy się także dzisiaj, ponieważ zły duch wciąż żyje i działa w świecie. Rzeczywiście
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zło, które w nim jest widoczne, nieład, który spotyka się
w społeczeństwie, niespójność człowieka, wewnętrzne
pęknięcie, którego jest ofiarą, są nie tylko następstwami
grzechu pierworodnego, ale także skutkiem niegodziwego i mrocznego działania szatana.” Aby przetrwać jako
chrześcijanin w społeczności zmaterializowanej, oddanej
kultowi pieniądza Leon XIII zaproponował czerpanie natchnienia z ubóstwa ewangelicznego św. Franciszka.
Bł. Fryderyk Ozanam, francuski katolicki działacz
świecki, profesor Sorbony, napisał: „Kierując zachęty do
III Zakonu Franciszkańskiego Leon XIII uspokajał urazy
klas ubogich i jednał je z bogatymi, nauczał o tym, by nie
zazdrościć i umacniał rozluźnione więzi chrześcijańskiej
społeczności.”
Leon XIII był powszechnym pasterzem. Po pierwsze dlatego, iż zachęcił 60 tysięcy misjonarzy do zaniesienia przesłania Ewangelii do najbardziej oddalonych
krańców ziemi. Po drugie dlatego, że stał się pierwszym
papieżem „ekumenicznym” czasów nowożytnych. W rzeczywistości jedność Kościoła była jego stałą troską. Jego
marzeniem było przyprowadzenie do owczarni Kościołów
oderwanych w wyniku schizmy. W swoim liście Ad Anglos wychwalał godne podziwu przejawy chrześcijaństwa
angielskiego. Miał nadzieję na zbliżenie z Anglikami, odgrywając rolę mediatora wobec Irlandczyków kuszonych
do podjęcia narodowościowego buntu. Potem zwrócił się
z uroczystym apelem do chrześcijan oddzielonych na
Wschodzie, w encyklice Praeclara. Leon XIII zaproponował całkiem nowe podejście. Według niego uznanie odmienności obrzędów i tradycyjnej autonomii duchownych
mogło przygotować drogę do zbliżenia. Zasadą staje się
więc, by już nie wymagać przyjęcia łaciny, lecz by uznać
narodowe obrządki i prawomocność prawosławnych patriarchów. Ta nowa postawa Rzymu pozwoliła na powrót
do owczarni Kościoła Armeńskiego, z patriarchą na czele, Kościoła unickiego Ukrainy i Białorusi, Kościoła nestoriańsko-chaldejskiego, a w końcu egipskich koptów, po
odrodzeniu patriarchatu w Aleksandrii. Tę nowoczesną
ludzkość, w jakiej chrześcijanie będą mogli odtąd lepiej
się zintegrować, Leon XIII, w 1899 r. u progu XX wieku,
poświęcił uroczyście Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
W r. 1903 – w godzinie śmierci papieża – widać
już odmłodzenie, jakie przyniósł on Kościołowi powszechnemu! Zdołał z niezwykłą siłą przywrócić osaczonemu
Watykanowi miejsce pośrodku ludzi – zwłaszcza poprzez
pielgrzymki, celebracje, jubileusze, które przyprowadzały
do Rzymu niezliczone tłumy. Był ojcem wszystkich, których wyzyskiwano: robotników, rolników, czarnych niewolników, do których wyzwolenia zdążał. Jego geniusz
polegał na tym, iż bez naruszania dziedzictwa dogmatycznego głęboko zmodyfikował odniesienia pomiędzy
Kościołem a światem współczesnym. Dzięki niemu człowiek współczesny mógł zachować pełnię swych wierzeń
i niezbywalną wolność. We wszystkich wielkich dziedzinach życia udzielił wskazówek, które po 100 latach zachowują nadal całą swą aktualność. Podziwiajmy pracę
Ducha Świętego, który wzbudza zawsze papieży wyjątkowych, gdy Kościół tego potrzebuje.
Artykuł pochodzi ze Stella Maris, nr 398, str. 2830. Przekł. z franc.: E.B.
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Doświadczenie paschalne,

KULTURA A SUWEWRENNOŚĆ NARODU
W NAUCZANIU JANA PAWŁA II
III
Religia i kultura tworzą jedność w obszarze duchowości ludów i narodów w różnych cywilizacjach
świata, a w szczególności na Starym Kontynencie. Fundamentem tej jedności jest osoba ludzka. Jest to główna
idea apostolskiego nauczania Jana Pawła II.
W Poznaniu Ojciec Święty mówił: ,,W przemówieniu,
które kiedyś wygłosiłem w UNESCO, powiedziałem, iż
pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychowanie człowieka. […], ażeby […] stawał się coraz bardziej
człowiekiem […] ażeby poprzez wszystko, co >>ma<<, co
>>posiada<<, umiał bardziej >>być<< nie tylko >>z drugim<<, ale także i >>dla drugich<< (Homilia, 3.06.1997
p.4).
Jeśli kultura jest istotnym aspektem egzystencji
osoby ludzkiej, to równocześnie odnosi się ona do wymiaru narodowego i międzynarodowego. Centrum tych
odniesień kulturowych jest Chrystus. Przywołajmy zatem
słowa Ojca Świętego z gnieźnieńskiej pielgrzymki: ,,Tu
z tego miejsca, powtarzam wołanie z początku mego pontyfikatu: otwórzcie drzwi Chrystusowi! Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. Dlatego mur, który wznosi
się dzisiaj w sercach, mur, który dzieli Europę, nie runie
bez nawrotu ku Ewangelii”(3.06.1997 p.5). Dzielący mur
jest symbolem zniewolenia. Przestrzeń zaś bez granic
jest symbolem wolności, ale pod jednym warunkiem, iż
przyjmie się podstawowe wartości pozytywne, jak: prawda, dobro, piękno i świętość, w miejsce obumierania
wartości negatywnych, będącymi odwrotnościami tych
pierwszych. Dialektyczna ta droga stawania się człowiekiem jest procesem wychowania, czyli ciągłem przechodzeniem ze sfery dyskursywnego myślenia w aspekcie
prawdy do dziedziny postępowania w płaszczyźnie dobra. Droga przejścia od ,,wiedzieć” do ,,być” jest wyznaczona trudem istnienia. Właściwie przebiega ona przez
krzyż życia. Bogaty młodzieniec miał wiedzę o życiu, ale
dyskursywną, gdy zaś spotkał Chrystusa i usłyszał od
Niego słowa z dziedziny najwyższego sposobu bycia, bo
z Chrystusem – odszedł, gdyż był bardzo bogaty
(Łk 18,21), czyli zniewolony. Chrystusowa wolność domaga się od nas całkowitego opuszczenia siebie w naszych dobrach, czego nie uznał bogaty młodzieniec
(Łk 18, 23). Stąd był niewładny do podjęcia misji Chrystusowej. Przekładając tę scenę ewangeliczną na obszar dziejów narodu polskiego łatwo zauważyć, że jego
początki zawierają w sobie świadectwo św. Wojciecha,
który wyrzekł się siebie, na rzecz Chrystianizacji Prus.

rodzącego się narodu, zawiera walor umierania i rodzenia się do nowego życia. ,,Jego męczeńska krew – powiedział Jan Paweł II grobu św. Wojciecha – zmieszana
z krwią innych polskich męczenników, leży u fundamentów Kościoła i państwa na ziemiach piastowskich”(Homilia w czasie mszy św. Gniezno 3.06.1997 p.2). Gniezno
jest potwierdzeniem waloru martyrium, a w myśl teologii
Jana Pawła II jest również aktualizacją Wieczernika. Aktualizację Idei Zielonych Świąt Słowian dokonał Papież
z Rodu Polaków, w Przemówieniu do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie 3 czerwca 1979
roku, w myśl wizji Augusta Hlonda - wielkiego prymasa
Polski niepodległej, Polski okupacyjnej.
Kult św. Wojciecha w pokoleniach Polaków stał się
drogą kultury narodu Polskiego. Kultura zaś decyduje
o tożsamości narodu. Dziejowy walor tożsamość narodu
ma swą ontologiczną podstawę w jednostce ludzkiej jako
osobie. Apostolski trud Jana Pawła II idzie głównie w kierunku przywrócenia Europie jej własnej prazasady Chrystocentrycznej. Prazasada ta legła u podstaw cywilizacji
Chrześcijańskiej, będącą duszą Starego Kontynentu i nie
tylko. Sens terminu ,,Dusza Europy” ma charakter zbiorczy, tworzą go bowiem: 1) męczennicy za wiarę; 2) duchowna służba Bogu i człowiekowi; 3) praktyki religijne;
4) postawa moralna jednostki i społeczeństwa; 5) kultura
duchowa i materialna; 6) poczucie tożsamości kulturowej
ludów i narodów; 7) troska o prawo do wolności słowa,
wyznania i wolności o od nędzy i leku; 8) prawo do życia
od poczęcia do naturalnej śmierci; 9) wartości absolutne:
prawda, dobro, piękno i świętość. Dusza Europy buduje
jedność jej ludów i narodów. ,,Nie będzie jedności Europy, – mówił Jan Paweł II – dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Ten najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez wieki je umacniało chrześcijaństwo,
ze swoja Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka
i wkładem w rozwój dziejów, ludów i narodów” (Gniezno
1997). Dusza Europy ubezpiecza wolność jednostek
i suwerenność narodów Starego Kontynentu. Stad Jan
Paweł II w Polskim parlamencie wołał ,,Europo, otwórz
drzwi Chrystusowi”(11 VI 1999r.). Chciałoby się dziś dopowiedzieć ,,Polsko nie zamykaj drzwi przed Chrystusem”. Niech religijny kult Polaków stanie się kulturą duchową narodu ku suwerenności Państwa i jego obywateli.
Przewodnia myśl tej refleksji znajduje swój kontekst
w dowolnie wybranych wypowiedziach, z nauczania Jana
Pawła II.

Tu z tego miejsca, powtarzam wołanie z początku mego pontyfikatu: otwórzcie drzwi Chrystusowi! W imię
poszanowania praw człowieka, w imię wolności, równości, braterstwa, w imię międzyludzkiej solidarności i miłości,
wołam: nie lękajcie się! […] Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. Dlatego mur, który wznosi się dzisiaj w sercach, mur, który dzieli Europę, nie runie bez nawrotu ku Ewangelii. Bez Chrystusa nie można bowiem budować trwałej
jedności. Nie można tego robić odcinając się od tych korzeni, z których wyrosły [narody i kultury] Europy i od wielkiego
bogactwa kultury duchowej minionych wieków. Jakże można liczyć na zbudowanie >>wspólnego domu<< dla całej
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Europy, jeśli zabraknie cegieł ludzkich sumień wypalonych w ogniu Ewangelii, połączonych spoiwem solidarnej miłości
społecznej będącej owocem miłości Boga? O taką rzeczywistość ubiegał się św. Wojciech, za taką przyszłość oddał
swoje życie. On dzisiaj nam przypomina, że nie można zbudować nowego porządku bez odnowionego człowieka, tego
najmocniejszego fundamentu społeczeństwa.[…]. >>Ziarno, które obumrze przynosi plon obfity<<. Jakże dosłownie te
słowa spełniły się w życiu i w śmierci św. Wojciecha.[…]. Zjazd Gnieźnieński otworzył dla Polski drogę ku jedności z całą
rodziną państw Europy. U progu drugiego tysiąclecia naród polski zyskał prawo, by na równi z innymi narodami włączyć
się w proces tworzenia nowego oblicza Europy. Jest więc św. Wojciech wielkim patronem jednoczącego się wówczas
w imię Chrystusa Naszego kontynentu. Święty Męczennik tak swoim życiem, jak i swoją śmiercią kładzie podwaliny pod
europejską tożsamość i jedność.
Homilia, 3.06.1997, Gniezno. p. 5.

Ludzkie martyrium, świadectwo dawane Chrystusowi za cenę prześladowań, a nawet śmierci, ma podstawowe znaczenie dla życia Kościoła. W sposób szczególny uobecnia ono Bożą tajemnicę, którą Kościół żyje i ożywia
świat. Sprawdziło się to również na tym szczególnym obszarze martyrium, jakie przeszło przez kontynent europejski
i w ostatnich dziesięcioleciach.
Przemówienie do uczestników Kongresu Teologów Europy Środkowo-wschodniej, 15.08.1991, Częstochowa.p.6.

Nie przyjęto wtedy […] świadectwa [św. Wojciecha], ale kiedy potwierdził je śmiercią, zaczęło ono wydawać
plon i wydaje go obficie po dzień dzisiejszy. Czy nie jest to wzór dla duszpasterzy także w naszym kraju, w którym
obserwujemy niepokojące i nasilające się procesy prowadzące do odrzucenia wartości ewangelicznych, a nawet do
wrogości wobec Chrystusa i Jego Kościoła? Polskie społeczeństwo wymaga gruntownej nowej ewangelizacji. Nikogo
nie możemy uważać za straconego, bo Chrystus umarł za wszystkich, otwierając każdemu człowiekowi drogę do życia
wiecznego. Potrzeba wiary w moc Chrystusowego krzyża.
Orędzie Do Konferencji Episkopatu Polski, 8 czerwca 1997, Kraków. p. 2.

Pragnę, ażeby moje pielgrzymowanie po ziemi polskiej we wspólnocie z wami wszystkimi stało się żywa katechezą – dopełnieniem tej katechezy, którą zapisały w dziejach całe pokolenia naszych przodków i praojców. Niech
to będzie katecheza całych dziejów Kościoła i Polski, a równocześnie katecheza naszych czasów. Dobrze, że słowa
wypowiadam wobec metropolity poznańskiego, który od 20 lat przewodniczy Komisji Katechetycznej Episkopatu. Podstawowym zadaniem Kościoła jest katechizować.
Przemówienie do pielgrzymów zgromadzonych na błoniach w Gęborzewie, 3 czerwca 1979, Gniezno. p. 2.

Pragniemy iść tym świętowojciechowym, duchowym szlakiem, który niejako bierze swój początek z wieczernika. […]. To dzieło prowadzi w dalszym ciągu Kościół. Następcy Apostołów wyruszają wciąż na cały świat, by nauczać
wszystkie ludy. Przy końcu pierwszego tysiąclecia przybywali na ziemię polska synowie różnych narodów już przedtem
[ochrzczonych], zwłaszcza zaś narodów ościennych.
Homilia, 3 czerwca 1997, Gniezno. p.1.

Misja Chrystusa Odkupiciela, powierzona Kościołowi, nie została jeszcze bynajmniej wypełniona do końca.
Gdy u schyłku drugiego tysiąclecia od Jego przyjścia obejmujemy spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja
Kościoła dopiero się rozpoczyna i że w je Służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły.
		

Redemptoris missio 7 grudnia 1990. Rzym. p.1.

Umiłowani Bracia i Siostry, w jak niezwykłej godzinie dziejów przyszło nam żyć! Jak ważkie zadania powierzył
nam Chrystus! On wzywa każdego z nas, a byśmy przygotowali nowa wiosnę Kościoła. Chcę, aby Kościół – ten sam,
co w czasach apostolskich i w czasach św. Wojciecha – wkroczył w nowe tysiąclecie pełen świeżości, rozkwitającego
nowego życia i ewangelicznego rozmachu.
Homilia,… p. 1.

U progu trzeciego tysiąclecia świadectwo św. Wojciecha jest wciąż obecne w Kościele i wciąż wydaje owoce.
Winniśmy jego dzieło ewangelizacji podjąć z nowa mocą. Tym, którzy zapomnieli o Chrystusie i Jego nauce, pomóżmy
odkryć Go na nowo. Stanie się tak wtedy, kiedy zastępy wiernych świadków Ewangelii znów zaczną przemierzać nasz
kontynent; gdy dzieła architektury, literatury i sztuki będą w sposób porywający dla współczesnego człowieka ukazywać Tego, który jest >> wczoraj, dziś, ten sam także na wieki<<; gdy w sprawowanej przez Kościół liturgii ujrzą piękno
oddawania Bogu chwały; gdy dostrzegą w naszym życiu świadectwo chrześcijańskiego miłosierdzia, heroicznej miłości
i świętości.
Homilia,…p.6.
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Zginęły dziesiątki milionów ludzi; nie sposób zliczyć rannych i zaginionych. Rodziny musiały masowo
opuszczać ziemię, z którą były od wieków związane; uległy zniszczeniu środowiska ludzkiego życia i zabytki o wielkiej
wartości historycznej; miasta i wsie zostały zniszczone i zrównane z ziemia. Nigdy przedtem nie było tak wielu ofiar
śmiertelnych wśród ludności cywilnej zwłaszcza wśród kobiet i dzieci. Jeszcze groźniejsze było rozpowszechnienie się
,,kultury śmierci” i jej smutnych konsekwencji – śmierci, nienawiści i przemocy.[…]. W tamtej epoce nie zdawano sobie
niestety sprawy, że deptanie wolności stwarza przesłanki niebezpiecznego pogrążenia się w przemocy i nienawiści,
które kształtują z kolei ,,kulturę wojny”.
Przesłanie z okazji 50. Rocznicy zakończenia w Europie II wojny światowej, 8 maja 1995, Watykan, p. 3,4,6.

Młodzieży, nadziejo Europy! Z Radością patrzę na was, zgromadzonych w malowniczej scenerii tego spotkania, które połączyło – także dzięki nowoczesnym środkom przekazu – miasta i kraje o różnych kulturach.
Spotkanie z młodzieżą Europy, 9-10 września 1995, Loretto, p.2.

To waszym zadaniem jest szerzenie twórczej ,,kultury Ewangelii”, w której Chrystus , ,,żyjący wczoraj, dziś
i na wieki”, staje się konkretną odpowiedzią na fundamentalne pytania niespokojnego ludzkiego serca.
Spotkanie…, p.3.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat większość krajów przeżyła różnego rodzaju kryzysy – kulturowe, społeczne, polityczne – które osłabiły jednostki i rodziny, przyczyniły się też do powstania i rozpowszechnienia w społeczeństwie nowych form przestępczości.
Spotkanie…,6

Kościół podąża swoja drogą poprzez czas pośród wielu narodów i kultur. Pozostaje jednak zawsze jednym
Ludem Bożym.
Msza św. na lotnisku wojskowym,22 czerwca 1996, Paderborn, p.2.

Wiara chrześcijańska pragnie urzeczywistniać wolę Bożą w niebie i na ziemi. Powinna więc ożywiać także
sferę polityki, ekonomii i kultury.
Msza św. na lotnisku…, p. 6.

Ogniska zapalne nadal istniejące na Kaukazie pokazują nam, że rozpowszechnianiu się tych negatywnych
zjawisk można zapobiec jedynie poprzez prawdziwą kulturę i prawdziwa pedagogię pokoju.
Przemówienie do korpusu dyplomatycznego,13 stycznia 1997, Watykan, p. 3.

Tworzenie Unii Europejskiej wymaga bowiem przede wszystkim szacunku dla człowieka i dla różnych ludzkich społeczności oraz uznania ich specyfiki duchowej, kulturowej i społecznej.
Przemówienie do grupy chrześcijańskich deputowanychdo Parlamentu Europejskiego, 6 marca 1997, p.4.

Świadectwo św. Wojciecha jest nieprzemijające, gdyż cechuje je przede wszystkim umiejętność harmonijnego łączenia różnych kultur.
Orędzie do prezydentów siedmiu państw europejskich,3 czerwca 1997, Gniezno.

Wzniosłość misji ludzi pracy kierujących polityką polega na tym, że mają oni działać w taki sposób, aby zawsze była szanowana godność każdej ludzkiej istoty; stwarzać sprzyjające warunki dla budzenia ofiarnej solidarności,
która nie pozostawia na marginesie życia żadnego współobywatela; umożliwia każdemu dostęp do dóbr kultury; uznawać i wprowadzać w życie najwyższe wartości humanistyczne i duchowe; dawać wyraz swoim przekonaniom religijnym
i ukazywać ich wartość innym. Postępując ta drogą kontynent europejski umocni swoja jedność, dochowa wierności
tym, którzy położyli podwaliny pod jego kulturę, i spełni swoje doczesne powołanie w świecie.
Orędzie do prezydentów…

Wierność korzeniom jest zawsze twórcza, gotowa do pójścia w głąb, otwarta na nowe wezwania, wrażliwa
na ,,znaki czasu”. Wyraża się ona także w trosce o rozwój rodzimej kultury, w której wątek chrześcijański obecny był
od samego początku. Wierność korzeniom oznacza nade wszystko umiejętność budowania organicznej więzi miedzy
odwiecznymi wartościami, które tyle razy sprawdziły się w historii, a wyzwaniami świata współczesnego, miedzy wiarą
a kulturą, między Ewangelia a życiem.
Przemówienie pożegnalne na lotnisku w Balicach,10 czerwca 1997, Kraków, p. 4.
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tury.

Wespół z innymi narodami Europy jesteśmy współtwórcami, a zarazem dziedzicami jej bogatej historii i kulPrzemówienie do III grupy Biskupów…, p.1.

Naturalnym sprzymierzeńcem moralnego odrodzenia społeczeństwa polskiego może i powinna być nauka
i kultura.
Przemówienie do III grupy Biskupów…, p.3.

Zachodzi więc pilna konieczność umocnienia […] więzi z ludźmi kultury i nauki. Jest to również jedno z ważnych zadań ewangelizacyjnych Kościoła. >>Ewangelizacja to także spotkanie z kultura każdej epoki<<.
Przemówienie do III grupy Biskupów p.3.

Polska kultura chrześcijańska, etos religijny i narodowy są cennym rezerwuarem energii, których Europa
dziś potrzebuje, by zapewnić w swych granicach integralny rozwój osoby ludzkiej.
Przemówienie do III grupy Biskupów…, p. 4.

W czasach takiego relatywizmu kultura, która wywyższa ponad wszelka miarę jednostkę i nie kształtuje w niej
postawy solidarności, stwarza niebezpieczeństwo, że wolność przekształci się w dominacje silniejszych nad słabszymi
i tym samym zaprzeczy samej sobie.
Spotkanie z uczestnikami kongresu dla uczczenia 50-lecia istnienia duszpasterstwa akademickiego przy Uniwersytecie La Sapienza,
1 maja 1998, Rzym, p. 2.

Dzieło ewangelizacji prowadzone przez duszpasterstwa akademickie ma pomóc współczesnemu człowiekowi
– zwłaszcza młodym pokoleniom – w ujawnieniu pustki wielu surogatów kulturowych, w przezwyciężaniu odradzającej
się wciąż fascynacji bóstwami, w odzyskaniu wewnętrznej wolności, która pozwala służyć Bogu żywemu i prawdziwemu (por. 1 Tes 1,9).
Spotkanie z uczestnikami kongresu…, p.5.

Z radością goszczę was w chwili, gdy dobiega końca przedsynodalne sympozjum na temat: ,,Chrystus – źródło nowej kultury dla Europy na progu trzeciego tysiąclecia”. […]. Można […] powiedzieć, że odnowa kultury wzięła początek z kontemplacji chrześcijańskiego misterium, która pozwala wniknąć głębiej w naturę i przeznaczenie człowieka,
a także całego stworzenia.[…]. W tej chrze ścijańskiej kulturze, w której wszyscy jesteśmy zakorzenieni, znajdujemy
wartości zdolne kierować nasza myślą, naszymi projektami i naszym działaniem.
Do uczestników przedsynodalnego sympozjum poświęconego Europie, 14 stycznia 1999, Watykan, p.1.

Jesteście dzisiaj świadkami przemian kulturowych, które przez całe obecne stulecie wstrząsały fundamentami Europy, oraz słusznego dążenia naszych współczesnych do głębszego zrozumienia sensu egzystencji. Spotkanie
kultur i wiary jest niezbędnym warunkiem poszukiwania prawdy
Do uczestników przedsynodalnego sympozjum poświęconego Europie, 14 stycznia 1999, Watykan, p.2.

Kultury, jeśli są głęboko zakorzenione w ludzkiej naturze, odznaczają się typową dla człowieka otwartością na
wymiar uniwersalny i na transcendencję.
Fides et ratio, 14 września 1998, Rzym, p. 70.

Kościół powołany do troski o duchowy wzrost człowieka jako istoty społecznej, wnosił w europejską kultury
jednolity zbiór wartości. Zawsze trwał w przekonaniu, ,,że autentyczna polityka kulturalna powinna ujmować człowieka
w jego całości, to znaczy wqe wszystkich jego wymiarach osobowych – bez pomijania wymiaru etycznego i religijnego”(Orędzie do Światowej Konferencji UNESCO, poświęconej polityce kulturalnej, 24 lipca 1982 r.). Jakże uboga pozostałaby kultura europejska, gdyby zabrakło w niej chrześcijańskiej inspiracji!
Przemówienie w polskim Parlamencie, 11 czerwca 1999, Warszawa, p. 6.

Doświadczenie dziejowe, jakie posiada naród polski, jego bogactwo duchowe i kulturowe mogą skutecznie
przyczynić się do ogólnego dobra całej rodziny ludzkiej zwłaszcza do umocnienia pokoju i bezpieczeństwa w Europie.
Przemówienie w polskim Parlamencie..., p. 7.
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Ks. Henryk Nowik

BIOLOGICZNY BŁĄD MECHANICYSTYCZNEJ INŻYNIERII GMO
Wprowadzenie

1. Paradygmat biologii systemowej

U podstaw genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) znajduje się inżynieria genetyczna. Nauka ta zakłada z kolei metodologiczne programy z historii
biologii: makroredukcjonizm witalistyczny, mikroredukcjonizm mechanicystyczny i komplementaryzm organizmalizmalny.
Pierwszy paradygmat (Arystoteles 384-324 przed
Chr.) głosi ideę „całościowości” bytu ożywionego, powstającego pod wpływem przyczyny: materialnej (możność
bycia), formalnej (istota bytu – urzeczywistnia się przez
szereg przejawów czyli entelechia, jako ukierunkowanie
na cel ), sprawczej (siła życiowa vis vitalis) i przyczyny
celowej. Tomasz z Akwinu (1225-1274), wprowadzając
akt istnienia bytu, sprowadził formę do stanu możności,
którą aktualizuje Absolut istnienia – Bóg. Filozofia Akwinaty ma zatem charakter kreacjonistyczny, Arystotelesa
zaś – ewolucjonistyczny.
Drugi zaś paradygmat (Kartezjusz 1596-1650)
prezentuje ideę ,,parcjalności” rzeczy, kładąc akcent na
analizę mechanicznych zachowań części (łac. pars) wobec siebie po linii prawa: bezwładności, ruchu prostoliniowego i zdarzeń. Suma tych zachowań tworzy obraz
rzeczy. Izaak Newton (1642-1727) opisał części rzeczy
w kategoriach: rozciągłości, twardości, nieprzenikliwości,
podleganie ruchowi oraz w kategoriach atomistycznych,
przenosząc je wtórnie na całość rzeczy (zob. Michał Heller, Filozofia przyrody, Kraków 2004, s.64n; 76n). Pod
wpływem triumfu mechaniki fizykalnej zaczęto w biologii
redukować pojęcia i teorie o życiu do terminów i praw fizykalnych, zwalczając w ten sposób biologię witalistyczną.
Pojawił się w ten sposób historyczny spór pomiędzy witalizmem a mechanicyzmem w biologii. Znalazł on jednak swoje rozwiązanie w organizmalnej koncepcji nauk biologicznych u Ludwika Bertalanffy`ego. Na
podstawie dwudziestoletnich badań autor ten wykazał,
że biologia rozwijała się w myśl badawczej dyrektywy
o całości biosystemu w relacji do jego części i odwrotnie
(zob. Problems of Life, New York 1960, s. 9-22). Zatem
w badaniach biologicznych ma miejsce metodologiczny
makroredukcjonizm – poznanie części przez ich całość
oraz metodologiczny mikroredukcjonizm – poznanie całości przez jej części. Na tych podstawach metodologicznych zaistniała biologia organizmalna, zinterpretowana
w kategoriach ogólnej teorii systemów. Należy dodać, że
idee te głosił już Jędrzej Śniadecki (1768-1838).
Mimo organizmalnych rozwiązań epistemologiczno-metodologicznych mechanicyzm biologiczny trwa po
dzień dzisiejszy w mentalności wielu biologów i jest podtrzymywany względami ekonomiczno-politycznymi. Tendencja ta jest widoczna w mechanicystycznej inżynierii
genetycznej w przypadku MGO i nie tylko. Stąd warto
podjąć ten temat (choćby w wielkim skrócie), na gruncie
biologii systemowej, wykazując błąd MGO z racji fałszywej biologii mechanicystycznej.

Nauka pod względem metodologicznym, jest
analityczna i syntetyczna. Komplementarnej syntezy witalizmu z mechanicyzmem dokonał Bertalanffy na gruncie
teorii systemów (zob. ks. Henryk Nowik, Teoria Układów
Biologicznych, Roczniki Filozoficzne, Tom XIII, z. 3, 1965,
s. 87; tenże, Teoria Hierarchii Układów Ożywionych, Studia Paradyskie, T. II, 1987, s. 41). Na gruncie swej idei
biosystemowej Bertalanffy stwierdza: ,,Organizm żywy
jest zorganizowanym w hierarchicznym porządku system wielkiej liczby różnorodnych części, w którym wielka ilość procesów jest uporządkowana tak, że przez ich
stosunki w obrębie szerokich granic przy stałej przemianie materii i energii tworzących system, jak też przy
uszkodzeniach wskutek wpływów zewnętrznych system
pozostaje w stanie sobie właściwym albo doń powraca
lub procesy te prowadzą do powstania podobnych systemów” (Theoretische Biologie, Berlin 1032, Bd I,s. 83).
Biosystemowa koncepcja organ izmu u twórcy biologii
organizmalnej, opiera się na kategoriach: teoriomnogościowych i parametrycznych w postaci struktury, funkcji
i rozwoju: 1) struktura biotyczna jest to naturalna sieć
konfiguracyjnych relacji między elementami układu oraz
miedzy właściwościami tych elementów ze względu na
zachowanie całości biotycznej zgodnie z genetycznym
wzorem przestrzenno-czasowym; 2) funkcja biotyczna
jest to wymiana materii, energii i informacji z otoczeniem
układu ze względu na zachowanie jego całości według
genetycznego wzoru gatunkowego; 3) rozwój osobniczy
jest to rosnący ciąg niezmienników, według relacji ,,lepszy
od”, tworzących stopnie organizacji organizmalnej zgodnie z genetycznym wzorem gatunkowym w określonych
warunkach otoczenia; 4) rozwój rodowy jest to postępujący ciąg (wielkość kierunkowa) niezmienników (wielkość
skalarna), według relacji ,,lepszy od”, tworzących poziomy organizacji biosfery zgodnie ze zmianą genetycznego
wzoru gatunkowego i funkcji doboru naturalnego. Teoria
biosystemów w, aspekcie strukturalnym, funkcjonalnym,
ontogenetycznym i ewolucyjnym połączyła syntetycznie
witalistyczną ideę całościowego opisu ciała ożywionego
(w myśl formy substancjalnej – duszy) z mechanicystycznym programem sumatywnego opisu części organizmu
(suma części tworzy organizm). Synteza ta ma charakter komplementarny w płaszczyźnie teorii biosystemów,
gdzie poznanie elementów biosystemów warunkuje
proces poznawczy całości układu ożywionego i odwrotnie poznany stan układu, jako całości stymuluje poznanie części biosystemu. Opis komplementarny ma swoje
uzasadnienie w hierarchicznych zasadach sprzężonych
stopni organizacji układów ożywionych: 1) Centralizacja
i decentralizacja, 2) koncentracja i dekoncentracja,
3) centralizacja i koncentracja, 4) decentralizacja i dekoncentracja, 5) centralizacja i dekoncentracja.
Sprzężone
stopni
organizacji
warunkują autonomię części w biosystemie, jako całości.
Części biosystemu poznajemy na drodze eks-
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perymentu, ze śmiertelna ingerencja w układ ożywiony. Natomiast całość biosystemu poznajemy w sposób
opisowy, zachowując tym samym układ ożywiony przy
życiu. Uzyskane teoretyczne obrazy poznawcze np.
w aspekcie fizyko-chemicznym, lub molekularnym oraz
w aspekcie morfologicznym lub zoopsychologicznym zestawia się razem w sposób komplementarny na gruncie
teorii biosystemu, tak żeby teorie życia: mechanicystyczne, organizmalne i systemowe wystąpiły na gruncie nauk
empiriologicznych. Metodologiczna ta reguła znajduje
swoje zastosowanie w systemowej biologii teoretycznej.
Zaproponowana ogólna teoria biologiczna (ks.
Henryk Nowik, Teoria hierarchii układów ożywionych,
Studia Pradyskie, T.II, 1987, s.39-77; Pojęcie organizacji
biotycznej, s. 79-118) utrzymuje, że w procesie ewolucji
biotycznej układy ożywione ułożyły się na linii poziomej
organizacji biosfery i na liniach organizacyjnych stopni
układów ożywionych w obszarze odpowiednich poziomów organizacji bioplanety. Poziomy organizacji biosfery opisuje teoria: komórki, organizmu i teoria biocenozy. ,,W tych trzech teoriach organizm jest czymś istotnie
wiążącym, jest ogniwem, od którego zależy ciągłość bytu
zarówno komórek, jak i zespołów (biocenoz H.N.). Tak
samo jednak przeżycie organizmu zależy od komórek ze
względu na asymilację i od zespołu (biocenozy H.N.) ze
względu na zapasy pokarmowe”(W.C. Allee i in., Zasady
ekologii zwierząt, T.II, Warszawa 1958, s.12). Biosystemy
poziomów biosfery różnicują się na stopnie organizacji do
wewnątrz ,,ad intra” i na zewnątrz ,,ad extra”. I. Komórka różnicuje się ,,ad intra”: 1. Jądro, 2. plazma, 3. mitochadria (u zwierząt), 4. plastydy (u roślin), wakuola (u roślin), wchodzi w relacje ad extra: 1. Kolonie. II. Organizm
różnicuje się ad intra: 1. Komórka, 2. Tkanka. 3. Organ,
4. Układ organów; wchodzi w relacje ad extra: 1. populacje. III. Biocenoza różnicuje się ad intra: 1. warstwowość, 2. metabolizm, 3. periodyzm, 4. sukcesja, 5. rozwój; wchodzi w relacje ad extra: 1. ekosystemy, 2. biomy,
3. biosfera.
Nieprzeliczalne biosystemy, o różnych stopniach organizacji wewnętrznej i zewnętrznej, budują poziomy organizacji biosfery, która wraz z geosferą tworzy bioplanetę
układu słonecznego, będącego częścią wszechświata,
który powstał ze światła i stał się takim, by mógł zaistnieć
człowiek mądry światłością Stwórcy.
2. Biologia systemowa wobec GMO
Program genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) pojawił się z motywacji badawczych
na rzecz rozwoju medycyny, farmacji i biotechnologii,
w myśl systemowej koncepcji nauki o życiu. ,,Wspaniałość
tych osiągnięć nakłada na człowieka dużą odpowiedzialność za życie całej rodziny ludzkiej i za przyszły kształt
ewolucji świata roślin i zwierząt” (ks. Henryk Nowik, Antrpocentryczne założenia inżynierii genetycznej, Studia
Pradyskie, T. I. 1985, s.275). Taki stan rzeczy nie budził
wówczas żadnych kontrowersji, gdyż GMO pozostawało w obszarze mikroorganizmów i w obiegu zamkniętym
przed środowiskiem biotycznym, by nie naruszyć równowagi biosfery, ze szczególnym uwzględnieniem prawa
nietykalności tych gatunków, które są najbliższymi krew-
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niakami gatunku ludzkiego”(tamże, s. 291).
W latach 80-tych XX w. procedurą badawczą
GMO objęto rośliny uprawne, w pierwszym rzędzie tytoń,
a następnie pomidory, soję, kukurydzę, rzepak, ziemniaka, bawełnę. Przyjmuje się, że ponad 90% uprawianych
na świecie odmian GMO zawiera tylko dwa rodzaje modyfikacji, gdzie jedna warunkuje oporność na herbicydy
druga zaś wykazuje zdolność syntezy bakteryjnej toksyny Bt (jest pestycydem). W przypadku relacji modyfikacji
genetycznej do oprysków herbicydowych zauważono, że
chwasty giną, a uprawy GMO tolerują herbicyd.
W procesie badań inżynieryjnych pozostaje jednak otwarty problem szkodliwości pożywienia otrzymanego z odmian GMO. Dane, z bazy badań na zwierzętach są wieloznaczne. Wyniki badań epidemiologicznych
na ludziach nie istnieją, gdyż w obu Amerykach, gdzie
w obiegu żywności od dawna występuje GMO, nie ma
obowiązku oznaczania żywności modyfikowanej. Stad
ankietowanie spożywców jest nie możliwe. Zatem opinia
o nieszkodliwości GMO u spożywców w społeczności
amerykańskiej jest pozbawiona podstaw metodologicznych. Sama obecność ,,obcego DNA” w genomie rośliny
nie wydaje się być rzeczą szkodliwą, chociaż w świetle
danych o złożoności ekspresji informacji genetycznej, nie
można tego całkowicie wykluczyć, gdyż w myśl biologii
organizmalnej substancja dziedziczna działa jako kompozycyjna całość. (zob. ks. Henryk Nowik, Rozwój pojęcia
genu w klasycznych teoriach dziedziczenia, Studia Paradyskie, T. II. 1987,s. 36). Obecnie coraz więcej wiadomo,
że wprowadzanie obcego genu w DNA rośliny do występowania licznych mutacji i efektu pozycji. Nowy gen może
się znaleźć pod kontrolą nieprzewidzianych czynników
regulacyjnych. Również elementy regulacyjne transgenu
mogą wpłynąć na aktywność genów rośliny. Białko syntetyczne, wprowadzone do rośliny, również może prowadzić
do nieprzewidzianych interakcji i modyfikacji właściwości,
np. nabywania właściwości alergennch. Wbrew opinii wielu biotechnologm, ,,obcy DNA” znajdujący się w spożytym
pokarmie nie musi ulegać całkowitemu strawieniu. Analogicznie jest w przypadku podwyższonego pH w żołądku,
gdzie np. w skutek brania leków hamujących wydzielanie
kwasu żołądkowego, lub neutralizujących jego funkcję,
kwasy nukleinowe nie strawione przechodzą do jelita.
Badania wykazały, że fragmenty transgenu, posiadające
elementy wirusowe lub geny oporności na antybiotyki są
w stanie przenikać z jelita do krwi, a nawet do gruczołów
mlecznych i wydzielanych z mlekiem. Podobnie cząsteczki mikro RNA znajdujące się np. w ryżu mogą przedostawać się do komórek człowieka i aktywnie regulować ekspresję genów w myśl zasady ,,jesteśmy tym, co jemy”.
Nie zi przeciwnikają obawy łączące się z faktem stosowania markerów selekcyjnych w formie genów oporności
na antybiotyki. W czasach rosnących problemów antybiotykoodporności mikroorganizmów chorobotwórczych,
Komisja Europejska nakazała z całą precyzją uszczelniać
laboratoria przed ujściem do środowiska GMO z genami
opornościowymi na antybiotyki, z racji ryzyka przeniesienia tej właściwości na bakterie w procesie poziomego
transferu genu.
W kontekście badań nad wpływem ,,obcego DNA”
na życie człowieka za pośrednictwem roślin transgenicz-
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nych, co raz więcej pojawia się informacji o szkodliwości pestycydów wprowadzanych do technologii rolniczej
uprawy charakterystycznej dla GMO. ,,Trzeba bowiem
pamiętać, że większość – pisze Katarzyna Lisowska –
uprawianych na świecie odmian GMO ma jeden z dwóch
(albo naraz) rodzajów modyfikacji – odporność na opryski herbicydowe albo zdolność do produkcji toksyny Bt
– bakteryjnego pestycydu” (Genetycznie modyfikowane
uprawy i żywność – za i przeciw, Chemik, T. 65, 11(2011)
1194) . Liczne dane wskazują, że herbicydy jak np. Roundup, mogą stymulować problemy płodności i wady rozwojowe. Jak dotąd nie wiadomo, jaki wpływ może mieć
toksyna Bt w organizmie ludzkim. Wiele niepokoju budzi
fakt, że zarówno Roundup jak i toksyna Bt przedostają się
do układu krwionośnego. Do niedawna błędnie utrzymywano, że toksyna Bt ulega degradacji w pH soku żołądkowego. Lisowska dalej przytacza fakt przeanalizowania
przez kanadyjskich uczonych próbki krwi pobranych od
30 kobiet ciężarnych oraz ich noworodków, jak również
od 39 kobiet bezciążowych. W pobranym materiale poszukiwano herbicydu, zwanym glifosatem i glufosynatem
amonowym, oraz produktów ich rozpadu: kwas 3-MPPA
i białko Bt. Glifosat jest substancja czynną Roundup.
Tym herbicydem parokrotnie w sezonie wegetacyjnym
spryskiwane są rośliny. Analogiczne ma zastosowanie
glufosynat amonowy. Toksynę Bt zauważono u 93% przebadanych matek i u 80% noworodków i również u 69%
kobiet niebędących w stanie ciąży (odpowiednio u 5%
i 18% badanych). Natomiast kwas 3-MPPA zauważono
w układzie krwionośnym u wszystkich kobiet ciężarnych
i u wszystkich noworodków. ,,Te dane – stwierdza Lisowska – wskazują, że żywność wytworzoną w technologii
GMO trudno zaliczyć do tak zwanej zdrowej żywności”
(l.c.). Twierdzenie to, jak i cały tok rozumowania autorka
umotywowała: niedoskonałością technik inżynieryjnych;
niedostatkiem badań z zakresu oceny ,,ryzyka równi pochyłej”; potencjalnym zagrożeniem zdrowia i środowiska
oraz problematyką socjologiczną, ekonomiczną i polityczną. Twierdzenia motywacyjne zawierają milczące założenie o holistycznej (całościowej) postawie badawczej
w naukach szczegółowych tak przyrodniczych jak i humanistycznych. Tym milczącym założeniem kierowa-

ło się również Biuro Analiz Sejmowych, opracowujące
różne opinie zgłoszone podczas debaty nad ustawą
o GMO w roku 2010: 1. Skutki uwolnienia GMO do środowiska biotycznego są dalekosiężne nieodwracalne (zachwianie równowagi międzygatunkowej w biocenozach).
2. Koegzystencja upraw: GM, tradycyjnych oraz ekologicznych jest niemożliwa (wysokie ryzyko ucieczki genów). 3. Uprawa GMO jest sprzeczna z dalekowzrocznym
interesem polskiego rolnictwa (utrata konkurencyjności).
Zakończenie
Biologia współczesna, oparta o ogólną teorię systemów,
jest przeciwna obecnej praktyce GMO, jest ona inspirowana przez biologię mechanicystyczną, wywodzącą się
z tradycji pozytywistycznej, a nawet materialistycznej.
Biologia systemowa o profilu organizmalnym zaczyna
przybierać na znaczeniu w inżynierii genetycznej. Świadczy o tym np. wybór publikacji naukowych i opracowań
specjalistycznych, dokonany przez biologa medycznego
K.Lisowskiej. Obejmuje on aksjologię ryzyka GMO w odniesieniu do zagadnień: zdrowotnych, środowiskowych
i społeczno-ekonomicznych. Autorka wyróżniła tu następujące typy zagadnień: zaburzenia ultrastruktury komórki;
szkodliwe oddziaływanie, na organizmy żywe, pestycydów stosowanych w uprawie GMO; uszkodzenia organów
u zwierząt karmionych GMO; alergie następstwem GMO;
wadliwe zasady oceny ryzyka GMO; losy ,,obcego DNA”
w organizmie po spożyciu GMO; aspekty środowiskowe
i problemy w rolnictwie; aspekty ekonomiczno-społeczne
(tamże ,ss. 1196-1197).
U podstaw tych publikacji naukowych i opracowań dotyczących bioetycznej zasady ,,ryzyka równi pochyłej” znajduje się milczące założenie o biosystemowej koncepcji
przyrody ożywionej. Biologia zaś mechanicystyczna, która
legła u podstaw genetyki inżynieryjnej jest złą koncepcją
nauki o życiu, gdyż redukuje człowieka, z jego godnością
osobowa, do zjawisk fizyko-chemicznych, co jest błędem
nie tylko biologicznym, ale i też antropologicznym. Ludzkość dziś musi wybierać między człowiekiem w roli Stwórcy, a Stwórcą w roli człowieka.
ѥѥ

Barbara Wodzińska

TRUDNA WSPÓŁCZESNOŚĆ, ZOBOWIĄZUJĄCA PRZESZŁOŚĆ
Niech mowa wasza będzie: tak – tak, nie – nie.
						
Mt 5,37
Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli.
						
J8,32
Będzie się popierać zepsucie obyczajów, ze świętej religii uczyni się straszaka,
aby obrzydzić ją szlachetnym sercom,
podłość będzie się nagradzać orderami lub zaszczytami, lud ogłupiać wódką, elity szlifami i stanowiskami,
a za głowę tych co będą stawiać opór, wystawi się cenę, aby się rozprawić z nimi w stosownej chwili.
					
Zygmunt Krasiński (1812-1859), Przedświt
Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć…
					
Jerzy Narbutt, Hymn Solidarności
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Po lekturze B.Alerta1) System germanizacji Polski
przy współudziale Jej Obywateli, która stanowiła inspirację do tekstu opublikowanego w „Nad Odrą” (nr 9-10,
2012), trudno jest, mnie, oddalić się od poruszonego problemu, który codzienność ukazuje w coraz jaskrawszym
świetle.
Wróciłam do lektur, które powinny były wpłynąć,
po roku 1989, na decyzje Polaków, ale, po które Polacy,
w większości, nie sięgali, nawet nie wiedzieli, że mogą i powinni. Z braku dobrej woli i wiedzy, zaakceptowali wszystkie hipnotyzujące sugestie skoncentrowane wokół dwóch
sloganów „transformacja” i „pojednanie”. Nie rozumieli,
i nie rozumieją, że uprawiana przez rządzicieli „transformacja” kryje w sobie: dewastację naszej kultury, historii
i tradycji,
z jednoczesną całkowitą utratą suwerenności, majątku
narodowego i niepowtarzalnych w obszarze Europy – bogactw naturalnych. „Pojednanie” znaczyło i znaczy w Kraju – „grubokreskową” akceptację, tolerancję, bezkarność
winnych utrzymywania, przez czterdzieści cztery lata, sowieckiego reżimu, a po tym okresie – zgodę, na dodatkową, hegemonię odwiecznego partnera Moskwy – Berlin.

Nasz wyjątkowy – bo niemiecki, sojusznik
W pierwszej kolejności wróciłam do tekstów Carla Bedermanna2), który był częstym gościem „Radia Maryja”, spotkań w Duszpasterstwie Ludzi Pracy w Gliwicach,
prowadzonych przez Ojca Jana Siemińskiego CSsR i dorocznych Kongresów Ludzi Pracy, publikował w „Naszym
Dzienniku”. Oczywiście, odbywał spotkania w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu i innych dużych
ośrodkach. Ten wysokiej rangi urzędnik, został wysłany
jako ekspert UE by przygotować Polskę do planowanego przystąpienia do Unii, w ramach projektów screningowych.
Mówił: Moja działalność dla Unii w Polsce skończyła się nagle w sierpniu 2002 roku, kiedy w wywiadzie
dla prasy powiedziałem, że olbrzymie pieniądze, które
w Polsce tracone są na unijnych ekspertów i propagandę,
można było lepiej spożytkować na korzystne dla Polski
inwestycje. Unia zareagowała natychmiast. Pan ambasador Dethomas, szef delegacji Komisji Europejskiej w Polsce, sam zdecydował o odsunięciu mnie ze stanowiska
doradcy rządu RP. Serdecznie za to panu ambasadorowi
dziękuję. Nie muszę więcej udawać, że unijne projekty
screningowe są właściwą pomocą dla Polski. Twierdzę,
że referendum o przystąpieniu do Unii będzie OSTATNIĄ okazją dla Polaków, aby okazać umiłowanie wolności. Kiedy słyszę, powtarzane bezustannie przez tak
zwaną elitę i przez sterowane przez nią media, hasła:
„Dla Unii nie ma alternatywy”, „Unia to jedyna cywilizacyjna szansa”, „Jak nie Unia, to Białoruś” (no i mamy, i Unię
i Białoruś – B.W.!), zastanawiam się, czy ludzie są ślepi,
łatwowierni czy skorumpowani, a może wszystko razem.
Zrobiliście dokładnie to, czego my, Niemcy nigdy
byśmy nie zrobili. (To znaczy – nie my – decydenci upoważnieni ubezwłasnowolnioną masą telewizyjną – B.W.).
Ponad 80% polskich banków JUŻ jest (rok 2003) w rękach obcych. To samo kluczowe pozycje w handlu i przemyśle. Polski przemysł spożywczy jest prawie całkowicie
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wyprzedany. To samo czeka wkrótce gospodarkę energetyczną, telekomunikację. Prasa regionalna na obszarach
Ziem Odzyskanych pozostaje w rękach akurat Niemców
(a, co mówić dziś – rok 2012? – B.W.).
Tysiące hektarów Waszej ziemi jest, też, już
w rękach Niemców, Holendrów, Duńczyków, Anglików,
Belgów.
Wasz nowy przeciwnik uśmiecha się przyjacielsko, poklepuje jawialnie po ramieniu, wymachuje książeczką czekową i wysyła na pierwszą linię frontu – najpierw (!) polskiego sojusznika. Zawsze według starej
zasady, że aby wyzysk odniósł najlepsze skutki należy mu dać wrażenie dobrowolności i najpierw znaleźć
sojuszników spośród samych wyzyskiwanych.
Unijni agitatorzy wiedzą, że w każdym zachodnioeuropejskim kraju członkowskim, w którym w przeszłości odbyły się referenda na temat przystąpienia do Unii,
osiągnięto niewiele ponad 50% głosów ZA. Wiedzą, że
mądrzy Szwajcarzy i Norwegowie odmówili przyłączenia
się do Unii, ci ostatni nawet kilkakrotnie. Przy tym, w żadnym z tych krajów szkody z przystąpienia nie były tak
oczywiste, a korzyści tak wątpliwe, jak w przypadku
Polski.
Obserwuję Was, poznawszy Waszą wielką,
wyjątkową historię i kulturę, nie znajduję odpowiedzi
na dręczące mnie pytania, dlaczego Polacy nie buntują się przeciw tak PŁYTKIEJ PROPAGANDZIE. Na
przykład, w audycjach Wołoszańskiego. Prawie co wieczór, w porze największej oglądalności, pojawia się on
w telewizji, prezentuje filmy o targach warzywnych we
Włoszech, o budowaniu dróg w Finlandii, o hodowli owiec
w Hiszpanii, mówiąc: to wszystko zasługa Unii – nas to
też czeka po przystąpieniu. Gdyby nam Niemcom trąbiono, od rana do wieczora, taką prymitywną propagandę,
nasz rząd musiałby się obawiać, że chociażby z tego powodu, większość zagłosowałaby NIE.
Dlaczego Wy ufacie zaciekłej propagandzie,
działającego u Was postkomunistycznego rządu.
Przecież – to ci sami rujnowali Wasz kraj przez prawie
50 lat swoich rządów. Musicie polegać tylko na sobie.
Jesteście dużym krajem z potencjałem ludzkim, macie takie bogactwa naturalne jakich nie ma żaden inny
europejski kraj, jedyne w Europie zdrowe rolnictwo…
(podkr. B.W.)
WŁAŚNIE, CHODZI O NASZE SUROWCE
I ROLNICTWO Z ZIEMIĄ!!!
Beddermann stale przypominał słowa Margaret
Thatcher, która w roku 2002, w książce pt. „Statecraft”
pisała: Powołanie do życia Unii Europejskiej było największą głupotą naszych czasów.

Bezgranicznie oddany Polsce
Wróciłam do lektur Filipa Adwenta3,4,5), który razem z Carlem Beddermannem, starał się Polakom wytłumaczyć, co ich po wstąpieniu do Unii czeka. Piszę ich, nie
nas, nasza mniejszość - nie była podatna na propagandę.
Powtarzający telewizyjną mantrę „jak nie Unia, to – co
Białoruś?”, po prostu, wierzyli, albo i wiedzieli, że im się
to opłaci, inni, nic nie wiedzieli – działali sterowani propagandą.
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Z uwagą i podziwem, zatrzymałam się nad opracowaniem Dlaczego Unia Europejska jest zgubą dla Polski. Z podziwem, że po latach potwierdziły się wszystkie
słowa, już świętej pamięci Autora.
Oszołamia ilość detali, które Adwent zebrał,
a które porażająco obrazują poniżenie i wykorzystanie,
intelektualnie osłabionej Polski.
Pamiętamy, ale może należy przypomnieć. Filip
Adwent urodził się w 1955 roku w Strassburgu we Francji, w rodzinie polskich emigrantów. Jego matka urodziła
się też we Francji, w rodzinie polskich emigrantów, była
urzędnikiem Rady Europy. Ojciec znalazł się we Francji
w 1939 roku, gdzie trafił z Wojskiem Polskim. Był w Strasburgu cenionym lekarzem. Filip Adwent ukończył Francuską Akademię Medyczną. Od czasu stanu wojennego
działał na rzecz pomocy Polsce i Polakom, za co został
odznaczony, w 1995 roku, przez Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej. W roku 1996 postanowił na stałe zamieszkać
w Polsce. Był deputowanym do Parlamentu Europejskiego. Wcześniej, napisał jeszcze dwie książki, podpisane
pseudonimami: Unia Europejska jest zgubą dla Polski
i Wyprzedaż polskiej ziemi. Tragedia narodowa, (cytowałam w „Nad Odrą”, nr 9-10, str. 29). Wierzył, naiwnie wierzył, że ich treści opamiętają Polaków.
Doktora Adwenta gościł często śp. Ojciec Jan
Siemiński CSsR, w Duszpasterstwie Ludzi Pracy w Gliwicach. Pamiętam z jakim wzruszeniem, już na prywatnych u Ojca spotkaniach, opowiadał o swojej rodzinie na
emigracji, zarobkowej, ze strony Mamy i politycznej ze
strony Ojca. Wspominał Dziadków, którzy prosili, że jak
tylko będzie to możliwe, żeby wrócił do Polski i dla Polski
pracował.
Książkę Dlaczego Unia Europejska jest zgubą
dla Polski, zadedykował dwom Wujkom: pułkownikowi
Wilhelmowi – Andrzejowi Lewiczowi, dowódcy 20 Dywizji
Piechoty, obrońcy Mławy, oraz kapitanowi Stanisławowi
Kwasnowskiemu, za czasów Prezydenta Mościckiego
dowódcy Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, później
majora 5-tej Kresowej Dywizji Piechoty pod Monte-Cassino:
Im, żołnierzom wygnańcom, którym nie było dane
wrócić do własnego kraju, oraz wszystkim tym, którzy
walczyli za Polskę pomimo wszelkiej nadziei.
Wstęp opracowania opatrzył trafnym mottem:
Tylko wolny człowiek potrafi powiedzieć: „NIE”, sługa zawsze mówi: „TAK”.
W czerwcu 2005 roku, wyjechał na Okęcie po
przylatujących z Francji rodziców i … w drodze z lotniska
zginął w wypadku, wraz z rodzicami i kilkunastoletnią córką.
JE Ks. Bp Edward Frankowski6), podczas
Mszy św. pogrzebowej śp. Filipa Adwenta, powiedział:
…w bólu, rozum pyta, dlaczego tak się stało, że w ciągu
jednego tygodnia stajemy tu i na wieczny odpoczynek odprowadzamy już czwartą osobę z tej samej szlachetnej
i wspaniałej rodziny państwa Adwentów (…). Otaczamy
tak licznie zgromadzeni trumnę wielkiego Polaka, patrioty, człowieka wielkich zasług dla Ojczyzny i dla rodaków
w Kraju i poza jego granicami. Pan Filip Adwent bezgranicznie oddany Polsce, obrońca dobrego imienia Polski
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i Polaków, obrońca państwowości i suwerenności naszej
Ojczyzny. Obrońca polskiej ziemi przed obcymi. Wielką
miłość do Polski przelał na swoje dzieci. Mówił im, że tylko w Polsce mają szansę na pełny rozwój, bo duchowy
i intelektualny, tutaj nauczą się jaka Polska jest wspaniała, jak warto dla niej żyć i umierać. Miał przed sobą wielką
karierę we Francji. Przeniósł się do Polski na gorsze warunku, ale do ukochanej Polski (…). Był cichy, skromny
i pokorny. Wszyscy znamy wiele dowodów jego poczucia sprawiedliwości. O tym, że był miłosierny, świadczą
wielkie dary, którymi wyposażał szpitale, ludzi biednych,
różne instytucje. Był czystego serca, bo był człowiekiem
sumienia. Tylko tacy ludzie sumienia mogą ratować Polskę, którzy słowem i piórem, patriotyczną postawą udowodnili, że zasłużyli na to zaszczytne miano – ludzi sumienia. A więc, śp. Filip powiększył zastęp ludzi sumienia
w Polsce, razem z tymi, którzy z nim odeszli w tym tragicznym wypadku.
Żył jak prawdziwy chrześcijanin. Kiedy trzeba było, nie szczędził mocnych słów, bił na alarm,
apelował do rządzących, dawał przestrogi w publicznych wystąpieniach w Parlamencie Europejskim,
w audycjach z jego udziałem w Radiu Maryja i telewizji TRWAM, a także w książkach i na organizowanych
w całej Polsce spotkaniach. Wbrew propagandzie,
odważnie pokazywał prawdę o strukturach i o działalności, o zamiarach, i wszelkich planach Unii Europejskiej – szkodliwych dla Polski, i dawał nam cenne
rady. (podkr. B.W.)
Kiedyś w rozmowie ze mną przypomniał fragment
książki Kornela Makuszyńskiego, który pisał „strzeżcie
domu” i pytał za Makuszyńskim: „czy my strzeżemy tego
domu, w którym kwitło i umierało nasze życie uczciwe,
proste, szlachetne, życie wielu pokoleń? Nasz dom się
wali rozsypuje w gruzy, zapada w ziemię, niszczeje w nim
to co było uczciwe (…) Maluczko, a wygnają nas stąd.
Nie tylko nas stąd wygnają, ale razem z nami tę szlachetną dobroć, która mieszkała w tym domu, i pamięć spraw
wielkich i wzniosłych, i tę dumę odwieczną, co się nie kalała nigdy czynem złym lub niskim. Ten dom był wylęgarnią ludzi niedoskonałych, bo takich nie ma na świecie, ale
czystych i uczciwych, których jest mało na świecie”. Powtarzał: czy my strzeżemy tego domu? Mówię te słowa,
bo taki był wydźwięk rozmów, które prowadziliśmy (…)
*
Z wypowiedzi nagranych, podczas spotkań u Ojca
Jana Siemińskiego, z wielu posiadanych tekstów, których
autorem jest Filip Adwent, wyłania się ogromna duma
bycia Polakiem, przywoływane są wartości, które Europa zawdzięcza nam. Na przykład, mocno akcentowane
przypomnienie, że Polska od zarania swoich dziejów leży
w Europie, jest częścią Europy. Nie potrzebuje żadnego
świadectwa europejskości wydanego przez Brukselę lub
Berlin. O tym, że Polska w swej tysiącletniej historii ratowała, nie raz, Europę przed zagładą, żeby tylko wymienić
rok 1683 pod Wiedniem przed zalewem Islamu (o tym
dziś, trudno ze spokojem i myśleć, i pisać! Wystarczy pojechać do Niemiec, Francji…); rok 1920 na przedpolach
Warszawy przed pochodem bolszewickim. To, że Polska
bardziej niż Europa Zachodnia zachowała rdzenne trady-
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cje europejskie, jej kulturę. Mocno podkreślał, że państwa
UE na własne życzenie wykorzeniły u siebie chrześcijaństwo i dały się zalać zupełnie obcą kulturowo masową
imigracją. Mocno podkreślał, że Europa Zachodnia zupełnie zatraciła wartości europejskie, że w Europie rozpowszechnił się destrukcyjny egoizm społeczny. Powtarzał, że te same liberalne siły, które pogrążyły
w chaosie Europę Zachodnią, usiłują przeprowadzić
drogą zakłamania i agresywności, identyczne zmiany
w Polsce. Nawoływał do logicznego myślenia, tłumaczył
wszystko jest tak ukierunkowane, byśmy przypadkiem sami nie próbowali myśleć. Podawał „receptę
dwóch kroków”; pierwszy, zasadniczy, powinien polegać na odcięciu się od nachalnej propagandy, a przede
wszystkim od telewizji. Drugi krok polegać powinien na
tym, że przestaniemy się zajmować różnymi sensacjami rozdmuchanymi po to, aby odwrócić naszą uwagę
od zasadniczych problemów. Tylko, kto wytłumaczy to
szerokim masom telewizyjnym? Infantylnym nazywał
argument euroentuzjastów, podtrzymujących fałszywie,
że Unia jest chrześcijańska, gdyż jej założyciele tzw.
„Ojcowie Europy” byli chrześcijanami. Na temat unijnych „ojców”, pisałam , szczegółowo („Nad Odrą”, nr 1-2,
2012, str. 65), w oparciu o bezcenne opracowanie prof.
Jerzego Chodorowskiego Rodowód ideowy Unii Europejskiej (Dom Wydawniczy „Ostoja”, Krzeszowice 2005).
Pamiętam i posiadam zapis magnetofonowy
z roku 2002, podczas spotkania u Ojca Jana Siemińskiego, prosił: uświadamiajcie w rodzinie, wśród znajomych,
że stracimy naszą suwerenność gdyż Unia to:
- Pierwszeństwo prawa unijnego nad prawem
państwowym, nawet prawem konstytucyjnym.
- Nieograniczone prawo obcokrajowców z UE do
osiedlania się w Polsce.
- Likwidacja polskiej bankowości.
- Likwidacja polskiego przemysłu.
- Likwidacja polskiego rolnictwa (w rękach polskich ma zastać tylko 10% gospodarstw rolnych)
- Nieograniczone prawo obcokrajowców z UE do
nabywania w Polsce ziemi i nieruchomości.
- NIEODWRACALNOŚĆ WSTĄPIENIA DO UE.
- Sankcje pieniężne, łącznie z pozbawieniem
państwa prawa do głosowania w sprawach
europejskich.
- Zakładanie superpaństwa europejskiego (federalizacja UE)
- Przyjęcie euro jako środka płatniczego, zamiast
złotówki.

Wszystko pod kontrolą Niemiec!
Odnośnie euro, pragnę zachęcić do zaznajomienia się z artykułem Leszka Sosnowskiego pt. Euro nie
do uratowania! Ocenia niemiecka Rada Pięciu Mędrców
(WPIS, nr 9/2012).
Autor komentuje „informacje”, płynące z miejscowych środków przekazu, podające krzepiące wiadomości, że Niemcy wydają miliardy ratując europejskich bankrutów. Ale, podkreśla, to nie jest cała prawda. Miejscowe
dziennikarskie głowy są czym innym zajęte, w TVP i gazetach głównie fryzowaniem tj. nieustannymi knowaniami
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i zaciętą walką o zrównanie „nienormalnych” z normalnymi. Czynią to zamiast trzymać sie jedynego słusznego
kierunku, a ten, jak wszyscy wiemy, wyznacza nie kto inny
– tylko Angela Merkel. No właśnie, a tu Merkel otrzymała
od Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe
wyraźne napomnienie i ograniczenie. „Złota Pani Aniela”, po ogłoszeniu wyroku, natychmiast ogłosiła: Niemcy
wysyłają dziś Europie i poza Europę wyraźny sygnał. Co
w nim „wyraźnego”? Po prostu – wezwanie, do ustawienia się przed kasą, pozostałe unijne rządy. Wy też musicie płacić! Wy, czyli i Polska. Oczywiście, natychmiast
w tej sprawie wypowiedziała się, kategorycznie, Danuta
Hübner, obecnie europosłanka (PO), była unijna komisarz, niegdyś wieloletnia członkini PZPR. Wypowiedziała
się kategorycznie, czyli, w stylu właściwym niegdyś jedynie słusznej partii, powtarzając: „Polska musi”. CO MUSI?
Ano, przyjąć jak najszybciej euro. Według byłej działaczki
PZPR – tylko wtedy Polska zapewni sobie wiarygodność.
Jak nie wobec Moskwy, to wobec Berlina! Nie wyjaśniła, co z tego będą mieli Polacy, to bez znaczenia. Hübner, córka i wnuczka wiadomo kogo, będzie miała, od lat
otrzymuje sążniste pensje i diety – w euro!
W tym smutnym rozważaniu, Leszek Sosnowski przekazuje nam pocieszające informacje, których nie
było w mediach grasujących w Polsce, a które otrzymałam też, od znajomego z Bremen. Sprawa dotyczy wypowiedzi, nie byle kogo, bo szefa działającej przy niemieckim federalnym rządzie i parlamencie Rady Pięciu
Mędrców – profesora dr hab. Wolfganga Franza, który
wezwał niemiecki rząd do natychmiastowych i systematycznych działań zmierzających do rezygnacji z euro, do
szybkiego ustalenia drogi opuszczenia strefy euro. Franz
podkreślił, że ten, który jest jeszcze temu przeciwny, musi
– już powiedzieć „jak chce to euro ratować?” Zauważmy,
tego domaga się, całkowicie niezależny ekspert, doradzający niemieckiemu rządowi i parlamentowi! Też,
przewodniczący frakcji SPD w parlamencie Frank – Walter Steinmeir stwierdził otwarcie, że Merkel jest odosobniona w swoim optymizmie, możliwość uzdrowienia euro
jedynie pozoruje, a rządowi brakuje odwagi do podjęcia
zdecydowanych decyzji.
Ale! Największy na świecie manipulator walutami
(doznaliśmy dobrodziejstw wynikłych z działalności jego
szarych komórek!), człowiek, który złamał Bank Anglii,
George Soros wzywa Niemcy aby… opuściły strefę euro!
Oczywiście, zdaniem Soros’a, zadłużeni muszą w niej
pozostać. No, a Polska – oczywiście musi wstąpić – tą
konieczność wytłumaczy, oświeconemu – telewizyjnym
ekranem, ludowi – genialny uczeń Sorosa – Balcerowicz!
Myślę – Lewandowski nie pozostanie bezczynny!
Sosnowski zamieszcza ciekawy głos austriackiego miliardera Franka Stronacha, który wzywa, od pewnego już czasu, do powrotu do szylinga. Jest to o tyle ważny
głos, że Stronach założył własną partię polityczną, a jej
szanse, w najbliższych wyborach, już są bardzo znaczne. Ten wyjątkowo biegły w świecie finansów powiedział
to, co my – pozostający w mniejszości (nie myślący i nie
działający pod wpływem propagandy), wiemy od dawna:
system unijny skrojony jest tylko dla banków. Wszystkie
koszty ponoszą obywatele w postaci stale rosnących podatków. Właśnie! Czy ktoś zaprzeczy?
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Dziś, po bardzo długiej przerwie, rozmawiałam ze
znajomą. Przypomniałam, że i od niej słyszałam slogan:
„jak nie Unia, to co - Białoruś?” Odpowiedziała: „to był
wymóg chwili”. W y m ó g c h w i l i? Co to znaczy? Wiadomo, nic nie znaczy, jest jednym z serii sloganów: „jak
nie Unia, to co …” Zero argumentów! Tylko, że chwila,
jak to chwila – minęła. Co mamy teraz, robić z latami tragicznych konsekwencji „chwili”? Otrzymałam odpowiedź:
„każdy ma swój punkt widzenia”. Czyli, jedni z nas wiedzą, że Ziemia jest okrągła, ale inni mają prawo twierdzić,
że spiralna, jeszcze inni, że jest sześcianem. No i mamy,
co mamy!
Słusznie, Sosnowski zauważa, że większość
Polaków, nie zdaje sobie z tego sprawy, że twór zwany
budżetem Unii Europejskiej w ogóle nie powinien istnieć.
Obecna sytuacja szkodzi płatnikom netto, jak i odbiorcom
pomocy unijnej. Grecja i Hiszpania to przykłady krajów,
które dochodzą do ostatecznego bankructwa właśnie
przez unijne inwestycje, które najpierw musiały współfinansować, a potem je utrzymywać. Budżet unijny powoduje konieczność zatrudniania armii nikomu niepotrzebnych urzędników, którzy wtrącają się do wszystkiego.
Kilkadziesiąt tysięcy urzędników, których nie ktoś – a my
opłacamy. Unia, to biurokratyczny moloch, wobec którego, ta wschodnia - to był dopiero wstęp. Na przykład, co
kilka tygodni cały zespół biurokratów, z dobrodziejstwem
inwentarza (słownie: personel + komputery + dokumentacja), kawalkadą specjalnych samochodów wyrusza
z Brukseli do Strassburga. Po czym, wraca do Brukseli.
Trzeźwo (politycznie) myślący Niemcy określają, tą zmotoryzowaną defiladę, krótko: „cyrk na kółkach”. Kto za to
płaci – my!
Albo – ustalenia wysokich komisji, które mnie, biologa, szczególnie intrygują. Na jedno znalazłam uzasadnienie, na drugie nie! Otóż, wysoka unijna komisja ustaliła,
że ślimaki – to … ryby. Rozumiem, chociaż nie do końca.
Ślimaki, czyli mięczaki, są obojnakami. Tak, taka biologia
organizmu może satysfakcjonować unijnych komisarzy.
Dwie płcie w jednym osobniku, to dopiero doskonałość.
Bez kłopotu, nie trzeba wybierać czy się jest rodzaju męskiego, czy żeńskiego (wg. ustaleń unijnych, płeć jest
jedynie propozycją!) , nie trzeba walczyć z „ciemnotą”,
która upiera się, że płeć istnieje i jest zdeterminowana genetycznie. Tylko, dlaczego dokonano takiego skromnego,
w systematyce, przesunięcia. Skoro, z nakazu komisarzy,
ślimaki to ryby, czyli kręgowce (bez kręgosłupa!), odważnie - należało, od razu, zakwalifikować
do naczelnych – bliżej człowieka, niechże człowiek posiada przykład godny naśladowania, posiada w systematycznym sąsiedztwie. Jaki tam mężczyzna, kobieta,
ojciec, matka – głupota. Jeden osobnik – problem rozwiązuje. Drugiego ustalenia, wysokich komisji, rozszyfrować
nie potrafię. Ustalili, myślę po konsultacjach i naradach,
że marchew, dokładnie – jej część korzeniowa – to owoc.
Radix, to fructus – ale dlaczego?
Przepraszam, jest tak smutno i ciężko, z racji sytuacji w jakiej znalazła się Polska, a ja pozwalam sobie na
swobodny przerywnik.
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Dalszy ciąg cennych ostrzeżeń
Powracając do tekstów Filipa Adwenta, tłumaczył:
Nie wierzcie, że Zachód czeka, albo, że pozwoli na jakiekolwiek działanie ewangelizacyjne, a gdyby, to, do tego
nie potrzebna jest nasza obecność w Unii. My musimy
najpierw sami się odrodzić. Polska bardzo dużo utraciła
ze swej religijności i …to straciła w tym krótkim czasie
po 1989 roku! Pamiętam czasy pielgrzymkowe w samym
środku stanu wojennego, nie kończące się rozmowy
z Francuzami, Belgami, Włochami. Nie ukrywali zachwytu
dla naszych księży, uśmiechniętych, chodzących w sutannach i habitach pomimo sierpniowych upałów, na Zachodzie, to widok z dalekiej przeszłości. Nie zapomnę słów
młodego Francuza skierowanych do polskiego księdza:
„Wasz Kościół jest fantastyczny. Zachowajcie go takim,
jakim jest!”.
Wszyscy życzliwi obcokrajowcy, którzy znali nas
za czasów prawdziwej „Solidarności” mówią nam dzisiaj,
żeśmy się bardzo zmienili i to na niekorzyść. Wszyscy,
bez wyjątku, zarzucają nam przyjmowanie zachodnich
zwyczajów i manier oraz porzucanie naszych tradycji
i wartości. Trzeba im przyznać rację. Musimy najpierw
sami się odrodzić.
Najwięcej miejsca, w opracowaniu Adwenta, zajmuje problem wyprzedaży naszej ziemi.
W rozdziale Obecna sytuacja w Polsce (str. 85)
czytamy: Sprawa wyprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom, jest obiektem największego i najbardziej
konsekwentnie podtrzymanego zakłamania w naszej
historii. W różnych wypowiedziach przedstawicieli
rządu przekazywane dane różnią się, a nawet sobie
przeczą. Jest to szczyt perfidii i zakłamania.
Leszek Miller (z namaszczenia Schröedera –
główny czynownik naszej akcesji!) jako minister spraw
wewnętrznych oświadczył w 1997 r., że cudzoziemcy
w roku 1996 kupili w województwie szczecińskim 17 ha
ziemi. Tymczasem, policja szczecińska szacowała w 1996
r., ziemię na Pomorzu Zachodnim będącą we władaniu
Niemców na 20.000 ha. Ja myślę, że Miller „pomylił” się
i „myli” do dziś – oszołomiony „upadkiem komunizmu”.
W roku 1998 Adwent zanotował: w dyspozycji obcokrajowców znajduje się oficjalnie (!) 2,7 mln ha polskiej
ziemi:
Niemcy 2.400.000 ha
Holendrzy 200.000 ha
Duńczycy 70.000 ha
Inni 30.000 ha
Tylko PGR Głubczyce na Opolszczyźnie, o powierzchni 12.000 ha, w całości uprawiają brytyjscy farmerzy. Miejscowi nie mogą???
W tym celu rządziciele, zaraz w 1989 roku, dewastowali PGR-y, zamiast przekazać w ręce tych, którzy,
w trudnych socjalistycznych czasach, ciężko w nich pracowali.
Adwent nawoływał: Zabrońmy wyprzedaży ziemi cudzoziemcom! Anulujmy układ stowarzyszeniowy z UE! Odrzućmy wstąpienie do UE (podkr. B.W.)
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Nie tylko ziemia,
chodzi, też, o nasze bogactwa naturalne
Wyprzedaż polskiej ziemi, posiada dodatkowy
tragiczny aspekt. Jesteśmy najbogatszym, pod względem
surowcowym, Krajem w Europie. Posiadamy ogromne
ilości surowców, nowi okupanci wiedzą, co wraz z ziemią
zyskują. Udokumentowanie polskich bogactw było dostępne już w roku 2004.
Właśnie w tym roku, wyszło pierwsze opracowanie naszych Profesorów Juliana Sokołowskiego, Ryszarda
Henryka Kozłowskiego i Jacka Zimnego7) pt. Odrodzenie
Polski przez powrót do narodowej mentalności, w których przedstawiona została aktualna kondycja polskiej
gospodarki, wyprzedaż naszego majątku narodowego
i możliwości jakie posiadamy dzięki – prawie nieograniczonym bogactwom.
Wtedy, podczas piętnaście lat trwającej
„transformacji”, przyspieszona „prywatyzacja”, doprowadziła do tego, że majątek narodowy o wartości
bliskiej 400 miliardów dolarów został sprzedany za jedyne 10%. Kolejnym przykładem były banki, których
tylko restrukturyzacja kosztowała nas 3 mld dolarów,
z czego 80% sprzedano za bezcen. Stworzono haniebny mechanizm przymusowej emigracji zarobkowej
ludzi nauki, kultury, absolwentów wyższych uczelni,
lekarzy.
Autorzy podkreślają: jest to na pewno postęp
w stosunku do czasu okupacji hitlerowskiej i sowieckiej,
kiedy elitę naszej Ojczyzny po prostu – mordowano.
W opracowaniu znajdujemy bulwersujące pytanie: Gdzie jest taki drugi kraj na świecie, który będąc
„Kuwejtem Europy” samowystarczalnym energetycznie – uzależnia swoją gospodarkę, rozwój od ogromnego importu surowców energetycznych z zagranicy.
My, którzy wydobywaliśmy rocznie 200 mln ton
węgla, 1 mln ton ropy, 8 mld m3 gazu ziemnego, mając
wskaźnik samowystarczalności energetycznej Polski
113%, wg nowej polityki, czasu „transformacji”, władze
postanowiły zredukować ten wskaźnik do 60% ??? Dalej,
ze stron opracowania wyłaniają się porażające pytania.
Dlaczego, mając własne zasoby wyjątkowego gatunku
węgla na minimum kilkaset lat eksploatacji, rządzący likwidują kopalnie. Za rządów Buzka, w ramach „restrukturyzacji” górnictwa, zlikwidowano bezpowrotnie (zalewając) 23 kopalnie. Po czym … eksportujemy węgiel
z egzotycznych odległości!!! Dlaczego, mając własne zasoby gazu (obecnie dołączyły zasoby gazu łupkowego!),
z których możemy w pełni pokrywać nasze potrzeby przez
okres ponad 100 lat (prognoza z roku 2004) – rząd zawarł
„kontrakt stulecia” na dostawę nie do zużycia ilości gazu
z Rosji, wraz z karnymi opłatami za gaz nieodebrany. Dlaczego importowanego gazu nie możemy eksportować,
a mogą to robić inne kraje Unii Europejskiej? Dlaczego
wraz ze sprzedażą najlepszych czterech hut w Polsce,
łącznie z ogromnymi terenami wokół tych hut – rząd
w Polsce, sprzedał najlepsze polskie koksownie oraz
kopalnie węgla koksującego – co jest przykładem rabunkowej gospodarki, wyprzedaży majątku narodowego
i jedynych w Europie najcenniejszych zasobów przyrod-
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niczych, jakie stanowią olbrzymie złoża węgla koksującego, które w roku 2002, rząd dołożył, jako dodatek, do
sprzedaży Polskich Hut Stali. Polska drugi po Chinach
producent i eksporter koksu na świecie!
Nasi Profesorowie apelowali przeciw budowie
olbrzymiego koncernu o znaczeniu międzynarodowym,
złożonym z: dostawców węgla koksującego (Jastrzębska
Spółka Węglowa), producentów koksu (koksownie) oraz
odbiorców koksu (Polskie Huty Stali) wraz z rynkiem polskim i 50% rynkiem europejskim, gdzie koks polski był
sprzedawany od lat – rząd w Polsce, stworzył świetne
warunki do rozwoju górnictwa, koksownictwa i hutnictwa
– ale nie dla Polaków i Polski – lecz dla obcych. I to za
bezcen. Akcentowali: Tak dalej być nie może!
Apele publikowane w „Naszym Dzienniku” zostały zignorowane! („Nasz Dziennik” 19 grudnia 2003 r.).
W 2005 roku zostało wydane nowe, bogato udokumentowane opracowanie Profesorów Juliana Sokołowskiego Jacka Zimnego i Ryszarda Henryka Kozłowskiego8) pt. Polska XXI wieku. Nowa wizja i strategia i rozwoju.
Zachęcam do przypomnienia tej lektury. Ksiądz Abp prof.
Kazimierz Majdański, we wstępie, zwrócił się do Autorów:
Nie ustawajcie!
Treść opracowania prezentuje bogate zasoby
przyrodnicze naszego Kraju, a myśl przewodnią stanowi
odpowiedź na pytanie: jak ocalić tak bardzo zniszczoną
dominacją sowiecką i …w dalszym ciągu niszczoną Ojczyznę? Jak odrodzić Polskę?

Polska geotermia
Do wcześniej wymienionych naszych bogactw
energetycznych (nie mówiąc o pozostałych!) należy dopisać – nieograniczone bogactwo – dziewięć basenów wód
geotermalnych o łącznej objętości przekraczającej dwie
objętości Morza Bałtyckiego. Polska jest jedynym krajem
w Europie gdzie wody, o temp. Od 300C do ponad 2000C,
występują w basenach sedementacyjnych, a nie w strefach przy wulkanicznych.
Pamiętamy – histerię medialną wobec genialnego projektu Fundacji Lux Veritatis przy Radiu Maryja.
Dziś, ogromny sukces Toruńskiej Geotermii, dalej postępujące prace (bez udziału unijnego „dobrodziejstwa”!), już
w krótkim czasie – przekazanie do użytku term – okrywa
cisza!

Jaka Polska?
Ryszard Henryk Kozłowski i Aleksander Nowak9),
w trzeciej publikacji, po wyżej wspomnianych, też dotyczącej spraw naszej suwerenności i gospodarki, wydanej
w 2009 roku pt. „Jaka Polska”, omawiają trudną sytuację,
w której znalazła się nasza Ojczyzna na początku nowego stulecia, która zmusza nas do refleksji i podjęcia zdecydowanego postępowania…(!)
Autorzy przypominają, że obowiązkiem, każdego
prawdziwego Polaka, jest obrona dóbr narodowych i suwerennej państwowości polskiej. Było to oczywiste dla
szlachetnych Polaków (znanych i nieznanych), którzy
bronili Polski przed obcą agresją. Mamy obowiązek wo-
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bec naszej szlachetnej historii odpowiedzieć na pytanie:
jaka jest dziś mentalność Polaka? Jaką etyką się kieruje?
O! To jest pytanie! Podkreślają Autorzy.
Rozdział dziesiąty Przyczyny upadku III RP jest
bolesnym przypomnieniem, że oszukano nas w 1989
roku i tak samo cynicznie oszukuje się nas obecnie. Tak
– Polski kapitalizm, został zbudowany na urągających zasadach i krzywdzie milionów Polaków. Mazowiecki i Balcerowicz narzucili Polsce „wilcze prawa” i zdegradowane
zasady, będące wymarzonym podglebiem dla korupcji,
złodziejstwa i grabieży Polskiej Gospodarki Narodowej.
Z tego skwapliwie korzystają „równiejsi” czyli komunistyczna nomenklatura i tajne, często zbrodnicze, PRL-owskie
służby oraz zagraniczni spekulanci finansowi. Ponad narodowe koncerny gospodarcze i konsorcja finansowe, od
roku 1989, przejmują za bezcen, najlepsze i nowoczesne
zakłady, wybudowane w latach siedemdziesiątych, często
na zachodniej technologii. Czynią to, przy pełnej aprobacie i wiedzy rządowych czynników decyzyjnych. Tą samą
politykę gospodarczą prowadziły rządy: J.K. Bieleckiego,
Wł. Cimoszewicza, J. Oleksego, H. Suchockiej, J. Buzka, L. Millera, M. Belki. Ciąg dalszy nastąpił i trwa (rok
2012).
Czego można się spodziewać po kimś, kto staje na czele rządu po wypowiedzianych i opublikowanych
w „Znaku” (miesięczniku „katolicyzmu otwartego”) słowach: „Polskość to nienormalność, polskość nas ogłupia,
zaślepia (…), kojarzy się z przegraną, pechem i nawałnicami”. Bardzo słusznie skwitował owe słowa Stanisław
Kąkretny w WPiS-ie, nr 10/2012, str. 3: Widać tak gościa
ogłupiła, że trzyma do dzisiaj… Niechby, autor słów o Polsce, pojechał do Merkel i tam, odważył się, biorąc pod
uwagę barbarzyńską historię Niemców, stwierdzić – że
niemieckość to nienormalność!!! Co, niemiecką historią,
bardzo łatwo udowodnić!
Wychowanek Tuska (dla, którego polskość to
„nienormalność”), wychowanek zwany politykiem, zasiadający w Sejmie RP, wygłosił apel: „Polacy muszą wyrzec
się swojej polskości”.
Zachęcam do poznania treści artykułu Stanisława Srokowskiego pt. Czy Polacy muszą wyrzec się polskości („Nasz Dziennik” nr 77, 2012 r.; „Nad Odrą” nr 305,
2012). Autor skrupulatnie dowodzi, że ci, którzy pracują nad amnezją historyczną Polaków, mają w tym swój
wielki interes, znacznie groźniejszy niż konfrontacja
z poprzednikami, a mianowicie taki, by po odarciu nas
z pamięci, odcięciu od korzeni i źródeł własnej historii całkowicie zapanować nad polskimi umysłami. Oni
(nie minęły czasy MY – ONI!) i tak uczynili już wiele,
by sobie podporządkować polskie życie duchowe,
intelektualne, religijne, artystyczne, polityczne. Ale
wciąż im tego za mało. Już poprzez media panują
nad wyobraźnią zbiorową i ogłupiają społeczeństwo.
Narzucają obce i nieprzystające do nas wzory, normy, zasady i trendy ideologiczne, wypaczony smak
i gust artystyczny, tradycję zastępują walentynkami,
podświetlonymi dyniami, ryżem albo bilonem – po
przyjęciu sakramentu małżeństwa. Słowem psują Polakom wszystko, co się da, styl, język, pamięć. Doskonale wiedzą, że polskość to nasza największa siła
moralna, moc duchowa, skarb, z którego od tysiąca
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lat czerpiemy wiedzę, mądrość i natchnienie do dalszej sensownej pracy dla Ojczyzny. Artykuł Stanisława
Srokowskiego stanowi zwartą, pełną analizę i diagnozę
naszego dziś.
My, wbrew wszystkiemu, musimy pamiętać,
że polska Historia – to wyjątkowe zobowiązanie!
Nasz pisarz polityczny, Sławomir M.Kozak – każdą kolejną książkę zamka przesłaniem Arcybiskupa Marcel’a Lefebr’a: Musicie dużo czytać. By poznać prawdę. By dostrzec korzenie zła. Pozwalam sobie, tymi
słowami – zakończyć i mój tekst.
Też, przyznać się, że treść dedykacji Autora10),
w książce Czarny wrzesień: Bezimiennym świadkom
Historii, anonimowym tropicielom prawdy, samobójcom, ofiarom wypadków i wszystkim innym, wierzącym w Boga” – towarzyszyła mi podczas pisania stron,
które właśnie oddaję do druku.
Przypisy:
1.
B. Alert, System germanizacji Polski przy współudziale Jej
obywateli, Wydawnictwo ANTYK – Marcin Dybowski, Warszawa
2011.
2.
Carl Beddermann, Brońcie Polski – niemiecki ekspert ostrzega przed Unią Europejską, Inicjatywa Wydawnicza »ad astra«,
Warszawa 2002.
• Carl Beddermann, zapis magnetofonowy prelekcji wygłaszanych w Duszpasterstwie Ludzi Pracy w Gliwicach – pod przewodnictwem Ojca Jana Siemińskiego CSsR.
3.
Filip Adwent, Dlaczego Unia Europejska jest zgubą dla Polski,
Wydawnictwo ANTYK – Marcin Dybowski, Warszawa b.r.w.
4.
Filip Adwent (Jarosław Barski, Kazimierz Lipkowski), Unia Europejska jest zgubą dla Polski, Wydawnictwo Polskie, Warszawa 1996.
5.
Filip Adwent (Przemysław Krzemień, Włodzimierz Achmatowicz), Wyprzedaż polskiej ziemi. Tragedia narodowa, Wydawnictwo MARYJA, Toruń 1997.
• Filip Adwent, zapis magnetofonowy prelekcji wygłaszanych
w Duszpasterstwie Ludzi Pracy w Gliwicach – pod przewodnictwem Ojca Jana Siemińskiego, oraz na Politechnice Śląskiej
w Gliwicach w roku 2002, 2003 i 2004.
6.
JE. Ks. bp Edward Frankowski, Złożył życie na ołtarzu Ojczyzny, kazanie wygłoszone 30 czerwca 2005 r., podczas Mszy św.
pogrzebowej dra Filipa Adwenta, deputowanego do Parlamentu
Europejskiego. „Nasz Dziennik”, 7 lipca 2005 r.
7.
Ryszard H. Kozłowski, Julian Sokołowski, Joanna Śledziewska, Jacek Zimny, Odrodzenie Polski przez powrót do narodowej
mentalności, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2004.
8.
Julian Sokołowski, Jacek Zimny, Ryszard H. Kozłowski, Polska XXI wieku. Nowa wizja i strategia rozwoju. Fundacja „Pomoc Rodzinie”, Łomianki 2005.
• Zapis magnetofonowy ze spotkań z Autorami Polska XXI wieku. Nowa wizja i strategia rozwoju, w Duszpasterstwie Ludzi
Pracy w Gliwicach i podczas corocznych Kongresów organizowanych przez Ojca Jana Siemińskiego CSsR.
9.
Ryszard Henryk Kozłowski, Aleksander Nowak, Jaka Polska,
„KONTRAST”, Warszawa 2009.
10.
Sławomir M. Kozak, Czarny wrzesień, Oficyna „Aurora”. Sławomir M. Kozak, Warszawa 2011.
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Piotr Szczepankowski

DAJ JAK NAJWIĘCEJ DOBRA DZIECIOM
nota o życiu, twórczości i duchowości
Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej (1885-1953)
apostołki miłości i oświaty, poetki polskości, służebnicy dzieci
„Gdy staniesz, chłopcze, na szkolnym progu,
Pomnij żeś Polak i służ też Bogu”. (Szkoła)

W kręgu rodzinnym
„I Bóg tylko zna - o dzieci,
Wasze dobre czyny,

Od najmłodszych lat wzrastała w religijnej atmosferze
domu rodzinnego pobożnych rodziców, znanych jako
wzorowych Polaków i katolików. Atmosfera domowa wywarła na Michalinę duży wpływ. W ósmym roku życia
przystąpiła ona do pierwszej Komunii Świętej. Od tego
czasu przejawia pierwsze oznaki apostołowania wśród
najbliższego otoczenia.
Michalina uczęszczała do szkoły powszechnej w Warszawie. W szkole nie tylko pomagała słabszym w nauce, ale
i zapraszała głodnych uczniów do domu na posiłek, o który prosiła dla nich matkę. Wrażliwość na biedę i krzywdę
już wtedy niejako wskazywała dalszy kierunek jej życia.

Bóg w serduszka wasze patrzy

Młodość

Miejcie je bez winy” (Do dzieci).

„Młodość to Boży

Michalina Józefa Chełmońska-Szczepankowska herbu
Prawdzic przyszła na świat 17 września 1885 r. w Warszawie w rodzinie z tradycjami literackimi i artystycznymi.
Ojciec jej Stanisław Chełmoński, urzędnik Dyrekcji Kolei
w Warszawie, a następnie naczelnik stacji kolejowej
w Mińsku Mazowieckim, notabene spokrewniony z malarzem Józefem Chełmońskim, przekazał córce, wraz
z pogodą ducha, właściwą sobie wrażliwość na to, co
piękne, subtelne i polskie; matka zaś Jadwiga z Przystańskich była dla niej przykładem głębokiej religijności, pracowitości i skromności.

Największy dar

Dzieciństwo
„Wśród traw kobierca słoneczko z nieba
Ogrzewa kwiatków rój,
A tobie serca rodziców trzeba,
O ty - kwiateczku mój!”. (Twoja duszyczka)
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To odblask zorzy
To maj i czar”. (Młodość)
Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczyna naukę
w jednym z warszawskich gimnazjów. Dość wcześnie, bo
już od 16-go roku życia, pisze wiersze, z czego wynika,
że światem, który uskrzydlał jej osobowość, była poezja.
Pierwsze wiersze Michaliny, to próba uzewnętrzniania
tego, co czuła jej wrażliwa dusza i co kochała najbardziej,
a więc umiłowanie Boga, Ojczyzny, rodzimej przyrody
i wszystkiego co piękne.
W latach 1903-1906 studiuje w Warszawie literaturę polską i języki obce (rosyjski, niemiecki, francuski i łacinę).
Studia te uprawniały ją do pracy w szkolnictwie. Jednym
z jej wykładowców na studiach polonistycznych był profesor literatury polskiej Gabriel Korbut.
W roku 1907 rodzice Michaliny wraz z dziećmi przenoszą
się z Warszawy do Mińska Mazowieckiego. Ojciec, Stanisław Chełmoński, urzędnik Dyrekcji Kolei w Warszawie,
otrzymuje przeniesienie służbowe na stanowisko naczelnika stacji kolejowej w Mińsku Mazowieckim.
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Wychowanie
„Kocham cię, Polsko! . twoje kościoły,
Przydrożne krzyże i wiejskie szkoły,
Twe miasta sercu memu też drogie I wsie ubogie”. (Kocham cię Polsko!)

Michalina Chełmońska-Szczepankowska choć urodziła
się i wychowała w Warszawie, to jednak od najmłodszych
lat miała żywy kontakt z polską wsią. Przypomnijmy bowiem, że jej ojciec Stanisław Chełmoński pochodził z rodziny ziemiańskiej, co tłumaczy jej wrażliwość na piękno
natury i chętne z nią obcowanie.
Wolno domniemywać, że inklinacje wyniesione z domu rodzinnego w Warszawie a ugruntowane doświadczeniami
spod łowickich wsi nie pozostały bez wpływu na poetyckie
zainteresowania Michaliny oraz określiły jej artystyczne
i patriotyczne ideały.

Warto wiedzieć, że czynnikami, które doprowadziły ją do
osiągnięcia stanu doskonałości duchowej były: modlitwa,
praca, dobre uczynki oraz własne cierpienia ofiarowane
w intencji bliźnich. Wszystko to razem stanowi klucz do
osobowości poetki.
Prócz optymizmu w jej życiu wyczuwało się coś znacznie
więcej. Według opinii żyjących jeszcze nielicznych świadków, biografia Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej
była nacechowana świętością. O pełnym świętości życiu
poetki mówią nie tylko treści zawarte w jej twórczości, treści notabene pełne pierwiastka religijnego, a nawet mistycyzmu i uwielbienia Boga. Ten pierwiastek religijny był
obecny przede wszystkim w codziennym życiu poetki.

„O, patrz z zachwytem na ten świat
I wielbij Stwórcę - Boga.
I kochaj ludzi, ziemię swą,
Dzieweczko moja droga!” (Ranek)

Życie duchowe
„Spływa na ziemie szary mrok,
Cisza się wkoło ściele .
O, Boże, sercu memu daj
Podniosłych pragnień wiele! .”. (Modlitwa)
Wrażliwa dusza Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej od wczesnych lat wzrastała w atmosferze głębokiej wiary, rodzinnego ciepła, miłości i wzajemnego
szacunku. Wszystko to sprawiało, że bardzo szybko osiągnęła wyżyny życia duchowego. obdarzona przez Boga
zdolnościami poetyckimi oraz powołaniem pedagogicznym niestrudzenie przez lata przekazywała nauczanym
przez siebie dzieciom wiedzę o Bogu i Ojczyźnie.
Michalina Chełmońska-Szczepankowska była szczera,
dobrotliwa, bez cienia zarozumiałości. Dobroć ta miała
korzenie w jej optymistycznej i pogodnej naturze pełnej
liryzmu, nie wolnej jednak od zadumy i tęsknoty. Była to
natura konsekwentna i wytrwała, otwarta na potrzeby drugiego człowieka.
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Życie duchowe Michaliny oparte było na modlitwie, szczególnie różańcowej, co świadczy o Maryjności jej drogi życiowej i twórczości poetyckiej; jak też na częstym uczestnictwie we Mszy świętej i adoracji Pana Jezusa.
Dla Michaliny droga do świętości była czymś naturalnym
i zwykłym, czymś, co płynęło wprost z jej serca. Wraz
z trójką własnych dzieci żyła w bardzo trudnych warunkach związanych z pracą w wiejskich szkołach, zawsze
znajdowała czas dla innych, służyła radą, spełniając różne dobre uczynki, nie zawsze widoczne dla otoczenia
- była bowiem skromna w obejściu i rozmowie. Myśli tej
cichej kobiety były jednak odważne, prawe i bezkompromisowe.
Nacechowane świętością życie Michaliny oparte było
przede wszystkim na Ewangelii i wzorcach osobowych,
jak wiemy o tym z jej licznych wierszy poświęconych
m. in. Jezusowi, Najświętszej Maryi Pannie, św. Józefowi,
św. Jadwidze Królowej, św. Stanisławowi Kostce, św. Teresie od Dzieciątka Jezus.
Co zaś do świętości Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej, to fundamentem jej była głęboka pokora. Jak
bowiem w życiu Michaliny widać pokorę, tak i w jej twórczości pokorą tchną liczne wiersze.
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Twórczość
„Cisza - ponad modrym stawem

Praca zawodowa
„Zrodzona w ciszy, w rozmyślań godzinie,
Z siedliska duszy wybiega skrzydlataJak gwiazda - jasna, jak ptak - wolna, płynie
Na krańce świata...”. (Myśl)

Wstają mgły Blask księżyca rozsrebrzony
W wodzie lśni.
Tchnieniem wiatru poruszane
Trzciny drżą,
A na stawie lilie białe
W ciszy śnią.”. (Letnia noc)

Pierwszą placówką nauczycielską Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej była prywatna dwuklasowa
szkoła pani Jadwigi Dmowskiej w Mińsku Mazowieckim,
w której Michalina pracowała w latach 1909-1912 r. Następnie od 1912 r. do 1918 r. uczyła w 7 - klasowym żeńskim zakładzie naukowym, czyli na tzw. pensji, pani Marii
Grochowskiej ( w Mińsku Mazowieckim). W międzyczasie w roku 1914 Michalina Chełmońska wyszła za mąż
za Jana Szczepankowskiego, kierownika działu rachuby
w fabryce „K. Rudzki i Spółka” w Mińsku Maz.
Po odzyskaniu niepodległości od 1918 r. do 1919r. Michalina Chełmońska-Szczepankowska wykładała język
polski w gimnazjum żeńskim w Mińsku Maz. Kuratorium
Oświaty przenosiło Michalinę parokrotnie (w granicach
powiatu mińsko-mazowieckiego) na pionierskie stanowiska w szkolnictwie. Placówki te, to kolejno szkoły we
wsiach: Rzakta (1919-1920), Stojadła (1920-1924), Dłużka (1924-1926), Budy Przytockie (1926-1928), wreszcie
Królewiec (1928-1932), gdzie zakończyła swą pracę zawodową. Dodajmy, że Michalina łączyła z pracą nauczycielską wychowywanie trojga własnych dzieci i opiekę
nad matką.
Jako nauczycielka, a także jako działaczka oświatowa
wśród ludu Michalina współorganizowała po pierwszej
wojnie światowej szkolnictwo zarówno w samym Mińsku
Maz, jak i w powiecie mińsko-mazowieckim. W prowadzonych przez siebie szkołach dokładała wszelkich starań,
aby młode pokolenie otrzymało rzetelne przygotowanie
do życia w wolnej Polsce.
Ciężka praca zawodowa w trudnych powojennych warunkach tak jednak wyczerpała jej siły żywotne, że po 25
latach nauczania zmuszona była przejść na emeryturę
w 1932 roku.
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Drugim jak gdyby światem dla Michaliny ChełmońskiejSzczepankowskiej była poezja. Jej twórczość przypada
na pierwszą połowę XX wieku. Poezja poetki - według
uniwersyteckich znawców - miała i ma dobroczynny
wpływ na umysły i charaktery dzieci i młodzieży. Dlatego
jest wciąż aktualna, ponieważ jest pełna piękna natury
i optymistycznego nastawienia do świata. Poezja ta jest
zarówno głębokomyślna, jak i wychowawcza. Na 50-letni
dorobek poetki (1903r.-1953r.) składa się ok. 1500 wierszy, ponad 100 opowiastek i tyleż obrazków scenicznych
dla dzieci.
Wiersze Michaliny, które są i mądre, zrozumiałe i wzruszające - tchną szlachetnością, miłością do Polski i jej
przeszłości, pomagają pogłębić wiarę i rozmiłować się
w historii ojczystej. Utwory poetki mają więc znaczenie
humanistyczne.

„Ja was ogromnie kocham o dzieci
Piosnka ma do was na skrzydłach leci
I rwie się do was jako to ptaszę
Leciuchno wzlata nad główki wasze.
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(.) I jeszcze jedno ostatnie słówko
Nad każdą małą dziecięcą główką
Piosnka ma szepcze nim w dal uleci
Ach, bądźcie dobre, ach, dobre, dzieci!”. (Do dzieci)

Warto też nadmienić, że w ostatnich dziesięciu latach poezją Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej zainteresowały się kręgi naukowe, co świadczy, że poezja ta posiada wymierne wartości ideowe i artystyczne. Na temat
wierszy poetki powstały liczne opracowania tak naukowe,
jak i publicystyczne. Zdaniem piszących o poezji Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej, niektóre wiersze poetki powinny się znaleźć w wypisach szkolnych. Wierszami poetki zainteresowali się m. in. prof. Jerzy Brzeziński,
prof. Zofia Ożóg-Winiarska, prof. Grzegorz Leszczyński,
dr Danuta Mucha.
Poezja Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej zatacza coraz szersze kręgi wśród dzieci i młodzieży, jak
świadczą o tym coroczne Konkursy Recytatorskie organizowane przez Miejski Dom Kultury w Mińsku Maz. od
2001 r. W latach 2000-2009 ukazały się czterokrotnie
wydawane wiersze poetki: Poezje; A nad moją polską
ziemią; Daj jak najwięcej dobra; Zostaw po sobie dobro.
Z kolei w roku 2010 wydana została monografia o życiu
i twórczości Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej
pt. Ocalić od zapomnienia.

Współpraca z wydawnictwami
„W noc pogodną lśni na niebie
Taka srebrna wstęga A tak długa, że do tronu
Boga chyba sięga.”. (Mleczna droga)
Pierwszy kontakt pisarski nawiązała przyszła poetka
w 1907 roku z tygodnikiem Zorza pod redakcją Rozalii
Brzezińskiej, w którym to tygodniku ukazały się jej najwcześniejsze wiersze. Z kolei w roku 1908 wyszedł jej
debiutancki zbiorek wierszy Ranna rosa, a w roku 1910
Księgarnia Michała Arcta w Warszawie wydała zbiorek poezji Michaliny pt. Wiosną i latem. W roku 1921 Biblioteka
im. Bolesława Prusa w Warszawie wydała książkę pt. Pio-
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senki z dziejów naszych, gdzie wśród wierszy wybitnych
poetów takich jak Adam Mickiewicz, Teofil Lenartowicz,
Maria Konopnicka, Julian Ursyn Niemcewicz, ks. Zygmunt Szczęsny Feliński, Józef Wybicki znalazły się również wiersze Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej.
W roku 1908 poetka nawiązała stałą współpracę z tygodnikiem Moje Pisemko pod redakcją Marii Buyno-Arctowej. Michalina Chełmońska-Szczepankowska zamieszczała swe utwory w szeregu innych czasopism, których
redaktorzy chętnie zapraszali ją do współpracy. A były to:
Przyjaciel Dzieci pod redakcją Janiny Porazińskiej; Młody
Polak; Płomyk i Płomyczek pod redakcją Heleny Radwanowej; Rycerz Niepokalanej; Świerszczyk pod redakcją
Wandy Grodzieńskiej i inne.

Działalność społeczno-charytatywna
„I wnet wyznaję me grzechy i nędzę A prac codziennych moją szarą przędzę
Znów ofiaruję Ci w łzach i pokorze O, Wielki Boże!”. (Modlitwa poranna)

Z relacji syna poetki, Henryka, wiadomym jest, że życie
jej było „pasmem wyrzeczeń i poświęceń, że nigdy nie
widział matki siedzącej bezczynnie”.
Co ciekawe, po trudach pracy w szkole potrafiła jeszcze
wykrzesać z siebie siły na działalność społeczną i charytatywną. W szkołach wiejskich, w których pracowała,
zakładała biblioteczki, aby szerzyć w ten sposób m. in.
oświatę pozaszkolną wśród mieszkańców wsi. Bibliotekom tym ofiarowała także wiele własnych książek.
W czasie okupacji hitlerowskiej Michalina ChełmońskaSzczepankowska, emerytowana nauczycielka, uczyła
języka polskiego i matematyki (sic!) na tajnych kompletach.
Jako nauczycielka i wychowawczyni dzieci i młodzieży
a także jako poetka, Michalina krzewiła w sercach zarówno swoich podopiecznych jak i czytelników te wartości,
którymi sama żyła, a więc dobro, wiarę i miłość. Kierowała się ona bowiem swoją życiową zasadą: „Daj jak najwięcej dobra dzieciom”.
Będąc gorliwą katoliczką pomagała wiele kapłanom na
niwie życia parafialnego prowadząc działalność charytatywną wśród chorych, opuszczonych i biednych, a także
działalność abstynencką pisząc m.in. wiersze o tej tematyce. Była również zaangażowana w sprawy życia religij-
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nego w Mińsku Mazowieckim. Dlatego też pisała liczne
referaty na ten temat m.in. „ Jak odnowić i pogłębić życie
religijne w parafii” oraz wygłaszała takież odczyty za zgodą duszpasterzy.

„Maj już zawitał . Pod stopy Twoje
Ściele fiołki i białe powoje I śpiewem ptasząt, i wonią kwiatów
Wielbi Cię, można Pani zaświatów,

Z kolei w roku 2009 Prezydent RP Lech Kaczyński nadał
pośmiertnie Michalinie Chełmońskiej-Szczepankowskiej
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wkład
twórczy do literatury polskiej.
Heroiczność cnót
Dziś Michalina jest nam bliska m. in. dzięki swej prostocie. Jest też przykładem dla laikatu jako wzór odważnej
Polki i chrześcijanki, apostołki miłości i oświaty, poetki
polskości, służebnicy dzieci - przykładem - który potwierdza fakt, że „święci żyją wśród nas”.
Nadzieja wypełnia serca, że spełni się łaska o otwarcie
procesu informacyjnego dotyczącego stwierdzenia heroiczności cnót Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej
przez Władze Kościelne.

A my śpiewamy ze skowronkami:
Królowo Polski, módl się za nami!”. (Królowo Polski)

Anielka. . .
To Anielki wy nie znacie?

Tak więc Michalina pragnęła - z poczucia świętej misji jako poetka, nauczycielka, katechetka, wychowawczyni
i służebnica dzieci - współkształtować stosunek młodego
pokolenia do Polski, do świata, do Boga. Dlatego też jest
przekonanie, że oręduje za nami w niebie i oczekuje się,
by została ona patronką dzieci.

W hołdzie
„I tym, co dzisiaj piszą dla dzieci
Ta sam gwiazda przewodnia świeci,
Byście na dzielnych ludzi wzrastali O, moi mali!”. (Dla was)

Michalina Chełmońska-Szczepankowska była i jest przykładem kobiety, poetki, myślicielki, ortodoksyjnej katoliczki, walczącej o prawo do prawdy historycznej i o obecność
tej prawdy w świadomości społecznej i narodowej.
W roku 2003 została wmurowana tablica jej pamięci
w Kościele Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim
poświęcona. W tym samym roku nadano imię Michaliny
Chełmońskiej-Szczepankowskiej jednej z ulic w Mińsku
Mazowieckim.
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Czy naprawdę? Co za szkoda!
Ta Anielka mieszka w chacie Choć to mała, biedna chata,
Lecz dziewczynka tak bogata !
Jej bogactwem - nie pieniążki,
Jej bogactwem - nie uroda,
Ni korale, ani wstążki,
Jej bogactwem - nie nauka Ale serce, co to puka
Tak litośnie i miłośnie,
Serce dobre, a tak czyste,
Jak kropelki ros przejrzyste To bogactwo, to skarb wielki
Tej ubogiej, tej Anielki!
Wstąpcie, proszę, do tej chaty,
- Choć tam czasem braknie chleba Skarb znajdziecie przebogaty,
Tylko pilnie patrzeć trzeba!...
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Zakończenie

zechciej wysłuchać naszej modlitwy,

„O, Bóg-Stwórca wie jedynie,

którą kornie składamy przed

Ile gwiazd w przestworzu,

Twoim Nieskończonym Majestatem

Ile ptasząt nuci w lesie,

prosząc o łaskę prywatnego kultu Michaliny

Ile kwiecia w zbożu”. (Nikt nie zliczy)

i uproszenie dla niej tytułu Sługi Bożej.

Michalinę Chełmońską-Szczepankowską zapamiętano,
jako osobę skromną, szczerą i wiecznie zapracowaną,
a przy tym wszystkim serdeczną i pogodną. Zapamiętano ją również jako inną niż my wszyscy. Żyła i umarła, jak święta. Taką Michalinę zapamiętała jej rodzina,
środowisko nauczycielskie, kapłani, jej liczni uczniowie,
współpracujący z nią wydawcy, poeci, pisarze, redaktorzy
i znajomi. Ludzie mawiali o niej: „to ta dobra Pani”.

Pozwól Panie,

Dnia 5 marca 1953 roku Michalina ChełmońskaSzczepankowska, szlachetna Polka, gorąca patriotka,
gorliwa katoliczka zakończyła swoje pracowite i ofiarne
życie, cicho odchodząc z tego świata. O jej śmierci można powiedzieć, że była „Zaśnięciem w Panu”. Świętej
pamięci Michalina spoczywa na cmentarzu parafialnym
w Mińsku Mazowieckim.
Niniejszy materiał ukazuje się w związku ze zbliżającą
się 60. rocznicą śmierci poetki, która przypada 05. marca
2013 r. Osoby znające Michalinę Szczepankowską-Chełmońską stwierdzają, że żyła ona jak święta[1]. W sposób
bezkompromisowy i z pokorą przyjmowała trudy codziennego życia. Była też inna niż wszyscy. Od czasu jej śmierci na cmentarzu w Mińsku, na którym została pochowana,
pojawił się kult prywatny. Odprawiane są Msze święte,
pojawiły się obrazki z modlitwą za jej wstawiennictwem.
Panuje przekonanie, że jej życie ma duże znaczenie dla
Kościoła w Polsce. Za jej wstawiennictwem może nastąpić ożywienie religijności wśród młodzieży. Również jej
wstawiennictwo u Boga pomaga osobom uzależnionym
od alkoholu. Przykład życia Michaliny ChełmońskiejSzczepankowskiej pełnego modlitwy i służby może stać
się ważnym wzorem dla współczesnych ludzi dorosłych
i dzieci.
Niżej podpisany ułożył dwie modlitwy. Zawierają one wiarę w siłę kultu prywatnego, którym otoczona została Michalina Chełmońska-Szczepankowska. Pierwsza z nich
skierowana jest do Boga Ojca, źródła ludzkiej świętości:
Boże Miłosierny!
który znasz nasze serca i pragnienia,

aby kult ten i chwalebny tytuł
pomógł zachować w pamięci
jej świątobliwe życie,
które poświęciła w trosce o najmłodszych.
Boże Łaskawy pomóż nam naśladować jej głębokie zawierzenie,
ofiarną służbę i oddanie Twojej Matce.
Boże Litościwy niech serce Michaliny
napełnione poezją, dobrocią i polskością
przemienia nasze serca
na większą Twoją Chwałę!
Zbawicielu Słodki udziel nam, za przyczyną Michaliny,
tych łask, o które pokornie prosimy.[2]
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Druga z modlitw jest modlitwą o wstawiennictwo Michaliny w trudnych sprawach:
Michalino! - „dobra pani” Michalino! - nauczycielko,

wstawiaj się za nami u Boga i u Jego Matki

poetko serca, poetko polskości i poetko dzieci.

w naszych trudnych sprawach -

Byłaś cicha, unikałaś rozgłosu.

wypraszając nam potrzebne łaski, o które prosimy.[3]

Bez reszty służyłaś drugim.
Ludzie mawiali o tobie: „to ta dobra pani”.
Dzieciom pomagałaś najwięcej.
Poświęciłaś najmłodszym całe swoje życie,
pisząc o nich i dla nich swe piękne wiersze.
Czyniłaś to wszystko z potrzeby serca,
z chrześcijańskiego przykazania miłości bliźniego.
Jako dobra Polka i przykładna katoliczka
pamiętałaś o Bogu i Ojczyźnie.
Widywano cię często to idącą na Mszę świętą,
to modlącą się w domu.
Ludzie zapamiętali cię jako skromną, szczerą,
wiecznie zapracowaną,
a pomimo wszystko serdeczną i pogodną.
Zapamiętano cię również jako inną niż my wszyscy,
żyłaś bowiem i umarłaś jak święta.
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Wielu autorów piszących o Michalinie ChełmońskiejSzczepankowskiej przekonanych jest o zasadności starania się o otwarcie procesu stwierdzającego heroiczność jej cnót. Przytoczmy kilka ich opinii na ten temat,
a także ich refleksji o życiu duchowym poetki.
W swoich rozważaniach o naszej poetce na temat jej
poezji religijnej prof. Jerzy Brzeziński pisze: „Michalina
Chełmońska-Szczepankowska zasługuje na uznanie
Kościoła. Starania wnuka poetki o uproszenie dla niej
tytułu Sługi Bożej wydają się jak najbardziej uzasadnione”.[4]
Z kolei o. Michał Staszak kreśli takie słowa: „Jestem
przekonany, że dochodzenie o heroiczności cnót Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej potwierdzi jej
bezgraniczne oddanie Bogu i ludziom. Wierzę też, że
pragnienie, by kiedyś została ogłoszona świętą, jest nie
tylko marzeniem jej rodziny, ale będzie wolą Boga”.[5]
Natomiast ks. dr Kazimierz Dąbrowski pisząc o religijności poetki wyznaje: „Główną cechą jej życia duchowego
była praca i modlitwa oraz dobre uczynki i cierpienia
ofiarowane w intencji bliźnich. Wydaje się, że Michalina
Chełmońska-Szczepankowska zasługuje na tytuł Sługi
Bożej”.[6]
Karol Wojtyna pisze też na temat Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej: „(...) to osoba o głębokiej
i nieprzeciętnej duchowości, dobrym sercu, poczuciu
życiowej misji, bogobojna, pokorna, dla której życie było
wędrówką prostą, bez niepotrzebnych zakrętów wprost
do domu Ojca”.[7]
Zacytujmy również słowa młodej poetki, studentki filologii polskiej Agnieszki Dziedzic, która o Michalinie
Chełmońskiej-Szczepankowskiej wyraża się tak: „Religia w życiu poetki była sprawą najważniejszą. Pomoc
bliźniemu - zwłaszcza dziecku - praca twórcza, modlitwa i życiowy optymizm, to codzienność, która charakteryzowała śp. Michalinę. Stanowiła i stanowi ona wzór
do naśladowania. Aby wyrazić moją duchową łączność
z poetką - apostołką dziecięcych serc - napisałam moją
pierwszą modlitwę:
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Michalino!, przyjaciółko nasza,
Która jesteś obecna w naszych sercach,
Która dajesz nam nadzieję, że warto pokonywać trudy,
Która swoim słowem leczysz nasze strapione dusze,
Która budujesz w nas miłość do Boga i Ojczyzny,
Ty, która podajesz nam dłoń,
Ty, która miłością zataczasz coraz większy krąg,
Wstawiaj się za nami do Jezusa i Maryi”.[8]
Można więc powiedzieć, że istnieje potwierdzenie charyzmatu i świętości poetki w przekonaniu społecznym.
Bez wątpienia Michalina jako „zwyczajna kobieta” swoich czasów, borykająca się z życiem w okresie dwóch
wojen światowych musiała wykazać się heroizmem
cnót, by się nie poddać zwątpieniu i rezygnacji. Może
w tym stanowić wzór dla współczesnych kobiet.
Współczesny wychowawca, nauczyciel, pedagog czytający poezję Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej
myśli sobie: „to nie na dzisiejsze czasy”. Jeśli pracuje
z młodzieżą, która jest karmiona tak silnymi bodźcami, że nie jest w stanie często przestawić się na delikatność i subtelność poezji, nie wierzy, by taka mogła dotrzeć do zagłuszanego umysłu. Kiedy widzi,
że właściwie dzisiaj nie czyta się książek, ale serfuje po Internecie, ewentualnie zamiast lektur, czyta
się bryki, taki nauczyciel nie wierzy, by młody człowiek wziął do ręki wiersze Michaliny ChełmońskiejSzczepankowskiej. Jednak może warto zatrzymać się
na chwilę nad tymi pesymistycznymi stwierdzeniami.

bie mają ogromną delikatność, wrażliwość na prawdy
podstawowe. A więc, to, na co patrzymy dzisiaj to wynik
działania dorosłych, którzy niszczą wrażliwość dziecka
na wszelkie możliwe sposoby, a potem dziwią się wynikom swojego działania, zrzucając winę na „współczesną młodzież”. Dlatego może twórczość Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej skierowana jest bardziej
do dorosłych dzisiaj? - Po to, by przypomnieć, że warto
uczyć patriotyzmu, że warto pokazywać wartość pracy.
- Że trzeba wdrażać dziecko do codziennych obowiązków, że ono tego potrzebuje, jeśli ma się rozwijać. - Że
trzeba własnym przykładem uczyć religijności prawdziwej i głębokiej, a nie magicznej i tylko, „gdy trwoga”. Że trzeba dziecku stawiać jasne granice, bo tylko takie
działanie pomoże mu żyć w świecie, gdzie takie granice
dla dobra wszystkich ludzi istnieją.
Być może więc, nad czym warto się zastanowić, Michalina Chełmońska-Szczepankowska jest dzisiaj bardziej
apostołką wychowawców niż dzieci, gdyż uczy jak wychowywać i do czego wychowywać. A wiedza ta pomoże dorosłemu człowiekowi wejść w delikatną psychikę
dziecka i zatrzymać się z szacunkiem przed tą delikatnością. Z szacunkiem, oznacza, nie niszczenie tego,
co w dziecku istnieje. Nie pozbawianie dziecka wiary
w wartości, lecz umożliwienie mu dostępu do nich i wychowanie w konkretnych wartościach, a nie w pustce.
Tego wszystkiego twórczość Michaliny ChełmońskiejSzczepankowskiej uczy i na to uwrażliwia.[10]
Przypisy:
Por. P. Szczepankowski-Chełmoński, Heroiczność cnót Michaliny
Chełmońskiej-Szczepankowskiej.
[2]
P. Szczepankowski-Chełmoński, Modlitwa za przyczyną Michaliny
Chełmońskiej-Szczepankowskiej.
[3]
Tamże.
[4]
J. Brzeziński, Osobliwość języka poezji Michaliny ChełmońskiejSzczepankowskiej, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2003.
[5]
M. Staszak, „Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez
podobieństwo ich Stwórcę”.
[6]
K. Dąbrowski, Opinia o religijności Michaliny ChełmońskiejSzczepankowskiej.
[7]
K. Wojtyna, Opinia o Michalinie Szczepankowskiej-Chełmońskiej.
[8]
A. Dziedzic, Religijność Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej
w świetle jej twórczości.
[9]
Jan Paweł II, List Apostolski Novo Millennio Ineunte Ojca Świętego
Jana Pawła II do Biskupów, Duchowieństwa i Wiernych na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, ”L’Osservatore Romano”
2(2001)230, s.6-7.
[10]
A. Seredyńska, publikacja „Zwykła święta”, Kraków 2012, s.47-49.
[1]

ѥѥ

Wspominany już we wstępie papież Jan Paweł II po
spotkaniu z młodymi w ramach Jubileuszu w roku 2000,
napisał: „istnieje pewna tendencja do pesymistycznego
patrzenia na młodych ze względu na wszystkie ich problemy i słabości, z jakimi zmagają się we współczesnym
społeczeństwie. Jubileusz młodych był dla nas niejako
<zaskoczeniem>, bo pokazał nam obraz młodzieży,
która wyraża głęboką tęsknotę za autentycznymi, mimo
możliwych dwuznaczności, wartościami, mającymi swą
pełnię w Chrystusie” .[9]
Jan Paweł II potwierdził, iż młodzież, dzieci same w so-
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Piotr Szczepankowski

ŻYŁA WŚRÓD LUDU I DLA LUDU
Michalina Chełmońska-Szczepankowska
ur. 17.09.1885 r. w Warszawie - zm. 05.03.1953 r. w Mińsku Mazowieckim
Wszystko, co wiem o Michalinie ChełmońskiejSzczepankowskiej, pochodzi z przekazu jej syna, a mojego Ojca Henryka Szczepankowskiego-Chełmońskiego.
Ojcu też zawdzięczam, że w dzieciństwie i młodości wszczepił mi to, co sam przejął od swojej Matki, a więc wrażliwość na piękno przyrody i na potrzeby bliźnich. Z opowiadań Ojca zapamiętałem m. in., że Babcia Michalina była
skromna, szczera, pracowita, bez cienia zarozumiałości;
że odznaczała się przywiązaniem do ludu wiejskiego,
a także głęboką wiarą. Sama bowiem była wychowana
w duchu Pawłowym, a więc ortodoksyjnym.
W poezji swojej podejmowała niejednokrotnie
te motywy i wątki, które jej krewny, wybitny malarz Józef
Chełmoński tworzył na swoich płótnach.
Zachowały się po Michalinie ChełmońskiejSzczepankowskiej liczne rękopisy wierszy, opowiadań,
utworów scenicznych dla dzieci, a także listy, w tym korespondencja wydawnicza, fotografie, świadectwa z pracy nauczycielskiej oraz opinie współczesnych o jej twórczości.

„Tyś Polski syn:
Do prawdy dąż,
Ukochaj czyn,
Zwalczaj zło wciąż”.
Niniejsze opracowanie jest z mej strony wyrazem
hołdu i wdzięczności wobec poetki i nauczycielki Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej z racji zbliżającej się
60. rocznicy jej śmierci.
Jako wnuk poetki pragnę przybliżyć Czytelnikom
choćby cząstkę informacji o Michalinie ChełmońskiejSzczepankowskiej, która wniosła swój skromny wkład do
literatury młodopolskiej i międzywojennej przeznaczonej
dla dzieci i młodzieży.
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Mając w pamięci wolę mego Ojca, aby zachować dla potomnych dorobek twórczy poetki Michaliny
Chełmońskiej-Szczepankowskiej, wydałem dwa zbiory jej
wierszy: Poezje w 2000 r. oraz A nad moją polską ziemią
w 2003 r. Wydałem również zbiór jej opowiadań i wierszy Zostaw po sobie dobro w 2009 r. przeznaczonych dla
dzieci. Z kolei w 2010 r. ukazał się tom wierszy mej Babci
Michaliny zatytułowany Daj jak najwięcej dobra. W tym
samym roku wydałem monografię o życiu i twórczości
Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej pn. Ocalić od
zapomnienia, której jestem autorem.
Mam nadzieję, że poezja Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej znana i ceniona w kresie Młodej
Polski i międzywojnia, a niesłusznie zapomniana w PRL,
znajdzie ponownie czytelników.
Zapraszam zatem miłośników literatury dziecięcej na stronę internetową o jej życiu i twórczości:
www.michalinachelmonska.republika.pl
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MODLITWA I MYŚLI
Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej
apostołki miłości i oświaty, poetki polskości,
służebnicy dzieci

„Kocham Cię, uwielbiam, cześć i pokłon Ci oddaję
o najśliczniejsze Oblicze najmilszego Jezusa mojego,
szlachetna pieczęci Bóstwa,
w Tobie się zatapiam całą duszą moją,
błagam Cię, abyś, na sercu moim
wyraził Boskie swe rysy,
abym się w Ciebie ciągle wpatrywać mogła tu na ziemi
i potem w niebie na wieki. Amen”.
*

„Naśladujmy wielką świętą Teresę
i obudźmy w sercach naszych ufność
w skuteczną opiekę św. Józefa
i powierzmy Mu najważniejsze sprawy nasze.
A ponieważ najważniejszą sprawą naszą jest zbawić się,
dlatego powierzmy Mu zbawienie naszej duszy”.

„Płaćcie za dusze - za grzeszników
- złotą monetą cierpienia”.
*

„Daj jak najwięcej dobra dzieciom”.
*

„Pomnij, żeś Polak i służ też Bogu!”
*

„Trzeba wysoko myślami wzlatać,
aby żyć dobrze na ziemi”.
*

*

„Tyś Polski syn, do prawdy dąż,
ukochaj czyn, zwalczaj zło wciąż”.
„Ci, którzy w nabożeństwie do Świętego Józefa
trwać będą wiernie i szczerze,
na pewno po życiu ich cnotliwym
i szczęśliwym już tu na ziemi,
świątobliwie umierać będą,
a po śmierci pójdą do nieba,
gdzie się w Bogu radować będą na wieki”.
„Nawet włos jeden ma też swój cień,
kroplę goryczy ma każdy dzień”.

„O, patrz z zachwytem na ten świat
I wielbij Stwórcę - Boga”.

*

*
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Cytaty z wierszy
Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej
„A nad moją polską ziemią
Złote słońce wschodzi
Moja ziemia zaorana
Zdrowy chleb nam rodzi”.
(A nad moją polską ziemią)
*
„- A po co, matuś, w blask się oplatać
I mknąć szlakami gwiezdnymi?...
Trzeba wysoko myślami wzlatać,
Aby żyć dobrze na ziemi”.
(Obłoczki)
*
„I giną już rozpacze
W modlitwie ufność brzmi
I wierzę znów i płaczę
I lekko, lekko mi...”.
(W godzinę życia)
„Do Twego tronu pieśń ma skrzydlata,
Spod krzyża w niebo kornie ulata Módl się za nami, Królowo świata!...”.
(Módl się za nami)

*

*

„A najgłębiej, najgoręcej
Niech duszyczka twa Kocha Pana, co miliony
Gwiazd drgających ma.”.
(Kochaj!)
*
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„Ja nie pragnę dla was sławy
Ani jasnej bez trosk doli
Dla was wszystkich tylko pragnę
Hartu duszy silnej woli”.
(Ja nie pragnę.)
*
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„Kocham sosny w leśnej głuszy,
Jałowcowy krzew
I gałązki polnej gruszy,
I listeczki drzew”.
(Kocham)
*

„Grudniowej nocy czar niepojęty,
Niewysłowiony .
Grudniowej nocy dar trzykroć święty,
Błogosławiony ”.
(Czar grudniowej nocy)
*

„Jak sen wykwitły z lilii kielicha,
Śni o swej ziemi anielsko - cicha,
Święta Królowa.
Niech nas przyszłości cień nie przestrasza
Za nas się modli Królowa nasza”.
(Sarkofag Jadwigi)

„Ach, w tym lesie, ach, w tym lesie
Taki szum się dziwny niesie Co tu kwiecia, co tu woni !
Każda muszka głośno dzwoni,
Każda brzózka wdzięcznie śpiewa,
Melodyjnie szumią drzewa.”.
(Las)
*

„A „Ojcze nasz” kto was uczy?
Wiara nasza, to rzecz święta.
Kto was zawsze czule kocha?
I kto o was wciąż pamięta?
Nie da rady dziatwa sama Kto to, dzieci? - Mama!, mama!”.
(Mama)
*

*

„Uśmiech to jest coś
pięknego tak,
jak woń konwalii,
jak w zbożu mak”.
(Uśmiech)

„A więc kochajcie książki, o - dziatki!
Miejcie serduszka piękne, jak kwiatki
I bądźcie dobre. Przecież to łatwo Nieprawdaż, dziatwo?!”
(Dla was)
*

*

„A wkoło żytnie łany
Śpią cicho, śpią cichutko
Śpij lesie mój kochany
Śpij drobna w nim jagódko”.
(Cisza)

„Od wszelkiej złej przygody,
Od wojny i niezgody,
O, Maryjo, Ty nas broń!
A tym, co są w rozpaczy,
Że Bóg im nie przebaczy O, Matko, podaj dłoń!”.
(Pod Twoją obronę.)
*

*

ROK XXII, NR 11-12 (176-177) 2012.

51

KULTURA NARODU. FILOZOFIA – NAUKA – HISTORIA – SZTUKA – LITERATURA
Poniżej pragnę przytoczyć wspomnienie o nauczycielce i poetce Michalinie Chełmońskiej-Szczepankowskiej
napisane przez jej syna Henryka, a mego Ojca.
Uskrzydlała ją poezja
„Zrodzona w ciszy, w rozmyślań godzinie,
Z siedliska duszy wybiega skrzydlata,
Jak gwiazda - jasna, jak ptak - wolna, płynie
Na krańce świata…”
Dla dzisiejszej młodzieży szkolnej lata międzywojenne to czas przesłonięty mrokiem przeszłości. Dziś tylko ludzie w bardzo podeszłym wieku pamiętają te dawne
trudne lata. W pamięci mojej, jako syna poetki, utkwiły
one szczególnie.
Budynek szkoły powszechnej stał na uboczu wsi
Dłużka przy drodze do miasta, na niewielkim wzniesieniu,
bez ogrodzenia. Był to budynek drewniany, kryty dachówką ze śladami zaniedbania. Na placu szkolnym rosła jedna, ale jakże piękna, duża, dzika grusza, która stanowiła
jego całe upiększenie. Szkoła miała jedną dużą salę lekcyjną. W drugiej połowie było mieszkanie dla pani kierowniczki Michaliny Chełmońskiej - Szczepankowskiej. Za
szkołą cztery małe grządki na piaszczystym gruncie, nie
dawały pożytku. Więcej na nich było kwiatów niż warzyw.
Dzwonek na dużą przerwę. Dziatwa z wybuchem
radości zrywa się z ławek i wybiega na plac porośnięty
trawą. Miejsca do zabawy i gonitwy dużo. Znów lekcja.
Płowe główki pochylają się nad zawiłościami nauki. Pani
chodzi od ławki do ławki, sprawdza, pomaga, tłumaczy,
chwali, zachęca i co pewien czas ucisza zbyt gadatliwych. Boczna ławka przeznaczona była dla niepoprawnych. Zdarzało się, że jakiś niesforny uczeń, o zawadiackiej, jasnej czuprynie, otrzymał „łapę” Duża to była kara
dla chłopca, który czerwienił się bardzo ze wstydu, ale
oczy dalej mu się śmiały. Bywało, że gdy ktoś nie odrobił
zadanej lekcji w domu, musiał odrabiać ją w szkole po
lekcjach, często samotnie. Dobrze, że znajdował wtedy
pomoc pani i odrobione zadanie było zawsze na piątkę.
Po wyczerpującej pracy szła pani do swego
mieszkania, by przygotować obiad i trochę odpocząć.
Czekały ją jeszcze inne trudne obowiązki matki. Obowiązki, którym musiała podołać.
Wrzesień, piękna popołudniowa pogoda. Najmilszą wtedy rozrywką był dla nas spacer z ukochaną Matką.
Najciekawszym miejscem spaceru był zawsze las. Dzikie ptaki, leśne kwiaty, stare drzewa, tajemnicze polany
i knieje, ocienione strumyki. Było zawsze co podziwiać,
o coś ciągle pytać i słuchać krótkich zwięzłych odpowiedzi. Dziwne tylko było dla nas to, że Matka często była
zamyślona. Na spacery brała zawsze notesik i ołówek.
Gdy my zajęci byliśmy zabawą, Matka wyjmowała notesik
i coś szybko pisała. Nikt inny poza nią by tego nie przeczytał: literki drobniutkie, niewyraźne, podobne do kropek
i przecinków. Pytaliśmy wtedy: - Matuś kochana, z kim Ty
przed chwilą rozmawiałaś? Z nikim, moje dzieciny. Ale ja
słyszałem, na pewno rozmawiałaś. Matka w zamyśleniu
odpowiedziała: to była tylko rozmowa z tym łanem żytnim,
co tak pięknie nam się kłania. Odpowiedź ta była dla nas
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wystarczająca i zrozumiała. l dalej drobne literki tworzyły
słowa, a słowa układały się w wiersze i rymy, by zadźwięczeć w utworze pieśnią skowronka.
Spacer się kończył. Matka siedziała jeszcze pod
starą brzozą na skraju lasu. Brzoza była pochylona i miała sęki. Jeden skok i byłem na drzewie. Wspiąć się wyżej
- to fraszka, ale wtedy jeden stary, zmurszały sęk nie wytrzymał i spadłem. Straszny ból i ręka zaczęła puchnąć.
Na mój krzyk przybiegł gospodarz pracujący w polu pod
lasem. Popatrzył i orzekł: zwichnięcie. Ujął rękę, lekko
skręcił i szybko pociągnął. W oczach zrobiło mi się ciemno z bólu, ale ręka była naprawiona. Matka moja bardzo
dziękowała rolnikowi za ten natychmiastowy ratunek. Rolnikiem tym był najlepszy gospodarz w wiosce pan R., którego gospodarstwo sąsiadowało ze szkołą.
Zbliżał się wieczór. Matka pracowała dalej. Zrobiła kolację i usiadła, by poprawić cały stos zeszytów
i postawić stopnie. Słabe światło lampy naftowej męczyło
Jej oczy. Często, późnym wieczorem, ktoś zapukał - przerywała pracę. Wchodzi młoda dziewczyna, prosi o wymianę książki. Otrzymuje trzy książki z biblioteki Matki. Była
też biblioteczka szkolna, ale przeważnie dla dzieci. Po
paru minutach przychodzi rolnik, by usprawiedliwić nieobecność syna w szkole, zapytuje jednocześnie o „Gazetę świąteczną”, bo chciałby ją przeczytać w niedzielę,
szczególnie te ciekawe artykuły o rolnictwie. Przychodziły
też matki uczących się dzieci i prosiły o radę i pomoc,
często w sprawach nie związanych ze szkołą.
Matka moja każdego przyjęła, każdemu pomogła. Było w owym czasie w tej wsi dwu młodych ludzi, co
zdobywali wyższą wiedzę. Jeden - to syn rolnika p. W. kończył seminarium nauczycielskie. Drugim młodzieńcem
był syn młynarza; ojciec jego posiadał w tej wsi wiatrak.
Młodzieniec ten kończył gimnazjum. Korzystali oni z książek naukowych mojej Matki.
W następnych dniach dodatkowe zajęcia.
W szkole będzie przedstawienie, a potem zabawa. Trzeba
przygotować plan imprezy, poprawić utworek sceniczny,
przeprowadzić próbę, zaprojektować stroje i dekoracje.
Późnym wieczorem, gdy było już cicho i spokojnie, Matka zaczęła przepisywać „na czysto” swoje wiersze. Utrwalała to, co było piękne, co odczuła swą wrażliwą naturą. Poezja była Jej drugim światem, który kazał
zapominać o trudach życia.
Poezji Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej
jest tematycznie bliska malarstwu jej krewnego Józefa
Chełmońskiego. Jak Józef Chełmoński bowiem, tak i ona
potrafiła uwidocznić piękno przyrody i wsi polskiej, przekazując je w swych wierszach następnym pokoleniom.
Taki był każdy dzień mojej Matki - nauczycielki
i poetki; tak przepracowała długie lata wśród ludu i dla
ludu, służąc Bogu i Ojczyźnie.
Henryk Szczepankowski-Chełmoński (1915-1986), syn poetki
Bełchatów, dn. 27.09.2012r.
Do druku podał Piotr Szczepankowski-Chełmoński,
wnuk poetki
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Bolesław Hadaczek

KRESÓWKI

(Kresy w literaturze polskiej)
V
50. „CK Galicja” Lama
Galicja Wschodnia odznaczała się swoistą problematyką społeczno-polityczną i kulturalną. Jej literatura
skupiała się na opisywaniu zatargów między szaraczkami
a karmazynami, salonem i ulicą, na moralnej i umysłowej
degeneracji pseudoarystokracji lwowskiej zblazowanej
i próżniaczej. Kreśliła obrazki rodzajowe z życia szlachty
chodaczkowej, ludu i inteligencji, chłostała biczem satyry austriacką biurokrację i wszechobecne „kuglarstwo”.
J. Lam czerpał tematykę do swych powieści, szkiców
i humoresek z anomalii galicyjskich. Doświadczenia i obserwacje bohatera z „Głów do pozłoty” oświetliły mroczne
drogi do fortun i karier politycznych rozmaitych oszustów,
„jarmark rozboju”, świat demagogów. Autor próbował odbudować pobratymstwo polsko-ukraińskie, odwołując się
do wspólnej historii „Rusi i Laszni”. Żydów charakteryzował jako żywioł tutejszy, ale „inny”, którego społeczność
galicyjska nie mogła w pełni zrozumieć, godząc się jed¬nak na tę inność. Cenił ich za poważny stosunek do
nakazów religijnych, za psychologiczną przenikliwość
(umieją „węchem rozróżnić oszusta od poczciwego człowieka”) i pracowitość. Piętnował hasła antysemickie, zachęcając rodaków do konkurencji z nimi w „przedsiębiorczości, rzutkości i pracy”. Opisywał nędzę żydowskiego
proletariatu, a pejsy, jarmułki i bożnice notował bez pejoratywnego nacechowania.
51. Fenomen „Trylogii”
Wszystkich zaskoczyła i zadziwiła „Trylogia”
Sienkiewicza. Lud czytał to niezwykłe dzieło, czując
w nim siłę narodowego życia i tętno własnego serca,
a utracone Kresy powracały w całej grozie i krasie. „Trylogia” uczyła masy myśleć i czuć po polsku, wskrzeszała ducha narodowego; niejeden Litwin kre-sowy na wpół
zrusyfikowany spolszczył się jednym tchem, płacząc nad
śmiercią Podbipięty; ludzie wątpiący ocknęli się i kajali za
swoją niewiarę. Sienkiewicz stał się twórcą kresowo-patriotycznej legendy o ogromnym znaczeniu dla życia polskiego
w czasie pierwszej wojny światowej i w latach po odzyskaniu niepodległości, kiedy na porządku dziennym sta¬nęła sprawa wschodnich granic Polski. „Jak jeden Bóg
tylko zoczył, ile ofiar i mąk poniosła, ile łez i krwi wylała
Polska w swoich walkach o niepodległość, tak jeden tylko
Bóg zliczyć może, ile dusz przysporzyła Polsce „Trylogia”,
ile ich dla polskości ocaliła, ile ich wyratowała z martwego
morza niewiary i obojętności, w którym tonęły dusze polskie po roku 1863, ile ich wyciągnęła z kałuży kosmopolityzmu, w którą je wpychała propaganda międzynarodowa,
ile ich wyrwała z chciwej i nienasyconej paszczy wroga,
który chciał połknąć i strawić nie tylko ciało Polski, ale i jej
duszę” (I. Chrzanowski). Głównym przesłaniem „Trylogii”
było krzepienie serc, umysłów i wyobraźni czytelników
pozostających od wieku w niewoli, przypomnienie bohaterskich przodków i podtrzymanie wiary w niezniszczalną
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moc narodu. Z dawnych rycerskich Kresów szła więc nadzieja, energia podrywająca do walki i pocieszenie.
52. Folklor w „Trylogii”
„Trylogia” ustrukturowana została folklorem ludowym i dworsko-szlacheckim, wystudiowanym przez autora w źródłach dokumentarnych, branym z żywej tradycji
i bezpośrednich relacji kresowiaków. Pisarz posługiwał
się zwrotami kolokwialnymi, przysłowiami i makaronizmami polsko-ukraińskimii, tworzywem wierzeniowym, obrzędowym i pieśniowym XVII stulecia. Oto drużyna Chmielnickiego uwolnionego od napaści śpiewa pieśń kozaczą:
„Oj, wyzwoły Boże nas wsich, bidnych newilnykiw z tiażkoji newoli...”; podśpiewuje Bohun: „Oj, cei lubosti hirsze
od słabosti...”; gromkim śpiewem zanoszą się na kilka
głosów jego mołojcy: „Bude sława sławna pomeż Kozakamy...”. Zaporożcy na poczekaniu układają prześmiewczą przyśpiewkę o Tuhajbeju, który „duże rozserdywsia”;
Skrzetuski ze swymi semenami słuchał w ciemnym jarze
dida śpiewającego przy wtórze liry: „Stań, obernysia,
hlań, zadywysia...”. Liczne pieśni ukraińskie podśpiewywał Zagłoba przebrany za bandurzystę (z upoważnienia
autora, wszystkie teksty rusińskie w powieści skorygował P. Jaksa-Bykowski). Na tańcach w Chreptiowie pan
Wołodyjowski zaintonował: „Płyną jasne zdroje, potem
w Dniestrze giną...”; śpiewał Skrzetuski: „Jak tatarska
orda, bierzesz w jasyr corda...” i Baśka: „Wierzcie rycerze, na nic pancerze...” W Ka¬mieńcu podczas ostatniej
rozmowy Wołodyjowskiego z żoną ktoś nucił smętnie:
„Nic mi po śrebrze, nic mi po złocie, nic po chudobie...”.
Osobny zestaw tworzą śpiewki pijackie i swawolne, głównie z repertuaru Zagłoby, jak: „Hej, Jaguś, hej Kunduś…”,
„Poszła Kaśka do piekarni...”.
53. Pejzaże w „Trylogii”
Opisy przyrody nasycił Sienkiewicz motywami wzrokowymi, słuchowymi i powonienia, posługując
się homeryckimi porównaniami, poetyckimi metaforami, nagromadzeniami i epitetami zdobniczymi. Nenasyteć na Dnieprze w pobliżu Chortycy wyglądał bajecznie
i strasznie: przez całą szerokość rzeki biegło w poprzek
siedem grobel skalistych sterczących nad rzeką, czarnych, poszarpanych przez fale, które powyłamywały
w nich jakby bramy i przejścia. Rzeka całym ciężarem
wód tłukła w owe groble i obijała się o nie, więc rozszalała
i wściekła usiłowała je przeskoczyć jak rumak rozhukany.
Wybuchała słupami w górę, wrzała jak ukrop i ziała ze
zmęczenia jak dziki zwierz. Skrzetuskiego i jego towarzyszy w drodze na Sicz Zaporoską zadziwiły lasy wiśniowe
kwitnące nad brzegami Dniepru, rodzące słodkie owoce
wożone bajdakami na sprzedaż do Kijowa i dalej. Wydzielały upojny zapach, a nad nimi unosiły się miliony trzmieli,
pszczół i barwnych motyli. Natomiast krajobraz Polesia
koło Prypeci, w czasie przeprawy wojsk Wiśniowieckiego,
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zdawał się tworzyć jedno wielkie bagno z nieprzebytych
błot, rozmiękłych łąk i rzeczek; był to kraj puszczański, tylko kępy czerniły nad wodą, chmary komarów unosiły się
nad końmi i ludźmi, a ziemia gięła się trzęsła, jakby chciała pochłonąć idących po niej. Inny był widok jesiennego
boru za Kitajgrodem: głębokie i urwiste jary pełne dzikiego zwierza, na ich dnie biły kryniczne źródła lub płynęły
bystre potoki i choć słońce przygrzewało, chłód zalegał w
tych kamiennych gardzielach.
54. Unia Horodelska
W okresie Młodej Polski Kresy dostarczały literaturze niemało fabuł, bohaterów i dylematów. Powstawały na nich
nowe nurty ideowe i literackie, partie polityczne, trwały
zmagania o
polskość. Ideologiczne programy modelowały poetyki twórców kreujących Kresy polskie, słowiańskie, rycerskie i ziemiańsko-szlacheckie, jako wielkie wspólne dziedzictwo. Narastała groźba ich całkowitej
depolonizacji i konieczność wypracowania nowej strategii
dostosowanej do aktualnych uwarunkowań. Pierwsza
Rzeczpospolita pozostawała wciąż obecna w literaturze,
nauce i publicystyce w granicach przedroz-biorowych.
M. Konopnicka w poemacie „Przez głębinę” (1907) przypomniała rocznicę Unii Horodelskiej jednoczącej Polskę,
Litwę i Ruś, obchodzoną w przededniu wybuchu powstania styczniowego w cerkiewce unickiej w Horodle, gdzie
„ślubiono na nowo Zabuże z Koroną”. Szły obok siebie
w pochodzie kontusze, żupany i czamary, świtki, kapoty i siermięgi, słudzy dworscy, mieszczanie i posłowie ze
wszystkich Ziem Zabranych. Przy ołtarzu z Orłem, Pogonią i Archaniołem ksiądz i paroch odczytali rotę przysięgi,
wszyscy „bratnim językiem z sobą zagadali” pod bagnetami konnych dońców, protestując przeciwko niewoli. Na
porządku dziennym stanęły pytaniu zasadnicze: jak pisać,
jak politykować i jak walczyć, by przetrwać.
55. Unici
Wątek unicki żarzył się na Kresach od czasów Unii Brzeskiej (1596), która wbrew zamierzeniom inicjatorów nie
ułatwiła Rzeczypospolitej polityki wschodniej, spotkała się
bowiem ze sprzeciwem dużej części duchowieństwa, ludu
i Kozaków prawosławnych. Po powstaniu styczniowym
zlikwidowano formalnie unię w całym Królestwie Polskim
(wcześniej uczyniono to na tzw. Ziemiach Zabranych),
a niepokorną ziemię chełmsko-podlaską przyłączono do
Rosji. Ciężki los zgotowano unitom na Chełmszczyźnie
i Podlasiu, zmuszając ich do przechodzenia na prawosławie biciem, więzieniem, podpalaniem gospodarstw
i zsyłaniem całych rodzin na Syberię. Cerkwie unickie
bezczeszczono i przerabiano na prawosławne, parochów
inwigilowano i zastraszano, a chłopom konfiskowano inwentarz, wymierzano kontrybucje i bez zgody zaliczano
do prawosławia. Unici w literaturze młodopolskiej stali się
bohaterami, obok uczestników walk niepodległościowych
i „ludzi podziemnych”. Przedstawiano ich samoobronę
w cerkiewkach, na ziemi łez i krwi, nad którą „czajki zawodzą lękliwie i spacerują bociany”; jak bronili swej wiary,
z której czerpali moc i miłość doprowadzającą niektórych
do chorób psychicznych i desperackich zachowań. Uciekali do lasów, przekradali się przez kordon do zaboru austriackiego, żeby wziąć ślub lub ochrzcić nowo- narodzo-
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ne dzieci we własnym obrządku, odprawiali potajemnie
nabożeństwa, a nawet niszczyli swoje chaty, żeby nie
przeszły w ręce Moskali. Stali cierpliwie pod grozą bagnetów, chłostani i rozstrzeliwani – cisi, prości i wierni.
56. Rodziewiczówna
Świat północnokresowy opisywała M. Rodziewiczówna
w powieściach i nowelach współczesnych i z niedalekiej
przeszłości, idąc w ślady Orzeszkowej. Zawierała w nich
ważne przesłania ideowo-wychowawcze, jak: konieczność utrzymania na Kresach ziemi w polskich rękach,
obrona tożsamości narodowej, solidaryzm społeczny
i kult rodzimej przyrody. Trwanie i praca na placówkach
kresowych to obywatelski obowiązek i skuteczna broń
przeciw zaborcy. Akcje utworów lokalizowała w topografii
autentycznej lub prawdopodobnej: na Polesiu, w żmudzkim kraju „świętych dębów, węży i bursztynu”, w tamtejszych dworkach, zaściankach i wioskach. Bohaterom
pozytywnym, przywiązanym do ojcowizny, ofiarnym i prawym, przeciwstawiała różnych próżniaków i rozrzutników,
karierowiczów wyjeżdżających do Rosji, zmieniających
wiarę i żeniących się z Rosjankami, zruszczonych urzędników, zdrajców i perekińczyków, kosmopolitów, socjalistów kłaniających się „czarnemu bogu” i Moskali. Także
Żydów lichwiarzy i karczmarzy rozpijających chłopów,
dzierżawców młynów i gorzelni, handlujących ziemią, lasami i bydłem, kolaborujących z Rosjanami i wyniszczających polskość kresową – to rudy Żyd chciał wyrąbać
symbolicznego dęba Dewajtisa (Rosja zabraniała Żydom
osiedlać się na swych ziemiach etnicznych).
57. Weyssenhoff
Ambiwalentny stosunek do ziemiaństwa żywił Weyssenhoff, jako jej „ostatni wajdelota” wywodzący się z rodu baronów i hrabiów inflanckich, a przez związki małżeńskie
skoligacony z wieloma rodami magnackimi na Polesiu,
Kowieńszczyźnie i Żmudzi. Środowisko arystokratycznoziemiańskie piętnował za niedołęstwo, chciwość i amoralność z nadzieją, że uzdrowi i zawróci ze złej drogi. Jego
pozytywni bohaterowie trwali przy polskości i religii katolickiej, choć byli nieustannie zagrożeni przez napór innych kultur i terror zaborcy. Wykazywali dużą odporność
psychiczną i stabilność w tradycjonalizmie, w poczuciu
odpowiedzialności za ojcowiznę na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ze szczególnym sentymentem opisywał Litwę Kowieńską, jej mieszkańców, florę
i faunę, gniazdo swych ojców i dziadów, gdzie mieszkały zdrowie, spokój i przyjazna zażyłość, „a przez serca
wiało szczęście”. Kowieńszczyzna to kraj, „co kwitnie,
gada, zaprasza i kocha”, jakby boża izba sklepiona błękitem z róż-nymi zapachami, wyjątkowy rezerwat przyrody
nieskażonej cywilizacją, stąd jej mocny magiczno-telluryczny wpływ na ludzi. W bujną przyrodę wtopione zostały zaścianki, dwory i pałace, różniące się między sobą
zabudową i architekturą, będące centrami polszczyzny
i rozsadnikami kultury.
58. Kresowość Micińskiego
Z Kresów pochodził T. Miciński: maturę zdał w Białejcerkwi, pracował jako guwerner we dworach na Białorusi,
ożenił się z ziemianką kresową, a w latach wojny dzia-
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łał jako oficer oświatowy w korpusie gen. J. DowboraMuśnickiego. Zginął tragicznie w guberni mohylowskiej
z rąk białoruskich chłopów. Wraz z życiorysem weszła
do twórczości pisarza problematyka kresowa, znajdująca wyraz w oryginalnej poetyce, synkretycznej kulturowo,
filozoficznie i literacko, łączącej realizm z nadrealizmem,
ekspresjonizm z mistyką, symboliczną fantasmagorię
z mitologią i różnymi intertekstualnymi reminiscencjami.
Heterogenicznym tworzywem kresowym nasycił swoje wiersze, dramaty i prozę: dziedzictwem szlacheckich
dworów, białoruskim i ukraińskim folklorem, wierzeniami
litewskimi i bałtyjskimi, motywami wschodnio-słowiańskimi i orientalnymi, uniezwyklonym językiem i tajemniczymi
wi-dowiskami. Wyjątkową rolę Polski we wspólnocie Słowian charakteryzującej się nadmiarem pokory, sielankowości i rezygnacji, widział w jej heroistycznej i rycerskiej
energii. Za naturalną uważał naszą ekspansję w stronę
ruskich plemion pobratymczych, nie różniących się zbytnio ani mową, ani obyczajami, przy czym miała ona przebieg dobrowolny. Miciński, poszukując „źródeł polskiej
duszy” i miejsca dla narodu w świecie, przypominał trzy
Golgoty rozbiorów, stając się rzecznikiem polskiego „ducha wiecznego rewolucjonisty”, szczególnie wyczulonym
na procesy wynaradawiania na Kresach.
59. Sarmacki rezerwat Brzozowskiego
Polskie Kresy poddał bezpardonowej krytyce
S. Brzozowski. To świat deprawujący i przeklęty, z którego trzeba ucho¬dzić, by móc zmienić swoją świadomość
i żyć naprawdę. To więzienie zatęchłej szlachetczyzny
i klerykalizmu, gdzie wciąż trwały „saskie ostatki”. Dwory to kojce tuczących się ludzi, zwyrodniałe, porażające
rozkładem tradycji i dorobku umysłowego. Pojawiały się
w nich echa hajdamaczyzny w postaci krwawych mar
i bezrękich dziadów-kolijów, świadków tragicznych zdarzeń. Na Kresy patrzył autor oczami swych bohaterów
rozwojowych: Romana Ołuckiego z „Samego wśród Iudzi” i Michała Kaniowskiego z „Płomieni”, bezwzględnych
wobec własnego środowiska z pałaców i dworów, owej
całej „atmosfery relikwii i szkaplerzy, unii lubelskich i odsieczy wiedeńskich”. Podole to ciemnogród, sarmacki rezerwat, nie miało w sobie nic z arkadyjskiego mitu romantycznego, to kraina błotnista z ludem ciemnym i okrutnym.
Musieli zatem młodzi bohaterowie z tej katastroficznej
prowincji uciekać do Petersburga albo na Zachód. Brzozowski, krytykując ziemiańską arystokrację, przemilczał
ówczesną politykę zaborczą Rosji nastawioną na całkowite wyniszczenie polskości na Kresach.
60. „Wysadzeni z siodła” Gruszeckiego
Życie ziemiaństwa południowokresowego pod
koniec dziewiętnastego wieku wystudiował metodą rasowego natura listy A. Gruszecki w powieściach środowiskowych. Poznawał je z autopsji jako nauczyciel we dworach, dzięki ośmioletniemu pobytowi w majątkach swej
posażnej żony na Ukrainie i własnemu gospodarowaniu.
Przedstawiał bankrutujących dziedziców na tle przemian
socjalno-ekonomicznych po zniesieniu pańszczyzny, rzesze niższych i wyższych oficjalistów, schłopiałej szlachty
(nierzadko zrutenizowanej) i urzędników miejskich (inżynierów, bankowców i handlowców). W „Tuzach” skupił się
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na zamożnych plantatorach buraków cukrowych, na walce między nimi a właścicielem cukrowni, „świątynią rubla”.
Ukazał pańskich pomocników (ekonomów, karbowych,
kluczników) w wyzyskiwaniu chłopów i stosunek gromady wiejskiej do obszarników, bogacenie się ukraińskiego
„tuza” na tle wiejskiej społeczności, zmieniających się warunków ekonomicznych i losów „wysadzonych z siodła”
właścicieli starych majątków szlacheckich. Cel zdobycia
bogactwa uświęcał tu wszelkie środki, nawet zbrodnie,
a słowo „rubel” powodowało radość lub rozpacz, stało się
bożyszczem „oddychającym dymem, parą, potem ludzkim i męką zwierząt”. Wielu bogatych ongiś ziemian biedowało, hrabiowskiemu rodowi Rugiwojskich pozostało
tylko „błyszczące nazwisko” i oczekiwanie na ewentualny spadek. Dwory Osiecimskich i Żywultów przechodziły
w ręce przedsiębiorczych nuworyszów, a dawni właściciele ginęli rozproszeni po świecie. W „Starym dworze”
widzimy, jak chłopska rodzina Maluków zajmuje staroszlachecki dwór: w salonie przechowuje zboże, w łazience
słomę, a w pokojach urządza składy gospodarskie.
61. Malarstwo kresowe
W drugiej połowie XIX wieku sugestywną wizję
Kresów Południowych stworzyli malarze w obrazach realistycznych, impresjonistycznych i symbolicznych. Bogactwo kulturowe tamtejszych ludów i bujna przyroda
inspirowały do malowania krajobrazów, scen historycznych i rodzajowych. Malarze chętnie sięgali po motywy
dworkowe ukazujące życie szlachty ziemiańskiej i ludu.
Takie pojęcia jak step, Kozak, czumak, bodiaki czy jar zabarwiały się na ich płótnach poetyckim urokiem, wiał od
nich jakiś czar i woń upajająca. Ukraina stała się wielką
figurą semantyczną pomocną w wyrażaniu melancholii,
filozofii człowieka bytującego w zgodzie z naturą i nieskażonego cywilizacją. Dla J. Chełmońskiego była czarującym krajem swobody i bajki, bezgranicznych przestrzeni,
horyzontów o różnorodnych planach z lasami i chutorami,
zgrają lirników i didów, rozśpiewanym ludem i czerstwymi dziewczętami. Malował pejzaże, karczmy i folwarki,
targowiska i konie. Kresy inspirowały impresjonistyczne malarstwo L. Wyczółkowskiego: słoneczne widoki,
magnetyczny step-czar z czaharami i ptactwem, gaje
i pasieki, kwitnące sady i barwnie ubrany lud, kopanie
buraków i orki. Portretował chłopów, rybaków i szlachtę,
podkreślał życiodajne obcowanie ludzi z odwiecznymi
żywiołami przyrody, monumentalizując ich dostojeństwo.
Żywe związki z rodzinną Ukrainą łączyły J. Stanisławskiego, „arystokratę pejzażu”, przywożącego z niej „maciupeńkie krajobrazy”, pełne liryzmu widoki Zaporoża, wiatraków
i obłoków. Obrazy swe nacechował panteistycznym podziwem ziemi, zadumą i tajemniczym pięknem. Malował
słomiane strzechy wiejskie, słoneczniki i sady, stodoły
w Pustowarni, topole, rzędy kapusty i cerkiewki ze złoconymi kopułami.
62. Liryczne modernistki
Wschodniogalicyjski kraj opiewały poetki. K. Zawistowska, która swe trzydziestoletnie życie spędzone
głównie na wsi podolskiej w bezpośrednim kontakcie
z ziemią i przyrodą pełną nadprzyrodzonych przymiotów,
zawarła w nastrojowych pejzażach i stylizowanych obraz-

55

KULTURA NARODU. FILOZOFIA – NAUKA – HISTORIA – SZTUKA – LITERATURA
kach o zwyczajach i obrzędach ludowych. Modernistyczną melancholię potęgowała ekspresywnymi motywami wiśniowego sadu, maków purpurowych i słońca, poszumami
łanów i dumami kurhannymi oraz elementami greckokatolickiej cerkwi (carskimi wrotami i Preczystą bizantyjską).
Na wsi latem żniwa, jesienią jaśnieją sterty pszenne i żytniane, z pastuszych ognisk bije blask i słychać rusińskich
dumek rozpłakane tony, a od stepów płynie bezdenna
tęsknota. Wieczorem chmury łunę plotą, płyną obłoczne
purpury, granaty i fiolety, a nocą iskrzą się gwiazdy i jarzy
sierp księżyca. Na cmentarzu twardo posnęli gazdowie
w pojasach czerwonych, pod trójramiennymi krzyżami,
wśród wonnej trawy, kwiatów, mięty i mleczów złotawych.
Z kolei M. Wolska, lwowianka, wakacje spędzała w wiejskiej siedzibie w Storożce w otoczeniu bujnej przyrody,
która pomagała jej wyrażać całe bogactwo pragnień i żalu

za przemijającym czasem i młodością, nieokreślonością
doznań refleksje nad życiem. Poetka kochała czar wspomnień i smutny wdzięk dawności, woń starych dworów,
pustki i lewady. Zanurzała się w przeszłości jak Meluzyna
w czarodziejskim zdroju, wskrzeszała, co odeszło, w wyszukanych formach językowych, neologizmach, strojnych
epitetach i plastycznych obrazach. Dla mgławicy swych
myśli i przeżyć poszukiwała słów srebrnych i jasnych, nieuchwytnych i cicho gasnących w ciemności, słyszała je
lecące z brzękiem jak rój pszczół błędnych i jak mglisty
spadający majak.
B. Hadaczek, Kresówki (Kresy w literaturze polskiej),
Szczecin 2011, s. 53-65.

ѥѥ

Maria Jazownik

MOI PRZODKOWIE W POWSTANIU STYCZNIOWYM
z Henrykiem Szylkinem rozmawia Maria Jazownik
– Z noty biograficznej dowiadujemy się, że urodził się
Pan na Wileńszczyźnie w rodzinie o starym patriotycznym rodowodzie. Proszę o szersze wyjaśnienie
tego zdania.
– Muszę więc cofnąć swoją wypowiedź do powstania
listopadowego. Mój pradziadek Władysław SzylkowskiSzylkin urodzony na początki XIX w. był Polakiem, jednak
władze rosyjskie podczas rusyfikacji usunęły pierwszy
człon nazwiska. Władysław miał trzech braci: Kazimierza,
Andrzeja i Michała. Gdy wybuchło powstanie listopadowe,
a wkrótce na Litwie powstał pułk dowodzony przez Emilię
Plater, jeden z braci Władysława wstąpił do tej formacji
zbrojnej. Jego zadaniem było prowadzenie kancelarii pułkowej. Wszelkie dokumenty, jakie mu dostarczano, nosił
w drewnianym kuferku. Po tragicznej śmierci Emilii Plater opisanej przez Adama Mickiewicza w wierszu „Śmierć
pułkownika” słynny pułk uległ rozproszeniu, a kuferek
znalazł się w posiadaniu mojej rodziny. Znajdował się
w niej ponad 100 lat. Oglądałem go nieraz. Był artystycznie wykonany i zawierał szereg skrytek. Ojciec niechętnie
go pokazywał ludziom nie należącym do naszej rodziny. Uważał, że jest to niebezpieczne. Nie dowiedziałem
się też, który z moich przodków miał nad nim pieczę
w czasie powstania listopadowego. Była to tajemnica rodzinna. Ujawnienie nazwiska człowieka, który brał udział
w powstaniu, groziło wówczas wywózką na Sybir. Obecnie kuferek z pułku Emilii Plater znajduje się w muzeum
regionalnym w Święcianach. Tam z innymi eksponatami
przekazał go mój ojciec – Ignacy Szylkin. Niestety, nie
mogłem go zabrać do Polski.
– Przejdźmy więc teraz do powstania styczniowego.
Jaki jest w nim udział Pana późniejszych przodków?
– Mój wspomniany już pradziadek Władysław, urodzony
na początku XIX w., a zmarły w 1878 roku, miał dwóch
synów: Wincentego urodzonego w 1837 roku, a zmarłego
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w 1912 r. i Ludwika urodzonego w 1839 r., a zmarłego
w 1906 r. Wincenty po ukończeniu 20 lat został zatrudniony jako leśnik, bo tak wówczas funkcję gajowego
nazywano w dobrach księcia Ludwiga Wittgensteina.
O tym starym rodzie niemieckim, mile widzianym na dworze carskim w Moskwie i Petersburgu, szerzej napisałem
w książce „W zakolach Łokai”. Wspomnę tylko, że jeden
z wcześniejszych Wittgensteinów był głównodowodzącym armią rosyjską i został pobity przez Napoleona pod
Budziszynem w 1813 r. Wróćmy jednak do moich przodków. Zadaniem leśnika Wincentego było nie tylko pilnowanie posiadłości Wittgensteina, ale i organizowanie polowań dla księcia. Ten wraz ze swoją świtą przyjeżdżał do
leśniczówki Szylkina w Rapejach. Tu polował oraz hulał
wraz z kompanami przez kilka dni. Następnie wyjeżdżał
do Moskwy. To odbywało się do trzech razy w roku. W tym
miejscu muszę powiedzieć kilka słów o terenie polowań.
Był to obszar polodowcowy, obfitujący w liczne jeziora,
rzeczki, strumienie, rojsty, trzęsawiska i bagna. Wszystko
to otoczone było starym olbrzymim lasem. Ciągnął się on
wzdłuż i wszerz na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów
od Santoki po stare miasteczko Łabonary. Obszar ten nazwano Puszczą Baranowską, ponieważ na tym terenie
znajdowała się miejscowość o nazwie Baranowo.
– Czy obszar ten był ważny w późniejszych zmaganiach zbrojnych?
– Gdy wybuchło powstanie styczniowe, walki z moskalami toczyły się między innymi w rejonie miasta Szawle
i w okolicach miasta Poniewież. Na tych terenach mieszkało wielu Polaków. Obszary te, mało zalesione, nie sprzyjały zbytnio powstańcom. Straty po ich stronie były coraz
większe. Postanowiono więc przenieść walkę na teren
Puszczy Baranowskiej, a Wincenty Szylkin, gospodarz
tego terenu, szybko nawiązał z nimi kontakt. Chciał wstąpić do któregoś z oddziałów powstańczych. Wyznaczono
mu jednak inne, ważniejsze zadanie. Wykorzystując fakt,
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– Jak więc mógł przenosić z oddziału do oddziału raporty, listy i rozkazy powstańców?
– Nie miał ich przy sobie. Gdyby je posiadał, rosyjscy
żandarmi, przeprowadzając rewizje osobiste, szybko by
je odnaleźli, a los leśnika byłby przesądzony. Rozwiązano to więc w inny sposób. Krótką wiadomość, jaką leśnik
miał przekazać z oddziału do oddziału, spisano na kartce
papieru. Następnie wyznaczony powstaniec umieszczał
kartkę z rozkazem lub wiadomością w umówionej skrytce
w lesie. Mogła być to dziupla dzięcioła lub inna leśna kryjówka. Leśnik zapoznawał się z treścią zapisaną na kartce, niszczył ją jako dowód, że meldunek został odebrany,
a zawartą na niej informację zapamiętywał i zapisywał
później w następnym leśnym schowku. Ukryty był w nim
też ołówek i kartki papieru. Zapisywał na nich meldunek
i chował go w miejscu umówionym. Odbierał go później
następny leśny listonosz, zostawiając też często wiadomości do przekazania w drugą stronę. Dzięki temu powstańcy trzymali się dzielnie, a sukcesy bojowe moskali
były mizerne.
– W końcu jednak przechylili szalę zwycięstwa na
swoją stronę. Jakie były najważniejsze przyczyny
ostatecznej klęski powstańców w tak dogodnym do
walki miejscu?

Wincenty Szylkin, powstaniec z 1863 r., zdjęcie z 1912 roku.
U dołu kuferek do przechowywania dokumentów Emilii Plater.

że jest leśnikiem w służbie księcia Wittgensteina, miał
on od tej chwili, chodząc służbowo po lesie, wyszukiwać
i wskazywać dogodne kryjówki dla powstańców. Po drugie, jego zadaniem było informowanie o ruchach wojsk
nieprzyjaciela. Po trzecie, miał spełniać rolę poczty polowej i po czwarte – organizować zasadzki w miejscach
najbardziej dogodnych dla powstańców, których najpierw
zapoznawał w właściwościami terenu. Walka odbywała
się w sposób z góry zaplanowany.
Najpierw powstańcy atakowali oddział wroga, by po chwili
cofnąć się w głąb puszczy. Taktyka ta pozwalała wciągnąć
przeciwnika w takie bagna i trzęsawiska, z których trudno
było się wycofać. Powstańcy szybko opuszczali im tylko
znanym przejściem niebezpieczny teren i już z suchego
lasu strzelali do tonących w błocie moskali. Straty przeciwnika były wielkie. W ten sposób wiele broni dostawało
się do rąk powstańców.
– Czy Rosjanie nie zaczęli podejrzewać leśnika Wincentego Szylkina, że mógł być sprawcą ich bitewnych
porażek?
– Oczywiście, że podejrzewali. Nie schwytali go jednak
nigdy na gorącym uczynku, to znaczy ani w oddziale powstańców, ani z bronią w ręku. Nie znaleziono u niego
nic, oprócz dokumentu, że jest leśnikiem księcia Wittgensteina. Chodził zawsze w czapce służbowej, mając przy
sobie tylko broń myśliwską z drobnym śrutem na leśne
ptactwo.

ROK XXII, NR 11-12 (176-177) 2012.

– Przyczyniła się do tego nie siła wojsk rosyjskich, ale
spowodował to gubernator Michaił Murawiow zwany Wieszatielem. Car, zaniepokojony przedłużającym się powstaniem na Litwie, wysłał go do Wilna. Murawiow zjawił się w tym mieście pod koniec maja 1863 r. Wysłannik
cara przekonał się wkrótce, że Puszcza Baranowska jest
za duża, by pokonać w niej powstańców. Kazał więc olbrzymi las przeciąć na połowę. Dokonali tego spędzeni
z okolicznych wiosek chłopi. Powstańcy zostali podzieleni. Ta nowa taktyka walki z powstańcami okazała się
bardzo skuteczna. Rozproszone oddziały powstańców
topniały coraz bardziej. Nie było już mowy o zwycięstwie.
Postanowiono jednak walczyć z honorem do końca. Do
ostatniego zorganizowanego boju doszło późną wiosną
1865 r. koło wsi Łukno, 3 kilometry na północ od Nowych
Święcian. Niestety, powstańcy ponieśli w nim klęskę. Była
to też w ogóle ostatnia bitwa w powstaniu styczniowym.
Zginął w niej także nasz bliski sąsiad Władysław Łozowski, mieszkaniec zaścianka Giernia. Jego rodzina została
później spokrewniona z naszą rodziną. Po I wojnie światowej wspólną mogiłą powstańczą opiekował się Korpus
Ochrony Pogranicza. W okresie II wojny światowej została zniszczona przez moskali. Obecnie władze litewskie
niepodległej Litwy postawiły na niej krzyż.
– Jakie były dalsze losy leśnika Wincentego Szylkina?
– Tuż po zakończeniu działań wojennych, pomimo że nie
złapano Wincentego Szylkina z bronią w ręku, zaliczono
go do grona powstańców. Wytoczono proces, który odbył
się w mieście Wołkowysk. Wyrokiem sądu na Wincentego
Szylkina nałożono nadzór policyjny do końca życia. Materiały z tego procesu odnalazłem w Wilnie w Państwowym
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Litewskim Archiwum przy ul. Dobrej Rady. W związku
z tym wyrokiem powstała dość paradoksalna sytuacja.
Co pewien czas żandarmi rosyjscy zjawiali się w Santoce, by stwierdzić, czy skazany leśnik w niej się znajduje.
W tym czasie książę Wittgenstein udekorował Wincentego
Szylkina medalem za dobrą służbę w jego lasach, a dodatkowo na pamiątkę ofiarował mu swój sześciostrzałowy
bębenkowy pistolet. Niejednokrotnie trzymałem ten pistolet w ręce. Wincenty Szylkin zmarł w 1912 r. w Santoce.
Przed śmiercią przekazywał memu ojcu różne szczegóły
związane z powstaniem na tamtym terenie. Zwierzył się
wówczas, w jaki sposób dostarczał powstańcom wiadomości. Leśnik został pochowany niedaleko Santoki, na
wiejskim cmentarzu w Rymkach. O jego mogile napisałem
w jednym z moich sonetów: „[…] nieraz mu na grobie ktoś
świeczkę zapali, a on śpi spokojnie – nie ma już moskali”.
– Jaki był udział w powstaniu styczniowym jego brata
Ludwika?
– Mój dziadek był człowiekiem słabego zdrowia, dodatkowo utykał na jedną nogę. Nie mógł więc brać udziału
w walkach. Wraz ze swoim ojcem Władysławem (zmarłym w 1878 r.) podkuwał konie powstańców i naprawiał ich białą broń. Ponadto w Santoce znajdowała się
poczta polowa powstańców. Listy przychodzące od rodzin powstańców przekazywał kurierom. Takie przesyłki miały też odwrotny kierunek. Tak było do końca walk.

Kolekcja broni I. Szylkina w Santoce

– Czy pozostały do dnia dzisiejszego jakieś ślady po
powstaniu?
– Po latach chciałem zobaczyć miejsce, w którym znajdowała się linia wyciętego lasu na rozkaz gubernatora
Michaiła Murawiowa. Pokazał mi ją stryj Michał. Widoczne są na niej niektóre smolne sosnowe pnie oraz nowy
już las. Odnalazłem też Rapeje, miejsce, w którym stała leśniczówka Wincentego Szylkina. Doprowadził mnie
do niej Józef Łozowski, prawnuk Justyna Łozowskiego,
brata Władysława, który kilkanaście kilometrów stąd ma
wspólną powstańczą mogiłę. Refleksje, jakie powstały
u mnie z pobytu w Rapejach, zawarłem w jednym ze swoich sonetów. Oto jego treść:
Dawno tu krzaki pokryły kamienie.
Jeziorko obok. Trawa aż po szyję.
Czaple na sosnach, jadowite żmije.
Obraz dni naszych. Tak go czas odmienił.
Tutaj przed laty – jak legenda głosi –
książę Wittgenstein wraz ze swoją świtą
urządzał łowy zawsze znakomite:
na dziki, sarny, jelenie i łosie.

Kolekcja broni białej I. Szylkina w Santoce (1939 r.)

– Czy coś zostało z tej korespondencji w Santoce?
– Po zakończeniu działań zbrojnych część z tej korespondencji nie została dostarczona do adresatów. Listy
te przechowywał mój ojciec. Niestety, mimo jego protestu zostały zabrane od niego przez władze litewskie,
a w tej chwili prawdopodobnie znajdują się w Muzeum Historycznym w Kownie. Pozostała także w Santoce część
nienaprawionej broni, a wśród niej dwie kosy osadzone
na sztorc.
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Lało się wino. Toasty huczały.
Echo po puszczy dzwoniło daleko,
aż nagle cisza w krzakach się rozlała.
Zwykły kundelek nawet nie zaszczeka.
Trudno umarłym ziemską radość wróżyć
gloria Rapejom – w chaszczach i kałuży.
– Dziękuję za rozmowę.

ѥѥ
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Henryk Szylkin

SONETY O POWSTANIU STYCZNIOWYM

Powstaniec
Puszczą Baranowską obronną jak szaniec,
wśród trzęsawisk, jezior i rzecznych mokradeł,
tu gdzie łoś niejeden kryjówkę posiadał,
chodził z bronią w ręku mój przodek – powstaniec.
Bory nie widziały tam jeszcze siekiery,
tylko tajne ścieżki wśród sosen i krzaków,
a na nich walczących o wolność Polaków,
jakby wprost wyjętych z obrazu Grottgera.
Znikły ślady krwawe. Nowy wicher czasu
rozwiał zgiełk bitewny. Gaśnie ludzka pamięć.
Nie ma też drzew starych. Pnie zostały z lasów.
Na wiejskim cmentarzu znalazł kres powstaniec.
Czasem mu na grobie ktoś świeczkę zapali.
A on śpi spokojnie. Nie ma już moskali.

Bój pod Łuknem
Pamięci Władysława Łozowskiego,
który poległ pod Łuknem koło Nowych Święcian
w ostatnim boju powstańców styczniowych w 1865 r.
Dzisiaj Łukno dla mnie jest za siódmą rzeką –
wszak los mnie przerzucił w inną świata stronę,
Lecz chociaż w niej jestem dziś zadomowiony
serce tęskni ciągle – na północ ucieka.
Tam sąsiad nasz z Gernia – jak historia głosi
W boju z moskalami zginął nad Żejmianą.
Pamięć o nim święta na zawsze zostanie
bo poległ za wolność w nadłukniańskim lesie.
Mogiłę ma wspólną – powstańców styczniowych.
Był też krzyż z tablicą – by pamięć utrwalać,
lecz moskalom przyszła dzika myśl do głowy
by zhańbić nazwiska, krzyż na ziemię zwalić.
Dziś krucyfiks nowy – tuż nad lasu progiem
Sławi grób powstańców, odstraszając wrogów.

ROK XXII, NR 11-12 (176-177) 2012.

59

KULTURA NARODU. FILOZOFIA – NAUKA – HISTORIA – SZTUKA – LITERATURA
Krzysztof Kołtun

Rok Kraszewskiego 1812 – 2012
W MUZEUM J.I. KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE NA PODLASIU
W Romanowie na Podlasiu, we dworze dzieciństwa Józefa Ignacego Kraszewskiego, dopełnia się Rok
Wielkiego Jubileuszu 200 Urodzin Pisarza. Było wiele
uroczystości, sesja naukowa, otwarcia wystaw, koncerty
i odwiedziny wielu wybitnych twórców kultury, a także potomków Kraszewskiego.

Ławeczka Kraszewskiego w parku cieszyła się powodzeniem gości i fotografów. Najważniejsze, że z tej okazji
spotkali się ciekawi ludzie, czytający, znający i lubiący
książki Kraszewskiego. To oni tworzą nową historię i legendę wokół sławnego pisarza, tytana pracy i ojca polskiej mowy, żyjącego w trudnym historycznie XIX wieku.
		
Nie mówią o nim w szkole, ale mówią na
salonach, to chyba coś więcej niż niemądre decyzje ministra oświaty, który wykreślił
wielkiego autora z lektur szkolnych. Cóż,
nie pragnijmy niczego z litości, ale z odwagi
i rozsądku. Kraszewski był, jest i pozostanie najpopularniejszym pisarzem powieści
historycznych, autorem niezliczonych powieści i opowiadań, opisów historycznych,
wykładów, rozpraw naukowych, poezji. Ponadto to malarz, rysownik, kompozytor, archeolog, twórca teatrów, wielki przyjaciel
Ludu i obrońca Polski. Kraszewski, jakiego
znamy i nie znamy, a jednak w zalewie zwyczajnego chłamu współczesnych powieści –
z uzdrawiającą chęcią – czytajmy Kraszewskiego. Warto.
ѥѥ

5 X 2012 był dniem szczególnym
– jeszcze raz fetowano Jubileusz Urodzin,
ponadto 200-lecie dworu dziadków pisarza
Anny i Błażeja Malskich i 50-lecie Muzeum
im. J. I. Kraszewskiego. Zjechało wielu gości: muzealników, regionalistów, pisarzy, poetów, bibliotekarzy z Podlasia i z woj. lubelskiego, członków towarzystw regionalnych
i sympatyków wielkiego pisarza; przybyli także mieszkańcy Romanowa. Gospodarzami
byli dyrektor Anna Czubodzińska-Przybysławska i starosta bialski Tadeusz Łazowski.
Odbyło się wmurowanie tablicy upamiętniającej inspiratora, założyciela i pierwszego
dyrektora Romanowskiego muzeum – Wacława Czecha. Otwarto cenną wystawę
„Pan Kajetan w Romanowie” z daru Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Hołdom i wspomnieniom nie było końca. Wołynianie z Towarzystwa Rodzin Kresowych
w Chełmie potwierdzili obietnicę potomkowi
Kajetana Kraszewskiego, Janowi Emerykowi Rozciszewskiemu – o powziętym zamiarze wydania
książki jego pra-pradziada „Chełmianie”. Tego popołudnia i wieczoru Dwór w Romanowie kipiał jubileuszem.
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„SENSEM SZTUKI JEST SZUKANIE PRAWDY”
O MALARSTWIE I POGLĄDACH ESTETYCZNYCH
SRANISŁAWA RODZIŃSKIEGO
W ZWIĄZKU Z WYSTAWĄ OBRAZÓW ARTYSTY W KIELCACH
Muzeum Diecezjalne w Kielcach funkcjonuje od
zaledwie siedmiu lat, ale już przyjęło kilkadziesiąt tysięcy gości. Poza koordynacją prac w diecezji związanych
z renowacją kościołów i zabytków sztuki sakralnej placówka udostępnia do zwiedzania ekspozycję stałą cennych
dzieł sztuki religijnej i organizuje systematycznie wystawy
czasowe, by wymienić na przykład ciekawą i wartościową
kolekcję pamiątek eksponowaną pod tytułem „Rodzina
Sienkiewiczów w służbie Ojczyźnie” od kwietnia do września tego roku. Uznanie zwiedzających (z różnych stron
Polski) oraz swą popularność Muzeum zawdzięcza, więc
działalności wystawienniczej, która – miejmy nadzieję –
będzie udanie kontynuowana z pożytkiem dla szerokiej
publiczności.
Jednym z ostatnich ważnych wydarzeń kulturalnych w kieleckim Muzeum Diecezjalnym (29 IX 2012 r.)
było uroczyste otwarcie wystawy prac prof. Stanisława
Rodzińskiego. Wernisaż uświetnił goszczący w Lublinie
i Kielcach ksiądz kardynał Gianfranco Ravasi, wybitny
biblista, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury.
W wystąpieniu mówił o symbolice światła, ciemności
i koloru na obrazach znakomitego malarza.
***

Z. Miszczak, Ks. kardynał Gianfranco Ravasi mówi o malarstwie
Stanisława Rodzińskiego w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach.
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Jak zaznaczył dyrektor muzeum ks. Paweł Tkaczyk, udostępnione prace nie zostały podpisane na prośbę autora, którego życzeniem było, aby każdy oglądający
mógł dzięki nim doświadczyć sacrum i być inspirowanym
do samodzielnych przemyśleń. To proste a trafne rozwiązanie uwzględnia rolę własnego poczucia estetycznego,
wrażliwości, wyobraźni oraz intelektu jednostki w czasie
kontemplowania piękna, a ponadto świadczy o postawie
Artysty i jednocześnie Profesora ASP w Krakowie, będącego uważnym odbiorcą oraz wnikliwym interpretatorem
sztuki, czego wyrazem są jego liczne artykuły i książki.
Cytując jedną z nich, kustosz Małgorzata Gorzelak przybliżyła pogląd Rodzińskiego na istotę twórczości:
„Trwałym sensem sztuki jest szukanie prawdy, odnajdywanie środków, by niewidzialne stało się widzialne, by
w widzialnym dziele odszukać można było poprzez pełen
tajemnic trud artysty to, co od wieków dla człowieka najważniejsze”.1
Jakkolwiek przywiezione z Krakowa na wystawę
dzieła oparte są na dwu motywach: pasji Chrystusa i pejzażu, to jednak rozróżnienie tematyczne w ich przypadku
nie jest tak oczywiste, bo krajobrazy Rodzińskiego okazują się tak samo religijne jak obrazy ukrzyżowania. Wynika to stąd, że malarz rzucił na szare tło jaskrawe plamy
barw, które emanują wewnętrzne światło – jest to „boskie
światło dające nadzieję zbawienia”, wyjaśniła Małgorzata
Gorzelak. Analiza historyka sztuki nasuwa na myśl pamiętny obraz przepięknego krajobrazu stopniowo wynurzającego się z nocnych ciemności dzięki rozświetleniu
promieniami wstającego słońca w Sienkiewiczowskim
Quo vadis?. Stwórcze, życiodajne światło jest w istocie
odblaskiem Boga. Rozpoznawszy w tej jasności idącego po raz drugi na śmierć męczeńską Chrystusa, św.
Piotr zmieni swą decyzję o opuszczeniu Rzymu; epifania
„w blasku słonecznym” Syna Bożego zadecyduje ostatecznie o losach Apostoła i całego Kościoła.
Interpretację światła, jako istotnej cechy malarstwa, pogłębił następnie kardynał Ravasi w przemówieniu
inaugurującym wystawę. Zaznaczył, że u Rodzińskiego
światło otacza ciemność, gdyż twórca ten stara się wyrazić cierpienie ludzkości, którego znakiem rozpoznawczym
jest pasja i ukrzyżowanie Chrystusa. Zgodnie z twierdzeniem Goethego: „Kolor to cierpienie światła”, dostojnik
zwrócił uwagę na dwa charakterystyczne dla polskiego
artysty „ekstremalne” kolory: czerwień i fiolet, dobywane
z białego światła, które – jak wiadomo – zawiera w sobie
wszystkie kolory. Tym sposobem Rodziński pokazuje, jak
światło objawia się w swoim misterium. I dlatego właśnie
Chrystus malowany jest przez niego w kolorze białym,
będącym syntezą wszystkich kolorów, a przez to – można
pomyśleć – syntezą zmartwychwstania i radości, nie tylko
ludzkiego bólu.
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nie elementu tragicznego i cierpienia w ludzkości, którego
symbol i znak rozpoznawczy znajdujemy w pasji i ukrzyżowaniu Chrystusa. Także pejzaże chcą przedstawić to
światło, lecz światło wciąż otoczone ciemnością – ciemnością cierpienia”.
Okolicznościową introdukcją kardynał Gianfranco Ravasi nie tylko przygotował odpowiedni grunt w Kielcach do recepcji sprowadzonych obrazów Stanisława
Rodzińskiego, lecz także zachęcił do bliższego poznania
mistrza. Warto więc zaznajomić czytelników „Nad Odrą”
z jeszcze dwoma głównymi poglądami twórcy, dla którego
– powtórzmy – „Sztuka jest kwestią prawdy”.3
Po pierwsze, na pytanie: Jak rozumie „przestrzeń
sztuki w ogóle”?, artysta malarz odpowiada, że uznaje ją
za „przestrzeń (wspólnotę naturalną) wszystkich dziedzin
sztuki”. W tym połączonym obszarze interesuje z kolei Rodzińskiego zagadnienie „wchodzenia w tajemnice
procesu twórczego”, który „jest podobny” w malarstwie,
muzyce, literaturze. Odkrywaniu tajników tworzenia służy
na przykład badanie rękopisów. Rodziński oglądał brudnopisy dzieł Mozarta („jakby były pisane na komputerze”)
i Beethovena („pokreślone, poprawione”) czy manuskrypt
Doktora Żywago „wielkości mszału” (Pasternak nie kreślił
autografu, lecz naklejał na kolejne stronice pisanej powieści karteczki z nową wersją tekstu), a w nich dostrzegł
jakże innych ludzi.

Z. Miszczak, Obraz Stanisława Rodzińskiego
z wystawy w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach.

Włoski hierarcha – koneser sztuki, esteta, czytelnik eposu chrześcijańskiego Henryka Sienkiewicza Quo
vadis? – „książki, która sprawiła i sprawiać będzie wiele dobra” (bł. Jan Paweł II)2 – na wstępie jednak zwrócił
się do zebranych z osobistym świadectwem. Otóż kardynał posiada w salonie swojej rezydencji w Rzymie jeden
z obrazów Rodzińskiego przedstawiających ukrzyżowanie, obraz wyrażający intensywne emocje, niemal pełen
przemocy. Gospodarz zawiesił go obok obrazu Miserere
(Zmiłuj się) znanego malarza francuskiego Georgesa Rouaulta, którego twórczość ma ten sam ciężar gatunkowy
co twórczość Rodzińskiego; to ubiegłoroczny dar dla kapłana od uczestników spotkania biblistów w Warszawie.
„Zatem – wyznał gość z Rzymu – przybywając tu i widząc
obrazy związane z ukrzyżowaniem, odnajduję to, co widzę codziennie w moim rzymskim domu”. W tym momencie przemawiający uczynił serdeczny gest, przekazując
przez dyrektora Muzeum pozdrowienia prof. Rodzińskiemu.
Rozpoczynając krótki wykład o istocie twórczości krakowskiego artysty, współpracownik Ojca Świętego
zacytował Georgesa Braque’a: „Nauka uspokaja, sztuka
niepokoi”, by położyć nacisk na podstawowe rozróżnienie: jeśli nauka szuka wyjaśnienia, to „sztuka zaprasza
nas do wejścia w głąb i także w mrok rzeczywistości”.
„Sztuka próbuje pokazać to, co niewidzialne w widocznym” – dodał duchowny i objaśnił, iż w obrazach Rodzińskiego nie należy skupiać się na tym, co zewnętrzne, ale
szukać znaczenia wewnętrznego. Sens ukryty tych dzieł
mówca ujął następująco: „Rodziński kocha to poszukiwa-
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Wiele interesujących przykładów „genezy procesu twórczego”, mogących zachęcić ludzi do myślenia,
jak zaczyna powstawać dzieło sztuki, znajduje Rodziński
wśród współczesnych autorów, którzy przecież nie siedzą
w zamkniętych pomieszczeniach aby tworzyć. Na przykład Penderecki lubi komponować w trakcie lotu samolotem; z kolei Lutosławskiego „uskrzydlało” malarstwo –
notatki, jakie muzyk pozostawił, dowodzą jego znakomitej
orientacji w świecie obrazów, myślenia o „sztuce jako zjawisku”, uznawania treści dzieła współczesnego (przekazu
autora, rodzaju opowiadania) za najważniejszą, w sytuacji
gdy obecne warunki technologiczne umożliwiają artyście
wszelkie dokonania w zakresie formy, która staje się wobec tego prawie nieistotna. Sam Rodziński przyznaje, że
bliska jest mu „praca ze szkicownikiem jako rodzajem pamiętnika, z którego pojawia się od czasu do czasu pomysł
na rozpoczęcie cyklu obrazów czy namalowania obrazu”.
Spróbujmy dobrać do zagadnień omawianych
przez „malarza piszącego”, jakim jest Stanisław Rodziński (autor m. in. Obrazów czasu, 2001 i Autoportretu malarza, 2012), egzemplifikację dodatkową z publikacji prof.
Lecha Ludorowskiego z zakresu sienkiewiczologii. Fascynujący fenomen uczestnictwa Sienkiewicza w najszerzej rozumianym życiu kulturalnym świata XIX i XX wieku
oraz współtworzenia i wzbogacenia przez Sienkiewicza
tejże kultury światowej znakomitym własnym dorobkiem
literackim jest ciągle poznawany. Tym „uczestnictwem”
i „wkładem własnym” owocowały systematycznie odbywane podróże. Gdziekolwiek Sienkiewicz jechał pociągiem
– czytał bieżącą prasę i literaturę w różnych językach,
gdziekolwiek przebywał – zwiedzał zabytki, „rozkoszował
się” zbiorami malarstwa i rzeźb, oglądał grane w teatrach

sztuki, słuchał urządzanych koncertów, a jeszcze odbywał spotkania z ludźmi, w tym z artystami, udzielał wywiadów, wygłaszał prelekcje i przemówienia. Oddajmy głos
badaczowi:
„Listy z Hiszpanii (podobnie jak te wcześniejsze z Grecji
czy Włoch) ujawniają prawdziwą pasję badawczą i estetyczny zachwyt Sienkiewicza, z jaką poznaje on i przeżywa dzieła sztuki, świat kultury i iberyjską egzotykę. Jego
spotkanie z hiszpańską kulturą przebiega zawsze w klimacie emocjonalnego poruszenia, fascynują go zabytki
kultury nagromadzone od czasów rzymskich, zwłaszcza
arcydzieła sztuki mauretańskiej. Oczarowała go oczywiście architektoniczna cudowność Kordoby, ukazana w relacji łączącej przeżycie piękna z rzeczowością”.4
Tę samą aktywność kulturalną przejawia Noblista
w drodze do Sztokholmu; sienkiewiczolog ocenia ją na tle
wcześniejszych przedsięwzięć peregrynacyjno-poznawczych wędrującego autora:
„Postój w Kopenhadze trwać będzie trzy dni i staje się –
jak zawsze podczas wszystkich podróży zagranicznych
twórcy Trylogii – okazją do intensywnego poznawania
dzieł sztuki zgromadzonych w sławnych muzeach i galeriach europejskich centrów kultury we Włoszech, Francji,
Grecji, Niemczech, Hiszpanii, czy też sztuki urbanistycznej odwiedzanych wspaniałych miast (jak Ateny, Rzym,
Wenecja), którym poświęcał całe stronice, piękne i mądre,
swych listów prywatnych i reportaży. I tym razem było
podobnie. Sienkiewicz w towarzystwie pana Bronisława
[Kozakiewicza] zwiedził największą osobliwość Kopenhagi – ogromne muzeum najwybitniejszego rzeźbiarza duńskiego, czołowego reprezentanta stylu klasycystycznego
w tej dziedzinie sztuki europejskiej, Bartela Thorvaldsena
(...)”.5
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Oczywiście pobyty zagraniczne nie dawały wyłącznie korzyści (kształcących, poznawczych), skutkowały
przecież zmęczeniem, „znerwowaniem”, nawet dotkliwymi chorobami, jednakże pisarz swymi siłami fizycznymi,
a jeszcze bardziej duchowymi, był w stanie pokonać wiele
przeszkód, by w pracy twórczej nie ustawać, bo:
„Jak rzadko który z wielkich pisarzy Henryk Sienkiewicz
– ów prawdziwy homo viator – podróżny, wędrowiec, człowiek niezwykle aktywny, w ruchu – umiał (a w pewnym
stopniu musiał) żyć i tworzyć w warunkach życia wędrowniczego. Podróżowanie stało się jego sposobem <<na
życie>>. (...) I właśnie w tych warunkach, warunkach
bycia w podróży, w drodze, tworzył Sienkiewicz nieomal
wszystkie swoje wspaniałe, czytane na całym świecie,
arcydzieła. (...) Posiadał, więc Sienkiewicz tę niezwykłą
i chyba dość rzadką umiejętność zorganizowania sobie
jakby <<przenośnego>> warsztatu pisarskiego”.6
Dobre przygotowanie do pracy i obcowanie ze
sztuką na szlakach wędrówek dały efekty wspaniałe, jak
choćby powieść Quo vadis?. Owo „przeżycie prywatne”,
jak nazywa Rodziński moment, od którego wszystko się
zaczyna, tzn. postępuje (rusza, przyspiesza, nabiera
swej dynamiki) „proces twórczy”, nastąpiło – gdy chodzi o
Quo vadis? – właśnie w żywym, intensywnym kontakcie
z pięknem sztuki rzymskiej we Włoszech i wyglądało według samego Sienkiewicza następująco:
„Siedem lat temu, podczas mego ostatniego pobytu
w Rzymie, zwiedzałem miasto i okolice z Tacytem w ręku.
Mogę śmiało rzec, iż sama myśl już była we mnie dojrzała; szło tylko o znalezienie punktu wyjścia [podkr. Z.M.].
Kaplica <<Quo vadis>>, widok bazyliki Św. Piotra, Tre
Fontane, Góry Albańskie – dokonały reszty”.7
Stworzonym arcydziełem Sienkiewicz wyraził
wiarę w istnienie ideałów dobra, prawdy, piękna, ale uczynił to – jakby rzekł Rodziński – „nie na zasadzie schematu” – lecz w sposób samodzielny, wyjątkowy, bo wynikający z „przeżycia własnego”. „Zostawmy swobodę pracy
artyście” – brzmi kolejne wskazanie malarza – aby mogła
rodzić się sztuka oryginalna, autentyczna – wówczas „historia dzieł” będzie „historią życia artysty”, jak w przypadku Quo vadis?. Wagę i zasadność poglądu na „prawdę”
sztuki warunkowaną przeżyciem estetycznym Rodziński
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udobitnia słowami bł. Jana Pawła II z Listu do Artystów:
„Tak więc historia sztuki nie jest tylko historią dzieł, ale
również ludzi. Dzieła sztuki mówią o twórcach, pozwalają
poznać ich wnętrze i ukazują szczególny wkład każdego
z nich w dzieje kultury”.8
Po drugie, Rodziński widzi sztukę w szerszym
aspekcie społecznym, ludzkim, więc pytany o jej rolę,
twierdzi, że ona „towarzyszy człowiekowi”, że ma „funkcje łagodzące, budujące odrobinę światła w życiu wewnętrznym”. Dlaczego jednak „ludzie przechodzą przez
wystawę obrazów w ogóle na nie nie patrząc”? Według
Rodzińskiego, ten brak zainteresowania sztuką wynieśli
z domu. Wszystko bowiem, również kształtowanie postawy wobec sztuki, zaczyna się w domu rodzinnym, a powinno wynikać nie z zakazywania, lecz z „klimatu miłości
i zrozumienia”.
Przekonany o konieczności „zobaczenia sztuki,
jako ważnego elementu dojrzewania i życia wewnętrznego człowieka”, Rodziński nazywa „dramatem współczesnego szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego”
sytuowanie sztuki i kultury na bardzo dalekim planie czy
niemal całkowite ich eliminowanie. A przecież dziecko powinno być w muzeum kilkakrotnie, co roku. „Pójście do
muzeum, na koncert, czytanie książki ma stać się częścią
jego życia”. Jak to sprawić? Nie uczyni się tego „metodą ani zarządzeń, ani zakazów”, lecz wyłącznie poprzez
„działanie dla człowieka” – konstatuje artysta.
Starannie przygotowana wystawa Stanisław Rodziński.
Malarstwo w pełni potwierdziła, jak ważne, potrzebne,
nieocenione są owe „działania” służące „higienie duszy”
ludzkiej. Dlatego twórcom i organizatorom przedsięwzięcia kulturalnego w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach należą się serdeczne podziękowania.
Przypisy:
1
Wystąpienia cytuję lub streszczam na podstawie własnego nagrania
dźwiękowego wernisażu wystawy zatytułowanej Stanisław Rodziński.
Malarstwo w Muzeum Diecezjalnym, ul. Bł. Jana Pawła II 3, Kielce,
29 IX 2012, godz. 12.00.
2
o. J. Pach, „Quo vadis”. 100-lecie wydania, „Niedziela” 10 III 1996,
nr 10, s. 1; cyt. za: L. Ludorowski, Przesłanie miłości i dobra, [w:] H.
Sienkiewicz, Quo vadis? Powieść z czasów Nerona, Edycja bibliofilska
dla upamiętnienia 100-lecia Quo vadis? dedykowana Ojcu Świętemu
Janowi Pawłowi II, Kraków-Lublin 1996, s. 5.
3
Cytowane lub streszczane w dalszej części artykułu wypowiedzi malarza pochodzą z rozmowy Janusza Janowskiego ze Stanisławem Rodzińskim pt. Sztuka jest kwestią prawdy, www.ksiazki.tv.
4
L. Ludorowski, Henryka Sienkiewicza podróż do Hiszpanii i „Walka
byków”, Wyd. polsko-hiszpańskie, Lublin 2010, s. 60.
5
L. Ludorowski, Sztokholmska podróż Sienkiewicza, „Studia Sienkiewiczowskie” T. IX, pod red. L. Ludorowskiego i H. Ludorowskiej, Lublin
2009, s. 253.
6
L. Ludorowski, Henryka Sienkiewicza podróż do Hiszpanii i „Walka
byków”, jw., s. 44.
7
H. Sienkiewicz, List do A. Galdemara, [Warszawa, 5 III 1901], [w:] Tenże, Listy, t. I, cz. 1, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1977, s. 435.
8
Jan Paweł II, List do Artystów. Do tych, którzy z pasją i poświęceniem
poszukują nowych „epifanii” piękna, aby podarować je światu w twórczości artystycznej (2. Szczególne powołanie artystów), www.opoka.
org.pl.
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Eugeniusz Łastowski

GORĄCA PODRÓŻ
– Dzień dobry panu! – posłyszałem za sobą jakiś głos. Ujrzałem człowieka w białej, perkalowej koszuli. Nogawice
spodni podwinięte były do samych kolan. Wyszedł z łanu
zboża.
– Wypuścili pana z więzienia, co? – po chwili zapytał.
– A skąd pan wie?
– Widzę po bladej twarzy i ogolonej głowie.
– No tak, wypuścili – potwierdziłem bez zastanowienia.
– Kryminalny czy polityczny?
– Polityczny – odpowiedziałem zgodnie z prawdą.
– A skąd pan jest?
– Z Wileńszczyzny.
– To chyba Ak-owiec?
– Niby tak.
– Może pan potrzebuje pomocy? – zapytał przyjaznym
tonem.
– Nie rozumiem.
– Być może pan nie ma grosza na powrót do domu?
– Trochę mam.
Nieznajomy człowiek zamyślił się i nastąpiła chwila ciszy.
Tylko skowronek jakoś głośniej odezwał się pod czystym,
błękitnym niebem. Chłop w dalszym ciągu myślał m wnikliwie mierzył mnie wzrokiem. Ujrzałem, że jego oczy
zabłyszczały, nie wiadomo – czy od słońca, czy od łez.
Proszę, niech pan tu zaczeka, założę konia do wozu, bo
z takim bagażem w lipcową spiekotę ciężko iść.
– Dziękuję, nogi mam zdrowe!...
– A można wiedzieć, ile pan pokutował w więzieniu?
– Prawie cztery lata – odpowiedziałem zgodnie z prawdą.
– Ale zbóje niemiłosierni, tyle lat panu wlepili. Zazwyczaj
dają takie wyroki za zabójstwo – zaniepokoił się nieznajomy osobnik i twarz jego przybrała poważny wyraz.
– Widocznie jest taka wola Boża – odparłem z pokorą.
– A dlaczego dla nich nie ma kary?
– Niby dla kogo?
– Dla komunistów – odparł na poczekaniu.
– Widocznie jest taka wola Boża!
– Opływają w dostatkach, podróżuję własnymi samochodami, mieszkają w okazałych willach, oskarżają, ferują
wyroki dla niewinnych AK-owców. I to jest sprawiedliwość?!
– Pan Bóg nierychliwy – odpowiedziałem ze smutkiem. –
Każdy dostanie to, co mu się należy.
– Oni dostali już wszystko! – powiedział dość głośno
i machnął ręką. – Nie ma sprawiedliwości i być może jej
nie doczekamy – dodał z rezygnacją.
Nic nie odpowiedziałem. Po chwili pomyślałem: – A może
to jakiś agent?
Mogę znowu trafić do więzienia. W celi słyszałem, że
zwolnieni więźniowie, za nieostrożnie wypowiedziane słowa, wracali za mury. Za propagandę szkalującą władzę
ludową skazywani byli na długoletnie więzienie. Przyjrzałem się podejrzliwie nieznajomemu. Ten być może wyczuł
moją powściągliwość, podszedł bliżej, wydostał z kieszeni kartkę i podsunął mi pod nos.
– Proszę, niech pan przeczyta. Ja też siedziałem.
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W ubiegłym roku mnie zwolnili – zwierzył się.
– Licho nie śpi – pomyślałem. Agenci mają różne chwyty
i sposoby, mogą też afiszować się podrobionymi kartami.
– Już pora iść – powiedziałem, zarzuciłem torbę na plecy
i powlokłem się polną drogą wśród łanów zbóż.
– Ależ czasy nastały, że wszystkiego trzeba się bać – pomyślałem z trwogą. Lipcowe słońce paliło niemiłosiernie,
pot ściekał po ciele, jednak na wzniesieniu ochłodził mnie
lekki wiaterek, który nie wiadomo skąd po¬wiał tutaj i lekko poruszył kłosy dojrzewającego żyta. Napotkanych ludzi
o nic nie pytałem, bo prześladowała mnie podejrzliwość,
której na¬bawiłem się w więzieniu.
– A może to idzie agent? Może współpracownik UB? Licho nie śpi – rozważałem z niepokojem.
Miałem zaufanie jedynie do wiejskich kobiet. Poznawałem je po ubiorze i chustkach na głowach. Nie obawiałem
się również starców. Urzędy omijałem szybko. W moim
sercu zagnieździła się chorobliwa nie-nawiść do wszystkiego, co stanowiło władzę. Od niej tyle wycierpiałem, tyle
zniosłem upokorzeń, że nie mogłem normalnie patrzeć
na szyldy urzędów. Jeszcze gorzej nie znosiłem napotkanych umundurowanych milicjantów, ubowców i innych
ludzi, których traktowałem jako powołanych do ucisku
nie¬winnych osób.
W pobliskiej wsi napotkałem umundurowanego żołnierza.
Podszedł do mnie zasalutował i powiedział: – Pokażcie
dokumenty obywatelu podróżny!
– Idę z więzienia.
– Kartę zwolnienia okażcie.
Pokazałem.
– Jerzy Sokółko – przeczytał głośno.
– Byliście w bandzie. I tak wam się upiekło. Mało dostaliście. Mogło być i gorzej.
– Dlaczego gorzej?
– Mogli was powiesić – odparł.
Słabo mi się zrobiło.
– Za co miała mnie spotkać taka kara? – nie wytrzymałem – przecież walczyłem w AK z okupantem – dodałem
z powagą.
– To jeszcze gorzej. Takich posyłają na szubienicę. Powinniście o tym wiedzieć – odparł cynicznie człowiek
w mundurze. – Udajecie się do Warszawy. Pamiętajcie,
że musicie w ciągu dziesięciu dni po opuszczeniu zakładu karnego zameldować się w tamtejszej milicji. O tym
powinniście pamiętać! – dodał rutynowo i podał mi kartę
zwolnienia. – Aha – przypomniał sobie i spojrzał ma mnie
życzliwiej – być może szukacie przystanku kolejowego?
Pociąg zaraz nadjedzie. Biegnijcie, jeszcze zdążycie. Za
tymi brzozami znajduje się budynek stacji. Pośpieszcie,
jeszcze zdążycie!
Udałem, że rzeczywiście się śpieszę. Poprawiłem torbę
na plecach, aby prędzej pozbyć się natręta. Pociąg nie
przyjechał. Po południu zachciało się mi jeść. Nic nie miałem przy sobie. W kieszeni zostało mi kilkanaście złotych.
Za przestankiem kolejowym wstąpiłem do bufetu. W pomieszczeniu tym było parno. Muchy całymi rojami siadały
na resztkach produktów.Za stolikiem w kącie, gdzie pada-
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ło mniej światła, siedziało kilku podchmielonych osobników i coś głośno gwarzyli.
– Ja ci, Stefanie, mówię, że tak nie będzie! – jeden z nich
prawił. Zwiesił bujną, zmierzwioną czuprynę nad szklanką
wódki i co chwilę szturchał swe¬go kompana.
– Czego nie będzie? – pytał drugi.
– Oni stąd pójdą. Ja tobie, Stefanie, mówię, że pójdą.
– Niby kto ma iść?
– A czy ty nie wiesz? Przecież nie jesteś dzisiejszym człowiekiem? Oni!
– Do jasnej cholery, jacy oni? – krzyczał zaspany mężczyzna.
– Niech powie ci ten facet – pokazał ręka na mnie. On
lepiej wie!
– Jeśli on nie wie, to ja ci powiem, kto ma stąd wiać – odezwał się trzeci osobnik z czarną czupryną.
– Bolszewicy muszą stąd wiać – dodał śliniąc się.
– Ach tak – odparł czwarty. – Wiedziałem, że oni pójdą!
– Oni sami stąd nie wyjdą! – obruszył się osobnik i co
chwilę łykał ze szklanki jakiś kolorowy płyn.
– Będą wiać, chociaż nie ma Dziadka... On z nimi poradziłby sobie i teraz, jak kiedyś pod Warszawą. W kalesonach, bracie, uciekali. I co ty na to? – pytał podchmielony
mężczyzna ze zmierzwionymi włosami.
Po chwili do bufetu wszedł żołnierz, który legitymował
mnie w drodze.
– Co, nie pojechaliście? – zapytał zdziwiony.
– Pociąg nie przyjechał – odparłem i prędko wyszedłem
głodny z bufetu, bo nie zdążyłem kupić nawet bułeczki.
Słońce wisiało już nad lasem, kiedy dostałem się do małego miasteczka. Tu szukałem wzrokiem gospody. Ponieważ do dzieci miałem zaufanie, zapytałem napotkanego
chłopczyka: – Gdzie można kupić chleba i mleka?
– O tam – pokazał paluszkiem drewniany domek z okiennicami.
Wstąpiłem do środka. Za bufetem stała otyła kobieta w
białym fartuchu. Przy stolikach, nakrytych poplamionymi
i brudnymi obrusami, siedzieli konsumenci. Wrzało tu jak
w ulu. Jeden drugiemu nalewali do szklanek po musztardzie wódkę. Przy jednym stoliku mężczyźni całowali się
zaślinionymi ustami, że zrobiło się mi się słabo. Ledwie
nie zwymiotowałem. Przy drugim skrzypiącym stoliku siedziała jakaś otyła, z czerwoną od alkoholu twarzą kobieta
i co chwilę grzmiała: – A co, nie mówiłam, że ona cię zdradza, ta łachudra, ta wiedźma! W gospodzie było gwarno
i być może kobieta chciała przekrzyczeć pijanych.
– Ja ci mówię, że ona cię zdradza, a tyś głupi, byłeś jej
wierny jak pies – w dalszym ciągu dowodziła skrzeczącym głosem. Tyś jej oddawał wszystkie pieniądze, cały
zarobek, a ona trwoniła go z innymi mężczyznami. Nie
chciałeś żyć ze mą, teraz rób, co chcesz. Jak tak dalej
pójdzie, to zostanie ci, Mateuszu, tylko torba i kij?
– Nic na to nie poradzę – odezwał się po chwili mężczyzna
z załzawionymi od alkoholu oczyma. Niech sobie zdradza,
ja sam wychowam dzieci. Wezmę rozwód i basta!
Widocznie te słowa podobały się kobiecie, bo poruszyła
się na krześle, wstała, podsunęła bliżej musztardówkę
i głośno zaproponowała:
– Mateuszu, jeszcze po jednym.
– Oczywiście.
Kobieta nalała do szklanki wódki.
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– No to cyk, ale do dna! – zachęcała swego towarzysza.
– Za ten rozwód! – dorzucił ochrypłym od alkoholu głosem.
Widząc i słysząc, co działo się w tym pomieszczeniu,
wyszedłem głodny na podwórko. – Nie poznaję ludzi,
wszystko się zmieniło – myślałem z niepokojem. Parę lat
po wojnie było mniej pijaków. Co się stało? Bałem się ludzi. Więzienie odcisnęło piętno na mojej świadomości –
rozmyślałem – rozmyślałem w duchu – czyżby wszyscy
byli źli? Być może nie wszyscy są agentami i donosicielami. Ale ostrożność nigdy nie zaszkodzi. Postanowiłem
nocować w polu, bo wieczór był pogodny, ciepły, a słońce
zachodziło wśród baśniowej zorzy. Można było wstąpić
do pierwszej lepszej z brzegu chaty, opowiedzieć o sobie, poprosić o kawałek chleba. Być może znalazłaby się
jakaś litościwa osoba? Jednak nigdy nikogo w życiu nie
prosiłem. Wolałem dać żebrakowi jałmużnę, a przyjąć od
kogoś kawałek chleba uważałem za czyn upokarzający.
Przecież byłem młodym człowiekiem, kawalerem.
Wolałem głodować. Licho nie śpi. W przypadkowej chałupie miasteczkowej można natrafić na agenta. Ten powiadomi kogo trzeba. Wylegitymują. Być może zatrzymają na
noc w posterunku. I po co mi to? Czy mało nacierpiałem
się w więzieniu?
Na polu wśród łanów dojrzewającego zboża, czułem się
bezpieczny. Tu nie ma ludzi. Nikt mi krzywdy nie uczyni.
Wydostałem z torby więzienny kożuch. Rozesłałem go na
szerokiej miedzy i położyłem się do góry twarzą, wpatrzony w niebo. Odmówiłem tu pacierze, tak, jak miałem w
zwyczaju. Nie mogłem zasnąć. Głód dawał znać o sobie.
Źle zrobiłem, że nie kupiłem chociaż jednej bułeczki w
ostatniej gospodzie. Nad moją głową wisiały bujne kłosy
żyta. Warto z tych kłosów wyłuskać ziarna. Można w ten
sposób zaspokoić głód. Ziarna były miękkie, wodniste,
jeszcze niedojrzałe, ale jadłem je ze smakiem. Byłem teraz szczęśliwy. Leżałem na kożuchu i słuchałem ćwierkania koników polnych. Cisza panowała dookoła, tylko mała
żabka wskoczyła na mój kożuch i zatrzymała się dłużej.
Cieszyłem się z tego. Sen w dalszym ciągu nie nadchodził. Przed oczyma stały mroczne cele, żelazne kraty
w małych okienkach. Słyszałem brzęk kluczy w odmykanych i zamykanych drzwiach, pogardliwe wyzwiska, łajanie i krzyki straży więziennej. To dobijało mnie do reszty.
Nie wierzyłem, że jestem wolnym człowiekiem, mogę leżeć na polu wśród łanów zbóż i słuchać ćwierkania koników polnych, wąchać aromat kwiatów i ziół, oddychać
świeżym powietrzem. Byłem teraz szczęśliwym człowiekiem. Za dane mi szczęście zacząłem odmawiać wszystkie pacierze, jakie tylko znałem na pamięć. Dochodziłem
do wniosku, że człowiek może uczynić wiele krzywd innej osobie. A społeczeństwo jest naszpikowane agentami. Nie wiadomo, gdzie jest dobra istota, a gdzie znajduje się szpicel. Cele więzienne też były niebezpieczne.
W każdym pomieszczeniu znajdował się kapuś i trudno
było go rozszyfrować. Agent prowokuje, pragnie dowiedzieć się, co kto myśli, aby potem donieść, gdzie trzeba. Za takie usługi donosiciel otrzymuje lepsze warunki
za kratami, korzysta z częstego pisania listów do domu,
otrzymuje paczki żywnościowe z domu, chodzi na dłuższe spacery po więziennym dziedzińcu A na wolności?
Za swoje usługi dostaje wynagrodzenie pieniężne. Sprze-
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daje duszę diabłu. Cieczy się, że kogoś oskarży, fałszywie doniesie. Cieszy się, że kogoś wsadzi do więzienia.
Taki człowiek węszy wszędzie. Podsłuchuje na dworcach,
w restauracjach, poczekalniach, szpitalach, pociągach,
urzędach... Nawet stoi na nabożeństwie w kościele i po
kryjomu rejestruje kazanie księdza, by potem sprzedać
za judaszowe pieniądze.
– O Boże! – zajęczałem, leżąc na miedzy – oddal ode
mnie myśli, których nabawiłem się w czasie cierpienia,
oddal ode mnie agentów i szpicli, którzy wsadzili mnie na
długie lata do więzienia, strzeż od nich na drodze.
Gdy tak rozmyślałem, na horyzoncie zapalały się pierwsze poranne zorza Nadchodził poranek. Krótka lipcowa
noc ustępowała. Zaczęło widnieć. Ani na chwilę nie zmrużyłem oka. Nerwy dawały znać o sobie. Nie mogłem pojąć, co się ze mną dzieje. Jawa czy sen? Po blisko czterech latach katorgi znowu jestem wolnym człowiekiem.
Z zadumy wyrwał mnie głos dalekiego dzwonu kościelnego. Głos ten chwilami gasł, a czasami echem odzywał się
w pobliskich drzewach i krzakach. Łowiłem uchem jego
dźwięki i nie mogłem wywnioskować, z której strony płynie głos. Wlazłem na polną gruszę i patrzyłem w dal. Na
wzgórku spostrzegłem dwie wieże kościelne. Wstałem,
spakowałem kożuch do worka i ruszyłem w kierunku kościoła. Wstąpiłem na plebanię.
– Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
– Na wieki wieków! – odezwała się jakaś staruszka
w ogródku.
– Czy zastałem proboszcza?
– Owszem – odpowiedziała życzliwym tonem.
– Czy mogę widzieć się z księdzem?
– Pan być może z Mickunów? Ktoś miał z tej wsi odebrać
odpis metryki. Dokument gotowy, leży na stole!
– Nie – zaprzeczyłem – ja w innej sprawie.
– No dobrze. Proszę zaczekać. Powiadomię księdza.
Stałem w ogródku. Po chwili na ganku ukazał się staruszek w pocerowanej na łokciach, sfatygowanej sutannie.
– Czym mogę służyć? – zapytał ochrypłym, ale przyjemnym głosem.
– Zostałem zwolniony z więzienia...
– Oj! – jęknął – dzisiaj na plebanii była nocna rewizja. UB
szukała jakiegoś więźnia. Niech pan czym prędzej ucieka!
– Zaraz wyjaśnię, proszę wielebnego księdza – odpowiedziałem na jego przestrach. – Pozwalam sobie przedstawić swoje papiery, dokumenty mam przy sobie. Wszystko
w porządku. Nie mam czego się obawiać…
– Ach tak – uspokoił się nieco – widocznie poszukiwali
innego więźnia, proszę obejrzeć kartę zwolnienia. Ksiądz
nałożył okulary i zatopił wzrok w papierku.
Tyle lat pana trzymali – westchnął żałośnie.
– Jestem repatriantem z Wileńszczyzny...
– To być może skazali pana za przynależność do AK? –
przerwał duchowny.
– A skąd ksiądz wie?
– Wileńskich ludzi w naszych stronach tropią, gdzie się
da. Wsadzają do więzienia. Takie nastały czasy – westchnął znowu żałośnie. Dokąd młodzian podróżuje?
– Właściwie nie mam nikogo krewnego w kraju. Zamierzam jechać do Warszawy. Otrzymałem wiadomość, że
w stolicy przy ulicy Kawczej mieszka sąsiad z mojej wsi.
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Może uda się go odnaleźć – wyjaśniłem.
– Chyba chłopcze jesteś głodny? – zapytał uspokojony
ksiądz.
– Tak – przyznałem się szczerze.
– Proszę do środka.
Gospodyni widocznie przysłuchiwała się naszej rozmowie, bo zaczęła ustawiać talerze na czystym, białym obrusie.
– W więzieniu, chłopcze, głodowałeś i żołądek nie jest
przyzwyczajony do wszelkiego pożywienia, a zwłaszcza
potraw mięsnych, dlatego radzę – mówił ksiądz – spożywać lekkostrawne potrawy, aby unikać biegunki.
Zajadałem z apetytem ser twarogowy, bułeczki i zapijałem gotowanym mlekiem.
– Radzę ci, chłopcze – powiedział ksiądz – w czasie podróży w wagonie nie rozmawiaj z byle kim, nie narzekaj
na warunki więzienne. Nie bądź wylewny w rozmowie, bo
wszędzie roi się od szpicli i różnej maści agentów, naiwny
i szczery człowiek ginie w tych strasznych czasach.
– O tak! Dziękuję księdzu proboszczowi za przestrogę –
odpowiedziałem pokornie i zwierzyłem się, że nawiedza
mnie mania prześladowcza. W każdym człowieku widzę
agenta. Wiem, że są jeszcze porządni ludzie, ale jestem
bardzo ostrożny.
– Przecież cały ten system opiera się na donosicielstwie
i kłamstwie – zauważył proboszcz. – Za wzór stawia się
pioniera Morozowa, który doniósł na swoich rodziców,
wskutek czego ojciec dziecka poszedł na katorgę. Buduje się mu na wschodzie pomniki. W szkołach uczą, aby
dzieci brały wzór z Morozowa i donosiły na swoich rodziców. Piekielne czasy – zauważył z troską ksiądz. – Ale
nie traćmy nadziei, że będzie lepiej na polskiej ziemi, bo
mamy na Jasnej Górze Królową, która podniesie naród
z upadku.
Pokrzepiony pożegnałem plebanię z jej miłym, jakże drogim sercu duchownym. Wlokłem się do najbliższej stacji kolejowej, aby odjechać do Warszawy, w której nigdy
w życiu nie byłem. Kupiłem bilet i zająłem miejsce w przedziale osobowego pociągu. Wypchana, zgrzebną torbę
ułożyłem na górnej półce.
– Panie – odezwała się pogardliwie jakaś kobieta – tylko
ostrożnie z tym brudnym bagażem! Pan zanieczyści moją
walizkę!.
Nic nie odpowiedziałem, tylko odsunąłem swoja torbę
na bok. Uspokojona podróżna zajęła się czytaniem i nie
spoglądała na mnie. Po przeciwnej stronie, przy oknie
siedział jakiś oficer w mundurze podporucznika piechoty.
Podobne mundury w latach pięćdziesiątych nosili funkcjonariusze UB.
– Pan chyba z więzienia? – zagadnął.
– A skąd pan wie?
– Widać jak na dłoni. Głowa ostrzyżona, twarz blada.
– No tak – odpowiedziałem.
– Długo siedzieliście?
– Długo.
– Za co?
– Za jakieś tam sprawy!
– Mocno nadepnęliście komuś na odcisk?
– Mocno.
– A ten człowiek żyje?
– Żyje.
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– To z pana chwat! – pochwalił oficer. – A gdzie jedziecie?
– Do Warszawy.
– Tak myślałem – mówił podporucznik – że jesteście ze
stolicy. Tamtejsi chłopcy nie dadzą sobie w kaszę dmuchać!
– A dobrze was karmili? – zapytał i wnikliwiej przyjrzał się
mojej twarzy. – Dobrze.
– Nie bili w śledztwie?
– Nie.
– A sędziowie sprawiedliwi, jesteście zadowoleni z wyroku?
Nic nie odpowiedziałem i sięgnąłem ręka na półkę, aby
dostać swoją torbę.
– Tu wysiadacie, a mówiliście, że jedziecie do Warszawy?
– obruszył się oficer.
– Muszę po drodze odwiedzić krewnych – skłamałem, bo
zauważyłem, że natręt w podróży nie da spokoju.
Wyczułem, z kim mam do czynienia. Poszedłem wzdłuż
korytarza i szukałem przedziału, gdzie siedzą kobiety.
Przy oknie drzemała staruszka w wiejskiej chustce, obok
niej siedział jakiś chłop. Zająłem miejsce obok staruszki. Tutaj nikt ze mną nie rozmawiał i nikt o nic nie pytał.
Cieszyłem się, że mogę podróżować w takich warunkach.
Stale bałem się czegoś, prześladowali mnie agenci. Obawa przed nimi zakodowana w sercu była nie do pokonania. Przeczuwałem, że muszę udać się do lekarza. Być
może znajdą się jakieś środki na tą chorobę. Gdy ktoś
o coś pytał, krew uderzała mi do głowy, język plątał się
w ustach, ogarniał mnie strach. Nikomu nie wierzyłem,
w każdym niemal człowieku widziałem agenta UB. Co się
ze mną dzieje? – pytałem sam siebie. Najlepiej czułem
się w samotności. Strach wtedy ustępował, wiedziałem,
że nikt mnie nie aresztuje, nie będzie prowokował i o nic
nie pytał.
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Przed Warszawą wszedł do przedziału młodzian. Zmierzył mnie wzrokiem, popatrzył wnikliwie na moją twarz
i odezwał się sam do siebie.
– Wszystkiemu winien Stalin, że ludzie siedzą w więzieniach. Swoich wysłał w tajgi Syberyjskie, a teraz wziął się
za Polaków!
Odwróciłem głowę w druga stronę i udawałem, że nic nie
słyszę.
Młodzian uśmiechnął się, popatrzył na mnie i zapytał:
– Czego się pan boi? Swoich ludzi nie musi pan się bać –
dodał z zagadkowym wyrazem twarzy.
Milczałem i udając, że nie słyszę, grzebałem w kieszeniach.
– Czy pan głuchy? – pytał natarczywie podróżny.
Nic nie odpowiedziałem.
– Czego pan chce od spokojnego podróżnego – odezwał
się jakiś obudzony w kącie przedziału mężczyzna.
– Ja niczego nie chcę, tylko pytam – odezwał się młody
człowiek.
– Do kogo pan kieruje te prowokacyjne słowa? – pytał
podróżny o końskiej twarzy. – Znam snę na takich rzeczach. Niejednego wsadziliście do więzienia. Pan jest
zbyt młodym człowiekiem, żeby prymitywnie prowokować. Musi pan jeszcze długo uczyć się swego zawodu
w Legionowie. Oj, znamy się na takich sztuczkach, oj znamy. Przyczepił się pan do człowieka i chce go powtórnie wpakować do więzienia!
– Niech pan stuli pysk! – krzyknął z pianą na ustach młodzian. – Mam już dosyć pańskich uwag!
Nastąpiła chwila milczenia. Podróżny o końskiej twarzy
siedział teraz spokojnie. Spoglądałem na niego z wdzięcznością, że obronił mnie przed tym intruzem. Pociąg zbliżał
się do Warszawy. Odetchnąłem z ulgą.
ѥѥ
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POECI POLSCY Z WILEŃSZCZYZNY
Maria Jakubowska

Maria Jakubowska urodziła się w Podbrodziu
na Wileńszczyźnie. Jej pochodzenie związane jest
z maldziuńską linią starego rodu Szylkinów. Polską
szkołę średnią ukończyła w Podbrodziu i jako najlepsza
absolwentka otrzymała państwowe stypendium na studia w Polsce, gdzie ukończyła wydział początkowego
nauczania na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie
pracuje jako wychowawca w domu dziecka w Podbrodziu. Zainteresowanie literaturą piękną przejęła od ojca
Stanisława Szylkina, miłośnika poezji. Pisze wiersze
dla dzieci oraz współpracuje z polskim zespołem ludowym „Żejmiana”. Drukowała utwory poetyckie w polskojęzycznej prasie na Litwie oraz w prasie polskiej.

Rodzinny dom
Rodzinny dom, gdzie stare piece,
Podłoga skrzypi, zegar płacze,
Nie słychać gwaru, śmiechu dzieci
I tylko serce się kołacze.

Nie zapominaj...
Nie zapominaj swych korzeni,
Skąd babcia, dziadek, gdzie chata stała...
Gdy miną lata i wszystko zmienią
Niech tli się w sercu ta iskra mała.
Tam była studnia, a tam stodoła.
Tą drogą ojciec po wodę chodził,
On jeszcze słyszy, jak babcia woła:
„Włóż czapkę, synku, bo niepogoda”.
A tam, za płotem, był dom wujaszka...
Niczego nie ma i tylko wiosną
Tu śpiewa słowik, ta wdzięczna ptaszka
I bzy, jak dawniej, tu jeszcze rosną.
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Tu meble stare, zasmucone,
Że nikt nie siada, nie otwiera,
A tak by jeszcze chciały one
Dla ludzi żyć, a nie umierać.
Biegały kiedyś małe nóżki,
Przyjeżdżał syn do starej matki,
Płakała ona do poduszki,
Do miasta gdy przywieźli dziatki.
Już nie ma ojców, pośród sadu
Dom chyli czapkę-dach ku ziemi,
A prędko i nie będzie śladu,
Że coś tu było. Szumią drzewa...
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Płonie ogień

Ojcze!

W moim sercu płonie ogień
Ten, co matka zapaliła,
Moja dusza pełna wspomnień
Tego, co najlepsze było.

Ojcze! Co tuliłeś mnie do snu,
Kolanka zbite całowałeś
I biegłeś spotkać mnie co tchu
Wieczorem ciemnym gdy wracałam.

Dobre myśli, miłe słowa
Darowała od kołyski,
Gdy pękała z bólu głowa –
Ona była przy mnie blisko.

Twa głowa pełna pięknych myśli,
A ręce pracy się nie boją,
Co mogę dać ci? Proszę Boga,
By dłużej dał nam pobyć z sobą.

Gdy mnie życie w proch miażdżyło,
Gdy nie było czym oddychać,
Moja matka dla mnie żyła
Wierząc we mnie, dając siły!

Ojczulku miły! Choć nie zawsze
Przy tobie byłam, a mogłam pobyć,
Nie zawsze słowa twe słyszałam,
Lecz co pamiętam – nie zapomnę!
Tatuniu drogi! Nie jest tak prosto,
Nie zawsze łatwo żyć w przyjaźni,
Lecz ciebie kocham, kocham mocno.
Bo cały świat tak chciałeś dać mi.

A są...

Jabłoń

W błękicie nieba, w zieleni trawy
Mieszkają anioły, których nie znamy
Nie widać ich skrzydeł, nie czuć dotyku
Nie mają odbicia w srebrzystym strumyku
A są.

Za okienkiem moim jabłoń – narzeczona
Różowego jedwabiu chmurką otulona
Marzyła w majowy, złoty poranek
O szczęściu, macierzyństwie i plotła wianek.

W czerni ziemi, w liściach martwych
Cienie, które zobaczy nie łatwo
Szepcą bezgłośnie, spadają kamykiem
Nie słychać ich krzyku
A są.
Wśród brył zimnych, szarych
W chatach starych, omszałych
Mieszka sześć miliardów dusz
Nie znamy ich wcale, cóż...
A są!

Minął tydzień i drugi, opadły płatki,
Smukła jabłoń – sąsiadka już została matką.
Kołysała maleńkie, zabawne jabłuszka,
Którym biły czerwcowe, gorące serduszka.
Obiecała matula od spiekoty chronić,
Zakrywała od deszczu zielonymi dłońmi.
I poiła swe dziatki czarodziejskim sokiem,
Kołysankę śpiewała dla nich przed zmrokiem.
Minął tydzień i drugi, a już jabłoń-matka
Szykowała w drogę swoje dzieci jabłka.
Rumiane i zdrowe do trawy padały
Moja córka i synek owoce zbierały.

Opracowanie i wybór wierszy: Henryk Szylkin

ѥѥ
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W KRĘGU IDEI SPOŁECZNYCH I RELIGIJNYCH
Jan Nowik

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I POJEDNANIE
XII
Przedstawiamy wybrane teksty i wypowiedzi
z działalności organizacyjnej i publicystycznej śp. Jana
Nowika. B. Redaktora Naczelnego Nad Odrą. Tytuł Odpowiedzialność i Pojednanie odsyła do przewodniej idei
Jego refleksji prawno-społecznej, którą promował w założonym przez siebie biultynie Nasz Wybór, będącym
Aneksem do miesięcznika ,,Nad Odrą”. Redakcja
Szanowni Czytelnicy Dwumiesięcznika Nowy Przegląd Wszechpolski oraz Miesięcznika Nad Odrą
I. Zdecydowaliśmy się odnośnie Miesięcznika
Nad Odrą drukować go w nowej okładce zlecając wykonanie całości podobnie jak Nowy Przegląd Wszechpolski
dla profesjonalnej drukarni. Ten numer przekazujemy do
rąk Czytelników, którzy są nabywcami Nowego Przeglądu Wszechpolskiego jako egzemplarz promocyjny, bez
obowiązku zapłaty, ale bylibyśmy wdzięczni za potwierdzenie chęci nabywania następnych numerów, bądź to w
prenumeracie bądź w zbiorowym zakupie, sygnalizując to
tym osobom, które rozprowadzają NP W. Każdy datek na
Fundusz Prasowy jest mile widziany, by utrzymać się na
rynku wydawniczym.
II. Okładka niniejszego numeru Nad Odrą opatrzona została obrazami odnoszącymi się do początków
Ery Jagiellońskiej dla podkreślenia jak wielką mądrością
polityczną kierowały się osoby trzymające ster Państwa
Polskiego i jak ten nie Polak - bo Litwin, i ta młodziutka
Jadwiga, dziecko jeszcze, wychowywana poza polskim
dworem królewskim, potrafili oboje okazać światu co to
znaczy pojęcie służby dla narodu, nad którym przyszło im
panować. Panowanie a jednocześnie służba. Widać wyraźnie, że ówczesne Średniowiecze było bardziej światłe,
a moralność głęboko zakorze¬niona w Dekalogu. Dzisiejsze czasy są pełne niesmaku z powodu bezkarności tych,
którzy zaliczają się do elity, ale nie mogą do niej należeć,
bo moralnie nic nie znaczą.
III. Przysięgi składane na wierność Rzeczypospolitej ze słowami: „TAK MI DOPOMÓŻ BÓG.” przez tych,
którzy dostąpili najwyższych urzędów, nic dla nich już nie
znaczą. Dobre chęci mijają się z brudnymi metodami,
a cel uświęca środki. Pycha i buta oraz drwiące uśmiechy i gesty odbiegają znacząco od prawzorów wielkich
Polaków, a także i tych obcych, którzy służyli Narodowi
Polskiemu i mieli w sobie więcej polskości, niż ci obecni
pseudo Polacy, służący nie wiadomo jakim i czyim interesom. Brudne okoliczności śmierci Barbary Blidy, które
raczej skłaniają do podejrzeń czy naprawdę popełniła
ona samobójstwo, a także brudne okoliczności montażu
prowokacji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi do
popełnienia przestępstwa płatnej protekcji - budzą obrzydzenie. Brak rzetelnego i uczciwego wyjaśnienia tych obu
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spraw przed zarządzeniem wyborów, ale bezwzględnie
przed samymi wyborami powinny obciążać bezwzględnie
Prawo i Sprawiedliwość, pozbawić także publicznego zaufania dla Platformy Obywatelskiej za próbę nakłaniania
do wcześniejszych wyborów, bez wyjaśnienia tych w/w
kwestii przed wyborami. Jeśli więc wybory mają być plebiscytem, to na NIE: dla Prawa i Sprawiedliwości, pomimo ich pięknych słów i gestów, również i dla Platformy
Obywatelskiej za tę próbę wspólnego manipulowania wyborcami oraz i dla postkomunistów, bo nie rozliczyli się ze
swoją przeszłością. Teczki skrupulatnie przechowywane
w IPN, który to Instytut nie ujawnił sprawców prześladowań Polaków od 1939 roku po rok 1989 jest znamienne.
Lustracja, która ujawnia ofiary zmuszone do współpracy
z tajną policją chociaż osoby te niczego złego nie uczyniły; polowanie na członków PZPR należą¬cych do szarej
3-milionowej nic nie znaczącej masy, i gdy z przynależności do PZPR czyni się zarzuty, chociaż wiadomo, że
funkcjonariusze SB w dużej liczbie nie należeli do PZPR,
by mieć czyste konto w środowiskach patriotycznych, bowiem zostali oni potem ulokowani w strukturach „Solidarności” na poważnych funkcjach - zmuszać powinna nas
wszystkich już dzisiaj do doszukiwania się zła płynącego
raczej z przynależności do masonerii różnych rytów i innych nie-formalnych grup nacisku.
IV. Skoro wybory mają być plebiscytem proponujemy naszym Czytelnikom odnowić kontakty z ludźmi
godnymi zaufania społecznego, by w obwodach głosowania skrupulatnie zarejestrować wyniki głosowania i przekazywać w kserokopiach do wiadomości, bo może uda
się wtedy równolegle z komisjami wyborczymi podliczyć
wyniki głosowania i porównać jaki jest stopień rozbieżności pomiędzy zarejestrowanymi wynikami głosowania w
obwodach po zamknięciu lokali wyborczych w stosunku
do późniejszych sprawozdań PKW, by wyeliminować wątpliwości, że nie zaistniały „błędy” w komputerowym zbiorczym systemie danych.
						
,,Nasz Wybór”, (kwiecień-czerwiec 2007) Redakcja „Nad Odrą”

ѥѥ
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W KRĘGU IDEI SPOŁECZNYCH I RELIGIJNYCH
Zofia Gerstenkornowa

RODZINA I JEJ ZNACZENIE W SPOŁECZEŃSTWIE
Rodzina jest to podstawowa grupa społeczna złożona z małżeństwa i jego dzieci oraz najbliższych krewnych
każdego z małżonków. Istotą tego pojęcia są dwa rodzaje więzi: małżeńska i rodzicielska. Rodzina występuje
we wszystkich społeczeństwach, epokach i formacjach
społecznych. Spełnia w życiu społeczeństwa wiele podstawowych funkcji. Najważniejsze z nich to: prokreacja,
tj. zapewnienie ciągłości biologicznej społeczeństwa, socjalizacja, tj. wprowadzenie młodego pokolenia w system
wartości, norm i wzorów obowiązujących w danej społeczności, a także nauczenia określonych umiejętności
potrzebnych do życia w społeczeństwie, utrzymywanie
ciągłości kulturowej społeczeństwa przez przekazywanie
dziedzictwa kulturowego następnym pokoleniom, wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego, organizowanie życia swoich członków, zapewnienie im właściwego
wychowania, wykształcenia, bezpieczeństwa, pomocy
wzajemnej i opieki w przypadku choroby, starości itp.
Rodzina jest naturalną społecznością, w której mężczyzna i kobieta są wezwani do daru z siebie w miłości
i przekazywania życia. Poważnym problemem demograficznym jest ogromny spadek dzietności małżeństw.
Wskaźnik dzietności w Polsce jest jednym z najniższych
w Europie. Przez ostatnie lata Polki rodzą mało dzieci.
Dla utrzymania równowagi liczebnej społeczeństwa konieczne jest, by w skali kraju tak zwany współczynnik
dzietności, tj. średnia urodzeń przez kobietę wynosił 2,15,
tzn. gdy na 100 kobiet w wieku 15-49 lat przypada średnio 215 dzieci. Jest to wartość graniczna. Poniżej zaznacza się wyraźny spadek ludnościowy (u nas od 1995 r.).
W Polsce jeszcze w 1983 r. wynosił on 2,3, a w 2003
r. już 1,3, w 2006 r. nawet 1,267 (Rocznik Demograficzny GUS). W 2010 r. w Polsce współczynnik dzietności
wyniósł 1,38 (w miastach 1,31, na wsi 1,49). Najwyższy
współczynnik dzietności w Unii Europejskiej odnotowano
w Irlandii 2,07, następnie we Francji 2,0, w Wielkiej Brytanii 1,96. Najniższy współczynnik był na Łotwie: 1,3, na
Węgrzech i w Portugalii 1,32, w Niemczech 1,36. Przyczyny tego stanu są różne. Stosunkowo mało się o nich
mówi i pisze. Nie preferuje się zawodów dla kobiet, które mogłyby pracę zawodową godzić z życiem rodzinnym
i posłannictwem macierzyńskim. Przepracowałam 40 lat
z młodzieżą w uczelni i szkole średniej, a uważam życie
rodzinne i macierzyństwo za najważniejszy „zawód” czy
karierę na świecie.
Socjalizacja trwa przez całe życie człowieka. Na jej
drodze człowiek poznaje społeczne normy postępowania
i kształtuje swoją osobowość. W realizacji tego procesu
dużą rolę odgrywają wzorce osobowe, formy wynagradzania i karania, pouczenia słowne, np. przez media,
i pisemne, np. przez prasę i literaturę. Socjalizacja niesie
także pewne niebezpieczeństwa. Zbyt daleko posunięta
interwencja państwa może zagrażać osobistej wolności
i inicjatywie, np. w Chinach nie wolno posiadać małżeństwu więcej niż jednego dziecka.
Proces socjalizacyjny w rodzinie w różnych krajach
odbywa się różnie i z rozmaitym skutkiem.
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Może być wpajany człowiekowi nie tylko przez osoby wychowujące (rodzice), ale także przez instytucje społeczne i państwowe (takie jak szkoła lub Kościół) oraz przez
media.
Formy rodziny zmieniają się z upływem czasu i uzależnione są od typu społeczeństwa, epoki historycznej,
poziomu cywilizacyjnego, rodzaju przyjętej religii, panującego ustawodawstwa itp. Rodzina przybiera różne formy:
ze względu na liczbę współżyjących ze sobą członków
(zazwyczaj pod jednym dachem i tworzących jedno gospodarstwo domowe); wyróżnia się rodzinę pełną, składającą się z męża, żony, dzieci oraz niepełną, w której
brak jednego z rodziców; ze względu na liczbę współżyjących ze sobą generacji; rodzinę małą, składającą się
z rodziców i dzieci oraz rodzinę wielką, utworzoną przez
co najmniej trzy generacje.
Mocna rodzina pod względem fizycznym, duchowym,
moralnym i intelektualnym stanowi bogactwo danego narodu. Każda rodzina powinna być zabezpieczona przez
odpowiednie prawa i stworzone dla jej bytu odpowiednie warunki zabezpieczające odpowiednią pracę, naukę,
wykształcenie młodego pokolenia i umożliwiające rozwój osobowy poprzez kulturę. Stan danej rodziny zależy
przede wszystkim od jej członków – rodziców i dzieci, od
ich wspólnego wkładu pracy, od ich odpowiedzialności.
Specjalną troską powinny być otoczone rodziny wielodzietne. Pismo święte oraz tradycyjna praktyka Kościoła
widzą w rodzinach wielodzietnych znak Bożego błogosławieństwa i wielkoduszności rodziców (Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK), artykuł 2373). Rodziny z osobami
niepełnosprawnymi i słabo radzące sobie w życiu powinny być otoczone troską społeczeństwa, odpowiednich instytucji społecznych i państwowych. Mówi o tym artykuł
2208 KKK: „Rodzina powinna żyć w taki sposób, by jej
członkowie otaczali troską i pomocą młodych i starych,
osoby chore lub upośledzone oraz ubogich. Wiele rodzin
w pewnych sytuacjach nie jest w stanie udzielać takiej
pomocy. Wtedy inne osoby i rodziny oraz – w sposób pomocniczy –społeczeństwo powinny zatroszczyć się o ich
potrzeby”. W artykule 2209 KKK czytamy:
„Rodzinie powinny pomagać i ochraniać ją odpowiednie instytucje społeczne. Tam gdzie rodziny nie są w stanie wypełniać swoich funkcji, inne społeczności mają obowiązek pomagać im i wspierać instytucję rodziny. Zgodnie
z zasadą pomocniczości większe wspólnoty nie powinny
przywłaszczać sobie jej uprawnień czy też ingerować
w jej życie”. Zgodnie z tym państwo nie powinno narzucać rodzicom wbrew ich woli bardzo wczesnego obowiązku szkolnego lub przymusowego niezwykle wczesnego
wychowania przedszkolnego, jak to jest np. w Hiszpanii
z obowiązkiem dla dzieci już od trzeciego roku życia. Następny artykuł KKK stwierdza, że „władze cywilne powinny uważać za swój pierwszorzędny obowiązek „uznawanie prawdziwej natury” małżeństwa i rodziny, ochronę ich
i popieranie, strzeżenie moralności publicznej i sprzyjanie
dobrobytowi domowemu”. Mówi o tym także Jan Paweł
II w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio (z 22 li-
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stopada 1981 r.) , 46. Szczegółowe obowiązki wspólnoty
politycznej wobec rodziny wymienia artykuł 2211 KKK.
Każdy światły obywatel powinien się z tym zapoznać.
Dlatego dostatecznie długie urlopy macierzyńskie, becikowe, dodatki rodzinne, nie są żadną łaską rządzących,
a ich zwykłą powinnością wobec swego społeczeństwa.
Te partie, które stoją w opozycji wobec tak elementarnych zasad prawnych, o charakterze moralnym, należy
uznać jako aspołeczne i ignorujące interes polski. Ogólna
atmosfera w kraju powinna sprzyjać rodzinie. Odpowiednia propaganda przez media, radio i telewizję, kino i teatr,
prasę, odczyty, powinna być nastawiona na sprawy rodzinne. Dość często bywa, że programy lansują tematykę
sprzyjającą rozbiciu rodziny. Państwo składające się ze
słabych, rozbitych rodzin nie rokuje przyszłości i skazane
jest prędzej czy później na zagładę.
Stałość i życie w związkach rodzinnych stanowią podstawę bezpieczeństwa i braterstwa w społeczeństwie.
Rodzina jest wspólnotą, w której od dzieciństwa można
nauczyć się wartości moralnych, miłości bliźniego i ojczyzny. Życie rodzinne jest wprowadzeniem do życia
społecznego. Na rodzinie ciąży duża odpowiedzialność.
Rodzice pierwsi są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci. W miarę możliwości mają oni obowiązek zaradzać potrzebom materialnym i duchowym swoich dzieci.
Dzieci są zobowiązane wobec swoich rodziców do szacunku, wdzięczności, właściwego posłuszeństwa i pomocy. Sprzyja to harmonii całego życia rodzinnego. Władza
publiczna jest zobowiązana do poszanowania podstawowych praw osoby ludzkiej i warunków korzystania z jej
wolności.
Wśród wielu rodzin w Polsce uwidaczniają się czynniki, które powodują kryzys rodziny, np. niski status ekonomiczny, bezrobocie, alkoholizm, nikotynizm i inne uzależnienia. Poza tym praktykowanie negatywnych zachowań
zdrowotnych (nieodpowiednie żywienie, brak aktywności
ruchowej) oraz niedostateczne przeznaczanie przez rodziców czasu na problemy dzieci. Kryzys rodziny powoduje również: brak rodzinnej wspólnoty, więzi uczuciowej
i zainteresowania problemami dzieci, brak kontaktu rodziców ze szkołą, brak zainteresowania wolnym czasem
dzieci, nieświadomość tego co czytają, co oglądają w telewizji i w komputerze, w jakim przebywają towarzystwie
poza domem. Rodzice często nastawieni są na zdobywanie pieniędzy i zainteresowani są sami sobą (konsumpcyjny styl życia).
Rzetelni uczeni socjologowie zgodnie podkreślają, że
małżeństwo jest najlepszym środowiskiem dla rozwoju
dziecka, oraz że żadna inna forma nie jest przez jakiekolwiek społeczeństwo bardziej ceniona niż formalne małżeństwo, realizujące cele prokreacyjne, wychowawcze,
ekonomiczne i światopoglądowe. Osoby decydujące się
na małżeństwo biorą na siebie odpowiedzialność jednostkową i społeczną, tę odpowiedzialność przekazują następnemu pokoleniu, a ujawnia się ona nie tylko w życiu
rodzinnym, ale także wspólnotowym, społecznym i państwowym. Załamujące się, pękające związki małżeńskie
wróżą niedobrze państwu. Jest to bardzo niepokojące
zjawisko. W 2006 r. na 1000 mieszkańców przypadało w
Polsce 5 zawieranych małżeństw i 1,5 rozwodów. Dla porównania: Azerbejdżan 7,5 – 0,8, Austria 4,7 – 2,4, Belgia
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4,2 – 3,0, Niemcy 4,8 – 2,6, Francja 4,3 – 2,1, Rosja 6,8 –
4.4, Szwecja 4,8 – 2,2, W. Brytania 5,1 – 2,7, Włochy 4,3
– 0,7, Ukraina 5,9 – 3,7, Chiny 6,3 – 1,0, Izrael 6,7 – 1,3.
Największym złem, niszczącym normalny rozwój rodziny, jest płynąca z Zachodu moda na tak zwaną kohabitację, czyli na związek i zamieszkiwanie razem dwóch
osób płci przeciwnej w niezalegalizowanym związku jak
mąż i żona, to znaczy bez ślubu wyznaniowego, a nawet
cywilnego. KKK w artykule 2390 nazywa opisaną tu sytuację „wolnym związkiem” i określa go jako sytuację, gdy
mężczyzna i kobieta odmawiają nadania formy prawnej
i publicznej współżyciu zakładającemu intymność płciową. Kohabitacja jest związkiem najczęściej „na próbę”,
opartym na relacjach przypadkowych, bardzo rzadko stałych. Związki te rozpadają się najczęściej po roku czasu,
a jeśli z tego związku rodzi się dziecko, to nie ma zagwarantowanej opieki jemu należnej. W małżeństwie,
jeśli nawet następuje rozwód, można dochodzić prawnie
ustalonych zobowiązań, a w związku partnerskim jest to
bardzo trudne.
Badanie demograficzno-socjologiczne stwierdza, że
3/5 ankietowanych jest usatysfakcjonowanych ze swojego życia rodzinnego, a tylko 5% nie jest. A zatem, rodzina
i życie rodzinne wpływają pozytywnie na poziom zadowolenia człowieka, a najszczęśliwszą grupą są osoby w wieku 30-40 lat i posiadające dzieci. Jaki z tego wszystkiego
wniosek. Nikt nie wymyślił i nie wypraktykował lepszej
formy życia społecznego niż małżeństwo i rodzina. Dbałość o nienaruszalność, dobrobyt i rozwój prawidłowy tych
ważnych dla narodu instytucji i troska o nie jest podstawowym zadaniem państwa, Kościoła i wszystkich obywateli.
KKK w artykule 2202 stwierdza: „Mężczyzna i kobieta połączeni małżeństwem tworzą ze swoimi dziećmi rodzinę.
Ten związek jest uprzedni wobec uznania go przez władzę publiczną; narzuca się sam”. Na tle tak rozumianego znaczenia małżeństwa jest zrozumiały wymóg strony
kościelnej o wadze uznania sakramentu małżeństwa jako
aktu skutkującego cywilnym, prawnym stwierdzeniem
tego związku przez państwo. Możliwość taką przewidywał
już konkordat podpisany 28 lipca 1993 r. między rządem
polskim a Watykanem. Nowe przepisy regulujące te sprawy zostały wprowadzone w życie z dniem 15 listopada
1998 r. (Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r., Dz.U. nr 117, poz.
757). Nowożeńcy mają tylko obowiązek przedstawienia w
kościele zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (USC)
stwierdzającego, że nie ma przeciwwskazań prawnych
do zawarcia związku, a udzielający ślubu wyznaniowego
ma obowiązek zarejestrować w ciągu 5 dni fakt udzielenia
ślubu we właściwym USC, po to, aby związek wyznaniowy nabrał skutków cywilnoprawnych.
Kościół otacza rodzinę szczególną duszpasterską
troską. Trudno tu wyliczyć wszystkie inicjatywy, ale należy przytoczyć choćby kilka bardzo ważnych: poradnictwo
rodzinne i małżeńskie przy parafiach, kursy przedmałżeńskie, rekolekcje dla małżeństw, konferencje dla rodzin,
opieka Caritasu i Centrum Służby Rodzinie, starania
o życie nienarodzonych i ludzi starych i chorych, badania
naukowe i przygotowanie kadr ds. rodziny w Instytucie
Studiów nad Rodziną w Łomiankach pod Warszawą oraz
w Wyższej Szkole Społecznej i Medialnej w Toruniu, kate-
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chezy w Radiu Maryja oraz audycje w Telewizji TRWAM.
Szczególną wartością dla Kościoła i całej społeczności
katolickiej na świecie było opublikowanie „Listu do rodzin Gratissimam Sane” Ojca Świętego Jana Pawła II
z okazji Roku Rodziny 1994. Papież zawarł w tej publikacji cały potencjał swoich przemyśleń na temat rodziny
i jej znaczenia w życiu każdego społeczeństwa. Z treścią
tego niezmiernie ważnego dokumentu (18 stron) powinny

się zapoznać wszystkie rodziny katolickie oraz stowarzyszenia działające w tym kręgu zagadnień. Jest dostępny w Internecie pod: www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/
jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html.
Oby tylko nasze społeczeństwo zechciało dostrzec i docenić ten trud i z niego odpowiednio skorzystać.
ѥѥ

Zbigniew Dmochowski

REFLEKSJE PO MARSZU
Marsz pt „Obudź się Polsko” odbył się w Warszawie w dniu 29 września 2012r. Pół miliona Polaków
manifestowało na ulicach stolicy przeciwko dyskryminacji
TELEWIZJI TRWAM.
Dobrze, że coraz więcej ludzi woła, „Obudź się , Polsko”. Dobrze, że zawołaliście tutaj i przyszliście. Obudź
się Polsko! Obudź do prawdy i miłości społecznej! Powstań Polsko! – wezwał O.dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor
Radia Maryja.
Liczbę uczestników Marszu szacowały różne
media polskie następująco:
1) Radio RMF – 40 tysięcy,
2) Rzeczpospolita – kilkadziesiąt tysięcy,
3) Panorama – 100 tysięcy,
4) Organizatorzy – 200 tysięcy,
5) Nasz Dziennik – 500 tysięcy
6) Policja - 40 tysięcy
Niektóre media niemieckie liczbę uczestników Marszu
szacowały na 40 tysięcy ( podobno mając informacje od
polskich organizatorów Marszu).
Fragmenty wypowiedzi Ojca dr. Tadeusza Rydzyka Dyrektora Radia Maryja wygłoszone na zakończenie Mszy św. sprawowanej na placu Trzech Krzyży
przed Marszem w obronie Telewizji TRWAM „A więc do
dzieła z Bogiem i Maryją: informacja, formacja, organizacja, akcja. Każdy od dziś , od najmniejszego kręgu – rodziny, sąsiedztwa, wioski i miasta! Dla prawdy i miłości
społecznej!
Obudź się, Polsko! Obudź Polskę, Polaku!
Obudź się ,Polsko!
Bóg zapłać za wszystko. Kochani, dzisiaj Św. Michała Archanioła. Ten Michał Archanioł, który stoi na ołtarzu, to
jest dar od Ojca Świętego Jana Pawła II! Święty Michale
Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go
Bóg poskromić raczy, pokornie prosimy, a Ty , Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę
dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do
piekła.

cze ogromnego wysiłku, żeby dokonać zmiany. - Pamiętajcie, przed nami wielkie zadanie. W demokracji, szczególnie w tej demokracji niemalże pozornej – bo jak nie
ma pluralizmu mediów, to nie ma prawdziwej demokracji
– żeby zwyciężyć trzeba wielkiego wysiłku związanego
z codziennością, ale także związanego z tymi momentami decyzji, z wyborami, nie możemy pozwolić się oszukiwać…
W tym czasie, w którym żyjemy, wiele od nas
zależy, Pewne prawa mamy – mogliśmy się tutaj zgromadzić - i z tych praw korzystając , możemy zmienić Polskę, możemy doprowadzić do tego, że to zwycięstwo, to
dzisiejsze zwycięstwo – można powiedzieć zwycięstwo
etapowe – będzie zwycięstwem ostatecznym, że Polska
się zmieni ,że będziemy mieli Polskę nową, Polskę taką,
o której marzyli ci, którzy polegli, którą budował prezydent Lech Kaczyński, Polskę równych, wolnych obywateli, Polskę sprawiedliwości, w której uczciwi ludzie będą
mogli czuć się bezpieczni, wolni i szczęśliwi.
Fragmenty wypowiedzi Piotra Dudy przewodniczącego NSZZ „Solidarność”

Fragmenty wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego Prezesa PiS

Szczególnie interesowała mnie wypowiedź podczas Marszu przewodniczącego NSZZ „Solidarność”
Piotra Dudy. Zapewnił on, że „Solidarność” pamięta o postulatach sierpniowych, a postulat trzeci jest jasny: dostęp wszystkich do wolnych mediów. Dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy-deklarował Duda. Szef Związku zaznaczył,
że „Solidarność” przyjechała do Warszawy także po to,
aby powiedzieć, że do realizacji są jeszcze inne postulaty „Solidarności” oraz upomnieć się o bezrobotnych,
ubogich i ludzi pracy. Obserwujecie zapewne działania
Związku Zawodowego „Solidarność”- zebraliśmy ponad
2 miliony podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn
do 67 roku życia. I co? I nic. Rządzący mówią: ” Nie, nie
będziemy z wami rozmawiać na argumenty, tylko na arytmetykę polityczną”. Przepchali tak ważną ustawę, która
dotyczy 16 milionów ubezpieczonych w Polsce. Ale my
nie odpuszczamy. Złożyliśmy skargę do Trybunału Konstytucyjnego i mamy nadzieję, że po zmianie władzy ta
ustawa trafi tam , gdzie jej miejsce, czyli do kosza – mówił Duda do zgromadzonych.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że sobotni
marsz pokazał, że „mamy siłę”, ale też, że trzeba jesz-

Zwrócił także uwagę m. in. na problem tzw. umów
śmieciowych. Dzisiaj już wszyscy w Polsce wiedzą, co
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to są „umowy śmieciowe”. Szczególnie dotyczy to ludzi
młodych, którzy rozpoczynają swoja drogę zawodową,
a właściwie nie mogą jej rozpocząć, bo mimo, że mają po
dwadzieścia kilka, trzydzieści lat, to nie mają ani jednego
miesiąca składkowego – powiedział szef „Solidarności”.
Duda stwierdził, że to rząd Donalda Tuska, nie podejmując ze stroną związkową dialogu, wskazał „Solidarności”
miejsce na ulicy. To jesteśmy na ulicy.- powiedział.
Zadeklarował, że ugrupowaniom , które chcą
doprowadzić do zmiany władzy, „Solidarność’ pomoże.
Wiele przeszliśmy przez te ostatnie 23 lata, było wiele
plusów i minusów, dużo popełniliśmy błędów i my jako
związkowcy „Solidarności” i partie prawicowe.
Dlatego chciałbym z tego miejsca zwrócić się do
partii politycznych – szczególnie do PiS i Solidarnej Polski – my wam jako Związek „Solidarność” pomożemy,
aby ta władza jak najszybciej odeszła do historii, a może
nawet nie do historii. Pomożemy wam, bo wiem, że bez
„Solidarności” tego nie zrobicie. Ale pamiętajcie o jednym,
że władzę rządzący sprawują w imieniu społeczeństwa,
a nie przeciwko swojemu społeczeństwu, tak jak to robi
rząd Donalda Tuska – powiedział Duda. Zaznaczył, że
„Solidarność” nie jest ani lewicowa, ani prawicowa, lecz
jest związkiem chrześcijańsko-pracowniczym.
I wielu sobie mówi, kto chce – my nie byliśmy , nie jesteśmy i nie będziemy wasalem jakiejkolwiek partii politycznej, ale będziemy współpracować dla dobra pracowników
i Polski – dodał przewodniczący „Solidarności”.
Program artystyczny „Obudź się Polsko”
W programie udział wzięli następujący artyści:
Ryszard Jabłoński, Anna Chodakowska, Halina Łabonarska, Mirosława Marcheluk, Barbara Dobrzyńska, Ryszard
Mróz, Katarzyna Łaniewska i Piotr Bajor. Przedstawili oni
ciekawy program patriotyczny sięgając do dzieł następujących wybitnych twórców i postaci:
1) Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i jego
wiersza „Polska” akcentując fragment: „Poeci, ja zwiastuję wam drugie zmartwychwstanie”.
2) Wyspiańskiego i Mickiewicza podkreślając
fragment :” Człowieku , gdybyś wiedział, jaka
twoja władza (…) Ludzie , każdy z was mógłby samotny,
więziony , myślą i wiarą zwalać i
podźwigać trony”.
3) Zygmunta Krasińskiego eksponując fragment:
„W twoim ze śmierci ku życiu odrodzić”.
4) Karola Wojtyły – Jana Pawła II podkreślając:
„Myśląc Ojczyzna”.
5) Juliusza Słowackiego wybierając fragment:
„Kiedy prawdziwie Polacy powstaną”.
6) Piotra Skargi przedstawiając fragment „Kazań Sejmowych” z tekstem :”Gdy okręt tonie, a wiatry go
przewracają ,głupi tłumoczki i skrzynki swoje opatruje i na
nich leży, a do obrony okrętu nie idzie, i mniema, że się
sam miłuje, a on się sam gubi. Bo gdy okręt obrony nie
ma, i on ze wszystkim , co zebrał , utonąć musi”.
7) Prymasa Tysiąclecia, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, eksponując następujący fragment

ROK XXII, NR 11-12 (176-177) 2012.

Jego homilii :” Jesteśmy u siebie, we własnej Ojczyźnie.
Mamy więc prawo czuć się jak u siebie w domu. Do nas
należy decydować o takim czy innym kierunku naszego
życia i bytowania. Od tego bowiem zależy suwerenność
narodu. Wrogowie starali się zawsze Naród upodlić (…)
Wrogów Narodu Polskiego poznajemy po tym, jak odnoszą się do Boga i do moralności chrześcijańskiej. Jeśli
w czym mamy okazać miłość Ojczyźnie , to nie odchodzić od niej w chwili próby”.
Mój wniosek merytoryczny po Marszu
Związany on jest z hasłami podczas Marszu pt.
”Obudź się Polsko” w dniu 29 września 2012r. oraz moimi analizami dotyczącymi tzw. INNOWACJI SYSTEMOWEJ.
W związku z tym, że na dzień dzisiejszy (29 września 2012r.) ekipa parlamentarna tworzona przez koalicję
PO+PSL na czele z Donaldem Tuskiem ( PO) i Waldemarem Pawlakiem (PSL) oraz ekipa rządowa na czele
z Donaldem Tuskiem, Premierem R.P. doprowadziły do
wprowadzenia INNOWACJI SYSTEMOWEJ polegającej
na realizacji działań prowadzących do EUTANAZJI , zarówno najważniejszych sektorów strategicznych Polski,
jak i autentycznej EUTANAZJI , związanej z zamachem
na podstawową OPIEKĘ LEKARSKA, gwarantowaną
przez KONSTYTUCJĘ R.P. (1997r.) oraz warunki prowadzące do powstania coraz większej liczby BEZDOMNYCH, BIEDNYCH i BEZROBOTNYCH POLAKOW przy
końcówce pracy w wieku 67 lat (przy odrzuceniu przez
SEJM R.P. możliwości przeprowadzenia w tej sprawie
REFERENDUM OBYWATELSKIEGO na podstawie zebranych przez NSZZ „SOLIDARNOSC” około 2 milionów
podpisów POLAKOW), uważam tę INNOWACJĘ SYSTEMOWĄ za godną POTĘPIENIA, a WŁADZE POLSKIE
wymuszające taką sytuację za ODPOWIEDZIALNE ZA
PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ EUTANAZJI POLSKI
wraz z JEJ STRATEGICZNYMI SEKTORAMI. Jednak
jest to WARUNEK stawiany przez pewne GREMIA UE,
które decydują o umieszczeniu lub nieumieszczeniu np.
Pana D.TUSKA na liście KANDYDATOW DO OBJĘCIA
ZNACZACEJ FUNKCJI W TYCH GREMIACH, NAWET
PODCZAS TRWANIA AKTUALNEJ KADENCJI SEJMU
R.P.
Literatura:
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Tadeusz Gerstenkorn

WSPÓLNOTA LUDZKA, SPOŁECZNOŚĆ, SPOŁECZEŃSTWO
Słowa te wyraźnie wskazują, że wspólnie, społem, mamy w naszym środowisku, w którym jesteśmy,
nie tylko cieszyć się życiem, ale także wspomagać się,
zwłaszcza wówczas. gdy okoliczności sprawiają, że sami
pełnej sprawności jesteśmy pozbawieni.
Tak już jest, że zaczynamy życie od nieporadności niemowlaka, a kończymy na niesprawności starca. Jest to
naturalny proces. W tym zgromadzeniu ludzkim spotykamy także nierzadko osoby, a zwłaszcza dzieci, których
los dotknął chorobą lub też niesprawnością genetyczną
od zarania ich istnienia na tym świecie. Zarówno one, jak
i ich rodziny, wymagają od nas szczególnej miłości i zrozumienia. Łatwiej jest żyć i znosić swą dolę, gdy otacza
je przyjaźń i pomocne podanie ręki. Na przestrzeni lat
społeczność ludzka wypracowała pewne normy postępowania, które ujęte w przepisy prawne ułatwiają życie osobom chorym i niepełnosprawnym. W wywiadzie red. Anny
Gronczewskiej z biskupem Tadeuszem Pieronkiem
(Dziennik Łódzki, nr 256/23 260, piątek 2 listopada 2012
r) zwraca on uwagę, że „społeczność żyje głównie dzięki prawu, a wspólnota żyje łaską. To kolosalna różnica”.
Wspólnota ludzka ma więc szczególny dar wzajemnego
zrozumienia, ofiarnej miłości, współczującego serca i gotowości pomocy. W procesie edukacji społecznej zachodzi potrzeba zwrócenia uwagi na wartość wzbogacania
się nas samych duchowo przez realizację naszej osobowości w ukierunkowaniu na służbę drugiemu człowiekowi,
zwłaszcza temu, który jest bezbronny, słaby i całkowicie
nieraz od nas zależny, a odpłaca się nam tylko wdzięcznym spojrzeniem i cichością swego serca. Cieszy także
fakt, że prezydent Bronisław Komorowski w wywiadzie dla
„Rzeczpospolitej” zechciał zauważyć, iż kardynał Stefan
Wyszyński „uosabia tradycję wspólnoty”.
Są wśród nas ludzie, którzy widzą w dziecku niepełnosprawnym dar Boga, danym nam na nasze wzbogacenie
duchowe i wyrażają to nie tylko w czynach samarytańskich, ale także w pięknych strofach poezji.
Pan Witold Smętkiewicz, łódzki poeta o gorącym,
współczującym sercu, wyraził w swym wierszu W drodze, jak wielkie znaczenie ma w naszym życiu dziecko
specjalnej troski. Miłość, którą mu dajemy, to miłość Boga
do nas przez uśmiech rozradowanego, szczęśliwego, obdarowanego troskliwą opieką dziecka.

W drodze
Gdy Bóg pokocha dziecko
miłością wzajemną,
to za rękę je bierze
i mówi mu skrycie –
chodź, pójdziemy na spacer
poprzez całe życie.
Ja sobie pójdę z tobą,
a ty pójdziesz ze mną.
Droga pod górę wiedzie
i jest kamienista.
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Wiele potknięć, upadków,
nie zawsze zwycięska,
więc z pomocą nam przyjdzie
Panienka Przeczysta
i podobnie ofiarna –
dziecka – matka ziemska.
Tak przez życie prowadzi
ręka matki i Uśmiech Boski
– dzieci specjalnej troski –
te, sercem najpełniej sprawne.
Trzeba przyznać, że są już w Polsce i w wielu
innych krajach stowarzyszenia wyrażające otwartość serca na dziecko specjalnej troski. Takim stowarzyszeniem
jest np. działający w Niemczech zespół ludzi o nazwie
Arbeitskreis Down-Syndrom, wydający w Bielefeld systematycznie czasopismo o nazwie Mitteilungen. W wielu
numerach tego pisma na ostatniej stronie okładki można znaleźć piękną poezję poświęconą dziecku niepełnosprawnemu. W numerze 41 (1/2003) znajduje się wiersz
nieznanego autora zatytułowany Des Himmels ganz besonders Kind. Wiersz ten przetłumaczyłem pt. Wyjątkowe dziecko Niebios, a piękną poetycką formę nadał mu
p. Witold Smętkiewicz.
Na zebraniu, daleko od Ziemi,
powiedzieli aniołowie do Pana;
„Jest czas, by na Ziemię tchnąć nowe życie;
urodzenie dziecka, które potrzebuje wiele miłości”.
Wielu widzieć będzie w nim powolny rozwój.
Jego uzdolnień mało kto będzie rozumiał.
Dziecko będzie wymagało szczególnej opieki
od ludzi, których spotka na swojej drodze.
Być może będzie inaczej chodzić, śmiać się,
bawić i wołać,
jego myśli będą niekiedy gdzieś daleko
w wielu rzeczach będzie odbiegało od społeczności,
dlatego będzie się go tam nazywać „niepełnosprawnym”.
Dlatego zastanówmy się, komu jest ono dane,
bo chcielibyśmy dla niego szczęśliwego życia.
Panie, prosimy, znajdź więc rodziców,
którzy tę szczególną służbę będą dla Ciebie pełnić.
Nie zawsze będą dobrze rozumieć,
do jakiej szczególnej roli są powołani.
Jednak z tym dzieckiem, danym z Nieba
wzmacniać się będzie miłość i wiara w ich życiu.
I niebawem rozpoznają wielki przywilej,
który nazwą ich własnym niebieskim darem,
ich drogi podopieczny, tak miły i dobrotliwy,
jest wyjątkowym dzieckiem Nieba.
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W Polsce są stowarzyszenia ukierunkowane na troskę
o dziecko niepełnosprawne, w szczególności na osoby
z zespołem Downa. Znane jest bardzo stowarzyszenie
warszawskiego środowiska. Wydaje nawet piękne czasopismo o nazwie „Bardziej Kochani”, oraz organizuje konferencje poświęcone dziecku tryzomicznemu. W Łodzi
działa aktywnie od dwudziestu lat Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa. Działają
w Polsce specjalistyczne Poradnie Genetyczne niosące
poradnictwo i wsparcie lekarskie w rozmaitych schorzeniach genetycznych (a jest ich bardzo wiele). Niesprawność można bardzo zmniejszyć poprzez odpowiednie
i wczesne działania lekarskie, wychowawcze i rehabilitacyjne. Do tego służy m.in. Poradnia Rehabilitacji Rozwojowej Dziecka. Rodziny z dzieckiem specjalnej troski nie
otrzymują jednak nadal odpowiedniego wsparcia ze strony społeczeństwa, a przede wszystkim państwa.
Gdy ktoś nałogowo pali, nadużywa alkoholu, prowadzi rozwiązłe życie i przez takie świadome postępowanie doprowadza do ruiny swoje zdrowie, a w następstwie
szuka pomocy społecznej lub w służbie zdrowia, to choć
zasługuje na współczucie, w zasadzie wykorzystuje kredyt społecznej ofiarności. Nie ma w takim wypadku moralnego prawa domagania się bezpłatnej w całej rozciągłości opieki lekarskiej i farmakologicznej. Takie stanowisko
byłoby bowiem – moim zdaniem - pewnym nadużyciem.
Skoro były pieniądze na niszczące zdrowie cele, to powinny się znaleźć i na jego ratowanie. Należy domagać się
– jeśli jest taka prawna możliwość – odszkodowania od
firm papierosowych lub alkoholowych (także od browarów
nachalnie się reklamujących) oraz instytucji tendencyjnie
propagujących seksizm, trudno jednak domagać się, by
każdy prawy obywatel dokładał swój grosz do tych, którzy

lekceważą swoje zdrowie i zdrowy rozsądek. Tymczasem
przypadłość niesprawności uwarunkowana genetycznie,
lub w inny nieznany sposób, nie jest zawiniona przez kogokolwiek. I z tego powodu rodziny i opiekunowie tych
biednych istot jak najbardziej zasługują na społeczne
i państwowe wsparcie i pełną opiekę, której niestety w dostatecznej mierze nie otrzymują. Może właśnie dlatego,
że osoby o ujemnych skłonnościach mają jakiś tajemniczy wpływ na grupy stanowiące niedoskonałe prawo.
Niepokoją nas antyhumanitarne ruchy w Zachodniej Europie, domagające się eutanazji oraz pewne kręgi
w Polsce uznające niszczenie w zarodku życia ludzkiego, zwłaszcza tego z prognozą niepełnej sprawności.
Jakie były początki tych idei i ich szybkie konsekwencje
dla całych społeczeństw, nawet dla ludzkości, przedstawia w realistyczny, niemal dramatyczny sposób, wartościowy film Grzegorza Brauna pt. „Eugenika”. Z pozoru
niewinnie wyglądające pomysły ulepszenia rodu ludzkiego przekształciły się w konsekwencji w straszliwe pomysły eugeniki, a w końcu w niszczenie życia ludzkiego na
niespotykaną skalę. Twórczość uczonego nie oparta na
etyce daje z reguły straszne rezultaty. Gdyby usunąć ze
społeczeństwa wszystkich chorych, niepełnosprawnych,
osoby z rozmaitymi niedoskonałościami fizycznymi i dolegliwościami, to niewielka zapewne liczba byłaby żyjących
na tym świecie. Zadaniem medycyny jest korekta tego co
w organizmie jest niedoskonale. Naszym pełnym pragnieniem jest, by nigdy nie służyła ona niszczeniu tego, co
żyje. Cieszy to, że jest wielu lekarzy, którzy w pełni realizują przysięgę Hipokratesa. Oby każdy ginekolog miał
postawę profesora doktora Włodzimierza Fijałkowskiego,
który, gdy go zmuszano do aborcji odpowiedział: „odmawiam jako człowiek”.
ѥѥ

Rafał Leszczyński

PROBLEM „ETYKI ZŁA” W KONTEKŚCIE ROSNĄCEGO POPARCIA
DLA NACJONALISTYCZNEJ SWOBODY NA UKRAINIE
I. Wstęp. Wybory parlamentarne w 2012 roku
Wydawało się przez bardzo długi czas, że korzenie zbrodniczej ideologii OUN-UPA zostaną raz na
zawsze zmarginalizowane w historii i nigdy nie będą stanowić realnego zagrożenia. Należy przy tym wziąć pod
uwagę, że w ostatnich latach partie nacjonalistyczne na
Ukrainie nie stanowiły praktyczniej żadnej realnej siły dla
ogólnego układu politycznego. Po ostatnich październikowych wyborach w tym kraju można jednak poddać
wyżej przedstawioną tezę poważnej weryfikacji. Celem
niniejszego artykułu będzie podjęcie tematyki aktualnej
i zarazem zbadanie problemu „fenomenu” współczesnego
ukraińskiego nacjonalizmu. Dla pełniejszego wyjaśnienia
tego zagadnienia posłuży podstawowy mechanizm funkcjonowania etyki zła (a dokładniej wykorzystanie w artykule metody fenomenologicznej wybranych filozofów).
Nacjonalistyczna „Swoboda” , która bezpośrednio
odwołuje się do faszystowskiego światopoglądu, uplasowała się na piątym miejscu z wynikiem około 10,3 % po-
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parcia. Jest to poważny wynik, biorąc pod uwagę przyszłe
wybory prezydenckie i ewentualną przyszłość polityczną
lidera tejże partii. Oznacza to, że co dziesiąty głos był oddany na tą partię. Wynik ten i ambicje Swobody świadczą przede wszystkim o kompletnym braku znajomości
podstawowych faktów z historii, ale i też o manipulacji,
która występuje w wielu dziedzinach życia na Ukrainie.
Szerzej o programie Swobody wspominałem w jednym
ze swoich poprzednich artykułów . Uwaga niniejszego
tekstu będzie zasadniczo skupiona wokół współczesnej
problematyki postaw antydemokratycznych na Ukrainie
i kompletnej bierności Europy Zachodniej (w tym przede
wszystkim Polski).
Gdy obserwuje się współczesne media w naszym
kraju, od dawna można nabrać przekonania, że temat nacjonalizmu na Ukrainie to swego rodzaju „mrzonka” . Nikt
nie wierzy w powagę zagrożenia płynącego z tej strony.
W dodatku nasze media pod przyzwoleniem obecnego
rządu są zaślepione ewentualnym członkostwem Ukrainy
w strukturach Unii Europejskiej. Przecież to Polska ma
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wprowadzić Ukrainę w poczet państw demokratycznych.
Zapewnienia nacjonalistycznych polityków Swobody, że
nie będzie z jej strony żadnych przeszkód w procesie integracji, zdają się usypiać czujność polskich „elit” . A ostatni czas pokazuje kolejne kłamstwo, czyli rzekomą chęć
współpracy z Polską. Najważniejsza dla lidera partii jest
szeroko zakrojona współpraca na płaszczyźnie geopolitycznej. W sprawie historii opowiada się za polsko-ukraińskimi konferencjami we Lwowie, Łucku i Tarnopolu. Są to
pomysły niedorzeczne i zarazem niemożliwe do spełnienia od przeszło 70 lat.
Nawet ze strony ambasady izraelskiej na Ukrainie wyrażono zaniepokojenie z faktu uzyskania takiego
wysokiego poparcia przez nacjonalistów. Dogadanie się
opozycyjnej partii więzionej Julii Tymoszenko ze Swobodą wzbudza obecnie niechęć Izraela, ponieważ istnieje realne zagrożenie zdominowania polityki ukraińskiej
przez nastroje antysemickie. Zjednoczenie się w taki sposób opozycji przeciwko Partii Regionów nie jest w żaden
sposób przypadkowe. W przeciwieństwie do polskich elit
rządzących, jeden z izraelskich parlamentarzystów dąży
w tej sprawie do bardziej konkretnych rozwiązań. Przewodniczący komisji parlamentarnej Knesetu do spraw
Imigracji i Absorpcji Danny Danon zwrócił się do ambasady Ukrainy o możliwość ochrony ludności żydowskiej
przed antysemitami i islamistami . Jak widać, państwo
izraelskie stara się zadbać o swoje interesy, a przede
wszystkim o interesy swych obywateli. Za Holocaust dokonany przez Niemców Żydzi otrzymali należne im odszkodowania, a nasze władze w Polsce są już tradycyjnie
od wielu lat wyjątkowo bierne w kwestii ludobójstwa na
Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Tą bierność
skrzętnie wykorzystują przysłowiowi „polakożercy” spod
znaku Swobody oraz innych jej podobnych ugrupowań.
Zwycięstwo Swobody może przy tym stanowić dla Rosji
kolejny argument do tego, aby uwypuklić antysemityzm
ukraińskiego nacjonalizmu, co nie jest pozytywnym rozwiązaniem politycznym dla samych Ukraińców, ubiegających się przecież o swoje „europejskie prawa” . Należy
też zwrócić uwagę na fakt, że partia ta celowo w ostatnim
czasie wycisza akcenty antypolskie, a koncentruje swoje
działania przeciwko Rosji. Przykładem takich działań jest
choćby propozycja wyjścia z organizacji międzynarodowych utworzonych z inicjatywy Moskwy. Chodzi w tym
względzie o utrzymanie przychylności polskich mediów
i elit politycznych, które można wykorzystać jako swoistą
„tubę” na Zachód. Jest to rzecz jasna kolejny przykład na
instrumentalne traktowanie strony polskiej.
Na wynik Swobody miały też niewątpliwie wpływ
różnego rodzaju akcje propagandowe, które w ostatnim
czasie zostały przez nią zorganizowane. Do najważniejszej z nich wypada zaliczyć marsz „chwały” UPA z 14
października 2012 roku. Marsz ten jest organizowany co
roku w Kijowie, ale w roku 2012 przyciągnął on ogromną
rzeszę sympatyków (według różnych danych nawet 30 tysięcy ludzi). Uczestnicy marszu nieśli ze sobą flagi UPA
i byli przystrojeni w barwy narodowe. Pojawiały się hasła
antyrządowe i antydemokratyczne, a liderzy partii o godzinie 14:00 pod pomnikiem ukraińskiego poety Tarasa
Szewczenki nawoływali do oddania czci z okazji 70-lecia
Ukraińskiej Armii Powstańczej oraz uznania tej formacji
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za stronę walczącą o niepodległość Ukrainy podczas II
wojny światowej. Starano się przy tym maksymalnie wpłynąć na świadomość ludzi młodych podczas organizacji
tego marszu. Na pewno na wyobraźnie mieszkańców
Kijowa mogły podziałać dawne mundury i wyposażenie
z czasów powstania UPA. Głoszono stare hasła nacjonalistów o wypędzeniu z Ukrainy imigrantów i Ukraińców
naturalizowanych. Nieustannie przy tym jest powtarzana
idea o przesunięciu granic Ukrainy i rzekomego włączenia do niej terenów etnicznych, a sam lider Swobody Oleg
Tiahnybok zapowiedział dokończenie zbrodniczego dzieła Stepana Bandery. Czytano również wiersze o dawnych
dowódcach UPA (jeden z nich odczytał dawny ambasador w Polsce Dmytro Pawłyczko), a potem świętowano na
Placu Michajłowskim , gdzie odbył się uroczysty koncert.
Pod koniec marszu spalono flagi Partii Regionów Janukowycza oraz flagi komunistów i ZSRR. Obecne władze
państwowe określono jako zwolenników komunizmu, które bezwzględnie eksploatują wolne państwo ukraińskie.
Podobne marsze zorganizowano we Lwowie i w innych
rejonach Ukrainy. Takie marsze są poważnym zagrożeniem dla dobrych stosunków polsko-ukraińskich, ale najbardziej niepokoi fakt, że jest coraz więcej zwolenników
tego typu wydarzeń. Akcje te pokazały, że Ukraina idzie
w kierunku totalitarnym. Można je spokojnie porównywać
z tymi organizowanymi w hitlerowskich Niemczech. W dodatku mają one duże poparcie dawnego prezydenta Wiktora Juszczenki, który je wciąż bardzo aktywnie wspiera. Podobne oparcie może też znaleźć Swoboda wraz
z dawnymi ideałami OUN-UPA u kardynała greckokatolickiego Lubomyra Huzara. 70 rocznica powstania UPA to
też szereg nowych publikacji na Ukrainie, które w sposób
oczywisty gloryfikują działania tej formacji i jednocześnie
zaciemniają rzeczywisty obraz historii. Wszystko to miało doskonale przygotować mentalnie do stoczenia batalii
o miejsca w Radzie Najwyższej.
Wybory parlamentarne na Ukrainie pokazały, pomimo jawnych fałszerstw i naruszeń ze strony władzy, że
Ukraińcy oddali swój głos po raz pierwszy w takiej skali
na frakcję nacjonalistyczną. Pośrednio poparcie nacjonaliści zdobyli też w wyniku poparcia partii Julii Tymoszenko przez sekretarz stanu Hilary Clinton. Swobodzie nigdy
dotąd nie udało się wprowadzić swoich deputowanych do
Rady Najwyższej. Obecnie będą oni mieli całkiem sporą
liczbę reprezentantów, którzy są fanatyczni i bezkompromisowi w swojej zakłamanej polityce historycznej. Wybory te na pewno pokazały też, że niesłuszna była niedawno propagowana teza, iż nacjonalizm nie jest w stanie
dotrzeć na Wschód i Południe Ukrainy. Według danych
Swoboda przełamała na przykład barierę 5,19% poparcia
w tak odległym dla niej Dniepropietrowsku. Podobnie było
w ponad 200-tysięcznym mieście centralnej Ukrainy Kiworohradzie, gdzie poparcie wyniosło 6,9%. Stałe zaplecze
Swoboda miała także w obwodzie lwowskim i tarnopolskim, tam jest przecież największe centrum nacjonalizmu
ukraińskiego. Ponadto radykalny nacjonalistyczny populizm stanowi realną alternatywę wobec obecnego porządku na Ukrainie. Retoryka ukształtowana przez Swobodę
jest w pewnym sensie fikcją, która doskonale się „sprzedaje” w ukraińskim społeczeństwie. Walka z okupacyjną
władzą Partii Regionów oraz z żydowsko-moskiewską
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elitą są tylko pretekstem do realizowania swoich wybujałych, antyhumanitarnych celów.
Za główną przyczynę tego stanu rzeczy należy
uznać przede wszystkim wciąż niski poziom intelektualny mieszkańców Zachodniej Ukrainy i kierowanie się
emocjami oraz manipulacjami w innych częściach tego
państwa. Największą ironią losu jest fakt, że na tę partię zagłosowali również Ukraińcy mówiący w języku rosyjskim oraz reprezentanci poszczególnych mniejszości
narodowych na Ukrainie (na przykład Afgańczycy). Nie
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że radykalni nacjonaliści spod znaku Swobody w swoim programie wyborczym wymagali wpisania do paszportów ukraińskich
obywateli informacji o ich pochodzeniu etnicznym. Zaskakującym faktem jest to, że na banderowskich „polakożerców” zagłosowali również miejscowi intelektualiści, ludzie
wykształceni. Trudno jest uwierzyć, że część elektoratu Swobody stanowią ludzie z wykształceniem, ale jeśli
przyjrzymy się uważnie poziomowi edukacji na Ukrainie,
to zdamy sobie sprawę, że nie ma mowy w tym względzie
o przypadkowości.
Gdy fanatyzm i szowinizm miesza się z odpowiednią koniunkturą społeczno-polityczną, to następstwem tego jest zazwyczaj sukces tego typu ugrupowań
wywrotowych oraz poparcie przez różne kręgi społeczne.
Ukraina pod tym względem nie jest pierwsza, ale może
niepokoić fakt tak długiego utrzymywania się skrajnego
nacjonalizmu. Należy też dodać, że według najnowszego rankingu dostatnich państw świata Ukraina zajmuje
71 miejsce za Bostwaną. Z takim podejściem nacjonalistów ze Swobody niedługo Ukraina może spaść w tym
rankingu. W gruncie rzeczy otwartość Swobody na UE
jest zwodnicza. Partia ta od dawna zamyka się w swojej skorupce nieżyczliwości i przewrotu moralnych zasad
i wszelkich ideałów. Świadczyć może o tym ostatnia wypowiedź jednego z polityków Swobody, który stwierdził,
że tradycja banderowska nakazuje rządzić siłą pięści
w ukraińskim parlamencie . Dążenia do uzyskania demokratycznego państwa rozpływają się po takich słowach.
Brak reakcji ze strony polskich władz i „światłych” działaczy jest również jedną z przyczyn sukcesu wyborczego
Swobody. Jeśli utrudnia się działalność IPN-owi poprzez
wprowadzanie do tej instytucji zwolenników nacjonalizmu
ukraińskiego, to trudno mówić w ogóle o jakiejkolwiek
moralności i normalności. Nie może jednak to w żaden
sposób dziwić, ponieważ jako sojusznicy Stanów Zjednoczonych i członek UE musimy popierać dążenia ukraińskich nacjonalistów. Dlaczego tak jest? Przede wszystkim
Stany Zjednoczone dążą do uniezależnienia się Ukrainy
od Rosji, a UE chce uzyskać na jej terenie dodatkowe
wpływy. Tak więc ukraińskiego sojusznika nie można
obarczać winą za ludobójstwo. Sprawą oczywistą jest
też uzależnienie się Polski od tej gry politycznej. Polityka
prowadzona przez polskie władze względem Ukrainy jest
wypadkową dążeń Stanów Zjednoczonych. W tym względzie zostały sformułowane na temat OUN-UPA tezy, które
nie mają nic wspólnego ze współczesną nauką o historii . Czy można jednak tuszować śmierć tylu osób? Czy
jest to etyczne? Wydaje się, że w obecnej sytuacji jest
to na pewno wygodne dla niektórych osób. Można z całą
pewnością powiedzieć, że polska polityka oparta na teorii
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Giedroycia poniosła totalną klęskę.
Śmiało też można stwierdzić, że zwycięstwo
Swobody jest porażką założeń pomarańczowej rewolucji.
Ukraina po 7 latach od zmian na scenie politycznej nie
dokonała żadnego skoku modernizacyjnego, nie przeprowadziła wielkich reform, a widmo kryzysu i ciągłe zadłużenie są nieustannymi problemami tego kraju. To stworzyło miejsce dla ukraińskiego neofaszyzmu. Wydaje się,
że ostatnie wybory „ucywilizują” nacjonalistów ze Swobody, a będzie to stanowić kolejną pułapkę dla opinii publicznej. Polityczny bełkot wyznawców tej partii nabierze
teraz barw bezsprzecznie zgodnych z ogólnym prawem
na Ukrainie. Swoboda istnieje dlatego, ponieważ nie ma
mowy w wewnętrznej polityce tego kraju o jakiejkolwiek
wolności i swobodzie demokratycznej. Jedynym plusem
sukcesu Swobody jest możliwość zaobserwowania jak od
dawna wyglądało i jak wygląda teraz społeczeństwo ukraińskie.
II. Filozoficzne ujęcie zła
Pod kątem filozofii i etyki można dość jasno
określić sukces samej Swobody na Ukrainie. Program
polityczny tej partii, który opiera się w ostatnim czasie
na koncepcjach antykomunistycznych, w gruncie rzeczy
jest rezultatem zaściankowości samych Ukraińców. Ta
zaściankowość wynika z post-sowieckiego rozumowania i opierania się na nieistniejącej już rzeczywistości.
Chęć tworzenia tejże rzeczywistości, czegoś fikcyjnego,
jest elementem poszukiwania też własnej tożsamości
i usprawiedliwiania zarazem ciągłej bierności. Taka bierność przypomina wręcz hedonizm ujęty w filozofii Epikura z Samos. Ukraińcy jako naród przeżyli wiele cierpień,
a ponadto czuli się zazwyczaj w swej historii niedowartościowani w porównaniu z innymi narodami europejskimi. Pogląd o hedonizmie politycznym Ukraińców da się
konsekwentnie utrzymać: „Nie ma przyjemności mniej lub
więcej szlachetnych, są tylko mniej lub więcej przyjemne” . Różnice jakościowe w konsekwentnym hedonizmie
nie mają żadnego znaczenia. Sam więc ideał myślenia
politycznego ukształtowanego przez nacjonalistyczną
Swobodę jest niczym innym jak biernym kształtowaniem
świadomości jej zwolenników. O etyce też ciężko mówić
w przypadku samej partii, ale jest to niewątpliwie system
oparty na moralnym terrorze i indoktrynacji.
Warto jednak postawić sobie pytanie, czym jest
właściwie etyka zła i jakie ma ona odniesienie do samych
współczesnych nacjonalistów na Ukrainie? Do zaistnienia
takiej etyki jest na pewno potrzebna odpowiednia koniunktura społeczno-polityczna. Obecnie nie tylko na Ukrainie
jest tak zwana „moda” na neonazizm i neofaszyzm. Przykładem są chociażby brytyjskie Blood & Honor i Combat
18, a także analogiczne do nich organizacje niemieckie,
rosyjskie i amerykańskie. Szczególnie w ostatnim czasie
sytuacja wygląda dość niepokojąco na terenie Niemiec,
gdzie w niektórych rejonach kraju dochodzi do jawnego
odradzania się ideologii nawiązujących w linii prostej do
etyki zła. Widać więc jasno, że działalność nacjonalistycznej Swobody to nie tylko wewnętrzny problem Ukraińców.
Dla dopełnienia problemu dzisiejszego neona-
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zizmu istotne będzie przedstawienie najważniejszych
obecnie działaczy, którzy wspierają amoralność w czystej
postaci. Doniosłą rolę w propagowaniu treści totalitarnych
odgrywają zazwyczaj krewni byłych zbrodniarzy z czasów
II wojny światowej. To oni mają największą siłę oddziaływania na niektóre grupy społeczne, a w szczególności na
ludzi młodych. W Niemczech jest to na przykład krewna
Heinricha Himmlera, Gudrun Burwitz. Z własnych pieniędzy wspiera ona różne ugrupowania neonazistowskie,
a sama w 1952 roku założyła zakazaną organizacje Wiking-Jugend. Obecnie córka Himmlera pomaga aktywnie
działającej organizacji Stille Hilfe. Jej zasadniczym celem
jest szeroko zakrojona pomoc byłym działaczom III Rzeszy.
Takie oparcie ma też niewątpliwie ukraińska Swoboda, która powołuje się na „autorytet” byłych banderowców oraz ich krewnych. Należy w tym miejscu wspomnieć
o synu Romana Szuchewycza, Juriju. Jest on obecnie
bardzo aktywnym działaczem na rzecz propagowania
treści, które bezpośrednio korespondują z zagadnieniem etyki zła. Nie dość, że dąży on do uhonorowania
swojego ojca, to aktywnie wygłasza niedorzeczne hasła
odłączenia od Polski takich ziem jak: Łemkowszczyzna,
Nadsanie, Chełmszczyzna i Podlasie . Szuchewycz jest
też współzałożycielem bojówek UNA-UNSO. 24 sierpnia
2012 roku w obchody Niezależności i Dnia Flagi Państwowej na Ukrainie zorganizowano marsz zwolenników
szowinistycznych ugrupowań. Podczas tego marszu po
raz kolejny swoje amoralne poglądy głosił syn komendanta UPA. Przekonywał o ich słuszności zwolenników bloku
Julii Tymoszenko oraz kandydatów do parlamentu nacjonalistycznej Swobody . Problem etyki zła jest i w tym kontekście bardzo widoczny. Nie można go pomijać, a należy
się nad nim sumiennie zatrzymać.
Jedna z klasycznych teorii moralności zakłada,
że wszystkie prawa moralne są uniwersalne i powinny
wypływać z uniwersalnego, moralnego rozumu. O samej
etyce zła systemów totalitarnych sporo pisała w zeszłym
stuleciu niemiecka filozof Hannah Arendt. Polityka jest
według Arendt przestrzenią, w której pojawia się przemoc, a człowiek przez różne działania ją urzeczywistnia.
Według niej są dwie postawy przeciwstawne przemocy:
poddanie i akceptacja oraz sprzeciw i walka. Właśnie poprzez te postawy można zrozumieć wiele różnych przejawów zła w ówczesnej polityce . Według Charlesa WrightaMillsa, Davida Eastona, Davida Beethama i Maxa Webera
istotą spełnienia polityczniego jest władza. U Webera
w sposób precyzyjny ukazano pojęcie legitymizacji władzy. Podobnie uważa Arendt. Brak etyki może tylko zapewnić tę władzę i jej instrumentem bywa zazwyczaj odpowiednia siła (przemoc). Jest dość oczywiste, że musi
istnieć podział na panujących i na poddanych. W ten układ
nie może jednak wkroczyć jakikolwiek absurd. Ważne jest
oddzielenie siły od sprawowanej władzy . Nadmierna siła
w postaci propagandy, a nawet wojska, bywa przewartościowaniem pojęcia przemocy w polityce. Władza i siła
ma za zadanie stworzyć poczucie bezpieczeństwa w sferze publicznej.
O nadużyciu pierwiastków władzy i siły w sprawowaniu tyranii wypowiadał się już w IV w. p.n.e. słynny filozof Arystoteles: „Wiele zastosowanych tu zasad rządze-

80

nia miał zaprowadzić Periander z Koryntu, ale wiele tego
rodzaju reguł można też przejąć z perskiego sposobu rządzenia. Należą tu podane już poprzednio środki, służące
wedle możności do podtrzymania tyranii; polegają one
na tym, że się ludzi wybitnych nie dopuszcza do steru,
a ambitnych niszczy, że się nie dopuszcza do stowarzyszeń organizujących wspólne biesiady, ani do ugrupowań
politycznych, ani do głębszego wykształcenia, ani też
niczego podobnego, lecz stara się przed wszystkim, co
zwykło wytwarzać poczucie własnej godności i wzajemne
zaufanie, ani następnie tyran nie pozwala na tworzenie
zrzeszeń ani też na urządzanie innych zebrań towarzyskich, a czyni to wszystko, by wszyscy jak najmniej się
wzajemnie się znali (ponieważ poznanie podnosi wzajemne zaufanie)” . To precyzyjne ujęcie sposobu rządzenia
greckich tyranów niewiele różni się od późniejszych totalitarnych zbrodniarzy absolutnych XX wieku. To odsunięcie
od władzy albo jej brak są motorem napędowym etyki zła.
Brak tej władzy w ostatnich latach napędził do działania
właśnie nacjonalistów ze Swobody.
Władza nie powinna należeć do jednostek, a do
tej dążą przecież nacjonalistyczni liderzy. Chcą oni wykorzystać odpowiednią sytuację społeczno-gospodarczą
i przy pomocy mas przejąć władzę. Można więc śmiało
stwierdzić, że ci, którzy zasili szeregi Swobody w ostatnich dwóch latach, są jedynie zaślepieni propagandą
amoralności. W gruncie rzeczy w większości nie będą się
oni liczyć przy ewentualnym obejmowaniu władzy. Idąc
dalej tokiem rozumowania etyki Hannah Arendt, Adolf
Eichmann był niegdyś moralny, ponieważ przestrzegał
ówcześnie panujących norm, a więc zabijał Żydów. Można tę tezę w kontekście liderów Swobody odwrócić. Są
oni niemoralni, ponieważ dziś jest zakazana działalność
partii o wizjach totalitarnych i treściach programowo skierowanym przeciwko wrogom swojej nacji. Dla Arendt takie zło wyrasta poprzez swój radykalizm i demoniczność.
O zagrożeniach związanych z tak zwaną etyką zła można
sporo się dowiedzieć z twórczości niemieckiego filozofa
Waltera Benjamina. Co prawda, jego dorobek naukowy
ma wielkie znaczenie dla estetyki filozoficznej, ale można
go rozsądnie powiązać z omawianą w artykule problematyką. Jego poglądy skupiają się zasadniczo wokół stopnia ludzkiej alienacji i destrukcji, wynikającej z estetyzacji
wojny. To właśnie faszyzm jest estetycznym dopełnieniem
sztuki politycznej . Jest jej najwyższym wyrazem. W wyniku tych skrajności, a także niepohamowanego absurdu,
człowiek ukrywa swoje prawdziwe zezwierzęcenie i żądzę władzy. Ten absurd jest ważnym elementem współczesnej sztuki. Dzięki nowym możliwościom technicznym
ta sztuka przyciągnie szerokie masy, które w wyniku rozlicznych manipulacji zatracą samoświadomość. Tak też
może być na Ukrainie w najbliższym czasie.
We współczesnym świecie trudno jest dostrzec
jakieś większe zagrożenia, ponieważ ludzie zazwyczaj
dostają to, czego oczekują. Stąd też najczęściej duża
część społeczeństwa odczuwa złudny spokój, a nawet
swego rodzaju obojętność. Idąc tokiem myślenia niektórych badaczy, wydaje się, że historia nie ma już takiego
biegu jak kiedyś. Wręcz nasuwa się myśl, czy takowa się
już skończyła? Obserwując przez ostatnie lata wydarzenia na Ukrainie, należy stwierdzić, że teza ta jest błędna.

W KRĘGU IDEI SPOŁECZNYCH I RELIGIJNYCH
Wielu Europejczyków sądzi, że wiara w niezawodność UE
raz na zawsze rozwiążę problem totalitaryzmu na świecie. Nie jest to łatwe. Nawet na samym Zachodzie Europy
odrodzenie przeżywają ruchy o zabarwieniu skrajnie nacjonalistycznym i komunistycznym. Ukraina może jednak
stanowić inspirację dla ludzi młodych z tych krajów. Nie
potrafiących w dodatku zadbać o swoje własne sumienie.
Wiele na temat samej filozofii zła wypowiadało
się mnóstwo myślicieli w XX wieku. Niewątpliwie należy
w tym miejscu wspomnieć o Paulu Ricoeurze. Dla tego filozofa francuskiego ważne jest sumienie. To właśnie jego
brak powoduje zaburzenia w INNOŚCI, ponieważ sumienie jest pewnego rodzaju INNOŚCIĄ. Sumienie odgrywa decydującą rolę w konstytucji bycia sobą. Ma w tym
względzie niepodważalne znaczenie. Jako ludzie jesteśmy w pełni świadomi swego sumienia. Według Ricoeura
inność ma charakter strukturalny i można ją podzielić na
trzy rodzaje. Sumienie jest czymś co inicjuje, jest powrotem do samego siebie . Sumienie według niego jest ściśle
związane z płaszczyzną etyczną. Ta płaszczyzna etyczna
jest równocześnie podstawą moralności. Przekroczenie
jej stanowi krok w przepaść. Wtedy następuje zło.
Innym filozofem, który nawiązuje do istotnych dla
artykułu zagadnień etyczności, jest urodzony w Królewcu
oświeceniowy filozof Immanuel Kant. W pewnym sensie
nawiązywała do niego w swojej twórczości wspomniana
już wyżej Hannah Arendt, ale warto się zagłębić nad jego
podejściem do moralności i odnieść ją do obecnej sytuacji na Ukrainie. Będzie to swoiste podsumowania rozważań nad etyką zła. Problematyka wolności w filozofii
Kanta wraz z pojęciem autonomii jednostki jest widoczna
i ściśle ze sobą powiązana. Ważna dla tej etyki jest idea
obowiązku. Fundamentalnymi założeniami filozofii Kanta
są między innymi: rozważania nad pojęciem moralności
i sposobem uprawiania etyki, wyobrażenie o samym sobie oraz najwyższe formalne zasady ludzkiego postępowania.
Według Kanta człowiek jest skończony jako istota
rozumna, a więc jest istotą, która ma możliwość posługiwania się własnym rozumem i swe istnienie realizuje jako
istota należąca do świata empirycznego, jak i inteligibilnego . Wszyscy posiadamy rozum i jako istoty posługujące się nim powinniśmy przestrzegać uniwersalnych norm
moralnych. Sam fakt przynależności do świata przyrody
jednak nas w dużym stopniu ogranicza. Takie ograniczenie może wpływać też na obniżenie etyki w niektórych
skrajnych przypadkach, co w następstwie może doprowadzić do powstania etyki zła. Tylko wejście na wyższy
poziom etyki może człowieka wyprowadzić ze stanu zwierzęcości. Umysł w etyce Kanta jest najważniejszy. Podstawowym jej składnikiem jest dobra wola, a rozum jest
autorem nakazów moralnych. Niestety, wielu nacjonalistom ukraińskim tego umysłu brakuje.
Kant twierdził jednak, że wolność polityczna jest
uzależniona w dużym stopniu od etyki. Może ona zajść
w odpowiedni sposób jedynie w takim ustroju, który jest
zgodny z prawami każdego obywatela. Dla takiej wolności
politycznej ważne jest swobodne wyrażanie swoich myśli
i wątpliwości do publicznej debaty, a następnie poddawanie ich ocenie. Prawa takie nie powinny być ograniczane
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. W systemach totalitarnych łamie się owe prawa regularnie. Obecnie łamie się je najczęściej podczas wyborów
na Ukrainie.
Problem moralności człowieka jest widoczny od
początków jego istnienia. Czy rozważania nad etyką zła
są w stanie uchronić społeczeństwo od nowych wyzwań
i zagrożeń współczesnego świata? Nie da się przecież
zneutralizować przeróżnych niebezpieczeństw samymi
tylko apelami i ogólnymi refleksjami. Życie ludzkie wymaga nieustannego tworzenia nowych teorii i uzasadnień.
Poszczególne grupy społeczne wciąż poszukują siebie,
chcą wiedzieć, kim tak naprawdę są. Dochodzi czasem
w wyniku gwałtownych przemian w życiu poszczególnych
jednostek do kryzysu wartości. W celu odpowiedniego zabezpieczenia się przed tym kryzysem należy poddać się
zupełnie nowej refleksji i szukać przy tym innych alternatywnych rozwiązań.
Można zadać w takim razie kolejne pytanie. Skąd
się bierze obecny kryzys wartości u Ukraińców? Nie ograniczając się do wyżej wymienionych tez, warto wysunąć
w tym miejscu jeszcze jedną, podsumowującą. Zakłada
ona nawrót do myśli znanego filozofa niemieckiego Fryderyka Nietzschego. Pomimo 102 lat jego śmierci wciąż
wiele założeń poglądowych bardzo dobrze się przyjmuje
na gruncie ukraińskim. Do obecnej sytuacji na Ukrainie
pasuje również sceptyczna i nihilistyczna wizja świata Ernesta Renana.
O poglądach Nietzchego można pisać bardzo
wiele, ale w tym miejscu autor skupi się na zarysie najważniejszych koncepcji etycznych. Bardzo istotna jest
jego relatywistyczna teoria wartości, która zakłada, że nie
ma moralności obiektywnej, powszechnie obowiązującej;
każdy z nas posiada taką, jaka służy mu do jego celów
życiowych. Według Nietzschego każdy ma taką moralność, jaką ma naturę . Jeśli nacjonaliści ze Swobody
mają silną naturę, to mają oni pełne prawo do moralności
panów. Moralność słabych z kolei, to zgodnie z filozofią
Fryderyka Nietzschego, moralność tak zwanych niewolników . Osobnicy lepiej urodzeni, silni i dostojni posiadają
zupełnie inną moralność od istot słabych, zależnych od
nich, podległych . To właśnie „panowie” ze Swobody mają
stanowić najwyższy ideał nietzscheańskiej moralności.
Silni wielbią przede wszystkim pewność w swoim postępowaniu, jak i skuteczną bezwzględność i stanowczość.
Różnice występują zawsze w przewadze panów nad niewolnikami. Moralność może wyglądać tylko w ten sposób.
Dobre jest tylko to, co mi służy, daje poczucie siły, czyli
wolność. Zło jedynie osłabia wolę mocy i siły pana.
Jednym z elementów, który ogranicza moc i wolność człowieka, jest według Nietzschego religia chrześcijańska: „W ten sam sposób, w jaki teraz jeszcze człowiek
niewykształcony wierzy, iż gniew jest przyczyną tego, że
on myśli, a dusza przyczyną tego, że on czuje, jednym
słowem tak, jak teraz jeszcze bez namysłu przyjmuje całe
mnóstwo istot psychologicznych, które mają być przyczynami: tak samo człowiek jeszcze na stopniu naiwniejszym objaśniał te same zjawiska przy pomocy psychologicznych istot osobowych. Stany, które wydawały mu się
obcymi, porywającymi, przemagającymi, tłumaczył sobie
jako opętanie i zaczarowanie pod władzą jakiejś osoby.
Tak chrześcijanin, ten dzisiaj najbardziej naiwny i najbar-
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dziej zacofany gatunek człowieka, przyczynę nadziei,
spokoju, uczucia zbawienia widzi w psychologicznym inspirowaniu przez Boga: w nim, jako zasadniczo cierpiącym i niepokojonym typie, uczucia szczęścia, poddania
się i spokoju zjawiają się słusznie, jako coś obcego, jako
coś, co potrzebuje wytłumaczenia” .
Chrześcijaństwo od początków swego istnienia
OUN-UPA stanowiło dla tych organizacji źródło znacznej krytyki. Zbrodnie i ich charakter antyhumanitarny należało przecież w jakiś sposób usprawiedliwić. W pewnym sensie do tych słów niemieckiego filozofa nawiązuje
dzisiejsza Swoboda. Nietzsche w sposób dość wnikliwy
i długofalowy starał się ocenić współczesną moralność.
Wysunął on tezę, że składa się ona z trzech zasadniczych
składników: równości praw, wolności i wartości moralnej.
Na tych składnikach opierają się szczegółowe założenia
moralności: zasada sprawiedliwości, zasada użyteczności, zasada altruizmu i miłości bliźniego, zasada litości,
zasada prymatu dóbr duchowych, zasada prymatu ogółu,
zasada intencji, zasada wychowania oraz zasada nagrody i kary . Tą zgubną moralność należało całkowicie odrzucić.
Nietzsche o takiej moralności wypowiadał się
w ten o to sposób: „Ani moralność, ani religia nie styka
się w chrześcijaństwie z żadnym punktem rzeczywistości. Same urojone przyczyny (Bóg, dusza, ja, duch, wolna
wola – lub też niewolna); same urojone skutki (grzech,
zbawienie, łaska, kara, odpuszczenie grzechu). Obcowanie urojonych istot (Bóg, duchy, dusze); urojona wiedza
przyrodnicza (antropocentryczna; zupełny brak pojęcia
przyczyn przyrodzonych); urojona psychologia (same
samonieporozumienia, interpretacje przyjemnych lub nieprzyjemnych uczuć ogólnych, na przykład nervi sympathici, z pomocą mowy znakowej religijno-moralnej idiosynkrazji, – kara, wyrzut sumienia, pokusa diabelska, bliskość
Boga); urojona teologia (królestwo boże, sąd ostateczny,
życie wieczne). – Ten świat czystej fikcji różni się bardzo
z ujmą dla siebie od świata marzenia, że ten ostatni odzwierciedla rzeczywistość, podczas gdy on rzeczywistość
fałszuje, odziera z wartości, zaprzecza jej”.
Do takiej wolności i takiej moralności mają dążyć
owi panowie. Często wyrzekając się tego, co ludzkie, na
rzecz antyludzkiego. Wolę słabych przedstawia się obecnie jako coś obiektywnego, jako wolę boską. Stąd też próba dążenia do przewartościowania panujących wartości
i takie hasła u nacjonalistów ukraińskich jak na przykład:
Nienawiścią i podstępem będziesz przyjmować wrogów
Twojej Nacji. Według Nietzschego panowie nie powinni
oszczędzać bliźniego, a wszystko powinno być dla najlepszego. Przy tym jeśli ma się jakieś wielkie cele, to są
one ważniejsze od cudzych . W przypadku Swobody takim celem jest usprawiedliwienie zbrodni na Polakach
i uznanie UPA za bohaterską organizację. W dodatku nie
ma ludzi równych, są lepsi i gorsi. Polacy i Żydzi zaliczają
się oczywiście do nacji gorszych. I tylko silni są w stanie
tworzyć nowy system wartości oraz mogą oni wskazać
to, co za bezwartościowe uchodzi. Ponadto nie potrzeba
żadnego wychowania do stanowienia ogólnego prawa.
Liczą się tylko siły żywotne i instynkt. Nie ma szczęścia
i nieszczęścia. Jest życie pełne i dostojne, wykorzystujące
wewnętrzną siłę. Wręcz idealnie te założenia filozoficzne
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Fryderyka Nietzschego pasują do współczesnej mentalności nacjonalistów ukraińskich. Nie można się według
niego w życiu ograniczać i uciekać w ciągłą ascezę.
Do najbardziej spektakularnych myśli Nietzschego można zaliczyć jego pojęcie o NADCZŁOWIEKU. Ten
NADCZŁOWIEK przejawia się poprzez wyzbycie się moralności i zwróceniu się ku dostojności: „Czymże jest małpa dla człowieka? Pośmiewiskiem i wstydem bolesnym.
Tamże powinien być człowiek dla nadczłowieka; pośmiewiskiem i sromem bolesnym. Przebyliście drogę od robaka do człowieka, i wiele jest z was jeszcze z robaka.
Byliście kiedyś małpami i dziś jeszcze człowiek bardziej
małpą, niźli jakakolwiek małpa. Kto zaś jest pośród was
najmędrszym, ten jest dwurodkiem i mieszańcem rośliny
i upiora. Mówięż ja wam, byście się upiorami lub roślinami
stali? Patrzcie, ja wam wskazuję nadczłowieka! Nadczłowiek jest treścią ziemi. Wasza wola niech rzeknie: nadczłowiek niech będzie ziemi treścią!” .
Zdaniem Nietzschego ideał takiego NADCZŁOWIEKA nie jest dostępny w bezpośredniej rzeczywistości, ale można go w pewnym sensie wyhodować. Tylko poprzez moralność panów ten ideał uda się w pełni
zrealizować. Dla Swobody w pewnym sensie wzorzec
NADCZŁOWIEKA realizowali między innymi: Jewhen Konowalec, Stepan Bandera, Roman Szuchewycz oraz Jarosław Stećko. Popularyzatorami tego poglądu nietzscheańskiego byli Stepan Łenkawski oraz Dmytro Doncow.
W szczególności Łenkawski w swoim Dekalogu ukraińskiego nacjonalisty najsilniej odwołuje się do idei NADCZŁOWIEKA. Oparciem dla tego są takie pojęcia jak:
zemsta, gotowość do zbrodni, nienawiść, ekspansjonizm
i ateizm . Nacjonaliści ukraińscy, podobnie jak Nietzsche,
czerpali swe natchnienia z biologicznych teorii Spencera
i Darwina. Wiele z tych poglądów o dostojności nacji ukraińskiej zostało w wizjach politycznych Swobody.
Jak to bywa w przypadku ideologii totalitarnych,
nie wszystkie poglądy Fryderyka Nietzschego są poprawnie zinterpretowane przez liderów nacjonalistów
ukraińskich. Złe sformułowanie jego myśli świadczy też
o wspomnianych już brakach intelektualnych, ale i przede
wszystkim braku jakiejkolwiek świadomości państwowej,
którą należy czymś przecież „podeprzeć” . Jest to oczywiście ze szkodą dla samej filozofii niemieckiego myśliciela,
który nie zawsze zmierzał w swoich poglądach do nienawiści i nieograniczonego dostojeństwa. Takie tezy są
oczywiście czystą nadinterpretacją.
Na koniec warto wspomnieć o postrzeganiu etyki
według francuskiego filozofa i pisarza Ernesta Renana.
Bardzo ważne stwierdzenia dla niniejszego artykułu są zawarte w jego koncepcji narodu, a także takich pojęciach,
jak amoralizm i hedonizm. Renan twierdził, że naród jest
duszą, duchową zasadą. Te dwa składniki stanowią o rzeczywistości i są ważne dla określania przeszłości wraz
z teraźniejszością. Heroiczna przeszłość, wielcy ludzie,
dawna chwała, stanowią kapitał społeczny, z którego
tworzy się idea narodowa. Ważny jest w tym względzie
kult przodków. To właśnie prawdziwy naród powinien poczynić ofiary, które będą stanowić o jego teraźniejszej
i przyszłej chwale. Naród jest wspólnotą interesów danej
grupy ludzi. Narodowość jest wyznacznikiem i zarazem
czymś sentymentalnym. Ernest Renan uważał, że interes
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narodu jest sprawą najważniejszą, choć odrzucał w pewnym sensie ideę o czystej rasie (charakterystyczną dla
radykalnych nacjonalizmów). Prawdą jest, że Renan podzielał ewolucyjną teorię brytyjskiego przyrodnika Karola
Darwina. Można przy tym wyłowić z poglądów francuskiego filozofa pewne elementy analogiczne dla idei narodu
w ujęciu nacjonalistów ukraińskich.
Nieco inaczej ma się sprawa z pojęciem amoralności i hedonizmu w filozofii Renana. Według niego konsekwencją amoralizmu jest hedonizm. Najbardziej cenił
francuski filozof ogólną bierność i czerpanie w ten sposób
radości z przyjemności. Szereg wydarzeń występujących
po sobie ma być źródłem przyjemnego widowiska. Można
więc śmiało rzec, że Renan zakładał tak zwaną bierność
etyczną. Brak interwencji w wydarzenia, jakie mają miejsce w rzeczywistości, jest przecież wybitnie egoistyczny
i również zalicza się to do pojęcia etyki zła. O takiej bierności można mówić w przypadku polityki władz polskich
w kwestii ludobójstwa na Kresach i w odbiorze wyborów
parlamentarnych na Ukrainie.
III. Podsumowanie
Nie jest rzeczą łatwą dopasować pewne założenia
systemów filozoficznych do obecnej sytuacji na Ukrainie.
Autor zdaje sobie sprawę, że nie wyczerpał tematu, ale
chodziło przede wszystkim o podjęcie dyskusji na temat
nacjonalizmu ukraińskiego w zupełnie nowym wymiarze.
Ograniczono się więc w artykule do pewnych schematów
i rozwiązań. Zupełnie świadomie skrócono w artykule pojęcie nihilizmu , ale i takie zagadnienia, jak: hedonizm,
amoralność, rasowość, darwinizm, woluntaryzm, egzystencjalizm nieetyczny. Są to terminy filozoficzne, które
już nie raz były omawiane przy założeniach integralnego
nacjonalizmu Dmytra Doncowa. W literaturze naukowej
ten problem jest w miarę dobrze znany. Natomiast w artykule podjęto zupełnie inną problematykę, która miała za
zadanie połączyć najnowsze wydarzenia na Ukrainie (ich
przyczynę i przypuszczalnie dalsze reperkusje) razem
z szeroko zakrojonym namysłem wyjętym wprost z filozofii moralności. Dlatego specjalnie wykorzystano tu termin
„etyka zła” . Autor żywi wielką nadzieję, że przedstawione
tu problemy pomogą zwrócić uwagę na skalę zagrożenia,
wynikającego z obecnego poparcia dla Ogólnoukraińskiego Zjednoczenia Swoboda. Cele programowe tej partii idealnie oddają współczesny problem etyki zła. Widmo
totalitaryzmu wisi nie tylko nad Ukrainą, ale i nad innym
współczesnymi krajami Europy. Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami filozoficznymi być może pozwoli
zapobiec rozprzestrzenianiu się nowych prądów faszystowskich w poszczególnych krajach europejskich.
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Szanowni Państwo,
podczas mego ostatniego pobytu w Warszawie
przeczytałem w Uważam Rze z 29.X-4.XI. 2012 recenzję filmu Pokłosie, którą załączam i dlatego postanowiłem
obejrzeć ten film.
Przedstawienie w pewnej wsi wszystkich Polaków (za wyjątkiem jednego) jako skrajnych antysemitów
i morderców jest skandalem i kłamstwem zmyślonym
przez Władysława Pasikowskiego, który powinien być
napiętnowany, a nie dofinansowany przez rząd polski
w wysokości wielu milionów złotych.
Będąc w Izraelu zwiedzałem również Yad Vashem, gdzie posadzono wiele tysięcy drzew dla Polaków,
którzy ratowali Żydów podczas holokaustu, aby uhonorować ich jako sprawiedliwych tego świata. Inna narodowość nie ma nawet tysiąca takich drzewek, a jedynie
w Polsce za pomoc i przechowywanie Żydów groziła kara
śmierci wykonywana wielokrotnie przez niemieckich nazistów. Dlatego też przedstawianie obecnie Polaków jako
antysemitów i morderców powinno być karane, jak to
uczynił sąd austriacki w stosunku do angielskiego profesora Irvinga za publikowanie nieprawdy jakoby nie było
w Auschwitz komór gazowych, w których palono ludzi.
W każdym narodzie znajdują się porządni ludzie
ale też przestępcy, którzy stanowią niewielki procent całego społeczeństwa. W czasie wojny byli również Polacy
tzw. Szmalcownicy, wydający Niemcom Żydów. Była to
jednak minimalna ilość procentowa i dlatego przedstawianie naszego całego narodu jako przestępców woła o
pomstę do Boga i karanie winnych a nie stawianie im pomników.
Jako Wołyniak zostałem wychowany w duchu
szacunku i odpowiedniego traktowania wszystkich narodów jednakowo. W Warszawie zdałem maturę w Liceum
Ogólnokształcącym i w klasie mieliśmy wiele koleżanek
i kolegów pochodzenia żydowskiego, z którymi mieliśmy
poprawne i przyjacielskie kontakty pomimo faktu, że nie
którzy z ich rodziców pracowali w Generalnej Prokuratu-

rze czy Urzędzie Bezpieczeństwa. Za złe czyny rodziców
nie powinny odpowiadać dzieci, ale powinny wstydzić się
i nie popierać ich, ani bronić.
Dobrze bowiem znane są dokumenty przedstawiające straszne czyny pracowników UB pochodzenia
żydowskiego w stosunku do Polaków, za które nie pociągnięto ich do dzisiaj do najmniejszej odpowiedzialności.
Chciałbym, abyśmy usłyszeli słowa ubolewania i wstydu
od Żydów, których rodzice lub bracia skazywali polskich
patriotów na śmierć lub długoletnie więzienie, a nie winili obecnie moich wszystkich Rodaków czy domagali się
odszkodowań finansowych od dzisiejszego podatnika
(zob. zał. zdjęcie). Nie mamy filmów potępiających tych
komunistów jako zbiorowych przestępców pochodzenia
żydowskiego, dlatego też zarówno książki Jana Grossa
czy film Pasikowskiego nie powinny nigdy powstać.
Apeluję więc do Państwa o bojkotowanie tego
filmu i napiętnowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za finansowanie szkalowania narodu polskiego, który na to nie zasługiwał i nie zasługuje.
Od wielu lat starają się Kresowianie o upamiętnienie około 200 000 ofiar ludobójstwa dokonanego przez
ukraińskich nacjonalistów OUN-UPA (zob. zał. zdjęcia).
Niestety do dzisiaj nie zezwolono na wybudowanie dla
nich pomnika w Warszawie ani też nie powstał żaden film
na ten temat. Kilka miesięcy temu Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa ogłosiła konkurs na pierwszy film
o tej tematyce przeznaczając zaledwie 500 tysięcy złotych
na jego dofinansowanie, zaś na film Pokłosie przekazano
wiele milionów.
Poniżej mego listu otwartego, który wysyłam nie
tylko do polskich polityków ale i Polaków rozsianych na całym świecie, załączam artykuł historyka Leszka Żebrowskiego, który znalazłem na stronie internetowej Naszego
Dziennika zachęcając do jego dalszego rozpowszechniania.
ѥѥ

Leszek Żebrowski, historyk

„Pokłosie”? Nie, dziękuję
Środa, 21 listopada 2012 (10:00)
Przystępując do oglądania takiego filmu jak „Pokłosie” Władysława Pasikowskiego (opartego na jego
własnym scenariuszu), musimy pamiętać, że jest to bardzo kosztowna dziedzina sztuki, wymagająca ogromnych
nakładów finansowych. Skąd więc można brać środki na
finansowanie „wizji reżysera”? Przede wszystkim należy
doić instytucje państwowe, ponadto trzeba szukać odpowiednich sponsorów. Ale przecież nie każda „wizja” poparta scenariuszem, propozycją obsady itp. ma szansę
powodzenia.
Nikt nie ukrywa, że inspiracją tego filmu stali się
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„Sąsiedzi” Jana Tomasza Grossa i jego „wizja” historii.
Mamy więc wizję artysty opartą na szczególnej wizji publicysty. Piszę wprost - publicysty, albowiem dziełko Grossa nie jest książką naukową, za jaką jeszcze w pewnych
kręgach uchodzi. Sam Gross ją za taką uznał, twierdząc,
że są w niej... przypisy, więc jest naukowa. Ale lista jego
oczywistych błędów i przekłamań jest ogromna.
Pasikowski, mając dobrze przetartą drogę w kręgach opiniotwórczych, poszedł znacznie dalej. Wybierając z Grossa dowolnie to, co mieściło się w jego wizji,
dołożył jeszcze to, na co wówczas i sam Gross by się nie
zdobył.
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Niemcy nawet świadkami nie byli
Jeśli jest polska wieś, Podlasie, reminiscencje
wojenne, Żydzi, Polacy, to już prawie wszystko wiadomo.
Okazuje się, że cała praktycznie wieś coś wie, ale nie powie, natomiast nienawiścią darzy młodego Józefa Kalitę,
który ot tak, sam z siebie zbiera żydowskie nagrobki i na
swym polu tworzy z nich symboliczny cmentarz. Jednak
ani on, ani jego starszy brat Franek nie znają strasznej
historii swej rodziny i swej wsi. Powoli jednak zaczynają
się dowiadywać... Dalej mamy prostacki schemat: latem
1941 r., tuż po zajęciu tych ziem przez III Rzeszę Niemiecką (nie ma oczywiście mowy, co się działo wcześniej), do
wsi przyjeżdża dwóch (tak, zaledwie dwóch) Niemców.
Dają mieszkańcom wsi pozwolenie na wymordowanie
miejscowych Żydów i natychmiast wyjeżdżają. W tej „wizji artysty”, czyli Pasikowskiego, Niemcy nie mogą być
sprawcami zbrodni, a nawet nie mogą być jej świadkami.
Następnego dnia mieszkańców ogarnia morderczy szał.
Gromadzą „swoich” Żydów, prowadzą ich... do chałupy
starego Kality (ojca Franka i Józka, „bohaterów” filmu),
który użycza własnych pomieszczeń do spełnienia żądzy
mordu, i tam ich wszystkich żywcem palą.
Gdy Żydówki wyrzucają małe dzieci poza ogień,
chłopi nadziewają je na widły i ciskają w płomienie. Jest
jeszcze motyw pił i odrzynania głów. Taki los spotyka np.
żydowską dziewczynę, która jakoby odrzuciła wcześniej,
przed wojną, zaloty miejscowego amanta. On w zamian
za to obecnie zabawia się jej obciętą głową jak piłką. To
było już u Grossa, skoro tam przeszło, to Pasikowski
może iść dalej.
Ale przecież w Jedwabnem większość miejscowych Żydów ocalała, skutecznie ukryta przez swoich
chrześcijańskich sąsiadów. Przeżyli w miasteczku, przez
Polaków nie byli niepokojeni przez następnych kilkanaście miesięcy, do czasu, aż ich Niemcy wywieźli do okolicznych dużych gett jesienią 1942 roku. W 1945 r. spora,
kilkudziesięcioosobowa grupa wróciła do Jedwabnego,
mieszkając tam przez kilka miesięcy przed wyjazdem
dalej, do Europy, USA i Palestyny. Kilka osób zostało na
stałe w Jedwabnem (w tym prezes przedwojennej gminy
żydowskiej) i wtopiło się w otoczenie, a więc w swych rzekomych morderców!
W filmie Pasikowskiego jest już tylko gorzej. Bracia dowiadują się straszliwej prawdy. Ich ojciec nie tylko
oddał własny dom do spalenia Żydów, ale w dodatku własnoręcznie podłożył pod nich ogień. Okazuje się, że większość mieszkańców wsi stanowili Żydzi. Dziś, gdy już ich
nie ma, wieś liczy jakoby już tylko kilkanaście chałup...

Jesteś filosemitą?
Zaraz cię w Polsce ukrzyżują!
Franek Kalita studiuje przedwojenne akta własnościowe, bo coś mu się w papierach nie zgadza, bank
nie chce dać kredytu jego bratu pod zastaw gospodarstwa. I słusznie, bo „ich” gospodarstwo nie jest ich! Także
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sąsiedzi Kalitów nie są na swojej ziemi, tylko na cudzej,
oczywiście żydowskiej. Co więcej, Polacy przed wojną
mieli swoje gospodarstwa wyłącznie na... bagnach i nieużytkach. Co innego gospodarstwa żydowskie, wyłącznie dobra ziemia, dobrze położona. Mamy więc już dwa
motywy. Pierwszy to rzekoma odwieczna polska religijna
nienawiść do Żydów, którą - jak się zaraz okaże - miejscowi chłopi do dziś wysysają z mlekiem matek, żywiąc się
dziedziczną nienawiścią. Motyw drugi to zawiść biednych
do bogatych, czyli pokazanych w krzywym zwierciadle
polskich chłopów do miejscowych Żydów. Kalitowie objęli
bowiem nie tylko ziemię, ale i zabudowania żydowskie,
które są lepsze, wygodniejsze. Pod swoje podłożyli ogień,
żeby pozbyć się żydowskich sąsiadów. Czyli schemat jest
prosty: źli Polacy, dobrzy Żydzi. Mordercy i ofiary. Rabusie i właściciele.
Zwieńczeniem filmu jest ohydna scena ukrzyżowania Józefa Kality przez mieszkańców wsi na drzwiach
jego własnej stodoły. Tu i teraz, w XXI wieku, w Polsce.
Na miejscu jest oczywiście policja, jakieś służby, ale nikt
nieszczęśnikowi nie przychodzi z pomocą, nie zdejmuje
go, nie ratuje. Oto wizja, która ma być przesłaniem filmu.
„Pożyteczni idioci” kreują politykę historyczną
Polski Instytut Sztuki Filmowej wyłożył na ten film
prawie 6 mln zł (pokrył w ten sposób aż dwie trzecie całości kosztów). PISF został powołany jeszcze przez SLD
w 2005 r. i do jego zadań należy m.in. promocja polskiej
kinematografii na świecie i edukacja filmowa. Na mocy
ustawy środki, jakimi zarządza Instytut, pochodzą z wpłat
nadawców telewizyjnych, platform cyfrowych i telewizji
kablowych. Haracz płacą także właściciele kin i dystrybutorzy filmów. Czyli w ostatecznym rachunku płacimy my,
jako widzowie telewizyjni i filmowi. Reszta funduszy na ten
film pochodzi m.in. z rządowych i prywatnych funduszy...
rosyjskich. Do tego mamy zachwyty i pochwały Bogdana
Zdrojewskiego, polityka PO oraz obecnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Nie są one przypadkowe.
Ten film wpisuje się w określoną politykę historyczną rządu PO - PSL pod kierownictwem Donalda Tuska. „Pokłosie” spełnia bowiem oczekiwania tych sił, które
chcą nas obarczyć współudziałem w holokauście, to zaś
wiąże się z łatwiejszym pozyskaniem kilkudziesięciu miliardów dolarów w ramach „odszkodowań”. Kto wie, czy
z czasem nie zostaniemy jedynymi winnymi, albowiem
wystarczy dołożyć nam łatkę „nazistów” (a film Pasikowskiego to krok milowy w tym kierunku), a wszystko stanie
się takie proste, wręcz prostackie.
Trzeba tu koniecznie przypomnieć słowa Izraela Singera, sekretarza generalnego Światowego Kongresu Żydów
w latach 2001-2007, który onegdaj w Buenos Aires powiedział, że „ponad trzy miliony Żydów zginęło w Polsce
i Polacy nie będą spadkobiercami polskich Żydów. My nigdy na to nie pozwolimy. (...) Będziemy im to powtarzać,
dopóki Polska ponownie nie zamarznie. Jeśli Polska nie
zaspokoi żydowskich żądań, będzie publicznie atakowana i upokarzana na forum międzynarodowym”.
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Przekaz z Polski
Ale tak naprawdę nie jest to film o nas, co każdy prawie człowiek zrozumie nawet bez jego oglądania.
I tym bardziej nie jest to film dla nas. Na premierach przy
zgromadzonych „artystach” było trochę gawiedzi, co można było pokazać i medialnie wykorzystać. Maciej Stuhr,
jeden z głównych aktorów tego gniota, błysnął niezwykłą
erudycją, mówiąc, że przecież nie takie mamy grzeszki
w swej przeszłości, bo... „przywiązywaliśmy dzieci pod
Cedynią jako tarcze i to jest super”. No cóż, jaka wizja,
taki dobór do niej artystów. I gdyby ktoś zamienił Grossa
i młodszego Stuhra w ich rolach, to zapewne nie byłoby
żadnej różnicy, jeśli chodzi o poziom ignorancji i złej woli.
Dodajmy do tego Pasikowskiego jako piewcę esbecji
(osławione filmy „Psy”) i wybuchowa mieszanka gotowa.
To nie film dla nas, tu, w Polsce. Byłem na porannym pokazie w jednym z najlepszych kin w Warszawie.
Na sali znajdowały się aż trzy osoby, włącznie ze mną.
Widzowie głosują nogami (nie przychodząc), głową (swój
rozum przecież mają) i kasą. I tak będzie, po co bowiem
tracić czas i pieniądze na oglądanie bzdur? Podobnie było
z innymi tego typu filmami, które wielkiej kariery w Polsce
nie zrobiły.
Ale akcja napędzania widowni przez nauczycieli
i ich uczniów już się rozpoczyna. Brońmy przed tym nasze dzieci! Przecież nie są one własnością państwa,
a tym bardziej środowisk, które takie akcje promują. Mają
one w tym określony interes - z jednej strony chodzi o

rozprzestrzenianie skrajnej, ideologicznej propagandy,
z drugiej zaś o gromadzenie funduszy na następne „dzieła” tego typu. Jeśli szkoła ma być rzekomo neutralna światopoglądowo, to tu mamy przecież do czynienia z promocją jednostronnych kłamstw w olbrzymim natężeniu.
To przecież film przeznaczony dla zagranicy. Taki
właśnie przekaz wychodzi z Polski w świat - zobaczcie,
tacy byliśmy i nadal tacy jesteśmy, nie ma żadnych zmian.
To przekaz w znacznym stopniu urzędowy i rządowy (finansowanie ze środków publicznych i publiczne pochwały z ust politycznych prominentów). I przekaz ludzi, którzy
aspirują do miana kulturalnej i każdej innej elity. A kina
i telewizje niemieckie z lubością to pokażą, przypominając w ten sposób, że Niemcy byli jedynie Kulturtraegerami, czyli usiłowali nas cywilizować. Podobnie podejdą do
tego media w USA, Rosji i reszta świata.
Jest to zagadnienie, którego znaczenie jest jeszcze szersze. Samo narzekanie nic nie da. Nawet głosowanie nogami, czyli bojkot takich filmów (a tu na szczęście mamy
z tym do czynienia), sprawy nie załatwia. Niechże taki artysta wykłada swoje oszczędności, niech sprzeda samochód, mieszkanie, niech robi taki film za swoje prywatne
środki. I niech liczy, że to mu się zwróci. Dlaczego oni tak
mocno i nachalnie wyciągają łapy po nasze pieniądze?
Dlaczego utwierdzamy ich w przekonaniu, że im się od
nas cokolwiek należy? I dlaczego nasze państwo (tak,
nasze, nie rezygnujmy z niego i kontroli nad nim) bierze
w tym udział, jednostronnie, wbrew naszym interesom,
wbrew prawdzie historycznej i wbrew racjom moralnym,
które są przecież bardzo łatwe do udowodnienia.
ѥѥ

Maria Wieloch

RELACJA Z WIZYTY W WILNIE W DNIACH 8-12 LISTOPADA 2012
Na zaproszenie Pana Stanisława Pieszko – Prezesa Fundacji Wspierania Oświaty Polskiej „Samostanowienie” w dniu 9 listopada 2012 r. brałam udział, jako Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska”, w Obchodach
70. Rocznicy Zamordowania w Ponarach Młodzieży ze
Związku Wolnych Polaków, zorganizowanej w podwileńskich Wojdatach. Ze względów organizacyjnych te uroczystości z maja zostały przesunięte na jesień. Pierwszą
część stanowiło spotkanie z grupą ponad 200 uczniów,
nauczycieli i dyrektorów szkół polskich rejonu wileńskiego
i solecznickiego oraz miasta Wilna. W spotkaniu uczestniczyli Pani Anna Kasińska – Radca Ambasady RP w Wilnie, Pan Piotr Wdowiak – I Sekretarz Wydz. Konsularnego
Ambasady RP w Wilnie, Pani Barbara Bojaryn-Kazburuk
– Dyrektor Oddz. IPN w Białymstoku, Pan Waldemar Wilczewski – Naczelnik Oddz. BEP IPN w Białymstoku, Pani
Renata Cytacka – Sekretarz Rady Samorządu Rej. Wileńskiego, Pan Edmund Szot – Kierownik Wydz. Kultury Samorządu Rej. Wileńskiego, Pan Jerzy Barkowski – Radny
Samorządu Rej. Solecznickiego, Ksiądz Proboszcz Jerzy
Witkowski, redaktorzy „Kuriera” i „Magazynu Wileńskiego” oraz Pan Artur Ludkowski – Dyrektor Domu Kultury
Polskiej w Wilnie, jako współorganizator uroczystości.
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Fot. 1. Stanisław Pieszko i ks. Jerzy Witkowski
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Fot. 2. Oddział IPN w Białymstoku spisał się na medal

Szkoda, że nikt w imieniu Ambasady RP nie zabrał głosu na początku spotkania. Po powitaniu uczestników i gości oraz krótkim wprowadzeniu w cel uroczystości
przez pana Stanisława Pieszko – Prezesa Fundacji „Samostanowienie” głos zabrała Pani B. Bojaryn-Kazburuk
– Dyrektor Oddz. IPB – Białystok, która podziękowała za
zaproszenie na uroczystości i przekazała dary. Następnie dr W. Wilczewski wygłosił ciekawy wykład o zbrodni
ponarskiej, naświetlając działania hitlerowców po wejściu
w czerwcu 1941 r. do Wilna. Ponary kojarzą się Polakom i Żydom z masową śmiercią, z planowym i systematycznym niszczeniem polskiej i żydowskiej inteligencji.
W latach 1941-44 początkowo oddziały operacyjne Sonderkommando, a następnie Litewski Oddział Specjalny
utworzony przez Niemiecką służbę bezpieczeństwa tzw.
Ypatingas Burys, składający się głównie z ochotników litewskich odznaczających się wyjątkowym okrucieństwem,
zamordowali tu ok. 70 tys. Żydów polskiego pochodzenia
i ok. 20 tys. Polaków oraz w mniejszej liczbie Cyganów,
Rosjan – Starowierów, komunistów-Litwinów, a także oficerów i żołnierzy litewskich z rozwiązanych przez Niemców oddz. gen. P. Plechavičiusa, skompromitowanych
w walce z polskimi partyzantami Armii Krajowej. Wykonawcy wyroków rekrutowali się głównie z nacjonalistycznej litewskiej paramilitarnej organizacji „Związek Strzelców Litewskich”.
Dr Wilczewski mówił o życiu, ideałach młodzieży wileńskiej, jej patriotycznej postawie i oddaniu życia
w obronie ojczyzny. Przytaczane krótkie biogramy liderów
Związku Wolnych Polaków i innych członków organizacji
oraz AK-owców z cytowaniem urywków grypsów, zrobiły
duże wrażenie na obecnych. Ginąca młodzież miała od
17 do 24 lat, a więc młodzi słuchacze tego wzruszającego wykładu to ich rówieśnicy. Była również mowa o rozstrzelanych zakładnikach z inteligencji wileńskiej – w tym
o dr. Kazimierzu Pelczarze, profesorach USB, prawnikach, kapłanach, aktorach. Większość ofiar zbrodni ponarskiej wcześniej przechodziła okrutne tortury, bicie i katowanie w więzieniu na Łukiszkach czy siedzibie Gestapo
przy ul. Ofiarnej.
Następnie, w formie prezentacji multimedialnej
przedstawiłam działalność Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska”. Mówiłam o naszych celach, założycielce i pierwszym prezesie – śp. Helenie Pasierbskiej. Zaprezento-
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wałam zdjęcia wszystkich Tablic Ponarskich i Pomników
w Polsce oraz Tablicy w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.
Pokazałam również istniejące, chociaż niedostępne publikacje oraz zachęcałam do korzystania z naszej strony
internetowej. Zarówno ja, jak i wcześniej dr Wilczewski
prosiliśmy młodzież, by porozmawiała z dziadkami na temat zbrodni ponarskiej, bo może w ich pamięci są nieznane dotąd nazwiska ofiar. W ich domach mogą być także dokumenty z Gestapo. Dotąd znana jest nieznaczna
liczba nazwisk Polaków zamordowanych w Ponarach, bo
ślady były zacierane. Kolejne 2 lub 3 nazwiska Ofiar będą
dodane do listy znajdującej się w Kwaterze Polskiej w Ponarach.
Po odebraniu przez przedstawicieli szkół moich
prezentacji (na płycie CD) oraz podręczników „Od niepodległości do niepodległości” i gazet – darów IPN Oddz.
w Białymstoku udaliśmy się samochodami i autokarami
do Ponar, by złożyć wiązanki kwiatów i zapalić znicze.
Po złożeniu kwiatów i odmówieniu modlitwy za
Ofiary Zbrodni Ponarskiej, którą poprowadził Ksiądz Jerzy Witkowski, młodzież i dorośli ustawili zapalone białe
i czerwone znicze na murze. Znicze te utworzyły białoczerwony krąg wokół krzyża i obelisku. Przed odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia Ksiądz Jerzy powiedział między innymi „...Modlitwa w tym miejscu jest
wyrazem naszego smutku i nadziei zarazem: smutku, że
w tym miejsce zaszły tak tragiczne wydarzenia, nadziei,
że to się już nie powtórzy”.

Fot. 3. Modlitwa za Ofiary Zbrodni Ponarskiej

Po uroczystości goście zostali zaproszeni przez
Organizatorów na wspólną kolację. Wierzę, że w kolejnych latach takie uroczystości, skupiające młodzież, będą
również miały miejsce.
Drugą częścią mojego pobytu w Wilnie było
uczestnictwo w dniach 10 i 11 listopada w części Sztafety
Niepodległości z okazji Święta Niepodległości, wraz
z udziałem w „Kominku” , który odbył się w polskim Domu
Dziecka w Podbrodziu k. Wilna. Dzieci z Domu Dziecka otrzymały ode mnie – Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska” kilka kg słodyczy, drobne gadżety i kalkulatory,
a z PAN-K „Ojczyzna” – większą ilość odzieży i zabawki. Ks. Darek zaś – książkę ks. Zdzisława Chlewińskiego
pt. Groza i prześladowanie Polaków i Żydów na Wileńszczyźnie, którą kilka dni wcześniej otrzymałam od Pani Aliny Midro.
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Sztafeta Niepodległości „Szlakiem cmentarzy Legionistów 1919-1920” trwała w tym roku dwa dni i rozpoczęła się w Duksztach Ignalińskich, gdzie jest Kwatera Polskich Żołnierzy poległych w walce z bolszewikami
w 1920 r. Całość trasy liczyła ok. 160 km. Pierwszy etap
kończył się w Zułowie – miejscu narodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Stąd na nocleg wszyscy uczestnicy
udali się do Szkoły i Domu Dziecka w Podbrodziu. Tu
spotkałam się z głównym organizatorem ks. hm. Dariuszem Stańczykiem, harcerzami Wileńskiego Hufca Maryi
im. Pani Ostrobramskiej, innymi harcerzami z Polski, młodzieżą z Polski i Wileńszczyzny oraz Komendantem Motocyklowego Rajdu Najjaśniejsza i Niepodległa – Panem
Leszkiem Rysakiem z grupą. W uroczystościach tych mogłam uczestniczyć dzięki przygarnięciu mnie przez grupę
z Polskiej Akcji Narodowo-Konserwatywnej „Ojczyzna”
z Warszawy.

kwiaty i zapalić znicze. Mimo wielkiego zmęczenia nikt
nie myślał o kończeniu śpiewów, ale na sygnał z piosenki
- apelu „…Już do odwrotu głos trąbki wzywa...” wszyscy
poderwali się na baczność, a po jej zakończeniu – rozeszli lub rozjechali na nocleg. Dla biegaczy i motocyklistów
pobudka była już o 4.20. Po czym przejazd do Zułowa,
skąd o 5.30 Sztafeta wyruszyła w kierunku Wilna, by zatrzymać się w południe na mszę św. przy domu św. Siostry
Faustyny na Antokolu. Tu na uczestników Sztafety czekali
miejscowi Polacy i inni uczestnicy Sztafety, a wśród nich
nasza grupa.

Fot. 6. Ostatnie uczestniczki Sztafety
Fot. 4. Leszek Rysak - Kapitan Rajdu opowiada o znaczeniu Święta
Niepodległości

Zmęczonych biegaczy przywitaliśmy gromkimi
brawami. Bezpieczeństwo całej Sztafecie, poza oficjalnym patrolem Policji Litewskiej, zapewniali motocykliści
z II Rajdu „Najjaśniejsza i Niepodległa... – Pamiętajmy”.

Fot. 5. Wsłuchani Harcerze na Kominku z okazji Święta Niepodległości

Po złożeniu bagaży i zjedzeniu solidnego posiłku wszyscy uczestnicy Sztafety i nowo przybyli goście
udali się do sali gimnastycznej, gdzie odbył się „Wieczór
patriotyczny przy kominku”. Harcerze Wileńskiego Hufca
Maryi śpiewali pieśni patriotyczne przy dźwiękach gitar
i recytowali wiersze. Chyba nie było osoby na tej wielkiej
sali, która by nie uczestniczyła w śpiewach. O znaczeniu
11 listopada 1918 r. w historii Polski opowiadał zebranym
Komendant Leszek Rysak, a o zbrodni ponarskiej – Maria
Wieloch. Miałam okazję, by w tym miejscu podziękować
wileńskim harcerzom za odwiedzanie Ponar – szczególnie w miesiącu maju wraz z księdzem Dariuszem,
w czasie „tygodniowych modlitw” przed Dniem Ponarskim
oraz uczestnikom Rajdu Katyńskiego, którzy corocznie
we wrześniu zajeżdżają do Ponar, by pomodlić się, złożyć

88

Fot. 7. Msza Św. uczestników Sztafety z mieszkańcami Wilna

Mottem homilii Księdza Dariusza było skierowane w tym
miejscu do św. Siostry Faustyny przesłanie Pana Jezusa Miłosiernego – „Polskę szczególnie umiłowałem”.
Uczestnicy mszy św. kilkakrotnie skandowali „Polskę
szczególnie umiłowałem” za Jezusem Miłosiernym, co
było świadectwem entuzjazmu harcerskich i duszpasterskich środowisk w Roku Wiary. W czasie kazania ks. Dariusz powiedział m in.: „...Nadszedł odpowiedni czas, by
w tym miejscu 11 listopada, w Dniu Pańskim Waszymi
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dziecięcymi sercami modlić się za miasto Wilno, za Kościół pielgrzymujący na „świętą ziemię objawień” Jezusa
Miłosiernego, życia i przebywania św. Siostry Faustyny
i błogosławionego ks. Michała Sopoćki, za powrót Sióstr
ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia do Wilna, za
ludzi dyskryminowanych w różnych zakątkach świata, naszych Rodaków na Białorusi...”. W 100-lecie Harcerstwa
Polskiego na Wileńszczyźnie, wraz z licznie przybyłymi
przyjaciółmi z Macierzy Polski, postarajmy się dać wspaniałe świadectwo, że jesteśmy całym sercem na służbie
Bogu i Ojczyźnie, wierzącymi i praktykującymi katolikami,
zawsze wierni Polsce, bo Patronką naszą jest Maryja, Bogarodzica, czczona od wieków w Kaplicy Ostrobramskiej.
Pani nasza, Matko ukochana, czuwaj nad naszymi harcerskimi drużynami WHM i w czasie biegu XVIII Sztafety
Niepodległości przymnóż nam wiary i ducha polskości”.
Zaraz po zakończeniu mszy św. uczestnicy Sztafety ustawili się sprawnie i ruszyli w kierunku cmentarza
wojskowego na Antokolu, by złożyć hołd kilkunastu Litwinom poległym w walce o niepodległość Litwy w styczniu
1991 r. Następnie Sztafeta udała się na wzniesienie pod
Pomnik Poległych i Pomordowanych przez bolszewików
Żołnierzy Wojska Polskiego w latach 1919-1921, gdzie
złożono kwiaty i odmówiono modlitwę. Stąd młodzież
schodziła i zbiegała na dół wśród udekorowanych zniczami i biało-czerwonymi wstążkami grobów Legionistów.
Podobno przed wojną była to największa w Wilnie nekropolia żołnierzy polskich – porównywana z Cmentarzem
Orląt we Lwowie.
Stąd sztafeta ruszyła na Rossę, gdzie godzinę
wcześniej zakończyły się oficjalne uroczystości obchodów Święta Niepodległości w Wilnie. Przy grobie Matki
Marszałka Piłsudskiego, gdzie spoczywa Jego Serce,
było już mnóstwo wieńców, kwiatów i zniczy. Po uformowaniu się pochodu podchodziliśmy kolejno złożyć hołd,
kwiaty i zapalić znicze. Potem odśpiewaliśmy wspólnie
Hymn Rzeczypospolitej, a jeden z uczestników odegrał
hejnał. Tu, podobnie jak na Cmentarzu Wojskowym na
Antokolu, wszystkie groby były udekorowane, a harcerze
trzymali ogromną biało-czerwoną flagę okalającą cmentarz. Po wspólnych zdjęciach rozpoczęło się wręczanie
medali i pucharów uczestnikom Sztafety Niepodległości
i tym Osobom, dzięki pomocy których mogła się odbyć
tą wspaniała uroczystość. My też otrzymaliśmy medale
i dyplomy.

Na zakończenie ks. Dariusz powiedział: „Dziękuję ok. 250 biegaczom XVIII Sztafety Niepodległości za bohaterski udział i szlachetne świadectwo wiary. Trasa ok.
160 km pokonana w 2 dni z flagami polskimi, litewskimi
i papieskimi pozostaje dowodem walki z niebywałą determinacją o każdy kilometr, by na czas dobiec do kolejnego celu. Trwajmy w życzliwości do siebie i w ogromie
duchowych możliwości, jakie daje nam codzienne życie
w wierze katolickiej dla Boga i Ojczyzny. Niech wszystko
będzie podporządkowane miłości Boga i człowieka! Polacy, zawsze wierni Bogu!”

Fot. 9. Pieśni patriotyczne przy Grobie Matki Marszałka Piłsudskiego

Fot. 10. Udekorowani uczestnicy Sztafety

Obiecaliśmy sobie, że spotkamy się za rok i każdy przyjedzie z nowym uczestnikiem Sztafety.
Stąd grupa z Warszawy ze mną udała się jeszcze na Ponary. Gdyby nie miejscowi przyjaciele, trudno by było nam
samym dotrzeć tam o zmroku. Dla nich była to pierwsza,
ale nie ostatnia wizyta w Ponarach. Po zapaleniu zniczy
i krótkiej modlitwie odwiedziliśmy jeszcze pomnik poświęcony zamordowanym tutaj Żydom i Rosjanom. Już
w całkowitej ciemności rozstałam się z warszawską grupą
PAN-K „Ojczyzna”, która wracała do Warszawy, ja jeszcze jeden dzień spędziłam w Wilnie.
http://www.rodzinaponarska.pl [20.12.2012]
Fot. 8. Uczestnicy Sztafety wśród grobów Legionistów
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PENSJE PASOŻYTÓW
Narody, które potrafią z własnej historii wysnuć
wnioski przed popełnianiem błędów z przeszłości, są narodami wygranymi. Te jednak, które non stop, bez refleksji, bez krytycyzmu cały czas brną w nieusprawiedliwioną
głupotę, zawsze płacą najwyższą cenę, albo tracą suwerenności, albo popadają w długotrwałe niewolnictwo. Niestety do tych drugich zaliczam moje państwo, które nadmuchało balon biurokracji do niebotycznych rozmiarów
i cieszy się z tego stanu rzeczy jak mały chłopiec, który
dostał nową zabawkę.
„Artur Górski, wybitny pisarz i intelektualista (ur. 2
lipca 1870 w Krakowie, zm. 7 grudnia 1959 w Warszawie
– pisarz i krytyk literacki), stwierdza: „Gdy 24 milionowa
masa ludu wiejskiego niedojada, gdy komisje poborowe
stwierdzają degenerację poborowych, wszelki nadmiar
konsumpcji osobistej jest – zdaniem autora „Monsalwatu”
– zwykłym chamstwem i absurdem.
„Tymczasem – pisze A. Górski- wśród stanowisk
wszelkiego rodzaju, zależnych od rządu bezpośrednio lub
pośrednio spotykamy pensje, wynoszące do 1500 złotych
dziennie. Bywają podobno i wyższe. O jednej z nich słyszeliśmy niedawno, dzięki prasie: stanowiła ona nagrodę
dla ministra sprawiedliwości za jego stanowisko, jakiego
według mego zdania, popartego swego czasu protestem
publicznym, nie można uważać żadną miarą za przejaw
siły moralnej ze strony strażników praw, jakim minister
sprawiedliwości być powinien. Z rocznej pensji jednego
z takich pasożytów możnaby utrzymać 360 nauczycieli.
Nadmierne pensje pochłaniają sumę 20-30 milionów zł.
rocznie, gdy tymczasem nie powinny wynosić więcej od
2-3 milionów rocznie. Za zaoszczędzone w ten sposób
25 milionów możnaby w przeciągu roku zakupić 500 pełno uzbrojonych samolotów myśliwskich. Czem były karty
i prywata osiemnastowieczna, czem były pensje obcych
dworów i rozkradanie funduszy fundacyjnych, tym są dziś
wysokie pensje w obliczu eposu narodowego równe absurdalne, niepojęte i zgubne”.1 To trafne spostrzeżenia
polskiego intelektualisty niestety są aktualne w naszych
czasach. Jak bumerang wraca do nas pasożytnictwo
Wybrańców Ludu. Przecież dzisiejsze apanaże różnego
rodzaju urzędników państwowych to horrendalne sumy
wyrzucane często w błoto. Zamiast ułatwień mamy często i gęsto tak skonstruowane prawo, aby wydoić przeciętnego obywatela. W lutym tego roku powiększyła mi
się rodzina (mamy z żoną obecnie czwórkę dzieci), więc
postanowiliśmy zmienić samochód. Sprowadziłem z Niemiec (bo blisko i od znajomych) Forda Galaxy. I tu zaczęła się przeprawa. Najpierw uiściłem cło, potem musiałem
jakieś znaczki pokupować, jeszcze do tego tłumaczenia
papierów byłego właściciela wozu, recykling (500 zł),
w urzędzie miasta 160 zł (potem z tymi papierami do
urzędu skarbowego), a na końcu do urzędu komunikacyjnego (za nalepki i papierki uiściłem jakieś 230 zł.). Taki
sprint po urzędach kosztował mnie dwa tygodnie latania z
różnymi pierzyskami, jakby nie można było tego załatwić
w godzinę, bez użerania się z różnymi funkcjonariuszami
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państwowymi (bo ksero niewyraźne i temu podobne pierdoły). Te bzdurne przepisy jeszcze można by przełknąć.
Ale jak czytam, że „dotąd w Sejmie zużyto rocznie ok. 11
ton papieru A4. To 4500 ryz. Zakładając, wysoką cenę, 20
zł za ryzę, to raptem 90 tys. zł rocznie” ( Fakt z 17-18 marca 2012). Do tego niech Państwo doliczą tonery, IPady,
koszt utrzymania baru, restauracji, sprzątaczek, straży
sejmowej itp. oraz tzw. przywileje Wybrańców, to aż się
nóż otwiera ile kasy idzie na zmarnowanie.
I jakoś już media przestały się ekscytować informacjami z marca tegoż roku, gdzie podawano wszem
i wobec, że rządząca PO podarowała swoim kolesiom
prawie 30 000 posad. Zaradne PO obsadziło w spółkach
skarbu państwa większości, wiernych wyznawców idei
liberalizmu. Ba, nawet dokonano „czary mary” w różnego typu urzędach, samorządach, spółkach komunalnych,
inspekcjach, gdzie rodziny Jaśniepanujących znalazły
ciepłe posadki i szerokie perspektywy rozwoju. Tylko że
właśnie dzięki takiej polityce rozszerzania biurokratyzmu
i marnotrawstwu publicznych pieniędzy, nie tylko będziemy
pracować aż do śmierci, ale szykujemy Polsce grunt pod
następne rozbiory. Bo państwo bazujące na papierkach
i usłużnych mediach daleko nie zajdzie, prędzej czy później i tak to wszystko szlag trafi, bo ile może ten biedny
robotnik unieść na swych barkach. Elity biurokratyczne,
którym zależy na tym bałaganie, mogą się „obudzić z ręką
w nocniku”. A przecież lekarstwo na uzdrowienie państwa
jest bardzo proste, wprowadzić jeden realny podatek od
dochodu (max 15%) i zlikwidować wszystkie ulgi i odpisy.
Ale czy ci Wybrańcy, którzy korzystają z tych ulg chcieliby
je utracić? W tym właśnie tkwi cały sęk. Bo Oni nie chcą
się dzielić swoimi zdobyczami. Niebotyczne pensje wprawiające o zawrót głowy normalnych ludzi to kąsek dla
łapczywych i egoistycznych jednostek, które zapatrzone
w swoje ego niedostrzegają innych. Ale na „egoistycznym
wózku materializmu” daleko żaden człowiek nie ujedzie.
Powrót do solidarności narodowej opartej na chrześcijańskich wartościach może uratować naszą ojczyznę przed
scenariuszem rozbiorowym. Bycie Polakiem to nie tylko
przywileje ale też obowiązki, wynikające z potrzeby chwili. Tylko władza oparta na zaufaniu Narodu może dokonać
głębokich reform społecznych. Dlatego należy dążyć do
rządów narodowych. W przypadku Polski musi to nastąpić jak najszybciej, bo czasu mamy niewiele. Wprowadzenie narodowej demokracji, opartej na ustrój korporacjonizmu katolickiego, rokuje Polsce normalną przyszłość
w Europie, innej drogi nie ma, a ten kto twierdzi inaczej,
musi cierpieć na urojenia.
Pensje pasożytów w oświetleniu Artura Górskiego,
Goniec Częstochowski z 5 sierpnia 1936.
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KOZŁY – POLESKA ROZŚPIEWANA WIEŚ
Kozły – wieś na poleskich bagnach, z daleka od
ludzi i wielkich traktów, jakby schowana przez Boga przed
światem. Pachnąca żurawinami i kaliną. Pełna krzyku żurawi o świcie, świstu dzikich kaczek frunących na sady.
Z Świętym jeziorem – gdzie miejscowi Poleszucy wspominają – tutaj za Polski były kładki pokładzione, na ostrowach wypoczywali ludzie i podziwiali piękno Polesia. I te
święte krzyże stojące w wodzie – też postawili niegdyś
Polacy. I Pan tu mieszkał, Dobry Pan – ludziom pomagał. A naszych chłopców jak brali w „Sałdaty” to do samej
Warszawy. Nawet do dzisiaj pieśni rekrucie w Kozłach
śpiewają stare Poleszuczki.
W Kozłach śpiewają kobiety starym kanonem,
wywodząc i pohukując po polesku, jakby to był środek
XIX w. Stare pieśni miłosne, żartobliwe i proste, jak mówią po swojemu. A nawet te proste są niezwykle trudne
melodyjnie, gdyby sprawne ucho słuchającego, wychwytując stare dźwięki, chciało je przenieść na usta młodego, współczesnego etnografa i wyśpiewać. Stąd – proste,
wcale nie jest proste. Pieśni z bagien, takie są i mają ten
urok, że trudno je naśladować i nucić sobie. Trzeba do
nich mieć duszę, bo duszą są śpiewane, wywodzone,
zadziwiające i archaiczne słowa tych pieśni. Ot, choćby
o żurawiach, które na bagnach się legną, chowają i krzyczą rankiem wokół Kozłów.
Oj żurawku, żurawiu, Czom ty kryczysz z poranku.
Jaż ny kreczu, toj hukam, Żebyj sokił ni litał.
W lamentującym głosie starych Poleszuczek jest
cała barwa cichego Polesia. Zdumiewające archaizmy,
staroruskie i staropolskie, zakodowane na wieki w pieśniach. Najciekawsze i najstarsze pieśni z Kozłów to pieśni obrzędowe. Szczególnie weselne, które tutaj rozśpiewują odwieczne, obrzędowe wesele w dawne misterium
duchowe o niespożytej krasie. Korowaj pieczony przez
korowajnice, wybrane zamężne kobiety z Rodu, najbogatsze, najuczciwsze, mające charyzmę duchową – schodzą
się do domu panny młodej na kilka dni przed weselem

– na korowaj. Ten bywa pieczony przez pół dnia i noc.
Z siedmiu żródeł w nim woda na rozczyn, kopa jaj, masło
majowe i pytlowa mąka.
Myj na ławcy sili, Czerez okienko patrzyli.
Czy ny pryjdut drózki prosyt, Korowaja rozczynyt.
I wszystkie obrzędy, po dawnemu wyśpiewywane
przez korowajnice z taką swadą, że serce się kraje, na
myśl o doli panny młodej. A wszystko w wielkiej pokorze
i proszeniu Boga i świętych, o szczęście, dolę i dobry posag – na nowe życie. Po wyjęciu z pieca witają korowaj
jak samego Kniazia wesela i szykują do komory. Śpiewają
przy tym, że dwie par koni i woły trzeba prząc do podwody, żeby pyszny korowaj zawieźć do komory, żeby tam
doczekał wesela.
Życie Polesia, wyśpiewane w pieśniach, jest ciekawe i pełne uczuć, łez, cierpienia, ale i butne, zrywne
i dumne. W pieśniach wszystkie powstania i wojny, pobory
rekrutów – rozstania i powroty. Gody życia, rozśpiewane
przez pokolenia. Ktoś duszą te pieśni składał, słowa dobierał, uczucia rozpieszczał i tak pozostało. To poświadcza, że Poleszuka dusza, poetycka i romantyczna, zdolna
do składania pieśni, od wieków do dziś się nie zmieniła.
Kalina, malina, ni słodka, ni horka.
Oj, tym zapłakała, sołdackaja żynka…
Oj, byrut w sałdaty, byrut do Warszawy
I biut w barabany.
Już tylko pieśni pamiętają polski pobór do wojska, dawno odeszły pokolenia żołnierzy z tego poboru.
To świadectwo na to, że pieśń dźwiga losy narodu. Pieśni
z ludu są pamiętnikiem i zapisem życia, epok i czasu, który rozwiała niejedna mgła historii. Cudne pieśni z Polesia,
którym nadziwić się nie mogę, gdyż przenoszą w błogość
i dobroć czasu, który już nigdy nie wróci. Ech Kozły, Kozły... cóż to za poleska wieś?
ѥѥ

„W Kozłach śpiewają kobiety starym kanonem, wywodząc i pohukując po polesku, jakby to był środek XIX wieku.”
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PRZEGLĄD
Iwo Cyprian Pogonowski

TRAGEDIA „ŻYDÓW WSCHODNICH”
I OSZUSTWA ŻYDOWSKIEGO RUCHU ROSZCZENIOWEGO
„Złota dekada” eksploatacji Ukrainy przez Żydów
tragicznie skończyła się w 1648 roku, w czasie powstania
Chmielnickiego. Wówczas bankierzy żydowscy doszli do
przekonania, że grozi im wypędzanie z Polski, tak jak to
miało miejsce wcześniej w Hiszpanii i innych krajach Europy zachodniej. Berlin został wybrany do przekazu kapitałów z Polski tak, że Brandenburgia w 1701 roku była
w stanie ogłosić się „Królestwem Pruskim” a następnie
zainicjować rozbiory Polski, które były podstawą zjednoczenia około 350 państewek Rzeszy, po raz pierwszy ze
stolicą właśnie w Berlinie.
W czasie rozbiorów tylko zamożni Żydzi pozostali
na terenach Zaboru Pruskiego. Stało się to z powodu wypędzania na wschód biedoty żydowskiej bez jakiekolwiek
protestu ze strony zamożnych Żydów (I. C. Pogonowski,
„Jews In Poland,” New York 1993, strona 245). Żydzi pozostali na terenie Zaboru Pruskiego i szybko przeszli na
używanie języka niemieckiego zamiat yiddisz i zaczęli odgrywać coraz większą rolę w Niemczech, jak też przyłączać się do prześladowania Polaków przez Prusaków. Zasłużył się w tej sprawie Mojżesz Mendelson (1729-1786),
Żyd urodzony we Wrocławiu, który był propagandzistą
asymilacji Żydów do kultury niemieckiej i nawoływał do
usuwania wszystkich żydowskich zewnętrznych cechy,
różniących Żydów od Niemców.
Biedota żydowska, mówiąca językiem yiddisz,
była określana jako „Betteljuden,” (Begger-Jews czyli
Żebracy-Żydzi). Stała się ona postrachem zamożnych
Żydów w Niemczech oraz stała się tematem szerzonej
przez zamożnych Żydów, wrogiej propagandy o szkodliwości tych „Ost-Juden”, jak też głosiła o zagrożeniu dla
gospodarki niemieckiej, jakie stanowiłoby masowe osiedlanie się biednych „Wschodnich Żydów” na terenie Niemiec.
Hitler był świadomy propagandy na temat „Ost
-Juden” i wraz z pogarszaniem się stosunków Niemiec
z USA najprawdopodobniej uważał, że malała wartość
Żydów pod jego kontrolą, jako swego rodzaju „zakładników” do przetargu, w jego rozgrywce Berlina z Waszyngtonem. Już z początkiem 1941 roku, podczas starań żeby
uzyskać pomoc Japonii przeciwko armii syberyjskiej, Hitler zobowiązał się wypowiedzieć wojnę przeciwko USA w
cztery dni po wybuchu wojny Japonii przeciwko Stanom
Zjednoczonym. (Faktycznie Hitler wypowiedział wojnę
Ameryce 11 grudnia 1941 roku, w cztery dni po japońskim
bombardowaniu Pearl Harbor 7 grudnia, 1941.)
Japończycy nie zaatakowali armii syberyjskiej,
która w sile ponad 100,000 żołnierzy, dobrze wyposażonych w artylerię, czołgi i samoloty, uderzyła z ulic Moskwy
na pozycje niemieckie. Niemcy w grudniu 1941 roku przegrali bitwę o Moskwę i widmo przegranej wojny oraz masowej inwazji na teren Niemiec przez masy „Ost Ju
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den” przeraziło Hitlera i było ważnym powodem ogłoszenia przez niego, z końcem stycznia 1942 roku, w Berlinie,
w pałacu w Wansee „ostatecznego rozwiązania kwestii
żydowskiej” na terenach kontrolowanych przez armię niemiecką.
Decyzja w Wansee była zupełną zmianą programu Hitlera w sprawie Żydów europejskich. Trzeba pamiętać, że Hitler w czasie euforii z podboju Francji w 1940
roku, wyobrażał sobie, że W. Brytania wnet podda się pod
naciskiem bombardowania niemieckiego lotnictwa w „bitwie o Brytanię”. Hitler sobie wyobrażał, że wówczas będzie mógł użyć floty francuskiej i brytyjskiej do ewakuacji
wszystkich Żydów z okupowanej przez niego Europy, na
wyspę Madagaskar.
Opracowanie szczegółów czteroletniej ewakuacji
Żydów z portów włoskich, Hitler polecił Adolfowi Eichmann’owi, którego „czteroletni plan ewakuacji Żydów”
z Europy jest łatwo dostępny na Internecie, pod hasłem
„Madagaskar Projekt.” Projekt ten był traktowany bardzo
poważnie przez Hitlera, ale jak wiadomo „Madagaskar
Projekt” nie doszedł do skutku, ponieważ Niemcy przegrali „bitwę o Brytanię”.
Stało się to dużej mierze dzięki Polakom, których
służyło w lotnictwie w W. Brytanii ponad 17,000, z czego
koło dwóch tysięcy straciło życie i około dwóch tysięcy
było ciężko rannych, a jednocześnie zestrzelili oni średnio
więcej samolotów niemieckich niż piloci angielscy. Rola
Polaków w klęsce niemieckiej w „bitwie o Brytanię” pogłębiła nienawiść Hitlera do Polski, która od początku wojny,
w 1939 roku, była w Europie najbardziej brutalnie niszczonym terenem do czerwca 1941 roku i ataku Niemiec
na Związek Sowiecki.
W decyzji Hitlera, żeby odstąpić od planów ewakuacji Żydów z okupowanej przez niego Europy, i podjąć
decyzję wymordowania wszystkich Żydów mu dostępnych, decydującą rolę odegrała klęska pod Moskwą i jego
strach przed potencjalnym zalewem pobitych Niemiec
przez „Żydów Wschodnich.”
Pamiętam jak w czasie ewakuacji obozu koncentracyjnego pod Berlinem, z miejscowości Sachsenhausen, gdzie spędziłem pięć lat jako więzień polityczny („politische schutzhaeftling), Niemcy wymordowali
w czasie ewakuacji tego obozu, począwszy od 20 kwietnia 1945, około 6,000 więźniów, w ramach „zapobiegania” ich szkodliwości dla ludności niemieckiej. Stało się
to w czasie „marszu śmierci” w Brandenburgii. Działo się
tak w licznych „marszach śmierci” w ostatniej fazie wojny, kiedy w większości obozów koncentracyjnych Żydów
ogóle nie było.
Uważam, że taką samą logiką kierował się Hitler

w stosunku do Żydów w styczniu 1942 roku w przeciwieństwie do jego „czteroletniego planu” ewakuacji Żydów
z Europy w 1940 roku na wyspę Madagaskar. Niestety
żydowski ruch roszczeniowym fałszuje fakty historyczne.
Często zwały trupów więźniów w 1945 roku, pokazuje
się w USA jako zabitych Żydów, podczas gdy wówczas
kolosalną większość ofiar zbrodni niemieckich stanowili
Słowianie, zwłaszcza Polacy.
Niedawno widziałem program telewizyjny profesora Normana Finketsteina, autora książki „Holocaust
Industry,” który nazywał oszustami przywódców żydowskiego ruchu roszczeniowego i twierdził, że ludzie ci, pod
wodzą Edgara Brofmana (magnata handlu alkoholem
i szefa Światowego Związku Żydów), pomnożyli wielokrotnie ilość Żydów, żyjących ofiar zbrodni niemieckich,
pobrali na ich odszkodowanie w wysokości miliardów dolarów, od Niemiec i innych państw, takich jak Szwajcarja,
a następnie pieniądze te w kolosalnej większości sprzeniewierzyli.
Profesor Finkelstein stwierdził, że on sam starał
się bezskutecznie przez ponad dwadzieścia lat, o odszkodowanie dla jego własnej matki, więźniarki obozów
niemieckich oraz zacytował dużą ilość listów do redakcji

gazet w Izraelu, w których Żydzi-weterani obozów niemieckich piszą, że obecnie żyją w nędzy, podczas gdy
odszkodowania pobrane za nich zostały sprzeniewierzone.
Żydowski ruch roszczeniowy żąda 65 miliardów
dolarów od Polski i posługuje się szantażem od wielu lat,
oraz niszczy dobre imię Polaków w USA, czego sam jestem świadkiem od pół wieku. Dopiero w 2009 roku zobaczyłem po raz pierwszy na ekranie Polaków pokazanych
jako „zdradzonych bohaterów” Drugiej Wojny Światowej
w filmie „Za Zamkniętymi Drzwiami.” Tymczasem doszło
w USA do tego, że np. autorzy „dreszczowców” kryminalnych dają najczarniejszym charakterom polskie nazwiska.
Ciekawe jest, że w czerwcowym wydaniu pisma „New
York Review of Books” Timothy Snyder pisze o Żydach
Wschodnich jako o ignorowanej części zagłady Żydów w
czasie Drugiej Wojny Światowej.
Dodano/uzupełniono: 2009-06-28
http://www.pogonowski.com/display_pl.php?textid=1022
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Alain Pilote

FINANSOWY ZAMACH STANU
Jak pisał Louis Even, superwładza panuje nad
rządami - władza tych, którzy kontrolują tworzenie pieniędzy w kraju. Nie ma znaczenia, który polityk znajduje
się u władzy, jeśli władza tworzenia pieniędzy pozostaje
w rękach prywatnych banków (przez zezwolenie im na
pożyczanie pieniędzy na procent osobom indywidualnym,
korporacjom i rządom), zamiast pozostawać w rękach
samego społeczeństwa, do którego prawnie ona należy.
Wtedy kraj nie będzie miał innego wyboru, jak pogrążać
się w coraz większym długu i kryzysie. Jesteśmy obecnie
świadkami tego na całym świecie.
Louis Even pisał: „Kto stoi ponad rządami? Bóg,
odpowiecie. To prawda, chociaż wielu ludzi odmawia Mu
pierwszeństwa. Istnieje jednak także ludzka władza, której
żaden rząd, jak się wydaje, nie jest zdolny albo nie chce
odmówić pierwszeństwa: władza twórców pieniądza”.
Mayer Amschel Rothschild (1744- 1812), założyciel
wielkiej bankierskiej dynastii i przodek obecnego zadłużającego systemu monetarnego, pod koniec XVIII
wieku powiedział: „Pozwólcie mi emitować i kontrolować
pieniądze kraju, a ja nie dbam o to, kto tworzy jego prawa”.
Międzynarodowi bankierzy wolą zwykle pozostawać w cieniu i działać poza sceną, mając pewność, że
wybrani przez społeczeństwo politycy będą wypełniali ich
rozkazy i utrzymywali ich monetarną władzę. Uzyskują to
albo przez finansowanie wyborów, albo stosując szantaż,
groźby, przekupstwo i inne podobne metody.
Ostatnio ci międzynarodowi bankierzy poczynili
olbrzymi krok naprzód. Zamiast umieszczania na stano-
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wiskach pionków czy marionetek, sami dosłownie zajęli
miejsce głów rządów, bez potrzeby or-ganizowania wyborów. Żeby sfinalizować swój plan światowej dominacji,
nie podejmują oni żadnego ryzyka i nie zawracają sobie
głowy pośrednikami: sami stają u władzy i nawet nie próbują tego ukrywać. Jest to prawdziwy finansowy zamach
sta¬nu, przynoszący korzyści międzynarodowym bankierom. Przedstawiamy tutaj ostatni przypadek trzech pachołków amerykańskiego banku Goldman Sachs, którzy
zajęli strategiczne pozycje: Mario Draghiego, Loukasa
Papa- demosa i Mario Montiego.
Mario Draghi, który jest Włochem, posiada dyplom z ekonomii z Massachusetts Instiutue of Technology
(MIT). Otrzymał on zadanie prywatyzacji włoskiego sektora w latach 1993-2001. Został prezesem Banku Włoch
w 2006 r. W latach 2002-2006 był wiceprezesem Goldman Sachs w Europie, silnego banku amerykańskiego.
W tym czasie bank ten pożyczył Grecji 300 milionów dolarów na pomoc w ukryciu jej deficytu, żeby została przyjęta do Unii Europejskiej. 1 listopada 2011 r. Draghi został
prezesem Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Jest
on także członkiem Komisji Trójstronnej (zobacz ramkę)
i klubu Bilderberg.
Loukas Papademos, Grek, posiadający także dyplom z Massachusetts Institute of Technology (MIT), był
profesorem na amerykańskim uniwersytecie Columbia,
zanim został konsultantem ekonomicznym banku Rezerwy Federalnej Bostonu. W latach 1994-2002 był prezesem Banku Grecji. Stanowisko to zajmował, kiedy Grecja
została „zakwalifikowana” do przyjęcia euro, dzięki sfał-
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szowanej księgowości dokonanej przez Goldman Sachs.
Był on także wiceprezesem Europejskiego Banku Centralnego.
10 listopada 2011 r. pod naciskiem Unii Europejskiej i grupy G 20, został mianowany na stanowisko premiera Grecji z poparciem dwóch najważniejszych partii
w tym kraju. Jest on członkiem Komisji Trój-stronnej. Odchodzący premier George Papandreu oznajmił, że przeprowadzi referendum, w którym zapyta społeczeństwo,
czy zgodzi się ono na drastyczne środki oszczędnościowe nałożone przez Unię Europejską i Międzynarodowy
Fundusz Walutowy, co, chociaż bardzo demokratyczne,
nie było do zaakceptowania przez międzynarodową finansjerę. Dwa dni po ogłoszeniu referendum Papandreu
został zmuszony do ustąpienia. (Jak na ironię, Grecja
zwana jest kolebką demokracji.)
16 listopada 2011 r. Mario Monti został bez wyborów premierem Włoch, zastępując Silvio Berlusconiego. Monti posiada dyplom amerykańskiego uniwersytetu Yale. Studiował on struktury bankowe jako ustrój
monopolu. W latach 1994-2004 był komisarzem Unii
Europejskiej. Jest on również członkiem Komisji Trójstronnej i klubu Bilderberg. W 2005 r. został mianowany
doradcą banku Goldman Sachs.
Poza tym, że Monti jest premierem, jest też ministrem gospodarki. Rząd Montiego składa się wyłącznie
z technokratów. Corrado Passera, właściciel banku IntesaSanpaolo, został na przykład ministrem infrastruktury
i rozwoju ekonomicznego. Wśród 16 ministrów rządu
włoskiego nie ma żadnego polityka. Dla Montiego ta nieobecność „ułatwi wszelkie przeszkody w działaniach rządowych”. Ponieważ nie został on wybrany, nie musi za nic
odpowiadać przed społeczeństwem. Czy to nie wspaniałe? Nie można znaleźć bardziej oczywistej pogardy dla
demokracji!
Bank Goldman Sachs posiada w Stanach Zjednoczonych przezwisko „rząd Sachsa”, ponieważ ma
tak duży wpływ na rząd amerykański. Sekretarz skarbu
w administracji prezydenta Clintona, Robert Rubin, który
pomagał w finansowej deregulacji kraju, przyszedł z banku Goldman Sachs. Tak samo Hank Paulson, sekretarz
skarbu w rządzie Busha juniora, który przeniósł do Stanów Zjednoczonych złe długi banków w czasie kryzysu
finansowego.
Mark Carney, prezes Banku Kanady, przyszedł
także z banku Goldman Sachs. 4 listopada 2011 r. został
mianowany szefem komisji stabilizacji finansowej powołanej przez grupę G 20 do nadzoru i wprowadzenia zasad
restrukturyzacji światowego sektora finansowego.
Żeby waluta europejska euro mogła funkcjonować właściwie, wszystkie kraje europejskie zostały zmuszone do ustanowienia wspólnego budżetu, co oznacza,
że porzuciły one resztki tego, co zostało z ich suwerenności. Jest to obiektywny cel od czasu utworzenia Unii
Europejskiej: przede wszystkim była to unia ściśle handlowa (Wspólny Rynek albo Europejska Wspólnota Gospodarcza), przekształcona w Unię Europejską w 1993 r.,
gdzie wszystkie kraje członkowskie musiały zlikwidować
cła graniczne i przekazać (niewybieralnym) technokratom z Komisji Europejskiej w Brukseli decyzje dotyczące polityki fiskalnej i monetarnej poszczególnych krajów.
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A w 1999 r. większość krajów członkowskich Unii Europejskiej zrezygnowała ze swojej narodowej waluty na rzecz
wspólnej waluty euro. Jose Manuel Durao Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, powiedział ostatnio:
„Przyszłość w Europie prowadzi przez większą
integrację. Ten kryzys powoduje przyspieszenie historii
i musimy być dziś gotowi, by podjąć kroki, które były przewidziane tylko w przyszłości”.
Celem tego bankierskiego zamachu stanu jest
wykorzystanie kryzysu zadłużenia euro jako narzędzia
do utworzenia federalnego europejskiego superpaństwa,
które przeniesie całą pozostałą kontrolę spraw narodowych do Brukseli. Globaliści już zaczęli ten proces, selekcjonując dwóch niewybranych sługusów, zastępujących demokratycznie wybranych premierów Grecji
i Włoch.
Wszyscy wiedzą, że Grecja nigdy nie zwróci swoich długów, ale dalej udziela się jej pożyczek, żeby coraz
bardziej zadłużyć ten kraj. Wszystkie kraje europejskie
upadną jak domino jeden po drugim pod ciężarem długów. Upadnie nie tylko euro, ale także amerykański
dolar, ponieważ Stany Zjednoczone posiadają rekordowy dług i skrajne ubóstwo.
Według danych nowego spisu ludności USA,
ogłoszonych 4 listopada 2011 r. wskaźnik najuboższych
z ubogich Amerykanów wzrósł do rekordowego poziomu
około 20, 5 miliona, albo 6,7% populacji Stanów Zjednoczonych. Są to ci, którzy znajdują się o 50% lub więcej
poniżej oficjalnego poziomu ubóstwa. W 2010 r. najubożsi
z ubogich byli to ci, których dochód nie przekraczał 5570
dolarów rocznie na jednego obywatela i 11 157 dolarów
rocz¬nie na czteroosobową rodzinę. Wielkość 6,7% jest
najwyższa w okresie 35 lat, odkąd biuro spisu ludności
(Census Bureau) prowadzi takie statystyki.
Dlaczego znaleźliśmy się w tym chaosie? Ponieważ rządy pożyczają na procent z prywatnych banków
pieniądze, które mogłyby pożyczać bez procentu ze
swoich własnych banków centralnych. W 2007 r. rządy europejskie były na tyle głupie, żeby włączyć ten zakaz
(nieużywania Europejskiego Banku Centralnego do finansowania rządów) do artykułu 123 konstytucji europejskiej
- Traktatu Lizbońskiego. Banki komercyjne mogą jednak
pożyczać z EBC na 1,25%, a potem pożyczać te pieniądze rządom na 5 czy 6% lub nawet więcej...
Logicznym i jedynym rozwiązaniem dla narodów jest przywrócenie ich suwerennego prawa emisji
swoich własnych pieniędzy, bez długu, przez utworzenie
realnego, dokładnego systemu księgowości, prawdziwie
odzwierciedlającego fizyczną rzeczywistość, jak to wielokrotnie wyjaśnialiśmy w innych artykułach MICHAELA.
Oddając prywatnym przedsiębiorstwom (bankom
komercyjnym) władzę tworzenia pieniędzy narodowych,
państwo stało się, według słów papieża Piusa XI z encykliki Quadragesimo anno, „sługą władzy pieniądza”,
zamiast być sługą dobra wspólnego: „Państwo stało się
niewolnikiem wydanym na łup ludzkich żądz i namiętności, gdy wolne od wszelkiej stronniczości i oddane jedynie
dobru ogółu i sprawiedliwości, na wysokim winno zasiadać tronie jako władca i najwyższy rozjemca”.
,,Michael”, marzec-kwiecień 2012,s.21-23, www.michael.org.pl
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Małgorzata Cichoń

WIERNI USZYLI MU SUTANNĘ
Jego twarz po raz pierwszy zobaczyłam na plebanii w Morawicy. Spoglądał na mnie z portretu. Przyciągał wzrok jakąś szlachetnością i zdecydowaniem. To ks.
Władysław Bukowiński (1904-1974), sługa Boży, którego
nazwano Vianneyem Wschodu.
„Tego dnia, na Mszy Św., po raz pierwszy zobaczyłam księdza. Miałam wtedy już 30 lat (...). Cały czas
płakałam. Wszyscy płakali, jak on wszedł do domu, powiedział «Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus».
(...) To jakby zbawienie weszło, nadzieja jakaś (...). On
był księdzem z powołania, takim danym prosto od Boga
właśnie dla nas, dla zesłańców, abyśmy trwali w wierze
i w Bogu. Kiedy już mógł wrócić do Polski, nie zgodził
się jechać. Został z nami. Byliśmy jego owieczkami, on
naszym pasterzem. Tak kiedyś powiedział (cyt. za biuletynem „Ocalenie”, nr 9/2012) - to wspomnienia jednej
z parafianek „Bożego domokrążcy”. Za sprawowanie sakramentów czy posiadanie książeczki do nabożeństwa groziło rozstrzelanie. Msze Św. sprawował po domach,
wieczorem przy zasłoniętych oknach. Więziony przez
ponad 13 lat, ocalił zwiniętą w kieszeni, zniszczoną stułę. Pierwszą sutannę po wyjściu z łagru uszyli mu ludzie
w Karagandzie w Kazachstanie.
ZWIĄZANY Z MAŁOPOLSKĄ, ODDANY KRESOM
Trwa proces beatyfikacyjny tego związanego
z Krakowem i Małopolską kapłana. Na UJ studiował
prawo i nauki polityczne, potem teologię. Żywo angażował się w działalność Akademickiego Koła Kresowego.
Święcenia otrzymał na Wawelu w 1931 r. z rąk kard. Adama Sapiehy. „To, co ja wyniosłem z Krakowa, zawsze mi
pomagało i pomaga tam, na jakże dalekim od Krakowa
Wschodzie. Tam, gdzie długie lata spędzałem za kratami
więzień i za drutami kolczastymi obozów pracy przymusowej. Wszędzie tam to, co wyniosłem z Krakowa, pomagało zachować godność osobistą i kapłańską. Pomagało
szanować własne poglądy, ale też i cudze poglądy, jeśli
one w ogóle były” - pisał w swoich wspomnieniach.
W latach 1931-1936 był katechetą i nauczycielem historii
w gimnazjum w Rabce oraz wikariuszem w Suchej Beskidzkiej. Potem wyjechał na upragnione Kresy, do Łucka (obecnie Ukraina), gdzie został wykładowcą w seminarium, a wkrótce proboszczem. Podczas wojny cudem
uniknął śmierci w czasie masowego rozstrzeliwania więźniów. Później, przebywając w radzieckich więzieniach
i obozach pracy, niósł innym konkretną pomoc, pociechę
oraz umocnienie w wierze i nadziei. Napisał i wykładał
tam historię Polski.
W ŚWIETLE KRZYŻA
30 czerwca [2012 r.] na terenie sanktuarium
w Łagiewnikach Stowarzyszenie im. ks. Władysława Bukowińskiego „Ocalenie” (www.ocalenie. org) zorganizowało VI sympozjum poświęcone Vian- neyowi Wschodu.
Była to okazja do spotkania m.in. z osobami, które modlą
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się o beatyfikację kapłana, tymi, którzy go pamiętają i wiele mu zawdzięczają. Po Mszy św. wysłuchano referatów.
Ks. dr Jan Nowak z Krakowa w wystąpieniu: „Szukanie
źródeł świętości w dochodzeniu kanonizacyjnym sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego (2006-2012)” przypomniał, że ks. Bukowiński widział swoje życie w świetle krzyża Chrystusowego. Wiara pomagała mu docenić
wartość każdego cierpienia, w Chrystusie wszystko miało
sens. Modlitwa dawała mu wewnętrzną wolność. Kierował się w życiu miłością do Boga i zesłańców - to dla nich
został na Wschodzie. Mimo prześladowań, uwięzień, nie
żywił do oprawców nienawiści: „Zdaje się, że nie dałem
się nigdy zatruć nienawiścią i że miłość nieprzyjaciół nie
była samą tylko piękną teorią w mym życiu” - pisał Apostoł
Kazachstanu.
Ks. Piotr Pytlowany przyjechał na sympozjum
z Karagandy, gdzie przez wiele lat duszpasterzował ks.
Bukowiński. W referacie: „Rozwój kultu sługi Bożego ks.
Władysława Bukowińskiego w Kazachstanie” prelegent
podkreślił, że tamtejsi ludzie często modlą się prostymi
słowami o świętych księży. - Nie potrzeba wielu kapłanów,
potrzeba świętych kapłanów - mówił pracujący w seminarium w Karagandzie ks. Piotr. Wyjaśnił, że większość
kleryków to młodzi ludzie z rodzin, które są niewierzące.
Żywym przykładem dla nich stał się ks. Władysław Bukowiński. Klerycy proszą przy jego grobie o to, by byli jak
on. Z kolei małżeństwa modlą za jego wstawiennictwem
o potomstwo.Ukraiński biskup Witalij Skomarowski przygotował prezentację na temat swojego rodzinnego miasta: „Życie w Berdyczowie na przełomie XIX i XX wieku”
- tu urodził się ks. Bukowiński i 16 lat żył na Ukrainie,
zanim wyjechał do Polski. Bp Witalij przybliżył burzliwą historię tego miasta, ludzi z nim związanych, współczesną
sytuację tamtejszego Kościoła, skupionego wokół sanktuarium Matki Boskiej Berdyczowskiej.
CO DLA NAS?
Co może inspirować w postawie ks. Bukowińskiego? Podziw budzi pasja, z jaką wypełniał swoje powołanie, ofiarowanie cierpień Chrystusowi, głęboka więź
z Nim, życie na serio Jego nauką, a także wierność - nawet poprzez swój grób chciał apostołować. Mimo że wiele
wycierpiał - przebaczał, zachował pogodne usposobienie,
pielęgnował przyjaźnie, troszczył się o ludzi i był zainteresowany ich życiem.
W Zagórniku pod Wadowicami powstaje Centrum
ks. Władysława Bukowińskiego z poświęconą mu izbą
pamięci oraz miejsce, które przybliży młodym los Polaków masowo wywożonych na Wschód. Stowarzyszenie
„Ocalenie” prosi o pomoc w zbieraniu pamiątek (kontakt:
rajdplast@wp.pl, tel. (33) 870-64-10)
,,Wołanie z Wołynia” nr 4 (107), lipiec-sierpień 2012, s. 42-43.
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PRZEGLĄD
Aneta Tkaczyk

O KRASZEWSKIM W ŁUCKU MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
PIEWCA ZIEMI WOŁYŃSKIEJ
Konferencja rozpoczęła się w Narodowym Uniwersytecie Wołyńskim im. Lesi Ukrainki. Słowa pozdrowienia
do zgromadzonych w wołyńskiej wszechnicy uczonych
z Ukrainy, Polski. Białorusi skierowali Konsul Generalny
RP w Łucku Marek Martinek, bp Marcjan Trofimiak, radny
Wołyńskiej Rady Obwodowej, działacz społeczny Wiktor
Prokopczuk. Szczególnie wzruszającym było przemówienie Dyrektor Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie
Anny Czobodzińskiej-Przybysławskiej, kustoszki pamięci
pisarza, która po raz pierwszy odkryła dla siebie te tereny,
nierozerwalnie związane z życiem i twórczością Kraszewskiego. Ogromne zainteresowanie wywołał przywieziony
z Romanowa dar dla społeczności Łucka - kopia obrazu
Kraszewskiego „Krajobraz wołyński”.
Otwierając obrady główny organizator obchodów
prof. Włodzimierz Osadczy, Dyrektor Centrum UCRAINICUM KUL powiedział, że miejsce obchodów jubileuszu
pisarza jest bardzo symboliczne. Kraszewskiego można
nazwać prawdziwą wizytówką Wołynia. Czerpiąc inspirację z miejscowej kultury ludowej wprowadził on ją do
literatury i kultury europejskiej i światowej. Stał się pomostem łączącym różne kultury i narody, i wniósł pozytywny
akcent w trudny na obecnym etapie dialog polsko-ukraiński związany z pamięcią historyczną. Prof. Osadczy podkreślił interdyscyplinarny wymiar konferencji i jej nowatorski kierunek, mający zapoczątkować regularne spotkania
polsko-ukraińskie odwołujące się do spuścizny pisarza.
Z inicjatywy Centrum „UCRAINICUM” KUL 1-3
czerwca w Łucku na Ukrainie odbyta się konferencja poświęcona 200-leciu urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego. Wiadomo, że rok 2012 został ogłoszony w Polsce Rokiem Kraszewskiego, stąd też i pomysł uczczenia
wybitnego pisarza na szczeblu międzynarodowym. Józef
Ignacy Kraszewski ponad 20 lat spędził na Wołyniu, jego
najwybitniejsze powieści były inspirowane rzeczywistością wołyńskiej przyrody, wołyńskiej wsi i wołyńskiego
ludu.
Tegoroczne obchody przyciągnęły uwagę środowisk politycznych, akademickich, organizacji społecznych
i kulturowych. Nie było przypadkiem, że patronat honorowy uroczystości udzielili Przewodniczący Wołyńskiej Administracji Obwodowej Borys Klimczuk, Konsul Generalny RP w Lucku Marek Martinek, Prezydent Miasta Lublina
Krzysztof Żuk i Prezydent Lucka Mykola Romaniuk.
Obchody rozpoczęły się pod majestatyczne
brzmienie Requiem w katedrze św. Apostołów Piotra
i Pawła Mszą Św. zaduszną w intencji pisarza celebrowaną przez ordynariusz diecezji łuckiej bp Marcjana Trofimiaka. Przypominając postać wybitnego krajana hierarcha zwrócił uwagę obecnych na ofiarną pracę i chęć
służenia społeczeństwu wybitnego pisarza.
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Uczestnicy obchodów mogli w następne dni zwiedzić niektóre miejscowości związane z życiem i twórczością Kraszewskiego (Młynów, Dubno, Torczyn), wziąć
udział w festiwalu twórczości ludowej „Malowanka”, który
w tym roku odbywał się pod patronatem Józefa Ignacego Kraszewskiego. Należy także wspomnieć, że oprócz
Centrum UCRAINICUM KUL do organizacji obchodów
przystąpiły Konsulat Generalny RP w Łucku, Instytut Polski Uniwersytetu Wołyńskiego, miejscowe Towarzystwa
Kultury Polskiej, Polski Związek Katolicko-Społeczny, Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”.
								
„Wołanie z Wołynia” nr 4 (107), lipiec – sierpień 2012, s. 28-29.
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PRZEGLĄD

145. ROCZNICA URODZIN
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

5 grudnia minęła 145. rocznica urodzin jednej z najwybitniejszych postaci w historii Polski – Józefa Piłsudskiego. To postać w historii absolutnie wyjątkowa. Jeden z historyków określił go w taki sposób:
„Tacy ludzie pojawiają się raz na stulecie”. Zarówno wielbiciele, jak i krytycy jego działalności porównują go często do
Napoleona.

ROK XXII, NR 11-12 (176-177) 2012.
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PRZEGLĄD
Józef Klemens Piłsudski przyszedł na świat
w okresie dla Polski najbardziej tragicznym – w okresie
nasilenia represji po Powstaniu Styczniowym, w okresie
Wielkiej Żałoby Narodowej. Małżeństwo jego rodziców,
młodego Józefa Wincentego Piłsudskiego i Marii Billewiczówny, było małżeństwem powstańczym, powiązanych
nie tylko porywem serca i umysłu, ale i wolą stawiania
oporu najeźdźcy. Józef Wincenty był komisarzem powstania na Żmudzi, jedynego wolnego skrawka Litwy.
W kaplicy dworskiej Billewiczów w Teneniach odbywa
się ceremonia ślubna, a wesele odbyło się w pobliskim
Adamowie. Para młoda szła do ślubu pod szpalerem
powstańczych kos. Powstanie po raz ostatni podkreśla
równość społeczną. Ta równość to symbol socjalizmu
– uspołecznienie wszystkich warstw ludności – szlachty
i chłopów. Szlachta nie musi się zniżać do chłopów,
a chłopi walczą z bronią w ręku na równi ze szlachtą. Proszę nie mylić tego z późniejszym socjalizmem w wydaniu
bolszewickim. Tamten „powstańczy” socjalizm to socjalizm szacunku i równości. W domu Piłsudskich służba jadała razem z gospodarzami za jednym stołem.
Po powstaniu ponad 20 tys. Ludzi ginie na szubienicach, giną rozstrzelani i pędzeni na Sybir. Wraca co
dziesiąty. Piłsudscy walczą z caratem demograficznie
– rodząc 12 dzieci. Dają Polsce nowych obywateli Litwy
i Polski. Dwoje najmłodszych, Piotr i Teodora, a także ich
matka Maria Billewiczowa-Piłsudska umierają w wyniku
epidemii w 1882 roku. Dziesiątka przeżywa. Najstarsza
siostra Helenka była ułomna i zmarła w 1915 roku. Kolejna – Zula, czyli Zofia Piłsudska, opiekowała się matką
aż do śmierci. Wychodzi potem za mąż za Czesława Kadenacego, lekarza opiekującego się Marią Billewiczówną, a późniejszego znanego wileńskiego lekarza. Kolejny brat Bronisław znany jest z tego, że zapisywał dzieje
i zachowanie młodszego brata Józefa. Zawsze zazdrościł mu jego zdolności: „Józek tylko zerknie w podręcznik
i zawsze spytają go z tego co przeczytał, gdy mnie pytają
z tego co opuściłem” – zapisze. Trzymał finanse rodziny
– wynajmował dorożkę, kursującą po Wilnie i utrzymywał
w ten sposób wiele rodzinnych wydatków. Wspierał w ten
sposób niezaradność finansową ojca, który przeżył spalenie dworu i krach finansowy rodziny. Józef Wincenty nie
miał głowy do interesów i zawsze źle na tym wychodził.
Jako czwarte dziecko w rodzinie przyszedł na
świat Józef. Jeszcze matka zauważyła jego spokój i rozwagę podejmowania decyzji i konsekwentną jej realizację.
Podejmował decyzje dopiero po rozpatrzeniu wszystkich
aspektów sprawy, jak miało to miejsce w czasie przygotowań do Bitwy Warszawskiej. Józef wiele zawdzięczał
wychowaniu matki. On sam przejął wiele cech jej charakteru, co potem potwierdził w latach dojrzałych. Pisał
o tym nie raz, że niektóre tematy tak długo drąży dopóki nie
pojawi mu się pełne rozwiązanie. Najlepszym przykładem
tego jest Bitwa Warszawska, gdzie wszystko spoczywało
na jego barkach. A on natchniony duchem przywódców
Powstania Listopadowego, przemyślał całą strategię. Podobna sytuacja była w czasie powstania, gdy Paskiewicz
z pomocą Prus przeprawił się przez Wisłę i zamknął Warszawę od zachodu. Wtedy istniał plan Chrzanowskiego
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– uderzenie na wojska Paskiewicza i „przecięcie” ich na
pół. Niestety sytuacja militarna i polityczna nie sprzyjała
temu planowi. Manewr udał się dopiero w 1920 roku, gdy
oddziały polskie uderzyły w podbrzusze armii sowieckiej,
absolutnie tego się nie spodziewającej.
Kolejne rodzeństwo też nie przynosi ujmy rodzinie. Piłsudski zresztą nigdy nie ułatwiał im życia, a wręcz
przeciwnie zawsze musieli być wzorem dla innych.
Postacie Napoleona i Piłsudskiego są porównywalne,
są fundamentalnymi postaciami dla swoich narodów.
Podobieństwo ich jest też w tym, że obydwaj pochodzą
w krajów, leżących poza centrum ich państw. Napoleon
z Korsyki, a Piłsudski z najbardziej litewskiej części Litwy
– Żmudzi. Piłsudski chciał budować państwo polskie dla
wielu narodów, tak jak Napoleon zbudował Francję dla
wielu narodów. Oboje zapobiegli czy położyli kres rewolucjom w swoich państwach. Obydwaj też dokonali zamachów w imię obrony swych państw wobec wewnętrznych
i zewnętrznych wrogów i obrony demokracji.
Piłsudski dokończył to, co było klęską Napoleona
– nie poszedł ani na Moskwę, ani na Smoleńsk, a armię
sowiecką powstrzymał na swoich terenach w kilku kolejnych bitwach. Niestety te osiągnięcia wojenne zostały
później w traktatach cofnięte i wielu Polaków pozostało
poza granicami Rzeczypospolitej, aby później w latach
30. zginąć w akcji Jeżowa w Kuropatach pod Mińskiem.
Fragmenty audycji KRZYSZTOFA JABŁONKI o Józefie Piłsudskim
nadanej w Radiu Wnet 4 grudnia 2012 roku.
Pełnego zapisu audycji można wysłuchać na portalu:
www.kuriergalicyjski.com w rubryce audycja dnia.
„Kurier galicyjski”
14 grudnia 2012–14 stycznia 2013 nr 23-24 (171-172)
www.kuriergalicyjski.com
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PRZEGLĄD
Zbigniew Szczepanek

ZAMKI NA KRESACH
Zamieszczamy kolejne reprodukcje z albumu Zamki na Kresach w malarstwie i rysunku Zbigniewa Szczepanka
(Pelplin 2008). Autorowi albumu oraz Panu Tadeuszowi Serockiemu – Wiceprezesowi Wydawnictwa Diecezji
Pelplińskiej „Bernardinum” serdecznie dziękujemy za ich udostępnienie oraz wyrażenie zgody na publikację,
a także na wykorzystanie towarzyszących im opisów. Redakcja
JAZŁOWIEC
Usytuowany na stromym cyplu skalnym otoczonym z trzech stron wodami rzeki Olchowiec dawny jazłowiecki zamek był w swych najlepszych dniach potężną
warownią omijaną przez tatarskie nawały.
Pierwszy zamek powstał tu już w końcu XIV wieku, a rozbudował go w 1448 roku Teodoryk Buczacki-Jazłowiecki. W 1556 roku kolejnej rozbudowy dokonał Jerzy
Jazłowiecki, a następnie w latach 1575-1607 bracia Mikołaj i Hieronim Jazłowieccy.
W 1643 roku zamek kupił i umocnił Stanisław Koniecpolski hetman wielki koronny, dzięki czemu nie udało
się go zdobyć wojskom Bohdana Chmielnickiego w 1648
roku.
W 1672 roku zamek przez rok okupowali Turcy,
którzy powtórnie zdobyli go w 1676 roku i który po ośmiu
latach odbił z ich rąk Jan III Sobieski.
Kolejnymi właścicielami byli Lubomirscy i Stanisław Poniatowski, ojciec późniejszego ostatniego króla
Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wówczas
na miejscu dawnego budynku mieszkalnego w zachodniej części zamku dolnego powstał istniejący do dziś trójskrzydłowy pałac. Wtedy także opuszczony już warowny
zamek górny zaczął popadać w ruinę.
W 1863 roku ówczesny właściciel zamku Krzysztof Błażowski podarował zamek siostrom niepokalankom
– zgromadzeniu założonemu przez Marcelinę Darowską,
beatyfikowaną w 1996 roku i której grobowiec znajduje
się w parku opodal klasztornego pałacu. Ten ostatni odwiedzany jest przez liczne grupy pielgrzymów z Polski,
którzy zatrzymują się w pokojach gościnnych klasztoru.
Położony w pięknej okolicy zamek jest obiektem
wartym odwiedzenia choćby tylko ze względu na jego bogatą historię. Będąc tam, trzeba także zwiedzić zrujnowany kościół dominikanów u podnóża zamku z grobem
i epitafium sławnego kompozytora Mikołaja Gomółki.
Niedaleko Jazłowca urodził się i mieszkał poeta
Kornel Ujejski. W Jazłowcu stacjonował sławny z bojowych dokonań pułk ułanów jazłowieckich.
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TREMBOWLA
W Trembowli jak w lustrze odbija się historia
polskich Kresów. Miasto wcielone do Korony przez Kazimierza Wielkiego w 1341 roku leżało na szlaku Kuczmańskim, którym szły niekończące się hordy tatarskie
w drodze na Tarnopol i Lwów. Trembowlę doświadczały
wszystkie plagi tamtych czasów, jak zniszczenia, pożary,
grabieże i zarazy, a okresy spokoju były rzadkie. Źródła
historyczne podają, że miasto przeżyło w sumie około
trzydziestu niszczących najazdów, po których następowały lata odbudowy tym skuteczniejsze, że kolejni władcy
zwalniali je na wiele lat od wszelkich podatków.
Pierwszy drewniany zamek powstał tu z polecenia Kazimierza Wielkiego i był potem wielokrotnie zdobywany, niszczony i odbudowywany.
W 1631 roku trembowelski starosta Aleksander
Bałaban na miejscu drewnianego wzniósł zamek murowany, kamienny z potężną basteją od strony południowej,
którego walory obronne były porównywane z zamkami
w Kamieńcu Podolskim, Brzeżanach czy Jazłowcu. Ale
XVII wiek to okres wojen i wielkich zniszczeń. W 1772
roku w zamian za gwarancje bezpieczeństwa dla miasta i załogi zamek oddano bez walki Turkom. W trzy lata
później nastąpiło kolejne tureckie oblężenie pod wodzą
sławnego Ibrahima Szyszmana, który w następnym roku
dokona rzezi mieszkańców Buczacza. Tym razem zamek
się nie poddał, a do historii przeszła bohaterska żona
dowódcy zamku Jana Samuela Chrzanowskiego, Anna
Dorota, której zdecydowana postawa nie dopuściła do
przygotowywanej kapitulacji i która pod imieniem Zofii
zaistniała w polskiej literaturze oraz doczekała się kilku
pomników.
Trembowla zasłynęła wieloma słynnymi ludźmi.
Jednym z nich był Bartosz z Trembowli, który w bitwie pod
Grunwaldem zdobył krzyżacką chorągiew i był faworytem
Jagiełły.
W pierwszej połowie XVI wieku starostą Trembowli był pochodzący ze Śląska Bernard Płetwicz, znakomity gospodarz, właściciel kilku miast i kilkudziesięciu wsi,
który praktycznie nie schodził z konia, spędzając życie na
nieustannych walkach z Tatarami. Pretwicz nie tylko bronił miasta i regionu, lecz sam organizował wyprawy na
Tatarów, z których wracał przywożąc łupy i licznych jeńców. Był przyjacielem królów i książąt, m.in. Bony i króla
Prus Albrechta, a jego pełne przygód życie mogłoby być
kanwą niejednego filmu historyczno-przygodowego.
ѥѥ
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Zbigniew Szczepanek, Jazłowiec. Klasztor od południowego zachodu. Rysunek ołówkiem 33 x 45 cm

Zbigniew Szczepanek, Trembowla. Zamek w pierwszej połowie XX wieku. Rysunek ołówkiem,
gwasz na popielatym papierze 34 x 48 cm

100

Zbigniew Szczepanek, Jazłowiec. Próba rekonstrukcji zamku z XVIII wieku. Akwarela 70 x 100 cm

Zbigniew Szczepanek, Trembowla. Próba rekonstrukcji zamku z XVII wieku. Akwarela 49 x 67 cm

Obchody 70. Rocznicy Zamordowania
w Ponarach
Młodzieży ze Związku Wolnych Polaków.
Kwatera Polska
po uroczystościach 9 XI 2012.
Zob. Maria Wieloch,
Relacja z wizyty w Wilnie
w dniach 8-12 listopada 2012, s. 86

Sztafeta Niepodległości w Wilnie
10-11 XI 2012.
Hołd Zamordowanym Legionistom
na Antokolu.
Zob. Maria Wieloch,
Relacja z wizyty w Wilnie
w dniach 8-12 listopada 2012, s. 86
Powitanie
ks. kardynała Gianfranco Ravasiego
w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach.
Zob. Z. Miszczak,
O malarstwie i poglądach estetycznych
Stanisława Rodzińskiego w związku
z wystawą obrazów artysty w Kielcach, s. 61

Wołynianie z Chełma
we Dworze w Romanowie.
Fot. K. Kołtun, Zob. K. Kołtun,
W Muzeum J.I. Kraszewskiego
w Romanowie na Podlasiu, s. 60

