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OD REDAKCJI — Sztuka wyboru
„Cz³owiek mo¿e czyniæ dobrze lub Ÿle, poniewa¿ jego wola jest wolna, ale tak¿e omylna. Kiedy wybiera, czyni to zawsze
wed³ug jakiegoœ kryterium. Tym kryterium mo¿e byæ godziwoœæ obiektywna lub te¿ u¿ytecznoœæ w znaczeniu utylitarystycznym” (Jan Pawe³ II „Pamiêæ i to¿samoœæ” – rozdzia³ Wolnoœæ i odpowiedzialnoœæ, str. 45 – O w³aœciwe u¿ywanie wolnoœci)
Ta podstawa ka¿dego wyboru mimo wszystko nie u³atwia dokonania w³aœciwego wyboru kierunku dzia³ania w d¹¿eniu
zrealizowania godziwego celu, czy te¿ nie podejmowania niczego i ¿yæ biernie bez sprzeciwu. Jak jednak takie bierne zachowania usprawiedliwiæ w stanie zagro¿enia w³asnego ¿ycia i jak oceniaæ biernoœæ gdy nie ma ¿adnych zagro¿eñ. Czy w ogóle
mo¿na byæ biernym wobec szerz¹cego siê z³a i czy mo¿na byæ biernym wobec prób naprawy z³ego stanu spraw, podejmowanych przez innych bardziej odwa¿nych, ale dzia³aj¹cych czêsto w osamotnieniu.
„...Polacy swoim sprzeciwem wyra¿ali nie tyle jakiœ wybór oparty na motywach teoretycznych, ile po prostu to, ¿e
nie mog¹ siê nie sprzeciwiaæ. By³a to sprawa jakiegoœ instynktu czy intuicji, chocia¿ sprzyja³o to równie¿ procesom
pog³êbiania œwiadomoœci wartoœci religijnych i idea³ów spo³ecznych, stanowi¹cych fundament tego odrzucenia, na
skalê nie znan¹ nigdy przedtem w dziejach Polski” (Jan Pawe³ II „Pamiêæ i to¿samoœæ” – Wolnoœæ i odpowiedzialnoœæ str.
53 – Nauka z najnowszej historii).
Jak wiêc oceniaæ stan zmagañ „Prawa i Sprawiedliwoœci”, partii która nie ma wiêkszoœci parlamentarnej zdolnej do wprowadzenia zmian bez stania siê zak³adnikiem którejkolwiek partii lub ich koalicji: PO, LPR, Samoobrona czy PSL – skoro
ka¿da z tych partii stwarza fakty podcinaj¹ce mo¿liwoœci tworzenia silnego pañstwa. Mo¿na to czyniæ np. przez z³¹ ustawê
bud¿etow¹ w myœl liberalistycznego has³a „jak najmniej pañstwa”, by umo¿liwiæ anarchizowanie pañstwa.
Mo¿e rzeczywiœcie konieczny jest twardy dyktat „Prawa i Sprawiedliwoœci” wobec poszczególnych klubów poselskich,
z zagro¿eniem og³oszenia przyspieszonych nowych wyborów do Sejmu i Senatu RP? Czy w sytuacji Polski „Prawo i Sprawiedliwoœæ” jako monopartia jest raczej najbardziej korzystnym rozwi¹zaniem dla Narodu i Pañstwa Polskiego? Wymaga to
od nas tworzenia struktur zorganizowanego elektoratu jako pewnego rodzaju wentyla bezpieczeñstwa, który podejmie trud
rzeczowej krytyki, gdyby Prawo i Sprawiedliwoœæ jako partia zesz³a z programowej linii, zaakceptowanej w wyborach, co
da³o tej partii
w³aœnie
taki wynik
wyborczy.
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Dla zrozumienia naszego stanowiska prezentowanego ju¿ wczeœniej, ponad 13 lat temu na ³amach „Nad Odr¹” co to jest
anarchizm, przedrukowujemy artyku³ nie ¿yj¹cego ju¿ Kazimierza Letowta pt. Anarchizm i anarchiœci zamieszczonego w numerze 8 (maj 1992 r.).
Myœl przewodnia tego artyku³u jest wci¹¿ aktualna, zw³aszcza w dzisiejszej rzeczywistoœci politycznej, w której Donald
Tusk mia³ mo¿liwoœæ wypowiedzenia takiej groŸby, bo boi siê on wyborów. Artyku³ ten przypominamy na potwierdzenie
trwa³oœci linii programowej Miêdzyregionalnego Zespo³u Redakcyjnego, redaguj¹cego od ponad 15 lat miesiêcznik „Nad
Odr¹”, ho³duj¹c zasadzie, ¿e jeœli jesteœmy za, to nie tracimy z pola widzenia krytycznego punktu odniesienia.
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Wolnomularstwo (masoneria)
Zbigniew Rutkowski
Redaktor Naczelny "Wolnej Polski"
Wniosek do Ministra Sprawiedliwoœci, Prokuratora Generalnego o wszczêcie postêpowania w sprawie dzia³alnoœci wolnomularstwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zawieraj¹cy Memorandum w sprawie zagro¿enia niepodleg³oœci Pañstwa Polskiego przez
dzia³aj¹c¹ w Polsce masoneriê
ISBN 83-86906-63-4

Minister Sprawiedliwoœci
Prokurator Generalny
Warszawa
WNIOSEK
o wszczêcie postêpowania
Wnoszê o:
wszczêcie postêpowania w sprawie dzia³alnoœci wolnomularstwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Uzasadnienie
Uzasadnienie zarzutu przestêpczej dzia³alnoœci wolnomularstwa wyczerpuj¹cej znamiona art. 127 par. 1 i 2 kk.
zawarte jest w za³¹czonym "Memorandum w sprawie zagro¿enia niepodleg³oœci Pañstwa Polskiego przez dzia³aj¹c¹
w Polsce masoneriê", stanowi¹cym integraln¹ czêœæ niniejszego wniosku.
Inicjatywa dzia³añ prawnych przeciwko wolnomularstwu
zosta³a podjêta w dniu 19 paŸdziernika 1999 r. W tym dniu
zosta³ z³o¿ony w Urzêdzie Ochrony Pañstwa - Delegatura
w Poznaniu wniosek o wszczêcie postêpowania w sprawie
dzia³alnoœci na terenie Poznania lo¿y wolnomularskiej
"Œwi¹tynia Hymnu Jednoœci".
Przedmiotowy wniosek dotyczy³ konkretnego podmiotu, jednak¿e zawarta w jego uzasadnieniu ocena dotyczy
wolnomularstwa jako ca³oœci. Stowarzyszenia wolnomularskie by³y wielokrotnie oceniane wysoce negatywnie z uwagi na ich destrukcyjny wp³yw na wszelkie dziedziny ¿ycia
spo³ecznego i politycznego, w celu uzyskania ostatecznej
hegemonii i utworzenia systemu masonokratycznego.
Osobn¹ kwesti¹ jest programowe jak i faktyczne utajnienie
struktur oraz cz³onkostwa wolnomularstwa. Pos³uguje siê
ono hierarchicznym podporz¹dkowaniem i tajnymi formami komunikowania. Wolnomularstwo w Polsce stanowi element rozleg³ej struktury miêdzynarodowej, której rzeczywiste kierownictwo pozostaje nieznane. Lo¿e werbuj¹ osoby wp³ywowe i ustosunkowane o szerokich powi¹zaniach
œrodowiskowych, penetruj¹c zw³aszcza sfery religii, nauki,
gospodarki, samorz¹du i establishmentu politycznego.
Postêpowanie bêd¹ce konsekwencj¹ wniosku z dnia 19
paŸdziernika 1999 r. toczy³o siê przez okres ponad pó³tora
roku w Urzêdzie Ochrony Pañstwa – Delegatura w Poznaniu, Prokuraturze Okrêgowej w Poznaniu oraz Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu i cechowa³o siê szeregiem uchybieñ. Na niektóre uchybienia kompetencyjne Prokuratury
Okrêgowej wskaza³ S¹d Okrêgowy w Poznaniu oraz S¹d
Apelacyjny w Poznaniu.
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styczeñ 2006

Organizacje wolnomularskie usi³uj¹ legalizowaæ swoj¹
dzia³alnoœæ, jednak¿e odbywa siê to w drodze podstêpnego
wprowadzenia w b³¹d organów pañstwowych oraz
w sprzecznoœci z art. 13 Konstytucji RP.
Trzeba zauwa¿yæ, ¿e spe³nienie przez komitety za³o¿ycielskie ló¿ wolnomularskich wymogów okreœlonych w art.
18 ust. 1 prawa o stowarzyszeniach stanowi³o obejœcie ustawy, celem ukrycia rzeczywistego charakteru tych¿e ló¿.
Wskazano na to we wnioskach z dnia 25 maja 2000 r. do
Starosty Powiatu Warszawskiego o wyst¹pienie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie o rozwi¹zanie stowarzyszeñ
Wielka Lo¿a Narodowa Polski i Wielki Wschód Polski
z uzasadnieniem, ¿e orzeczenie o ich zarejestrowaniu obarczone jest wad¹ prawn¹.
Kwestia dzia³alnoœci wolnomularstwa by³a ponadto
przedmiotem interpelacji pos³ów Urszuli Wachowskiej i El¿biety Barys z³o¿onej w dniu 5 listopada 1999 r. do Ministra
Sprawiedliwoœci oraz Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji.
Zbigniew Rutkowski
Redakcja "Wolnej Polski"
Os. Leœne 12 B/106
62-028 Kozieg³owy
Poznañ, 21 czerwca 2001 r.

Memorandum
w sprawie zagro¿enia niepodleg³oœci Pañstwa Polskiego przez dzia³aj¹c¹ w Polsce masoneriê
Poznañ 2001
Teza I
G³ównym celem politycznym masonerii (wolnomularstwa) jako organizacji miêdzynarodowej podleg³ej jednemu kierownictwu œwiatowemu jest utworzenie Republiki
Œwiatowej i jednego rz¹du œwiatowego.
Poniewa¿ cel ten mo¿e byæ osi¹gniêty tylko na gruzach
niepodleg³oœci poszczególnych pañstw, masoneria musi zagra¿aæ i zagra¿a utrat¹ niepodleg³oœci ka¿demu pañstwu,
w którym dzia³a.
Dowody
1. Dowodów uzasadniaj¹cych tê tezê pró¿no by szukaæ
w oficjalnych dokumentach masonerii i w oficjalnych wypowiedziach jej cz³onków. Jako organizacja tajna, ukrywa
ona bowiem swe istotne cele za zas³on¹ hase³ (doskonalenia cz³owieka, tolerancji, braterstwa itp.), oraz ró¿nych akcji humanitarnych.
Autentyczne i wiarygodne informacje o prawdziwych
celach masonerii i ich realizacji pochodz¹ z wielorakich
Ÿróde³, najczêœciej s¹ nimi: "przecieki" z drukarni drukuj¹-
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cych czasopisma i okólniki zastrze¿one do u¿ytku wewnêtrznego ló¿; zaprzysiê¿one zeznania by³ych cz³onków masonerii, którzy z ni¹ zerwali, niekiedy z³o¿one dopiero na ³o¿u
œmierci, ca³e zespo³y archiwalne centralnych w³adz masoñskich (Wielkich Ló¿) w danym kraju, które wskutek bardzo
skomplikowanych okolicznoœci ró¿nych wydarzeñ wymknê³y siê spod kontroli masonów i zosta³y przejête przez ich
przeciwników; wreszcie, wyj¹tkowo rzadkie, ale szczere wypowiedzi tych luminarzy masonerii, których "roztropnoœæ"
– jak wyjaœniaj¹ Ÿród³a – "nie dorasta³a do ich dobrej woli"
i którzy oszo³omieni powodzeniem, jawnie wyrazili swe
przekonanie o nieuchronnym i rych³ym osi¹gniêciu istotnego celu ich organizacji: utworzeniu rz¹du œwiatowego.
2. 1 V 1776 r. wybitny mason niemiecki, Adam Weishaupt, za³o¿y³ w Ingolstadt (Bawaria) tajny zakon lucyferyczny Illuminatów ("Oœwieconych"). By³ on tylko rozszerzon¹ grup¹ wysoko postawionych czy "oœwieconych" masonów i stanowi³ w zakonie masoñskim specjalny zakon
wewnêtrzny. Pos³aniec konny przewo¿¹cy tajne dokumenty Illuminatów zgin¹³ w drodze od uderzenia pioruna, zawartoœæ zaœ przesy³ki, któr¹ wióz³ trafi³a do rz¹du Bawarii.
Dziêki temu rz¹d ten móg³ skonfiskowaæ wiele innych tajnych dokumentów Illuminatów i w 1785 r. wyda³ nakaz
rozwi¹zania ich Zakonu. Stwierdzono bowiem, ¿e zadaniem
g³ównym Illuminatów by³a realizacja planów wysokich
w³adz masoñskich utworzenia Nowego £adu Œwiatowego
z jednym ogólnoœwiatowym rz¹dem.
Cel ten mia³ byæ osi¹gniêty drog¹ penetracji europejskich oœrodków w³adzy przez Illuminatów i zajmowania
przez nich kluczowych stanowisk doradczych przy politycznych przywódcach pañstw.
Wed³ug instrukcji Weishaupta mieli oni tak œciœle otoczyæ wysokich urzêdników wybranych za narzêdzia spisku,
"by nikt spoza Zakonu nie mia³ do nich dostêpu. Wówczas
bêdziemy mogli" - wyjaœnia³ Weishaupt - "popieraæ ich interesy z najwy¿sz¹ energi¹. Jeœli zaœ jakaœ osoba jest bardziej pos³uszna ksiêciu ni¿ Zakonowi, nie nadaje siê do
naszych planów. Powinniœmy zrobiæ wszystko, co w naszej
mocy, by zapewniæ Illuminatom awans na wszystkie wa¿ne urzêdy cywilne. Dziêki temu planowi bêdziemy rz¹dziæ
ca³¹ ludzkoœci¹."(1) Rz¹d bawarski rozes³a³ przywódcom
wszystkich pañstw europejskich oryginalne prace i dokumenty Illuminatów jako przestrogê przed spiskiem. Niestety, czêœæ z nich ju¿ wpad³a w sid³a Illuminatów, ci zaœ, którzy tego uniknêli, "uwa¿ali plany Zakonu za tak dalece
zbrodnicze, ¿e wprost niewiarygodne i nie potraktowali ich
powa¿nie."(2)
3. Po œmierci Weishaupta, naczelne kierownictwo
wszystkich tajnych organizacji, a wiêc i masonerii, przesz³o do lo¿y Alta Vendita (Wysoka Wenta) w³oskich karbonariuszy. Jej sta³a instrukcja z 1819 r. wi¹¿¹ca wszystkie
lo¿e masoñskie g³osi: "Jak tylko ukonstytuowaliœmy siê jako
organ wykonawczy, i cia³o to zaczê³o dzia³aæ w sercu zarówno najodleglejszej jak i najbardziej centralnej lo¿y, interesuje nas, ludzi aspiruj¹cych do powszechnego odrodzenia, tylko jedna sprawa. Jest ni¹ cel wyzwolenia W³och,
a z tego, któregoœ dnia wyroœnie wyzwolenie ca³ego œwiata, p o w s t a n i e b r a t e r s k i e j u n i w e r s a l n e j r e -
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p u b l i k i i harmonia wœród ludzkoœci."(3)
4. W sprawozdaniu z kongresu ló¿ francuskich z 1893 r.
mo¿na przeczytaæ: "Masoneria stara siê doprowadziæ do
Zjednoczonych Stanów nie tylko w Europie, ale i w ca³ym
œwiecie." "Ten sam przedmiot omawiano na internacjonalnych kongresach masoñskich, zw³aszcza w 1900 r. w Pary¿u, gdzie Quartier-la Tente, W. Mistrz W. Lo¿y szwajcarskiej postawi³ wniosek, aby utworzyæ komitet miêdzynarodowy masoñski dla przyspieszenia triumfu idei masoñskich
i 'u t w o r z e n i a r e p u b l i k i u n i w e r s a l n e j ',
gdzie te¿ br :. Lucipia mowê swoj¹ na koñcowym masoñskim bankiecie tak zakoñczy³: 'Niech ¿yje republika uniwersalna'.”
5. Hiszpañski "brat" Lozano oœwiadczy³ na œwiatowym
kongresie w Rzymie w 1914 r.: "Proklamujemy R e p u b l i k ê Œ w i a t o w ¹ , skasowanie granic, istnienie jednego jedynego prawa: prawa cz³owieka, które og³osili nasi
chwalebni poprzednicy z Wielkiej Rewolucji."
6. W latach dwudziestych XX w. francuski badacz masonerii, A. G. Michel, uzyska³ dostêp do tajnych protoko³ów z posiedzeñ Konwentu Wielkiego Wschodu Francji z
prze³omu XIX i XX w. W oparciu o te Ÿród³a napisa³ ksi¹¿kê przet³umaczon¹ przez K. M. Morawskiego na jêzyk polski i wydan¹ pt. "Pañstwo w okowach masonerii" (Katowice 1937). Znajduje siê w niej kilka cennych informacji na
temat g³ównego celu politycznego masonerii.
W sprawozdaniu z Konwentu Wielkiego Wschodu z
1924 r. (s. 407-408) czytamy: "Ale to tam na Wschodzie
zaczyna ukazywaæ siê, s³abe pocz¹tkowo, œwiat³o (...). To
s³oñce zalewa œwiat, s³oñce dobroczynne - œwiat³o i ¿ycie.
Pozwólcie mi porównaæ to s³oñce z naszym idea³em. To
s³oñce pokoju i braterstwa ukazuje siê na horyzoncie, to
s ³ o ñ c e R e p u b l i k i p o w s z e c h n e j , to pochodnia naszej drogiej masonerii."
Ten¿e sam Konwent, rozwa¿aj¹c przysz³y ustrój wspomnianej Republiki uchwali³: "co siê tyczy i n s t y t u c j i
n a d - p a ñ s t w a — instytucji œwiatowej —, to w sk³ad jej
wchodzi³yby organizmy nastêpuj¹ce: 1) Organ ustawodawczy (...) 2) Organ s¹dowy (...), 3) Organ wykonawczy z³o¿ony z ministerstwa pokoju i ministerstwa policji œwiatowej (...), 4) Wreszcie organy gospodarcze, finansowe i polityczne (...).
Program naszkicowany przez nas, jest dzie³em o d³u¿szym oddechu a dla doprowadzenia go do skutku potrzeba
ludzi obdarzonych uporem i o¿ywionych zapa³em (...). ZnaleŸæ ich mo¿na przede wszystkim w Masoneria:, a tylko
Masoneria: Powszechna mo¿e urzeczywistniæ to dzie³o gdy¿
rozci¹ga siê na ca³¹ kulê ziemsk¹.
Prosz¹ nas, ¿eby Mas oneria: francuska stanê³a na czele
tego ruchu i œci¹gnê³a doñ Masonów z wszystkich krajów.
Niechaj wiêc W :. Wsch :. zwróci siê do wszystkich obrz¹dków zagranicznych, by przed³o¿yæ im plan dzia³ania,
oparty na zasadach wy³o¿onych wy¿ej: plan dzia³ania w e
w n ê t r z n e g o — w k a ¿ d y m k r a j u i miêdzynarodowego."(s. 114-115).(6)
7. W 1946 r., mason "brat Riadney, Wielki Komandor
Najwy¿szej Rady Francji, zapowiedzia³, ¿e <Potrzeba ca³oœciowej organizacji œwiata, sk¹d wykluczone zostanie
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wszelkie pojêcie prymatu jakiegoœ pañstwa, istnieje nadal.
Zostanie ona nieodwo³alnie zaprowadzona w swoim czasie, który jeszcze nie nadszed³ i nic by nie da³y próby przyspieszenia tego terminu, poniewa¿ zrywaæ nale¿y jedynie
dojrza³e owoce>.("Le Tempie", s. 51)."(7)
8. P³k Edward Mendell House, agent Illuminatów(8), doradca prezydenta W. Wilsona, zaproponowa³ 30 V 1919 r.
w czasie spotkania z wybitnymi osobistoœciami Stanów
Zjednoczonych i W. Brytanii w paryskim hotelu Majestic
utworzenie w Anglii Królewskiego Instytutu Spraw Miêdzynarodowych (Royal Institute of International Affairs RIIA), a w Stanach Zjednoczonych Instytutu Spraw Miêdzynarodowych, przemianowanego niebawem na Radê Stosunków Zagranicznych (Council on Foreign Relations CFR). Obie instytucje pomyœlane zosta³y jako prywatne, a
ich celem mia³o byæ d¹¿enie do utworzenia rz¹du œwiatowego. Projekt ten zosta³ zrealizowany w latach 1920-21 przy
wsparciu finansowym domów bankowych Rothschilda,
Warburga i Rockefellera. Decyduj¹cy wp³yw na pierwszy
sk³ad personalny CFR mia³ baron Edmond de Rotschild,
potomek rodu bankierów frankfurckich o d³ugich tradycjach
masoñskich(9), z którego pomocy korzystali Illuminaci
Weishaupta po jego ucieczce z Bawarii.
Stosuj¹c taktykê podobn¹ do zalecanej przez Illuminatów, CFR usidla³a wysoko postawione osobistoœci ¿ycia politycznego Stanów Zjednoczonych, g³ównie doradców rz¹dowych, a¿ zdoby³a pe³n¹ kontrolê nad sferami polityki,
edukacji, mediów, obrony kraju i bankowoœci. W ci¹gu trzydziestu lat od swego powstania CFR prowadzi³a nie ustaj¹c¹ ofensywê edukacyjn¹ celem pozyskania umys³ów ludzkich dla globalizmu. Dzia³alnoœæ ta musia³a byæ skuteczna,
skoro 17 II 1950 r. James Warburg, przedstawiciel starej
firmy bankierskiej, syn Paula - cz³onka za³o¿yciela CFR i
sam jej cz³onek, móg³ oœwiadczyæ w Senacie Stanów Zjednoczonych: "Bêdziemy mieæ rz¹d œwiatowy, czy to siê nam
podoba, czy nie. Jedyn¹ otwart¹ kwesti¹ pozostaje to, czy
rz¹d taki zostanie utworzony si³¹, czy dobrowolnie."(10)
Wniosek
Jak wynika z powy¿szych dowodów, g³ówny cel polityczny masonerii pozosta³ w ci¹gu jej blisko 300-letniego
istnienia niezmieniony: utworzenie jednej Republiki Œwiata i jednego rz¹du œwiatowego. Poniewa¿ realizacja jego z
natury rzeczy musi poci¹gaæ za sob¹ pozbawienie niepodleg³oœci pañstw maj¹cych podlegaæ temu rz¹dowi, d¹¿enie
do tego celu przez masoneriê w Polsce nosi na sobie znamiona przestêpstwa okreœlonego w art. 127, par. 1 polskiego kodeksu karnego: "Kto, maj¹c na celu p o z b a w i e n i e n i e p o d l e g ³ o œ c i , oderwanie czêœci obszaru lub
zmianê przemoc¹ konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, p o d e j m u j e w p o r o z u m i e n i u
z innymi osobami dzia³alnoœæ zmierzaj¹c¹ bezpoœrednio do urzeczywistn i e n i a t e g o c e l u , podlega karze pozbawienia
wolnoœci na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolnoœci albo karze do¿ywotniego pozbawienia wolnoœci."
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Teza II
Realizacja g³ównego celu politycznego masonerii obejmuje
nie tylko dzia³ania prowadz¹ce do tego celu bezpoœrednio, ale
równie¿ dzia³ania poœrednie o charakterze przygotowawczym,
bêd¹ce etapami na drodze do celu g³ównego.
Przy czym masonów obowi¹zuje zasada pierwszeñstwa
interesu masonerii w stosunku do interesów innych organizacji i grup spo³ecznych, do których jednoczeœnie nale¿¹:
Pañstwa, Narodu, Koœcio³a, partii itp. W razie kolizji tych
interesów decyduje interes masonerii.
Dowody
1. Tu nale¿y powtórzyæ przede wszystkim dowód przytoczony wy¿ej (Teza I) w punkcie 2: wed³ug instrukcji Weishaupta dla Illuminatów, dzia³ania przygotowawcze do
utworzenia rz¹du œwiatowego musz¹ obj¹æ pozyskiwanie
do Zakonu wysoko postawionych funkcjonariuszy pañstwowych i ich doradców. Zwerbowani powinni kierowaæ siê w
pierwszym rzêdzie interesem masonerii. £ami¹cy tê zasadê
nie mog¹ awansowaæ.
2. W 1938 r. spo³eczeñstwo II Rzeczypospolitej zosta³o
poruszone gor¹c¹ dyskusj¹ na temat masonerii, która przetoczy³a siê przez Sejm. Prasowe organy masonerii amerykañskiej i francuskiej donios³y w 1937 r., ¿e 9 XII 1936 r. w
Warszawie odby³o siê spotkanie reprezentantów lo¿y masoñskiej obrz¹dku szkockiego, w którym udzia³ wziêli równie¿ delegaci centrali, pp. J. Cowles i dr W. M. Brown. Przy
czym autor artyku³u w "New Age" podkreœli³ z radoœci¹, ¿e
mimo nielegalnoœci masonerii w Polsce zebranie to mog³o
odbyæ siê w rz¹dowym gmachu Naczelnej Dyrekcji Lasów
Pañstwowych, a przybyli na nie wysocy urzêdnicy Ministerstwa Reform Rolnych i Ministerstwa Opieki Spo³ecznej. Informacje te sta³y siê podstaw¹ interpelacji pos³a Juliusza Dudziñskiego ("Jutro Pracy") skierowanej 16 VI 1937
r. do prezesa Rady Ministrów, Felicjana S³awoja Sk³adkowskiego. Interpelant domaga³ siê stwierdzenia, czy wiadomoœci zamieszczone w cytowanej prasie s¹ prawdziwe i odpowiedzi na pytanie, co Premier zamierza uczyniæ, by uniemo¿liwiæ funkcjonariuszom pañstwowym nale¿enie do tajnych organizacji. W odpowiedzi nades³anej z kilkomiesiêcznym przekroczeniem terminu Premier zaprzeczy³ faktowi
zebrania masoñskiego, odbytego w budynku rz¹dowym,
stwierdzi³, ¿e obowi¹zuj¹ce przepisy zakazuj¹ etatowym
urzêdnikom pañstwowym udzia³u w organizacjach tajnych
i oœwiadczy³, ¿e "wobec tego" nie uwa¿a³ "za potrzebne
wydawanie dalszych zarz¹dzeñ w poruszonej przez p. Interpelanta sprawie."(11)
19 II 1938 r. w czasie g³oœniej debaty sejmowej na temat
masonerii pose³ Dudziñski wyg³osi³ przemówienie, którego fragment warto przytoczyæ, gdy¿ œwiadczy ono o dobrej
znajomoœci retoryki masoñskiej, jest wiêc pouczaj¹ce: "skoro p. Premier mówi, ¿e nie by³o zebrania o charakterze nieurzêdowym, to mo¿na zrozumieæ, ¿e zebranie, o którym
mowa, by³o zebraniem urzêdowym, a skoro siê twierdzi, ¿e
nie mia³ miejsca fakt udzielenia urzêdowego gmachu nielegalnej i obcej organizacji, to mo¿na z tego wywnioskowaæ,
¿e by³a to organizacja wprawdzie nielegalna, ale nie obca,
tylko swoja. (...) I pomimo, ¿e poda³em nazwiska przestêp-
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ców(12), otrzyma³em odpowiedŸ, i¿ wobec powy¿szego nie
uwa¿a³em za potrzebne wydawaæ zarz¹dzeñ."
Wyst¹pienie swoje Dudziñski zakoñczy³ wymownym
apelem, jak¿e aktualnym w Polsce po 62 latach:
"I poniewa¿ mam oto tu dowody, ¿e prawo w Polsce
nie jest przestrzegane... zwracam siê do Ministra Sprawiedliwoœci jako Naczelnego Prokuratora Pañstwa, aby w
imiê obra¿onego prawa wszcz¹³ natychmiast dochodzenie
i doprowadzi³ do przyk³adnego ukarania winnych.
Oddajê Panu, Panie Ministrze Sprawiedliwoœci, tê nitkê, po której musi Pan dojœæ do k³êbka, do tego, kto s¹ ci
400(13), którzy wywieraj¹ tak wielki ujemny wp³yw na
losy naszego kraju.
Niech Pan, Panie Ministrze, udowodni narodowi polskiemu, ¿e obowi¹zuje tylko jedna Konstytucja (...)."(14)
W debacie g³os zabra³ równie¿ pose³ Wac³aw Budzyñski, który dodatkowo zdemaskowa³ kilku polskich masonów na podstawie innego Ÿród³a i zwróci³ uwagê na agenturalny charakter dzia³alnoœci masonerii w Polsce, zale¿nej
od obcych oœrodków w³adzy. Oskar¿y³ j¹ wprost o prowadzenie w Polsce akcji dywersyjnej.
Dlatego, mimo dziwnej biernoœci Premiera, nie zrozumia³ej wówczas dla niewtajemniczonych(15), Prezydent
Rzplitej zakoñczy³ "aferê masoñsk¹" wydaniem dnia 22 XI
1938 r. dekretu "o rozwi¹zaniu zrzeszeñ wolnomularskich."
Kontynuowanie dzia³alnoœci wolnomularskiej lub jej popieranie zosta³o zakazane pod kar¹ do 5 lat wiêzienia i grzywny.
Dzia³ania prawne przeciwko masonerii podejmowane
w koñcu lat trzydziestych w Polsce, niezale¿nie od pozorowanego charakteru wielu z nich, ukaza³y istotê tego problemu.(16)
3. "Rzeczpospolita" z 28 XII 1995 r. donios³a, ¿e wed³ug opinii Tadeusza Cegielskiego, Wielkiego Sekretarza Wielkiej Lo¿y Narodowej, w Polsce "na czele prawicowych, katolickich partii stoj¹ wolnomularze, niekiedy byli, a niekiedy dalej aktywni." WypowiedŸ ta mo¿e
byæ tylko zwyk³¹ przechwa³k¹ taktyczn¹. Natomiast pewne jest, ¿e do wszystkich prawicowych partii politycznych nale¿¹ wolnomularze. Ró¿na jest tylko ich tam liczebnoœæ i ró¿ne (od zerowej w³¹cznie) mo¿liwoœci dzia³ania. Penetracja bowiem wszystkich organizacji, z Koœcio³em w³¹cznie, nale¿y do tradycyjnych i sprawdzonych metod aktywnoœci wolnomularstwa. Chc¹c zrealizowaæ swój
cel g³ówny, masoni musz¹ podj¹æ jak¹œ iloœæ czynnoœci
przygotowawczych. Musz¹ przede wszystkim dostaæ siê
do Sejmu. Aby tam wejœæ, musz¹ mieæ swoich pos³ów,
aby zaœ uzyskaæ mandaty poselskie, musz¹ wejœæ do partii politycznych, tzn. albo wprowadziæ tam swoich "braci", albo wprowadziæ cz³onków partii do masonerii.
Dopiero wtedy i przy za³o¿eniu, ¿e "bracia" bêd¹ wszêdzie
i zawsze stawiali interes masonerii przed interesem partii i
innych organizacji oraz grup spo³ecznych, mog¹ liczyæ na
to, ¿e ich dzia³ania u³o¿¹ siê w efektywny ³añcuch przyczynowo-skutkowy prowadz¹cy do celu g³ównego.
Nie jest to czysto teoretyczna dedukcja. Potwierdza
j¹ autentyczny dokument masoñski: "Wolnomularz
Polski", organ masonerii w Polsce, zamieœci³ w swym
numerze sygnalnym (bez dok³adnej daty) z 1995 r. na s.
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3 artyku³ redakcyjny, a w nim Pos³anie Zakonu do braci masonów z 6 X 1992 r. w zwi¹zku z wyborami do Sejmu i Senatu. Czytamy w nim, ¿e "W³adze wolnomularskie
zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e poszczególni bracia staj¹ do
pracy wyborczej w ró¿nych obozach politycznych. Fakt ten
- mimo rywalizacji i walki stronnictw winien byæ przedmiotem nie troski naszej, ale radoœci. Mamy bowiem prawo ufaæ, ¿e przez te idea³y wolnomularstwo i jego wp³ywy
przenikaj¹ w szerokie sfery narodu, a walka partyjna w tym
momencie, gdy staje siê szkodliwa dla sprawy ogólnej, zostanie przez wp³yw braci zahamowana, to te¿ w najzaciêtszej nawet walce bracia zobowi¹zani s¹ oszczêdzaæ braci
z przeciwnych ugrupowañ i wœród swoich kolegów partyjnych szerzyæ szacunek dla ich osób." Komentarz zbêdny,
trzeba tylko przypomnieæ ¿e ka¿dy wolnomularz wstêpuj¹cy do jakiejkolwiek partii sk³ada³ jakieœ, mniej lub bardziej
uroczyste, przyrzeczenie lojalnoœci wobec niej, jej programu i przywództwa. Teraz jego w³adze masoñskie wzywaj¹
go do z³amania s³owa: ma chroniæ swego "brata" z obcej
partii nawet wówczas, gdy g³osi on idee zwalczane przez
jego w³asn¹ partiê jako szkodliwe dla Pañstwa. (K³ania siê
Weishaupt i jego instrukcja z XVIII w.).
Wniosek
Z przytoczonych faktów wynika, ¿e masoneria w swej
odleg³ej i bli¿szej historii, a masoneria polska nawet w ostatniej dekadzie XX wieku, podejmowa³a liczne ró¿norodne
dzia³ania przygotowawcze zmierzaj¹ce do osi¹gniêcia celu
g³ównego organizacji, a stanowi¹ce znamiona przestêpstwa
okreœlonego w par. 2 art. 127 kodeksu karnego: "Kto czyni
przygotowania do pope³nienia przestêpstwa okreœlonego w
par. 1," (pozbawienie niepodleg³oœci, oderwanie czêœci obszaru lub zmiana przemoc¹ konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej) "podlega karze pozbawienia wolnoœci na czas
nie krótszy od lat 3."
---------1 Gary H. Kah, En Route to Global Occupation. Huntington
House Publishers. Lafayette. Louisiana 1992, s. 25.
2 Tam¿e, s. 26.
3 Instrukcja ta pochodzi z 1819 r. Zosta³a przechwycona przez
Watykan i opublikowana na polecenie papie¿a Grzegorza XVI.
Pe³ny jej tekst podaje: H. Delassus, La conjuration antichretienne. Lilie 1910, t. III. s. 1040-1046.
4 Cyt. za: B³. Bp Dr Józef Sebastian Pelczar, Masoneria, jej
istota, zasady, d¹¿noœci, pocz¹tki, rozwój, organizacja, ceremonia³ i dzia³anie. Wyd. IV, Wers. Poznañ 1997, s. 59, 60.
5 Heinrich Blume, Das politische Gesicht der Freimaurerei,
Braunschweig (Brunszwik) 1936, s. 9. Cyt. za: Kazimierz Marian Morawski, W³odzimierz Moszczyñski, Co to jest masoneria.
Wyd. III. Wers. Poznañ 1997, s. 20.
6 A. G. Michel, Pañstwo w okowach masonerii. Katowice
1937, s. 388, 389, 412, 413.
7 Pierre Virion, Czy ju¿ wnet Rz¹d Œwiatowy, - Anty - i Superkoœció³? (Bientot un gouvernement mondial, une super et contre - eglise?). Paris 1967, s. 252.
8 Gary H. Kah, En Route..., dz. cyt. s. 29.
9 Do masonerii nale¿eli: Nathan Mayer Rothschild (17921863) - cz³onek Najwy¿szej Rady Rytu Szkockiego Dawnego i
Uznanego we Francji; baron Amsel Rothschild (1803-1874) cz³onek tej¿e samej Rady Najwy¿szej; baron Ferdynand Roth-
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schild (1839-1899) - utworzy³ lo¿ê Ferdynanda Rothschilda nr
2420 w Waddeston (Anglia). (Daniel Ligou, Dictionnaire de la
Franc-Maconnerie. Paris 1987. Wyd. II).
10 William T. Still, Nowy Porz¹dek Œwiata. Przek³ad z angielskiego. Wers. Poznañ 1995, s. 199.
11 Juliusz Dudziñski, Moich siedem grzechów g³ównych.
Warszawa 1939, s. 135.
12 Zdaniem Dudziñskiego, w II Rzeczypospolitej przynale¿noœæ do masonerii by³a przestêpstwem z art. 165 k.k.: "Par. 1.
Kto bierze udzia³ w zwi¹zku, którego istnienie, ustrój lub cel ma
pozostaæ tajemnic¹ wobec w³adzy pañstwowej - podlega karze
wiêzienia do lat 5 lub aresztowi do lat 3. Par. 2. Kto taki zwi¹zek
zak³ada lub nim kieruje - podlega karze wiêzienia do lat 5 lub
aresztu." (Juliusz Dudziñski, Wac³aw Budzyñski, Oskar¿amy
masoneriê w Polsce. Warszawa 1938, s. 16).
13 Wed³ug cytowanego "New Age", w Polsce mia³o byæ 400
masonów, zrzeszonych w 11 lo¿ach. (J. Dudziñski, Moich siedem..., dz. cyt., s. 145).
14 Tam¿e, s. 147.
15 Dziœ jest ona dla nas jasna: dziêki badaniom historyka
masonerii, L. Hassa, wiemy ju¿, ¿e Premier gen. Felicjan S³awojSk³adkowski sam by³ masonem, wprawdzie "prawdopodobnie
uœpionym", ale masonem. (L. Hass, Masoneria polska XX wieku. Losy, lo¿e, idee. Warszawa 1993, s. 95).
16 Od wydawnictwa [w:] Witold Sawicki, Organizacje tajne
w walce z Koœcio³em. Wers. Poznañ 2000, s. 6-8.

Wniosek z dnia 24 maja 2002 r. Zbigniewa Rutkowskiego do Ministra Sprawiedliwoœci Prokuratora Generalnego
o zlecenie wszczêcia postêpowania
Zbigniew Rutkowski
Redakcja "Wolnej Polski"
Os.Leœne 12B/106
62-028 Kozieg³owy
Poznañ, 24 maja 2002 r.

Minister Sprawiedliwoœci
Prokurator Generalny
Warszawa
WNIOSEK
o zlecenie wszczêcia postêpowania
Wnoszê o:
zlecenie Prokuraturze Okrêgowej w Poznaniu wszczêcia
postêpowania w sprawie dzia³alnoœci wolnomularstwa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Uzasadnienie
W dniu 21 czerwca 2001 r. zosta³ z³o¿ony wniosek o wszczêcia postêpowania karnego w sprawie dzia³alnoœci wolnomularstwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wyczerpuj¹cej znamiona art. 127 par. 1 i 2 kk. Postanowieniem z dnia 18
sierpnia 2001 r. (sygn. Akt V Ds. 59/01) Prokuratura Okrêgowa w Poznaniu odmówi³a wszczêcia œledztwa z art.127 par.1
kk w sprawie dzia³añ podejmowanych przez cz³onków Wielkiej Lo¿y Narodowej Polski.
Postanowienie to dotyczy³o jednak wy³¹cznie Wielkiej
Lo¿y Narodowej Polski. Tymczasem wniosek nie ogranicza³
siê do konkretnego podmiotu, ale dotyczy³ wolnomularstwa
jako struktury z³o¿onej, o ró¿nym stopniu transparencji. W tym
sensie wniosek nie zosta³ przez organ I Instancji rozpoznany
wyczerpuj¹co pod wzglêdem podmiotowym.
Jednoczeœnie w postanowieniu odmówiono wszczêcia
œledztwa wy³¹cznie z art.127 par.1 kk, podczas gdy wniosek
wskazywa³ na wyczerpanie przez wolnomularstwo znamion
art. 127 par. 1 kk oraz niezale¿nie art.127 par. 2 kk. Tym samym Prokuratura Okrêgowa nie rozstrzygnê³a kwestii wyczerpania przez wolnomularstwo znamion art.127 par. 2 kk,
który penalizuje - co stanowi jeden z wyj¹tków na gruncie
kodeksu karnego - samo przygotowanie do pope³nienia przestêpstwa. W tym sensie wniosek nie zosta³ przez organ I Instancji rozpoznany wyczerpuj¹co równie¿ pod wzglêdem
przedmiotowym.
W konsekwencji w dniu 28 sierpnia 2001 r. zosta³o z³o¿one – w trybie art. 306 par. 3 kpk - do Prokuratury Apelacyjnej
w Poznaniu za¿alenie na bezczynnoœæ Prokuratury Okrêgowej. Od tego czasu up³ynê³y ponad osiem miesiêcy, a za¿alenie nie zosta³o rozpoznane. Zaistnia³a bezczynnoœæ stanowi
oczywist¹ obrazê prawa. Organ II Instancji jest bowiem zobowi¹zany rozpoznaæ za¿alenie i dokonaæ adekwatnego rozstrzygniêcia, tym bardziej w warunkach zaistnienia wskazanych uchybieñ.
W tej sytuacji wniosek o zlecenie wszczêcia postêpowania nale¿y uznaæ za konieczny.
Zbigniew Rutkowski
Redaktor Naczelny
"Wolnej Polski"
Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
tel./fax (58) 550 73 57
e-mail: poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl
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Sekcja Polskich Teologów Moralistów

Apel do mediów
W imieniu œrodowiska polskich teologów moralistów
pragniemy zwróciæ siê do przedstawicieli mediów, do dziennikarzy i publicystów prasowych oraz do dziennikarzy mediów elektronicznych, o jakoœciow¹ zmianê w podejœciu do
dyskusji i sporów odnosz¹cych siê do kwestii etycznych,
zazwyczaj trudnych i delikatnych, a jednoczeœnie domagaj¹cych siê lepszego przygotowania merytorycznego i poczucia odpowiedzialnoœci za dobro, którym zawsze ostatecznie jest cz³owiek.
Ten apel wyrasta z niepokoju, jaki rodzi poziom dotychczasowych dyskusji na trudne i zawi³e tematy etyczne, czego wyraŸnym przyk³adem jest tocz¹ca siê w ostatnim czasie dyskusja na temat zap³odnienia in vitro. Moglibyœmy
przytaczaæ wiele przyk³adów nierzetelnego podejœcia zarówno dziennikarzy, jak i niektórych uczestników tej dyskusji, ale uznaliœmy, ¿e naszym zadaniem nie jest oskar¿anie kogokolwiek, a raczej wskazywanie na pewne racje i
kierunki, które mog³yby zmieniæ charakter tej dyskusji, a
przede wszystkim przenieœæ j¹ z p³aszczyzny doraŸnoœci
politycznej lub publicystycznej na p³aszczyznê prawdziwie
etyczn¹.
Chocia¿ prezentujemy katolick¹ teologiê moraln¹, a wiêc
etykê chrzeœcijañsk¹ w naœwietleniu teologicznym, a tym
samym opowiadamy siê za etycznym nauczaniem Koœcio³a, to jednak nie odmawiamy nikomu prawa prezentowania
w mediach swoich odmiennych pogl¹dów. Z drugiej strony
apelujemy jednak o takie otwarcie siê mediów, które pozwoli na pe³n¹ prezentacjê pogl¹dów i przekonañ tych, którzy s¹ cz³onkami Koœcio³a katolickiego. Nie mo¿e byæ tak,
¿e z góry dezawuuje siê g³oszone przez Koœció³ oceny i rozstrzygniêcia etyczne, nie dopuszczaj¹c pierwej do ich w miarê pe³nej prezentacji.
Pragniemy nasz apel – skierowany do mediów –
przedstawiæ w dwu zasadniczych czêœciach: najpierw
chodzi nam o przywo³anie pewnych spraw ogólniejszej
natury; dopiero na tym tle chcemy odnieœæ siê do niektórych aspektów dyskusji poœwiêconej sztucznemu zap³odnieniu (in vitro).
I
Nasz apel o jakoœciow¹ zmianê "polskich rozmów" odnosz¹cych siê do skomplikowanych problemów etycznych
zwi¹zanych z ludzkim ¿yciem – tak indywidualnym, jak
i spo³ecznym – pragniemy wyraziæ w postaci kilku próœb.
1. Apelujemy do mediów o tak¹ otwartoœæ na naukê
etyczn¹ Koœcio³a katolickiego, która pozwoli na pe³n¹ jej
prezentacjê w odniesieniu do konkretnych problemów moralnych. Chodzi nie tylko o mo¿liwoœæ pe³nego wyjaœnienia okreœlonych norm moralnych i ocen etycznych, ale tak¿e - a mo¿e przede wszystkim – o mo¿liwoœæ jak najpe³niejszego ich uzasadnienia. To wymaga zawsze poœwiêcenia trochê czasu i cierpliwoœci. Nie powinno byæ tak, ¿e
stawia siê – niekiedy w sposób doœæ agresywny – pytanie,
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ale nie dopuszcza siê do pe³nej na nie odpowiedzi; niegrzecznie siê przerywa, albo zadaje inne pytanie. Nie powinno byæ tak, ¿e nagrywa siê wczeœniej czyj¹œ wypowiedŸ,
która zawiera kilka aspektów danego problemu, po czym
prezentuje siê tylko czêœæ tej wypowiedzi, zniekszta³caj¹c
jej sens. Powo³ywanie siê na dynamizm rozmowy, albo na
krótki czas prezentacji jest wybiegiem, który tak naprawdê
obni¿a poziom obiektywizmu mediów.
2. Prosimy o uwolnienie dyskusji o charakterze etycznym od powi¹zañ z kontekstem politycznym i spo³ecznokulturowym. Nie negujemy, ¿e takie powi¹zania istniej¹.
Chodzi jednak o to, by oceny i rozstrzygniêcia etyczne
uwolniæ od doraŸnych uwarunkowañ i oprzeæ je na w³aœciwym dla nich fundamencie, czyli w odniesieniu do wizji
cz³owieka i ¿ycia ludzkiego. Dyskusje i spory etyczne maj¹
charakter "sporu o cz³owieka" (o narastaniu tego sporu
w œwiecie wspó³czesnym mówi³ Jan Pawe³ II w 1997 roku
w kolegiacie œw. Anny w Krakowie do uczonych z ca³ej
Polski). Dlatego nie jest prawdziwe przedstawianie tych sporów jako wy³¹cznie religijnych, a wiêc jako prób narzucania komuœ wymagañ religijnych. Jesteœmy przekonani, ¿e
w trosce o przysz³oœæ cz³owieka w dzisiejszym œwiecie
warto siê spieraæ i ten spór nie musi zamieniæ siê w k³ótnie
i niepotrzebne podzia³y. Rozstrzygniêcia w dziedzinie etyki nigdy nie maj¹ charakteru czysto teoretycznego, albowiem wp³ywaj¹ na konkretne losy poszczególnych ludzi i
ca³ych spo³ecznoœci.
Podkreœlenie tej antropologicznej p³aszczyzny dyskusji
etycznych prowadzi do pewnych konsekwencji. Prosimy,
by dziennikarze zrezygnowali ze stosowania tzw. "karty
katolickiej". Oto, poniewa¿ okreœlone pogl¹dy etyczne g³osi
Koœció³ katolicki, to trzeba siê im z góry przeciwstawiæ, bo
on (w domyœle) chce te pogl¹dy wszystkim narzuciæ. Prosimy tak¿e, by nie okreœlaæ konkretnych rozwi¹zañ etyki
katolickiej jako rzekomo zabarwionych ideologicznie. To
prawda, ¿e etyka chrzeœcijañska oparta jest na wierze religijnej, ale sprowadzanie wiary do ideologii (co zawsze wi¹¿e siê
z negatywn¹ konotacj¹) nie ma ¿adnego uzasadnienia.
3. Prosimy tak¿e o zrozumienie pewnych istotnych przes³anek, którymi kieruje siê Koœció³, g³osz¹c w sposób zdecydowany swoje pogl¹dy etyczne, zdaj¹c sobie jednoczeœnie sprawê ze sprzeciwu wielu œrodowisk spoza Koœcio³a,
a tak¿e z braku zrozumienia (nawet niekiedy kontestacji)
wœród niektórych cz³onków Koœcio³a. Warto przynajmniej
próbowaæ zrozumieæ, dlaczego Koœció³ - œwiadom tej sytuacji - nie rezygnuje z g³oszenia obiektywnych norm moralnych. Koœció³ nie jest takim uczestnikiem ¿ycia spo³ecznego, który zabiega o popularnoœæ na zasadzie przypodobania siê ludziom; nie zale¿y mu na "sonda¿owej" akceptacji, choæ wie dobrze, ¿e ta akceptacja jest jednym z warunków urzeczywistnienia jego zbawczej misji w œwiecie
dzisiejszym. Koœció³ nie mo¿e jednak zrezygnowaæ z g³oszenia orêdzia moralnego, które wyp³ywa z Ewangelii tyl-
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ko dlatego, ¿e jakaœ czêœæ ludzi to orêdzie kontestuje lub
odrzuca.

moralne, zw³aszcza wtedy gdy wzmocnione s¹ one dobrym,
czêsto wielowiekowym obyczajem.

Koœció³ winien w tym naœladowaæ Chrystusa, któremu
czêœæ uczniów zarzuci³a, ¿e "trudna jest ta mowa. Któ¿ jej
mo¿e s³uchaæ?" (J 6,60) – i odesz³a od Niego. Jezus nie
zatrzyma³ tych, którzy postanowili Go opuœciæ. Nie zmieni³ te¿ swego nauczania, by im siê przypodobaæ. Zapyta³
natomiast pozosta³ych: "czy¿ i wy chcecie odejœæ?" (J 6,67).
OdpowiedŸ Szymona Piotra jest zobowi¹zaniem dla tych
wszystkich, którzy czuj¹ siê uczniami Chrystusa: "Panie,
do kogó¿ pójdziemy? Ty masz s³owa ¿ycia wiecznego.
A myœmy uwierzyli i poznali, ¿e Ty jesteœ Œwiêtym Boga"
(J 6,68-69). Ka¿da próba dopasowania wymagañ etycznych
do ¿yciowej sytuacji ludzi – i to nie tylko na p³aszczyŸnie
wiary religijnej – niesie ze sob¹ klêskê etyki.

Warto przemyœleæ w zwi¹zku z tym fa³szywe za³o¿enie,
¿e demokracja, tak mocno zwi¹zana z zasad¹ pluralistycznego spo³eczeñstwa, musi byæ - jak to okreœli³ Jan Pawe³ II
- sprzymierzona z relatywizmem moralnym (por. "Centesimus annus", nr 46). Nie jest bowiem prawd¹, ¿e cz³owiek,
który uznaje istnienie obiektywnego i absolutnego dobra
(a tak¿e prawdy), który wierzy w zwi¹zku z tym w istnienie
niezmiennych norm moralnych, jest automatycznie przeciwnikiem demokracji. Nie wolno myliæ tej postawy z fanatyzmem i fundamentalizmem religijnym, albowiem nie
oznacza to, ¿e chce siê swoje przekonania narzuciæ komuœ
si³¹, bez poszanowania ludzkiej wolnoœci. Natomiast Koœció³ i ludzie wierz¹cy maj¹ prawo do publicznego wyznawania swoich pogl¹dów, a co wiêcej tak¿e do przekonywania innych, ¿e jest to droga pe³nego rozwoju cz³owieka.

Warto w tym miejscu przypomnieæ s³owa Jana Paw³a II,
który tak odpowiedzia³ tym, którzy oskar¿aj¹ Koœció³, ¿e
jest nieprzejednany w g³oszeniu zasad moralnych i ¿e to
rzekomo sprzeciwia siê jego macierzyñskiej naturze:
"W rzeczywistoœci jednak macierzyñskoœci Koœcio³a nie
mo¿na nigdy od³¹czaæ od jego misji nauczania, gdy¿ musi
j¹ zawsze wype³niaæ jako wierna Oblubienica Chrystusa,
który jest Prawd¹". I doda³, ¿e "prawdziwa wyrozumia³oœæ
i szczere wspó³czucie musz¹ oznaczaæ mi³oœæ do osoby,
umi³owanie jej prawdziwego dobra, jej autentycznej wolnoœci. Z pewnoœci¹ nie mo¿e to polegaæ na ukrywaniu lub
os³abianiu prawdy moralnej, lecz na ukazywaniu, ¿e w swej
istocie jest ona promieniowaniem odwiecznej M¹droœci
Bo¿ej, objawionej nam w Chrystusie, i s³u¿b¹ cz³owiekowi, która pomaga mu wzrastaæ w wolnoœci i d¹¿yæ do szczêœcia" ("Veritatis splendor", nr 95).
4. Prosimy te¿ o pe³ne odczytanie istoty nauczania moralnego Koœcio³a, który oceniaj¹c negatywnie okreœlone
dzia³anie cz³owieka, nazywaj¹c je grzechem, nie potêpia
tym samym - niejako automatycznie - cz³owieka, który siê
z³ego czynu dopuœci³. To tutaj jest miejsce na mi³osierdzie
g³oszone przez Koœció³. Jak¿e wymownym przyk³adem jest
tu zdecydowane potêpienie bezpoœredniego zamachu na
¿ycie poczête (por. "Evangelium vitae", nr 58-59), z jednoczesnym serdecznym i pe³nym wspó³czucia apelem do kobiet, które kiedykolwiek takiego czynu siê dopuœci³y (por.
tam¿e, nr 99). Nie mo¿na pomawiaæ Koœcio³a, ¿e wskazuj¹c na z³o okreœlonych dzia³añ ludzkich, nie ¿ywi szacunku
dla tych, którzy siê tego z³a dopuszczaj¹, albowiem poszanowanie godnoœci osobowej nie oznacza akceptacji dla
wszystkiego, co dany cz³owiek czyni.
5. Ludzie mediów (nie tylko oni) powinni przynajmniej
próbowaæ zrozumieæ stanowisko Koœcio³a, który g³osi, ¿e
zasad moralnych nie tworzy siê w oparciu o schemat demokratycznej wiêkszoœci. Dlaczego ci sami dziennikarze powo³uj¹ siê - zreszt¹ czêsto bezzasadnie - na rzekomo istniej¹c¹ wiêkszoœæ, która opowiada siê np. za przerywaniem
ci¹¿y, a jednoczeœnie nie godz¹ siê na tê zasadê, kiedy okazuje siê, ¿e wielu ludzi (wiêkszoœæ?) opowiada siê za kar¹
œmierci? Z opinii wiêkszoœci nie mo¿na wyprowadziæ zasad moralnych, choæ przecie¿ zdarza siê, ¿e zdrowa opinia
publiczna potrafi dobrze odczytaæ konkretne zobowi¹zania
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6. Wœród próœb, jakie kierujemy w naszym apelu, nie
mo¿e zabrakn¹æ i tej, ¿eby odnieœæ siê ze szczególnym szacunkiem do dziedzictwa, jakie zostawi³ nam Ojciec Œwiêty
Jan Pawe³ II w swoim nauczaniu. By³ konsekwentny w g³oszeniu moralnego przes³ania Koœcio³a tak¿e wtedy, gdy budzi³o ono sprzeciw. By³ bezkompromisowy w g³oszeniu niezmiennej nauki Ewangelii. A jednoczeœnie tak bardzo rozumia³ cz³owieka i nigdy nikogo nie odtr¹ca³; nie odrzuca³
tak¿e tych, którzy nie do koñca przyjmowali Jego naukê,
albo wprost siê jej przeciwstawiali. Nigdy jednak nie rezygnowa³ z prób przekonywania, zw³aszcza m³odych ludzi,
by w pe³ni i konsekwentnie opowiedzieli siê po stronie
Chrystusa i Jego Ewangelii.
Z szacunkiem i podziwem przyjmowaliœmy dojrza³oœæ
znakomitej wiêkszoœci polskich dziennikarzy, którzy potrafili otworzyæ siê na osobê Ojca Œwiêtego w czasie, kiedy
dobiega³o do koñca Jego ziemskie pielgrzymowanie, kiedy
w polskiej rzeczywistoœci musieliœmy siê wszyscy uporaæ z
myœl¹, ¿e ju¿ Go nie bêdzie z nami w doczesnoœci, w obliczu ci¹gle nowych wyzwañ, jakie niesie ze sob¹ œwiat wspó³czesny. Widzieliœmy w tym tak¿e pragnienie jakiegoœ wyrazistego autorytetu moralnego: dla jednych by³ to wprost
autorytet œwiêtoœci, dla innych – spotkanie z jak¹œ niez³omnoœci¹, wobec której trudno przejœæ obojêtnie.
Czy jednak, oœmielamy siê pytaæ wprost, ten szacunek
dla Ojca Œwiêtego nie oznacza tak¿e uszanowanie Jego nauczania? Nie chodzi o to, by je bez zastanowienia przyjmowaæ, a tym mniej komukolwiek narzucaæ. Chodzi jedynie
o to, by mog³o ono po prostu zaistnieæ w mediach i to nieprzykrojone do naszych – niekiedy nazbyt przyziemnych –
celów i ju¿ podjêtych dzia³añ. Nauczanie moralne Papie¿a
naprawdê na to zas³uguje, by o nim rozmawiaæ powa¿nie,
zw³aszcza ¿e pos³uguje siê On argumentacj¹ nie tylko w¹sko religijn¹ (teologiczn¹), ale tak¿e – jako dawny profesor
etyki filozoficznej – odwo³uje siê do tego wszystkiego, co
p³ynie z ludzkiego rozumu, zdolnego do odkrycia i przyjêcia prawdy.
Fascynacja osob¹ staje siê pusta, a niekiedy nawet faryzejska, jeœli za ni¹ nie idzie przynajmniej próba zrozumie-
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nia tego, co ta osoba g³osi, co uwa¿a za najwa¿niejsze w ¿yciu ludzkim. Czy¿ nie brzmi¹ dziœ proroczo s³owa, które
Jan Pawe³ II wyg³osi³ jeszcze jako krakowski Kardyna³ podczas rekolekcji w Watykanie w 1976 roku? Mówi³ tam o tym,
jak media odnosz¹ siê do nauki Chrystusa, a my mo¿emy te
s³owa odczytaæ przez analogiê jako odniesienie do nauczania papieskiego: "Jest te¿ na pewno w tym œwiecie olbrzymi ³adunek wiary, du¿y margines wolnoœci dla pos³annictwa Koœcio³a. Choæ tylko margines. Wystarczy przyjrzeæ
siê g³ównym tendencjom, jakie dominuj¹ w œrodkach przekazu, wystarczy zwróciæ uwagê na to, o czym milcz¹, i na
to, o czym mówi¹ najg³oœniej. Wystarczy pos³uchaæ, czemu najbardziej siê sprzeciwiaj¹, ¿eby zobaczyæ, ¿e tam nawet, gdzie akceptuj¹ Chrystusa, równoczeœnie sprzeciwiaj¹
siê Chrystusowi w tym, co nale¿y do ca³ej prawdy Jego
Osoby, Jego pos³annictwa, Jego Ewangelii. Chcieliby Go
"dokroiæ", dostosowaæ do swojej miary: do miary cz³owieka ery postêpu i programu wspó³czesnej cywilizacji, która
jest programem konsumpcji œrodków, a nie stawiania transcendentnych celów. [...]. Ten sprzeciw wobec Chrystusa,
który idzie czêsto w parze z powo³ywaniem siê na Chrystusa - a wiêc czyni¹ to tak¿e ci, którzy zw¹ siê Jego uczniami
- jest szczególnym symptomem czasów, w których ¿yjemy" ("Znak sprzeciwu". Paris 1980 s. 183).
7. W koñcu warto, by dziennikarze, a tak¿e ludzie kultury i nauki, a w³aœciwie wszyscy, którzy maj¹ jakikolwiek
wp³yw na opiniê publiczn¹ i konkretne zachowania siê ludzi w naszym spo³eczeñstwie, przemyœleli dobrze sprawê
daleko posuniêtej demoralizacji naszego spo³eczeñstwa, a
zw³aszcza brak poszanowania ³adu moralnego, a w konsekwencji porz¹dku prawnego przez m³ode pokolenie. Oœmieszanie zasad moralnoœci katolickiej w dziedzinie ludzkiej
p³ciowoœci i ma³¿eñstwa, w odniesieniu do poszanowania i
ochrony ¿ycia ludzkiego i wielu innych jeszcze dziedzin
¿ycia, tylko pozornie s³u¿y promocji ludzkiej wolnoœci. Jest
drog¹ do nik¹d, jest sprowadzaniem na manowce, jest przekonywaniem m³odych, ¿e ich wolnoœæ oznacza przywilej
b³¹dzenia albo nawet wybierania z³a.
Dzisiaj potrzebujemy odpowiedzialnego sprzymierzenia
siê rodziny, szko³y, Koœcio³a, a tak¿e ludzi mediów w trosce o wychowanie m³odych ludzi do odpowiedzialnego korzystania z wolnoœci. Tylko ludzie naiwni albo – czego nie
mo¿na wykluczyæ – ludzie z³ej woli s¹ przekonani dzisiaj,
¿e wystarcz¹ dobre przepisy prawne i sprawna s³u¿ba pañstwa, aby zachowaæ ³ad spo³eczny. To przekonanie, które
nazbyt wielu przyjê³o za swoje na pocz¹tku transformacji
po 1989 roku, przynios³o nam gorzkie owoce, które dzisiaj
zbieramy w wielu dziedzinach ¿ycia spo³ecznego. Nie umieliœmy – jako spo³eczeñstwo – przyj¹æ w pe³ni ostrze¿eñ przed
zafa³szowaniem i nadu¿ywaniem wolnoœci, które g³osi³ na
polskiej ziemi Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II w 1991 roku, nie
potrafiliœmy przyj¹æ Jego apelu o ludzi sumienia, wyg³oszonego w Skoczowie w 1995 roku. Teraz naprawdê nie
mamy ju¿ czasu na ja³owe spory, a zw³aszcza na wyniszczaj¹c¹ walkê o wp³yw na spo³eczeñstwo. Trzeba porzuciæ
doraŸnoœæ polityczn¹ i pokusê "zwyciêstwa" nad pozornym
przeciwnikiem (czytaj: Koœcio³em). Wprawdzie Koœció³ nie
mo¿e do koñca urzeczywistniæ swojej misji bez wspó³dzia-
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³ania z mediami, ale te¿ media nie bêd¹ prawdziwie s³u¿y³y
spo³eczeñstwu polskiemu, jeœli bêd¹ traktowa³y Koœció³ jako
swojego konkurenta i rzekomego przeciwnika demokracji.
Zapewne bêdziemy siê ró¿niæ w wielu sprawach, w niektórych nie dojdziemy nigdy do porozumienia, ale jest przecie¿ ogromnie wiele spraw, w których tylko m¹dra wspó³praca pozwoli na ich w³aœciwe rozwi¹zanie. Proszê pamiêtaæ, ¿e zak³adana przez niektórych klêska Koœcio³a jako
autorytetu moralnego, mo¿e siê okazaæ pyrrusowym zwyciêstwem nie tylko ludzi mediów, ale ca³ego spo³eczeñstwa.
II
Tê ogóln¹ p³aszczyznê naszego apelu do ludzi mediów
pragniemy dope³niæ prezentacj¹ nauczania Koœcio³a na temat sztucznego zap³odnienia in vitro. Jest to okazja, by zaapelowaæ do mediów, by pozwoli³y na pe³n¹ prezentacjê
nauczania Koœcio³a, choæby przez w³¹czenie do dyskusji
tych, którzy to nauczanie naprawdê znaj¹ i maj¹ ponadto
tyle dobrej woli, by je nie przeinaczaæ, u³atwiaj¹c sobie w ten
sposób krytykê. Ze smutkiem odnotowujemy, ¿e w dotychczasowej dyskusji na ten temat nie zawsze koncentrowano
siê na etycznych aspektach problemu, lecz próbowano epatowaæ kwestiami technologii medycznej i niektórymi spo³ecznymi aspektami. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e sztuczne zap³odnienie jest jedn¹ z tych ingerencji medycznych, które
s¹ wezwaniem do ponownego przemyœlenia granic tego typu
ingerencji w ró¿ne procesy ¿ycia ludzkiego. Jest rzecz¹ charakterystyczn¹, ¿e œrodki spo³ecznego przekazu czêsto
przedstawiaj¹ problematykê sztucznego zap³odnienia jednostronnie, koncentruj¹c siê na tym, co uznaj¹ za "sukces"
medycyny, natomiast pomniejszaj¹c lub zupe³nie pomijaj¹c to wszystko, co mog³oby wzbudziæ w¹tpliwoœci, czy to
jest rzeczywisty sukces.
Warto, by ludzie mediów przynajmniej próbowali rozumieæ odpowiedŸ Koœcio³a na najwa¿niejsze pytania, jakie
wi¹¿¹ siê z tego typu dzia³aniami medycznymi.
1. Czy wszystko, co jest w medycynie technologicznie
mo¿liwe, jest dopuszczalne moralnie? Czy nie trzeba szukaæ pozamedycznych, a wiêc etycznych, kryteriów dla oceny tych¿e dzia³añ?
Wspó³czesna mentalnoœæ jest g³êboko przenikniêta swoist¹ wiar¹ w postêp technologiczny, który rzekomo ma rozwi¹zaæ wszelkie problemy, jakie stoj¹ przed cz³owiekiem i
ca³¹ ludzkoœci¹. Rodzi siê w ten sposób "mit skutecznoœci",
który wielu ludzi prowadzi do przekonania, ¿e dobre jest
to, co jest skuteczne; nie zastanawiaj¹ siê oni nad godziwoœci¹ u¿ytych œrodków i sposobów dzia³ania. Takie nastawienie rodzi jednoczeœnie oskar¿enie Koœcio³a o rzekomy
tradycjonalizm i konserwatyzm, o to, ¿e sprzeciwia siê "postêpowi ludzkoœci".
Tymczasem w nauczaniu Koœcio³a zwraca siê uwagê na
dwa oblicza rozwoju technologicznego. Z jednej strony niesie on ze sob¹ ogromne mo¿liwoœci poprawy ¿ycia ludzkiego w ró¿nych dziedzinach (tak¿e w medycynie), a z drugiej – mo¿e rodziæ pokusê nieroztropnego przekroczenia
granic panowania cz³owieka nad œwiatem (por. broñ j¹dro-
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wa, broñ biologiczna i chemiczna, drastyczne pustoszenie
Ÿróde³ energii mineralnej, genetycznie zmieniona ¿ywnoœæ).
Jest rzecz¹ zrozumia³¹, ¿e bez postêpu w dziedzinie nauk
przyrodniczych i rozwoju samej techniki, nie istnia³yby
wspó³czeœnie tak wspania³e mo¿liwoœci w dziedzinie leczenia - ratowania zdrowia i ¿ycia cz³owieka. Ale nie oznacza
to akceptacji dla wszystkich technologii stosowanych w
medycynie (Por. Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja dla
rodz¹cego siê ¿ycia ludzkiego i godnoœci jego przekazywania "Donum vitae". Watykan 1987).
Wbrew temu, co siê zarzuca Koœcio³owi katolickiemu,
nie sprzeciwia siê on postêpowi technicznemu w dziedzinie medycyny, lecz wprost przeciwnie – uznaje ten postêp
za znak Bo¿ego b³ogos³awieñstwa, jednak¿e pod zasadniczym warunkiem, ¿e prawdziwie s³u¿y on cz³owiekowi i nie
sprzeciwia siê jego godnoœci. Koœció³ wyrazi³ swoje stanowisko przed wielu laty w "Deklaracji o przerywaniu ci¹¿y"
wydanej przez Kongregacjê Nauki Wiary: "Postêp naukowy dostarcza technice, i coraz bardziej bêdzie jej dostarczaæ, znakomitych œrodków, których nastêpstwa mog¹ byæ
bardzo powa¿ne tak w dobrym, jak i w z³ym znaczeniu. S¹
to same przez siê godne podziwu wynalazki umys³u ludzkiego. Technika jednak nie mo¿e unikn¹æ oceny moralnej,
gdy¿ z natury przeznaczona jest do tego, by s³u¿yæ cz³owiekowi, i dlatego powinna zachowaæ te cele, do których
cz³owiek jest powo³any. Tak jak nikomu nie wolno wykorzystywaæ energii atomowej do skierowania ¿ycia ludzkiego w jak¹kolwiek b¹dŸ stronê albo przyw³aszczania go sobie. Wykorzystanie zdobyczy technicznych ma sens jedynie wówczas, gdy dokonuje siê dla dobra cz³owieka celem
rozwiniêcia jego naturalnych uzdolnieñ, zapobiegania chorobom i ich usuwania, jednym s³owem - ma jak najlepiej
wspieraæ wszechstronny rozwój cz³owieka" (nr 17).
Badañ naukowych i poszukiwañ nowych technik w dziedzinie medycyny nie mo¿na traktowaæ jako neutralnych
moralnie. Dzisiaj coraz wiêcej ludzi zdaje sobie sprawê, ¿e
nauka i technika stoj¹ przed pytaniem o swoje granice, bo
s¹ to jednoczeœnie granice przetrwania cz³owieka na naszej
planecie. W³aœnie dlatego nie wystarczy sama miara nauki
czy techniki, potrzebne s¹ normy moralne. Podnosz¹ to dzisiaj tak¿e ludzie, którzy nie wystêpuj¹ z pozycji Koœcio³a
katolickiego. S³usznie podkreœla siê, ze pierwszym zadaniem ka¿dej wolnoœci jest rozpoznanie swoich granic. Powinni pamiêtaæ o tym ci wszyscy, którzy tak ochotnie powo³uj¹ siê na wolnoœæ nauki i badañ naukowych.
Bardzo wyraŸnie ten problem ujmuje Kongregacja Nauki Wiary, podkreœlaj¹c we wspomnianej ju¿ Instrukcji "Donum vitae", ¿e "wiedza i technika [...] czerpi¹ z osoby i z jej
moralnych wartoœci wskazania co do ich celowoœci i œwiadomoœæ ich granic". I dokument dodaje: "Dlatego, by³oby
czymœ z³udnym, domagaæ siê neutralnoœci moralnej badañ
naukowych i ich zastosowañ; z drugiej zaœ strony, nie mo¿na wyprowadziæ kryteriów postêpowania, z prostej skutecznoœci technicznej, z po¿ytecznoœci, jak¹ mog¹ przynieœæ
jednym ze szkod¹ innych, lub co gorsze z panuj¹cych ideologii. Wiedza i technika domagaj¹ siê zatem dla ich istotnego znaczenia, bezwarunkowego szacunku dla podstawowych kryteriów moralnoœci, to znaczy, ¿e wiedza i technika
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powinny s³u¿yæ osobie ludzkiej, jej niezbywalnym prawom
i jej prawdziwemu i integralnemu dobru, zgodnie z zamys³em i wol¹ Bo¿¹" (Wstêp, nr 2).
Podobnie tê kwestiê uj¹³ Jan Pawe³ II w przemówieniu
do uczestników dwu kongresów lekarskich (Rzym,
27.10.1980): "Prawd¹ jest, ¿e rozwój technologiczny, charakterystyczny dla naszego czasu, cierpi na dog³êbn¹ ambiwalencjê: podczas gdy z jednej strony pozwala cz³owiekowi wzi¹æ w rêce w³asny los, to z drugiej wystawia go na
pokusê wychodzenia ponad granice rozumnego panowania
nad natur¹, nara¿aj¹c na niebezpieczeñstwo samo przetrwanie i integralnoœæ osoby ludzkiej [...]. Zapewne poznanie
naukowe ma swoje prawa, do których siê stosuje. Ono jednak winno uznaæ, nade wszystko w medycynie, nieprzekraczaln¹ granicê w poszanowaniu osoby i ochronie jej prawa
do ¿ycia w sposób godny cz³owieka".
2. Czy cel uœwiêca œrodki?
To pytanie jest niejako konsekwencj¹ podkreœlenia, ¿e technologia domaga siê jakichœ kryteriów etycznych. Postêp w
medycynie dostarcza dzisiaj ró¿nych œrodków. Czy wszystkie one s¹ do zaakceptowania tylko dlatego, ¿e s¹ skierowane na – jak siê mówi – szlachetny cel? Tym szlachetnym
celem mia³aby byæ realizacja prawa do posiadania dziecka.
Zanim przyjrzymy siê moralnie temu – tak czêsto podkreœlanemu - "prawu do dziecka", warto najpierw uœwiadomiæ
sobie, jak w ¿yciu ludzkim, tak indywidualnym, jak i spo³ecznym, zgubne by³oby powo³ywanie siê jedynie na szlachetny cel bez oceny moralnej stosowanych œrodków. Przyjêcie zasady, ¿e dobry cel automatycznie usprawiedliwia
ka¿de ludzkie dzia³anie, jest destrukcyjne nie tylko dla etyki, ale dla ca³ego ¿ycia spo³ecznego. W ten sposób mo¿na
próbowaæ usprawiedliwiæ wszelkie z³e dzia³anie, ró¿nego
rodzaju wojny i niesprawiedliwoœci.
3. Czy istnieje tzw. "prawo do dziecka" i jaki ono ma
charakter?
Zwolennicy sztucznego zap³odnienia bardzo czêsto powo³uj¹ siê na prawo rodziców do posiadania dziecka. Podkreœlaj¹ z jednej strony altruistyczne nastawienie lekarzy, którzy chc¹ przecie¿ nieœæ pomoc w tak wa¿nych i trudnych
okolicznoœciach ¿ycia ma³¿eñskiego, a z drugiej – krytycznie odnosz¹ siê do stanowiska Koœcio³a, który – tak twierdz¹
– sprzeciwia siê szczêœciu ma³¿onków, którzy pragn¹ zostaæ rodzicami.
Czy naprawdê istnieje prawo do dziecka, które mo¿na
zestawiæ z prawem do w³asnego mieszkania i z wieloma
innymi prawami spo³ecznymi? Czy mo¿na sprowadziæ
dziecko jedynie do roli przedmiotu, do którego siê ma prawo, niezale¿nie od okolicznoœci? Najpierw trzeba zdecydowanie podkreœliæ, ¿e pragnienie dziecka jest czymœ wspania³ym i godnym pochwa³y, choæ trzeba je rozpatrywaæ
w odniesieniu do innych wartoœci ¿ycia ludzkiego i ma³¿eñskiego. Pragnienie dziecka mo¿e byæ samo w sobie
czymœ ogromnie wartoœciowym, ale wcale to nie oznacza,
¿e w ten sposób mo¿na niejako automatycznie zaakceptowaæ sztuczne zap³odnienie.
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Dzisiaj – w epoce konsumizmu i materializmu praktycznego – chêæ posiadania dziecka jest czêsto stawiana na tej
samej p³aszczyŸnie, co chêæ posiadania innych dóbr materialnych. Istnieje wiele groŸnych przyk³adów rodziców, którzy traktuj¹ dzieci jako swoj¹ w³asnoœæ i wydaje siê im, ¿e
mog¹ z nimi czyniæ, co chc¹. Z tej perspektywy trzeba patrzeæ na narastaj¹c¹ agresjê wobec dzieci (bardzo ma³ych
dzieci!). Podtrzymywanie fa³szywego przekonania, ¿e dziecko siê rodzicom "nale¿y", ¿e maj¹ do tego niczym nieograniczone prawo, w sposób bardzo istotny zafa³szowuje relacjê do dzieci.
Rozumiemy dobrze, ¿e nie wszyscy ludzie podzielaj¹
chrzeœcijañskie przekonanie, i¿ dziecko jest darem Boga,
¿e wprawdzie rodzice uczestnicz¹ w poczêciu nowego ¿ycia,
ale ich zdolnoœæ do przekazania ¿ycia jest uczestnictwem
w stwórczym dzia³aniu Boga. Czy jednak z innej - czysto
ludzkiej - perspektywy nie mo¿na na serio rozwa¿aæ, ¿e
dziecko nie jest i nie mo¿e byæ w³asnoœci¹ rodziców, bo
¿aden cz³owiek nie mo¿e byæ zaw³aszczony przez drugiego? Warto rozwa¿yæ przynajmniej niektóre aspekty tego,
co g³osi Koœció³ we wspomnianej Instrukcji "Donum vitae", ¿e "ma³¿eñstwo nie przyznaje ma³¿onkom prawa do
posiadania dzieci, lecz tylko prawo do podjêcia takich aktów naturalnych, które same przez siê s¹ przyporz¹dkowane przekazywaniu ¿ycia. Prawdziwe i w³aœciwe prawo do
dziecka sprzeciwia³oby siê jego godnoœci i naturze. Dziecko nie jest jak¹œ rzecz¹, która nale¿a³aby siê ma³¿onkom
i nie mo¿e byæ uwa¿ane za przedmiot posiadania. Jest raczej darem, i to 'najwiêkszym', najbardziej darmowym ma³¿eñstwa, ¿ywym œwiadectwem oddania siê wzajemnego jego
rodziców" (II B, 8).
Zwolennicy sztucznego zap³odnienia szermuj¹ w tym
kontekœcie prawem ma³¿onków do szczêœcia, które jest
zwi¹zane z posiadaniem dziecka. Dlatego wypominaj¹ Koœcio³owi, ¿e staje na drodze szczêœcia ludzkiego, sprzeciwiaj¹c siê sztucznemu zap³odnieniu. Czy jednak takie kategorie, jak szczêœcie i zadowolenie, i to odczytywane z perspektywy psychologicznej i socjologicznej, mog¹ stanowiæ
fundament rozstrzygniêæ na p³aszczyŸnie etycznej? Czy to
nie prowadzi do zupe³nej subiektywizacji etyki i kolejnego
potwierdzenia, ¿e cel uœwiêca œrodki?
4. Czy zap³odnienie in vitro jest leczeniem bezp³odnoœci?
To jeden z czêstszych argumentów za sztucznym zap³odnieniem. Przecie¿ – twierdzi siê – zadaniem lekarza jest pomagaæ ludziom chorym, a poniewa¿ bezp³odnoœæ jest chorob¹, to lekarz nie mo¿e przejœæ obojêtnie nad t¹ spraw¹.
Rzeczywiœcie, bezp³odnoœæ jest powa¿n¹ chorob¹ i lekarze
powinni podejmowaæ wysi³ek w celu jej wyleczenia. Istnieje dzisiaj wiele sposobów leczenia bezp³odnoœci; niektóre
z tych terapii s¹ d³ugie i uci¹¿liwe. Ale sztuczne zap³odnienie do nich nie nale¿y, albowiem nie ma charakteru ani terapeutycznego, ani nawet profilaktycznego. Ma³¿onkowie
poddaj¹cy siê zap³odnieniu in vitro s¹ nadal jako para ma³¿eñska bezp³odni. Ludzie mediów nie powinni wiêc stwarzaæ mylnego przekonania, ¿e to dzia³anie medyczne jest
prawdziwie leczeniem bezp³odnoœci.
Trzeba te¿ koniecznie podkreœliæ, ¿e lekarz, który naprawdê jest w s³u¿bie ¿ycia ludzkiego, nie mo¿e zapomi-
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naæ nigdy, ¿e jest tak¿e odpowiedzialny za to ¿ycie, które
dopiero co siê zaczê³o, jest w stadium embrionalnym, ale
jest ¿yciem ludzkim, a nie tylko materia³em biologicznym.
To prowadzi do jednego za najwa¿niejszych aspektów dyskusji etycznej na ten temat, czyli do pytania o antropologiczny status embrionu ludzkiego.
5. Jaki jest status embrionu ludzkiego? Czy mamy do
czynienia jedynie z materia³em biologicznym?
Dyskusja na ten temat jest niezwykle powa¿na i trudna.
Tym bardziej powinna byæ bardzo dojrza³a i odpowiedzialna. Chodzi bowiem o jedno z najwa¿niejszych pytañ o cz³owieka i o jego ¿ycie. Kiedy zaczyna siê ¿ycie ludzkie i czy
ono ma od pocz¹tku charakter ¿ycia osobowego? W tym
miejscu mo¿emy przedstawiæ tylko niektóre aspekty tej
dyskusji, wzywaj¹c do jej prowadzenia na miarê naszej
wspólnej odpowiedzialnoœci za przysz³oœæ cz³owieka.
Nie jest prawd¹, ¿e konieczna jest wiara religijna, aby
uznaæ, ¿e prawdziwe ¿ycie ludzkie zaczyna siê w momencie poczêcia, a wiêc w chwili zap³odnienia komórek rozrodczych. Nie ulega jednak w¹tpliwoœci, ¿e tego zagadnienia nie da siê rozstrzygn¹æ jedynie na podstawie nauk biologicznych i medycznych. Te nauki - zw³aszcza genetyka dostarczaj¹ wprawdzie bardzo istotnych informacji, które
mog¹ stanowiæ podstawê dla refleksji typu filozoficznego i
etycznego, ale same z siebie nie s¹ w stanie rozstrzygn¹æ
kwestii osobowego charakteru tego ¿ycia, bo to przekracza
granice ich kompetencji.
W œwietle danych tych nauk w ¿aden sposób nie da siê
jednak utrzymaæ twierdzenia, ¿e nowo poczête ¿ycie jest
tylko czêœci¹ organizmu matki lub te¿ jedynie zespo³em komórek. Nie mo¿na te¿ myliæ komórek rozrodczych, których
specyfik¹ jest posiadanie jedynie po³owy "wyposa¿enia"
genetycznego, z komórk¹ zap³odnion¹, w której tworzy siê
zupe³nie nowy, odrêbny od obojga rodziców, kod genetyczny, który wyznacza potencjalnie wszystko to, co potem bêdzie rozwija³o siê w cz³owieku. Mamy wiêc od pocz¹tku
do czynienia z jedynym i niepowtarzalnym genomem, który bêdzie wyznacza³ to¿samoœæ biologiczn¹ cz³owieka na
ca³e ¿ycie.
To na tym tle rodzi siê dalsza dyskusja, która ma ju¿
charakter filozoficzny i teologiczny, a która próbuje ustaliæ,
czy temu ¿yciu ludzkiemu (bo to z pewnoœci¹ jest nowe,
odrêbne ¿ycie ludzkie) mo¿na przyznaæ tê sam¹ godnoœæ i
nienaruszalnoœæ, jak dziecku, które ju¿ siê urodzi³o? Chrzeœcijanie mog¹ odwo³aæ siê tu do œwiat³a wiary i uznaæ, ¿e
jednoœæ duchowo-cielesna, która wyznacza istotê cz³owieczeñstwa, istnieje od pocz¹tku zap³odnienia, bo nie ma cia³a i ¿ycia prawdziwie ludzkiego bez wymiaru duchowego.
Ludzie inaczej wierz¹cy i niewierz¹cy musz¹ jednak pytaæ
siê, czy istniej¹ jakiekolwiek podstawy, by przyj¹æ, ¿e osobowe ¿ycie ludzkie zaczyna siê na jakimœ póŸniejszym etapie rozwoju, skoro w zap³odnionej komórce jajowej znajduje siê ju¿ wszystko to, co decyduje o cz³owieczeñstwie?
Nie mo¿e staæ siê cz³owiekiem "coœ", co nie by³o nim od
pocz¹tku. Nie wolno myliæ ewolucyjnej filogenezy z ontogenez¹ konkretnego cz³owieka.
W ujêciu niektórych nurtów filozoficznych odmawia siê
embrionowi statusu i godnoœci osobowej ze wzglêdu na nie-
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mo¿noœæ spe³niania okreœlonych aktów osobowych. Gdyby cz³owiek rzeczywiœcie by³ tylko wtedy osob¹, gdy jest
zdolny do aktów o charakterze duchowym, musia³oby siê
odmówiæ tej godnoœci maleñkim dzieciom, chorym umys³owo, niektórym starszym lub chorym ludziom, którzy utracili ju¿ œwiadomoœæ. Trzeba dobrze zdawaæ sobie sprawê
z konsekwencji takiej mêtnej filozofii, bo ona – prêdzej czy
póŸniej – uderzy rykoszetem w wielu z nas doros³ych, kiedy bêdziemy chorzy lub starsi.
Ludzie wierz¹cy powinni ws³uchaæ siê w g³os Koœcio³a,
który stwierdza wyraŸnie: "Owoc przekazywania ¿ycia ludzkiego od pierwszego momentu swego istnienia, a wiêc pocz¹wszy od utworzenia siê zygoty, wymaga bezwarunkowego szacunku, który moralnie nale¿y siê ka¿dej istocie
ludzkiej, w jej integralnoœci cielesnej i duchowej. Istota ludzka powinna byæ szanowana i traktowana jako osoba od
momentu swego poczêcia i dlatego od tego samego momentu nale¿y jej przyznaæ prawa osoby, wœród których
przede wszystkim nienaruszalne prawo ka¿dej niewinnej
istoty ludzkiej do ¿ycia". I Instrukcja dodaje: "Wspomniana nauka dostarcza kryterium podstawowego dla rozwi¹zañ ró¿nych problemów powsta³ych z rozwojem nauk biomedycznych w tej dziedzinie, poniewa¿ embrion powinien
byæ traktowany jako osoba, musi on byæ równie¿ chroniony w swej integralnoœci i leczony w granicach mo¿liwych,
jak ka¿da inna istota ludzka podleg³a opiece lekarskiej" (Instrukcja "Donum vitae" I, 1).
Wielu ludzi podkreœla jednak, ¿e ma tutaj w¹tpliwoœci i
¿e wspó³czesna dyskusja na ten temat ich nie przekonuje.
Wówczas konieczne jest odwo³anie siê do niezwykle wa¿nej zasady etycznej, ¿e cz³owiek nie powinien dzia³aæ w
sytuacji w¹tpliwoœci i powinien szukaæ przynajmniej pewnoœci moralnej, ¿e nie czyni ewidentnego z³a. Jeœli wiêc
nawet ktoœ w¹tpi, czy ¿ycie zaczyna siê od poczêcia, a nigdy ¿adna nauka nie dostarczy mu argumentu, ¿e tak nie
jest, to wówczas w obawie, ¿e jego dzia³anie mog³oby nieœæ
ze sob¹ zabójstwo niewinnej istoty ludzkiej, powinien chroniæ ¿ycie od poczêcia.
Jeœli uzna siê godnoœæ osobow¹ ludzkich embrionów, to
nie do przyjêcia z perspektywy etycznej jest wykorzystywanie ich jedynie jako "materia³u biologicznego". Nie mo¿na te¿ poœwiêcaæ jednego ¿ycia, aby mog³o siê narodziæ
inne. Taka manipulacja medyczna narusza nie tylko godnoœæ embrionów, ale tak¿e w sposób istotny burzy fundament ¿ycia spo³ecznego. Przecie¿ ³ad spo³eczny opiera siê
na poszanowaniu godnoœci ka¿dej ludzkiej istoty.
Warto te¿ podkreœliæ, ¿e chodzi tu równie¿ o w³aœciwe
poszanowanie cia³a ludzkiego, które nie jest jedynie zespo³em tkanek i narz¹dów i nie mo¿e byæ oceniane na równi z
cia³em zwierz¹t, albowiem uczestniczy ono w godnoœci
ca³ego cz³owieka. Nawet w swej cielesnoœci embrion nie
powinien byæ wiêc traktowany jako materia³ poddany dowolnej manipulacji.
W zwi¹zku z tym jednym z najwa¿niejszych i najtrudniejszych problemów w odniesieniu do zap³odnienia in vitro jest kwestia tzw. "nadliczbowych embrionów". Chodzi
o to, ¿e do zap³odnienia "w probówce" bierze siê zawsze
wiêksz¹ iloœæ ¿eñskich komórek rozrodczych i dokonuje
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siê ich zap³odnienia, a nastêpnie niektóre z nich przenosi
siê do organizmu kobiety, a inne zamra¿a, zak³adaj¹c ewentualnoœæ, ¿e mog¹ siê one jeszcze "przydaæ" w razie niepowodzenia pierwszej próby. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e po przeniesieniu do organizmu matki dwu lub trzech embrionów w
przypadku udanego zagnie¿d¿enia siê wszystkich embrionów, lekarz po pewnym czasie pozostawia zazwyczaj tylko
jeden z nich, pozosta³e zaœ usuwa (dokonuje wiêc aktu aborcji). Przy udanym zap³odnieniu, lekarz staje przed problemem pozosta³ych zamro¿onych embrionów. Czy ma je tak
pozostawiæ w nieskoñczonoœæ czy ma je zniszczyæ? Czy
mo¿e u¿yæ je do eksperymentów? Jeœli siê uzna osobowy
status embrionu, to takie rozwi¹zania s¹ nie do przyjêcia.
Zwolennicy zap³odnienia in vitro, chc¹c rozwi¹zaæ problem niszczenia "pozosta³ych embrionów", powo³uj¹ siê
bezzasadnie na naturê, gdy¿ – jak siê twierdzi – bardzo
wiele zap³odnionych w naturalny sposób embrionów nie
zagnie¿d¿a siê w ³onie matki, a wiêc obumiera. Tymczasem porównanie z procesami naturalnymi nie mo¿e tu byæ
¿adnym argumentem. Kto implantuje 3-4 embriony z za³o¿eniem, ¿e tylko jeden z nich bêdzie mia³ prawo dalej siê
rozwijaæ, ten równoczeœnie zak³ada z góry œmieræ pozosta³ych. W sytuacji naturalnej chodzi natomiast zawsze o embrion, który albo siê zagnieŸdzi i bêdzie siê rozwija³, albo
z jakichœ racji nie bêdzie mia³ tej mo¿liwoœci. Przy zap³odnieniu in vitro lekarz wyrokuje o ¿yciu lub œmierci. Wskazywanie, ¿e coœ zachodzi w naturze, nie jest w najmniejszym stopniu argumentem, ¿e cz³owiek mo¿e coœ podobnego dobrowolnie i odpowiedzialnie czyniæ. Wszyscy ludzie – zgodnie z natur¹ – s¹ "skazani" na œmieræ, ale to nie
znaczy przecie¿ wcale, ¿e cz³owiek ma prawo zabijaæ drugiego cz³owieka.
6. Dlaczego Koœció³ sprzeciwia siê sztucznemu zap³odnieniu w ramach pary ma³¿eñskiej?
Obok fundamentalnej prawdy o koniecznoœci poszanowania ¿ycia ludzkiego od jego poczêcia, istotne kryterium
os¹du moralnego sztucznego zap³odnienia stanowi wizja
ma³¿eñstwa. Zdajemy sobie sprawê, ¿e wielu ludzi nie podziela katolickiej wizji ma³¿eñstwa i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Ale warto je przynajmniej lepiej poznaæ i próbowaæ zrozumieæ. Niektórzy lekarze i czêœæ ludzi mediów
ca³kowicie lekcewa¿¹ przekonania osób wierz¹cych; co wiêcej, s¹dz¹, ¿e ich rol¹ jest doprowadzenie do ich odrzucenia
przez fa³szywe prezentowanie nauczania Koœcio³a.
Koœció³ g³osi, ¿e ma³¿eñstwo – z woli Bo¿ej – jest wspólnot¹ osób, która zosta³a powo³ana do przekazywania ¿ycia
poprzez wzajemny dar z siebie. Mi³oœæ ma³¿eñska staje siê
naturalnym "œrodowiskiem" dla rodz¹cego siê ¿ycia i jest
podstaw¹ do tworzenia komunii osób w wymiarze rodzinnym: we wspólnocie rodziców i dzieci. W imiê tej prawdy
Koœció³ sprzeciwia siê zarówno stosowaniu œrodków antykoncepcyjnych, jak i sztucznemu zap³odnieniu. Koœció³
naucza, ¿e przekazywanie ¿ycia zosta³o powierzone przez
naturê aktowi osobowemu i œwiadomemu, ¿e powinno ono
byæ owocem i znakiem wzajemnego oddania osobowego
ma³¿onków. Kto w akcie ma³¿eñskim, który z natury swej
mo¿e prowadziæ do prokreacji, widzi jedynie akt czysto
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biologiczny, czy fizjologiczny, ten nie mo¿e zrozumieæ dlaczego rozdzielenie samego zjednoczenia seksualnego od
funkcji prokreacyjnej mia³oby mieæ charakter wewnêtrznie
niemoralny.
Dlatego nie mo¿na osobowego aktu ma³¿eñskiego zast¹piæ dzia³aniem technicznym, bo wówczas nastêpuje instrumentalizacja. Trzeba tu koniecznie odró¿niæ to, co jest
warunkiem, od tego, co jest przyczyn¹. Stosunki ma³¿eñskie stanowi¹ jedynie warunek, by mog³o nast¹piæ zap³odnienie, ale nie s¹ one przyczyn¹ – w œcis³ym tego s³owa
znaczeniu – powstania nowego ¿ycia ludzkiego. Tymczasem lekarz w przypadku zap³odnienia in vitro czyni siebie
„panem” ludzkiego ¿ycia. Ju¿ Jan XXIII napisa³ w encyklice "Mater et Magistra": "W tej sprawie uroczyœcie og³aszamy, ¿e ¿ycie ludzkie powinno byæ przekazywane poprzez
rodzinê za³o¿on¹ przez ma³¿eñstwo, jedno i nierozerwalne,
podniesione dla chrzeœcijan do godnoœci sakramentu. Przekazywanie ¿ycia ludzkiego jest powierzone przez naturê
aktowi osobowemu i œwiadomemu i jako takie jest poddane
najmêdrszym prawom Bo¿ym, prawom niez³amalnym i niezmiennym, które wszyscy powinni przyj¹æ i zachowywaæ.
Nie mo¿na wiêc u¿ywaæ œrodków ani iœæ metodami, które
mog¹ byæ dozwolone w przekazywaniu ¿ycia roœlin i zwierz¹t. Niech wiêc wszyscy uwa¿aj¹ ¿ycie ludzkie za œwiête,
a to dlatego, ¿e od samego pocz¹tku wymaga dzia³ania Boga
Stwórcy" (nr 193).
Pragniemy podkreœliæ, ¿e jeœli nawet nie przyjmuje siê
takiej wizji ma³¿eñstwa i przekazywania ¿ycia, to konieczne jest dopuszczenie tego typu argumentacji do wspó³czesnej dyskusji, aby przynajmniej sumienia ludzi wierz¹cych
mog³y byæ kszta³towane w oparciu o pe³ne nauczanie Koœcio³a. Katolicy powinni mieæ przynajmniej mo¿noœæ zapoznania siê – w ramach prowadzonej dyskusji – z nastêpuj¹cym stanowiskiem Koœcio³a: "Przekazywanie ¿ycia jest
jednak pozbawione, z moralnego punktu widzenia, swej
w³asnej doskona³oœci, jeœli nie jest chciane jako owoc aktu
ma³¿eñskiego, to jest specyficznego dzia³ania jednoœci ma³¿onków [...]. Zap³odnienie dokonane poza cia³em ma³¿onków zostaje pozbawione przez to samo znaczeñ i wartoœci,
które wyra¿aj¹ siê w jêzyku cia³a i w zjednoczeniu osób
ludzkich [...]. Pochodzenie osoby ludzkiej jest w rzeczywistoœci rezultatem oddania siê. Poczête dziecko winno byæ
owocem mi³oœci swoich rodziców. Nie mo¿e byæ po¿¹dane
i poczête jako wynik interwencji technik medycznych i biologicznych; oznacza³oby to sprowadzenie go do poziomu
przedmiotu technologii naukowej. Nikt nie mo¿e uzale¿niaæ przyjœcia na œwiat dziecka od warunków skutecznoœci
technicznej, ocenianej wed³ug parametrów kontroli i panowania" (Instrukcja "Donum vitae", II B, 4).
7. Czy odrzucenie przez Koœció³ sztucznego zap³odnienia jest równoznaczne z odrzuceniem godnoœci dziecka,
które w ten sposób przysz³o na œwiat?
Ludzie mediów nie powinni mieszaæ tu dwu odrêbnych
kwestii. Ani brak etycznej akceptacji metod sztucznego
zap³odnienia nie oznacza odrzucenia godnoœci tak poczêtego dziecka, ani te¿ szacunek dla dziecka "z próbówki" nie
oznacza – nawet czêœciowej – akceptacji stosowanych metod. Taki nieuprawniony wniosek próbowano wyci¹gaæ
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z faktu (bardzo nag³aœnianego przez media), ¿e Koœció³
chrzci dzieci, które s¹ owocem sztucznego zap³odnienia.
Tak wiêc odrzucenie wszelkich form sztucznego zap³odnienia nie oznacza jakiejkolwiek dyskryminacji, czy te¿ odrzucenia kogokolwiek, kto na tej drodze przyszed³ na œwiat,
albowiem ka¿de dziecko ma byæ przyjête jako ¿ywy dar
dobroci Bo¿ej i powinno byæ wychowywane z mi³oœci¹.
8. Dlaczego nie podejmujemy na serio dyskusji o adopcji dzieci?
W dyskusjach na temat sztucznego zap³odnienia bardzo
³atwo zbywa siê podnoszony przez niektórych argument,
¿e chêæ posiadania dziecka mo¿na zaspokoiæ na drodze
adopcji. Czyni siê to w sytuacji, kiedy w naszym spo³eczeñstwie ¿yje bardzo wiele dzieci pozbawionych ciep³a i
opieki ze strony rodziców.
Trzeba wprawdzie odnieœæ siê ze zrozumieniem do trudnoœci natury nade wszystko psychologicznej (emocjonalnej), które sprawiaj¹, ¿e nie wszystkie ma³¿eñstwa s¹ gotowe na adopcjê "obcych" dzieci, gdy¿ chcia³yby posiadaæ
"swoje". Nie mo¿na jednak nie widzieæ pewnych istotnych
konsekwencji uporczywego trwania w przekonaniu, ¿e najwa¿niejsze w mi³oœci rodzicielskiej s¹ wiêzy krwi i wspólnota dziedzictwa genetycznego. To mo¿e byæ groŸne dla
kszta³towania siê w³aœciwych relacji miêdzyludzkich w spo³eczeñstwie, bo w tle tych przekonañ pojawiaj¹ siê elementy rasistowskiego fundamentu ¿ycia spo³ecznego. Dlatego
konieczny jest wspólny wysi³ek, tak¿e ludzi mediów, by
pomagaæ ma³¿onkom w ich jak najpe³niejszym otwarciu siê
na duchowy wymiar macierzyñstwa i ojcostwa.
Przy tej okazji trzeba te¿ mówiæ o wartoœci ma³¿eñstw,
które bez w³asnej winy s¹ bezdzietne. Koœció³, który zachêca ma³¿onków do tego, by otwierali siê na dar dziecka,
jednoczeœnie wskazuje na duchowe mo¿liwoœci tych, którzy nie mog¹ mieæ w³asnych dzieci, a z jakichœ istotnych
powodów nie zdecydowali siê na adopcjê. Podkreœla, ¿e
dobro ma³¿eñstwa nie zale¿y jedynie od tego, czy ma³¿onkowie stan¹ siê biologicznie rodzicami, lecz od tego, czy
potrafi¹ byæ duchowo p³odni. Dlatego te¿ biologiczna bezp³odnoœæ staje siê zaproszeniem do podjêcia innych wa¿nych zadañ, w których wyrazi siê ich zdolnoœæ do mi³oœci
w odniesieniu do innych osób. Mo¿e to dokonaæ siê przez
zaanga¿owanie w ró¿ne formy wychowania, jak choæby
przez pomoc innym rodzinom, dzieciom opuszczonym lub
upoœledzonym.
9. Dlaczego warto rozmawiaæ o koncepcji cz³owieka
w rozwi¹zywaniu kwestii etycznych?
Wszelkie szczegó³owe rozstrzygniêcia etyczne powinny opieraæ siê na ca³oœciowej wizji cz³owieka. Dlatego –
jak podkreœliliœmy to wy¿ej – warto spieraæ siê o cz³owieka, by wspólnie odnaleŸæ jak najpe³niejsz¹ wizjê cz³owieka
i ¿ycia ludzkiego. Zapewne w wielu kwestiach bardziej
szczegó³owych, w niektórych aspektach cz³owieczeñstwa,
nie dojdziemy do pe³nego porozumienia, ale czy warto rezygnowaæ z wysi³ku? Powy¿sze szczegó³owe odniesienia
do sztucznego zap³odnienia s¹ wyraŸnym potwierdzeniem,
jak konieczne jest ca³oœciowe spojrzenie na cz³owieka, bo
tylko w tym œwietle mo¿liwe jest w³aœciwe odczytanie godnoœci osoby ludzkiej i jej fundamentalnych praw.
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Dzisiaj – nade wszystko z racji narastaj¹cej specjalizacji w ró¿nych dziedzinach nauki i ¿ycia spo³ecznego – istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e na wiele spraw bêdziemy patrzeæ zbyt jednostronnie, aspektowo. W sprawach sztucznego zap³odnienia nie wystarczy zatrzymaæ siê na aspektach biologicznych i medycznych, psychologicznych i socjologicznych, konieczne jest uwzglêdnienie ca³oœciowej
wizji cz³owieka, bo tylko wtedy ocena etyczna bêdzie w pe³ni uprawniona.
10. Dlaczego media nie powinny siê cieszyæ, ¿e tylu ludzi
wierz¹cych nie przyjmuje moralnego nauczania Koœcio³a?
Najpierw trzeba z przykroœci¹ stwierdziæ, ¿e wielu ludzi
mediów (i polityki) nie potrafi nawet ukryæ w¹tpliwej sk¹din¹d satysfakcji, ¿e nauczanie moralne Koœcio³a jest kontestowane równie¿ przez wielu z tych, którzy uznaj¹ siebie za
cz³onków tego Koœcio³a.
W¹tpliwy charakter tej satysfakcji wi¹¿e siê z jednej strony z tym, ¿e w ¿yciu spo³ecznym nigdy nie sprawdzaj¹ siê
ludzie wewnêtrznie rozdarci, niejako z³amani w swoim sumieniu, ludzie, którzy ³atwo coœ deklaruj¹, a nie id¹ konsekwentnie za tymi deklaracjami. To zawsze rzutuje na inne
sfery ¿ycia ludzkiego i sprawia, ¿e poszerza siê "szara strefa", w której coraz trudniej o jednoznaczne rozró¿nienie
dobra od z³a. Z tym wi¹¿e siê druga strona tego "medalu".
Bardzo ³atwo dziœ podwa¿yæ lub nawet zniszczyæ moralny
autorytet Koœcio³a (podobnie jak innych instytucji ¿ycia
spo³ecznego), ale co w zamian?
Ludzie mediów powinni mieæ œwiadomoœæ, ¿e nie jest
wcale trudn¹ spraw¹ ukazanie wspó³czesnemu cz³owieko-

wi, zw³aszcza m³odemu, ró¿nych kusz¹cych wizji i propozycji, które wprawdzie nie odpowiadaj¹ godnoœci osoby
ludzkiej, ale które pozornie rozwi¹zuj¹ trudne problemy
¿ycia. Koœció³ jest tego œwiadom i dlatego w odniesieniu
do spraw ma³¿eñstwa Jan Pawe³ II napisa³ przed laty: "¯yj¹c
w takim œwiecie, pod presj¹ p³yn¹c¹ g³ównie ze œrodków
spo³ecznego przekazu, wierni nie zawsze potrafili i potrafi¹
uchroniæ siê przed zaciemnianiem podstawowych wartoœci
i staæ siê krytycznym sumieniem kultury rodzinnej i aktywnymi podmiotami budowy autentycznego humanizmu rodziny" (FC 7).
Koœció³ wielokrotnie podkreœla³ pozytywne znaczenie
mediów dla szeroko rozumianej komunikacji spo³ecznej,
choæ zarazem przestrzega³ przed mo¿liwoœci¹ ich nadu¿ycia. Co wiêcej, Koœció³ wskazywa³ i wskazuje nadal, ¿e jest
gotowy wspó³pracowaæ z mediami w ró¿nych dziedzinach
¿ycia ludzkiego. Z takiego przekonania wyp³ywa te¿ nasz
apel do mediów. Jest wyrazem gotowoœci do wspó³pracy
polskich teologów moralistów.
Ks. prof. dr hab. Janusz Nagórny KUL
Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Ks. prof. dr hab. Pawe³ Góralczyk UKSW
Wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du
Ks. dr hab. Jerzy Gocko, prof. KUL
Sekretarz Zarz¹du
Lublin-Warszawa 6 stycznia 2006 roku.

List otwarty do nauczycieli i wychowawców polskich.
Sto lat up³ynê³o od czasu, gdy to z inicjatywy in¿. Józefa Œwi¹tkowskiego powsta³a Polska Macierz Szkolna.
Pierwszym prezesem Rady Naczelnej Macierzy wówczas
zosta³ Henryk Sienkiewicz.
Zwracam siê do nauczycieli i wychowawców w Polsce
o wsparcie mojej inicjatywy powo³ania na nowo (reaktywowania) Polskiej Macierzy Szkolnej. Dziœ potrzeba m¹drego patriotycznego wnikniêcia w polski system edukacyjny sta³a siê ju¿ koniecznoœci¹.
W Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 11. XI. 2005
r. rz¹d polski – w osobach premiera – Kazimierza Marcinkiewicza; min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kazimierza M. Ujazdowskiego, oraz min. Edukacji i Nauki Micha³a Seweryñskiego – og³osi³ uroczyœcie deklaracjê:
PATRIOTYZM JUTRA. Podczas tej podnios³ej uroczystoœci pad³y znacz¹ce s³owa wypowiedziane przez min. Kazimierza M. Ujazdowskiego, które tu dla zapamiêtania, dla
utrwalenia cytujê:
„- Chcemy jasno wyraziæ przekonanie i¿, Rzeczpospolita wraca do odpowiedzialnoœci za edukacjê historyczn¹
i edukacjê patriotyczn¹ w Polsce. (…) Mamy przekonanie,
¿e jest to obszar dzia³añ w których tradycja spotyka siê z nowoczesnoœci¹. Odrzucamy pogl¹d tych, którzy skazuj¹ pa-
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triotyzm na status anachroniczny. Uwa¿amy, ¿e jest to cnota ¿ywa, bêd¹ca podstaw¹ niepodleg³ej Rzeczpospolitej.
Uwa¿amy ponadto, ¿e wy³¹cznie narody szanuj¹ce swoj¹
tradycjê mog¹ zbudowaæ mocn¹, wspólnotê europejsk¹. (…)
Wraca realna i konkretna odpowiedzialnoœæ pañstwa za
podtrzymywanie tradycji i edukacji historycznej.”
W samej deklaracji pragnê jeszcze podkreœliæ dwa znacz¹ce zdania:
– „…realizacja takiego celu wymaga systematycznie prowadzonej edukacji patriotycznej.”
…rz¹d wyra¿a: „…wolê wsparcia projektów edukacyjnych prowadzonych przez organizacjê pozarz¹dowe stawiaj¹ce sobie za cel patriotyczne i obywatelskie aktywizowanie m³odzie¿y”.
Deklaracja PATRIOTYZM JUTRA, og³oszona jako
pierwsza tu¿ po ustanowieniu rz¹du Kazimierza Marcinkiewicza, œwiadczy o tym, i¿ rz¹d œwiadomy jest, ¿e w ostatnich latach dokonano spustoszenia nie tylko w gospodarce,
ale równie¿, a mo¿e przede wszystkim w szeroko pojmowanej kulturze humanistycznej. Odhumanizowanie ¿ycia narodowego i spo³ecznego widoczne jest na ka¿dym kroku.
Ca³kowity upadek edukacji klasycznej, stopniowy zanik
nauk humanistycznych musi prowadziæ do obni¿enia poziomu intelektualnego nauczycieli i m³odzie¿y, a w konsekwencji do og³upienia i upodlenia narodu.

Aneks do

Nad Odr¹

Powo³anie Polskiej Macierzy Szkolnej 28 kwietnia 1905
roku, by³o odpowiedzi¹ na rusyfikowanie i germanizowanie
m³odzie¿y polskiej. Pole do dzia³ania Macierzy otworzy³o siê
tak¿e dziêki klêsce Rosjan w wojnie na Dalekim Wschodzie,
os³abieniu Rosji. Dziœ sytuacja mog³aby siê wydawaæ podobna. Upadek ZSSR, odzyskanie przez Polskê niepodleg³oœci
powinny spowodowaæ wybuch patriotyzmu, powrót do najlepszych tradycji polskich metod edukacyjnych i wychowawczych – niestety sta³o siê inaczej. Rz¹dz¹cy po 1989 r., bêd¹ce
w ich rêkach media zaaplikowa³y m³odym ludziom wszystko
co najgorsze w tym wzglêdzie mo¿na by³o pozyskaæ od Zachodu: nieuctwo, p³ochoœæ i bylejakoœæ w ocenie otaczaj¹cej
rzeczywistoœci, traktowanie ¿ycia wy³¹cznie jako pretekst do
zabawy, a pieni¹dza jako cel sam w sobie, jako wartoœæ nadrzêdn¹, a w konsekwencji brak cnót i powszechne zwulgaryzowanie obyczajów. Wtedy w latach 1905-1918 Macierz
Szkolna osi¹gnê³a szczyt swojej aktywnoœci, wychowa³a tych
patriotów, którzy walczyli o niepodleg³oœæ Ojczyzny w 1918r.,
1920r., oraz w latach 1939 – 1945. Dziœ wœród m³odych ludzi,
szczególnie m³odzie¿y studenckiej patriotyzm na tle „europejskoœci” jawi siê, jako anachronizm. Tak¹ uprawiano propagandê, patriotyzm sta³ siê symbolem ciemnogrodu, zaœciankowoœci, sta³ siê przys³owiowym „moherowym beretem” –
patriotów zepchniêto do grupy g³upców i prowincjuszy, systematycznie têpiono i oœmieszano ka¿dy przejaw patriotyzmu.
W tej sytuacji Deklaracja rz¹du jest inicjatyw¹ znacz¹c¹,
otwieraj¹c¹ szeroko pole do pracy nauczycielom-patriotom,
nauczycielom-zapaleñcom rozumiej¹cym doskonale historyczn¹ wagê Deklaracji „PATRIOTYZM JUTRA”. Do nich
kierujê mój list otwarty, do nich, nauczycieli rozumiej¹cych
jeszcze co znacz¹ s³owa Jana Zamoyskiego; „Takie bêd¹
Rzeczypospolite, jakie ich m³odzie¿y chowanie…”
Proponujê:
1. Stworzenie nowego – bo uwzglêdniaj¹cego dzisiejszy stan humanistyki polskiej - Przes³ania Ideowego Polskiej Macierzy Szkolnej przedstawiaj¹cego cele Stowarzyszenia. Przes³anie powinno byæ umieszczone na widocznym miejscu w ka¿dej szkole w której dzia³aæ bêdzie Ko³o
Polskiej Macierzy Szkolnej
2. Budowa statutu Stowarzyszenia Polskiej Macierzy
Szkolnej.
3. Zarejestrowanie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Polskiej Macierzy Szkolnej..
4. Stworzenie Fundacji Polska Macierz Szkolna.
5. Powo³anie struktur regionalnych Polskiej Macierzy
Szkolnej, których celem bêdzie m.in. zak³adanie Kó³ Polskiej Macierzy Szkolnej w ka¿dej szkole podstawowej i œredniej.
Do opracowania Statutu i Przes³ania Ideowego Stowarzyszenia Polskiej Macierzy Szkolnej nale¿y powo³aæ ludzi kompetentnych, patriotów, którym zale¿y na przywróceniu edukacji polskiej jej historycznej œwietnoœci. W tym
miejscu muszê przypomnieæ, ¿e w przetrwaniu stu dwudziestu trzech lat niewoli najwa¿niejsz¹ rolê odegra³ dziwiêtnastowieczny wybuch polskiej myœli humanistycznej
– to wielka literatura polska, najwy¿szej klasy malarstwo,
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niepowtarzalna muzyka towarzyszy³y Polakom w drodze
do wolnoœci!
Dzie³a takich gigantów humanizmu, jak Mickiewicz, S³owacki, Wyspiañski, Sienkiewicz, Matejko, Che³moñski,
Grottger, Szopen i Moniuszko by³y „doboszami”, w takt
„werbli literatury polskiej” naród dotar³ do niepodleg³oœci.
Autorka niniejszego listu otwartego deklaruje swój czynny
udzia³ w budowie Statutu i Przes³ania.
Cele programowe:
1. Polska Macierz Szkolna, nauczyciele i wychowawcy
wraz z Ministrem Edukacji i Nauki, Ministrem Kultury i
Dziedzictwa Narodowego powinni odbudowaæ jednolity
system edukacyjny w przedmiotach humanistycznych. Wielu autorów, ró¿norodne podrêczniki w szkole, skreœlanie z
lektur szkolnych wybitnych dzie³ rodzimej literatury doprowadzi³y do znacznego obni¿enia poziomu nauczania historii i jêzyka polskiego. To stanowczo nale¿y zmieniæ. Polska
Macierz Szkolna powinna wywieraæ znacz¹cy wp³yw na
Ministerstwo Edukacji i Nauki, jako oddolna pomoc wywo³ana Deklaracj¹ rz¹du.
2. Stworzenie Rady Programowej Polskiej Macierzy
Szkolnej sk³adaj¹cej siê z piêciu osób, maj¹cych wy³¹czne
prawo do podejmowania decyzji, a tak¿e dokooptowanie
do niej trzydziestoosobowego zespo³u doradców, sk³adaj¹cego siê z nauczycieli z ca³ej Polski delegowanych do Rady
Programowej przez regionalne struktury Polskiej Macierzy
Szkolnej.
3. Stworzenie studia nagrañ Polskiej Macierzy Szkolnej. Dzisiejsze osi¹gniêcia w technologiach urz¹dzeñ audiowizualnych – nagrywaj¹cych i odtwarzaj¹cych – daj¹
szansê dotarcia z wyk³adami wybitnych nauczycieli i wyk³adowców do wszystkich szkó³ w Polsce. Przy pomocy
nagranych ca³ych cykli wyk³adów na p³ytach DVD – odtwarzanych póŸniej na lekcjach szkolnych nie tylko uda siê
bardzo szybko podnieœæ poziom nauczania w przedmiotach
humanistycznych, ale z ca³¹ pewnoœci¹ u³atwi to nauczycielom-wychowawcom prowadzenie dyskusji z uczniami,
pobudzi uczniów do racjonalnego, logicznego myœlenia,
wywo³a tak potrzebny dziœ, a przecie¿ bardzo zaniedbany
patriotyzm. Do tego celu nale¿a³oby pozyskaæ wybitnych
wyk³adowców z przedmiotów:
- jêzyk polski
- historia
- etyka
- religia
- propedeutyka filozofii
Ten ostatni przedmiot ( logika) przed piêædziesiêciu laty
dobrze s³u¿y³ uczniom w klasach przedmaturalnych.
4. Skutkiem panosz¹cego siê w teatrach terroru inscenizatorów, literatura dramatyczna, a tak¿e adaptacje wybitnych dzie³ prozaików sta³y siê w prezentowanych inscenizacjach niezrozumia³e dla m³odego cz³owieka. Inscenizacje owe s¹ pod wzglêdem estetycznym najczêœciej na bardzo niskim poziomie. Teatr powoli zatraca sens swojego
istnienia, staje siê niezrozumia³y, czêsto zwulgaryzowany i
coraz czêœciej ociera siê o pornografiê. Piêædziesi¹t lat temu
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w Krakowie istnia³ Teatr Rapsodyczny Mieczys³awa Kotlarczyka, w którego pracach uczestniczy³ póŸniejszy Papie¿ Jan Pawe³ II. Polska Macierz Szkolna powinna wróciæ
do koncepcji takiego w³aœnie teatru w którym realizatorzy
spektakli traktuj¹ autorów z szacunkiem, a m³odym widzom
przedstawiane s¹ treœci utworów w sposób estetyczny i zrozumia³y.
5. Ka¿de Ko³o Szkolne powinno staæ siê klubem dyskusyjnym. Prowadzeni przez wychowawców licealiœci, gimnazjaliœci a tak¿e uczniowie ostatnich klas szkó³ podstawowych, dziêki nabytej wiedzy bêd¹ inaczej patrzeæ na otaczaj¹c¹ rzeczywistoœæ – bêd¹ j¹ oceniaæ racjonalnie, nie tak,
jak ka¿¹ j¹ widzieæ media, czy czêsto ba³amutny system
edukacyjny. W tym miejscu nale¿y przypomnieæ, ¿e œwiatopogl¹d m³odego cz³owieka kszta³tuje siê miêdzy 15 a 19
rokiem ¿ycia. To dla nich na nowo ma narodziæ siê Polska
Macierz Szkolna.
Rapsodyczny Teatr Polskiej Macierzy Szkolnej, wyk³ady wybitnych pedagogów bêd¹ filmowane, nagrywane na
p³yty DVD i rozsy³ane do szkó³ jako uzupe³nienie szkolnego programu. Docelowo powinny to byæ ca³e cykle wyk³adów dla poszczególnych klas gimnazjalnych i licealnych.
W ten sposób z czasem powstanie wzorcowa Biblioteka Macierzy Szkolnej. Ka¿da szko³a mo¿e mieæ tak¹ bibliotekê.
Sfilmowany wyk³ad, czy sfilmowan¹ sztukê teatraln¹ kupuje siê raz, wykorzystywaæ je bêdzie mo¿na wielokrotnie,
przez wiele lat.
Patriotyzm polski jest nierozerwalny z koœcio³em katolickim, mo¿na powiedzieæ, ¿e wyrós³ na wierze w Boga i
umi³owaniu Ojczyzny. Historyczny dorobek naszej kultury, wartoœæ tego dorobku wywo³ywa³a dumê w ka¿dym
myœl¹cym, m³odym Polaku. W czasach najnowszych, ju¿
od koñca lat szeœædziesi¹tych osi¹gniêcia polskiej kultury
by³y systematycznie postponowane. Matejko – „malowa³
pocztówki”; Che³moñski – „oleodruki”; Grottger – „œmieszny patos”; Sienkiewicz – „to œredniej klasy pisarz, s³awi¹cy
zapijaczon¹ polsk¹ szlachtê”; poeci powstaniowi (Trzebiñski, Gajcy) – to „faszyœci”, i tak dalej, i tak dalej… Mija³y
lata, lecia³y opinie, obija³y siê po ró¿nych piwnicach, knajpach, kulisach i okolicznoœciowych, koteryjnych balach.
Dolatywa³y do rz¹dowych kamaryli, które pogr¹¿one we
w³asnym nieuctwie i pilnowaniu sto³ków nie mog³y zauwa¿yæ gin¹cej polskiej kultury.
Zwracam siê wiêc z apelem do nauczycieli i wychowawców w ca³ej Polsce o zainteresowanie siê i czynne w³¹czenie w odbudowanie Stowarzyszenia Polska Macierz Szkolna. Musimy wspólnie zadbaæ o wychowanie nastêpnych
pokoleñ, aby one w przysz³oœci troszczy³y siê o Matkê-Ojczyznê.
Pora przerwaæ faworyzowanie ideologicznych mniemañ
i urojeñ, ¿e da siê wychowaæ dzieci bez Boga, zasad moralnych, propaguj¹c bezstresowe podejœcie do ¿ycia w miejsce rzetelnej pracy nad sob¹. Statystyki mówi¹, ¿e Europa
ma najwiêksz¹ w swojej historii iloœæ dzieci uzale¿nionych
od narkotyków, dzieci-przestêpców, dzieci pokrzywionych
emocjonalnie, niezdolnych w przysz³oœci do pracy i ¿ycia
w rodzinie. Polska ze wzglêdu na swoj¹ tradycjê eduka-
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cyjn¹ siêgaj¹c¹ do czasów Staszica i Konarskiego ma szansê na wyrwanie siê z tego b³êdnego ko³a, mo¿e staæ siê przyk³adem dla innych krajów Europy. Musimy tylko pomocn¹
d³oñ wyci¹gn¹æ do najm³odszych. Niech Bóg sprzyja Polskiej Macierzy Szkolnej.
Ojczyzna wo³a…
Ojczyzna wo³a, Jej g³os siê niesie hen…
Wo³anie jak z grobu, z grobu wo³anie,
bo prosi, jak £azarz… o Zmartwychwstanie!
Czy pró¿ne czekanie? Jej boleœæ, Jej sen...
W OjczyŸnie jest noc ci¹gle d³u¿sza ni¿ dzieñ,
czasem siê ³udzê, ¿e widaæ œwitanie,
bramê otworzyæ chcê na ko³atanie,
lecz to tylko serce, z³udzenie… ja wiem!
Gdzie mam Ciê szukaæ? G³os Twój ginie w zio³ach,
w bocianich gniazdach i w jaskó³czych niszach
i w modrzewiowej modlitwie anio³a,
w ³zie zapomnianej, któr¹ ukry³ szyszak…
Kto g³os Ojczyzny chocia¿ raz us³ysza³,
ten zawsze s³yszy, gdy Ojczyzna wo³a …

Lusia Ogiñska
Podkowa Leœna 15.12.2005 r.
lusiaoginska@op.pl
tel. 0 606 192 150

Aneks do

Nad Odr¹

Iwo Cyprian Pogonowski

www.pogonowski.com

Muzeum „Tysi¹clecia” ¯ydów w Polsce
Haggai Hitron og³osi³ 13 stycznia 2006 artyku³ w piœmie Haaretz, pod tytu³em „¯ydowskie Muzeum wznosi siê
ze Starego Getta w Warszawie.” Ma to byæ najwa¿niejsze
muzeum ¿ydowskie w Europie. Dyrektor tego projektu, Jerzy Halbersztadt pos³a³ plany muzeum do historyków, którzy zobowi¹zali siê trzymaæ te plany w tajemnicy.
12 stycznia odby³o siê zebranie w Tel Aviv University,
gdzie spotka³a siê grupa z Warszawy, dwaj doradcy z USA
i projektanci z Londynu. Tajne plany po³o¿ono na stole i dyskutowano na ich temat. Od razu zwrócono uwagê, ¿e cokolwiek bêdzie zbudowane to bêdzie podlegaæ krytyce, ¿e
nie dosyæ pokazano polskiego antysemityzmu.
Dr. Adam Teller z University of Haifa powiedzia³, ¿e
niby maj¹ pokazaæ stosunki miedzy ¯ydami i Polakami, ale
w rzeczywistoœci uciekaj¹ od tego tematu. Powinno siê,
wed³ug Teller’a, pokazaæ odtworzenie takiego pogromu jak
w Poznaniu w 1693 roku, w którym podobno ¯ydzi „dzielnie” siê bronili.
Prof. Yoel Raba z Tel Aviv University sugerowa³, ¿eby
pokazaæ ksi¹¿kê polskiego lekarza nadwornego z 17-go
wieku, w której autor oskar¿a ¯ydów, ¿e studiuj¹ medycynê w celu nauczenia siê sposobów mordowania ludzi. Natomiast kolega Raba’y, prof. Anita Shapira, kwestionowa³a
plan jakiegokolwiek tuszowania antysemityzmu w Polsce
miêdzywojennej.
Sprawy estetyki omawia³ prof. Avraham Noverstern
z Hebrew University i powiedzia³ ¿e ulica Nalewki, z której ma byæ wejœcie do muzeum, jest w stylu „lunaparku
Walt’a Disney’a.” Uwaga ta nie podobala siê projektantowi
z Londynu.
Wielka sala ¿ydowskiego muzeum bêdzie przedstawiaæ
ogromny las – symbol czasów œredniowiecznych, kiedy
(wœród miejscowych dzikusów) ¯ydzi zaczêli siê osiedlaæ
1000 lat temu, wed³ug dyrektorów planowanego muzeum.
Prof. David Assaf z Tel Aviv University, prezes porannej sesji krytykowa³ slogan „Tysi¹c lat ¯ydów w Polsce”
poniewa¿ udokumentowane osadnictwo ¿ydowskie w Polsce siêga nie wiêcej ni¿ 800 lat. Krytykowa³ on równie¿
fa³szywie utozsamaine portrety wœród przygotowywanych
eksponatów.
Prof. Dan Loar sugerowa³ w³¹czenie legendarnego spotkania ¯ydów w puszczy w Polsce wed³ug opowieœci S. Y.
Agnon’a pod tytu³em „Kedumot,” co by³o dobrze przyjête.
Halbersztadt nawo³ywa³ Izraelczyków do zaznajomienia siê
w pierwszym rzêdzie z planami budowy.
Wtedy zaczêto nieprzyjemn¹ dyskusjê „Czy muzeum jest
w³aœciwym instrumentem do nauki historii? Czy jest w stanie w³aœciwie pokazaæ skomplikowan¹ sytuacjê, bez zniekszta³cania pe³nego obrazu?” Ci¹g dalszy dyskusji na temat muzeum ¯ydów w Warszawie od³o¿ono na póŸniej.
Ciekawa jest sprawa poruszona przez prof. Yoel Raba
z Tel Aviv University, który sugerowa³, ¿eby pokazaæ w tym
muzeum ksi¹¿kê polskiego lekarza nadwornego z 17-go
wieku. Ciekawe jest, ze 17-sto wieczny autor oskar¿a ¯ydów
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o to, ¿e studiuj¹ medycynê w celu nauczenia siê „sposobów mordowania ludzi.” Wiadomo ze z koñcem 16-go wieku i z pocz¹tkiem 17-go wieku, g³oœna by³a w Polsce sprawa przedwczesnej œmierci króla Stefana Batorego, prawdopodobnie otrutego przez ¯yda, nadwornego lekarza króla.
Król Stefan Batory, w wieku 53 lat, organizowa³ wielka
kruciate przeciw Turkom. Dzia³o siê to wtedy kiedy ¯ydzi
byli bankierami w Polsce i w Turcji i wed³ug swoich interesów, ¿ydowska elita finansowa interweniowa³a w polityce
obu tych pañstw. Sprawa otrucia króla Batorego przez ¯yda,
lekarza nadwornego by³a dyskutowana w „Polish Review”
PIASA (Polish Institute os Arts and Sciences in America).
Profesor historii M. K. Dziewanowski by³ przekonany ze
Król Stefan Batory by³ otruty przez owego nadwornego lekarza.
Teraz jest ironi¹ losu, ¿e ¿ydowska interwencja Sorosa
w sprawy polskie odbywa siê w du¿ej mierze za pomoc¹
w³aœnie Fundacji Batorego, która to fundacja zfinansowala
film i ksi¹¿kê pod tym samym tytu³em „Sasiedzi.” W treœci
obu tych prezentacji zbrodnia niemiecka w Jedwabnem jest
przypisywana Polakom.
„Muzeum Tysi¹clecia ¯ydów w Polsce” jest najwyraŸniej planowane jako agentura ¿ydowskiego ruchu roszczeniowego, który to ruch zada dziesi¹tków miliardów dolarów od Polski na zasadzie za³o¿enia ze dla ¯ydów wojenne
straty Polaków siê nie licz¹.
Muzeum ¿ydowskie mówiæ bêdzie wiele o zag³adzie
¯ydów w dwudziestym wieku. Ciekawe jest czy organizatorzy tego muzeum wspomn¹ te¿ ludobójców ¿ydowskich
w partii komunistycznej i ich ofiary, które wielokrotnie przekraczaj¹ iloœæ ¯ydów zamordowanych przez Niemców
w czasie Drugiej Wojny Œwiatowej. (i czy tylko przez samych Niemców? – bo i przez Sowietów w ca³ej ich historii
od Rewolucji 1917 roku do lat ........ prawie ¿e osiemdziesi¹tych (przyp. Red.)
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Groza katastrofy budowlanej w Chorzowie
W sobotê, 28 stycznia 2006 r. o godz. 17.15 zawali³ siê dach jednego z pawilonów
na terenie Miêdzynarodowych Targów Katowickich. Potwierdzono œmieræ 62 osób.

¯a³oba Narodowa

Œledztwo po katastrofie
* "Rzeczpospolita" dotar³a do szefa firmy, która projektowa³a halê w Chorzowie. Przyzna³ on, ¿e firma wzorowa³a siê na hiszpañskiej
hali wystawowej. IAR, ML /30.01.2006 06:19
* Na miejscu katastrofy w Katowicach dzia³aj¹ cztery grupy dochodzeniowe policji, które maj¹ zebraæ m.in. dokumentacjê dotycz¹c¹ stanu budynku i zorganizowanej w nim wystawy go³êbi - poinformowa³ komendant g³ówny policji Marek Bieñkowski.
PAP, ML /29.01.2006 12:54
* Prezydent Lech Kaczyñski zapowiedzia³ w orêdziu w TVP, ¿e osobiœcie bêdzie nadzorowa³ wszelkie dzia³ania, maj¹ce wyjaœniæ,
dlaczego dosz³o do tragedii w Chorzowie i czy s¹ winni tej katastrofy. PAP, MD /29.01.2006 20:30
Natomist my ze swojej strony uwa¿amy, ¿e nadzór Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyñskiego powinien dotkn¹æ równie¿
istoty sprawy tj. bezmyœlengo odst¹pienia w prawie budowlanym od twardej regu³y konstruowania dachów w Polsce
wed³ug wymogów naszej strefy klimatycznej przestrzeganych od setek lat, ¿e dachy maj¹ byæ spadziste o du¿ym stopniu
nachylenia, z g³adkimi plaszczyznami u³atwiaj¹cymi naturalne zsuwanie siê œnieu z dachu.
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