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OD REDAKCJI
Polska, po upadku komunizmu, weszła w orbitę nowych zależności międzynarodowych. Zależności te wystąpiły w obszarze państw Unii Europejskiej. Unia ta, o charakterze globalistycznych dążeń polityczno-ekonomicznych,
przyjęła postawę nacisku na państwa członkowskie i ich narody. Dzieje się to na bazie wynarodowiania państw członkowskich, szczególnie przez Niemcy. Państwo niemieckie, o strukturze „Rzeszy”, integruje swe „landy”ideą parcia na
Wschód. Rzesza jest suwerenem kanclwrskiego państwa Niemiec. Wyznanie protestanckie okazało się być bardziej
ideologią ekonomiczno-społóeczną, niż transcendentną religią Niemców, dla których Zbawienie jest dane, a nie zadane
przez śmierć Krzyżową Chrystusa. Protestanckie Niemcy wyłamały się zatem z cywilizacji chrześcijańskiej.
Lud zaś mieszkający na kraju ziem Rzeczpospolitej Polski, przyjął nazwę „Ukraina”. Świadomość tego ludu,
kształtowana wrogą niechęcią do Polaków, przez Austrię, w czasie rozbiorów Polski, a następnie Niemiec hitlerowskich
w okresie okupacji, zaowocowała świadomością ludobójstwa względem ludności polskiej. Ten holokaust, powiązany
z paleniem kościołów i rujnowaniem monumentalnych dzieł polskości, wpisał się w odwieczną wojnę cywilizacyjną
z Chrześcijaństwem, wyznania katolickiego. Lud Ukraiński, o nacjonalizmie zamkniętym , nie jest w stanie zorganizować się w państwo narodowe, otwarte na inne narody. Stan ten będzie trwał, do czasu przebudowy mentalności ludu
ukraińskiego. Wymaga to wielkiej pracy kulturowej Rosji i Polski. Rosji nawracającej się, za sprawą Niepokalanej z Fatimy i Polski umocowanej we własnej kulturze, wywodzącej się z kultu do Matki Boga, o czym już mówi hymn państwowy
„Bogurodzica”. Maryjne narody, katolickiej Polski, prawosławnej Rosji i Ukrainy, błagają Matkę Boga - Człowieka, za
sprawą odmiany swych sumień, by otoczyła pokojem każdego człowieka na świecie. Bóg bowiem stworzył człowieka
w rodzinie, do życia w narodzie. Kategoria narodu jest wielką ideą w cywilizacji Chrześcijańskiej.
Osoba ludzka jest ontologicznym fundamentem narodu. Jej wrodzona godność, z tytułu: rozumu, wolnej woli
i ofiarnej miłości oraz dziecięctwa Bożego jest zarazem godnością całego narodu. Zbiorowość ludzka, jako naród, jest
jednostką: organiczną, podmiotową, społeczno-rodzinną, historyczną, kulturową i religijną. Naród ma swój odwzorowujący model w rodzinie: we współzależnościach poziomych (dzieci), hierarchicznych (rodzice i dzieci) oraz rozwojowych (rodzina wielopokoleniowa), jak również wewspółzależnośiach sąsiedzkich. W rodzinie dzieci socjalizują się
i przechodzą sakramentalną inicjację do życia w Kościele. Pojęcie „rodziny” kojarzy się z pojęciem „rodzenia”. Sens zaś
terminu „naród” koresponduje z sensem terminu „ród”.
Rody zaś, w dalszej konsekwencji, budują naród. Sens terminu „naród” mówi o społeczności, która posiada
swoją ojczyznę w określonym miejscu świata, wyróżniając się własną kulturą materialna i duchową. Słowo „ojczyzna”
wywodzi się od słowa „ojciec”. Matka i ojciec dają nowe życie ludzkiej istocie. Słowo „ojczyzna” i słowo „naród” ściśle się
wiążą ze słowem „rodzenie”, które w jedności z poczęciem i aktem stwórczym Boga jest największą tajemnicą świata.
Prokreacja jest zatem uczestnictwem człowieka w akcie stwórczym Boga.
Idea „ojczyzny” jest szczególnie bliska pokoleniom Polaków, począwszy od Chrztu Mieszka I, poprzez chwałę
ołtarzy dla wielu, twórców kultury i oświaty, świetność oręża polskiego i też poprzez liczne zagłady, zniszczenia, straty,
krzywdy, zagrożenia i zdrady. Polacy mieli taka Ojczyznę na Kresach. Tylko Bóg wie dlaczego stała się ona Golgotą
Wschodu?. Naród nie zginął, gdyż idea Ojczyzny w sercach pokoleń Polaków była i jest nieśmiertelna, jak nieśmiertelna
jest w nas pamięć o każdej matce i o Matce Boga w dziejach narodu. Dziejowa ta pamięć pojawiła się już w państwowym hymnie „Bogurodzica”, by następnie istnieć na Jasnej Górze ku kształtowaniu tożsamości Polskiego narodu we
wszystkich odmianach losu. Naród Polski jest tą wspólnotą ludzi, którą łączą różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie
kultura narodowo-religijna. Ta kultura jest tym, przez co człowiek jako osoba staje osobowością, wybierając postawę
„być”, przed postawą „mieć”. Obszarem życia i rozwoju każdego Polaka pozostanie na zawsze kultura narodowo-religijna w duchu Maryjnym. Trwanie polskiego narodu w tej duchowości jest fundamentem Królowania Chrystusa w Ojczyźnie. Do tego Królowania Polska zmierza w głąb serc wielu, by tam się spotkać ze wszystkimi, z dróg Krzyżowych
Historii, zbiegających się na Golgocie Wschodu. Muszą się spotkać ci którzy ją wznosili i ci, którzy na nią wchodszili.
Na Golgocie Krzyża Chrystusa była Matka Boża. Być może, że jest to najgłębszy sens tego spotkania zwaśnionych
narodów z Matką Bożą. Matką znaną w licznych Kresowych Madonnach Polaków, w krzyżu żegnających Niepodległą
Ojczyznę oraz Cerkiewnych Madonnach Ukraińców, tak bardzo umęczonych i krwawiących w drodze do Niepodległości. Czyżby Golgota Wschodu miała by objąć lud Ukraiński, by mógł on stać się narodem, jako suwerenem państwa
na wzór Polski, by całą historię odczytać w kategoriach „ojcostwa” oraz „macierzyństwa” a ideę „rodzenia” uznać za
„jutrzenkę” Niepodległości.
Matka Boża Polaków i Ukraińców, za sprawą naszej duchowy odnowy, niech sprawi Fatimskie nawrócenie
Rosji.
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Ks. Henryk Nowik

PROFESOR LECH LUDOROWSKI UHONOROWANY GLORIA ARTIS
(TEKST PEŁNY)

W imieniu Redakcji „Nad Odrą” i własnym –
z radością informuję, że 9 lutego br. Pani Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego odznaczyła Profesora Lecha
Ludorowskiego, Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze
GLORIA ARTIS”.
Wcześniejszymi wyróżnieniami: Złotym Krzyżem
Zasługi (1983), Krzyżem Kawalerskim OOP (1988), Medalem KEN (1988), Krzyżem Komandorskim OOP (2005),
Nagrodą Główną im. H. Sienkiewicza (1989), Nagrodą
Główną im. Witolda Hulewicza (2012), Złotym Wawrzynem Literackim (2008), Złotym Laurem Akademii Mistrzów
Mowy Polskiej (2013), licznymi odznakami wojewódzkimi
(1986-1989) uhonorowano przede wszystkim dokonania
naukowo-badawcze i nauczycielskie Profesora. Gloria
Artis jest natomiast wyrazem wysokiego uznania dla wielkiego dzieła Profesora Ludorowskiego, które ofiarował on
Polskiej Kulturze.
Gratulując najserdeczniej Panu Profesorowi tego
zaszczytnego, jak najbardziej zasłużonego wyróżnienia,
pragniemy jednocześnie przypomnieć, że Autor – tak
często obecny na łamach naszego miesięcznika – ma
w swojej biografii również chwalebny, wielce owocny,
choć krótkotrwały, bo zaledwie kilkuletni, epizod lubuski.
Zbyt krótko mieszkał i pracował On w Zielonej Górze, ale
Miasto nasze wiele Mu zawdzięcza.
Należy przecież Nasz Profesor do grupy zasłużonych pionierów Lubuskiej Humanistyki. To On jest
głównym twórcą Zielonogórskiej Polonistyki. Tu, w powstającej właśnie Uczelni Pedagogicznej (po wygraniu
konkursu jako docent) przeniósłszy się z Uniwersytetu
Warszawskiego, współorganizował Wydział Humanistyczny i stworzył pierwszą na Ziemi Lubuskiej polonistykę. Kierując Zakładem Filologii Polskiej, zabłysnął swoją
wiedzą, kompetencjami, talentem organizacyjnym i odwagą intelektualną. Zorganizowane przez Niego – już na
początku istnienia Zakładu – wielkie konferencje naukowe
w 1973 r., odważnie upamiętniające rocznice: Sienkiewiczowskiej „Trylogii” (arcydzieła, zawsze piętnowanego i zwalczanego w PRL-u!) i K. I. Gałczyńskiego stały
się znaczącymi wydarzeniami naukowymi. Swoją klasą,
elegancją i rozmachem zwróciły na najmłodszy w kraju
Zakład Polonistyczny uwagę całej Polski. Była to prawdziwa eksplozja naukowej polonistyki w Zielonej Górze. Profesor Ludorowski zdołał zaprosić do Zielonej Góry całą
śmietankę uczonych z najważniejszych ośrodków uniwersyteckich. Przyjeżdżali tu najwięksi z największych.
Poloniści: Kazimierz Wyka, wielokrotnie Wincenty Danek
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(i plejada jego wybitnych współpracowników, uczniów
z Krakowa, wybitni poloniści z UJ, Łodzi, Warszawy, Torunia), Jan Trzynadlowski, a sam Wielki Julian Krzyżanowski (dotknięty nagłą chorobą) przysłał do odczytania swoje
wykłady na taśmie magnetofonowej). Byli też znakomici
historycy: Adam Kersten (konsultant filmowego „Potopu”), Władysław Czapliński (autor studiów o „Trylogii).
Ruch intelektualno-konferencyjny, spotkania z wybitnymi
uczonymi studenci polonistyki przyjmowali z prawdziwym
entuzjazmem; poziom studiów w tych pionierskich lata był
wysoki.
Ale realizowany przez Profesora tak intensywnie,
odważny program poszukiwania prawdy, wolnej od przymusowego i ogłupiającego doktrynerstwa marksistowskiego, rozwścieczył miejscowych kacyków partyjnych
i pezetpeerowski beton w samej uczelni. Rozpoczęło się
więc systematyczne (najpierw ciche, wkrótce jawne) niszczenie dzieła i prześladowanie Profesora. Odpowiedział
na przeniesieniem się do Lublina; po wygraniu konkursu objął kierownictwo Zakładu Teorii Literatury UMCS
(1978); wkrótce też wybrano go na dziekana Wydziału
Humanistycznego (1981-1987), tytuł profesora otrzymał
w roku 1984, uzwyczajnienie zaś w 1989 r. Wiele straciła
Zielonogórska Uczelnia. Wiele zyskała nauka polska.
W Lublinie – pomimo ogromnego kryzysu, jaki
dotknął naszą Ojczyznę w latach osiemdziesiątych i odbił się mocno w szkolnictwie wyższym – rozwinęła się
znakomita twórczość naukowa, i najtrudniejsza w realizacji, a przecież imponująca działalność edytorska oraz
organizacyjny talent Profesora. Warto więc przypomnieć
wielkie dzieła, którymi Profesor wzbogacił naukę i prace, które ofiarował kulturze narodowej. Jego twórczość
intelektualna, naukowa, przedsięwzięcia badawczo-organizacyjne, działalność kulturotwórcza wiążą się z sobą
nierozerwalnie, wynikają bowiem z osobowości Profesora
– zarówno z Jego głębokiej wrażliwości na artystyczne
wartości, piękno sztuki, a więc i konieczności estetycznej
interpretacji każdego dzieła literackiego – w perspektywie
wzajemnego przenikania się i „korespondencji sztuk” (co
upodabnia pracę badacza do pracy artysty) – jak też nieustającej potrzeby aktywności – imperatywu działania.
Prof. Lech Ludorowski – znany badacz klasyków polskich XIX i XX w. (Fredry, Kraszewskiego, Jeża,
Sienkiewicza, Gałczyńskiego, Kuncewiczowej), arcydzieł
prozy, dramatu, zjawiska muzyczności literatury, animator badań naukowych, wydawca, zasłużony społecznik,
autor licznych inicjatyw kulturowo-obywatelskich, twórca

(i prezes) Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza, promotor doktoratu honoris causa UMCS Marii Kuncewiczowej
– należy do grona najwybitniejszych znawców twórczości
Henryka Sienkiewicza. Od 45 lat jego twórczość naukowa znacznie wzbogaciła sienkiewiczologię o pionierskie,
oryginalne interpretacje estetyki dzieł Noblisty, ale także
o odkrycia nowych faktów żywota autora „Trylogii” i ustalenia biograficzne, dotyczące rodu pisarza; rozwija tę dyscyplinę również działalność edytorską i przedsięwzięcia
organizacyjne. Dorobkowi badawczemu Profesora towarzyszy, także jego obfita publicystyka w dziedzinie krytyki
muzycznej (uprawianej w latach 50. I 60. minionego stulecia), humanistyki, literatury i kultury; nurty te są ściśle
z sobą związane, dobrze służą naszemu polskiemu dziedzictwu i rozwijają kulturę narodową.
Od 1970 r. Profesor opublikował kilkaset rozpraw,
studiów, artykułów naukowych oraz 72 książki, stając się
jednocześnie wybitnym, płodnym badaczem i doświadczonym wydawcą. Stworzył od podstaw (jako organizator
i redaktor naczelny) trzy prestiżowe serie wydawnicze.
I. „Litteraria Lublinensia” UMCS (wydawana w latach
1986-1998, objęła 16 vol., wśród nich zaś znakomite
tomy poświęcone arcydziełom powieści, dramatu, literaturze młodzieżowej). W współpracy z Wydawnictwem
Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie
Profesor stworzył (dzięki ks. dyr. Wacławowi Piszczkowi)
serię II. „Bibliofilską Edycję Dzieł Henryka Sienkiewicza”.
W ramach tej monumentalnej, unikatowej, ilustrowanej
(albumowej), należącej do najwartościowszych, najoryginalniejszych wydawnictw Sienkiewiczowskich, wydał
(w latach 1996-2011) wszystkie powieści historyczne Noblisty, łącznie z „W pustyni i w puszczy”: cykl ten kontynuuje ostatnio wspaniała edycja religijnej nowelistyki autora
„Quo vadis?”, „Pójdźmy za Nim!”, (zrealizowana przez
lubelską oficynę Polihymnia w 2014 r.). W roku 1998
powołał do życia pierwsze i jedyne dotąd specjalistyczne wydawnictwo cykliczne, serię III. – „Studia Sienkiewiczowskie” (objęły one dotąd 13 woluminów, w tym dwie
monografie autorskie). Z powodu braku środków seria
została (niestety) zawieszona.
Profesor zrealizował również 12 bibliofilskich wydań innych utworów Sienkiewicza oraz wznowił w bibliofilskich edycjach jego międzynarodową publicystykę polityczną, okolicznościową, niewydawane mowy (cymelia),
eseje, teksty odnalezione (inedita), cykle kart pocztowych
z okazji Sienkiewiczowskich rocznic, uhonorowania autora „Trylogii” Nagrodą Nobla, serie pocztówek przedstawiających poświęcone Pisarzowi pomniki. Przyczynił się
także do powstania nowych tłumaczeń i wydań twórczości
Sienkiewicza za granicą. W latach 2004-2006 zainicjował,
konsultował i skomentował nowe przekłady powieści Sienkiewicza: „Bez dogmatu”, „Wiry”, „Na polu chwały”, „Na
marne”, „Walka byków” na język rumuński (2004-2006)
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w świetnej translacji prof. Stana Velea z Bukaresztu (i napisał do nich wstępy). W latach 2007-2010 doprowadził
do powstania pierwszych przekładów na język hiszpański
wspaniałego reportażu Noblisty „Walka byków” („La Corrida”) i opublikował 4 oryginalne ilustrowane edycje tego
utworu, w tym świetne polsko-hiszpańskie jego wydanie
(2010).
Profesor Ludorowski dokonał też szeregu ważnych, przełomowych odkryć, które zmieniły i wzbogaciły
Sienkiewiczowską biografistykę. W 1994 r. zidentyfikował
tożsamość i wyjaśnił tajemnicę anonimowego ofiarodawcy
„daru Michała Wołodyjowskiego”; wskazał, kto ukrywając
się pod tym pseudonimem, ofiarował Pisarzowi (w 1888 r.)
kwotę 15 tys. rubli, z której utworzył on sławną Fundację
wspierającą chorych wielkich polskich artystów i wykazał,
że jej stypendystami zostali także Konopnicka i Żeromski.
W 1995 r. odnalazł i ogłosił nieznane sztokholmskie dokumenty – przede wszystkim Laudację C. D. af Wirsena,
(Sekretarza Akademii Szwedzkiej) i definitywnie wyjaśnił,
za co Sienkiewicz otrzymał Nagrodę Nobla, ustalił ponadto wszystkie okoliczności jej przyznania polskiemu pisarzowi, oraz opublikował bibliofilskie edycje jego „Mowy
Sztokholmskiej” (także po raz pierwszy w –dokonanych
z jego inicjatywy – przekładach na francuski i po łacinie).
W 2003-2004 odkrył i wydał – napisany w 1902 r. jako
wstęp do angielskiego studium sławnego publicysty, Emila J. Dillona, piętnującego prześladowanie dzieci polskich
we Wrześni; tekst ten (zaginiony, przez sto lat nieznany
i niedostępny) – jest XIV. esejem z antypruskiej międzynarodowej serii Sienkiewicza (w lubelskich wydaniach
Profesora).
W latach 2007-2012 Profesor (przygotowując
wielkie dzieło ratowania grobu Stefanii, Matki autora
„Krzyżaków”) odnalazł i ogłosił dokumenty metrykalne
rodziny macierzystej Sienkiewicza (w tym nieznane świadectwa urodzenia najstarszych sióstr Noblisty na Ziemi
Radomskiej, Anieli (Wygnanów, 1848) i Heleny (Potkanna, 1851), odkrył nowe fakty ich biografii, określając je
mianem „lat radomskich” (i skorygował błędne dane) biograficzne dotyczące dziejów tego rodu. Odkrycia te, oraz
inne szczegółowe ustalenia, zmieniły dotychczasową „kanoniczną” wiedzę o historii rodziny Józefa i Stefanii Sienkiewiczów.
Do wielkich dzieł Profesora Ludorowskiego należy Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza. Przez wiele
lat bezskutecznie zabiegał o jego powołanie, a właściwie
o zalegalizowanie działalności skupionej wokół niego grupy własnych wychowanków i badaczy z różnych ośrodków w kraju. Dopiero w 1986 r. – pokonując ogromne
trudności ze strony władz PRL (ale także, co ze smutkiem
trzeba powiedzieć, nieprzychylnych tej inicjatywie ówczesnych „solidarnościowych” władz rektorskich) – Profesor
Ludorowski utworzył wreszcie ogólnopolskie Towarzystwo
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im. Henryka Sienkiewicza. Pod jego kierownictwem osiągnęło ono duże sukcesy w działalności naukowej, edytorskiej, i kulturotwórczej, jako organizator konferencji,
wydawnictw, a ostatnio wielkiego, bardzo trudnego dzieła
ratowania grobu Matki Noblisty w Okrzei. Trzydziestoletnia już działalność Towarzystwa zasługuje z pewnością
na rzetelne opracowanie monograficzne.
W roku 1989 wystąpił z inicjatywą i przeprowadził
nadanie (jako promotor) doktoratu honoris causa UMCS
znakomitej pisarce, Marii Kuncewiczowej. Z jego inicjatywy (i udziałem) powstały trzy cenione i znane (często
emitowane w TV Polonia) Sienkiewiczowskie filmy dokumentalne: „Larum grają” cz. I i II (1996) oraz piękne,
wzruszające, znane, wielokrotnie emitowane „Testament
von Olszewskiego” (2007), „Noblista z Woli Okrzejskiej”
(2008).
Na uwagę zasługuje uprawiana od 60 lat Jego
obfita i różnorodna publicystyka poświęcona kulturze,
nauce, jej popularyzacja w prasie, radiu, telewizji oraz
znaczące inicjatywy obywatelskie (apele, listy otwarte,
protesty, wywiady) po roku 2000, jak: postulaty dotyczące proklamowania ważnych rocznic, ustanowienia „Dnia
Polskiego Noblisty”. Jest wśród niej także odważna publicystyka interwencyjna Profesora: wystąpienia przeciwko
ograniczaniu, a ostatnio wręcz haniebnej polityce władz
oświatowych zmierzającej do całkowitego wyrzucenia
naszej klasyki narodowej z polskiej szkoły, zainicjowanie
głośnego ogólnokrajowego protestu przeciwko skandalicznemu usunięciu pomnika Sienkiewicza w Kielcach.
Wreszcie ukoronowaniem społecznikowskich dokonań
Profesora jest najtrudniejsze z jego dzieł, ukończone
w 2012 r. – po 4 latach uciążliwych starań – wielkie i ważne dla kultury narodowej – uratowanie mogiły Matki Noblisty i zbudowanie przy niej monumentalnego pierwszego
religijnego pomnika Sienkiewiczowskiego Matki i Syna
w Okrzei, który upamiętnia zasługi rodu i znacznie wzbogaca Sienkiewiczowski historyczny szlak kulturowy na
Ziemi Łukowskiej (Grabowce, Okrzeja, Wola Okrzejska,
Burzec, Ruda, Łazy, Wola Gułowska)
Należy podkreślić, że imponujące przedsięwzięcia (ponad sto konferencji, wydawnictwa książkowe,
edycje bibliofilskie, „Studia Sienkiewiczowskie”, filmy dokumentalne, ocalenie grobu, wzniesienie pomnika) zrealizował Profesor głównie dzięki swojej społecznikowskiej
pasji, nie mając przysłowiowego „grosza przy duszy”, bez
wsparcia władz, licząc tylko na własne siły i pomoc ofiarnych współpracowników, oddanych sojuszników dobrej
sprawy. Jak na ironię, największe i najszlachetniejsze ze
swoich dzieł, realizował w najtrudniejszych warunkach,
znosząc i pokonując – jak podczas ratowania mogiły
Sienkiewiczowej i budowania pomnika w Okrzei – podłe
intrygi, szkalowanie w prasie, irracjonalną nienawiść kliki
lokalnych zawistników.
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Są w etosie Profesora Ludorowskiego jeszcze
pewne znamienne cechy, które można by nazwać „szlacheckością ducha” i „aktywną dobrocią”. Kieruje się bowiem Profesor życzliwością, zatroskaniem, współczuciem
wobec osób pokrzywdzonych, udziela pomocy potrzebującym, z (nie tak przecież częstą) szlachetną bezinteresownością, służy dobrej sprawie, wspiera (z reguły własnym kosztem) ważne inicjatywy. W postawie Profesora
dominuje także zawsze to życzliwe uznawanie wartości
dokonań, sukcesów innych twórców, szacunek dla ich
prac, dzieł, osiągnięć, przyjazny stosunek do innych autorów. Za swój moralny obowiązek uważa więc Profesor
również podejmowanie starań (nieraz wielokrotnych),
aby uhonorować zasługi osób niedocenianych, wesprzeć „niedowartościowanych”, celowo pomijanych, czy
niezabiegających o odznaczanie. W takiej roli rzecznika
„zasłużonych niedocenianych” występuje już od czasów
swoich funkcji kierowniczych w UMCS, (co było wówczas
łatwiejsze, miał bowiem bezpośredni wpływ na tok spraw
awansowych). I misje tę (o ileż trudniejszą w warunkach
dzisiejszej absurdalnie upartyjnionej biurokracji, nagradzającej, głównie „swojaków”, własnych klakierów i adherentów) tylko w roli petenta u „możnych tego świata” – niezrażany częstymi odmowami(!) – kontynuuje nieustannie
i (jeszcze) w miarę skutecznie. Jego inicjatywom kilkadziesiąt osób zawdzięcza przecież otrzymanie różnych
nagród naukowych i kulturalnych. Na wniosek Profesora
trzy wybitne, znane osoby zostały uhonorowane Krzyżem
Kawalerskim OOP (jest wśród ich znakomity bukareszteński znawca literatury polskiej, śp. Profesor Stan Velea,
niezrównany badacz i świetny tłumacz na rumuński dzieł
Sienkiewicza), pięć osób otrzymało Krzyże Zasługi, cztery – Medal KEN, kilkanaście zaś – odznaczenia „resortowe”, regionalne oraz inne odznaki.
Postawa aktywnej dobroci, wspieranie potrzebujących, ofiarne służenie Ojczyźnie, polskiej katolickiej
literaturze i kulturze nadaje twórczości i działalności Profesora Ludorowskiego szczególną rangę – rangę charyzmatycznej misji. Niechże ta misja nadal szlachetnie
owocuje.
Niechże tę misję raczy błogosławić Bóg Wszechmogący!
Redakcja „NAD ODRĄ”
Ks. Henryk Nowik
ѥ

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
Ojciec Święty Franciszek

LUMEN FIDEI c.d.
światło Boże ukazało się jako szlak, jako gwiazda, która
przewodzi na drodze prowadzącej do odkryć. Gwiazda
mówi więc o cierpliwości Boga wobec naszych oczu,
które muszą się przyzwyczaić do Jego blasku. Człowiek
pobożny jest w drodze i musi być gotów pozwolić się
prowadzić, wyjść poza siebie, by odnaleźć Boga, który
zawsze zdumiewa. Ten szacunek Boga dla oczu człowieka pokazuje nam, że gdy człowiek zbliża się do Niego,
ludzkie światło nie ginie w jaśniejącym bezmiarze Boga,
jak gwiazda gasnąca o świcie, ale staje się tym bardziej
jasne, im bardziej zbliża się do pierwotnego ognia, jak
zwierciadło odbijające blask. Chrześcijańskie wyznanie
wiary w Jezusa, jedynego Zbawiciela, stwierdza, że całe
światło Boże skupia się w Nim, w Jego «jaśniejącym
życiu», w którym odsłania się początek i koniec dziejów1.
Nie ma żadnego ludzkiego doświadczenia, żadnej drogi
człowieka do Boga, której to światło nie mogłoby przyjąć, oświecić i oczyścić. Im bardziej chrześcijanin zagłębia się w krąg otwarty przez Chrystusowe światło, tym
bardziej staje się zdolny zrozumieć i towarzyszyć każdemu człowiekowi w drodze do Boga.

Wiara i poszukiwanie Boga
35. Światło wiary w Jezusa oświeca również
drogę tych wszystkich, którzy szukają Boga, i wnosi
swój chrześcijański wkład w dialog z wyznawcami
różnych religii. List do Hebrajczyków mówi o świadectwie
sprawiedliwych, którzy przed Przymierzem z Abrahamem
już z wiarą szukali Boga. O Henochu mówi się, że «otrzymał
świadectwo, iż podobał się Bogu» (Hbr 11, 5), co jest
niemożliwe bez wiary, ponieważ «przystępujący [...] do
Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych,
którzy Go szukają» (Hbr 11,6). Można więc zrozumieć,
że droga człowieka pobożnego ‘wiedzie przez wyznanie
wiary w Boga, który się o niego troszczy i którego można znaleźć. Jakąż inną nagrodę Bóg mógłby ofiarować
szukającym Go, jeżeli nie spotkanie z Nim? Wcześniej
jeszcze spotykamy postać Abla, a jego wiarę również się
wychwala i z jej powodu Bogu spodobały się jego dary,
ofiara z pierwocin bydła (por. Hbr 11, 4). Człowiek pobożny stara się rozpoznać znaki Boże w codziennych
doświadczeniach swego życia, w następstwie pór roku,
w urodzajności ziemi i w całym ruchu kosmosu. Bóg
jest światłością i może Go spotkać również ten, kto Go
poszukuje ze szczerym sercem.
Obrazem tego poszukiwania są Mędrcy, prowadzeni przez gwiazdę aż do Betlejem (por. Mt 2, 1-12). Im
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Ze względu na to, że wiara jest podobna do
drogi, dotyczy ona również życia ludzi, którzy chociaż nie
wierzą, pragną wierzyć i nie przestają szukać. W takiej
mierze, w jakiej się otwierają szczerym sercem na miłość i wyruszają w drogę z tym światłem, które potrafią
dostrzec, już żyją — nie wiedząc o tym — na drodze ku
wierze. Starają się działać tak, jakby Bóg istniał, niekiedy dlatego, że jest On ważny, by znaleźć trwałe odniesienia w życiu wspólnym lub są spragnieni światła
pośród mroków, albo również dlatego, że dostrzegając,
jak wielkie i piękne jest życie, intuicyjnie wyczuwają, że
obecność Boga uczyniłaby je jeszcze większym. Św. Ireneusz z Lyonu opowiada, że Abraham, zanim usłyszał
głos Boga, już Go poszukiwał «w żarliwym pragnieniu
swego serca» i «przemierzał cały świat, pytając się,
gdzie jest Bóg», aż wreszcie «Bóg zlitował się nad tym,
który szukał Go sam w milczeniu»2. Kto rusza w drogę, by
czynić dobro, już zbliża się do Boga, już jest wspierany
Jego pomocą, ponieważ to właśnie siła Bożego światła
oświeca nasze oczy, gdy zmierzamy ku pełni miłości.
Wiara i teologia
36. Z uwagi na to, że wiara jest światłem, wzywa
nas, by się w nią zagłębiać, badać coraz bardziej rozjaśniany
przez nią horyzont, aby lepiej poznać to, co kochamy.
Z tego pragnienia rodzi się teologia chrześcijańska. Jasne jest zatem, że teologia nie jest możliwa bez wiary i że
należy ona do dynamiki wiary, która dąży do głębszego
zrozumienia objawienia się Boga, którego kulminacją
jest tajemnica Chrystusa. Pierwszą konsekwencją jest
to, że w teologii nie podejmuje się tylko wysiłku rozumu, aby zbadać i poznać, jak w naukach doświadczalnych. Boga nie można sprowadzić do przedmiotu. On
jest Podmiotem, który pozwala się poznać i objawia się
w relacji osoby z osobą. Prawidłowa wiara ukierunko-
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wuje rozum do otwarcia się na światło pochodzące od
Boga, aby kierując się miłością do prawdy, mógł on poznawać Boga w głębszy sposób. Wielcy doktorzy i teologowie średniowieczni stwierdzali, że teologia jako nauka
o wierze jest udziałem w poznawaniu Boga tak jak On
zna siebie. Teologia nie jest więc tylko słowem o Bogu,
ale przede wszystkim przyjęciem i dążeniem do głębszego zrozumienia tego słowa, które Bóg do nas kieruje,
słowa, które Bóg wypowiada o sobie, ponieważ jest odwiecznym dialogiem komunii i dopuszcza człowieka do
tego dialogu3. Cechą teologii jest zatem pokora, pozwala ona «dotknąć się» Bogu, uznaje swoje ograniczenia
w obliczu Tajemnicy i stara się badać z dyscypliną właściwą rozumowi niezgłębione bogactwo tej Tajemnicy.
Ponadto teologia podziela eklezjalną formę wiary;
jej światło jest światłem wierzącego podmiotu, którym jest
Kościół. Oznacza to z jednej strony, że teologia ma słu-

żyć wierze chrześcijan, pokornie strzec i pogłębiać wiarę
wszystkich, zwłaszcza ludzi najprostszych. Ponadto, ponieważ teologia żyje wiarą, nie uważa Magisterium Papieża i zjednoczonych z nim biskupów za coś zewnętrznego, za ograniczenie swej wolności, lecz przeciwnie, za
jeden ze swych elementów wewnętrznych, konstytutywnych, ponieważ Magisterium zapewnia kontakt z pierwotnym źródłem, daje więc pewność, że czerpie się ze
Słowa Chrystusa w jego pełni.
Przypisy:
1. Por. KONGR. NAUKI WIARY, Deki. Dominus Iesus (6 sierpnia 2000),
15: AAS 92 (2000), 756.
2. Demonstratio apostolicae praedicationis, 24: SC 406, 117.
3. Por. ŚW BONAWENTURA, Breviloquium, Prol.: Opera Omnia, Y Quaracchi 1891, s. 201; In I Sent., proem., q. 1, resp.: Opera Omnia, I, Quaracchi
1891, s. 7; ŚW TOMASZ Z AKWINU, 5. Th., I, q. 1.

ѥ

Ojciec Święty Jan Paweł II

AKT EUROPEJSKI - 9 LISTOPADA 1982, SANTIAGO DE COMPOSTELA

Dotarłszy do kresu mojej pielgrzymki po ziemi
hiszpańskiej, pragnąłem zatrzymać się w tej wspaniałej
katedrze, tak ścisłe związanej z Apostołem Jakubem
i z wiarą Hiszpanii. Niech mi będzie wolno przede
wszystkim podziękować serdecznie Jego Królewskiej
Wysokości za pełne wymowy słowa, które przed chwilą
do mnie skierował.
To miejsce, tak drogie pobożności mieszkańców
prowincji galicyjskiej i wszystkich Hiszpanów, stało się
w ciągu wieków punktem przyciągania dla Europy i dla
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całego chrześcijaństwa. Dlatego to pragnąłem spotkać
się tutaj ze znakomitymi przedstawicielami instytucji
europejskich, organizacji z całego kontynentu i biskupami.
Do wszystkich kieruję pełne szacunku i serdeczne
pozdrowienie i pragnę wraz z wami zastanowić się tego
wieczoru nad Europą.
Moje spojrzenie ogarnia w tej chwili cały kontynent
europejski, tę olbrzymią sieć dróg komunikacji, które
łączą z sobą składające się nań miasta i narody; widzę te
drogi, które od średniowiecza prowadziły i prowadzą do
Santiago de Compostela - jak na to wskazuje Rok Święty
obchodzony obecnie - niezliczone rzesze pielgrzymów,
które tu ściągało nabożeństwo do Apostoła Jakuba.
Począwszy od XI i XII wieku, za sprawą mnichów
z Cluny, wierni ze wszystkich stron Europy coraz liczniej
i coraz częściej przybywali do grobu świętego Jakuba,
przedłużając aż do miejsca uważanego wówczas za fi nis
terrae ową sławną „drogę do Santiago”, wzdłuż której już
wcześniej pielgrzymowali Hiszpanie, znajdując na trasie
nocleg i opiekę ze strony takich wzorowych sprawców
miłosierdzia jak święty Domingo de la Colzada i święty
Juan Ortega, czy też w miejscach takich jak sanktuarium
Virgen del Camino.
Tu przybywali z Francji, z Włoch, z Europy
Środkowej, z krajów nordyckich i z narodów słowiańskich
chrześcijanie wszelkich stanów: od królów aż po
najskromniejszych wieśniaków, chrześcijanie wszelkich
poziomów duchowych: od świętych, jak Franciszek
z Asyżu czy Brygida Szwedzka (nie mówiąc o tylu innych
świętych hiszpańskich), aż po publicznych grzeszników
czyniących pokutę.
Cała Europa odnalazła się wokół tej „pamiątki”
świętego Jakuba, w tych samych wiekach, w których
budowała się jako kontynent jednorodny i zjednoczony
duchowo. Dlatego to sam Goethe stwierdzi, że
świadomość europejska zrodziła się w pielgrzymowaniu.
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1. Pielgrzymki do Santiago były jednym z przemożnych czynników, jakie sprzyjały wzajemnemu zrozumieniu
tak różnych ludów europejskich, jak ludy romańskie,
germańskie, celtyckie, anglosaskie i słowiańskie. Pielgrzymowanie zbliżało, umożliwiało kontakt i jednoczyło
ludy, do których z upływem wieków docierało przepowiadanie świadków Chrystusa i które przyjmowały
Ewangelię, a równocześnie - można powiedzieć - kształtowały się jako ludy i narody.
Historia kształtowania się narodów europejskich
rozwija się równolegle z ich ewangelizacją, do tego
stopnia, że granice Europy pokrywają się z zasięgiem
przenikania Ewangelii. Po dwudziestu wiekach historii,
pomimo krwawych konfl iktów, w których narody Europy
stawały naprzeciw siebie, i pomimo duchowych kryzysów,
jakie odcisnęły swoje piętno na życiu kontynentu do
tego stopnia, że przed świadomością współczesną stają
poważne znaki zapytania co do jego przyszłych losów trzeba stwierdzić, że tożsamości europejskiej nie można
zrozumieć bez chrześcijaństwa i że w nim właśnie
znajdują się te wspólne korzenie, z których wyrosła
i dojrzała cywilizacja starego kontynentu, jego kultura,
jego dynamika, jego przedsiębiorczość, jego zdolność
do konstruktywnej ekspansji także na inne kontynenty,
jednym słowem to wszystko, co stanowi o jego chwale.
Jeszcze dzisiaj dusza Europy pozostaje zjednoczona,
ponieważ oprócz tych wspólnych początków żyje
wspólnymi wartościami chrześcijańskimi i ludzkimi,
takimi jak: godność osoby ludzkiej, głębokie przywiązanie
do sprawiedliwości i do wolności, pracowitość, duch
inicjatywy, miłość rodzinna, szacunek dla życia, tolerancja,
pragnienie współpracy i pokoju, które są jej cechami
charakterystycznymi.
2. Zwracam moje spojrzenie ku Europie jako
kontynentowi, który dał największy wkład w rozwój
świata, zarówno w dziedzinie idei, jak pracy, nauki
i sztuki. I gdy składam dzięki Panu, że zechciał oświecić
ten kontynent światłem Ewangelii od samych początków
apostolskiego przepowiadania, nie mogę przemilczeć
sytuacji kryzysowej, w jakiej się on znajduje na progu
trzeciego tysiąclecia ery chrześcijańskiej.
Mówię do przedstawicieli organizacji utworzonych
dla współpracy europejskiej oraz do braci w biskupstwie
różnych lokalnych Kościołów Europy. Kryzys obejmuje
zarówno życie obywatelskie jak i religijne. Z politycznego
punktu widzenia Europa jest podzielona. Nienaturalne
podziały pozbawiają narody prawa wzajemnego spotkania
się w klimacie przyjaźni i swobodnego łączenia swoich
wysiłków i swojej pomysłowości w służbie pokojowego
współżycia oraz solidarnego wkładu w rozwiązywanie
problemów dręczących inne kontynenty. Życie publiczne
jest także naznaczone konsekwencjami ideologii
sekularystycznych, konsekwencjami, które od negacji
Boga czy też ograniczania wolności religijnej posuwają
się do przypisywania nadmiernego znaczenia sukcesowi
ekonomicznemu w stosunku do ludzkich wartości pracy
i produkcji; od materializmu i hedonizmu, które zagrażają
wartościom rodziny, płodnej i zjednoczonej, życia zaledwie
poczętego, moralnej troski o młodzież, aż po „nihilizm”,
rozbrajający wolę stawiania czoła kluczowym problemom
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(takim jak nowi ubodzy, emigracja, sytuacja mniejszości
etnicznych i religijnych, godziwy użytek czyniony ze
środków społecznej komunikacji), uzbrajający zaś ręce
terrorystów.
Także na płaszczyźnie religijnej Europa jest
podzielona. Nie tyle nawet z powodu podziałów, które
dokonały się przed wiekami, ile z powodu oddalania się
ochrzczonych i wierzących od głębokich uzasadnień
ich wiary oraz od doktrynalnej i moralnej siły tej
chrześcijańskiej wizji życia, która zapewnia równowagę
zarówno osobom, jak i społecznościom.
3. Dlatego ja, Jan Paweł, syn polskiego narodu,
który zawsze uważał się za naród europejski ze względu
na swe początki, tradycje, kulturę i żywotne więzy, syn
narodu słowiańskiego wśród Latynów i łacińskiego pośród
Słowian, ja, następca Piotra na Stolicy Rzymskiej, stolicy,
którą Chrystus zechciał umieścić w Europie i którą kocha
za jej trud szerzenia chrześcijaństwa na całym świecie,
ja, biskup Rzymu i pasterz Kościoła powszechnego,
z Santiago kieruję do ciebie, stara Europo, wołanie pełne
miłości: Odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje
początki. Tchnij życie w swoje korzenie. Tchnij życie w te
autentyczne wartości, które sprawiały, że twoje dzieje były
pełne chwały, a twoja obecność na innych kontynentach
dobroczynna. Odbuduj swoją jedność duchową w klimacie
pełnego szacunku dla innych religii i dla prawdziwych
swobód. Oddaj cesarzowi to, co cesarskie, Bogu zaś to,
co Boskie. Nie chełp się swoimi podbojami, pomna na ich
możliwe negatywne konsekwencje. Nie zniechęcaj się
z powodu zmniejszania się twojego znaczenia w świecie
czy też z powodu kryzysów społecznych i kulturalnych,
które cię dotykają. Możesz jeszcze być latarnią cywilizacji
i bodźcem postępu dla świata. Inne kontynenty patrzą na
ciebie i spodziewają się po tobie tej samej odpowiedzi,
jaką święty Jakub dał Chrystusowi: „Mogę”.
4. Jeśli Europa będzie zjednoczona, a może być
z należnym respektem dla wszystkich jej zróżnicowań,
wraz z tymi, jakie wynikają z różnorodności systemów
politycznych, jeśli Europa w swoim życiu społecznym
zacznie rozumować z całą mocą, jaką zawierają niektóre
zasady Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
Europejskiej Deklaracji Praw Człowieka czy Akt Końcowy
KBWE, jeśli Europa w swoim życiu religijnym zechce
działać z należnym uznaniem i szacunkiem dla Boga,
w którym ma swe uzasadnienie wszelkie prawo i wszelka
sprawiedliwość, jeśli Europa na nowo otworzy swe bramy
dla Chrystusa i nie będzie się bała otworzyć dla Jego
zbawczej mocy granic państw, systemów ekonomicznych
i politycznych, rozległych dziedzin kultury, cywilizacji
i rozwoju (por. przemówienie podczas inauguracji pontyfi
katu), nad jej przyszłością nie zapanuje niepewność
i lęk, lecz otworzy się ona na nowy etap życia, zarówno
wewnętrznego, jak i zewnętrznego, etap dobroczynny
i decydujący dla całego świata, ciągle zagrożonego przez
chmury wojny i możliwy huragan zagłady atomowej.
5. W tym momencie przychodzą mi na myśl imiona
wielkich ludzi, mężczyzn i kobiet, którzy uświetnili ten
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kontynent swoim geniuszem, swoimi zdolnościami
i cnotami. Jest to tak liczny zastęp myślicieli, uczonych,
artystów, badaczy, wynalazców, mężów stanu, apostołów
i świętych, że nie sposób ich wymienić. Stanowią oni
pobudzające dziedzictwo przykładu i ufności. Jeszcze
dziś Europa zachowuje nieporównywalne rezerwy
energii ludzkich, zdolne ją zasilać i podtrzymywać w tym
historycznym dziele odrodzenia kontynentalnego i służby
ludzkości.
Miło mi jest tu wspomnieć, z całą prostotą, siłą ducha
Teresy od Jezusa, której pamięć chciałem szczególnie
uczcić w czasie tej podróży, a także wielkoduszność
Maksymiliana Kolbego, męczennika miłości w obozie
koncentracyjnym w Oświęcimiu, którego ostatnio kanonizowałem.
Ale szczególną myśl chcę poświęcić patronom
Europy: świętym Benedyktowi z Nursji oraz Cyrylowi
i Metodemu. Od pierwszych dni pontyfi katu nigdy nie
zaprzestałem podkreślać mojej troski o życie Europy
oraz wskazywać, jakie nauki płyną z ducha i z dzieła
„patriarchy Zachodu” i „dwu braci greckich”, apostołów
narodów słowiańskich.
Benedykt umiał łączyć rzymskość z Ewangelią,
poczucie uniwersalności i prawa z wartością Boga i osoby
ludzkiej. Jego słynne hasło ora et labora - „módl się
i pracuj” - stało się ważną po dziś dzień regułą równowagi
osobowej i społecznej, zagrożonej przewagą „mieć” nad
„być”.
Święci Cyryl i Metody umieli wyprzedzić pewne
zdobycze, które Kościół w pełni sobie przyswoił dopiero
w czasie Soboru Watykańskiego II, jeśli chodzi o wcielenie
orędzia ewangelicznego w poszczególne kultury,
poprzez przyjęcie języka, obyczaju i ducha plemienia
z zachowaniem całej ich wartości. A dokonali tego
w wieku IX z aprobatą i poparciem Stolicy Apostolskiej,
inicjując w ten sposób ową obecność chrześcijaństwa
wśród ludów słowiańskich, która trwa niezniszczalna po
dziś dzień, pomimo wszelkich przeciwności i zmiennych
kolei losu. Tym trzem patronom Europy poświęciłem
pielgrzymki, dokumenty papieskie i publiczne akty kultu,
prosząc ich o opiekę nad kontynentem i wskazując
nowym pokoleniom na ich myśl i ich przykład.
Kościół jest świadom miejsca, które mu przypada

w duchowej i ludzkiej odnowie Europy. Nie żądając dla
siebie pozycji, jakie zajmował w przeszłości i które nowe
czasy uważają za całkowicie przezwyciężone, Kościół,
jako Stolica Apostolska i jako wspólnota katolicka, gotów
jest służyć, gotów jest dać swój wkład w dążenie do
osiągnięcia autentycznego dobrobytu materialnego,
kulturalnego i duchowego narodów. Dlatego Kościół,
także na płaszczyźnie dyplomatycznej, jest poprzez
swoich obserwatorów obecny przy różnych instytucjach
wspólnotowych niepolitycznych; dlatego utrzymuje możliwie jak najszersze stosunki dyplomatyczne z państwami;
dlatego uczestniczył w charakterze członka w konferencji
helsińskiej i w podpisaniu jej doniosłego Aktu Końcowego,
podobnie jak w posiedzeniach w Belgradzie i w Madrycie;
to ostatnie właśnie dzisiaj wznawia swoje prace i pod jego
adresem kieruję najlepsze życzenia w tej chwili niełatwej
dla Europy.
Ale przede wszystkim chodzi tu o życie Kościoła,
powołanego do kontynuowania swojego świadectwa
służby i miłości, by przez to przyczynić się do
przezwyciężenia obecnych kryzysów kontynentu, jak
miałem sposobność powtórzyć ostatnio w przemówieniu
do sympozjum Rady Konferencji Biskupów Europy (5
października 1982).
6. Pomoc Boża jest z nami. Towarzyszy nam
modlitwa wszystkich wiernych. Obecna jest wśród nas
dobra wola wielu ludzi nieznanych, budowniczych pokoju
i postępu, stanowiąc gwarancje, że to orędzie skierowane
do narodów Europy padnie na ziemię żyzną.
Jezus Chrystus, Pan historii, trzyma przyszłość
otwartą dla szlachetnych i wolnych decyzji tych wszystkich,
którzy przyjmując łaskę dobrego natchnienia, zaangażują
się w stanowcze działanie na rzecz sprawiedliwości
i miłości pod znakiem pełnego szacunku dla prawdy i dla
wolności.
Powierzam te myśli Najświętszej Pannie, ażeby im
błogosławiła i by je uczyniła owocnymi. Pomny zaś na
cześć, którą się oddaje Matce Boga w tylu sanktuariach
Europy, od Fatimy do Ostrej Bramy, od Loreto do
Częstochowy, błagam Ją, by przyjęła modlitwy tylu serc:
żeby dobro było nadal radosną rzeczywistością w Europie
i żeby Chrystus zawsze łączył nasz kontynent z Bogiem.
ѥ

Zwracam moje spojrzenie ku Europie jako kontynentowi, który dał największy wkład w rozwój świata,
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I gdy składam dzięki Panu, że zechciał oświecić ten kontynent światłem Ewangelii
od samych początków apostolskiego przepowiadania,
nie mogę przemilczeć sytuacji kryzysowej, w jakiej się on znajduje
na progu trzeciego tysiąclecia ery chrześcijańskiej.
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Pius X

ENCYKLIKA PASCENDI DOMINICI GREGIS
do ateizmu naukowego i dziejowego, który polega już na
pozytywnym przeczeniu: na podstawie przeto jakiego prawa
rozumowania, od tego, że się nie wie, czy Bóg brał udział
w dziejach rodzaju ludzkiego, czy też nie - przechodzi się
do wyjaśnienia tych dziejów z pominięciem Boga zupełnym,
jakby istotnie nie brał w nich udziału - niech zrozumie, kto
może. To przecież uznają i za niewzruszone poczytują, że
wiedza i dzieje mają być ateistyczne; w ich zaś granicach
może być miejsce tylko dla zjawisk, z wyrzuceniem
zupełnym Boga i wszystkiego, co jest Boże.
Co zaś należałoby sądzić na podstawie tej najniedorzeczniejszej doktryny o Najświętszej Chrystusa
Osobie, co o tajemnicach Jego życia i śmierci, co również
o Zmartwychwstaniu i o Wstąpieniu na niebiosa, zaraz to
dokładnie zobaczymy.
I. Modernista – Filozof
Zasada i fundament: agnostycyzm
(rozum nie wychodzi poza poznanie fenomenów,
dlatego też nie można poznać Boga)
6. Jeżeli przeto zacząć od filozofa, to moderniści upatrują
całą podstawę filozofii religijnej w tej doktrynie, którą
zwą agnostycyzmem. Wedle niego rozum ludzki jest
całkowicie zamknięty w dziedzinie zjawisk, to znaczy
tyleż, co powiedzieć: w tym, co jest widocznie, i w takiej
postaci, w jakiej jest widoczne; ani z prawa, ani z władzy
przyrodzonej nie może on wyjść z tych granic. Dlatego
nie jest mocen podnieść się do Boga, ani poznać Jego
istnienia, nawet za pomocą rzeczy widzialnych. Stąd
zaś wnioskuje się że Bóg nie może być w żaden sposób
bezpośrednim przedmiotem wiedzy; co się zaś tyczy
dziejów, to bynajmniej Bóg nie może być uważany za
podmiot historyczny.
Jeżeli to przyjąć, łatwo każdy zrozumie, co się stanie
z teologią naturalną, z motywami wierzenia, z objawieniem
zewnętrznym. To wszystko moderniści odrzucają zupełnie
i zaliczają do intelektualizmu, śmiesznego wedle nich
systemu, już od dawna zamarłego. Nie powstrzymuje ich
to bynajmniej, że tak okropne błędy były już przez Kościół
najwyraźniej potępione. Albowiem Sobór Watykański tak
postanowił: „Ktoby powiedział, że Bóg jeden i prawdziwy,
Stwórca i Pan nasz, nie może być na pewno poznany
przyrodzonym rozumu ludzkiego światłem, przez to co
jest uczynione, niech będzie potępiony”6. A także: „Ktoby
powiedział, że nie może to być, albo że nie wypada,
iżby człowiek miał być przez objawienie Boże pouczany
o Bogu i o czci, jaka Mu ma być oddawana, niech będzie
potępiony”7 . A wreszcie: „Ktoby powiedział, że objawienie
Boże nie może być podane do wierzenia za pomocą znaków
zewnętrznych, i że dlatego ludzie mogą być skłaniani do
wiary jedynie przez wewnętrzne przeświadczenie każdego
lub natchnienie prywatne, niech będzie potępiony”8 .
Na jakiej zaś podstawie moderniści przechodzą od agnostycyzmu, który jest tylko prostym stanem nieświadomości,
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Immanentyzm życiowy: religia jest podświadomym
uczuciem wynikającym z potrzeby czegoś boskiego
7. W rzeczywistości agnostycyzm stanowi w nauce
modernistów zaledwie część negatywną; część pozytywna
zaś zawiera się całkowicie w immanencji życiowej. Od
jednej do drugiej przechodzą oni w ten sposób.
Religia, czy ona będzie naturalna, czy nadprzyrodzona,
na równi z każdą rzeczywistością, wymaga pewnego
wyjaśnienia. Otóż po usunięciu teologii naturalnej, po
zamknięciu drogi do objawienia przez odrzucenie motywów
wierzenia, po zaprzeczeniu nawet zupełnym wszelkiego
objawienia zewnętrznego, rzeczą staje się zrozumiałą,
że na próżno szukamy wyjaśnienia poza człowiekiem.
Pozostaje więc jedno: szukać go w człowieku samym;
że zaś religia nie jest w rzeczywistości czym innym, jego
pewną formą życiową, toteż wyjaśnienie powinno właśnie
się znaleźć w życiu człowieka. Na tym właśnie polega
zasada immanencji religijnej. Dalej, pierwsze niejako
poruszenie wszelkiego objawu życiowego, do którego
zalicza się też i religia - wedle tego, co już powiedziano
- należy zawsze upatrywać w pewnej potrzebie czyli
pobudce: początki zaś same tego objawu, jeżeli ściślej
mowa o życiu, spoczywają w pewnym poruszeniu serca,
zwanym uczuciem. Toteż, skoro przemiotem religii
jest Bóg, wypada więc wnioskować, że wiara, która
jest początkiem i podstawą wszelkiej religii, powinna
spoczywać w pewnym uczuciu wewnętrznym, które znów,
ze swej strony, powstaje z pewnej potrzeby tego, co Boskie.
A że ta potrzeba objawia się tylko w pewnych określonych
i odpowiednich warunkach, sama przez się więc nie należy
do dziedziny samowiedzy. W zasadzie spoczywa ona pod
nią, czyli wedle wyrażenia zapożyczonego od filozofii
modernistycznej, w podświadomości, gdzie są ukryte jej
korzenie, dla ducha zupełnie niedostępne.
Jeżeli się zapytać, w jakiś sposób, od tej potrzeby bóstwa,
którą człowiek ma sam w sobie odczuwać, przechodzi się
nareszcie do religii - na to moderniści tak odpowiadają:
nauka i dzieje zawarte są między dwoma słupami granicznymi; jeden z nich jest zewnętrzny, a jest nim świat
widzialny; drugi jest wewnętrzny, a jest nim samowiedza.
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Gdy nauka i dzieje dotrą do jednego z nich nie mogą już
posuwać się dalej, poza tymi bowiem granicami leży już
niepoznawalne. Wobec tego niepoznawalnego, czy ono
jest na zewnątrz człowieka, poza światem widzialnym,
czy też ono ukrywa się wewnątrz, w podświadomości,
potrzeba bóstwa w duszy skłonnej do religii, bez żadnego
poprzedniego aktu rozumowego - jak zapewnia fideizm wywołuje pewne specjalne uczucie. To uczucie ma to do
siebie, że zawiera w sobie samą rzeczywistość Boską już
to jako przedmiot, już to jako przyczynę wewnętrzną i do
pewnego stopnia łączy człowieka z Bogiem. To jest wedle
modernistów wiara i w tak rozumianej wierze początek
religii.
Pojęcie Objawienia: pojęcie samouświadomienia
i objawienia są równoznaczne
8. Na tym jednak nie koniec filozofowania, czy raczej
bredzenia. W powyższym bowiem uczuciu moderniści
nie tylko upatrują wiarę, lecz twierdzą, że i objawienie
ma swe miejsce przy wierze i w wierze samej, takiej, jak
oni ją pojmują. Cóż bowiem w rzeczywistości pozostawia
się objawieniu? Czyż może nie jest to objawieniem,
a przynajmniej podstawą objawienia owo uczucie religijne,
które się objawia w samouświadomieniu? Czyż nie jest
objawieniem także ukazanie się duszom, jakkolwiek
jeszcze niewyraźne, Boga w tym uczuciu religijnym?
Dodają też, że skoro Bóg jednocześnie jest przedmiotem
i przyczyną wiary, to objawienie jest zarówno od Boga,
jak i przez Boga; to znaczy ma ono Boga zarówno jako
objawiającego, oraz jako objawionego. Stąd też, Czcigodni
Bracia, to najniedorzeczniejsze twierdzenie modernistów,
jakoby każdą religię, zależnie od różnego względu pod
którym jest rozpatrywana, należy uznać jednocześnie i za
naturalną i za nadnaturalną. Stąd pomieszanie przez nich
znaczenia samowiedzy i objawienia. Stąd, wedle nich,
prawo jakoby samoświadomość religijna okazywała się być
zasadą ogólną, całkowicie na równi będącą z objawieniem,
której ulegać mają wszyscy, nawet najwyższa w Kościele
władza, kiedy naucza lub stanowi prawa w sprawie kultu
i karności.
Konsekwencje historyczne: zniekształcenie
historycznych zjawisk (np. życia Chrystusa)
9. Nie dałoby się atoli dokładnego pojęcia o powstawaniu
wiary i objawienia, jak je pojmują moderniści, gdyby się nie
zwróciło uwagi na jeden punkt wielkiej wagi, ze względu
na konsekwencje historyczno - krytyczne, które oni z niego
wyprowadzają.
Abowiem niepoznawalne, o którym opowiadają, nie
przedstawia się wierze, jako coś oderwanego i nagiego;
owszem, jest ono połączone ściśle z pewnym zjawiskiem,
które jakkolwiek by należało do dziedziny wiedzy lub
dziejów, jednakże pod pewnym względem przekracza ich
granice. Takim zjawiskiem może być jakikolwiek objaw
przyrody, zawierający w sobie coś tajemniczego; może też
nim być jakiś człowiek, którego charakter, czyny, słowa,
zdają się nie zgadzać ze zwykłymi prawami dziejów. Wtedy
zaś wiara, pociągnięta przez niepoznawalne, tkwiące
w zjawisku, opanowuje całe zjawisko i przesiąka je niejako
własną swą żywotnością. Stąd zaś wypływają dwa skutki.
Po pierwsze, pewna przemiana zjawiska, mianowicie
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przez jego podniesienie, jego własną rzeczywistość,
jakoby dla lepszego dostosowania go, jako materii,
do formy boskiej, jaką mu wiara chce nadać. Po wtóre,
zachodzi tu, jeżeli można tak powiedzieć, rodzaj odmiany
zjawiska stąd pochodzącego, że wiara, wyjąwszy to
z pod warunków czasu i przestrzeni, nadaje mu to przede
wszystkim wówczas, gdy idzie o zjawisko z przeszłości,
i to o tyle łatwiej, o ile ta przeszłość jest odleglejsza.
Z tego podwójnego wypadku wyciągają moderniści dla
siebie znów dwa prawa, które po dołączeniu do trzeciego,
zaczerpniętego z agnostycyzmu, tworzą jakby podstawy
ich krytyki historycznej. Przykład wzięty z osoby Chrystusa
rzecz wyjaśni. W osobie Chrystusa, powiadają, wiedza
i dzieje nie znajdują nic poza człowiekiem. A więc w imię
prawa pierwszego, opartego na agnostycyzmie, należy
z jego dziejów usunąć wszystko, co tylko tchnie bóstwem.
Dalej, na podstawie drugiego prawa dziejowa postać
Chrystusa przemieniona jest przez wiarę; a przeto należy
usunąć z Jego dziejów wszystko, co Go wynosi ponad
dane dziejowe. Wreszcie, ta jasna osoba Chrystusa została
przez wiarę odmieniona; należy więc z Jego dziejów usunąc
nadto słowa, czyny - i w ogóle wszystko, to, co bynajmniej
nie odpowiada Jego charakterowi, Jego położeniu, Jego
wychowaniu, miejscu i czasowi, w którym żył. Dziwnym
wyda się, niewątpliwie, ten sposób rozumowania: taka jest
jednak krytyka modernistów.
„Wiara” modernistyczna:
religia jest owocem przyrody
10. Tak więc uczucie religijne, które w sposób powyższy
wytryskuje z ciemnych głębin podświadomości przez
immanencję życiową, jest zarodkiem każdej religii jako
też gruntem tego wszystkiego, cokolwiek było lub będzie
w religii. To uczucie, z początku niewyraźne i bezkształtne,
powoli rozwinęło się pod wpływem onej tajemniczej
przyczyny, od której ma początek, i równocześnie
z postępem życia ludzkiego, ktorego, jak powiedziano,
przedstawia niejako formę. Tak powstały wszystkie religie,
nawet nadprzyrodzona: są one, mianowicie, prostym
wypływem onego uczucia religijnego. Niech się nikt nie
spodziewa, żeby dla religii katolickiej miał tu być wyjątek;
stawia się ją na równi ze wszystkimi innymi. Jej kolebką
była samoświadomość Chrystusa, męża o najbardziej
wybranym charakterze, któremu nie było i nie będzie nigdy
równego: tu się ona zrodziła, nie z żadnej innej podstawy,
lecz jedynie z immanencji życiowej.
Podziw ogarnia człowieka, zaiste, wobec takiej czelności
w twierdzeniu, takiej łatwości w bluźnieniu. A jednakże,
Czcigodni Bracia, nie sami tylko niedowiarkowie
wygłaszają takie okropności: ludzie katoliccy, owszem
nawet kapłani, i to liczni, wypowiadali to szumnie;
a jednocześnie pochlebiają sobie, że za pomocą takich
niedorzeczności odnawiają Kościół! Idzie tu już nie o błąd
dawniejszy, który przyznawał ludzkiej naturze pewne
niejako prawo do porządku nadprzyrodzonego. Posunięto
się dalej: w człowieku Chrystusie, tak samo, jak i w nas,
nasza święta wiara nie jest niczym innym jeno własnym,
samorzutnym wytworem przyrodzenia. Czy może być,
zaprawdę, coś skuteczniejszego do obalenia wszelkiego
porządku nadprzyrodzonego? Dlatego też z największą
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słusznością postanowił Sobór Watykański: „Gdyby kto
rzekł, że człowiek nie może być działaniem Boskim
podniesiony do poznania i udoskonalenia, które sięgają
ponad stan natury, lecz że on raczej z siebie samego
wytrwałym postępem może i powinien w końcu dojść do
osiągnięcia całej prawdy i dobra, niech będzie potępiony”9
Wpływ rozumu na wiarę:
rozmyślać nad uczuciami religijnymi
11. Dotąd wszakże, Czcigodni Bracia nie wiedzieliśmy
jeszcze, jakie też miejsce pozostawia się tu rozumowi.
Wedle bowiem modernistów i on także ma swój udział
w akcie wiary. Należy poznać w jaki to sposób ma się
dziać.
W onym uczuciu, powiadają - o którym już wielokrotnie
wspominaliśmy - dlatego właśnie, że to jest uczucie,
a nie poznanie, Bóg wprawdzie staje przed człowiekiem;
jednakże w tak nieokreślonej postaci, że w rzeczywistości
wcale, albo przynajmniej bardzo mało odróżnia się od
samego człowieka. Konieczne jest przeto, aby to uczucie
zostało opromienione pewnym światłem, iżby Bóg wystąpił
wyraźniej, a mianowicie w pewnej odrębności od podmiotu.
Tu leży zadanie rozumu, zdolności myślenia i analizowania,
którymi człowiek się posługuje, ażeby wyłożyć naprzód
w zrozumiałych wyobrażeniach, a następnie w wyrażeniu
słownym te zjawiska życiowe, których sam jest widownią.
Stąd utarte wyrażenie modernistów: człowiek musi
przemyśleć swą wiarę.
Rozum przeto przychodzi uczuciu z pomocą, zniża się
do niego, pracuje w nim na podobieństwo malarza, który
odnajduje wyblakłe linie rysunku na starym płótnie, aby
je przez odświeżenie wydobyć. Tak przynajmniej brzmi
porównanie, użyte przez jednego z wodzów modernizmu.
W tej zaś pracy rozum idzie drogą podwójną.
Po pierwsze, aktem naturalnym i samorzutnym oddaje
rzecz w prostym i zwykłym twierdzeniu; następnie zaś,
przy pomocy refleksji i zastanawiania się, czyli, jak mówią,
wypracowując myśl, wykłada on formę początkową
w zdaniu drugorzędnym, pochodnym wprawdzie od
onego pierwotnego prostego, lecz już bardziej określonym
i wyraźniejszym. Te zaś zdania drugorzędne, po następnym
stwierdzeniu przez Kościół, tworzą dogmat.
„Dogmat” według modernistów
12. W ten sposób w rozpatrywaniu zasad modernistów
doszliśmy do punktu głównego, a mianowicie do kwestii
powstawania dogmatów i ich natury. Dogmat bowiem,
według nich, bierze początek z pierwotnych form prostych,
które pod pewnym względem są niezbędne do wiary:
gdyż objawienie, żeby było prawdziwe, wymaga jasnej
świadomości Boga w sumieniu; sam zaś dogmat, jak
usiłują dowieść, zawiera się w formach drugorzędnych.
Aby zaś lepiej pojąć naturę dogmatów, przede wszystkim
należy wyrozumieć, jaki zachodzi stosunek między formami
religijności na uczuciem religijnym ducha ludzkiego. To zaś
łatwo pojmie każdy, kto zważy, że celem owych form nie
jest nic innego, jak tylko podanie wierzącemu sposobu,
ażeby sobie zdał sprawę ze swej wiary. Są więc one
ogniwem pośrednim między wierzącym a jego wiarą:
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w stosunku do wiary są niedostatecznym wyrażeniem
tejże - a więc symbolami; w stosunku do wierzącego są
jedynie narzędziami.
Wobec tego formy nie mogą zawierać bezwzględnej
prawdy: albowiem - jako symbole są tylko wyobrażeniami
prawdy, które się powinny zastosować do uczucia
religijnego w stosunku do człowieka; jako zaś narzędzia
- są biernymi przewodnikami prawdy, które powinny się
również zastosować do człowieka, o ile mamy na uwadze
jego stosunek do uczucia religijnego.
Ewolucja dogmatów: zmienność dogmatów
podporządkowanych uczuciom religijnym
Przedmiot owego uczucia religijnego, którego treścią
jest absolut, posiada wielorakie objawy, pod którymi nam
się kolejno przedstawia. Podobnie i wierzący może się
znajdować w podobnych warunkach i okolicznościach
pod tym względem. Wskutek tego formy, które zwiemy
dogmatami, podlegają wahaniom - a co za tym idzie
i zmienności. W ten sposób droga otwarta do wewnętrznej
ewolucji dogmatu. Oczywiście jest to zbiór najrozmaitszych
sofizmatów, które są zdolne wszelką religię nie tylko
poderwać, ale nawet zrujnować!
13. Co więcej, moderniści usilnie dowodzą, co zresztą
i z innych ich twierdzeń wynika, że dogmat nie tylko
się może, ale powinien rozwijać i zmieniać. Albowiem
jedną z podstawowych ich zasad jest tzw. immanentyzm
życiowy, mianowicie to, że formy religijne, aby były istotnie
religijnymi, a nie tylko spekulacją teologiczną, powinny
być żywotne i powinny żyć życiem uczucia religijnego.
To zaś nie w ten sposób należy rozumieć, jakoby te
formy - o ile są li tylko tworem wyobraźni - wytworzone
były dla wzniecenia uczucia religijnego, gdyż ich
powstanie, liczba, nawet jakość niewiele tu znaczą; lecz
w ten sposób, iż uczucie religijne, zmieniając je w miarę
potrzeby, życiowo je sobie przyswaja. Mianowicie - innymi
słowy - potrzeba, by serce przyjęło ową formę pierwotną
i ją usankcjonowało; po czym, by praca pod kierunkiem
tegoż serca stworzyła formy drugorzędne. Wynika stąd,
że te formy, by się stały życiowymi, muszą koniecznie
być zastosowane w sposób stały tak do wiary samej, jak
i do wierzących. Przeto, jeśliby z jakiejkolwiek przyczyny
ustało to przystosowanie, musiałyby formy utracić swoją
treść pierwotną i uległyby zmianie. Ponieważ, dalej,
charakter owych form dogmatycznych jest tak niestały
i chwiejny, nic dziwnego, że moderniści nie przywiązują do
nich wielkiej wagi; przeciwnie zaś, o niczym tak nie mówią
i nic tak nie wynoszą, jak uczucie religijne i życie religijne.
Stąd zuchwale zarzucają Kościołowi, że wszedł na błędną
drogę, że nie umie odróżnić religijnej i moralnej siły
dogmatu od jego zewnętrznej formy; że dalej, trzymając
się uparcie i bezmyślnie czczych formułek, samą wiarę
naraża na zgubę.
Ślepi zaiste i ślepych wodzowie - nadęci zarozumiałą
wiedzą, doszli oni do tej przewrotności, iż z gruntu
wywracają niezmienne określenie prawdy, oraz samą
treść religii, tworzą natomiast system, „w którym wiedzeni zarozumiałą i przewrotną żądzą nowości, nie
szukają prawdy tam, gdzie ona istotnie się znajduje,
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ale, odrzuciwszy świętą i apostolską Tradycję, chwytają
się innych próżnych, beznadziejnych, niepewnych nauk
którymi oni - sami próżni - usiłują obronić i osłonić prawdę”10 .
II. Modernista - Wierzący
Doświadczenie religijne: wierzący poznaje Boga
przez wewnętrzne natchnienie
14. Takim jest, Czcigodni Bracia, modernista filozof. Teraz
przechodzimy do modernisty, jako człowieka wierzącego.
Jaka tego różnica między modernistą filozofującym
a wierzącym? Różnica ta, że filozof przypuszcza
wprawdzie rzeczywistość pierwiastka Bożego jako
przedmiot wiary, lecz ta rzeczywistość znajduje się jedynie
w duszy wierzącego, t.j. jako przedmiot uczucia i afirmacji,
a wskutek tego nie przekracza zakresu fenomenów; gdy
tymczasem modernista wierzący uznaje i ma za pewne to,
iż rzeczywistość pierwiastka Bożego sama w sobie istnieje
i nie jest wytworem wierzącego. Gdy zaś kto się go zapyta,
na czym polega ta pewność, odpowie, że na osobistym
każdego człowieka doświadczeniu.
W czym choć odstępują od założeń racjonalistycznych, to
jednak wpadają w błędy protestantów i pseudo-mistyków.
Tak bowiem rozumują: w uczuciu religijnym - jeśli je głębiej
zbadamy - wykryjemy łatwo pewną intuicję serca, przez
którą człowiek bez żadnego pośrednictwa doświadcza
rzeczywistości pierwiastka Bożego i w ten sposób powstaje
pewność o istnieniu Boga, jak również o jego działaniu
wewnątrz i na zewnątrz człowieka, pewność, która
o wiele przewyższa wszelkie pewniki naukowe. I to jest
owo prawdziwe doświadczenie, przewyższające wszelkie
doświadczenie rozumowe.
Przyczyną zaś tego, że czasami ci i owi - racjonaliści pogardzają ową pewnością i przeczą jej istnieniu, jest to,
że oni nie chcą stworzyć wokół takiej atmosfery duchowej,
która jest niezbędną do wywołania doświadczenia. Według
modernistów, gdy ktokolwiek to doświadczenie osiągnie,
staje się prawdziwie wierzącym.
Wszystkie religie są prawdziwe, ponieważ są one autentycznymi wyrazami różnych doświadczeń religijnych.
Jak to wszystko dalekie od nauki katolickiej! Już zarodki
tych błędów widzieliśmy w błędach potępionych przez
Sobór Watykański.
Jak wszystko to wraz z powyższymi błędami prostą drogą
prowadzi do ateizmu, o tym powiemy później. Tymczasem
zaś należy zauważyć, że teoria o doświadczeniu religijnym,
połączona z teorią symbolizmu, prowadzi do uznania
wszelkiej religii nawet pogańskiej za prawdziwą. Czyż
bowiem w każdej innej religii nie spotykamy tego rodzaju
doświadczeń? Wielu się na to zgadza. A jeśli tak, to jakim
prawem moderniści przeczą prawdziwości doświadczenia
jakie znajdujemy np. w religii mahometańskiej; dlaczego
prawdziwe doświadczenia mają być własnością jednych
tylko katolików? I tu moderniści nie przeczą: jedni skrycie,
inny otwarcie wyznają, że wszelkie religie są prawdziwe.
Że inaczej myśleć nie można - to oczywista. Albowiem
na jakiej podstawie mogą oni zarzucać tej lub owej religii
fałsz, jeśli chcą zostać ze swoimi zasadami w zgodzie?
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Oto dlatego, że fałszywe jest albo uczucie religijne, albo
forma przez umysł wytworzona. Otóż uczucie religijne jest
zawsze jedno i to samo, choć niekiedy mniej lub więcej
niedoskonałe; co zaś do formy, to aby była prawdziwą,
wystarcza, iżby odpowiadała uczuciu religijnemu
i człowiekowi wierzącemu bez względu na stopień jego
umysłowego rozwoju. Co najwyżej, mogliby moderniści
utrzymywać to jedno, że religia katolicka z pośród różnych
religii ma więcej prawdy, gdyż jest żywotniejsza, i że
zasługuje bardziej, niż inne, na miano chrześcijańskiej,
gdyż lepiej odpowiada początkom chrystianizmu.
Dla każdego jest to oczywiste, że takie wnioski a nie inne
wynikają z powyższych przesłanek. Zadziwia szczególniej
to, że są wierni a nawet kapłani, którzy choć brzydzą się
tym wszystkim (tak chcemy wierzyć), to jednak postępują,
jak gdyby to aprobowali. Albowiem nauczycielom tych
błędów takie oddają pochwały, takie publiczne honory, że
każdy łatwo może mniemać, iż te pochwały dotyczą nie
tyle ludzi (choć może są i tacy), ile raczej błędów, które
oni publicznie szerzą i starają się wszelkimi siłami rzucić
w masy.
Tradycja: przekazanie doświadczenia religijnego
(jeśli religia żyje, to jest prawdziwą religią)
15. Jest jeszcze coś innego w tej nauce, co się całkiem
sprzeciwia katolickiej prawdzie.
W rzeczy samej, przenoszą oni teorię doświadczenia do
Tradycji, wskutek czego Tradycja taka, jakiej się Kościół
dotychczas trzymał, obraca się w niwecz. Moderniści
bowiem rozumieją pod nazwą Tradycji udzielanie innym
jakiegoś pierwotnego doświadczenia w postaci opowiadania
przez pośrednictwo form intelektualnych. Dlatego też
przypisują tej formie oprócz przymiotu przedstawienia
tzw. reprezentacyjnego, także pewną władzę sugestywną.
Ta ostatnia służy do tego, by w wierzącym podnieść
uczucie religijne, może już wygasłe, by odnowić i ułatwić
powtórzenie dokonanego już przedtem doświadczenia,
by dalej, w niewierzącym zrodzić uczucie religijne oraz
dokonać doświadczenia. W ten sposób doświadczenie
religijne szerzy się łatwo wśród narodów nie tylko
współczesnych przez przepowiadanie, ale też i przyszłych,
już to przez książki, już przez tradycję ustną.
To zaś komunikowanie doświadczenia niekiedy zapuszcza
głębokie korzenie i żyje, czasami zaś natychmiast się
starzeje i ginie. A żyć - to dowód prawdy dla modernistów,
gdyż prawdę i życie uważają za jedno. Stąd znowu
wnioskują: wszystkie religie, które trwają, są prawdziwe,
bo nie żyłyby, gdyby nie były prawdziwymi.
Stosunek między nauką a wiarą:
jedna jest drugiej obca
16. Mamy tedy, Czcigodni Bracia, aż nadto danych, by
poznać dokładnie, jaki stosunek ustanawiają moderniści
między wiarą a nauką, rozumiejąc przez tę ostatnią także
i historię.
A najpierw, przedmiot wiary jest całkiem obcy dla przedmiotu
nauki, jeden od drugiego zupełnie oddzielony. Wiara
odnosi się tylko do tego, co nauka sama dla siebie uznaje
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za niepoznawalne. Stąd dla każdej osobne pole działania:
nauka obraca się w świecie fenomenów, gdzie nie masz
miejsca dla wiary; wiara przeciwnie, zajmuje się rzeczami
boskimi, które nauka całkiem ignoruje. Przeto oczywiście,
między wiarą i nauką nie może być nigdy starcia, bo, skoro
każda pozostaje w swym miejscu ich drogi spotkać się nie
mogą, ani też skrzyżować.
A jeśliby kto zarzucił, że przecież zdarzają się w świecie
widzialnym rzeczy, które wkraczają w dziedzinę wiary, jak
np. człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, to temu przeczą.
Bo, twierdzą oni, chociaż są to fenomeny, to jednak o ile
są przeniknięte życiem wiary, oraz o ile przez tę wiarę
zostały przemienione i odmienione wedle opisanego wyżej
sposobu - są wyjęte ze świata zmysłowego i przeniesione
do świata boskiego. Tak więc pytającemu dalej, czy
Chrystus prawdziwie cuda zdziałał i przyszłość przejrzał
w proroctwach, czy żył prawdziwie i wstąpił do niebios tak pytającemu zaprzeczy nauka, potwierdzi wiara. Mimo
to nie będzie między nimi walki ani sprzeczności: ten, co
przeczy, to filozof mówiący do filozofów i rozważający
Chrystusa jedynie w Jego rzeczywistości dziejowej; ten zaś,
co twierdzi, to wierzący wśród wierzących, rozważający
życie Chrystusowe, jako na nowo przeżywane przez wiarę
i w wierze.
Formuły wiary podporządkowane nauce:
sprzeczność dla nauczania katolickiego
17. Sądziłby jednak mylnie ten, ktoby z tego wszystkiego
wyprowadzał wniosek, że między nauką a wiarą nie ma
żadnej zależności. Co do nauki - to tak; inaczej jednak
rzecz się ma z wiarą, która ma ulegać nauce nie z jednego
ale z trzech powodów.
Pierwszy jest ten, że w każdym fakcie religijnym, z wyjątkiem
rzeczywistości pierwiastka bożego i doświadczenia, które
posiada o niej wierzący - wszystko inne, szczególniej zaś
formy religijne, nie wychodzi z zakresu fenomenów, a więc
nie jest wyodrębnione z dziedziny nauki. Może przeto
wierzący usunąć się ze świata, jeżeli zapragnie; skoro
jednak i jak długo pozostaje na świecie, nie może nigdy,
czy chce, czy nie chce, wyzwolić się z pod praw, badań,
sądów nauki czy też historii.
Po wtóre, chociaż powiedziano, że Bóg jest przedmiotem
jednej tylko wiary, to jednakże odnosi się to tylko do
rzeczywistości boskiej, nie zaś do idei Boga. Idea bowiem
Boga podlega nauce; gdyż rozwijając się w porządku
logicznym, jak twierdzą, dosięga absolutu i ideału. Stąd
filozofia czyli nauka poznawania idei Boga ma prawo ją
miarkować w jej ewolucyjnym rozwoju lub poprawiać, o ile
tego zajdzie potrzeba. Stąd wyrażenie modernistów, że
rozwój religijny powinien się zgadzać z rozwojem moralnym
i umysłowym, a nawet, jak naucza jeden z ich mistrzów,
powinien im ulegać.
Wreszcie, po trzecie, człowiek nie znosi w sobie żadnej
dwoistości, dlatego też wewnętrzna konieczność pcha
wierzącego do takiej wiary i nauki, iżby wiara nie odstępowała
od pojęcia, jakie nauka podaje o wszechświecie.
Okazuje się więc z tego, że nauka jest zupełnie niezależna
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od wiary, natomiast wiara, pomimo wszelkich tłumaczeń
o jej odrębności od nauki, podlega najzupełniej tej
ostatniej.
To wszystko, Czcigodni Bracia, stoi w zupełnej
sprzeczności z tym, co nam podał Nasz poprzednich, Pius
IX, nauczając, że „filozofia w rzeczach należących do religii
ma być służebnicą a nie panią, ma nie rozkazywać, w co
trzeba wierzyć, ale rozumym posługiwaniem obejmować,
nie dociekać tajemnic Bożych, ale je ze czcią i pokorą
rozważać”11 . Moderniści ten porządek całkiem wywracają.
Toteż do nich mogą być zastosowane te słowa naszego
poprzednika Grzegorza IX, które odnoszą się do kilku
ówczesnych teologów: „niektórzy wśród was, pociągnięci
duchem próżności, usiłują przekroczyć granice wskazane
przez Ojców Kościoła: naginając znaczenia Pisma
świętego do doktryn racjonalistycznej filozofii, do pysznego
okazywania swej wiedzy, ale nie ku pożytkowi słuchaczy...
Uwiedzeni różnością błędnych doktryn, zamieniają niejako
głowę na ogon, a królową usiłują poddać rozkazom
służebnicy”12 .
Dwulicowość modernistów
18. Jeszcze więcej światła rzuca na doktryny modernistów
ich postępowanie, które jest najzupełniej zgodne z ich
zasadami. Słuchając ich lub czytając, wydaje się, jakoby
byli sami z sobą sprzeczni, chwiejni i niepewni. Tymczasem
taktyka ta jest z góry nakreślona, a wypływa z ich założenia,
iż wiara i wiedza są sobie zupełnie obce. Na niejedno
zdanie w ich dziełach mógłby się śmiało każdy katolik
pisać, ale wystarczy odwrócić kartę, a będzie się zdawało,
że się czyta racjonalistę. Istotnie. Gdy kreślą dzieje, nie
wspominają nawet o bóstwie Jezusa Chrystusa, a z ambon
w świątyniach podnoszą je głośno. Jako historycy gardzą
Soborami i Ojcami Kościoła; a przy wykładzie katechizmu
cytują ich ze czcią należną. W egzegezie znowu odróżniają
egzegezę teologiczną i pasterską od egzegezy naukowej
i historycznej. Podobnie wychodząc z założenia, że nauka
wcale nie zależy od wiary, gdy rozprawiają o filozofii,
historii, krytyce, w przeróżny sposób - nie wstydząc się
pod tym względem iść w ślady Lutra, zdradzają swą
pogardę dla nauki katolickiej, Ojców Kościoła, Soborów
powszechnych, dla najwyższego urzędu nauczycielskiego
w Kościele; upominani i to, skarżą się, że się ich wolność
krępuje. Wreszcie, wyznając zasadę, że wiara winna
być podporządkowana nauce, otwarcie i przy każdej
sposobności napadają na Kościół i oskarżają go o to, iż
nie chce podporządkować swych dogmatów pod zdania
filozofów i dopasować się w tym względzie do ich
twierdzeń. To też usiłują odrzucić teologię dawniejszą a na
jej miejsce chcą wprowadzić inną nowożytną, bardziej
powolną mrzonkom filozofów.
Przypisy:
6. O Objawieniu, kan. 1.
7. Tamże, kan. 2.
8. O Wierze, kan. 3.
9. Objaw. kan. 3.
10. Encyklika „Singulari Vos”, nr 7, papież Grzegorz XVI.
11. Breve ad Ep. Wratislav. 15.06.1857 r.
12. Epistola ad Magistros theol. Paris 05.07.1223 r.
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Ks. Kard. Zenon Grocholewski

WYCHOWANIE DO MIŁOŚCI
Wychowanie drogą miłości

Pasterzu diecezji tarnowskiej,
Ekscelencje, Dostojni Profesorowie,
Przedstawiciele Władz,
Członkowie Tarnowskiego
Towarzystwa Naukowego,
Dyrektorzy szkół katolickich, szkół im. Jana Pawła II, szkół
Świętych i Błogosławionych oraz wszyscy obecni goście
na tym spotkaniu.
Dzisiejsze spotkanie zorganizowane przez Tarnowskie Towarzystwo Naukowe zgromadziło nie tylko środowisko naukowe Tarnowa, ale także Dyrekcje i przedstawicieli szkół
katolickich diecezji tarnowskiej, szkół noszących imię Jana
Pawła II oraz szkół imienia Świętych i Błogosławionych.
Są także obecne osoby odpowiedzialne za wychowanie
młodych pokoleń w różnych instytucjach i środowiskach
lokalnych. Wszystkich obecnych serdecznie witam i pozdrawiam, w imieniu własnym, jak również Kongregacji
Edukacji Katolickiej, której właściwa edukacja i wychowanie młodego pokolenia w duchu wartości chrześcijańskich
leży naprawdę na sercu.
Dlatego cieszę się, że jako prefekt wspomnianej Kongregacji mogę spotkać się z Państwem, by wyrazić uznanie
i wdzięczność za Wasz codzienny, pełen poświęcenia trud
wychowawczy na różnych odcinkach pracy formacyjnej
młodych osób. Zdaję sobie sprawę, że przyszłość naszej
ojczyzny w dużej mierze zależy od Waszej pracy, od trudu
włożonego w wychowanie młodego pokolenia.
W moim wystąpieniu pragnę zwrócić uwagę na kwestię
wychowania do wartości, koncentrując się na tej, która jest
najbardziej twórczą, na miłości.
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Dzisiaj panuje raczej tendencja sprowadzania edukacji do
nauczania, do przekazywania wiedzy i umiejętności, tym
bardziej, że ogromny postęp techniki wymaga coraz to
większych kwalifikacji w wykonywaniu różnych zawodów.
Takie podejście do sprawy jednak kryje w sobie zasadzkę. Wiedzę i umiejętności bowiem można wykorzystać zarówno dla dobra jak i dla zła. Czyż wspaniałych osiągnięć
wiedzy i techniki nie wykorzystano w naszych czasach do
wojen coraz bardziej okrutnych, do terroryzmu, do manipulowania ludźmi, do coraz bardziej wyrafinowanych niesprawiedliwości? A więc nie wystarczy nauczanie, trzeba
wychować człowieka, by chciał i umiał wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności dla dobra ludzkości, a nie dla
pomnażania zła.
Wychowanie do wartości jest więc fundamentalne w perspektywie prawdziwego dobra ludzkości. W wachlarzu
istotnych wartości, pragnę skupić się na tej, która dobrze
rozumiana zawiera i pobudza wszystkie inne oraz jest najbardziej twórczą, na miłości, na wychowaniu do miłości.
Problem jednak nie jest prosty, gdyż terminy „miłość” i „wychowanie” należą dzisiaj do słów najczęściej używanych
i także nadużywanych, którym przypisuje się zupełnie różne znaczenia.
Pole znaczeniowe słowa „miłość” jest bardzo szerokie. Kiedy wypowiada się to słowo, czyni się odniesienie do wielu
rzeczywistości: mówi się o miłości do ojczyzny, o umiłowaniu wykonywanego zawodu, o miłości między przyjaciółmi, pomiędzy rodzicami i dziećmi, pomiędzy rodzeństwem
i krewnymi, o relacji pomiędzy mężczyzną i kobietą. Słowo
„miłość” przyjmuje wiele różnych znaczeń, od uczucia do
upodobania, do pragnienia (woli) i nawet do określenia
tego co jawnie zaprzecza miłość.
Także słowo „wychowanie” przybiera różne znaczenia,
które rozciągają się od formacji zawodowej i technicznej
do zdobycia wiedzy, formacji moralnej, religijnej, aż do całościowego rozwoju osoby. Także tu mogą być znaczenia
zupełnie błędne, kiedy np. edukacja służy przygotowaniu
terrorystów, fałszerzy czy wznieceniu nienawiści. Ponadto,
pojęcie „edukacja” porusza rzeczywistość, która obejmuje nie tylko formalne struktury edukacji, jakimi są szkoły,
stowarzyszenia, ośrodki kulturowe, ale całą społeczność
cywilną w różnych płaszczyznach: państwa, rodziny, Kościoła.
W moim wystąpieniu pragnę zatrzymać się, jak powiedziałem, na potrzebie autentycznego wychowania do miłości,
wskazując na niektóre cechy charakterystyczne takiego
wychowania.
Wychowanie do miłości
W obliczu współczesnych wyzwań często zastanawiamy się nad znaczeniem wychowania. Raport Delorsa,
w 1997r.; wskazał cztery filary wychowania, cztery fundamentalne pojęcia, wokół których skupia się wychowanie:
nauczyć poznawać – nie tylko w sensie zdobywania wiedzy, ale także krytycznego myślenia, umiejętności pozna-
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wania; nauczyć działać – tak, by umieć kreatywnie działać we własnym środowisku; nauczyć żyć razem – w taki
sposób, aby uczestniczyć i współpracować z innymi we
wszystkich aktywnościach ludzkich; i wreszcie, co ma
szczególne znaczenie, nauczyć być. We wspomnianym
dokumencie wychowanie jest przedstawione jako „skarb”
dla ludzkości XXI wieku. Według autorów tego raportu, wychowanie musi przyczyniać się do rozwoju całościowego
każdego człowieka: ducha, ciała, umysłu, zmysłowości,
zmysłu estetycznego, osobistej odpowiedzialności i walorów duchowych. „W obliczu wielu wyzwań, które niesie
przyszłość – czytamy we wspomnianym raporcie – wychowanie jawi się jako niezbędny i cenny środek, który może
pozwolić na osiągnięcie naszego ideału pokoju, wolności,
sprawiedliwości społecznej” i ponadto „powinien odegrać
fundamentalną rolę w rozwoju osób i społeczności”. Cytowane słowa pokazują ogólne przekonanie, że wychowanie
może być „zwycięską kartą” dla popierania harmonijnego,
organicznego i autentycznego rozwoju, który nie pomija
dojrzałości osobowościowej młodego człowieka. Swego
czasu także światowy raport nt. edukacji 2000 UNESCO
podkreślił rolę i prawo do edukacji i do formacji dla wszystkich w ciągu całego życia.
To są bardzo piękne stwierdzenia. Niestety, rzeczywistość
jasno pokazuje, że istnieje kryzys wychowania, zwłaszcza
w wymiarze etycznym, moralnym, religijnym. Ponadto, rozdrobnienie wiedzy, które nie umie całościowo spojrzeć na
osobę, dezorientacja zarówno młodzieży, jak i rodziców,
trudności nauczycieli w byciu prawdziwymi wychowawcami potwierdzają poniekąd stwierdzenie znanego amerykańskiego pedagoga Postmanna, że nadszedł „koniec
wychowania”. Problemy w dziedzinie wychowania są wiernym odzwierciedleniem tych, które przeżywa nasze społeczeństwo. Już w latach trzydziestych holenderski historyk Huizinga stawiał pytanie na temat kryzysu cywilizacji,
a Charles Taylor mówił o „nieładzie cywilizacji”. Owocem
tego nieładu jest „człowiek w fragmentach”, podmiot osłabiony, który nie jest w stanie połączyć w jedność różnych
aspektów życia.
Stwierdzenia dotyczące dzisiejszej rzeczywistości pokazują sprzeczności, jakie przeżywa współczesny człowiek.
Inaczej, niż mogłoby się wydawać, kres ideologii XX wieku stawia w centrum, z jeszcze większą dramatycznością,
pytanie o człowieka i model życia, do którego miałby on
się dostosować. Jest faktem niezaprzeczalnym, że na tle
ogromnego rozwoju, człowiek naszej epoki doświadcza
jeszcze większych trudności z określeniem swej tożsamości. Sobór Watykański II bardzo dobrze opisał tę sytuację.
Na pytanie: „Czym jest człowiek?” odpowiada: „wiele wydał on i wydaje o sobie opinii; różnych i nawet przeciwstawnych, w których często bądź wywyższa siebie jako
absolutną normę, bądź poniża się aż do rozpaczy, skutkiem czego trwa w niepewności i niepokoju.”
Cytowany już raport Delorsa wskazuje na nauczenie „bycia” jako istotny element wychowania. To zadanie odsyła
do kwestii fundamentalnej – antropologicznej. Podmiotem
i przedmiotem wychowania jest człowiek, zatem wychowanie musi dążyć do tego, by człowiek coraz bardziej stawał
się człowiekiem. Wychowanie streszcza się w procesie
wzrostu człowieka ku stawaniu się coraz bardziej osobą,
a więc w istocie rzeczy coraz bardziej sobą, przeżywając
wszystkie relacje zgodnie ze swą prawdziwą naturą.
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Możemy zapytać, jaka jest prawdziwa natura człowieka?
Na jakim fundamencie bazują jego relacje? Jakie jest najgłębsze pragnienie serca ludzkiego?
„Czy pomimo wszystko otrzymałeś to, czego chciałeś od
tego życia? Tak. A czego chciałeś? Aby móc być kochanym i czuć się kochanym na ziemi”. Tak napisał amerykański poeta Raymund Caver przed swoją śmiercią w 1988,
w pięćdziesiątym roku życia, wyrażając pragnienie, do
którego dąży każdy człowiek, by czuć się w pełni zrealizowanym: mieć zdolność do ofiarowywania i przyjmowania
miłości.
Rzeczywiście „Bóg jest miłością” (1J 4,16). Człowiek,
stworzony na obraz i podobieństwo Boże (Rdz 1,26-27;
5, 1; Mdr 2,23; Jk 3,9), jest uczyniony, by doświadczać
miłości i by miłować. Stąd, sługa Boży Jan Paweł II, w swej
pierwszej encyklice Redemptor hominis (4 marca 1979),
napisał: „Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek
pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest
pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli
nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego
uczestnictwa. [...] W tym wymiarze człowiek odnajduje
swoją właściwą wielkość, godność i wartość swego człowieczeństwa” (n. 10a). Rok później, w encyklice Dives in
misericordia (30 listopada 1980), Jan Paweł II wskazał na
miłość jako na „ową głębszą [w stosunku do sprawiedliwości] moc”, która kształtuje „życie ludzkie w różnych jego
wymiarach” (n 12c). Gdzie indziej dodał: „Miłość głęboko
odczuwana i efektywnie ukazywana w konkretnych działaniach, indywidualnych i wspólnotowych, jest siłą motoryczną, która pobudza człowieka do bycia prawdziwym z sobą
samym”, poza tym, że jest dobroczynną dla innych.
Jeśli potrzebą człowieka jest kochać i być kochanym, aby
realizował swoją egzystencję, to o jakiej miłości mówimy?
Określenie „miłość”, jak zaznaczyłem na początku, posiada szerokie pole semantyczne. Wśród wielości znaczeń –
jak przypomina Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est
(25grudnia 2005)– pojawia się jako archetyp miłości par
excellence miłość pomiędzy mężczyzną i niewiastą. W antycznej Grecji taką miłość nazwano mianem eros. W tradycji biblijnej i chrześcijańskiej jest podkreślony aspekt ofiarniczy miłości, używając terminu agape. Głęboka jedność
eros i agape sprawia, że miłość staje się ciągłym wyjściem
z „ja”, zamkniętego w sobie, ku wyzwoleniu daru z siebie,
a więc ku ofiarowywaniu siebie samego, ku transcendencji
i odkryciu Boga. W ten sposób termin ten nie odnosi się
tylko do relacji mężczyzna – kobieta, ale nabiera znaczenia szerszego, charakteryzując każdą relację pomiędzy
osobami ludzkimi. Relację, która bazuje na miłości jako
poświęceniu się, byciu dla drugiego, dla dobra drugiego.
W aktualnej sytuacji społeczno-kulturowej jest rzeczą naglącą, żeby wychowanie zajęło się tym wymiarem. Chodzi
tu o niełatwy proces wychowawczy. Należy zrozumieć jak
istotną jest miłość jako struktura relacyjna w życiu każdej
osoby ludzkiej, a także czynić refleksję nad procesem wychowania do miłości, w którym świadectwo wychowawcy
i doświadczenie życia posiadają niezastąpioną wartość.
Z tego, co powiedziałem, wynika, jak bardzo istotne jest
wychowanie do miłości w kształceniu każdego człowieka.
Życie powinno być rozumiane i przeżywane jako powołanie do miłości, jako projekt miłości, jako twórcze wyrażenie
miłości, odpowiadające autentycznej naturze człowieka.
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Zgodnie z zasadą „agere seguitur esse” (działać stosuje
się do być, zależy od być), projektowanie ludzkiego działania powinno być wtórne wobec najgłębszego „bycia” człowieka, powołanego do miłości.
Wychowanie powinno zatem stawać się drogą, na której
wychowanek realizuje wzrastanie i dojrzewanie swojej relacyjności w optyce miłości. Jednakże nie każda „miłość”
jest właściwa. Jeśli miłowanie może uchodzić za akt spontaniczny i prosty, w rzeczywistości jest ono trudną sztuką,
której uczymy się nie tyle poprzez techniki i lekcje, lecz
przez życie i wraz z jego upływem.
Kilka lat temu przeczytałem w gazecie opis dynamiki relacji opartej na miłości, cytowany za wybitnym biblistą, który
poprzez odniesienie bezpośrednio do miłości pomiędzy
mężczyzną a kobietą w porządku małżeństwa, analizował każdy typ miłości: „Można powiedzieć, że miłość jest
najpierw iluzją, potem rozczarowaniem, potem poświęceniem. Każdy jej moment jest konieczny, jest etapem, który
nadchodzi. Niemożliwe jest dostrzec wydarzenia przyszłe,
można jedynie rozważać minione. Przechodzenie z jednego etapu do następnego dokonuje się przez lata, poprzez
ciężar spraw, ograniczenia i błędy ludzkie. Z drugiego do
trzeciego etapu dochodzi się poprzez drogę mądrości
i głębokie duchowe dopełnienie miłosierdzia i cierpliwości,
które uwalnia od troski o siebie i daje pierwszeństwo drugiemu. Jedynie na końcu drogi miłość jest dojrzała, wolna,
niezależna, kreatywna. W pierwszym momencie przeżywa
się radość posiadania, w drugim utracenia, w trzecim radość dawania. Warunkiem jest trwanie na drodze” . Mieć,
stracić, dawać. Są to trzy słowa na określenie wzrostu
w miłości, który przechodzi z posiadania w dar. Któż nie
doświadczył tej drogi? Oto rzeczywistość życia. Zaakceptowanie jej oznacza wyjście z okresu dorastania, dojrzewanie. Odrzucenie jej oznacza rezygnację ze wzrastania,
z dojrzewania i stawania się dorosłymi.
Benedykt XVI nazywa to procesem oczyszczenia, prowadzącym w kierunku coraz bardziej doskonałego rozeznawania szczęścia drugiego, do ofiarowania się i „bycia dla
drugiego”. To oznacza wychowanie do miłości prawdziwej,
będącej darem wolnym i świadomym. Miłość, bowiem,
w jej najbardziej szlachetnym znaczeniu jest pragnieniem
dobra dla drugiego, który powinien rozwijać swoje przymioty i możliwości bytu jedynego i niepowtarzalnego. Miłość autentyczna jest więc akceptacją i szacunkiem wobec
odmienności drugiego, jest pokorną i konsekwentną troską
o drugiego, by dostrzec w nim te możliwości dobra, które
należy rozwijać w sposób najbardziej jemu odpowiedni.
Miłość przeżywana w pełni oznacza również doskonalenie
się w umiejętności przyjmowania, ponieważ ofiarujący miłość powinien uczyć się także ją przyjmować.
Wskazawszy cele, do których należy dążyć, powstaje pytanie: jakimi sposobami dokonuje się wychowanie jako
proces prowadzący do dojrzewania w miłości.
Odnosząc się właśnie do miłości, Jacques Maritain, może
w nieco prowokujący sposób, stwierdzał, że „rzeczą najistotniejszą w wychowaniu nie jest zadanie wychowania,
a tym mniej nauczania” i przestrzegał przed „błędem bardzo rozpowszechnionym we współczesnym świecie: wiary
w to, że można nauczyć wszystkiego”. Zaiste, „dla człowieka i dla życia ludzkiego nie ma naprawdę nic większego od intuicji i od miłości. Nie każda miłość jest koniecznie właściwa, nie każda intuicja jest dokładna lub dobrze
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pomyślana; jeśli jednak miłość i intuicja istnieją w jakimś
ukrytym zakątku, tam znajduje się również życie i zarzewie
życia oraz zaczątek raju. Jednakże ani miłość, ani intuicja
nie stanowią materii naukowej instrukcji lub nauczania,
lecz dar i wolność. Wbrew temu wszystkiemu, wychowanie powinno przede wszystkim troszczyć się o nie. […]
Lecz faktem być może bardziej jeszcze paradoksalnym
jest to, że sfera pozaedukacyjna, to znaczy cały obszar
ludzkiej aktywności, szczególnie praca i zmagania dnia
codziennego, trudne doświadczenia przyjaźni i miłości,
zwyczaje społeczne, prawo, […] mądrość wspólnotowa
wcielona w tradycjach zbiorowych, inspirujący blask sztuki
i poezji, przenikający wpływ świąt religijnych i liturgii, cała
ta sfera pozaedukacyjna, wywiera na człowieka bardziej
istotny wpływ w perspektywie pełnej realizacji jego wychowania, niż sama edukacja”.
Zatem mamy do czynienia z szerokim horyzontem wychowania. Poza tym pojęcie wychowania, do którego należy
się odnieść, obejmuje różne kręgi i etapy. Ograniczę się do
niektórych charakterystycznych przestrzeni.
Wybrane cechy wychowania,
jako drogi i czynu miłości
1. Rodzina. Pierwsza cecha drogi wychowania odnosi się
do środowiska naturalnego, w którym przychodzimy na
świat, czyli do rodziny. Chodzi o świadectwo miłości rodziców. Dar z siebie jest rzeczywistością, na której opiera się zarówno życie pary małżeńskiej, jak i całej rodziny
w porządku wzrastania i wychowania potomstwa, które
potrzebuje tego świadectwa w celu umotywowania się
w kierunku obrania drogi, prowadzącej do osiągnięcia
pełni człowieczeństwa. Innymi słowy potomstwo powinno
nauczyć się „być” poprzez świadectwo miłości, którą rodzice wzajemnie sobie ofiarują i poprzez tę, jakiej udzielają
swym dzieciom.
Pielęgnowanie i przeżywanie przejawów jedności w rodzinie, jako wyrazu wzajemnej miłości, i dążenie do otwarcia
na innych ludzi, stanowią najpewniejszą drogę w realizacji
dzieła wychowania, ponieważ celem rozwoju dzieci jest
ułatwienie im ogólnego wzrostu, prawdziwie ludzkiego.
To jest życiową przestrzenią, której dziecko potrzebuje,
aby wzrastać w człowieczeństwie, aby uczyć się miłowania w sposób autentyczny; przestrzenią, której zaistnienie
gwarantuje rodzina zdrowa psychologicznie, moralnie i duchowo. Z tego względu kryzys rodziny stanowi zagrożenie
dla wychowania, podobnie jak wspieranie rodziny prawidłowo pojmowanej jest, tym samym, wkładem w sprawę
wychowania.
Podstawowy zabieg wychowawczy, dokonujący się właśnie w rodzinie, to umożliwienie odczucia czułości, której
dzieci potrzebują. Okazywanie czułości rodziców względem dzieci konkretyzuje się w postępowaniu dwojga dorosłych w ich wzajemnych odniesieniach, przy poszanowaniu obecności dziecka. Każdemu aktowi wychowawczemu
powinny zawsze towarzyszyć czułość i miłość. W sposób
szczególny odpowiedzi, udzielane przez rodziców na znaki, jakie dziecko wysyła w różnych okolicznościach, powinny zawierać pewne cechy specyficzne, tak by nie podważały nigdy autentyczności źródła, z którego pochodzą.
Odpowiedzi rodziców powinny zawsze wyrażać pragnienie
dobra, pragnienie stworzenia bezpiecznego samopoczu-
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cia dziecku, zachętę do samodzielności, do odpowiedzialności za siebie, do kreatywnych wysiłków, zapewnienie
gotowości do pomocy dziecku. W ten sposób osoba wychowywana przez miłość, może również nauczyć się drogi
miłości i dobrze wzrastać w człowieczeństwie. Takie środowisko pomaga uczyć się już od najmłodszych lat panowania nad impulsami i rozwiązywania niektórych drobnych
problemów, posiadania właściwego szacunku do siebie.
Jest zatem konieczne, aby dziecko nauczyło się kochać
samego siebie, mieć szacunek dla siebie, aby móc w przyszłości, wsparte taką pozytywną oceną, być w stanie skutecznie miłować i mieć szacunek dla innych osób. Dziecko
uczy się kochać siebie poprzez pozytywną relację z rodzicami. Rodzice, jako pierwsi, są tymi, którzy umożliwiają
dziecku uznanie siebie za byt godny miłości. Zadowolenie
i radość z poczucia, że się jest kochanym, pomaga także
kochać innych.
Innym zagadnieniem, z punktu widzenia wychowania do
miłości siebie i innych, stanowi panowanie nad emocjami i uczuciami. Chodzi tutaj o nauczenie się rzeczy bardzo ważnej dla relacji ludzkich. Aby osiągnąć zrozumienie
uczuć drugiej osoby, w sposób wystarczająco jasny, aby
je uszanować, należy najpierw zrozumieć własne. W tym
specyficznym obszarze, punktem docelowym w wychowaniu, rozpoczynającym się w rodzinie i uzupełnianym
w szkole i innych miejscach wychowania, jest nauczenie
kontrolowania własnych emocji i szanowania uczuć innych
ludzi.
2. Uwaga i słuchanie. Kolejną cechą jest uwaga i słuchanie. Nie ma miłości bez uwagi, a uwaga zakłada słuchanie. Być może dzisiaj, bardziej niż kiedyś, dzieci, młodzież
w różnym wieku stawiają przed dorosłymi pytania, które
nie zawsze są wysłuchiwane. Dzisiejsza młodzież, pomimo przepychu naszych miast, jest uboga: uboga w wartości, w relacje, w kulturę, w wychowanie. Prawo konsumpcji
i przyjemności, etyka indywidualistyczna stanowią niektóre kategorie zubożające sens życia w jego najgłębszych
dążeniach w kierunku transcendencji, sprawiedliwości,
solidarności i pokoju. Niektóre zastosowania postępu
medycyny i biotechnologii, ukierunkowują na akceptację
zredukowanej wizji miłości i rodziny, która owocuje ewidentnymi konsekwencjami ujemnymi w stosunku do dzieci
i do społeczeństwa. W dobie określonej przez komunikację, często ludzie doświadczają samotności i opuszczenia.
Dzieci i młodzież, nawet gdy żyją w rodzinie, czują się niejednokrotnie, jakby nie miały ojca i matki. Ta sytuacja dostrzegalna na każdym kontynencie, ciąży na życiu wszystkich, w sposób szczególny na życiu młodych.
Przypomina się tutaj gorzka konkluzja z Wielkiego dyktatora, słynnego filmu zrealizowanego przez Charliego Chaplina: „Maszyny, produkujące obfitość, pozostawiły nas
w potrzebie”. Bardziej niż „maszyn”, odczuwa się potrzebę
człowieczeństwa. Bardziej niż różnorodnych „technik” potrzebujemy delikatności i dobroci. Bez tych wartości, życie
będzie się odznaczać przemocą i samotnością. Wychowawca nie może pomijać tych wyzwań ani tym bardziej
ignorować.
3. Szacunek dla osoby, którą wychowujemy. Wychowanie
zakłada zawsze międzyosobową relację pomiędzy nauczającym i nauczanym, w której wymagany jest maksy-

ROK XXVI, NR 1-3 (208-210) 2016.

malny szacunek wobec osoby nauczanej. Przechodzimy
w ten sposób do trzeciej cechy, którą jest szacunek. Jest
rzeczą najwyższej wagi, aby wychowawcy mieli szacunek
dla duszy i ciała ucznia lub studenta, do jego zasobów wewnętrznych, do głębi jego osobowości oraz pewien rodzaj
świętego i pełnego miłości respektu wobec tajemnicy jego
tożsamości, rzeczy ukrytej, do której żadna technika nie
jest w stanie dotrzeć. Tym, co przede wszystkim liczy się
w dziele wychowania, jest stałe odniesienie do inteligencji
i wolnej woli młodego człowieka. W ten sposób owo odwołanie, przy zachowaniu właściwych proporcji wiekowych
i środowiskowych, może i powinno rozpoczynać się już na
pierwszych etapach procesu wychowania.
4. Obecność wychowawcza. Wychowanie nigdy nie było
łatwe, ponieważ dotyczy osoby, a nie rzeczy, przy jednoczesnym podstawowym założeniu, że jest ona fundamentalnie wolna i odpowiedzialna. Wszystko to wymaga
pewnego stylu obecności wychowawczej. W tej perspektywie, wartość ma nie tyle fizyczna obecność z młodymi, ile
sposób, w jaki się z nimi postępuje, relacja, jaką uda się
z nimi utworzyć, uwagą, z jaką się na nich patrzy, udział
w ich zabawach, sposób, w jaki dostrzega się ich smutki,
zdenerwowanie i radość. Św. Jan Bosco mówił o serdecznej życzliwości („amorevolezza”), jako miłości okazywanej
bezpośrednio, szczerze i z szacunkiem. Nie wystarczy
pragnąć dobra dla młodych, mawiał święty wychowawca,
potrzeba, aby oni czuli się kochani. Wiedział, że łatwiej jest
uczyć niż wychowywać, ponieważ do nauczania wystarczy wiedzieć, podczas gdy dla wychowania trzeba „być”.
Aby być dobrym nauczycielem nie wystarcza dobre przygotowanie dydaktyczne, jest natomiast konieczna pasja
wychowawcza, to znaczy całkowite oddanie się dziełu na
rzecz ludzkiego wzrostu wychowanków.
5. Niektóre cechy wychowania szkolnego. Na zakończenie, pragnę zatrzymać się nad niektórymi cechami edukacji szkolnej, koniecznymi, aby móc wychowywać do miłości i z miłością.
a) Aby wychowanie – szczególnie szkolne – miało pełny
sens, należy przezwyciężyć błąd zredukowania go wyłącznie do nauczania (o czym wspomniałem na początku). Nie
chodzi bowiem wyłącznie o przekazanie wiadomości, ale
o wydobycie z dziecka człowieka, z umożliwieniem dziecku stania się człowiekiem w pełnej dojrzałości całego swojego bytu. Człowiek, jako osoba, posiada różne wymiary
– duchowy, etyczny, uczuciowy, religijny, społeczny – które nie mogą być pominięte w procesie wychowawczym.
W dokumencie, opublikowanym ponad trzydzieści lat temu
przez Dykasterię, której przewodzę, poświęconym szkole,
czytamy: „Jeśli słuchamy najgłębszych wymogów społeczeństwa charakteryzującego się rozwojem naukowym
i technologicznym, które mogłoby doprowadzić do odpersonalizowania i umasowienia, i jeżeli chcemy dać na
nie odpowiedź adekwatną, pojawia się konieczność, aby
szkoła była prawdziwie wychowująca, będąca w stanie formować osobowości mocne i odpowiedzialne, zdolne do
wyborów wolnych i słusznych. Tę charakterystykę można
podsumować poprzez refleksję nad szkołą rozumianą jako
instytucja, w której młodzi będą się stawali zdolni do postępowego otwarcia się na rzeczywistość i do kształtowa-
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nia w sobie określonej koncepcji życia”. Jednym słowem,
w szkolnym procesie wychowawczym należy dowartościować integralny sens osoby ludzkiej.
b) Dzisiaj, jak już powiedziałem wcześniej, kładzie się
duży nacisk na różne aspekty formacji, ale proprium (właściwość naczelna) wychowania jest inna i polega na uczynieniu wychowanka zdolnym do dokonywania wolnych
wyborów, na fundamencie wartości przyjętych w sposób
wolny. Z punktu widzenia pedagogicznego i wychowawczego, owo proprium oznacza nauczanie wychowanka,
żeby przytoczyć termin drogi Arystotelesowi, „zawodu
człowieka”. Wszystko to wprowadza nas w fundamentalną
dyskusję o wychowaniu do wartości, którego esencjalną
część stanowi wychowanie do miłości.
Wychowanie i pedagogia naszego wieku stały się bardziej
funkcjonalne w odniesieniu do podmiotu, do jego upodobań, motywacji, wymagań; mniej zaś ukierunkowane na
cele i na wartości. Jest rzeczą słuszną, aby nasi wychowankowie byli wspierani w przekraczaniu wielu uwarunkowań –biologicznych, psychologicznych i społecznych
– odziedziczonych z przeszłości i obecnych w ich sytuacji
życiowej, jednak taka „wolność od” nie jest wystarczająca,
jeśli nie staje się „wolnością dla”. Problem tkwi w daniu
młodym możliwości zadania sobie pytania, na jakich wartościach chcą budować życie, w jakie ideały zainwestować ich własny kapitał ludzki. Należy również uwzględnić
inny aspekt wolności, czyli odpowiedzialność, bez popadania w pustkę, w bezczynność. Wolność wybierania,
bez uwzględnienia prawdziwych wartości, zamienia się
w zniewolenie, w uciemiężenie, w piekło. Istnienie, bez
istoty, a zatem bez wartości, staje się tragicznym dramatem, nierozwiązywalnym również z punktu widzenia
pedagogicznego i szkolnego. Należy zatem zawsze móc
wybierać „dla”. Konkretnie oznacza to, że szkoła powinna
móc, poprzez to, co jest jej właściwe, kształcić do rzeczy
istotnej: do odwagi prawdziwej wolności, aby rozwijać najgłębsze podłoże człowieczeństwa, w którym zapisane jest
powołanie, zdolność i odpowiedzialność miłości i łączności
z innymi.
c) Każde wychowanie, również to szkolne – by mogło
być wychowaniem do miłości – powinno być realizowane
z miłością. Miłość wychowawcza, okazywana przez dorosłego i odczuwana przez wychowanka, jest fundamentem
każdej właściwej relacji wychowawczej i jest najbardziej
wpływową metodą wychowania, również w szkole. Tradycja wychowania chrześcijańskiego nalega mocno na
dynamiczne znaczenie miłości pedagogicznej. Opinia, według której nie można nauczać, jeśli się nie kocha, odsyła
nas do nauczycieli i pedagogów dobrze znanych. I tak św.
Jan Bosco mawiał „wychowanie jest sprawą serca”, św.
Franciszek de Sales zaś: „Kto zdobywa serce człowieka,
zdobywa całego człowieka”. Johann Heinrich Pestalozzi
(1746-1827), który dobrze znał trud i radość wychowania, stwierdzał: „Zarówno w kształtowaniu charakteru, jak
i w nauczaniu, dobroć i miłość powinny być zasadą fundamentalną – tą, która posiada największą siłę. Strach
może dać efekty i również inne środki mogą zostać użyte z pewną skutecznością, ale aby zainteresować umysł
i kształtować serce, nie ma nic, co skutkuje tak, jak miłość
i dobroć, która jest środkiem najszczęśliwszym, aby zreali-

20

zować najwznioślejszy cel”. Trudno nie zgodzić się z tymi
stwierdzeniami, i to nie tylko dlatego, że wypowiedziane
lub spisane zostały przez świętych, lub przez osoby, które zajmowały się edukacją, ale dlatego, że doświadczenie
uczy, iż „tylko miłość jest twórcza”, jak powtarzał św. Maksymilian Kolbe, a wraz z nim Martin Luther King.
d) Horyzont wychowania do miłości – jak również miłość
drugiego człowieka, której jest on wyrazem – sprawia,
że katolicka edukacja szkolna wyraźnie stawia sobie za
cel przygotowanie młodych do uczestniczenia w sposób
odpowiedzialny i szczodry w pokojowym tworzeniu społeczeństwa, we współpracy wszystkich dla dobra ludzkości.
Świat ujawnia swoje głębokie zranienia w postaci nierówności społecznych, biedy, chorób, wojny i niesprawiedliwości, które wydają się przeważać nad tym, co jest dobrem
dla osoby i dla społeczeństwa, to znaczy nad sprawiedliwością, rozwojem, pokojem. Chrześcijańska wizja osoby i świata pozwala spojrzeć z nadzieją na możliwość kreowania cywilizacji miłości przez edukację (wychowanie).
Ojciec Święty Benedykt XVI przypomniał, że aby osiągnąć
taki cel „ważne jest zwrócić szczególną uwagę na młodzież,
dając rodzinom i innym strukturom wychowawczym środki
do formacji i wychowania, aby przekazać im podstawowe
wartości duchowe, moralne i społeczne, przygotowując
ich w ten sposób do lepszej przyszłości i do autentycznej
świadomości ich roli w społeczeństwie i postaw, które winni przyjmować, aby służyć dobru wspólnemu i być uważnymi na wszystkich. To jest jedna z najważniejszych dróg,
aby świat w dłuższej perspektywie porzucił więzy przemocy. Ze swej strony Kościół katolicki, obecny na wszystkich
kontynentach – kontynuuje Papież – nie przestaje ofiarowywać swego wkładu, rozwijając liczne dzieła wychowawcze i kształtując zmysł religijny jednostek, co nie może nie
przyczynić się do wzrostu w każdym człowieku poczucia
braterstwa i solidarności” .
Odnośnie do tego wkładu wychowawczego Kościoła katolickiego, Papież zatrzymał się szeroko, czyniąc jakby przekrój geograficzny w wywiadzie danym niektórym niemieckim stacjom telewizyjnym. Benedykt XVI wskazał w nim
na wychowanie, pojmowane jako formacja, jako element
podstawowy, aby uczynić krok naprzód w rozwiązywaniu
bardziej naglących problemów ludzkich, wspomnianych
powyżej. Takie kształcenie ma dwa wymiary. „Przede
wszystkim – mówi Ojciec Święty – musimy się uczyć; zdobywać wiedzę, umiejętność, know-how, jak się powszechnie mówi. W tym kierunku Europa, także Ameryka w ostatnim dziesięcioleciu, wiele uczyniły, co jest rzeczą ważną.
Ale jeśli się rozpowszechnia tylko know-how, jeżeli się tylko naucza, w jaki sposób konstruuje się i używa maszyn,
i jak stosować środki antykoncepcyjne, nie należy się dziwić, że w końcu pojawiają się wojny, epidemia AIDS. […]
Trzeba jednocześnie kształtowania serca, […] przez które
osoba ludzka nabywa odniesienia i uczy się również prawidłowego użycia techniki, która jest przecież niezbędna.
To jest to, co próbujemy zrealizować. W całej Afryce, jak
również w wielu krajach Azji mamy ogromną sieć szkół
każdego stopnia, gdzie przede wszystkim można się nauczyć, zdobyć prawdziwą wiedzę, profesjonalną umiejętność zawodową i w ten sposób osiągnąć niezależność
i wolność. Ale w tych szkołach staramy się nie tylko podawania do wiadomości know-how, ale kształtowania osób
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ludzkich, które pragną pojednania, które będą wiedziały
jak powinniśmy budować, a nie niszczyć, które będą miały
relacje konieczne do właściwego współżycia. W dużej części Afryki relacje pomiędzy muzułmanami i chrześcijanami
są wzorcowe. Biskupi uformowali wspólne komitety razem
z muzułmanami, aby wskazać, jak tworzyć pokój w sytuacjach konfliktu. I ta sieć szkół nauczania i kształcenia
ludzkiego, która jest bardzo ważna, jest uzupełniana przez
sieć szpitali i ośrodków pomocy, która obejmuje powoli
również wioski najbardziej zacofane. I w wielu miejscach,
po wszystkich zniszczeniach wojny, Kościół pozostał jako
jedyna władza nieskorumpowana – nie władza, ale rzeczywistość. Rzeczywistość, w której [...] oferuje się edukację
(wychowanie), pomagającą w tworzeniu sprawiedliwych
relacji z innymi. [...] Właśnie w Afryce czyni się wiele, aby
różne wymiary kształcenia były zintegrowane i w ten sposób okazało się możliwe pokonanie przemocy”.
W tym kierunku idzie również wkład kościelnych instytucji
wychowawczych do dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, który „stanawi konieczność, by wspólnie budować świat pokoju i braterstwa gorąco upragniony przez
wszystkich ludzi dobrej woli”.
Zakończenie
1. Chociaż mówiłem przede wszystkim o wychowaniu do
miłości, chciałbym na zakończenie jasno przedstawić trzy
związki pomiędzy wychowaniem a miłością:
a) Przede wszystkim należy stwierdzić, że wychowanie
pojmowane w pełnym sensie tego słowa jest ze swej natury aktem miłości, poświęcenia, czyli jest ofiarowaniem
młodym pokoleniom rzeczy najcenniejszej, którą można im
dać. Taki dar nie jest nawet porównywalny z bogactwami
materialnymi, które rodzice często przekazują dzieciom,
ani z samym nauczaniem, czy też zdobywaniem umiejętności czysto technicznych. Prawdziwe wychowanie zatem
pomaga młodzieńcowi bardziej stać się człowiekiem. Chodzi o dar przeznaczony nie tylko do ubogacenia konkretnej
osoby, ale mający skutki w wymiarze dobra ludzkości.
b) W tym darze, jak zauważyliśmy, elementem najwyższej
wagi jest wychowanie do miłości.
c) Takie wychowanie, jak również zaznaczyłem, aby mogło
być skuteczne musi realizować się w warunkach miłości.
Powinno być pojmowane jako służba miłości i praktykowane z prawdziwą i autentyczną miłością wobec osób, które
chcemy wychowywać. Omnia vincit amor (Miłość wszystko zwycięży) napisał Wirgiliusz, jak przypomina nam encyklika Deus caritas est (n. 4a). Miłość wszystko zwycięży,
powtarza dzisiaj każdy wychowawca, przekonany, że aby
wychowywać, jest rzeczą konieczną miłować, i że człowiek, jak pisze Benedykt XVI, „ma i będzie miał zawsze
potrzebę miłości”.
2. „Żegnaj – powiedział lis. – Oto mój sekret. Jest on bardzo prosty, dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze
jest niewidoczne dla oczu”. Te słowa z Małego Księcia A.
de Saint-Exupéry’ego, zapraszają nas do niezapominania
o istocie. Jest konieczne umieć widzieć ponad pozorami,
ponad pewnymi formami i modami. Młodzi oczekują kogoś,
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kto ich wychowa, kto będzie umiał zatroszczyć się o nich,
zbliżyć się do nich z troską, delikatnością i wrażliwością,
umożliwiając w nich wzrost tego, co zmierza do wspólnoty,
do dzielenia się, do miłości jako pełnej realizacji siebie samego. Czyż to nie był sekret Jana Pawła II, dzięki któremu
przyciągnął do siebie tylu młodych?
Wychowanie zatem w tym ujęciu, oznacza, po pierwsze,
wychowanie do miłości uważnej, wrażliwej, ofiarnej, darmowej, i po drugie wychowanie z miłością, które pozwoli
dojrzewać w lepszym świecie własnemu uśpionemu człowieczeństwu. To jest najgłębszy sens autentycznego wychowania, które przenika duszę i serce, i otwiera na transcendencję, na Boga.
Oto jest wyzwanie, które stoi przed wychowawcami katolickimi. Papież Benedykt XVI przypomniał ostatnio, że „duchem wychowania, jak i całego życia, może być jedynie
nadzieja niezawodna”. Taka nadzieja pochodzi ze świadomości miłości Boga. Oczywiście, że nie brakuje trudności,
ale nadzieja musi podtrzymywać naszą posługę i naszą
misję.
„Elementy, które pomimo utrzymującego się podziału łączą nadal chrześcijan, umożliwiają zanoszenie wspólnej
modlitwy do Boga. Ta jedność w Chrystusie podtrzymuje cały ruch ekumeniczny i wskazuje na sam cel dążenia
do jedności wszystkich chrześcijan w Kościele Bożym. To
odróżnia ruch ekumeniczny od wszelkich innych inicjatyw
dialogu i relacji z innymi religiami i ideologiami. Również
w tym względzie wyraźne jest nauczanie zawarte w Dekrecie o ekumenizmie Soboru Watykańskiego II: «W tym ruchu
na rzecz jedności, który zwie się ruchem ekumenicznym,
uczestniczą ci, którzy wzywają imienia Boga w Trójcy i Jezusa wyznają jako Pana i Zbawiciela» (tamże, 1). Wspólne modlitwy, odbywające się na całym świecie zwłaszcza
w tym czasie lub w okresie Pięćdziesiątnicy, wyrażają ponadto wolę wspólnego działania na rzecz przywrócenia
pełnej jedności wszystkich chrześcijan. Te wspólne modlitwy bez wątpienia «są nader skutecznym środkiem prowadzącym do uzyskania łaski jedności» (tamże, 8). Tym to
stwierdzeniem Sobór Watykański II interpretuje w istocie
to, co Jezus mówi swoim uczniom, gdy zapewnia ich, że
jeśli dwóch na ziemi zgodnie będzie prosić o coś Ojca,
który jest w niebie, otrzymają to od Niego, ponieważ gdzie
dwóch lub trzech jest zgromadzonych w Jego imię, On jest
pośród nich. Po zmartwychwstaniu zapewnia On jeszcze,
że zawsze będzie z nimi «przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28,20). To właśnie obecność Jezusa
we wspólnocie uczniów oraz w naszej modlitwie jest gwarancją jej skuteczności. Do tego stopnia, że obiecuje On:
«wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane
w niebie» Mt 18,18”. (Benedykt XVI, Katecheza środowa,
18 stycznia 2006 roku).
Wykład wygłoszony dla Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego przy udziale dyrektorów szkół katolickich, szkół
im. Jana Pawła II i szkół im. Świętych i Błogosławionych,
Tarnów, Sala Lustrzana, 21 listopada 2008r.
ѥ
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SŁOWO Z OKAZJI DNIA NIEZALEŻNOŚCI
rytorialna została rozerwana, podzielone społeczeństwo
przeżywa trwogę i niepokój. Gospodarka kraju chyli się
ku upadkowi, rosną ceny, ubożeje społeczeństwo i do
wielu rodzin zajrzała już bieda. Na cmentarzach przybywa grobów, nie tylko żołnierzy ale i osób cywilnych, ofiar
wojny niezrozumiałej dla nikogo. W szpitalach powracają
do zdrowia ranni, często okaleczeni na całe życie. Oni
pozostaną dla nas trwałym znakiem trudnych czasów,
walki o suwerenność i integralność Ukrainy.
Wobec takich faktów, jutrzejsze święto Niezależności, powinno być wołaniem całego narodu: ”Panie,
do kogóż pójdziemy?”. Wobec takich faktów, powinniśmy
upaść na kolana i wołać: „Ty masz słowa życia wiecznego”. I w takim świecie pełnym niepokoju, to wiara powinna
być naszą rękojmią i zjednoczeniem wszystkich. To wiara
powinna być przyczyną pokoju, gdyż stanęli naprzeciw
siebie chrześcijanie, których powinna cechować miłość,
a nie nienawiść.
Dlatego zwracam się do was bracia i siostry, abyśmy jutro w Dzień Niezależności, zjednoczyli się w modlitwie i prosili o zwycięstwo miłości nas nienawiścią. Niech
Czcigodni Bracia Kapłani
i Osoby Życia Konsekrowanego!
Umiłowani Bracia i Siostry!
Ewangelia dzisiejsza ukazała rozpaczliwe, a zarazem pełne nadziei słowa św. Piotra: „Panie, do kogóż
pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”. Apostoł nie
wyobrażał sobie życia bez Chrystusa. Tylko w trwaniu
przy Chrystusie widział sens dla swego życia.
Powtarzamy te słowa za św. Piotrem, gdy pochylamy się nad losem Ukrainy, która w dniu jutrzejszym

tam na froncie stojący naprzeciw siebie, nie widzą w drugim wroga, ale przyjaciela. Niech rządzący zatroszczą
się o ład społeczny, pamiętając, że wybrani przez Naród,
mają mu służyć z pełnym poświęceniem. Módlmy się również abyśmy i my potrafili pracować i żyć dla dobra Ukrainy, w której żyjemy.
Zatem proszę i polecam, aby

wspólnocie parafialnej, odmówić po Mszy świętej Koronkę do Miłosierdzia Bożego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem i zaśpiewać Suplikacje, w intencji
pokoju i ładu społecznego w Ukrainie.

świętować będzie Dzień Niezależności. Dwadzieścia
cztery lata temu otworzyła się jej droga ku wolności. To
wtedy ustalone zostały granice państwa, potwierdzone
przez społeczność międzynarodową. Wydawało się wówczas, że integralność terytorialna i swoboda stanowienia o swej przyszłości, stały się gwarantem i symbolem
niezależności.
Dzisiaj jesteśmy świadkami, jak kruchy jest pokój i granice terytorialne. Udowadniają to aneksja Krymu
i tocząca się na Wschodniej Ukrainie wojna. Jedność te-
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jutro w każdej

Wszystkim z serca błogosławię i łączę się z Wami
w modlitwie: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Mieczysław Mokrzycki
metropolita lwowski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy
Lwów, dnia 20 sierpnia 2015 r.

ѥ
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WŁADZE WPROWADZAJĄ IDEOLOGIE NISZCZĄCE RODZINĘ
wistniało i urzeczywistnia w życiu poszczególnych osób
i narodów. Ono też głęboko przenika dzieje Polski. Dlatego właśnie dzisiaj wysławiamy Boga i z radością dziękujemy Mu za to, że w swej nieprzeniknionej Opatrzności
zechciał naród polski uzdolnić do szczególnego uczestnictwa w dziale Królowej wszystkich świętych – w dziale
Matki swego Jednorodzonego Syna. Stąd od prawie stu
lat, dokładnie od 1923 roku, na mocy decyzji Stolicy Apostolskiej naród polski tego samego dnia, 3 maja, obchodzi dwa wielkie, brzemienne dla swej historii wydarzenia:
śluby króla Jana Kazimierza z 1 kwietnia 1656 roku oraz
uchwalenie Konstytucji 3 Maja z 1791 roku. Obydwa wydarzenia miały miejsce w obliczu ogromnych zagrożeń
dla dalszego istnienia państwa polskiego: w 1656 roku
przeżywało ono potop szwedzki, natomiast w 1791 roku,
doznawszy traumy pierwszego rozbioru z 1772 roku, pragnęło wyzwolić się spod imperialnej polityki Prus, Austrii,
a przede wszystkim Rosji. Obydwa te wydarzenia miały również charakter głęboko religijny: w 1656 roku Jan
Kazimierz obrał Najświętszą Dziewicę za Patronkę i za
Królową Polski, natomiast uchwalenie Konstytucji 3 Maja
zakończyło się uroczystościami kościelnymi w kolegiacie,
a dzisiaj katedrze, warszawskiej.

1. Uczestnictwo w dziale świętych
Ewangelia dzisiejszej uroczystości Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski prowadzi nas na Golgotę. Dokonuje się największa tragedia w całych dziejach ludzkości: człowiek skazał Syna Bożego na okrutną śmierć na
krzyżu. I właśnie w tym momencie najwyższego cierpienia Jezus kieruje do swej Matki słowa przeniknięte najgłębszym miłosierdziem: „Niewiasto, oto syn Twój”, aby
następnie powiedzieć do św. Jana: „Oto Matka twoja”.
Chrystus, odrzucony przez naród, nie chce, aby ci, którzy uwierzyli w Jego mesjańskie posłannictwo, pozostali
sami. Daje im więc największy Skarb, jaki posiada: swoją
Matkę. Apostoł przekazał nam, potomnym, jakże pełną
radości i nadziei wieść: „Od tej godziny uczeń wziął Ją
do siebie” (por. J 19, 26-27). Dla Jana zaczął się bowiem
błogosławiony czas szczególnej bliskości z Maryją, Matką
Bożego Syna. Po latach św. Paweł w Liście do Kolosan
w następujący sposób skomentował to wydarzenie: Jezus
Chrystus, Obraz niewidzialnego Boga, Pierworodny wobec każdego stworzenia, Ten, w którym wszystko zostało
stworzone (por. Kol 1, 15-16), jest Królem. Do Jego królestwa przeniósł nas Bóg Ojciec, co więcej, „uzdolnił [On
nas] do uczestnictwa w dziale świętych w światłości” (Kol
1, 12). Odtąd trwające już prawie dwa tysiące lat dzieje Kościoła są przedziwnym uczestnictwem wierzących
chrześcijan w życiu świętych. Trwanie w tej wspólnocie
gwarantuje im szczęśliwe – choć niełatwe – życie już tu,
na ziemi, by swój szczyt osiągnąć w wieczności. Owo
uczestnictwo w dziale świętych przeróżnie się urzeczy-
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2. Niedotrzymane przyrzeczenia i śluby
Zdawano sobie równocześnie bardzo dobrze sprawę
z tego, że szczęście Ojczyzny zależeć będzie od takiego
zbiorowego wysiłku na rzecz Polski ze strony wszystkich
jej obywateli, aby mogła być ona krajem godnym swej
Królowej. Wysiłek ten miał mieć swój wymiar zarówno
religijny, jak i społeczny. Król Jan Kazimierz zobowiązywał się do tego, aby „po wszystkich ziemiach Królestwa”
polskiego rozszerzać cześć i nabożeństwo do Matki Najświętszej, a jednocześnie przyrzekał i ślubował, „że po
nastaniu pokoju wraz ze wszystkimi stanami wszelkich”
będzie „używał środków, aby lud [jego] Królestwa od
niesprawiedliwych ciężarów i ucisków wyzwolić”. Z kolei
Sejm Czteroletni, zwany też Wielkim, w dowód wdzięczności zobowiązał się wznieść w Warszawie Świątynię Bożej Opatrzności, a równocześnie „lud rolniczy” – na mocy
uchwalonej Konstytucji – przyjąć „pod opiekę prawa i rządu krajowego”.
Wiemy, że ani król Jan Kazimierz, ani Sejm Wielki tych
ślubów i przyrzeczeń nie dotrzymali. Dlaczego? Dlaczego nie udały się ich zmagania o Polskę? Dlaczego nie
pozostali niezłomni w swych wysiłkach o wierność wobec
Przenajświętszej Dziewicy, które znalazły swój przejmujący wyraz w słowach pieśni: „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”? Dlaczego przy Niej
nie zawsze byli? Dlaczego o Niej zapominali? Dlaczego
nie czuwali? Te pytania możemy, co więcej: musimy, postawić w imię prawdy o naszej polskiej, niełatwej historii.
Jednakże nam, świętującym dzisiejszą uroczystość
w Roku Pańskim 2015, nie wystarczy tylko rozpamiętywanie minionych wydarzeń. Dokładnie te same pytania
w duchu odpowiedzialności za Polskę musimy postawić
dzisiaj wobec siebie samych, duchowych spadkobierców
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ślubów Jana Kazimierza i niezwykle mądrych i śmiałych
artykułów Konstytucji 3 Maja. Patrząc na wiele niepokojących faktów współczesności, musimy zapytać siebie: Dlaczego nie jesteśmy całą duszą przy Maryi, naszej Matce
i Królowej, i nie chcemy mieć pełnego z Nią działu? Dlaczego zapominamy o naszych najbardziej podstawowych
zobowiązaniach chrześcijańskich, wynikających z przyjęcia sakramentu Chrztu, lekceważąc prawa natury odnośnie do samego życia, a także do małżeństwa i rodziny?
Dlaczego brakuje nam odwagi czuwania i dlaczego nie
chcemy widzieć i napiętnować oczywistego zła, uciekając się w formułę tak wygodnej niekiedy dla nas tolerancji
i politycznej poprawności?
3. Rok 1791 i rok 2015
Niewątpliwie, jesteśmy poddawani różnego rodzaju naciskom ze strony zewnętrznego wobec nas zła. Że te naciski istnieją, przekonuje nas dzisiejsze drugie czytanie
mszalne. Apokaliptyczny Smok barwy ognia nieustannie
prowadzi śmiertelne zmagania z Niewiastą i z Jej Dziecięciem. Te zmagania trwają. Nie wypełniły się przecież jeszcze czasy, aby cały świat mógł usłyszeć ostateczne dla
swych dziejów słowa: „Teraz nastało zbawienie, potęga
i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca”.
Jednakże obok tej walki złego ducha, który czyni wszystko, abyśmy my, Polacy, nie byli całym sercem przy naszej
Pani i Królowej, abyśmy nie pamiętali o naszych chrześcijańskich korzeniach, wrastających w polską ziemię
od prawie 1050. lat, abyśmy nie czuwali, mądrze i odpowiedzialnie myśląc o przyszłości Polski, można u wielu
spośród nas dostrzec niepokojące postawy. Odnosi się
niekiedy wrażenie, że pewne nasze narodowe przywary
pozostają niezmienne i że dla wielu z nas historia nie jest
wcale nauczycielką życia. Zmieniają się – to prawda –
konteksty historycznych wydarzeń, jednakże zachowania
wielu naszych rodaków, niestety, nie. Dzieje się tak z jak
najgorszymi następstwami dla dalszych dziejów naszego
państwa i narodu.
Jakże pouczające jest pod tym względem porównanie
naszej obecnej polskiej rzeczywistości z opisem stanu
duchowego Polaków, który zawdzięczamy Julianowi Ursynowi Niemcewiczowi i jego komedii Powrót posła. Jak
wiadomo, utwór ten został po raz pierwszy wystawiony
przez Wojciecha Bogusławskiego dnia 15 stycznia 1791
roku, kiedy batalia o kształt Ustawy Rządowej osiągała
swoje apogeum. Do jej ogłoszenia pozostawały zaledwie
trzy i pół miesiąca. W Warszawie ścierały się głosy obozu
patriotycznego z głosami zapiekłych konserwatystów, którzy – jak ów słynny poseł ziemi kaliskiej Jan Suchorzewski – za wszelką cenę bronili liberum veto i wolnej elekcji. Niemcewicz, jedna z najgłośniejszych postaci obozu
patriotycznego, nakreślił w swej komedii pewne postawy,
które dla naszej polskiej historii wydają się w jakiejś mierze ponadczasowe, a przynajmniej obecnie niemiernie
żywe i znaczące.
Pierwsza z nich polega na ucieczce od trudnej prawdy
o aktualnej rzeczywistości. W konsekwencji nie chce się
podejmować w państwie niezbędnych reform, poprzestając jedynie na rozpamiętywaniu beztroskiej przeszłości.
Natomiast tych, którzy mają odwagę walczyć ze złem korupcji, oskarża się i stawia przed oblicze sądu. Starosta
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Gadulski, bohater komedii Niemcewicza, wyrażał to bez
ogródek: „Jak to Polak szczęśliwie żył pod Augustami
[Sasami]! (...) Człek jadł, pił, nic nie robił i suto w kieszeni./ Dziś się wszystko zmieniło i bardziej się zmieni:/ zepsuli wszystko”.
Ci, którzy mieli jakoby zepsuć wszystko, to obóz patriotów,
dążący do umocnienia państwa. Inny bohater Niemcewicza, Podkomorzy, przyczynę tej krytykanckiej postawy,
wyrażanej przez Starostę, upatrywał w braku patriotyzmu,
który ogarnął niemałą część ówczesnego społeczeństwa
Rzeczypospolitej: „I my sami byliśmy nieszczęść naszych
winą!/ Gnijąc w zbytkach, lenistwie i biesiad zwyczaju,/
Myśleliśmy o sobie, a nigdy o kraju”. Nie ulega wątpliwości: podobnie jest dzisiaj, gdy tak często spotykamy się
z jedną wielką pochwałą egoizmu i konieczności samorealizacji przez jednostkę. Równocześnie w imię jakiejś
abstrakcyjnej europejskości wyśmiewa się patriotyzm,
kłamliwie utożsamiając go z kołtunerią i zaściankowością, z nacjonalizmem i szowinizmem. Nie chce się uznać
wartości tego życiowego credo, które otwarcie głosił syn
Podkomorzego, Walery: należy „pamiętać, żeś Polakiem,
żeś obywatelem,/ Żeś najpierwsze twe winien Ojczyźnie
usługi”.
Trudno się zatem dziwić, że odrzucając wspólne dobro,
jakim była Res Pubblica, czyli I Rzeczpospolita, nie chciano uznać obiektywnych wartości związanych z prawami
człowieka, z sumieniem czy poszanowaniem prawa własności. Niemczewiczowski Starosta bez jakiejkolwiek żenady oświadczał: „Za naszych czasów na to wszystko nie
zważano,/ wszyscy byli kontenci, robiono, co chciano”.
Natomiast w III RP nagłośnia się hasło, które kieruje się
głównie do młodzieży: „Róbta, co chceta!”. Za tym hasłem
idą określone działania. Niektórzy politycy zaczęli głośno
domagać się legalizacji używania tak zwanych lekkich
narkotyków. Rząd natomiast wprowadził niedawno do
normalnego obiegu pigułkę ellaOne w imię zawołania:
„Zakochaj się bezpiecznie”. Bo niby dlaczego ma się zabraniać młodym marihuany lub tabletki wczesnoporonnej,
jeśli oni tego pragną?
Postawa permisywizmu, wynikająca z przekonania, że
„zakazy obyczajowe są niepotrzebne lub szkodliwe,
a działania jednostek nie powinny być oceniane pod kątem obyczajności czy norm społecznych”, prowadzi do
wytworzenia tego, co można by nazwać społeczeństwem
zabawowym. Tak właśnie było w Polsce w osiemnastym
wieku. Na pytanie Walerego z Powrotu posła: „Gdyby
każdy żyć tak chciał, [uganiając się za przyjemnościami],
czymby Polska była?”, Szarmancki odpowiadał z pełną
dezynwolturą: „Nie wiem, co by z nią było, lecz by się
bawiła!”. Dzisiaj w jednej z telewizyjnych reklam możemy
dostrzec hasła domagające się „prawa do zabawy” czy
też „prawa do nieprzespanej nocy”. Wszystko w imię prawa do nieustannego grillowania. Jedynym źródłem niepokoju pozostaje tylko pytanie, czy także jeszcze dzisiaj
popłynie ciepła woda z kranu...
W konsekwencji dochodzi do szczególnie groźnego uśpienia ducha narodu. Niemczewiczowski Podkomorzy z bólem stwierdzał: „W nierządzie i w letargu Naród zanurzony”. Te słowa niemal jak echo wracają w wypowiedziach
niektórych współczesnych socjologów, którzy z ogromnym niepokojem zauważają, że znacząca część polskie-

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
go społeczeństwa stała się społecznością lemingów, czyli
– jak to powiedział pewien znany publicysta – „bezrefleksyjnych przeżuwaczy medialnych mądrości”, czerpiących
swą wiedzę o Polsce i świecie wyłącznie z jednej gazety
i z jednej komercyjnej stacji telewizyjnej.
Taki stan ducha musiał prowadzić osiemnastowiecznych Polaków do totalnego lekceważenia własnego państwa i upatrywania w obcych wojskach źródła porządku
i ładu. Stąd Starosta wychwalał sytuację, jaka zaistniała
w I Rzeczypospolitej po śmierci Augusta II Mocnego: „Ci
bili Sasów, owi bili Leszczyńskiego,/ Palili sobie wioski;
no i cóż to szkodzi?/ Obce wojsko jak wkroczy, to wszystko pogodzi./ Potem amnestia, panom buławy, urzędy,/
Szlachcie dadzą wójtostwa, obietnice, względy,/ Nie byłoż to tak dobrze? I cóż waćpan na to?”. Niestety, historia
się powtarza. Opublikowana niedawno książka, nosząca
jakże znamienny tytuł Wygaszanie Polski 1989-2015, nie
bez powodu budzi wielkie zainteresowanie i pobudza do
odpowiedzialnego namysłu. Jeden z jej autorów, profesor Andrzej Nowak, stwierdził przy okazji jej prezentacji:
„Książka ta jest diagnozą stanu kraju, ale nie tylko. Ponieważ obecne zatruwanie Polski [dokonuje się] od środka,
wymaga (...) już nie tylko diagnozy, ale jak najszybszego
działania. Z tej książki wyrasta (...) nadzieja pokonania
tej choroby, odrzucenia fałszywych <>, które nas jedynie
zatruwały. Musimy (...) odzyskać nasze państwo, zostać
na powrót gospodarzami we własnym domu”.
4. Pokładać nadzieję w Królowej
Z komedii Powrót posła płynie jeszcze jedna, gorzka nauka: można się sromotnie zawieść, budując przyszłość
Polski jedynie na czysto ludzkich przewidywaniach i samych tylko politycznych rachubach. Niemczewiczowski
Starosta opierał swe nadzieje na długotrwałej wojnie Rosji z Turcją, co pozwalało mu sądzić, że z jakimikolwiek
reformami państwa polskiego nie trzeba się śpieszyć.
Natomiast optymizm Podkomorzego wynikał z zawartego przez Polskę traktatu z Prusami: „Względem mojej
Ojczyzny spokojną mam głowę,/ Zawarliśmy z potężnym
sąsiadem przymierze,/ Jużeśmy dziś pewniejsi”. Niestety,
jak się okazało, zaledwie po dwóch latach od uchwalenia
Konstytucji 3 Maja ziścił się najczarniejszy scenariusz,
przepowiedziany przez Starostę: „Cała ta długa wojna na
tym się zakończy,/ Że Król Pruski z Cesarzem [rosyjskim]
najściślej się złączy”. Złączyli się, oczywiście, kosztem
Polski – i to o wiele wcześniej niż przewidywał Starosta.
W 1793 roku doszło do drugiego zaboru Polski, na mocy
którego Prusy wzbogaciły się o Wielkopolskę, a Rosja
o obszar 250 tys. kilometrów kwadratowych, znajdujących się na wschodnich Kresach Rzeczypospolitej.
Z tej bolesnej lekcji historii wynika, że Polska musi liczyć
przede wszystkim na siebie. Nikt jej nie pomoże, jeśli ona
najpierw nie zechce pomóc sama sobie. Jednakże w tym
wysiłku dbania o siebie Polska nie pozostaje sama. Jej
nieprzejednany wróg z czasów drugiej wojny światowej,
Hans Frank, pozostawił nam osobistą uwagę, do której
należy często z namysłem powracać: „Kościół jest dla
umysłów polskich centralnym punktem zbornym, który
promieniuje stale w milczeniu i spełnia przez to funkcję
jakby wiecznego światła. Gdy wszystkie światła dla Polski
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zgasły, to wtedy zawsze jeszcze była Święta z Częstochowy i Kościół”. Tym samym Hans Frank pośrednio stwierdził, że nie można budować dobrej przyszłości Polski bez
wsłuchiwania się w głos nauczycielski Kościoła. Nie można też szukać nadziei dla Polski bez nieustannego błagania o wsparcie ze strony Jej Królowej. Nie wolno przy tym
słać ku Niej tego błagania bez ciągłego i konsekwentnego
zasługiwania na miano prawych członków Jej Królestwa.
A ono zaczyna się od zdrowej, pełnej rodziny. Jest rzeczą
znamienną, że Julian Ursyn Niemcewicz kończył swój
utwór Powrót posła zapowiedzią dwóch małżeństw, Teresy
i Walerego oraz Agatki i Jakuba. Małżeństw budowanych
na wzajemnej miłości i poszanowaniu, nastawionych na
posiadania dzieci. Pisząc to dzieło, Niemcewicz zapewne
nie przewidywał, że już niedługo Polska całkowicie utraci
swój państwowy byt i na długie 123 lata, pomniejszone
o osiem lat istnienia Księstwa Warszawskiego, będzie budowała swe nadzieje na „wybicie się na niepodległość”
właśnie na rodzinie – rodzinie żyjącej według zasad głoszonych przez Kościół, będącej ostoją patriotycznych
wartości, wiernie wpatrzonej w „Pannę Świętą, co Jasnej
broni Częstochowy i w Ostrej świeci Bramie”.
To nauka dla Polski, to nauka dla nas – na dzisiaj. W obliczu systematycznego wprowadzania przez władze naszego państwa ideologii, które godzą w istotę małżeństwa i rodziny, trzeba w imię autentycznego dobra naszej
Ojczyzny bronić tych instytucji za wszelką cenę. Jednoznaczna prawda o małżeństwie i rodzinie, wynikająca
z samej ludzkiej natury, poświadczona ponadto przez
Boże Objawienie, nie może prowadzić nikogo, zwłaszcza
ludzi przyznających się do katolickiej wiary, do przyjmowania – w imię tolerancji i politycznej poprawności – takich
rozwiązań prawnych i wprowadzania takich programów
edukacyjnych, które by uwłaczały godności człowieka
i które by równocześnie stanowiły jawną obrazę naszej
Matki i Królowej. Nie ma przyszłości Polski bez zdrowej
i silnej rodziny. Jak pisał św. Jan Paweł II Wielki w Liście
do rodzin, rodzina pozostaje pierwszą drogą Kościoła.
Jest ona centrum i sercem cywilizacji miłości. Rodzina
Bogiem silna staje się siłą człowieka i mocą całego narodu. Inaczej mówiąc, jeśli hasłem 5. Roku Wielkiej Nowenny (1961-1962) było „Rodzina Bogiem silna”, tak dzisiaj,
anno Domini 2015, trzeba z całą mocą dopowiedzieć:
„Polska rodziną silna”. Polska, Ojczyzna, Najjaśniejsza
Rzeczypospolita – która jest Królestwem Najświętszej
Maryi Panny.
Dlatego też dzisiaj, w 224. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pragniemy wzorem ojców naszych wyśpiewać
pierwszy hymn Polski, który ponad sześć wieków temu,
15 lipca 1410 roku, wiódł polskich rycerzy do zwycięstwa
w bitwie pod Grunwaldem: „Bogurodzica Dziewica,/ Bogiem sławienia Maryja,/ (...) Słysz modlitwę, jąż nosimy,/
A dać raczy, jegoż prosimy,/ A na świecie zbożny pobyt,/
Po żywocie rajski przebyt. Kirie elejson”.
Amen.
W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
2015.05.03.
ѥ
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KAPŁAN WOBEC OFENSYWY IDEOLOGII NEOMARKSIZMU
I POSTMODERNIZU WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Sekularyzm
Wszystkie powyższe wątki, dotknięte zaledwie
w moim wystąpieniu, a także wiele innych tu nierozważanych składają się na to, co nazywamy procesem sekularyzacji współczesnego świata. Bez żadnej wątpliwości
dotknął on wiele społeczeństw, dawniej chrześcijańskich
i głęboko żyjących sferą sacrum. W ciągu kilkudziesięciu
zaledwie lat niektóre narody, które identyfikowały się z katolicyzmem, żyły życiem sakramentalnym, wydawały tysiące
gorliwych kapłanów, myślały kategoriami ewangelicznymi stały się kompletnie pogańskie. Co jest naprawdę straszne,
społeczeństwa te nie tylko odeszły od katolicyzmu, ale tracą już całkowicie potrzebę Boga i co za tym idzie potrzebę
zbawienia. Nastawienie życiowe wielu ludzi, pozostających
pod wpływem wcześniej przedstawionych ideologii liberalnych, jest zdeterminowane przez przekonanie, że można
żyć bez - po chrześcijańsku rozumianego - Boga, a może
nawet żyć lepiej.
W okresie oświecenia i w okresie oddziaływania
ateistycznych, redukcjonistycznych nurtów pooświeceniowych, takich jak: marksizm, scjentyzm, pozytywizm i inne
(co miało miejsce w wieku XIX i XX), które odrzucały religię
objawioną w imię rozumu i nauki, chrześcijańscy apologeci bronili wiary, przytaczając argumenty, że sama nauka
człowiekowi nie wystarczy dla zrozumienia otaczającego
go świata i siebie samego. Zwłaszcza nie jest w stanie odpowiedzieć na światopoglądowe pytania egzystencjalne:
Skąd jestem? Po co żyję? Dlaczego cierpię? Jaki jest sens
mojej egzystencji? Skąd zło? I tym podobne pytania.
Poczynając od II połowy XX wieku, wraz
z rozczarowaniem, jakie przyniosły ludzkości scjentystyczne prądy myślowe, przyrzekające znaleźć w rozumie i w nauce panaceum na wszelkie zło, w tym także odpowiedzi
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na wszelkie dręczące człowieka pytania - nowoczesny sekularyzm nie odwołuje się już do nauki. Wręcz przeciwnie,
oskarża ją o spowodowanie - świadome lub bezwiedne niewyobrażalnego we wcześniejszych epokach zagrożenia
dla egzystencji gatunku ludzkiego, dla środowiska naturalnego i dla całej ludzkiej cywilizacji, wskutek stworzenia broni masowej zagłady i wielu innych wynalazków, które można wykorzystać do złych moralnie działań, jeśli opanują je
terroryści lub inni ludzie złej woli.
Współczesny sekularyzm nabrał cech pragmatyzmu, który ze sfery swojego zainteresowania oficjalnie wyłącza wszystko to, co nie przynosi konkretnej, praktycznej korzyści współczesnemu człowiekowi. Przestał się zajmować
pytaniami egzystencjalnymi. Nie interesuje go odpowiedź
na żadne ostateczne pytanie. Jego centralnym punktem
zainteresowania staje się odpowiedź na pytanie: Jak uniknąć cierpienia (w różnych jego postaciach) oraz niesprawiedliwości. Jak powiada znany niemiecki profesor teologii
fundamentalnej i dogmatycznej - Peter Neuner (Psychospołeczne i polityczne uwarunkowania chrześcijaństwa dziś,
[w:] Chrześcijaństwo jutra. Materiały II Międzynarodowego
Kongresu Teologii Fundamentalnej, Lublin, 18-21 września
2001, red. M. Rusecki, Lublin 2001, s. 239 in.) język religijny zanika z życia wielu dawniej chrześcijańskich narodów.
Liczni ludzie, żyjący we współczesnych zsekularyzowanych
społeczeństwach, nie lękają się już śmierci bez Boga, bez
sakramentów świętych. W swoim codziennym życiu całkowicie obywają się bez Niego i nie mają przy tym poczucia
jakiejkolwiek straty. Także w konfrontacji ze śmiercią i kwestiami ostatecznymi, dotyczącymi ich własnej egzystencji,
nie popadają w jakieś szczególne zwątpienie, rozpacz, czy
poczucie beznadziejności. Sprawdza się to, mówi Neuner,
co w XIX wieku powiedział August Comte: Dla wielu ludzi
Bóg odszedł, nie pozostawiając żadnych śladów.
To wszystko są fakty, z którymi kapłani w krajach
zachodnich spotykają się na co dzień. Polscy kapłani, pracujący zwłaszcza w wielkich miastach, spotykają się z nimi
również coraz częściej.
Kryzys religii?
W tej sytuacji rodzi się pytanie: Czy współczesny
kryzys religii, wyrażający się w sekularyzmie, jest zjawiskiem linearnym i nieodwracalnym?
Mamy nadzieję, że tak nie jest. Kryzys wiary i postaw z niej
wynikających towarzyszy Kościołowi od początku jego istnienia. Ślady tego zjawiska odnajdujemy już w czasach
apostolskich. Nie można, jak powiada Johannes A. Van der
Ven, holenderski profesor teologii pastoralnej z Katolickiego Uniwersytetu w Nijmegen (Współczesne kontestacje
chrześcijaństwa.Sekularyzacja czydesykularyzacja?, [w:]
Chrześcijaństwo jutra,s.187 in.), patrzeć na historię chrześcijaństwa z perspektywy „utraconego raju”, ponieważ nigdy ono czymś takim nie było.
W pierwszych trzech wiekach swojego istnienia
Kościół był religią mniejszości. Jak mówi socjolog Rodney
Stark, około 100 roku po Chrystusie żyło na świecie nie
więcej niż siedem tysięcy chrześcijan, a ok. roku 200 ok.
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dwustu tysięcy (na ok. sześćdziesiąt milionów ówczesnej
populacji). Po edykcie mediolańskim z 313 roku chrześcijaństwo stało się religią państwową a chrześcijan znacznie
przybyło. Ale już św. Augustyn (+430) skarżył się, że spośród chrześcijańskich mieszkańców Hippony z II połowy IV
wieku, tylko niewielu regularnie uczęszczało do kościoła,
a niektórzy pojawiali się w nim tylko z okazji największych
świąt. Nawet w średniowieczu, kiedy chrześcijaństwo zakorzeniło się już bardzo mocno, w wielu europejskich krajach
pobożność większości chrześcijan po zostawiała bardzo
wiele do życzenia. Tym bardziej w czasach nowożytnych.
Pastor Krumacher z Berlina skarży się w 1847 roku, że
tylko 6% mieszkańców tego miasta chodzi do kościoła.
Niepodobna w sposób naturalny przewidzieć, co będzie
z religią w przyszłości. Czy będzie się rozwijać, czy też zanikać. Jak twierdzą dziś zgodnie uczeni, nie istnieją żadne
prawa rządzące religią, które pozwalałyby przewidzieć jej
przyszłość. Formułowane w XIX i jeszcze w XX wieku prawa społeczne i kulturowe, okazały się być jeszcze jedną ze
scjentystycznych fikcji i zniknęły już z badań naukowych.
Wszystko wskazuje raczej na to, że sekularyzm nie rozwija
się linearnie, że osiągnąwszy w ostatnich dziesięcioleciach
XX w., w wielu społeczeństwach, swoje apogeum, dziś się
załamuje, a religijność wraca do tych społeczeństw szeroką falą. Niektórzy uważa ją, że współczesny świat pulsuje
wprost religijnością. Zdaniem takich wybitnych socjologów
jak Peter Berger i Thomas Luckmann (patrz P. Neuner, op.
cit., s. 241), religia w Europie i w Ameryce - mimo zdawać
by się mogło spektakularnego zwycięstwa sekularyzmu
w życiu publicznym - wcale się nie cofa i bynajmniej nie
znika z życia milionów ludzi. Stała się tylko mniej uchwytna, mniej określona i mniej kościelna. Poddała się bowiem
wpływom postmodernizmu.
Postmodernistyczny obraz Boga
Obraz Boga, utracony w procesie sekularyzacji
przez wielu ludzi, wraca do ich świadomości, ale jest to już
obraz przetransformowany, obraz Boga niechrześcijański,
który charakteryzuje się, jak mówi cytowany już Van der
Ven (s. 195), następującymi cechami:
• Nie ma w nim wyobrażenia Boga absolutnie
transcendentnego. Bóg nie jest już uważany za bezpośrednią i kontrolującą wszystko, co dzieje się w życiu, przyczyną.
Nie traktuje się Go jako wszechmocnej Istoty wpływającej
bezpośrednio na losy świata i ludzi. W miejsce tego przyjmuje się tzw. im- manentną transcendencję Boga, działającego w człowieku niezależnie od jakiegokolwiek działania
Kościoła. Przez wielu ludzi, powracających do nowej religijności, odrzucane są takie rzeczywistości, jak: Kościół hierarchiczny, kapłaństwo, posłuszeństwo nakazom i zakazom
religijnym, poczucie grzechu, winy, pokuty itd.
Podobnie, jak dla Spinozy, także dla wielu współczesnych ludzi, Bóg stanowi wewnętrzną przyczynę
wszechrzeczy, co oznacza, że wszystkie rzeczy i wszyscy
ludzie są w Bogu i poruszają się w Nim, chociaż nie znaczy to, że się z Bogiem utożsamiają. W konsekwencji więc
przyjęcia obrazu Boga bez wymiaru transcendentnego, wykluczone zostają ze świadomości wielu ludzi takie religijne
pojęcia, jak: ingerencja Boża w losy ludzi i świata, Opatrzność Boża oraz działania Boże.
• Drugą cechą owego przetransformowanego obrazu Boga i wiary w Niego, jest swojego rodzaju powrót
starego politeizmu, który przybiera dziś formę politeizmu
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postmodernistycznego. Przywoływany już wcześniej Van
der Ven, mówiąc o tych sprawach, cytuje Józefa Brodskiego, który powiedział następujące słowa: To, że złamaliśmy
pozycję starych bogów i wyrzuciliśmy ich z im poświęconych świątyń, nie oznacza, że przestali oni istnieć. Ci starzy
bogowie - symbolizowani przez dramaty, konflikty, paradoksy, dylematy i sprzeczności ludzkiej egzystencji - odżywają
dziś w duszach wielu ludzi, wierzących w najrozmaitsze,
niezwiązane niczym z chrześcijaństwem siły duchowe, wyobrażane niegdyś przez takich bożków, jak: Tyche (przypadek), Ananke (konieczność) i Moira (los), a także w moce
i energie, o których mówi spirytyzm, astrologia i magia.
Ludzie przyjmujący taki obraz Boga, nie widzą już w Nim
jedynego, decydującego o wszystkim Stwórcy świata. Są
zwolennikami raczej politeizmu, swojego rodzaju neopogaństwa, niż monoteizmu. Jest to tak zwany politeizm postmodernistyczny. Jego przykładem jest dziś wspominany już
wcześniej New Age, któremu Stolica Apostolska poświęciła specjalny dokument. Przedstawił go kardynał Paul Poupard, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury,
który przy okazji tej prezentacji powiedział, że czy się to
komu podoba, czy nie - toczy się dziś walka o umysły i serca ludzkie między chrześcijaństwem a nowymi ideologiami
i kultami.
New Age zaciera różnice między Stwórcą a stworzeniem, między dobrem i złem. Prąd ten odmawiając
konfrontacji człowieka ze śmiercią i cierpieniem, jak mówi
Poupard, oraz odrzucając pojęcie grzechu, prowadzi do
destrukcji społecznej. Nie podejmuje próby racjonalnego
budowania przyszłości, a koncentruje się na irracjonalnym
przepowiadaniu jej z gwiazd. Ewangelie, w tym ewangeliczną Przypowieść o talentach, która poleca człowiekowi
wszechstronny rozwój, zastępuje horoskopami i wróżbami.
Odrzuca przy tym odkupienie, przyjmując tezę o panteistycznym wtopieniu się człowieka w kosmos.
• Trzecią cechą owego postmodernistycznego obrazu Boga jest traktowanie Go jako rzeczywistości nieosobowej. Ludzie pozostający pod wpływem takiego myślenia
nie uważają Boga za osobę, lecz za nieosobowe tchnienie,
za wewnętrzną moc, za impuls do działania, za nieosobową energię i dynamicznie działającą siłę, która w człowieku
żyje, która jest bodźcem do działania i która otaczając go
całkowicie, jednocześnie go w sobie zawiera. Należy zaznaczyć jednak, że w świadomości wielu współczesnych
ludzi Bóg jawi się także jako jednocześnie nieosobowy
i osobowy. Uważają oni, że są to dwa aspekty Jego Natury.
Gdy o Bogu myślą - traktują Go jako rzeczywistość nieosobową, gdy natomiast się do Niego modlą – widzą w Nim
osobę.
• Czwartą cechą postmodernistycznego obrazu
Boga jest jego aikoniczność, tzn. niemożność ujęcia Boga
w jakichkolwiek zmysłowych czy intelektualnych przedstawieniach i wyobrażeniach. Wydaje się, że wraca tu apofatyczna, negatywna a teologia, charakterystyczna zwłaszcza dla myśli neoplatońskiej, która wyraża przekonanie, że
o Bogu można powiedzieć tylko to, kim i czym On nie jest.
Sacrum a profanum
Wracając do zjawiska właściwie rozumianej sekularyzacji, która oddziela sacrum od profanum, należy
zaznaczyć, że w swojej istocie nie jest ona czymś wrogim
chrześcijaństwu. Jak za Gogartenem mówi Peter Neuner
(op. cit., s. 239) oddzielenie sacrum od profanu nastąpi-
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ło już w Księdze Genesis. Zawarty w niej opis stworzenia
świata odbiera bowiem gwiazdom przypisywaną im w starożytnych wierzeniach boskość i wszelkie stworzenie oddaje pod opiekę człowiekowi. Tekst z Genesis stanowi doniosłe w swoich skutkach odmitologizowanie świata i jego
sekularyzację we właściwym rozumieniu tego słowa. Świat
został tu potraktowany jako rzeczywistość świecka, pozbawiona boskich mocy, oddana w opiekę człowiekowi, a nie
wroga mu i nad nim panująca. W tym kierunku idzie cała
historia zbawcza. Pogardzana i traktowana w różnych starożytnych filozofiach, jako źródło wszelkiego zła, materia
– zostaje przez Objawienie niesłychanie dowartościowana.
Bóg stwarzający materię sam nazywa ją dobrą.
Chrystus, Zbawiciel świata i wszystkich ludzi, wciela się
w ludzkie, materialne ciało. Prawda ta, jak wiemy, wywołała gwałtowny sprzeciw platoników, a potem neoplatoników,
którzy jakiekolwiek Boga z materią uważali za kompletny
absurd i bluźnierstwo. Tymczasem chrześcijaństwo, zgod-

nie z nauka Chrystusa, głosi, że Bóg akceptuje doczesność
i ludzkie dzieła. Każe rozwijać dane nam zdolności i modlić
się o chleb powszedni potrzebny na dziś. To przecież Chrystus odróżnia sacrum od profanu, gdy mówi: co Bożego
Bogu, a co cesarskiego cesarzowi. Ale jednocześnie jednoznacznie broni tego, co Boże, przed zachłannością cesarza.
Nie zgadza się na to, aby cesarz zasiadał na ołtarzu, aby
rościł sobie pretensje do ludzkich sumień i ludzkich dusz,
aby decydował o prawdach wiary i o ludzkiej moralności.
I właśnie tego, jak i całego orędzia Chrystusowego, mamy
obowiązek pilnie strzec we współczesnych pluralistycznych
i demokratycznych społeczeństwach, których prawodawcy ośmielają się ustanawiać normy prawne przeciw Bogu
i przeciw ustanowionemu przez Niego prawu moralnemju.
c.d.n.
Stanąć po stronie prawdy, Sandomierz 2013, s. 153- 159.
ѥ

Ks. Abp Kazimierz Majdański

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZYSZŁOŚĆ OJCZYZNY

Komu chcemy służyć?1
Człowiek - najwyższy prawodawca?
Czy mieli uczestnicy sejmiku w Trzebiatowie prawo
wydać taki dokument, jaki wydali?
- Pytanie nie jest retoryczne, ani nie jest tylko historyczne. Niedawno bowiem tutaj, na Pomorzu Zachodnim
i Środkowym, zostało uchwalone podobne prawo. Mówi to
prawo, że najwyższym Prawodawcą nie jest Pan Bóg, lecz
człowiek. Tym właśnie jest uchwalona większością głosów
na ogromnych połaciach Ziem Odzyskanych - nowa Konstytucja.
Pomyśli ktoś: „A teraz zaczyna się politykowanie,
a Kościołowi wara od polityki!" - Odpowiadam: jeżeli politykowanie oznacza miłość Ojczyzny, to wszyscy wiedzą, że
pewnie nabyłem w ciągu swojego życia prawa do takiego
politykowania. A jednak nie politykuję, lecz bronię najświęt-
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szych praw Boga. Bronię tych praw w naszej Ojczyźnie,
w której znowu teraz rozlega się głośne wołanie, z uśmiechem na ustach: „Niechże będzie wolno zabijać!"
- Kogo?
- „Niewinnych".
- A Boże przykazania?
-„Ależ to my stanowimy prawo. Tak to zostało przegłosowane w parlamencie i w referendum! My możemy
przegłosować każde przykazanie Dekalogu i nie będzie już
ono obowiązywać".
„A poza tym, dlaczego wy, księża, razem z waszym
Papieżem ciągle o zabijaniu?"
- Bo tu chodzi o Boże przykazanie: „Nie zabijaj!"
Dziś jest sprawą jasną, że idzie eutanazja. I że dziewczyny zabijają koleżankę szkolną, ot tak, dla jakiejś potwornej
zabawy. I że jacyś oprawcy dla podobnej ponurej zabawy
zabijają Tomka Jaworskiego, maturzystę.
„To rzeczywiście niesłychane!"
- Czy naprawdę niesłychane? - Przypomnijmy znane słowa Matki Teresy z Kalkuty: „Wiele razy powtarzam
- i jestem tego pewna [proszę pani, przemawiającej w telewizji - to mówi kobieta, prawdziwa kobieta, która umiłowała
każdą istotę ludzką] - że największym niebezpieczeństwem
zagrażającym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Jeżeli matce
wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie
i mnie, byśmy się nawzajem nie pozabijali? (...) Dziecko
jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu. Nigdy
nie odrzucajmy tego daru Bożego".
„Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą" (Ap
12, 4).
To o Niej, o Matce Syna Bożego. I to o każdej, atakowanej przez szatana, wysłannika cywilizacji śmierci, Matce życia.
Jest teraz godzina alarmu dla miasta Szczecina,
dla całego Pomorza Zachodniego i dla całej Polski, tak jak
był kiedyś alarm w 1939 roku dla miasta Warszawy. Teraz
ten alarm brzmi: wymieramy! To przeciw Bogu życia. To
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przeciw Matce życia. To przeciw Twojemu Niepokalanemu
Sercu, Matko!
„Dozwól nam chwalić Cię, Panno Święta i daj nam
moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim!"
„Przeciw nieprzyjaciołom Twoim", którzy mówią:
„Człowiek ma ustalać prawa - nie Bóg. Człowiek może
ustalać prawa przeciw Bogu". A my za tym głosujemy, nie
bardzo wiedząc, za czym głosujemy, bo nam tego nikt
uczciwie nie wytłumaczył. Jak jesteśmy traktowani? - „Idźcie zagłosować! Idźcie zagłosować tak, jak was zapraszam
w słowach uprzejmych".
Przegłosowała cząstka narodu. — „Ogłaszam: to
będzie obowiązywać wszystkich!"
Mówił Ojciec Święty na spotkaniu z okazji 600lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego: „Spotykamy się w imię
wspólnej miłości do prawdy". Czy i my moglibyśmy się dziś
inaczej spotykać, Najdrożsi Bracia, Najdroższe Siostry,
u stóp tej Matki, której Syn mówi: „Ja jestem drogą, prawdą
i życiem" (J 14, 6)?
W tym samym przemówieniu mówił Papież o „posłudze myślenia". Czy myślimy? Czy myślimy o tym, co się
tu działo 17 lat temu, latem 1980 roku? Z wszystkimi nieco
starszymi spośród Was tamten czas przeżywałem. Czy pamiętamy? Czy jesteśmy bogatsi o te niesłychane doświadczenia?
Czy zapomnieliśmy już o tym, że niedawno na
Wschodzie i na Zachodzie panowała taka właśnie zasada: Co człowiek postanowi, to obowiązuje. Generalissimus
ustala prawo. - To na Wschodzie. Fuhrer ustala prawo. - To
na Zachodzie. Pol Pot ustala prawo. Jest teraz na nowo
poszukiwany i ma być sądzony. Za co? - Za to, że zabił
ogromnie wielu ludzi. Ale przecież „Czerwoni Kmerzy" takie
ustanowili prawo.
A ilu to zginęło wśród nas - niewinnych, jeszcze nie
narodzonych, i dorosłych, najlepszych Polaków, bo zostało
złamane Boże prawo?
V przykazanie Boże broni podstawowego prawa
do życia każdego człowieka, a zarazem prawa do człowieczeństwa każdego człowieka i prawa do człowieczeństwa
całej ludzkości. A jednocześnie wspiera inne przykazania,
wśród nich - na przykład - przykazanie IV, które każe miłować Ojczyznę. Czy miłujemy Ojczyznę? Czy miłujemy polski Szczecin i polskie Pomorze Zachodnie, które jest dość
puste!?
Troska o życie - to jest miłość Ojczyzny. Albo się ją
kocha nieobłudnie, albo się z niej drwi!
I jeszcze słowo o przykazaniu IV. - Jest dziś łamane przez
namawianie dzieci i młodzieży do buntu przeciw rodzicom.
I przykazanie VI i IX. - Przecież forsowana jest
u nas demoralizacja. Można by było powiedzieć: demoralizacja „w najgorszym stylu", gdyby była kiedykolwiek demoralizacja prowadzona w innym stylu.
A przykazanie VIII? - Przecież kłamstwo przelewa
się po naszej ziemi, jak powódź. Kiedyś jako Wasz biskup
otrzymałem takie dziwne przesłanie: „Trzeba ogłosić z ambon, by cały Szczecin przeprowadzał się szybko na Osiedle
Słoneczne, bo niedługo zaleje to miasto powódź". Zalewa
nas powódź. Kłamstwo przelewa się po naszej ziemi, po
naszych ulicach, po naszych miastach - jak powódź. Także
kłamstwo oficjalne i uroczyste.
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A przykazania I, II i III, odnoszące się do czci Pana Boga?
- Odpowiadają ludzie: „Żyjmy, jakby Boga nie było"; „nam
jest potrzebny dobrobyt europejski, nie Pan Bóg".
Tak wyglądają podstawy ładu moralnego, gdy decyduje o nich człowiek: człowiek odrzucający Boga, odrzucający prawo Boże, Dekalog. Trzeba koniecznie dziś to
mówić. Trzeba to mówić na tej Ziemi, ochrzczonej z wielkim
trudem i z wielkim trudem przywróconej Kościołowi i Polsce.
Trzeba to mówić w obecności Najświętszej naszej Matki
i Królowej! Ona nie znosi kłamstwa! Ona niesie światu zbawienie Prawdy. „Prawda was wyzwoli" (J 8, 32) - mówi Jej
Syn.
Nasz pomorski zryw
17 lat temu przeżyliśmy tutaj wspólnie wielki zryw
społeczny który jak płomień ogarnął całą Polskę. Takie
było wtedy nasze Wybrzeże! Wśród barw narodowych był
Krzyż, wśród barw narodowych były Obrazy Matki i Królowej. I były podobizny Ojca Świętego. Czy nie przypomnieć
dziś znowuż Jego słów o tym, że „Krzyż z Giewontu ogarnia całą naszą ziemię od Tatr do Bałtyku"? Do Bałtyku! Ta
ziemia jest własnością Krzyża - od Mieszka I, od Dagome
iudex. „Krzyż z Giewontu ogarnia całą naszą ziemię od Tatr
do Bałtyku". Tak mówił Papież w Zakopanem pod Wielką
Krokwią (6 VI 1997).
Mówił też wtedy do Górali: „Na was zawsze można
liczyć". Nie wahajmy się, czy służyć Baalowi, czy Bogu?
Niech na nas wszystkich można będzie liczyć. Nie tylko na
Górali.
Wybrzeże polskie wspaniałego zrywu z roku 1980 co się z tobą stało? Na mapie polskiego myślenia i polskich
głosowań wyróżnia się na Wybrzeżu dodatnio tylko ujście
Wisły A tak zawsze chcieliśmy, by podobnie wyglądało ujście Odry. Co się z tobą stało, nasze umiłowane Pomorze,
któremu pragnie królować Ona, Matka o Niepokalanym
Sercu?
I nie mówcie nam o sukcesach gospodarczych.
My się sukcesami gospodarczymi, na przykład Stoczni
Szczecińskiej, radujemy, ale co to jest za radość, jeżeli tu
się masowo wyprzedaje polską ziemię: polską od Mieszka
I i odzyskaną za cenę niezwykłą ofiar Wału Pomorskiego
i forsowania Odry pod Siekierkami.
Czy to są łatwe rozważania? Oczywiście trudne.
Ale kto powie, że nieprawdziwe? Prawda zaś jest prawem
przyjaźni. Byle by była „czyniona w miłości" - jak uczy Apostoł. A ja Was, Najdrożsi - przecież to wiecie - miłuję. Nikt
też naszej wspólnej drogi przez lat 13 z dziejów tego 25lecia nie wymaże.
„A obok Krzyża stała Matka Jego" (J 19, 25).
Matko, Ty wiesz, że nasze trudne rozważania są
po to, byśmy na nowo, „od tej godziny, jak dobrzy uczniowie - może pokutujący i nawróceni (Matko, jest nas mało,
było mało, ale pod Krzyżem jeszcze mniej!) – wzięli Cię na
nowo do siebie” (por. J 19,27). Oto program na przyszłość
po-jubileuszową!
Przypisy:
1. Fragmenty homilii wygłoszonej 28 VI 1997 r. w Sanktuarium Matki
Bożej Fatimskie na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie w 25. rocznicę
utworzenia diecezji szczecińsko-kamieńskiej.

ѥ
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KULTURA NARODU. FILOZOFIA – NAUKA – HISTORIA – SZTUKA – LITERATURA
Lech Ludorowski

Sienkiewicz i Konopnicka * w obronie Polaków *
przed niemieckim okrucieństwem
Powroty HISTORII * Brukselska-targowica i * jurgieltnicy
I.
„Biada narodom, które kochają więcej wolność
niż Ojczyznę”
Henryk Sienkiewicz
*
<<Historia się powtarza*Historia „lubi” się powtarzać* nawet „uwielbia” się powtarzać*Co się raz zdarzyło*może się
znowu zdarzyć*Historia często się powtarza*powracając
jako farsa*>>
*
Czy Historia się powtarza? Ależ oczywiście! Z arcysłusznych powiedzeń na ten temat, najbliższa jest mi mądrość, że ONA nie tylko się powtarza. HISTORIA wprost
„lubi”, nawet – „uwielbia się(!)” – powtarzać. Zarówno
w skali „mikro”, jak i „makro”, a więc, w losach jednostek,
jak i całych zbiorowości. Wystarczy tylko, aby ukształtowała się „analogiczna” sytuacja – owa (tak ją nazwę)
„konstelacja sytuacyjna” i „podobny” pretekst/motyw – by
sprowokować ten zaiste określony a bezwzględny determinizm działań i zdarzeń! Nowsze dzieje narodów europejskich, a przede wszystkim naszej Ojczyzny, potwierdzają,
niestety, jego „Newtonowską” mechanikę (nawet jeśli owe
powroty różnią się znaczne w szczegółach „życiowych”,
bo te przecież nigdy nie mogą być całkowicie identyczne).
W indywidualnym losie każdego z nas odnajdziemy z pewnością powroty takich analogicznych „incydentów”, które
wywołują identyczne, lub bardzo podobne skutki (dlatego
też wielkim sukcesem jest uniknięcie tych samych błędów,
albo przynajmniej zmniejszenie ich skutków: zawsze takich
samych, lub zbliżonych).
Wszakże istnieje jeszcze mniej fatalistyczna wersja determinizmu głosząca wprawdzie, że „to, co się już raz zdarzyło” – „może”, lecz „nie musi” się „znowu zdarzyć”. Daje
ona właśnie potencjalną nadzieję, że można jakoś zapobiegać, czy przeciwstawić się cyklicznej powtarzalności
naszych osobistych i narodowych nieszczęść. Przywraca
ona pewną „umiarkowaną wiarę”, że niekiedy los może być
bardziej łaskawy. Teorię liczenia na lepszą odmianę losu,
z jej pocieszającymi perspektywami, wyrażają przecież
„quasi-optymistyczne” truizmy: „Fortuna kołem się toczy”.
„Fortuna variabilis”.
*
Ale istnieje podobno jeszcze bardziej optymistyczna –
„mniej groźna” – wersja „powtarzania się historii”, sformułowana przez Mirosława Kokoszkiewicza, w jego świetnym
eseju pt. „Targowica 2016” („Gazeta Warszawska” 2016, nr
4 (450), s. 16-17), głosząca, iż „jak to w życiu bywa, historia często się powtarza, powracając jako farsa”. Wybitny
autor uzasadnia to „dzisiejszym upadkiem UE” i kompromitującym królowaniem jej imperatorowej, Angeli Merkel, (dla
której idolką jest zresztą Katarzyna II). Dostrzega też – po-
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dobnie jak bardzo wielu publicystów i polityków – pojawienie się w Polsce jawnie już manifestowanej neotargowicy.
„Chyba nikt trzeźwo oceniający sytuację, nie ma wątpliwości, że w Polsce zawiązała się nowa konfederacja targowicka, która domaga się od obcego mocarstwa, aby
było gwarantem ustroju Polski zaprojektowanego wszem
i wobec przy okrągłym stole. Co ciekawe, w 1792 r. zdrajcy
zwrócili się o pomoc do carycy Katarzyny, zaś dzisiaj targowiczanie proszą tak naprawdę o ratunek Angelę Merkel,
której kanclerskie biurko, jak ujawnił w 2014 dziennik „Der
Spiegel”, zdobi właśnie portret Katarzyny II – jej politycznej
patronki i idolki”.
Jest w tym eseju sugestywne zdefiniowanie genu zdrady,
trafna analiza syndromu zaprzaństwa i wnikliwie przedstawiona historyczna analogia tego straszliwego aktu narodowej zdrady – przypomnianej we fragmentach dokumentu
deklaracji z 18 maja 1792 r. sporządzonej przez przeklętej
pamięci targowickich łotrów: Branickich, Potockich, Rzewuskich i Kossakowskich – porównanego z manifestami
współczesnych brukselskich sprzedawczyków, którzy „kochają bardziej demokrację” niż własną Ojczyznę. Jest także nakreślona genealogia współczesnych „kieszonkowych
targowiczan” dziedziczących ów gen narodowej zdrady po
swoich łajdackich protoplastach z XVIII wieku, gotowych
sprzedać Polskę za „judaszowe srebrniki”, oraz imienna lista (chyba powszechnie znanych) głównych agresywnych
hersztów brukselskiej kohorty, od lat nieustannie lansowanych przecież z bezczelną ostentacyjnością we wszystkich
mediach krajowych, telewizjach prywatnych i tzw. „publicznej”! Znamy więc główne „komando” V kolumny. Oglądamy
ciągle ich faryzejskie twarze tych złotoustych obłudników,
opłacanych zdrajców, „jurgieltników”(!), którzy chcą obalić wszelkimi sposobami, zamachem pozaparlamentarnym, demokratycznie wybrany rząd Rzeczypospolitej. To
oni szykują uliczny zamach, już zapowiadany jakiś drugi
„kijowski majdan”, prowokacje, które mogą zamienić się
krwawą rewoltę, interwencję zbrojną z jej nieobliczalnymi
konsekwencjami.
Mirosław Kokoszkiewicz trafnie też zauważa: Trzeba
„skończyć z lansowana teorią, że współczesna targowica,
chcąc obalić rząd, szuka sprzymierzeńców zagranicą. Jest
zupełnie na odwrót. To zagraniczni mocodawcy uruchomili
miejscowych targowiczan, powierzając im zadanie obalenia legalnego polskiego rządu w zamian za judaszowe
srebrniki”.
Demaskuje także ich podłe antypolskie machinacje i antynarodowe zdradzieckie intrygi znakomity ekonomista,
Profesor Krzysztof Rybiński. „Przedstawiciele grup interesów odstawionych od koryta w wyniku demokratycznych
wyborów w Polsce rozpoczęli gwałtowny atak na polski
rząd i na Polaków, którzy ten rząd wybrali. Opluwają Polskę w światowych mediach, inicjując działania przeciw
Polsce na poziomie Unii Europejskiej oraz w agencjach
ratingowych, inicjują protesty społeczne, które mają stworzyć wrażenie, że Polska jest krajem niestabilnym i niepraworządnym. Celem tych działań jest odsunięcie od władzy
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obecnego rządu i powrót grup interesów do koryta. Trudno inaczej określić działania tych grup niż zdrada narodu
i swojego kraju. O ile oczywiście te grupy interesów w ogóle identyfikują się z Polską, ponieważ w minionych ośmiu
latach patriotyczne postawy były zwalczane, a samo słowo
„patriotyzm” stawiano na równi z faszyzmem. Walczono
z rodziną, szczególnie wielodzietną, i promowano związki
miłośników wielofunkcyjnego odbytu. Walczono z Kościołem. Ostatnio zdrajcy narodu polskiego pozyskali do pomocy jedna z agencji ratingowych, która obniżyła rating Polski,
cytując rosnące ryzyko polityczne, bo ekonomia i finanse
w Polsce maja się zdecydowanie lepiej niż w większości
krajów Europy Zachodniej” („Zdrajcy narodu z matriksa”,
„Do Rzeczy” 2016, nr 4/155, s. 88). To, zdemaskowane
już i napiętnowane „główne komando” V kolumny i cała
kohorta brukselskich sprzedawczyków skrupulatnie wykonuje precyzyjny plan operacyjny zdrady własnej Ojczyzny.
Realizowane są dopiero jego fazy początkowe.
*
Poprzedziły ją gniewne porykiwania brukselsko-niemieckie. Wrzaski czterech złowrogich unijnych „tenorów”. Ale
Juncker, Schultz, Verhofstad, Timmermans – to nie są
jacyś… operetkowi komparsi! Ostatnio jakby trochę „złagodnieli”, przycichli, ale nadal śpiewają fałszywym piano.
Nie łudźmy się. Znowu rykną swoim chrapliwym gardłowym forte. Wszakże ich najważniejszym celem jest nadal
Mitteleuropa! Więc będą „integrować” nas tak skutecznie, jak robili to ich pruscy przodkowie od roku 1772 aż
do ostatecznego „zintegrowania”, wchłonięcia zachodnich
województw w 1795. I, jak coraz bezwzględniej i okrutniej
„konsolidowali”, germanizowali nas w całym wieku XIX. I,
jak przeprowadzali ostateczne ludobójcze unicestwienie
Narodu Polskiego w XX stuleciu. Oni są w tym doskonali!
Byłbym wiec daleki od ujmowania roli tego całego złowrogiego unijnego „kwartetu” i jego polskich pomagierów z „tegokraju”, oraz „złotej Pani Anieli”, a także naszej rodzimej
neotargowicy 2015/2016 w kategoriach „farsy”. Niestety,
to nie jest żadna farsa! To są prawdziwe zmagania, nasza dramatyczna walka o życie, niebezpieczna próba wyrwania Kraju z potężnego systemu kolonialnego ucisku,
grabieży i wasalizacji Polski. To jest bezwzględna walka
o losy Narodu Polskiego i losy Rzeczypospolitej. Bo nie
ulega wątpliwości, że – jak słusznie stwierdził Mirosław Kokoszkiewicz –„Potomkowie Hitlera chcą obalić polski rząd”
(„Niepodległa”, 2016, nr 2, s. 3). Niestety przy pomocy
bandy gorliwych brukselskich kolaborantów, jurgieltników,
zdrajców Ojczyzny.
Na wrzaski unijnych krzykaczy odpowiedzieli oczywiście
nasi politycy. Ale najgodniejszą odprawę głównemu dygnitarzowi udzielił w swoim głośnym liście otwartym, przyjętym z uznaniem na świecie, ksiądz arcybiskup Władysław
Mering. Mądrze i odważnie wystąpił w obronie Polski i Polaków. Zaprotestował tak, jak robili to Nasi Wielcy. Protesty takie mają w naszej Ojczyźnie swoją piękną tradycję.
Przypomnijmy Sienkiewicza i Konopnicką.
II.
Tak więc historia się powtarza, ale niestety nie jako
farsa! Oto mój przypadek „powtórzonej historii”. W 1980
roku miałem szczęście poznać w Okrzei na uroczystości
odsłonięcia popiersia autora „Quo vadis?” (na usypanym
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tam przed wojną kopcu) Zuzannę Sienkiewiczową, synową Noblisty, jej córkę (czyli wnuczkę) Marę, znaną aktorkę
i niezapomnianego, nieodżałowanego, wspaniałego IGO
(Ignacego) MOSiA (1920-2001). Tego samego, który –
jako odważny i obrotny młodzieniec rzucony wojenno-okupacyjnymi losami do Kielc, wyrwał z rąk gestapo i ocalił od
niechybnej śmierci zamieszkałego z rodziną w Oblęgorku
syna Noblisty, Henryka Józefa Sienkiewicza (1883-1965).
Obdarowany zaś przezeń luksusowym egzemplarzem
„Quo vadis?” rozpoczął Wielki IGO swoją błogosławioną
dla kultury narodowej, jakże szczęśliwą pasję zbierania
pamiątek po autorze „Trylogii” zakończoną (jak wiadomo)
utworzeniem i świetnego Muzeum Sienkiewiczowskiego
w Poznaniu.
To właśnie On udostępnił mi (cudem odnaleziony i zdobyty przez siebie) rękopis przesławnego „Listu otwartego
do Wilhelma II” Noblisty i umożliwił jego wydanie w pięknej bibliofilskiej edycji (1992) i ułatwiło mi później zrealizowanie wartościowej monografii pt. „Antypruska publicystyka Henryka Sienkiewicza”, 1996, (pomieściłem tam
antologię wszystkich, wówczas zachowanych, 13 tekstów,
wraz z komentarzami w języku angielskim, francuskim
i niemieckim). Z czasem edycje te wpłynęły i przyczyniły się do odnalezienia (w Ameryce) jeszcze jednego (tj.
czternastego) nieznanego eseju z serii międzynarodowej
antypruskiej publicystyki Noblisty (napisanego zapewne
w Oblęgorku w 1902 r.), wyrażającego protest przeciwko
katowaniu dzieci polskich przez niemieckich oprawców we
Wrześni, który wydałem bibliofilskiej książeczce pt. „Sienkiewicz – Dillon – Września. Wokół sprawy pruskiej” (2003;
wyd. rozszerzone: 2004, 2005). Wydając przed laty moją
edycję antypruskiego tryptyku Henryka Sienkiewicza, eksponowałem uniwersalne, głęboko etyczne jej przesłanie,
głoszoną tam lekcję „przeciwko nienawiści” w stosunkach
międzynarodowych, ale podkreślałem jednocześnie, iż polityczno-propagandowego znaczenie tej znakomitej publicystyki posiada również potencjalną siłę ożywania i aktualizacji. Nie przypuszczałem jednak, że obroty i wiry wielkiej
historii tak szybko i bardzo przywrócą aktualną ważność
i znaczenie tych doniosłych wystąpień WIELKICH POLAKÓW w obronie OJCZYZNY sprzed 110 lat. I, że trzeba
będzie przypomnieć nieprzemijającą wartość, krzepiącą
potęgę ICH SŁOWA. – Słowa Twórcy „Krzyżaków” i Autorki „Roty”. Wszyscy wiemy, że rozpoczęła się i trwa zażarta wojna kliki targowickich zdrajców z obozem patriotów
o suwerenną Polskę Wolnego Narodu.
„Grzmią chóry zatroskanych „sytuacją” w Polsce. Niemieccy dziennikarze, minister z Luksemburga, szef Parlamentu Europejskiego, całe szacowne gremium od „standardów”. Wszyscy, by poświadczyć jednomyślnie”, że gdy
władzę przejął PiS, „oznacza to złamanie prawa, koniec
demokracji, zamach stanu”.
III.
Pył historycznej niepamięci okrył znakomitą i wyjątkowo
ważną antypruską publicystykę HENRYKA SIENKIEWICZA. Należy ona obecnie niemal do całkowicie nieznanych
dziedzin twórczości i działalności patriotyczno-obywatelskiej polskiego Noblisty. Rozproszone po licznych czasopismach czy wydawane w osobnych drukach teksty te są
trudno dostępne, a większość ich rękopisów uległa bezpowrotnemu zniszczeniu. Ale na zapomnienie skazała je
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również z powodów ideologicznych polityka totalnej indoktrynacji powojennych władców Polski. Chrześcijański ład
moralny jako zasada kształtowania stosunków między narodami, prawo Boże, Chrystusowa miłość w polityce światowej, polityka międzynarodowa oparta na etyce dekalogu
– idee tak zdecydowanie i ekspresywnie proklamowane
przez twórcę Krzyżaków – były „wystarczającym” powodem niewydawania tych pism przez całe powojenne dziesięciolecia, celowego przemilczania, spychania ich w sferę
zbiorowej amnezji.
Antypruska publicystyka Sienkiewicza w obronie śmiertelnie zagrożonego w swym istnieniu Narodu zasługuje więc
na przypomnienie jako odważne, mądre i szlachetne dzieło
pisarza-patrioty. Ale przywołuje również jedno z cięższych
doświadczeń historii minionego stulecia, które z perspektywy czasu było zapowiedzią losu „podlududzi” skazanych
na zagładę. Było „wstępem” do zbrodni unicestwienia „narodu zasłużonego dla ludzkości i na ziemi swej odwiecznego”, realizowanej z bezwzględną konsekwencją i okrucieństwem przez prusko-niemieckie imperium Bismarcka
i hakaty, Wilhelma II i von Bulowa. Likwidacji Polaków we
własnej Ojczyźnie! Trzeba o tym pamiętać! Trzeba o tym
nieustannie przypominać! Bo historia lubi się powtarzać.
Najpierw – ograniczanych (wbrew uroczystym zapewnieniom z roku 1867) w swych prawach do własnego języka
w miejscach publicznych, urzędach, szkole; potem zmuszanych nawet do modlitwy w obcej, narzucone, nienawistnej mowie. Następnie – coraz brutalniej poniewieranych,
wyszydzanych, odzieranych z godności, później bitych,
maltretowanych, więzionych przy zastosowaniu wszelkich
możliwych środków zalegalizowanego bezprawia. Wreszcie – na mocy cynicznych ustaw „znieprawionego parlamentu” – wyrzucanych z ojcowizny, pozbawianych domów,
środków do życia, skazywanych na poniewierkę, tułaczkę,
nędzę, głód. Skazywanych więc na fizyczne wyniszczanie,
biologiczne zatracenie. To wszystko działo się przecież
w końcowych dekadach XIX i na początku XX stulecia!
I było zapowiedzią gigantycznego ludobójstwa niemieckiej
hitlerowskiej III Rzeszy kilkadziesiąt lat później. Czy wolno
o tym zapomnieć?!
Nie tylko jednak ze względu na pamięć o historii należy przywołać patriotyczną międzynarodową antypruską
publicystykę Sienkiewicza. Ciężar bieżących wydarzeń
przywracają jej dramatyczną aktualność. Warto więc przypomnieć jedno z najważniejszych wystąpień naszego Noblisty.
*
Henryka Sienkiewicza
List otwarty do J.C.M. Wilhelma II, Króla Pruskiego
Wasza Cesarska Mości!
W chwili, gdy oczy całego ucywilizowanego świata zwracają się z bolesnym zdumieniem na jedną dzielnicę obszernego państwa W.C.M. – w chwili, gdy prasa wszystkich
narodów, nie wyłączając uczciwej niemieckiej, stwierdza
i potępia krzywdy wyrządzane dzieciom polskim, w Królestwie Pruskim, uprawniony jest głos każdego człowieka
i chrześcijanina, a cóż dopiero Polaka, który zwraca się do
Ciebie w imię sprawiedliwości.
Sprawiedliwość bowiem wyższą jest i doskonalszą od
wszelkich racji stanu i zakusów politycznych, które, jeśli
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ją depczą, tym samym są mylne i na obłędne prowadzą
drogi. Zło i krzywda woła o naprawę, naprawa zaś leży
w ręku monarchy. Opatrzność w niezbadanych wyrokach
swoich, oddawszy pod władztwo Waszej Cesarskiej Mości
cały jeden odłam wielkiego narodu polskiego, włożyła zarazem na Ciebie obowiązek uszanowania duszy polskiej,
ochrony szczęścia tegoż narodu, jego wiary, języka, tradycji i uczuć.
Tymczasem ziemie polskie, które weszły w skład państwa
pruskiego, stały się przybytkiem niedoli, która pod panowaniem Twoim wzrosła niestety i spotężniała. Skargi na tę
niedolę nie tylko rozlegają się na próżno, ale rząd Waszej
Cesarskiej Mości odpowiada na nie ustawami, które nawet
postronnym narodom wydają się czynami nienawiści, przemocy i jakby zemsty.
Spokojna ludność polska płaciła na równi z niemiecką
podatek krwi i nie porywała się do broni, więc próźno nienawiść stara się upozorować te czyny przemocy i zemsty
kłamstwem, że Polacy dążą do obalenia Królestwa. Niegodnym jest potężnych państw i potężnych władców wmawiać w siebie i drugich to, w co sami nie wierzą. Ruch
żywiołowy, opór gwałconej natury ludzkiej nie jest polityczną agitacją. Tam, gdzie chodzi o obronę najrdzenniejszych
praw ludzkich i boskich, o ochronę stosunku człowieka
do Boga, o ochronę jego skargi, prośby i modlitwy, tam
sumienie jest najlepszym agitatorem. Wasza Cesarska
Mości! Urzędnik pruski stał dotąd między ludem polskim
a królem ziemskim, aby żadnych skarg przed tron nie dopuścić, obecnie zamierza odgrodzić tak samo ów lud od
tronu Boga.
Wasza Cesarska Mości – miara w prześladowaniu ciał
i dusz jest przebrana!
Bezduszne bowiem i nieludzkie jest takie prawo, które,
nie bacząc na to, że nawet zwierz każdy musi mieć swe
legowisko – zabrania Polakowi wznieść sobie na własnym
kawałku ziemi dach nad głową.
Straszne, głęboko niemoralne i nie dające się niczym
usprawiedliwić są takie ustawy, na które odpowiedzią jest
płacz tysiąców bezbronnych dzieci.
Szkoła, a w niej nauczyciel, w Królestwie Pruskim nie
jest przewodnikiem, który dziecko polskie oświeca i prowadzi do Boga, ale jakimś bezlitosnym ogrodnikiem, którego
urzędowym obowiązkiem jest zdrową polską latorośl przerobić, choćby na krzywą i karłowatą płonkę niemiecką. I oto
z każdym rokiem więcej w tym szkołach łez, więcej świstu
rózeg, więcej męczeństwa.
Miara przebrana wobec Boga i ludzi rodzi nie tylko gniew
boski i ludzki, ale niesławę. Przodkowie Waszej Cesarskiej
Mości prowadzili liczne wojny, pomyślne i niepomyślne,
w obliczu historii słuszne lub niesłuszne, ale wielkie i ciężkie. W dzisiejszych czasach wysuwa się, jako największa, tylko ta wojna: całego państwa, całej potęgi pruskiej
z dziećmi. Orężem w niej jest z jednej strony więzienie i rózgi, z drugiej – łzy. Zaiste, im większe byłoby zwycięstwo
państwa, tym większa niesława! Ale właśnie dlatego W. C.
Mość nie zechcesz i nie możesz pozwolić, by taka wojna
stała się główną treścią Jego rządów, związała się z nimi
raz na zawsze w historii i dała nazwę Jego panowaniu.
Słowa manifestu królewskiego z 1867 roku zaręczają nam,
że przez wcielenie do północno-niemieckiego związku ani
nasz język, ani nasza religia nie doznają uszczerbku i że
wewnątrz związku mamy pozostać Polakami i zachować
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język i obyczaje. Jakże te królewskie słowa i zapewnienia zostały dotrzymane? Wasza C. Mość jesteś piastunem
honoru niemieckiego, honoru dynastii i przedstawicielem
idei monarchistycznej – racz zatem zważyć, że jeśli honor
najbiedniejszego z Twych poddanych zależy od jego wiary w dotrzymywaniu słowa i przysięgi – z jakim okropnym
uczuciem goryczy i zwątpienia muszą dziś czytać powyższe słowa nie tylko Polacy, ale nawet Niemcy –monarchiści. Czy zdołają obronić się myśli, ze ta idea nie jest, jak
być powinna, oparta na niewzruszonej etycznej podstawie
i że w braku takiej podstawy sama nie oprze się falom,
które wokół niej spiętrza wiek bieżący.
Miara została przebrana! Nieprawe prawa niegodne są
swej nazwy. Wyjątkowe ustawy łamiące poczucie słuszności to oszczep po obu końcach ostro okuty, który przyszłe
przewroty społeczne skierować mogą w pierś państwa.
Daleki jestem od chęci wglądania i w te sprawy, i losy Królestwa Pruskiego, wygłaszam tylko pewnik historyczny, że
rząd, który pozwala sobie na wszystko, uczy poddanych,
że i przeciw niemu można sobie na wszystko pozwolić. Nie
ma prawa przeciw prawu, a prawo do bytu dał narodom
Bóg. Ich prawo przyrodzone jest z Bożej łaski. Monarchia,
która swoje również z Bożej łaski wyprowadza, tamtego
naruszać nie powinna, bo tą samą ręką targa i podkopuje
własne.
Lecz w tej sprawie Wasza Cesarska Mość sam będziesz
sędzią najlepszym. Tymczasem zechciej spojrzeć w oczy
tej strasznej prawdzie, która bije ze stosunku państwa do
Polaków i choć tłumiona, wybucha jak ogień spod ziemi.
Oto miliony ludu, nad którym kazała Ci czuwać Opatrzność,
czują się pod Twym panowaniem i pod rządami Twych ministrów nieszczęśliwsze niż kiedykolwiek przedtem; oto
naruszone jest prawo człowieka do ziemi, naruszone jest
prawo ogniska – oto łzy dzieci opłakują zgwałcony stosunek dusz do Boga. Niechże wobec tego Twoje chrześcijańskie sumienie króla podyktuje Twej woli przyszłe jej czyny.
(19 listopada 1906)
*
Najważniejszym wydarzeniem polityczno-patriotycznej
działalności Sienkiewicza tych lat – „List otwarty do Wilhelma II” z 19 listopada 1906 r. (napisany w porozumieniu
ze znanymi ówczesnymi politykami, znakomitymi uczonymi Jagiellońskiej Wszechnicy – Kazimierzem Morawskim
i Stanisławem Tarnowskim). Rozesłany w przekładach
obcojęzycznych do większych dzienników europejskich
i amerykańskich, opublikowany przez wpływowe gazety francuskie, niemieckie, angielskie, rosyjskie, włoskie
(a także przez prasę w Stanach Zjednoczonych) jest najgłośniejszym wystąpieniem o charakterze międzynarodowym polskiego Noblisty przeciwko okrutnej i coraz bezwzględniejszej akcji eksterminacyjnej pruskiego państwa.
W obronie brutalnie prześladowanych Rodaków.
List ten (przypomniany zresztą przed kilkunastu laty
przeze mnie w bibliofilskiej edycji) łączy precyzję epistolograficznego kunsztu ze sztuką pięknej i szlachetnej mowy
publicznej. Znakomity pisarz stawia dumnego i bezwzględnego władcę przed trybunałem sumienia ludzkości i oskarża go o za okrutne prześladowanie Polaków, rugowanie ich
z ziemi praojców, katowanie dzieci w pruskiej szkole przez
niemieckich nauczycieli, za rozliczne represje, wreszcie
za odbieranie rodakom prawa do modlitwy w ojczystym ję-
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zyku – a więc za „czyny nienawiści, przemocy i zemsty”.
Dobitnie rzuconą frazą: „Wasza Cesarska Mości! Miara
w prześladowaniu ciał i dusz jest przebrana!” – powtarzającą się jeszcze dwukrotnie w różnych wariantach – piętnuje
okrutnego monarchę, osobiście odpowiedzialnego za barbarzyńskie odbieranie naturalnego prawa do bytu danego
narodom przez Boga.
Jednakże ta mocna, lecz opanowana emocjonalnie
mowa oskarżycielska, wolna jest od retoryki napastliwych
inwektyw. Jest to bowiem mowa pełna godności i szlachetności. Polski pisarz przemawia tu z wyżyn moralnego
dostojeństwa. Zwłaszcza jej część końcowa ma charakter
(jak komentował to sam Sienkiewicz) „oczywiście poważny,
przyzwoity”, […] „pisany na podstawie i w imię chrześcijańskich zasad sprawiedliwości”. Wieńczy ją bowiem typowo
perswazyjny finał: ów apel do cesarza, aby kierował się
w swym stosunku do Polaków „chrześcijańskim sumieniem
króla – tej niewzruszonej etycznej postawie i na prawach
z łaski Bożej przyrodzonych”.
Głosu Sienkiewicza – z uwagą, szacunkiem i współczuciem dla udręczonych Polaków, narodu „zasłużonego ludzkości”, a z oburzeniem i potępieniem jego pruskich prześladowców – wysłuchał cały świat. Tylko cesarz Wilhelm II
(1859-1941) władca (od roku 1888) pruskiego imperium
(mający jeszcze przed sobą 12 lat panowania, do abdykacji w 1918 r.) nie zaszczycił Noblisty osobistą odpowiedzią.
Wszczęła zaś nań oszczerczą nagonkę część polakożerczej prasy niemieckiej, której autor „Krzyżaków” dał godną
i stanowczą odprawę w artykule opublikowanym w zasłużonym, opiniotwórczym, krakowskim dzienniku „Czas” pt.
„Przeciw intrygom hakatyzmu” (1906).
IV.
Całkowicie odmienny charakter ma nieznane (i praktycznie niedostępne!) wystąpienie naszej wielkiej poetki, Marii
Konopnickiej – dramatyczny, niesłychanie mocny i odważny Protest – przeciwko nadaniu doktoratu honorowego
cesarzowi Wilhelmowi II przez przesławny Uniwersytet
Oksfordzki (założony ok. 1167 r. i należący do grona najstarszych, najbardziej prestiżowych europejskich uczelni).
Ów żarliwy patriotyczny protest, przynoszący zaszczyt jej
osobistej odwadze – napisany zapewne przy współudziale
zaprzyjaźnionej z poetką, malarki Marii Dulębianki (18611919) jesienią 1907 r. w Abacji (Opatiji) – wyprzedza o rok
jej wspaniałą pieśń hymniczną „Rotę”, zaczynającą się od
pamiętnych słów: „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”, która
stała się naszym drugim hymnem.
Ten przejmujący dobitny poetycki manifest, przemawiający do naszych uczuć potęgą najprostszych słów, jest
wyznaniem narodowej dumy i godności, i wezwaniem,
apelem wzywającym naród do obrony języka i wiary ojców, i przysięgą trwania na ojczystej ziemi. Spiżowy rytm
tych twardych, mocnych, ostro akcentowanych na początkowych sylabach słów – „daktylicznych zestrojów”:
„Nie rzucim …”, „Nie damy…”, „Nie będzie Niemiec pluł
nam w twarz…”, majestatyczna melodyka wznoszącej
się frazy, dynamika jednozgłoskowych rymów, modlitewne refreny, wieńczące strofy powtarzającym się akordem
przysięgi: „Tak nam dopomóż Bóg!” – nadają tej pieśni
jakąś hymniczną powagę i niezwykłą ekspresywną siłę.
Poetyckiej sile tej poruszającej pieśni narodowego trwania
– hymnicznemu patosowi liryki Konopnickiej – dorównuje
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wspaniała, dostojna, potężna muzyka Feliksa Nowowiejskiego, skomponowana dwa lata później, w roku 1910.
Protest Konopnickiej – to właściwie krótka, licząca zaledwie ok. 180 słów, uformowana z czterech złożonych zdań,
dobitna, zwarta mowa oskarżycielska – piętnująca dumnego i cynicznego cesarza słowami dosadnymi, inwektywami, (ale także ironizmami), zwrotami emocjonalnymi
o potężnej sile rażenia, wyrażeniami z języka politycznych
wieców, odezwy, plakatu. Epitety pejoratywne, negatywne ekspresjonizmy (nawet słowa obraźliwe) nadają całemu Protestowi ostrą tonację retoryki potępienia. Tonacja
personalnej inwektywy wymierzonej w Wilhelma II – jako
„gwałciciela wszelkich praw ludzkich”, „kata polskich dzieci”, „wywłaszczyciela polskiego narodu z jego odwiecznych
dziedzin”, „przedstawiciela krzyżackiej polityki silnej pięści
i brutalnego gwałtu” – spaja trzy części: „inwektywną”, „ironiczną” i „perwazyjną” tego krótkiego, lecz niezwykle wymownego wystąpienia.
Protest odważył się zamieścić w numerze 262 „Kurier
Litewski” (1907r.), którego działem literackim kierowała Eliza Orzeszkowa. To autorka „Nad Niemnem” zdecydowała
o opublikowaniu tekstu, przesyłając niezwłocznie gratulacje do przebywających w Abacji (Opatiji), na półwyspie
Istria, znanym kurorcie nad Adriatykiem, (w którym wielokrotnie wypoczywał, leczył się i tworzył także Henryk Sienkiewicz). „Winszuję Wam protestu przesłanego do Oksfordu. Płomienny, śmiały, jasny, zasłużony. Błogosławić Was
za niego należy”. Oto świetne – nieznane, a warte przypomnienia – wystąpienie wielkiej polskiej poetki.
*
Marii Konopnickiej
Protest
przeciwko nadaniu Wilhelmowi II doktoratu honoris causa
Uniwersytetu Oksfordzkiego w 1907 roku
„W imieniu licznego zastępu kobiet polskich pozwalamy
sobie wyrazić Senatowi Uniwersytetu Oksfordzkiego nasze najwyższe zdumienie i ubolewanie z powodu nadania
honorowego dyplomu „doktora praw cywilnych” cesarzowi
Wilhelmowi II, temu gwałcicielowi wszelkich praw ludzkich,
temu katowi polskich dzieci, wywłaszczycielowi polskiego
narodu z jego odwiecznych dziedzin, temu przedstawicielowi krzyżackiej polityki silnej pięści i brutalnego gwałtu!
Prawda, w polityce przywykliśmy widzieć otaczane czcią
i hołdami nawet najnędzniejsze indywidua, zwłaszcza gdy
przedstawiają siłę; ale jest rzeczą godną pożałowania,
że stary Uniwersytet Oksfordzki, ta niezależna, dostojna,
chwałą wieków okryta instytucja, najwyższe ciało naukowe
narodu szanującego więcej niż każdy inny prawa i wolności człowieka, bije pokłon zuchwałemu grabicielowi samej
zasady i samej istoty prawa i wolności.
Ten akt Wasz, Panowie, jest nie tylko sprofanowaniem
szanownej instytucji, którą reprezentujecie i zniewagą
wszelkich uczuć ludzkich, ale jest i obelgą dla naszego
udręczonego narodu, który dźwiga jeszcze jarzmo teutońskiego bezprawia i barbarzyńskich rządów tego nowego
„doktora praw cywilnych” Uniwersytetu Oksfordzkiego.
Mamy nadzieję, że niedaleka przyszłość napiętnuje należycie całą ohydę tych rządów i okryje zasłużoną wzgardą
tego, któremu Wy, cni Panowie, tak nierozważnie ofiarujecie swoje najwyższe zaszczyty”.
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*
Konopnicka pragnęła nadać swojemu wystąpieniu możliwie jak najszybciej szeroki międzynarodowy rozgłos,
a zwłaszcza poruszyć niemiecką opinie publiczną, zabiegała więc o jego ogłoszenie w prasie francuskiej. Podjęła
więc natychmiastowe starania o wydrukowanie „Protestu”
w opiniotwórczym piśmie „Courrier Europe’en”, wysyłając
do swojej zamężnej córki, Zofii Mickiewiczowej (zamieszkałej w Paryżu) 28 listopada 1097 r. z Abacji (Willa Regina) list (przywołany w doskonałej monografii – długoletniego, zasłużonego dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej
w Żarnowcu, znawcy twórczości Poetki – Zdzisława Łopatkiewicza, „Marii Konopnickiej żarnowieckie lata”, 2013,
s. 135) następujący.
„Kochana Zosiu,
jak tylko ten list otrzymasz, idź zaraz do „Courrier Europe’en” i zarządź tam ze zwykłą energią wydrukowanie
jak najrychlejsze załączonego pisma. Z samej materii zauważysz, o ile tu pospiech jest ważnym. Gdyby nie chcieli
w tym „Kurierze” pomieścić, to niech dadzą wzmiankę, że
taki a taki list został przez kobiety Polki do Uniwersytetu
Oksfordzkiego wysłany. A jeśli nie uda się z tym „Kurierem”,
czego jednak nie przypuszczam, to musisz się dowiedzieć
o jakiś poważny organ, który by był zdecydowanie antypruskim i tam oddać.
Moja droga Zośko, zajmij się tym szczerze i prędko,
żeby jak najrychlej doszło do tych Szwabów, że udzielony
tytuł naukowy ich Wilusiowi oburza świat i prasę. Zatrudniam tym Ciebie nie Ady, bo on ma mniej czasu. Do „Biulletin Polonais” zaś – w żadnym razie, bo chodzi o to, żeby
cudzoziemcy czytali ten protest. „Biulletin” i bez tego, jak
przeczyta gdzie w gazecie francuskiej, to wiadomość o tym
poda. Gdyby redakcja pisma, z którym będziesz traktowała, zapytywała, przez kogo list podpisany, to powiedz, że
podpisany był w imieniu kobiet polskich przeze mnie i przez
Dulębiankę. Sprawże się dobrze, moje dziecko, i napisz
mi szczegółowo, jak poszła ta sprawa. Nade wszystko zaś
pisz mi o sobie i o zdrowiu Waszym.
Ściskam Was oboje. M.K.
Dulębianka pozdrowienia łączy”.
Nie wiadomo, czy starania córki znakomitej poetki przyniosły zamierzony rezultat. Protestu Konopnickiej w przekładzie francuskim w wymienionych pismach nie odnaleziono. Prawdopodobnie redakcje nie zdecydowały się na
jego wydrukowanie w obawie przed wywołaniem międzynarodowego skandalu. Pozostał on więc odważnym, ale
zupełnie nieznanym i całkowicie zapomnianym wystąpieniem autorki „Roty” publicznie potępiającej złowrogiego
niemieckiego cesarza przed opinią cywilizowanego świata.
Nieznanym nawet we własnej Ojczyźnie.
*
Postscriptum primum
Dwa wiersze o targowickich jurgieltnikach
Wielka historia zatacza swoje złowieszcze koło. Na naszych oczach wraca targowicka zgraja ze swoimi „hersztami” (jak ich nazwał w swym wierszu poeta Julian Ursyn
Niemcewicz „Na hersztów targowieckich”, 1793). Ta sama
konstelacja, dramaturgia, podobnie aktorzy, analogiczne
role, chociaż „caryca” (ta, o anielskim imieniu) nie rezyduje już w Petersburgu (jak ta z XVIII w. wszetecznica,
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nosząca imię „czysta”). Jurgieltu zdrady nie wypłaca się
w złotych rublach, lecz przelewa na tajne konta bankowe
w euro. A współcześni targowiczanie pędzą na zachód. Do
Brukseli. Tam spiskują, wrzeszczą, że bronią „wolności”,
(teraz) demokracji (jak przeklętej pamięci ich protoplaści
z 1792 r.) i przygotowują swoje akty narodowej zdrady,
swoje kłamliwe „uniwersały”, „rezolucje”, a może już zredagowali swoje tajne apele z prośbą o interwencję zbrojną
przeciwko własnej Ojczyźnie? Już się nie ukrywają, lecz
filmują, fotografują, afiszują (jak od lat) w massmediach,
sejmie, senacie; wrzeszczą, podrygują, podskakują na
ulicznych pochodach, wiecach, manifestacjach! Maszeruje
V kolumna w wielu miastach Polski – pokolenia wojennookupacyjne znają przerażające znaczenie tej nazwy! Na
ich czele „komando” najgorliwszych brukselskich zaprzańców i jurgieltników.
Wielka historia przywróciła właśnie słowo „jurgieltnik” –
słowo wypalające piętno hańby, budzące obrzydzenie do
„płatnego sprzedawczyka” własnej Ojczyzny. Znamy ich
nazwiska. Niedługo powinniśmy też poznać ich napęczniałe konta bankowe, ich miliony, wysokość ich jurgieltu, który
otrzymują za swoją służalczość w utrzymywaniu zwasalizownej Polski, za haniebną gorliwość w zdradzaniu Ojczyzny. O tamtych targowickich płatnych zdrajcach, jurgieltnikach tak napisała (w mało znanym i zapomnianym),
a wartym przypomnienia wierszu Maria Konopnicka.
*
„Targowica”
„W moskiewskiej mennicy / Nowe biją ruble,
Nastawili zdrajcy poły, / Każdy wziął po kuble.
Jedni wzięli srebro, / Drugich pycha bodzie
– Precz tam z chłopstwem / i mieszczaństwem!
My pierwsi w narodzie!.. . / Niż tę równość chłopską,
Wolim mieć carycę;
Miejcie swoją konstytucję – / A my Targowicę!
Jeszcze nam opiekę / Da wielka carowa;
Przyszle wojska sto tysięcy, / I Kreczetnikowa! –
Oj Targowiczanie, / Dobrze się nazwali!
Jak Judasz za srebrniki, / Polskę stargowali!”
*
Wybitny bard współczesności, znany i ceniony poeta
Leszek Długosz, autor wielu pięknych patriotycznych wierszy, ujął sugestywnie i jakże trafnie, zdradzieckie machinacje i podłość współczesnych targowiczan. Oto pierwsza
i ostatnia strofa przejmującego wiersza pt.
„Jurgieltnicy”
„Po obcych rozbiegli się dworach
Wzorem haniebnej targowicy,
Szlifują schody u ambasadorów
W skrytości nawiedzają banki, / giełdy/ I kantory
-- Szelesty zysków liczą
Obrońcy prawa, konstytucji / i honoru
– Jurgieltnicy

[…………………………………]

„Pyszni i chciwi sprzedawczycy
Przejrzane są już czyny / Opadły maski…
-- W rejestry hańby, imiona
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wasze ten dzień pisze
-- Pomiocie nieodrodny Targowicy
-- jurgieltnicy!” („w Sieci” 2016, nr 5/166, s. 3)
*
JURGIELTNICY – „POMIOT NIEODRODNY TARGOWICY” – oni są wśród nas! Historia znów zatacza swoje złowieszcze koło. Jak przed 225 laty. Wówczas to swoje – porozumienie zdrady targowiccy herszci uzgodnili z carycą
wiosną, 27 kwietnia 1792 w Petersburgu. A trzy tygodnie
później, w nocy 18 na 19 maja 1792, proklamowali swój
przeklęty akt w małym miasteczku (dziś wioska) w pobliżu
Humania, należącym wówczas do Stanisława Szczęsnego
Potockiego, które odtąd stało się symbolem najohydniejszej narodowej zdrady.
Co się może wydarzyć w Polsce wiosną tego roku?
Obłędna biegunka współczesnych targowiczan do Brukseli,
buńczuczne (nieco farmazońskie) zapowiedzi ich „wodza”
mianującego klikę swoich uzurpatorów „reprezentantami
Polski”, zapowiada, że czekają nas „gorące” konfrontacyjne niespodzianki. Kiedy, gdzie i jak uderzą? Czy wzniecą
jakąś wewnętrzną „majdanową” rebelię, a może wezwą
na pomoc (jak tamci, 100-tysięczną armię rosyjską) jakieś
inne wojska? Więc strzeżmy się! Bo Idy marcowe – blisko!
A Idy majowe – też nieodległe!
*
Ale przypomnijmy też, jaki los spotkał targowickich hersztów, przeklętej pamięci jurgieltników. Podczas „insurekcji”
Kościuszkowskiej, w swym ostatnim przedśmiertelnym
zrywie wolnościowym, a pierwszym narodowym powstaniu, rozszarpywana przez zbrodniczych sąsiadów, ginąca
Rzeczpospolita Obojga Narodów – tolerancyjna, łagodna,
wyrozumiała, łaskawa, wybaczająca dla zdrajców nawet
tych najgorszych jak Hieronim Radziejowski, czy podobni
mu zdradzieccy magnaci w rodzaju Opalińskich, Radziwiłłów z czasów „potopu” – tym razem wymierzyła szybko
sprawiedliwe kary głównym targowickim łotrom.
I tak w Wilnie sąd kryminalny skazał na śmierć hetmana
wielkiego litewskiego Szymona Kossakowskiego – powieszono go 25 kwietnia 1793 r. w publicznej egzekucji na
szubienicy przed ratuszem.
W Warszawie, z wyroku sądu, 9 maja 1793 na Starym
Mieście – powieszono: bpa inflanckiego Józefa Kazimierza Kossakowskiego, hetmana wielkiego koronnego Piotra Ożarowskiego, marszałka Rady Nieustającej Józefa
Ankwicza i hetmana polnego litewskiego Józefa Zabiełłę.
Przed kościołem św. Anny, 28 czerwca 1794 wzburzony lud
Warszawy dokonał samosądu na podejrzanych o zdradę
Ojczyzny; zawiśli na szubienicy: bp wileński Ignacy Massalski, kasztelan przemyski Antoni Czetwertyński, poseł do
Turcji Karol Boscamps-Lasopolski, szambelan Stefan Grabowski, instygatorzy (prokuratorzy)królewski Mateusz Rogowski, i sądowy Józef Majewski, adwokat Wulfers i szpieg
rosyjski Marceli Piętka.
Natomiast uniknęli stryczka skazani na śmierć i kary dodatkowe przez Sąd Najwyższy Kryminalny inni targowiccy
zbrodniarze, a więc (pozostała jeszcze) szatańska „trójca” najpodlejszych łotrów: Stanisław Szczęsny Potocki,
Franciszek Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski, a także następujący członkowie i pomagierzy tej zdradzieckiej
kliki. Oto ich nazwiska: Jerzy Wielhorski, Antoni Polikarp
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Złotnicki, Adam Moszczeński, Jan Zagórski i Jan Szukarzewski. Wszystkich tych łotrów, niegodnych miana Polaka, skazano ponadto na wieczną infamię, utratę majątków
i wszystkich urzędów. Symboliczne wyroki śmierci (bo
zbrodniarze uciekli z kraju) wykonano 27 września 1794 r.
„in effigio” – czyli „na wizerunkach”.
*
Nazwiska targowickich łotrów, zdrajców Ojczyzny, obmierzłych jurgieltników – wpisane po wsze czasy do narodowej księgi wiecznej hańby – nie powinny być wymazane z naszej pamięci. Przeciwnie, powinniśmy znać całą
diabelską ohydę czynów tych sprzedawczyków, którzy za
ruskie ruble zgotowali wielkiemu i szlachetnemu Narodowi
Polskiemu potworne piekło 123-letniej niewoli. Tę lekcję
powinniśmy sobie jak najczęściej powtarzać. Dla nauki, by
umieć rozpoznawać syndrom targowickiej zdrady. A współczesnym brukselskim jurgieltnikom, wrogom Ojczyzny –
dla przestrogi!
*
Postscriptum secundum
Syndrom „nowej targowicy”
Od miesięcy trwałym nurtem rozważań jest syndrom
targowickiej zdrady. Powraca on wciąż z niezwykłą intensywnością we wszystkich tytułach prawicowej prasy tygodniowej. Jaskrawe analogie wydarzeń sprzed 224 lat – jak
w lustrzanym odbiciu – powróciły w nowej konfiguracji tak
wyraziście i ujawniły się na naszych oczach z siłą tak wielką, że nie sposób ich nie dostrzegać. Nic więc dziwnego,
że owe złowrogie artefakty są przypominane, ponieważ
ułatwiają wnikliwie analizowanie bieżących wydarzeń, stają się więc kategorią poznania i przewidywania dalszego
biegu spraw, zarówno w ich aspekcie wewnętrznym (krajowym) jak i międzynarodowym. Dotyczy to i samych przyczyn, jak i ich skutków – tych bezpośrednich oraz – tych
przyszłych, docelowych. Ich praktycznego znaczenia nie da
się przecenić. Chodzi przecież o to, aby nie popełnić tych
samych błędów! I zapobiec tym samym skutkom! Wiemy:
Historia docet! Korzystajmy więc z jej nauk! „Targowicki
syndrom” powinien być naszą podstawową lekcją. Warto
zatem przytoczyć spośród ogromnej ilości wnikliwych artykułów wybitnych publicystów rozważania najbardziej dla tej
lekcji przydatne. Zwłaszcza – „prognostyczne”.
*
Wybieram rzeczowe opinie znanego publicysty Wojciecha Reszczyńskiego z artykułu „Partia chaosu i destrukcji”
(„w Sieci” 2016, nr 5/166, s. 23). Autor stwierdza, że toczy
się już (zapowiedziana) „bezwzględna wojna PO z PiSem”,
a ten „konfrontacyjny kurs” wobec partii rządzącej – jest
„oficjalnym programem partii Schetyny”. „Będzie więc wojenna retoryka przepełniona słowną agresją, niby nic nowego, ale między bajki można włożyć marzenie, nie tylko
prezydenta Andrzeja Dudy, o budowie wspólnoty narodowej, społeczeństwa zjednoczonego wokół swoich największych zagrożeń i wyzwań. Wojna PO z rządzącym PiS
ma mieć charakter totalny. Punktem wyjścia jest stwierdzenie, że program wyborczy PiS, który wyniósł tę partię
do władzy, jest „oszustwem” (…) „zbiorowym oszustwem”
(…) „największym oszustwem wyborczym w historii III RP”.
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(A tak przecież orzekła niebyle jaka „specjalistka” do urzędowego okłamywania, sama była premierzyca). Polacy
ulegli więc propagandzie „oszustów” i wybrali „gorszy” PiS,
bo władza należy się tylko „lepszej” Platformie. „Za to [PiS]
będzie niszczone przez opozycję, w kraju i na arenie międzynarodowej”. Przewiduje więc Autor, „zwycięska zjednoczona prawica musi się liczyć z permanentnym atakiem
opozycji na wprowadzane przez rząd reformy w atmosferze pogłębiającego się chaosu i mobilizacji przeciwników
kaczyzmu. Platforma z tej drogi nie zejdzie, nawet wtedy,
gdy badania wykażą dalszy spadek notowania zaufania do
tej partii. Przyjęto bowiem za aksjomat, że tylko PO ma
monopol na demokrację w Polsce. Więcej – jest samym
jądrem europejskiej demokracji. (…) Jak nazwać partię,
dla której wrogiem jest własny” (legalnie wybrany) „rząd”,
który z najwyższą troską dba bezpieczeństwo Ojczyzny:
utworzenie stałych baz wojskowych USA, rozwój własnych
sił zbrojnych, obrony terytorialnej, „integracji politycznogospodarczej państw tzw. Międzymorza. „Jak określić siłę
polityczną, której ten program nie odpowiada? Jest taka
nazwa”. Tak, to nazwa znana. Dla Polaków to złowieszczy
symbol narodowej zdrady.
Tenże sam Autor („Bo flagi unijne wyprowadzili…”,
„w Sieci” 2016, nr 6/167, s. 64) wskazuje różne aspekty
neotargowickiego syndromu w działaniach obecnej opozycji. Niebezpieczna bieganina Schetyny do Strasburga,
jego „śmieszne, ale też groźne” samozwańcze mianowanie się PO na „reprezentanta Polski w europarlamencie”
jest przecież jaskrawym dowodem, że Platforma, konsekwentnie „dąży do eskalacji konfliktu w Polsce z pomocą,
jak się jej wydaje, przychylnych tej partii ważnych polityków Unii oraz przez wyprowadzenie na ulicę niezadowolonych z polityki obecnego rządu.(…) Wydaje się, że ma
oddanych przyjaciół w UE” i pełne wsparcie z Brukseli, bo
rządy Tuska i Kopacz prowadziły politykę uległości wobec
europejskich struktur, a obecny rząd raczej nie. Taka postawa świadczy albo o totalnym zadufaniu, albo o zwykłej
głupocie”. (…) „Ta strategia jest już powszechnie nazywana „nową Targowicą”. Autor podziela więc powszechną
opinie, że „Platforma przyspawana do władzy na osiem
lat, nie jest w stanie zrozumieć swojej sytuacji, że już nie
rządzi, a jej megalomańsko-groteskowe uzurpacyjne występowania w „obronie Polaków przed własnym legalnym
rządem” jest paranoiczną obsesją, samobójczą „prostą
drogą do politycznej anihilacji” – „rozwiązania jako partii
<antypaństwowej> i <antydemokratycznej>”. Wszakże to
Platforma przygotowywała plany likwidacji PiSu. Obecnie
–„sama PO powinna się zastanowić, czy taka procedura
w końcu i jej nie obejmie”.
*
Pojawiają się i optymistyczne głosy, że „ koszty targowickich donosów do Brukseli – tak sądzi w błyskotliwym
i przenikliwym, jak zwykle, felietonie Marcin Wolski („Głupota działań niepotrzebnych”, „Do Rzeczy 2016, nr 4/155,
s. 64) – już zakończyły się klęską platformerskich donosicieli; „są nie do odrobienia, a metka zdrajców i w dodatku
nieudaczników przylgnie do tej formacji na zawsze.” Warta
przypomnienia jest sugestywna interpretacja przegranych
już batalii PO z rządem „dobrej zmiany” i rysująca się pomyślna przyszłość kraju. Platforma „wyrasta na mistrzynię w stwarzaniu sobie niepotrzebnych kłopotów. Przecież

KULTURA NARODU. FILOZOFIA – NAUKA – HISTORIA – SZTUKA – LITERATURA
„wyjątkowym idiotyzmem była próba skoku na Trybunał
Konstytucyjny (…), a wyniesienie międzypartyjnego konfliktu poza granice kraju dowodzi pełnego niezrozumienia
istoty polityki, która (…) – jak twierdził jeden z poprzedników ciotki Angeli Otto von Bismarck – jest <realizacją celów możliwych>. Wywołując kontynentalna burzę w szklance wody, [platformerska] opozycja wypromowała na forum
europejskim Beatę Szydło, przy okazji lansując PiS na lidera krytyków aktualnych praktyk unijnej eurokracji. Efekty:
cementuje się Wyszehrad, nabiera wiary w siebie europejska prawica. W kraju zaś, nawet gdyby istniały wątpliwości
co do prawniczych racji i legislacyjnych niuansów, zostało
jednoznacznie zademonstrowane, kto broni polskiej godności, suwerenności i racji stanu.
Na co liczono? Na to, że Unia wyśle czołgi albo wyda
list gończy za Kaczyńskim? A może spodziewano się
ogłoszenia sankcji, które (choćby przez załamanie giełdy)
uderzyłyby przede wszystkim w zamożnych, a więc (…)
w elektorat Partii Obciachu i Nowoczerskiej? Najbardziej
prawdopodobna była wiara, że PiS się przestraszy i położy
uszy po sobie. Poklepywanie, komplementy i ciepłe posady robią wielkie wrażenie na kolegach Donalda Tuska, dla
Polskiej Prawicy stanowią jedynie gesty, które nijak maja
się do realnych interesów. Płynięcie z głównym nurtem
(ściekiem) jakoś nie przełożyło się dotąd na rzeczywiste
wpływy Polski (…) Zjednoczona Europa (czytaj Niemcy) po
rozmaitych „hołdach berlińskich” przyzwyczaiła się jedynie,
że III RP będzie ją popierać w ciemno w każdej sprawie.
I że może niczym zadufany belfer traktować polski rząd jak
uczniaka – raz pochwalić przed całą klasą, kiedy indziej
sypnąć lusterek i paciorków czy – w przypadku niesubordynacji – natrzeć uszu i postawić do kąta. Stawianie do
kąta właśnie się skończyło! Postkolonializm też jakby ma
się ku końcowi.” Trwa jednak nieustannie wrzaskliwa walka
targowickiego obozu zaprzaństwa z reformami ratującymi
Naród Polski przed nadciągającą biologiczną katastrofą.
*
W bieżącej publicystyce mocno akcentuje się pogląd,
że „jazgot liberalno-banksterskich elit przeciwko poszczególnym działaniom prowadzonym przez Prawo i Sprawiedliwość” ma swoją główną przyczynę materialno-ekonomiczną. Jak twierdzi Mateusz Piskorski – to właśnie ci
„beneficjenci zadowoleni i syci przedstawiciele świata finansjery” – odrywani teraz od „koryta” – tworzą opozycję
wobec PiSu”. (...) Grupy bezideowej „pseudolewicy, partii
Ryszarda Petru i resztek PO bronią wyłącznie swoje posady, przywileje i korzyści posiadane przez warszawskie
salony” i będą wciąż podsycać ten niebezpieczny dla Polski „chocholi taniec”. „Medialnym protektorem, a niekiedy
i inspiratorem, tej fali świętego oburzenia jest „Gazeta Wyborcza” i Inne media kontrolowane przez holding Agora.”
(Mateusz Piskorski, „Między Michnikiem a Kaczyńskim”,
„Myśl Polska” 2016, nr 3-4/2069, s. 1). Czy jednak walczą
tylko o „kasę”? Jakie inne, głęboko ukryte cele, ma ta
dywersja oderwanych od żłobu?
*
Znacznie rzadziej pojawiają się w tej sprawie prognozy
długoterminowe. Bardziej przyciąga uwagę – zastanawiająca swoją gwałtownością i sporym zasięgiem – pierwsza
fala „ulicznej rebelii politycznej”. Pod hasłem „obrony de-
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mokracji”. Z pewnością wielkim zaskoczeniem dla wielu
zwolenników „dobrej zmiany” było natychmiastowe, wręcz
błyskawiczne (jakby ex nihilo?) pojawienie się sprawnie
zorganizowanej – zdecydowanie wrogiej rządowi PiSu
– siły opozycyjnej, do której przylgnęła cała, buńczucznie rozwrzeszczana, parlamentarna opozycja. Znany pisarz i publicysta, Lech Makowiecki pisze: „Już na starcie
spodziewałem się hejtu ze strony „oderwanych od koryta”
(…) Co do postkomuny, nie miałem żadnych złudzeń. Wiedziałem, że łatwo nie odpuszczą, ale ogrom generowanej
nienawiści i kłamliwej propagandy zaskoczył nawet mnie.
Cóż, nie po to ich przodkowie w ubeckich kazamatach katowali i mordowali polskich patriotów i pół wieku trzymali
naród pod butem, żeby teraz ot tak sobie zwrócić Polaczkom wolność. Dołączyli do nich bezideowcy z PO, spadkobiercy ZSL i pazerni banksterzy. (…) Postanowili „zaje…ć”
PiS Trybunałem Konstytucyjnym i medialnym monopolem.
A poza tym sparaliżować prace Sejmu, przenieść Targowicę do Brukseli i wyprowadzić ludzi na ulicę. Słuchając
tych irracjonalnych bredni, można by odnieść wrażenie,
że świat oszalał. Gdy komuch woła: „Precz z komuną!”,
złodziej: „Łapać złodzieja!”, kosmopolityczny ateista bredzi coś o Bogu, honorze i ojczyźnie, a z megafonów płyną
„Mury” – sam Goebbels chyba przewraca się w grobie z zazdrości. Bo jednak tysiące lemingów wychodzi na ulice, by
obalać faszystowski „kaczyzm”. Kto im wyprał tak mózgi?
Czy oni naprawdę chcą powrotu Kopacz, Komorowskiego,
WSI? Totalnej inwigilacji, usankcjonowanego prawem rozkradania kraju, zadłużania kolejnych pokoleń, demontowania armii, ratowania demografii za pomocą dżihadu? Robię
to dla pieniędzy czy dla jaj?” („Pierwsze KOD-y za płoty…”,
„wSieci” 2016, nr 5/166, s. 67)
*
W okresie walczącej Solidarności powtarzano: <<Zima
wasza – wiosna nasza>>. Pierwsza erupcja „ulicznej polityki” na razie przygasła. Kiedy pojawi się „wiosenne tsunami” „konfederacji oderwanych od żłobu”? Jakie intrygi
i zasadzki szykuje wewnętrzna dywersja „obrońców demokracji, Trybunału” i „świętej konstytucji”? Jaki będzie
miała przebieg wiosenna uliczna rebelia: wiece, demonstracje, marsze, majdan, okupacja budynków rządowych,
prowokacje, akty „osobistego protestu”, czy nie daj Boże(!)
krwawego terroru?! A takie już były za rządów PO-PSL!
Ofiarą politycznego mordu padł przecież działacz PiSu
w Łodzi! A miał być zabity również Jarosław Kaczyński –
od lat najbardziej zohydzany przez swoich wrogów politycznych! I najbardziej w Polsce narażony na śmierć! Jakie skutki przyniosą działania targowickich zaprzańców?
Warto przytoczyć dwie znacznie różniące się prognozy:
„pomyślniejszą” i „pesymistyczną”. Obie – pomyślane jako
dwugłos w sprawie KOD-u, oparte na realistycznych przesłankach i zamieszczone w tym samym numerze tygodnika
– są opiniami wybitnych publicystów „w Sieci”: Stanisława
Janeckiego i Piotra Skwiecińskiego. [„idy marcowe”, „idy
majowe”]
Pierwsza przewiduje powolne gaśnięcie tego, sztucznie wychodowanego, ruchu. W eseju pt. „Już tylko gorzej”
Janecki stwierdza, że „Do Komitetu Obrony Demokracji i
podczepiających się pod tę inicjatywę satelitów miała należeć wiosna 2016. Liczne sygnały dowodzą, że tak nie musi
być. Sam KOD rozsadzają konflikty wewnętrzne i nie do-
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tyczy to tylko wyeliminowania koordynatorów z Mazowsza
oraz Warmii i Mazur. Przede wszystkim jest wielu chętnych
do przejęcia, a co najmniej zdominowania KOD, i nie chodzi tylko o partie, które na manifestacjach Komitetu się
lansowały, czyli Platformę i Nowoczesną. Wewnątrz KOD
toczą się spory o to, czy i kiedy ta inicjatywa zostanie wykorzystana i zniszczona przez innych graczy. Nie mniejszy
problem stanowią ci, którzy uczestniczyli w dotychczasowych manifestacjach. Ich motywacje są często sprzeczne,
a to, co swoją obecnością demonstrują, może się wypalić,
zanim wiosną nowe protesty się rozkręcą. Przeciwko ruchowi (…) KOD działają też czas oraz kolejne prospołeczne inicjatywy rządu Beaty Szydło. To wszystko sprawia,
że wprawdzie manifestacje w 2016 r. całkiem pewnie nie
wygasną, ale będą cierpiały na (…) permanentne niedotlenienie”.
Zdaniem S. Janeckiego – KOD choruje już na niszczące wewnętrzne, rozsadzające go kłopoty: rozdarcie, spory, brak idei, niespójność (tworzy go przecież bezideowa
„zbieranina” koniunkturalistów); nie ma też przywódcy, bo
jego „lider”, niejaki Mateusz Kijowski, „alimenciarz”, bezpowrotnie skompromitowany, szkodzi ruchowi. Został też
sprytnie i cynicznie wykorzystany przez gazetę Michnika,
PO, Nowoczesną, propagandzistów (T. Lisa) „głównego
nurtu”. Chce go przejąć „Wyborcza”, Platforma, by odzyskać swoją „niewinność” i „świeżość”, Nowoczesna (partia
wyalienowanych banksterów i bogaczy), by zdobyć „miano
ugrupowania masowego i ludowego”, wreszcie Schetyna
i sam Petru, który (mający niemałe własne grzechy na sumieniu) już udrapował się w szatę samozwańczego lidera
opozycji! Połączony „toksycznymi” związkami z dawnym
układem KOD karleje, a część jego zwolenników czuje się
rozczarowana. KOD znajduje się więc w stanie demobilizacji. „Teraz będzie już tylko gorzej. Na pewno osłabnie
mobilizujący wpływ celebrytów i znanych z telewizji autorytetów (…) obecnych na pierwszych manifestacjach.
Niektórzy zostali potem ośmieszeni w mediach i stracili
ochotę, inni zaś zadowolili się pokazaniem w roli trybunów ludowych (…), a bez przykładu i zachęty celebrytów
część ludzi pozostanie w domach. Przeciwko masowym
protestom wiosną 2016 r. działa też czas, bo po przyjęciu
programu 500+ oraz przygotowywaniu kolejnych reform
przez rząd Beaty Szydło coraz słabsze będą argumenty,
że rząd prowadzi tylko polityczne wojny, a nie dba o przeciętnych ludzi. Kwestie związane z Trybunałem (…) będą
coraz bardziej abstrakcyjne i niszowe, działania prorodzinne i i prosocjalne rządu z kolei sprawią, że tylko ludzie bardzo zafiksowani na polityce i bardzo niechętni PiS uznają
„kryterium uliczne” za uzasadnione. To wszystko sprawia,
że zamiast rozkwitu antyrządowych i antypisowskich happeningów przyjdzie pora ich więdnięcia i schyłku. Mimo
wiosny”.(„wSieci” 2016, nr 6/167, s. 26-27)
*
Bardziej pesymistyczny charakter ma prognoza Krzysztofa Skwiecińskiego pt. „Najgorszy wariant”, wyrażająca
przeświadczenie, że „wygaśniecie protestów może być
niebezpiecznym złudzeniem. „Teza o rychłym wypaleniu
się opozycji jako efekcie nieskuteczności jest wprawdzie
racjonalna, ale bywa często – paradoksalnie – oparta na
nieracjonalnych, za to na bardzo emocjonalnych motywacjach”. Prawica bowiem mocno wierzy, że „tylko ona
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reprezentuje prawdziwą Polskę”, a przyczyn swoich przegranych wyborów do 2015 r. upatrywała wyłącznie w „manipulacjach, oszustwach i pospolitych fałszerstwach” politycznych wrogów, nie przyjmując, że w istocie obóz III RP
(przeciwników) posiada również własną siłę spajającą i jest
tylko niewiele mniejszy od zwycięskiej IV RP, dlatego demonstrujące „lemingi” wychodzą na ulice z własnej inicjatywy, a nie na rozkaz. Brak „szybkiego sukcesu tych demonstracji”, może skutkować zmęczeniem protestujących, lecz
nie musi prowadzić do ich szybkiego „wypalenia się”. Przed
takim biegiem spraw przestrzega sam Prezes, wzywając
PiS do przygotowania „jeszcze większych kontrdemonstracji”, by znużyć i wyczerpać politycznych wrogów. Będą
wszakże czynniki stale podsycające – nie tylko wynikające
z intryg samej opozycji – ale ze „wstrętu”, jaki budzi polski
rząd w kręgach unijnych eurokratów i braku takiej zręczności, jak dyplomacja Orbana. W Brukseli potrafią działać
także „zachodni właściciele polskich banków, sieci handlowych”, przeróżnych korporacji i „dobrze ryć” pod polskim
rządem, który przeciwstawił się bezczelnej lichwiarskiej
grabieży Polski. Zdaniem K. Skwiecińskiego będzie narastać konflikt UE z Polską, co spotęguje „protesty na ulicach
Warszawy czy Poznania” („wrogo nastawionych do władzy
<moherów>) i każdy pretekst będzie napędzać konfrontację, jak chociażby „stygmatyzujące przeciwników” epitety
i zwroty (np. „gorszy sort” J. Kaczyńskiego), wywołujące
„radykalizację opozycji”. Nie należy więc sądzić, że manifestacje stworzą perspektywę „szybkiego obalenia rządu”,
lecz „nie należy protestujących lekceważyć”, bowiem siły III
RP i IV RP są – i raczej pozostaną wyrównane – a w metropoliach „większość popiera” stary układ, co „może teoretycznie, w najgorszym wypadku, rozwinąć się w wariant
siłowy”. (…) Może więc dojść do jakiegoś bezpośredniego
starcia. „W pewnym momencie, po uprzedniej eskalacji
nastrojów i działań – przestrzega Autor eseju – przywódcy
opozycji (doszedłszy do wniosku, że załamuje się dynamika antypisowskiego oporu) podejmą próbę (…) zajęcia budynków publicznych, a (…) siły rządowe (…) mimo jawnej
bezprawności takich akcji nie będą chciały tej okupacji zlikwidować”. Nie można tez wykluczyć, że policja (podobno
nielubiąca PiSu) może sabotować wykonanie „rozkazów
siłowych” rządu. Już przecież (przypomina K. Skwieciński)
„dziennikarz „GW” Wojciech Czuchnowski wezwał żołnierzy WP, by nie wypełniali rozkazów ministra obrony”, (co
może było refleksem jakichś tajnych ustaleń „uśpionych”
agentów dawnego układu?) Zatem konkluzję tego interesującego eseju: „łudzenie się wizją rychłego wygaśnięcia protestów może być bardzo niebezpieczne” („wSieci”
2016, nr 6/167, s. 29) należy przyjąć jako przestrogę w pełni uzasadnioną.
*
Nowa targowica, nowa V kolumna – jakimkolwiek szyldem dziś się maskuje – nadal spiskuje przeciwko własnej
Ojczyźnie! Strzeżonego Pan Bóg strzeże. Przygotujmy się
na nadchodzącą wiosnę.
NIECH NIE ZASKOCZĄ NAS * IDY MARCOWE
* IDY MAJOWE!
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Ks. Zdzisław Banaś

ZROZUMIEĆ SWOJE KORZENIE
„Kto w poświęceniu zmarł godnie
Ten się przelał w drugich tylko
Mieszka w ludzkich serc ukryciu
I z dniem każdym, z każdą chwilą żywy rośnie”
„Zygmunt Krasiński „Przedświt”
„Każdy człowiek jest nośnikiem historii swego narodu.
Trzeba zrozumieć swoje korzenie.”
- dr Ewa Krok wykładowca wielu uczelni zachodnich tymi
słowami zachęca do obrony prawdziwej historii naszego
narodu wobec zafałszowań różnych ideologii.
Nie możemy ulec zakłamaniu historii realizowanej przez
tych , którzy dążą do tego, aby nasz naród „skundlić” we
wszystkich wymiarach życia gospodarczego i społecznego oraz religijnego i moralnego.
Znamy dobrze program hitlerowskich propagandystów, iż „Im większe kłamstwo, tym ludzie łatwiej w nie
uwierzą” oraz „kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się
prawdą”.
Ten program realizowany jest i dziś zwłaszcza w przekazach medialnych, które powinny prostować, a nie łamać
kręgosłup narodu.
Handlarze cudzymi nieszczęściami i śmiercią zaangażowani w manipulacji i fałszowaniu historii winni ponieść
osobistą odpowiedzialność za zakłamanie o Jedwabnem
i innych podobnych wydarzeniach.
Żyją jeszcze ludzie, którzy mogą dać osobiście świadectwo prawdzie, ale przestano ich słuchać, bowiem prawda
nie odpowiada aktualnemu układowi ideologiczno – politycznemu.
10 lipca 1941 roku Stefan Boczkowski miał już 12 lat i dobrze rozumiał to, co widział. Pytany po latach czy to zrobili
naprawdę sąsiedzi zaprzecza stanowczo i wskazuje , że
to: „Niemcy ... to nie był tylko czysty wermacht , tylko
Einzatzkommando.
Takie specjalne oddziały dla czystek etnicznych ...
Tymczasem zamiast pojedynczych ludzi przypisano tę
i podobne zbrodnie całemu naszemu narodowi, nie pojedynczy obywatele, ale cały naród.
Wielu dziś słusznie pyta w czyim interesie nakręcane są
filmy propagandowo – antypolskie, za czyje pieniądze
szkaluje się polską duszę .
Dziesięć tysięcy „sprawiedliwych” wśród narodów świata,
to przecież Polacy, którzy życiem swoim i bliskich ryzykowali dla ratowania sąsiadów Żydów .
Jak możemy cieszyć się z Oskara „Idy”, gdy Polacy przedstawiani są jako podli, bez wyrzutów sumienia, a czerwony kat , jaką jest bohaterka mająca na sumieniu wielu
polskich patriotów ukazana jest jako ofiara. Nie dziwimy
się, że i dziś przestępcy traktowani są jako ofiary, a ofiary
jako prześladowcy.
Jak to zrozumieć, że polskie sądy bronią zachodnie ga-
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zety oczerniające nasz naród, gdy piszą o polskich obozach śmierci. Czekać tylko jak niedługo to my będziemy
winni za II wojnę światową, holokaust, Wołyń i inne ludobójstwa.
Gdy mordowani rodzinę Ulmów za ukrywanie Żydów –
żandarm niemiecki po zastrzeleniu własnoręcznie czwórki niewinnych dzieci krzyczał: patrzcie jak giną polskie
świnie, które przechowują Żydów”.
Kto stanie w obronie prawdy o męczennikach narodu?
Potrzebę pamięci o ich ofiarach wyraził przed laty Zbigniew Herbert:
„Jak trudno ustalić imiona
wszystkich tych, co zginęli
w walce z władzą nieludzką
a przecież w tych sprawach
konieczna jest akuratność,
nie wolno się pomylić nawet o jednego
jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci
musimy zatem wiedzieć,
policzyć dokładnie, zawołać po imieniu
i opatrzyć na drogę„
Bohaterowie lat wojennych szkalowani przez wiele późniejszych lat podobnie jak bohaterowie antykomunistycznej opozycji opornie wychodzą z podziemia.
Jakby czekali, aż nasz kraj stanie się takim państwem
o jakie walczyli zgodnie ze słowami emigracyjnego poety
Stanisława Balińskiego:
„Moją Ojczyzną jest Polska podziemna, walcząca
w mroku, samotna i ciemna”.
Na taką Ojczyznę czeka wielu patriotów takich jak 80 – letni pisarz i poeta, który odmówił przyjęcia nagrody literackiej miasta Warszawy Jarosław Marek Rymkiewicz, który
w gorzkich słowach twierdzi, że: „w tej chwili to państwo
jest państwem niewolników Rosji i Niemiec. Państwo
wolnych Polaków jest w naszych marzeniach. Co dają
pokrzykiwania ostatnich dni gdy jesteśmy bezbronni
militarnie i gospodarczo, a często i moralnie”.
W czasie przesłuchania i torturowania rotmistrza Pileckiego wiernego do końca ideałowi: Bóg – Honor – Ojczyzna
oprawca wrzeszczy: „Honor ? … jaki honor ? …. Tutaj nie
ma honoru! …
Męczennik tamtych lat, płk Łukasz Ciepliński pisał z więzienia do żony i synka:
„Pytam, czy ofiary nasze nie pójdą na marne, czy niespełnione sny powstaną z mogił, czy Andrzejek będzie kontynuował idee ojca ? – wierzę, że nie pójdą, sny wstaną,
syn zastąpi ojca, a Ojczyzna niepodległość odzyska”.
Klasyk współczesnej poezji patriotycznej Przemysław
Dakowicz doświadczył na własne oczy oglądu zgrucho-
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tanych kości bohaterów podziemia i w wierszu „Łożyska” z tomiku „Łączka” pisze: „Setka ciał przewraca się
z boku lewego na bok prawy i jęczy i mamrocze przez
sen” - o czym, pyta poeta?
i dodaje jakby z ust tych co poginęli:
„gdzie jest nasza Polska, coście z nią uczynili?
Dlaczego jest taka niepewna własnej tożsamości,
cierpiąca na amnezję”
kraj nasz bowiem istnieje ponad tysiąc lat i to z wyjątkowo
bogata historią.
I nagle przychodzą „nowi ludzie” wszystko jedno skąd
i przewracają kraj do góry nogami, kiedyś rękoma komunistów, dziś liberałów i libertynów z nowymi ideologiami
neo-marksistowskimi.
Zmajstrowali nowego zbiorowego człowieka, społeczeństwo bez Boga i wiary, bez zasad i rodziny, bez przeszłości i przyszłości.
17 – letnia „Inka” / Danuta Sidzikówna / prosiła przed
śmiercią "powiedzcie mojej babci, że zachowałam się
jak trzeba” Jak zachowują się jej rówieśnicy po siedemdziesięciu latach, jak zachowują się ich ojcowie i dziadkowie ? ...
----------------------------------------Żeby spłacić dług żołnierzom wyklętym, a właściwie niezłomnym musimy wydobyć spod ziemi nie tylko ich kości,
ale i sny o prawdziwie wolnej Ojczyźnie o jakiej marzyli
przez wiele lat obecni tu Sybiracy.
Kto słucha dziś tych co przeżyli „Syberyjskie piekło”,
a którym Bóg pozwolił przeżyć i być tu dziś u swojej Matki
i Królowej. Oni nie mogą zapomnieć żadnego momentu
ich udręki tylko dlatego, że byli Polakami.
Jak pisze poeta:
„Dziesiąty luty - będziem pamiętali,
przyszli Sowieci, gdyśmy jeszcze spali
i nasze dzieci na sanie wsadzali
i na wybrane stacje nas poodwozili.
W jednym wagonie kilkadziesiąt osób, a w tym dwadzieścioro dzieci, żadne nie płacze, żadne się nie śmieje, ani
krzyczy.
Dla rodziców najboleśniejszym był ten niemy protest
dzieci.
Już w tych bydlęcych wagonach jak potem przez całe
miesiące i lata zsyłki największym marzeniem było: „Zjeść
do syta! wyjść!”
Katorgą staja się wygłodzone pluskwy, które atakują co
noc w prymitywnych lepiankach, komary w tajdze, śnieżyce i mróz oraz głód.
Oprócz tego cierpią z powodu wymuszanej rusyfikacji
dzieci.
Katorżnicy jednak wiedzą, że Polacy w biedzie nie zawodzą i wspólnie przeżywają zły los.
Doświadczyła tego wojenna i powojenna syberyjska
dziatwa i nie może tego zapomnieć. A my dziś tak łatwo
odpuszczamy potrzebę odsłonięcia prawdy o naszych losach i jak łatwo dajemy się okłamywać i manipulować.
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„Jestem Polką, mój tata był polskim obywatelem i posłem, który zginął podczas wizyty polskiej delegacji.
I od polskiego rządu domagam się, aby wyjaśnił tajemnicę jego śmierci” – deklaruje Małgorzata Wassermann i dodaje – na pewno nie zostawię tej sprawy. I będę
pytać do końca życia.
Ja nigdy nie odpuszczam”
/ z wywiadu Rzeka: „Zamach na prawdę”/
Syn jednej z ofiar katastrofy przed drugim pogrzebem
swojej matki stwierdził, że „Anna Walentynowicz nawet po śmierci nie da spokoju kłamstwu i będzie tej
prawdy nadal bronić”. Bo taka była dewiza życia legendy solidarności: „bez względu na konsekwencji zawsze
służyć prawdzie”
Nie sposób z tym skojarzyć słowa Zbigniewa Herberta
z „Pana Cogito”:
„Nie mi przebaczyć za tych, którzy zginęli o świcie
przebaczenie wymaga najpierw prawdy”.
Nie sposób też nie słyszeć dzisiaj choćby refrenu śpiewanego w katolickim radiu parafrazuję :
„Obudź się Polsko ma, niech opadnie kłamstwa
mgła...
Powstań z kolan przed panami tej ziemi,
A uklęknij przed Bogiem”
Dwadzieścia lat temu Jan Paweł II na skrawku polskiej
ziemi, na kaplicówce w Skoczowie wołał, że Polska potrzebuje ludzi sumienia...
Przeżywamy czas budzenia się sumień i oby to nastąpiło
jak najrychlej, gdyż „niewolników do nieba nie wpuszczają”.
Te ostatnie słowa znalazł ojciec w telegramie syna, który
zginął na Majdanie dwa lata temu. Chłopak nie zdążył wysłać tego sms-a do narzeczonej.
A czy my zdążymy uwolnić się od zniewolenia kłamstwem,
by przekazać następnym pokoleniom Polskę wolną od
zakłamania i innych zniewoleń.
„Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie„
Jasna Góra – 9.05.2015
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Barbara Wodzińska

W TRWAJĄCYM CZASIE KOLONIZACJI ROZUMU
– SEKS NARZĘDZIEM STEROWANIA
Ach niewola sączy jad,
Co rozkłada Duchów skład!
Niczym Sybir – niczym knuty
I cielesnych tortur król,
Lecz Narodu duch zatruty –
to dopiero bólów ból!
(…)
Polsko moja! Polsko święta
Grzech wszelaki maż –
Łzę wszelaką susz –
Depcz ziemski szał
Rządź światem dusz
Gardź państwem ciał
Nieś dech Pana
Nieskalana
Żadnym brudem!
Ludy z trzody
Stwórz w narody
Stań nad niemi
Ich na ziemi
Ideałem!
Zygmunt Krasiński, Psalm Miłości
Wolę Polskę na krzyżu niż Polskę w moralnym
bagnie.
Henryk Sienkiewicz, Aforyzmy
Daleki jestem od tego, by utrzymywać, że Naród
Polski
składa się z samych aniołów, i chętnie przyznam, że moi
rodacy choć nad wyraz bogato obdarzeni pełnią
wyobraźni,
pracowici, odważni, rycerscy, serdeczni i tolerancyjni,
byli i oczywiście nadal są nadzwyczaj pełni
temperamentu,
nadmiernie uczuciowi i wskutek tego ulegający
namiętnościom,
skorzy do popełniania błędów i wiele u nas błędów
popełniono.
Jednakże, poprzez całą naszą Historię płynie
strumień
człowieczeństwa, wielkoduszności i tolerancji tak
szeroki,
potężny, czysty, że próżno byłoby szukać
podobnego
w przeszłości jakiegokolwiek innego narodu
europejskiego.
Ignacy Jan Paderewski, fragment przemówienia
do Amerykanów, Chicago, 5.02.1916 r.
(podkreślenia B.W.)
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Dlatego, wytoczono przeciwko naszemu Narodowi
broń ostateczną, wszystkich dotychczasowych działań
mających nas zniszczyć – demoralizację seksem
sterowaną!
Pornografia – broń psychicznie zniewalająca
22 czerwca br. w Warszawie, w Sejmie, odbyła się
Konferencja Stowarzyszenia Twoja Sprawa poświęcona
społecznym i rozwojowym konsekwencjom pornografii.
Konferencja zgromadziła imponującą liczbę osób,
szczęśliwie – lekarzy, wychowawców i nauczycieli,
działaczy katolickich zajmujących się uczciwym – zgodnym
z prawem naturalnym, tym samym z etyką, wychowaniem
seksualnym i przygotowywaniem do małżeństwa.
W kuluarach zwracano uwagę na brak zainteresowania polityków – tych przynależnych do awangardy
genderyzmu, czyli „swobody seksualnej”. Powinni byli
mieć odwagę stanąć do dyskusji z wybitnymi specjalistami
prezentującymi normalność zgodną z naukowymi dyscyplinami: biologią, psychologią, seksuologią.
Zaproszeni byli najwybitniejsi na świecie eksperci,
którzy od lat badają społeczne i rozwojowe skutki
pornografii.
Pornografia była i jest formą przymusu, najpierw
producent pornografii wymusza zainteresowanie, po
czym zainteresowanie przekształca się w konieczność –
staje sie przymusem, czyli uzależnieniem.
Historia pornografii wiąże się z historią rozwoju
technologicznego. Czerpanie korzyści z ludzkiego
uzależnienia, w ciągu ostatnich dwustu lat, naszej
rewolucyjnej epoki, przybierało coraz to bardziej jawną
i jednoznaczną postać, aż stało się formą politycznej
kontroli, wykorzystującej niedojrzałą i zdeformowaną
żądzę seksualną, która pod postacią „wolności” jest już
formą kontroli nad społeczeństwem.
Pierwsze pomysły dotyczące sposobu wykorzystywania seksu, jako formy sprawowania kontroli nad
społeczeństwem, podobnie jak ekonomiczne idee leseferyzmu, pojawiły się w dobie oświecenia. Głoszono,
skoro wszechświat jest maszynerią, w której najważniejszą
siłą jest grawitacja, społeczeństwo również stanowi rodzaj urządzenia napędzanego dążeniem do osiągnięcia
partykularnych korzyści, człowiek zaś, akcentowano, nie
jest bytem uświęconym, jest mechanizmem, którego siłą
napędową jest zaspokajanie namiętności, z seksualnymi
na czele.
Wiedziano, że człowiek mający kontrolę nad popędem seksualnym nie jest podatny do podporządkowania się niewłaściwym nakazom władzy, też
modzie, obiegowym opiniom, reklamie.
Stąd, wszystkie dramatyczne wydarzenia w historii ludzkości są historią zamysłu zrodzonego
z oświeceniowego odwrócenia chrześcijańskich prawd.
Oświecenia, które pozornie miało swój początek, jako ruch
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zmierzający do wyzwolenia człowieka, niemal z dnia na
dzień, przekształciło się w przedsięwzięcie zmierzające
do uzyskania kontroli nad człowiekiem, wykorzystując
możliwość swobody seksualnej i uzależnienia człowieka
od rzekomej „swobody”.
Jak wspomniałam, na warszawską konferencję
zaproszono najwybitniejszych na świecie ekspertów
badających skutki groźnego uzależnienia od pornografii.
Obecna była dr Gail Dines1), autorka książki
Pornoland. Jak skradziono naszą seksualność. Lektura
wstrząsająca naturalistycznymi opisami działań ludzi,
którzy z pornografii czerpią korzyści. Autorka, od 1968
roku, aktywnie działa na rzecz walki z pornografią, jest
profesorem socjologii w Wheelock College i kieruje
Katedrą Studiów Amerykańskich, jest założycielką
stowarzyszenia Stop Porno Culture zrzeszającego
osoby zaniepokojone hiperseksualizacją kultury, co
znacząco, pozytywnie, wpłynęło na zmianę sposobu
myślenia o pornografii i „kulturze” masowej. Analizuje
wpływ, jaki wywierają obrazy porno na mężczyznę
i kobietę, ale przede wszystkim na mężczyznę,
mężczyźni są masowymi pornografii odbiorcami.
Dowodzi, że pornografia kształtuje, i drastycznie
ogranicza wyobraźnię, zachowania seksualne
i międzyosobowe, zdrada osób i ideałów, nie
tylko, ale w pierwszej kolejności, jest konsekwencją
uzależnienia od pornografii. Zmiany biochemiczne
w mózgu są identyczne, często groźniejsze, jak pod
wpływem „twardych” narkotyków, nie istnieje stan
nieuzależnienia od pornografii. Samo zainteresowanie
już jest sygnałem zaistniałych, negatywnych, procesów
mózgowych. Odbiorca pornografii nie panuje ani
nad swoim zachowaniem, ani językiem, który staje
się, bo musi się stać wulgarny i agresywny. Wpis na
okładce opracowania informuje: Książka zawiera treści
drastyczne, istotnie, ale naukowo rozszyfrowane,
zamknięte w wielu rozdziałach, dla przykładu: Jak porno
przenika do życia mężczyzny; „Playboy”, „Penthouse”
i „Hustler” - torowanie drogi dzisiejszemu przemysłowi
pornograficznemu; Pornografia i uprzemysłowienie seksu
itp. Tą krótką charakterystykę, doniosłej pracy Dines,
zakończę cytatem z jej treści: Jeśli wiesz, że coś jest
szkodliwe i złe, a ciebie nadal to podnieca, to, co to tak
naprawdę mówi o tobie jako człowieku?
Porażający był wykład dr Bogdana Stelmacha kierownika Poradni Seksuologii i Patologii Współżycia przy
Warszawskim Szpitalu Nowowiejskim. Doktor prowadzi
leczenie osób uzależnionych od pornografii rujnującej ich
życie osobiste, zawodowe, rozwój intelektualny. Wiadomo,
że pornografia likwiduje związek miedzy popędem,
a miłością. Zatracone zostaje pojęcie miłości, każda
nowa znajomość staje się „miłością”. Odbiorca pornografii
z czasem potrzebuje coraz mocniejszych bodźców, przez
długi czas ma z tego powodu poczucie odprężenia,
zadowolenia; powoduje to działanie hormonu – dapominy,
który wydziela się w czasie oglądania pornografii, czołowe
płaty mózgu poddane zostają biochemicznej destrukcji.
Dodatkowe czynniki, obok pornografii, dewastujące
osobowość mężczyzny to: antykoncepcja, dokładnie
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– dwa najstarsze działania antykoncepcyjne leżące po
stronie mężczyzny; zakodowana w niedojrzałej psychice,
niedojrzałej mimo posiadanych lat, stała gotowość do
zmiany partnerki; przypadkowe kontakty seksualne
i chorobliwe, hedonistyczne, egoistyczne umiłowanie
własnego ja. U uzależnionych od pornografii, czynniki te
występują automatycznie.
Dokładnie, procesy zachodzące w mózgu pod wpływem
uzależnienia od pornografii i swobody seksualnej,
opisał neurochirurg dr Donald Hilton. Przerażające są
mechanizmy powodujące zmiany biochemiczne w mózgu
u osób dorosłych, a cóż mówić o zmianach u dzieci. Aż
15 proc. gimnazjalistów, czyli chłopców w wieku 13-16 lat,
ogląda pornografię codziennie. Przekładając to na liczby
mówimy o 75 tys. Połowa chłopców z gimnazjum ogląda
pornografię przynajmniej raz w miesiącu.
Wśród dorosłych Polaków, około 40 proc. mężczyzn
regularnie pozostaje w kontakcie z pornografią. Oficjalne
wyniki na pewno są zaniżone. Reasumując, dzieci +
dorośli – Polska stała się krajem w ogromnym procencie
trwale zdegradowanych osobowości, co prowadzi
do zmian w mentalności społecznej, które będą coraz
dramatyczniejsze.
Wiadomo, że „pokojowe” agresje zaczyna się od
demoralizacji, trwającej od 15 do 25 lat, bo tyle czasu
trzeba, by uformować jedno spolegliwe pokolenie
w pokonywanym kraju. Ten czas, demoralizatorzy mają
już na swoim zwycięskim koncie.
W takiej sytuacji rządzący bez przeszkód, tym samym
bezkarnie, czynią to, co czynią. Podpisano ustawę tzw.
„antyprzemocową”, wbrew opiniom prawnym i niezgodną
z Konstytucją.
Konwencja antyprzemocowa, pod płaszczykiem
ochrony przed przemocą, służy przemodelowaniu
społeczeństwa poprzez: obniżenie rangi Kościoła,
eliminację tradycji, wypaczenie kultury, destabilizację
rodziny, po to, i tylko po to, żeby wszelkie zachowania
seksualne były dopuszczalne.
Dla uznających dowolność zachowań i orientacji
seksualnych za zboczenia - przygotowywana jest ustawa
„przeciw dyskryminacji”, która określi na ile lat, za to, co
napisałam, trafię do więzienia.
Lenin i masoneria tłumaczą od lat: nie negować istnienia
Boga, nie zabijać księży – to tylko pogłębia wiarę, tym
samym obniża możliwość zniekształcania osobowości.
Spolegliwość, każdego typu, osiągniemy – demoralizując,
z wykorzystaniem siły popędu!
Żeby
wszelkie
zachowania
seksualne
były
dopuszczalne, najpierw konieczne było rozchwianie
reakcji leżących w gestii popędu, do tego użyto pornografii,
legalności domów publicznych, wulgaryzacji języka.
Do edukacji wprowadza się ideologię guru światowego
genderyzmu Judit Butler głoszącej, że najważniejszym
celem życia człowieka ma być maksymalizacja doznań
seksualnych, co musi zobowiązywać rządy do likwidacji
norm moralnych w sferze seksualnej prowadzącej do
nieuporządkowania wewnętrznego, czyniącego człowieka
podatnym do politycznej manipulacji.
Ostatnio zajęto się możliwością prawnego uzgodnienia
wyimaginowanej płci i jej definiowania w znaczeniu
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kulturowym, nie biologicznym.
Decyzje dotyczące legalizacji związków homoseksualnych otworzyły drogę do legalizacji poligamii. Czy na
poligamii się skończy? A właściwie dlaczego? Skoro
kryterium uznania jakiegoś związku za małżeństwo ma być
tylko decyzja człowieka, powodowana skłonnościami!
Za naszą granicą, w Niemczech, ale i w Danii,
Szwajcarii i Australii od lat toczy się batalia o legalizację
pedofilii. W Bundestagu, podobnie w parlamentach
Holandii i Stanów Zjednoczonych, ustawa legalizująca
pedofilię oczekuje na ratyfikację od kilkunastu lat.
Doktor Hilton podkreślał, że, w tych krajach, możliwość
ubiegania się o ratyfikację przestępstwa stała się
możliwa z chwilą dozwolonej pornografii, prostytucji
i heteroseksualnej swobody.
Libido dominandi
Po konferencji w Warszawie, wróciłam do regularnej
lektury szczególnego dzieła Michaela Jonesa2), uznanego
za światowy bestseller, lektury sążnistej – stron 700,
format 16x23 cm, wcześniej jedynie starannie przejrzanej,
przejrzanej z podziwem za perfekcyjność i mikroskopową
analizę problemu zamkniętego w tytule: Libido dominandi.
Seks jako narzędzie kontroli społecznej.
Zdjęcie okładki zamieszczam ze względu na jej
stronę graficzną, która informuje o ideologicznym
źródle i organizacji wykorzystującej seks w charakterze
narzędzia kontroli społecznej.

Autor tłumaczy, że zwrot libido dominandi pochodzi
z dzieła św. Augustyna Państwo Boże. Święty Augustyn
opisuje historię człowieka jako wybór pomiędzy państwem
Bożym a państwem człowieka. Państwo Boże opiera się
na miłości Boga do człowieka, a państwo człowieka polega
na miłości własnej, aż do wygaszenia Boga. Kontynuacją
państwa Bożego jest zasada miłości bliźniego i wzajemna
służba, zaś państwa człowieka, zasada jest przeciwna.
Jest nią właśnie libido dominandi, a więc pragnienie
dominacji nad drugim człowiekiem dla własnej korzyści.
Jeżeli kultura chrześcijańska zatraca więź z państwem
Bożym, co miało miejsce najpierw podczas rewolucji
francuskiej, to miejsce państwa Bożego zajmuje państwo
człowieka. Stając się obywatelem w państwie człowieka,
nabywa się nową zasadę funkcjonowania, którą jest libido
dominandi.
Natomiast, Sigmund Froud określił słowem libido źródło
i motor życia psychicznego, następnie klasyczną triadę
definiującą ludzką duszę: Patos – Etos – Logos zastąpił:
Id – Ego – Superego, co wyznawcy Froud’a z zawziętością
propagują.
Zmiana formy
Przez lata komunizmu człowiek był świadomy
wszechobecnie panującej kontroli. Po pozorowanym
„upadku” komunizmu zasada kontroli nie uległa zmianie,
zmienił się tylko sposób jej stosowania. Po kontroli
ze Wschodu, przyszła bardziej wyrafinowana forma
kontroli z Zachodu, polegająca na manipulowaniu
namiętnościami człowieka.
Do najbardziej subtelnych oddziaływań należy,
powszechnie głoszone, wyzwolenie seksualne. W tym
przypadku człowiek nie ma świadomości manipulacji,
jest przekonany, że zaspokaja własne pragnienia. Tego
zagadnienia, w ujęciu historycznym, dotyczy dzieło
Jones’a będące głęboką analizą barbarzyńskiego
procesu zniewalania człowieka, które w obecnych
czasach za ostateczną broń, wiedząc, że skuteczną,
przyjęło – zniewolenie seksualne.
Historyczna droga seksualnego zniewalania
Jones ukazuje jak różny był, w różnych epokach,
proces seksualnego uzależniania.
Rozumiał to zjawisko, i doceniał, markiz de Sade
w czasie, kiedy ważyły się losy rewolucji francuskiej.
Napisał traktat, w którym domagał się by w teatrach
występowały nagie kobiety. Mężczyźni uzależnialiby się
od takich wizualnych przeżyć, a takie uzależnienie stawać
by się mogło powszechne i potęgujące wygaszanie
wewnętrznego osobowego uporządkowania. Podkreślał, że uzależnione seksualnie, tym samym,
wewnętrznie nieuporządkowane masy będą uległe
wobec rewolucji. Sade widział jednak, w tej korzystnej
dla rewolucji idei, przeszkodę, pisał: teatry są zbyt małe,
dostępne dla niewielkiej liczby mężczyzn, a gdyby,
zastanawiał się, ów rewolucyjny „postępowy” ideolog,
były duże, dla oddalonych mężczyzn, kobiety byłyby
zbyt mało widoczne. Ubolewał, że niezawodna droga
do dekonstrukcji osobowości nie może być szybka
i powszechna. O ironio, nauka przy pomocy techniki
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rozwiązała problem Sade’a. Najpierw pojawiła się
fotografia, później kino, telewizja, Internet.
Podczas rewolucji francuskiej, na masową skalę
rozwinęła się grafika porno. Ojcem pornografii był Sade.
Sade, świadomie z pełną premedytacją obalał
tradycyjne wartości, a to jest istotą wszystkich rewolucji,
zarówno politycznych, jak i seksualnych – pozostających
na usługach politycznych. Głosił: seks musi stać się formą
społecznej i politycznej kontroli, żądza seksualna to siła,
to nasz sprzymierzeniec.
Myśli Sade‘a kształtowały tworzone przez niego fikcyjne
literackie światy, które znalazły swoje odzwierciedlenie
w późniejszych kulturowych manifestacjach tego
zjawiska, takich, na przykład, jak magazyn Playboy,
w którym zamieszczone zdjęcia służą, bo mają służyć,
jako podnieta do masturbacji, zaś „filozofia” magazynu
służy usprawiedliwieniu i racjonalizacji takich zboczonych
zachowań. W Niemczech-zachowań wprowadzonych do
przedszkoli, u nas stoją, te zboczenia, nie przed drzwiami
przedszkoli, a na progu!!!
Sade stworzył schemat wszystkich późniejszych
wersji seksualnego „wyzwolenia” i seksualnej rewolucji.
Jego teksty inspirowały oświeceniowe komunały na temat
moralności i filozofii, czyniąc z nich usprawiedliwienie
dla seksualnych dewiacji i przestępstw, a opierając się
na dziełach Newtona, oświeceniowi ideolodzy, ogłosili
religię i moralność zbędnymi, nazywając, owo głoszenie,
„naukowym światopoglądem”. Co funkcjonuje, przez
lata pierwszej fazy komunizmu, do dziś! „Naukowy
światopogląd” ma neutralizować prawdę głoszoną przez
Kościół i zdrowy rozsądek oparty na naukowej prawdzie,
nie na ideologii zwanej „nauką”.
Do jakiego stopnia rewoltę seksualną, usankcjonowaną
rewolucją 1789 roku, kierowano przeciwko Kościołowi
świadczy wyjątek listu Sade’a do Gaufridy’ego,
z 3 września 1792 roku: Wszystkim księżom poderżnięto
gardła w kościołach, gdzie ich przetrzymywano (…). Nic
nie może sie równać z potwornością tych rzezi, lecz były
one konieczne i sprawiedliwe, księża uniemożliwiają
rozwój i przebieg rewolucji. Zamordowano trzy tysiące
księży katolickich!
Postulat rewolucji obyczajowej opartej na „wolnej
miłości” pojawił się też u francuskiego działacza
socjalistycznego Charles’a Fourier’a (1772-1837), który
postulował by zamknąć ludzkość w falansterach, gdzie
wierność zostanie zniesiona i każdy będzie mógł uprawiać
seks z każdym.
Z kolei Robert Owen (1771-1858) projektował
społeczeństwa, w których nie byłoby miejsca dla
tradycyjnych rodzin opartych na związku mężczyzny
i kobiety.
Michał Bakunin (1814-1876) domagał się likwidacji
małżeństwa i rodziny, pełnej swobody seksualnej bez,
co podkreślał, żadnych wzajemnych zobowiązań, łącznie
z obowiązkiem wobec dzieci, które miało przejmować
państwo. Obłęd rewolucyjnej „swobody seksualnej”
postulowali i Sigmund Freud, i Carl Gustaw Jung.
Ojcowie komunizmu Karol Marks i Fryderyk Engels
traktowali małżeństwo jako źródło wyzysku, w którym mąż
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kapitalista traktuje żonę i dzieci jako narzędzie produkcji.
Na podłożu tego obłędu ideologicznego zrodził się ruch
feministyczny, ze sztandarową amerykańską feministką
Margaret Sanger (1879-1966), która była prekursorką
ideologii gender. Zasady marksizmu wykorzystywała
w postulatach domagających się wyzwolenia kobiety
z „niewolnictwa macierzyństwa”. Opowiadała się za
eugeniką. W efekcie – kobieta wyzwolona została
z moralności, mężczyzna z odpowiedzialności
i moralności.
Marks i Engels propagandowo traktowali małżeństwo
jako źródło wyzysku kobiety, ale prywatnie takie
traktowanie praktykowali. Marks utrzymywał oparty na
nierówności i wyzysku związek ze swoją służącą, urodziła
mu nieślubnego syna, którego nigdy nie uznał i traktował
z pogardą. Dwoje ślubnych dzieci Marksa umarło
z głodu! Engels również odczuwał pociąg seksualny
do żeńskiej części klasy robotniczej i często zmieniał
kochanki. Obaj „klasycy” moralność włączyli do ekonomii,
sami pozbawili ją jakiejkolwiek ontologicznej sankcji.
W rezultacie nie należy się dziwić, że rewolucjoniści
w relacjach z kobietami zachowywali się brutalnie
i traktowali je źle.
„Manifest Komunistyczny” przewidywał zanik stałych
związków i zastąpienie ich „wspólnotą żon”.
Rzecznikiem uzależnienia od pornografii i popędu był,
zagorzały kontynuator myśli Sade’a, Wilhelm Reich (18971976), który jest uważany za ojca edukacji seksualnej.
Reich galicyjski Żyd, który zamieszkał w Wiedniu,
i studiował u Sigmund’a Froud’a, głosił marksizm, walczył
z katolicyzmem, wykorzystując, w tej walce, swoją
wiedzę dotyczącą dekonstrukcji osobowości na drodze
seksualnego uzależnienia. Jego teza, zbieżna z tezą
Lenina: Nie ma sensu dyskutować o istnieniu Boga, należy
zmienić obyczaje seksualne, z pornografią, dostępem do
prostytucji i negacją wierności na czele, wówczas pojęcie
Boga samoczynnie wyparuje z umysłu człowieka.
Edukacja seksualna jest koniecznością do osiągnięcia tego
celu. Tłumaczył: Kościół katolicki (zauważmy – katolicki,
nie inny – B.W.) tracąc wiernych, utraci wpływ na politykę,
a wtedy komunizm opanuje kraj i cały świat. Reich był
bohaterem rewolucji seksualnej w latach 60. XX w. –
on ukuł to pojęcie, pod jego wpływem Zachód stał się
nośnikiem przewrotu seksualnego.
Współcześni kontynuatorzy tezy Reich’a wmawiają
odbiorcom telewizyjno, gazetowej propagandy, że
Kościół nie powinien mieszać się do polityki. Całe zastępy
powtarzają tę mantrę.
Ksiądz Piotr Skarga „mieszał” się, za co do dziś jesteśmy wdzięczni.
Czas przed rokiem 1789
Michael Jones przypomina, że rewolucja francuska
była podłożem i laboratorium, od dwustu lat przybierającej
na sile, rewolucji seksualnej, ale rok 1789 miał swoje
zakorzenienie w czasach rewolucję poprzedzających.
Należała do nich, w wieku XV, rewolucja husycka
w Czechach, podczas której praktykowano orgie
seksualne, nagie kobiety profanowały Krzyż. W roku 2014,
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w Polsce, w Muzeum Narodowym, nie naga kobieta, nagi
mężczyzna profanował Krzyż, „niezawisłe”, w Polsce,
sądy uznały profanację za – „wizję artystyczną”!!! Też
w Polsce, zwana artystką, zawiesiła na Krzyżu – genitalia
– werdykt sądu: jak wyżej!
Po rewolucji husyckiej, w Niemczech, reformacja
posiadała wyraźne cechy rewolucji seksualnej. Luter był
rewolucjonistą seksualnym, człowiekiem niezdolnym do
panowania nad popędem, dokładnie – był rozpustnikiem.
Wypracował „teologię”, która uzasadnia i usprawiedliwia
brak możliwości opanowywania namiętności seksualnych.
Na podłożu luterańskim w Niemczech, pod wpływem
rewolucyjnej grupy Baader – Meinhof, w latach 70-tych XX
wieku, zalegalizowano pornografię. Pierwszym krokiem
nie była „twarda” pornografia, ale filmy erotyczne, po czym
nastąpił „wybuch” wydawnictw, nastąpił po zorientowaniu
się, że 40% Niemców akceptuje przesłanie grupy B-M.
Rewolucja seksualna kojarzona jest zazwyczaj
z ruchem hipisów, pokoleniem „dzieci -kwiatów”
i kontrkulturą lat sześćdziesiątych XX wieku w USA, to
dlatego, że „dzieci – kwiaty”, do dziś, zajmują decydujące
miejsca w polityce, dla przykładu, w Niemczech Joschka
Fischer – ze szczególnie bogatą rewolucyjną przeszłością.
W rzeczywistości rewolucja obyczajowa datuje się od
lat poprzedzających rok 1789. Natomiast umocnienie
dokonało się wśród działaczy komunistycznych XX
wieku – Wilhelma Reicha, György’a Lukásca, a przede
wszystkim bolszewickiej funkcjonariuszki Aleksandry
Kołłątaj czołowej działaczki feminizmu, która wstąpiła do
partii bolszewików pod wodzą Lenina, oddała się sprawie
obalenia w Rosji caratu. Doprowadziła w Europie do
rewolucji seksualnej, którą w jej opinii umożliwiła wojna
1914 roku. Jednak, marzenie o obiecywanym przez
rewolucję seksualnym wyzwoleniu, które nazywała
„uskrzydlonym Erosem”, upadło i to długo przed
stalinowskimi czystkami z lat trzydziestych. Dlaczego
tak się stało, Wilhelm Reich starał się odpowiedzieć
w książce Die sexuelle Rewolution. Spór na temat
tego „upadku” trwał długie lata. Niekwestionowanym
powodem była troska o zachowanie zmian wywołanych
rewolucją polityczną. Bezprecedensowe społeczne
zmiany, które rewolucja seksualna wywołała w Rosji,
przywódcy uważali za zagrażające dla koniecznego
utrzymania resztek społecznego porządku, które ostały
się jeszcze w Związku Radzieckim i były wykorzystywane
do manipulowania szczątkiami społecznego porządku.
Tak więc, mimo, że w bolszewickim „raju” od razu
położono nacisk na równoległe prowadzenie rewolucji
ustrojowej i seksualnej, w pewnym momencie ów
rewolucyjny, seksualny, zapał wyciszono, oczywiście
kalkulując jedynie własne korzyści, powodowane
zwykłą rewolucyjną koniecznością. Pod rządami Stalina
likwidowano swobodę seksualną łącznie z zakazem
homoseksualizmu. Wcześniej Lenin tłumaczył, że
niekontrolowana swoboda seksualna - będzie to
ostatni akord światowej rewolucji, Lenin zawsze miał
rację – ostatni akord przeżywamy. Ale, wódz doceniał
przydatność anarchii, sterowanej swobodą seksualną,
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w początkowej rewolucyjnej fazie.
Słowo o autorze szczególnego dzieła
Dr Michael Jones – amerykański katolicki pisarz,
wykładowca akademicki, wydawca magazynu Culture
Wars, autor 15 książek i wielu artykułów, w tym światowego
bestsellera Libido domininandi. Seks jako narzędzie
kontroli społecznej.
W grudniu 2013 roku dr Jones odwiedził Polskę, odbył
spotkania w Warszawie, Toruniu, Poznaniu, Wrocławiu
i Krakowie. Krakowskie spotkanie odbyło się w Pałacu
Krzysztofory, zorganizowane przez Wydawnictwo
„Wektory” (wydawca dzieła), Instytut im. Ks. Piotra Skargi
i Klub Polonia Christiana.
Wykład gościa dotyczył problemu zamkniętego
w opracowaniu Libido dominandi. W krakowskim
spotkaniu uczestniczył również były minister edukacji prof.
Ryszard Legutko, który przedstawił, m.in., jak wygląda
w Polsce walka z tradycyjną moralnością. Przypomniał,
że pomimo typowych dla każdej rewolty haseł o wolności,
o wyzwoleniu, o działaniach przeciw przemocy, tak
naprawdę przywódcom rewolucji seksualnej zależy
właśnie na zniewoleniu człowieka.
Na zakończenie spotkania, dr Michael Jones skierował
wiele miłych słów pod naszym adresem. Nawiązując do
aktualnej sytuacji w Polsce powiedział: Zauważyłem, że
jest u was emitowany «Hobbit», «Władca Pierścieni» to
dzieło o Europie. Są w nim przedstawieni jeźdźcy Rohanu
– to Polacy, dzielni bohaterowie potrafiący odważnie
przeciwstawiać się złu. Orkami natomiast, a więc
postaciami niosącymi najwięcej zła, są dziś seksuolodzy
– tak zinterpretował na nowo dzieło Tolkiena. Nawiązując
do naszej Wielkiej Historii powiedział: Za każdym razem,
gdy Zachód upada, w sposób metaforyczny przybywa
Jan III Sobieski, aby uratować miasto.
Te słowa wypowiedziane były w grudniu 2013 roku,
nie wiedział Jones, że w 2015 – obok agresji zboczeń
seksualnych, nadejdzie druga fala: „multi-kulti”. Niestety,
Sobieski ani z grobu nie wstanie, ani z pomnika nie zejdzie,
ale, mimo to – na metaforyczne przybycie Sobieskiego czekamy!
Nawiązując do sytuacji w Ameryce, nasz gość
przyznał, że Stany Zjednoczone przegrały bitwę o ludzki
seksualizm.
W wywiadzie, dla miesięcznika Egzorcysta3), wyjaśnił
dlaczego Stany Zjednoczone bitwę przegrały:
Są u nas trzy grupy rywalizujące o rządy: protestanci,
katolicy i Żydzi. Od II wojny światowej toczy się w Ameryce
walka o supremację kulturową. W pierwszych dekadach
XX wieku protestanci podjęli próbę ograniczenia wpływu
Żydów w Hollywood, usiłując ustanowić cenzurę w kinie
poprzez zakaz posługiwania się nagością i bluźnierstwem.
Ponieważ nie udało się to, akcje podjęli katolicy, którzy
odnieśli zwycięstwo; w roku 1933 narzucono Hollywood
kodeks etyczny, dzięki któremu przez 31 lat w filmach nie
pokazywano nagości, obsceniczności, bluźnierstwa, nie
wyśmiewano kleru i nie promowano homoseksualizmu.
Jednak w roku 1965, słabszy już Kościół katolicki stanął
wobec sojuszu żydowsko-protestanckiego i od tego
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momentu przegrywa każdą bitwę. […] Jak widać, nie
można zrozumieć sensu wojny o kulturę, nie rozumiejąc
podziałów etnicznych, w kulturze takiej jak amerykańska.
Pod tym względem Ameryka nie przypomina Polski.
Dlatego powtórzę: rok 2015 i… zmusza się nas –
żebyśmy przypominali Amerykę! Mamy stanowić etniczną
mieszankę. Aniela Merkelowa przyznała, że „multi-kulti”
nie zdało egzaminu, ale Polska ma ten obłęd przyjąć
i osobiście przekonać się!
Zmusza się nas do zaakceptowania sytuacji, którą
obrazowo przedstawił Ks. prof. Paweł Bortkiewicz4)
w trzech felietonach opublikowanych w „Naszym
Dzienniku”. Ksiądz Profesor w sierpniu przebywał
w Niemczech, w miejscowości Friedland koło Getyngi.
Kilka cytatów:
Jakiś czas temu opublikowana była wiadomość
o polskim islamiście, który dokonał w Iraku zamachu
samobójczego zabijając 11 osób. Media podały, że Polak
od kilku lat przebywał w Niemczech, tam przeszedł na
islam, zmienił nazwisko, związał się z dżihadystami. (…)
Moi rozmówcy podkreślali, że rodzice chłopca w kościele
byli nieobecni, tym samym chłopiec. (…)
Obóz dla uchodźców, w Friedland, od dwóch lat to
istna wieża Babel: Syria, Irak, Erytrea, Somalia, Albania,
Indie, Turcja – około 3 tysiące osób. Przedstawiciele
obcych nacji i obcych ugrupowań islamskich. Codziennie
w obozie bywają karetki i policja, nie dlatego, że ludzie
słabną. Większość obozowiczów to młodzi mężczyźni.
Podobno mieli to być w większości prześladowani
chrześcijanie, w kościele – w niedzielę bywa około 10
osób. (…). Z założenia, jest to obóz przesiedleńców, ale
ja (i nie tylko ja) postrzegam w nim obóz zagrożenia
radykalną obcością dla naszej cywilizacji. (…)
Otrzymałem e-mail, o sprawach, które dziwnie nie są
nagłaśniane w Polsce. Odczytane tu, na niemieckiej
ziemi, nabierają nowego brzmienia: «Gigantyczną
inwestycję chcą przeprowadzić w Polsce Zjednoczone
Emiraty Arabskie. Jak podaje »Puls Biznesu«, szejkowie chcą wybudować w jednym z miast nad Wisłą
dzielnicę o powierzchni co najmniej 20 hektarów.
Będzie to największa inwestycja zagraniczna ZEA. (…)»
Odczuwam lęk, gdy z jakichś bliżej nieznanych przyczyn,
z pełną determinacją arabski inwestor decyduje się na
tworzenie swoistego przyczółka w moim państwie. Tym
bardziej, że w przestrzeni tych tradycji mieszczą się
inne, bardzo wyraziste. Czytam bowiem w artykule (…)
zatytułowanym «Nieudana wyprawa krzyżowa»: rzecznik
Is Abu Mohammad al-Adnani określił inicjatywę państw
zachodnich przeciwko bojownikom z tego ugrupowania
jako »ostatnią kampanię krzyżową«. Zapewnił, że: »nie
powiedzie się ona, zostaniecie pobici i powaleni jak w wielu
waszych poprzednich kampaniach, tylko, że teraz na
koniec urządzimy na was polowanie«. (…) Znowu pojawia
się we mnie wątpliwość, kto ma być tak naprawdę moim
sąsiadem. Czy szejk z ZEA czy dżihadysta z IS? W tej
wątpliwości umacnia mnie… mój (jeszcze) rząd. Rząd,
który wprowadził podobno (podkreślam owo „podobno”,
gdyż poza informacjami „podziemnego” nurtu trudno
znaleźć oficjalną informację), dość specyficzne obostrzenia
w zakresie walki z nienawiścią. Otóż MSW, licząc się
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z ewentualną migracją do Polski muzułmanów, zaostrzyło
przepisy dotyczące walki z nienawiścią religijną. W ramach
tych przepisów pojawia się m.in. zakaz noszenia symboli
religijnych w sposób ostentacyjny – dotyczy krzyżyków,
medalików, różańców w miejscach pracy, gdzie
zatrudnieni są obcokrajowcy muzułmanie. Mowa jest
także o zakazie modlenia się w miejscach publicznych,
czyli poza kościołami i kaplicami (we Francji i nie tylko
– muzułmanie modlą się na ulicy! – B.W.). (…) W takiej
perspektywie nonsensu i walki ze zdrowym rozsądkiem,
walki z naszą zachodnią cywilizacją nie może dziwić
właściwie nic. Bo czego można się spodziewać po tej
formacji politycznej poza spaloną ziemią?
Z niemieckich wspomnień pozostaje mi widok
państwa gnijącego od środka, na skutek zaproszenia
imigrantów radykalnie obcych. Projekt Europy ma sens
wtedy, gdy jest oparty na wartościach chrześcijańskich,
o czym tysiące razy mówił św. Jan Paweł II. (…)
Dziś nie da sie ukryć, że ewolucja Europy zmierza
w niewłaściwym kierunku. Europa, która w przeszłości
stanowiła kopalnię pomysłów i rozwiązań, dziś stała się
ideologią. Unia Europejska nie skupia się na problemach –
zamiast tego rozważa, na ile dane rozwiązanie jest zgodne
z przyjętym przez nią systemem ideowym. Europa
znalazła się w niewoli obsesji ideologicznej (…),
suwerenność państwa narodowego-odrzuca, więcej,
postrzega jako naganne (…). (podkr. B.W.)
Michael Jones, powtórzę, na spotkaniu w Krakowie
powiedział: Za każdym razem, gdy zachód upada,
w sposób metaforyczny przybywa Jan III Sobieski
z kawalerią, aby uratować miasto. Co, daj Boże!
Ale, w dzisiejszej, tragicznej, sytuacji trudno uwierzyć,
że przybędzie Sobieski!
Może ktoś mi zarzuci, że nie dość, że moje teksty są
długie, a dziś „ludzie nie czytają długich treści”, to jeszcze
odbiegam od tematu dotyczącego rewolucji seksualnej.
Nie, jeden i drugi, problem, dotyczy naszego być, albo
nie. Uchwycono nas w kleszcze zdeformowanego seksu,
teraz przygotowuje się islamizację. Obydwa uchwyty
podporządkowane są treści pierwszego członu tytułu:
„W czasach kolonizacji rozumu…”
Czasach, które służą obłędnemu dążeniu liberałów, z komunistycznym rodowodem, do likwidacji
Chrześcijaństwa i państw narodowych, z obłędną
ideologią „multi-kulti” na czele. W służbie temu celowi
gorliwie przewodzą Niemcy i Francja. Polska, jeszcze,
stanowi największą przeszkodę na drodze obłędu. Francja
już dawno przestała być europejska, w klasycznym
znaczeniu; proces degradacyjny trwa we Francji od 1789
roku. O Niemcach można powiedzieć powtarzając słowa
Księdza Profesora Pawła Bortkiewicza: państwo gnijące
od środka. Dobrowolnie i w oprawie bogactwa!
Dwadzieścia pięć lat „wolności”
W PRL-u i pornografia, i prostytucja były zakazane, i karane zgodnie z nakazem Stalina. Jak za
dotknięciem czarodziejskiej różdżki, z chwilą „upadku
komunizmu”, Polskę zalała pornografia, eksport ulicznej
prostytucji, domy publiczne, rejestrowane pod nazwą
„agencji towarzyskich”, porażająca, demonstrowana,
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wulgaryzacja języka. Jednym słowem, wszystko zgodnie
z założeniem: „wiecznie żywego” ojca światowej rewolucji,
realizowane przez mistyfikatorów i realizatorów „upadku
komunizmu” i „odzyskania niepodległości”: NADSZEDŁ
CZAS.
Dla przykładu, trzy wybrane zdjęcia reklam z gliwickich
ulic, dokumentujące rzeczywistą „wolność” czasu po roku
1989! Czasu dawno zaplanowanego!

Reklama z informacją: LOKAL DLA ODWAŻNYCH

Reklama perfidnie dosadna.
Babilon – miasto rozpusty!

ROK XXVI, NR 1-3 (208-210) 2016.

Do dziś, tego typu reklamy, pozostają obojętne
dla władz miasta – ostentacyjnie demonstrujących
przynależność do Kościoła Katolickiego. Po ulicach krąży
samochód osobowy z olbrzymią reklamą tzw. hotelu,
o wiadomej profesji, o czym informuje treść reklamy.
Leszek Sosnowski5), w miesięczniku „Wiara,
Patriotyzm i Sztuka”, w artykule Domy publiczne zamiast
księgarń, przedstawia tragiczną sytuację, jaka nas
spotkała, opisuje sytuację dotyczącą Krakowa, miasta,
dla nas Polaków, szczególnej rangi, ogłoszonego
w 2000 roku stolicą kulturalną Europy (obok ośmiu
innych), które w ciągu ostatnich lat przeszło koszmarną
metamorfozę. Autor pisze, że pojęcie kultury zeszło
do takiego poziomu, że można mówić tylko o kulturze
fizycznej ćwiczonej w domach publicznych: traktem
Królewskim z Wawelu do Bramy Floriańskiej nie można
przejść żeby nie być zaczepionym przez naganiaczy, lub
naganiaczki do domu publicznego. Nie przepędza ich
ani policja, ani straż miejska, energicznie reagująca
w przypadku demonstracji przeciwko seksualnym
dewiacjom. Reżimowe media nie opisują tego masowego
już zjawiska, ale zachwycają się reżyserem Klatą
dyrektorującym Teatrowi Narodowemu (Staremu) i jego
bezczelnie antynarodowymi, antyreligijnymi i zboczonymi
seksualnie przedstawieniami – to im starcza za kulturę.
Tak, lewicowym władcom i im podporządkowanym
mediom 25-lecia – tylko to!
Jeszcze parę lat temu przy Rynku Głównym było pięć
księgarń, a kolejne działały przy przyległych ulicach, na
Grodzkiej, na Floriańskiej i na Wiślnej po dwie, poza tym na
Sławkowskiej, na Brackiej i na Mikołowskiej. I nie było ich
wcale za dużo. Nie było, ale sytuacja książki pogorszyła
się, w 2012 roku nałożono na książki VAT, od tego czasu
zaczęły znikać w Polsce księgarnie. W Krakowie lokale
zamieniane są na domy publiczne!
Kraków
opanowało
pijaństwo
i
wyuzdanie,
w zabytkowym centrum kluby erotyczne i natarczywie
zapraszające do nich hostessy! Gliwice, Kraków, i nie
tylko, posiadają prezydentów, najczęściej, widocznych
w pierwszych kościelnych ławkach!
Kościół wezwał do modlitwy w intencji odnowy
moralnej Krakowa, kiedyś królewskiego miasta, a dziś
nieszczęsnego miasta.
Czas przewidywany
O czasach, które my przeżywamy, zapowiedzi
znajdujemy u wielu autorów przełomu wieku XIX i XX.
Dla przykładu, u Włodzimierza Sołowiowa (1853-1900),
Roberta Bensona (1871-1914), Gilberta Chestertona
(1872-1936), zawsze czas ten określany jest epoką
utraty rozumu.
Bogdan Wielkopolski6), nasz emigracyjny publicysta,
w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej
napisał książkę pt. O wielką rewolucję zdrowego
rozsądku. Wielkopolski oparł swoje rozważania na sobie
współczesnym publicyście „Kultury” Michale Samborze.
Wielkopolski pisał: Są lata pięćdziesiąte XX wieku,
odczuwamy dookoła siebie ziejącą pustkę, pustkę
idei, która zaowocuje klęską rozumu. Nowa idea jest
palącą potrzebą Polski, narodów Europy, ale szczególnie
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narodów dawnej Wielkiej Rzeczypospolitej, oraz całej
ludzkości. Ludzkość tego nie widzi i wyraźnie żegluje
po bezbrzeżnym oceanie życia bez steru, jest igraszką
burz i kataklizmów.
Opisywał aktualne kataklizmy: ultramaterializm
komunistyczny i zachodni materializm. Uświadamiał, że
jeżeli za cel postawimy sobie ocalenie kultury narodowej,
to do osiągnięcia tego celu, potrzeba przedsięwzięć
szalonych, musimy stać sie przywódcami moralnymi
świata. Do tego wzywał nas Święty Jan Paweł II! Dalej,
musimy stworzyć nowy uniwersalny ruch społeczny.
Stworzyliśmy Solidarność – i co? Też ruch filozoficzny,
religijny i stać się: bohaterami, świętymi prorokami (…).
By służyć Ojczyźnie trzeba sobie postawić cel większy
od Ojczyzny. Chrześcijanie pierwszych wieków wcale
nie myśleli tworzyć cywilizacji chrześcijańskiej. Dążyli do
mistycznego rozumienia Królestwa Bożego, a stworzyli
podwaliny pod nową ludzką cywilizację (…). Musimy
zrozumieć, że stoimy u brzegu przepaści, że w każdej
chwili grozi nam zagłada (…) Wszystko zależy od tego,
jaki użytek zrobimy z posiadanego zdrowego rozsądku
i wolnej woli. Autor przypominał, że dlatego świat
antyczny runął, a nam współczesny się wali: bo ludzkość
nie zrozumiała praktycznej zbawienności zdrowego
rozsądku.
Opis i analiza czasu, nam zadanego do przeżywania,
zamknięte są też w dziele szczególnym Alan’a Bloom’a7)
(1930-1992), jednego z najwybitniejszych amerykańskich
filozofów politycznych, pt. Umysł zamknięty, które stanowi
dowód, że współczesny kryzys polityczny i społeczny
jest kryzysem intelektualnym, w sposób perfidny
zaplanowany i kontynuowany. Kryzys uniemożliwiający
podjęcie wielkich wyzwań życia ludzkiego, takich
jak miłość, rodzina, poszukiwanie prawdy. Ludzie
kierują wysiłek umysłowy na sprawy zawodowe, a po
pracy pragną rozrywek. Dla ich zniewolenia stworzono
przemysł rozrywkowy, wmówiono, perfidnie, człowiekowi
współczesnemu, że jeżeli nie jest zabawiany, może się
jedynie nudzić! Szerzy się „uczone” nieuctwo, autor
opisał upadek szkolnictwa amerykańskiego, które dotarło
do nas. Dokładnie słowa Bloom’a: Uniwersytety stały się
hurtownią pojęć, urzędnicy uczelniani, zwani uczonymi,
robią karierę i pieniądze, albo tylko korzystają z trafionej
możliwości nazywania się pracownikami naukowymi,
w efekcie ludzie «wewnątrz» uniwersytetu coraz mniej
się różnią od ludzi «z zewnątrz». Owej destrukcji służy,
politycznie lansowany spadek czytelnictwa, tekstów
wysokiej klasy usprawniających myślenie. Istnieje
pewne minimum rzetelnej wiedzy, opartej na prawdzie,
potrzebnej do tego, by w ogóle czytać, wiedzy, nie
akademickiego przyuczenia do zawodu.
Bloom zwraca uwagę, że: do agresywnego, od lat 60tych XX wieku, kontynuowania intelektualnej destrukcji
posłużono się seksem; zanegowano wstydliwość,
co przy zastosowaniu społecznej manipulacji nie
nastręczało żadnych trudności. Seks miał stać się, a dziś
stał się wiodącą aktywnością w życiu człowieka, aby:
mężczyźni byli «bardziej męscy», a kobiety «bardziej
kobiece», wyzwolenie przypadło w udziale również
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homoseksualistom, lecz dla większości ludzi być
«wolnym» i «naturalnym» oznaczać ma nieograniczone
rozkosze heteroseksualne. Dziś pole owej „wolności” –
zostaje nieograniczenie poszerzone. (podkr. B.W.)
Czas spełnionych przewidywań
W roku 2014 ukazał się w wydaniu „Naszego
Dziennika” zbiór artykułów 25 autorów, z Ks. Bpem
Ignacym Decem, Ks. Bpem Adamem Lepą i Ks. Prof.
Pawłem Bortkiewiczem na czele, pt. Wiązanie umysłów8),
omawiających, coraz skuteczniej działające, obszary
zniewalenia człowieka przez media, z zastosowaniem
przekazów do podświadomości. Drogą podświadomości
osoba staje się zdalnie kierowanym przedmiotem
zniewalanym przez antywartości: apostazję, zboczenia i rozwiązłość seksualną, satanizm. Specjaliści
postulują, żeby ośrodki emitujące wpływy podprogowe
nazywać „mediami epoki schizofrenicznej”. Jak
wiemy zniewolenie seksem, tą drogą, niepodzielnie
zapanowało.
Należy stwierdzić, że w Polsce mamy do czynienia, na
wzór zachodni, z wyjątkowo groźną patologią społeczną.
Osobie manipulowanej odmawia się rozumności, przez
co dokonuje się infantelizacji społecznej. Szczególnie
groźne jest zjawisko automanipulacji omówione przez
Księdza Biskupa Adama Lepę.
Automanipulacja prowadzi, za pośrednictwem
odpowiednio dobranych technik, do wywołania u osoby
„mentalności zmanipulowanej”, aby wszczepić w niej
wirusa konformizmu. Konformizm przeradza się w postać
serwilizmu ułatwiającego, bez skrupułów, przyjmowanie
każdej oferty kolaboracji. O tej postaci zniewolenia, przez
media, mówił Jan Paweł II w przemówieniu wygłoszonym
w 1980 roku w siedzibie UNESCO w Paryżu. Papież
stwierdził, że wieloraka, powszechnie stosowana,
manipulacja chce przyzwyczaić człowieka, że jest
on przedmiotem manipulacji (…), odebrać mu
podmiotowość i nauczyć życia – jako manipulacji
sobą.
Ksiądz Biskup podkreśla, że ujarzmienie człowieka
osiąga się w pełni drogą wpływów podprogowych.
Działanie podprogowe, powszechnie stosowane, polega
na emitowaniu obrazów, jednocześnie z oglądanymi,
w takiej szybkości, której nie rejestruje wzrok, też
tekstów słownych o takiej częstotliwości, której nie
rejestruje słuch, natomiast rejestrują szare komórki.
Z takiego działania wywodzą się: powszechne przekonanie
o konieczności swobody seksualnej, bezmyślne slogany,
powtarzane jak mantra: „każdy ma swoją prawdę”, ”jak
nie Unia, to co - Białoruś?”, „ja polityką się nie interesuję”,
„zapyziała Polska”, „z Polski dziś, gdybym mógł,
mogła, wyjeżdżam”, „ja nie głosuję, to przecież nie ma
znaczenia”, „będę głosować, jak będę więcej zarabiać”,
„Księża nie powinni mieszać się do polityki”, „ja od
księdza oczekuję tłumaczenia Pisma Świętego” itd. Od
lekarzy oczekujemy leczenia, ale jakość nikt nie neguje
praw lekarzy „mieszania” się do polityki itp.
Społeczeństwo czasu „modernizacji”, po roku 1989,
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podlega procesowi zniekształcania podświadomości –
drogą oddziaływania telewizji i komputera, programujących
życie od poczęcia metodą in vitro, poprzez wygodne
konto, stale doskonalony aparat komórkowy, pełną
lodówkę, grill, rozrywkę, siłownię, kort, seks, wycieczkę
zagraniczną, samochód renomowanej marki, poczucie
należenia do „elyty” – drogą tytułów i dyplomów, ze stałą
troską o to, „żeby się nie nudzić”; jako że, możliwość
nudzenia się, jest cechą tylko tego przedziału osobowości,
i tak - aż do urzędowej eutanazji. Hasło wolności
bez ograniczeń, promuje wszelką wolność, z jednym
wyjątkiem: zakazu posługiwania sie logiką na użytek
prawdy i dobra, bez których wszelkie konstrukcje, zwane
rozumnymi, są budowane na próżni, fikcji i demagogii.
Rozumienie czasów nam współczesnych, po
mistrzowsku, umożliwił autor szeregu bestsellerów Ojciec
Livio Fanzaga9) (ur. w 1940 r.) w książce Dzień gniewu.
Czas Antychrysta, która demaskuje największe oszustwo
religijne, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym
zmanipulowany człowiek uwielbia samego siebie, ze
swoimi namiętnościami, na czele z seksualnością, zamiast
Boga i Jego Syna, innych bogów uwielbia, łącznie z sobą.
Uwielbiając siebie, nie reaguje na dechrystianizację,
szerzącą się apostazję, subiektywizm, mit o wszechmocy
nauki,
szerzącą
się
religijność
panteistyczną
i próby zredukowania chrześcijaństwa do filantropii
i uczuć.
Ojciec Fanzaga:
- przestrzega, przed tym, że dziś łatwo jest zgubić
sens chrześcijańskiej wiary katolickiej, jako prawdziwej
wiary, dlatego tak atakowanej; łatwo jest zgodzić się
na projekt religii powszechnej, postrzeganej jako
fuzja wszystkich religii; Łatwo jest poddać się pokusie
modernizacji katolicyzmu, na której tak bardzo zależy
tym, którzy z katolicyzmem nie mają nic wspólnego,
ale wiedzą co mogłoby katolicyzm zniszczyć, dlatego
marzy się im zniesienie celibatu i dopuszczenie kobiet do
prezbiteriatu.
- przypomina, że nadszedł czas, który zapowiedział
Święty Pius X (1835-1914): «Protestantyzm uczynił
pierwszy krok, modernizm – drugi. Następny prowadzi do
ateizmu»; O. Fanzaga pisze: Nasze czasy oglądały wielkie
prześladowania, a teraz przeżywają wielkie oszustwa
i manipulacje. Prawdziwy problem polega na tym, jak
wyjść z tego zwycięsko i z większą siłą (…). Dla nas,
chrześcijan, jest to czas czuwania i działania, nie czas
strachu przed przyszłością.
- pociesza, kończąc dzieło: Kiedy nadejdą straszliwe
czasy największego oszustwa i wielkiego prześladowania,
Bóg nie omieszka dać światła rozsądnej oceny temu
człowiekowi, którego postawi na czele swojego Kościoła.
Na pewno, co jednak nas nie zwalnia,
w czasie odrodzonego pogaństwa pod nazwą „religii
humanistycznej”, z dyscypliny myślenia, poprawnego
widzenia i działania!
Ojciec Fanzaga, szczegółowy opis dramatu czasu
naszej epoki, oparł na profetycznych przesłaniach
Włodzimierza Sołowiowa (1853-1900) i Roberta Bensona
(1871-1914), też rozważaniach trzech autorów: teologa
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Romana Guardiniego, który w latach 50-tych XX wieku mówił
o kryzysie naszych czasów, czyli o radykalnym
starciu między dwiema siłami – wiarą i współczesnym
amoralnym światem; myśliciela Giuseppe Prezzaliniego,
który w staraniach „rozmycia” Kościoła katolickiego
dostrzega jeden z najbardziej znaczących faktów
epoki współczesnej, groźnych dla całej ludzkości; oraz
francuskiego socjologa Raymond’a Aron’a niekatolika (!),
który z niepokojem stwierdza, że szybka sekularyzacja
Kościoła katolickiego i jego dostosowywanie do świata jest
czymś o wiele bardziej poważnym, więcej – dramatycznym
i obfitującym w nieobliczalne konsekwencje, niż
niepokoje i rozruchy 1968 roku.
Ale, tę nową fazę historii najlepiej ujmuje koncepcja
Jana Pawła II – koncepcja nowej ewangelizacji –
kluczowa koncepcja Ojca Świętego, która świadczy o tym,
że świat na podstawie panoszącej się pseudokultury
i pseudotolerancji śmiertelnie się zdechrystianizował,
w związku z tym cała wiara musi być głoszona od
nowa. Co nie znaczy, jak tłumaczą telewizyjni „specjaliści”
nauki o Kościele, zmieniona, nowa, dostosowana do
chwili czasu, czyli „inna”. Nie – nowa ewangelizacja to
nauczanie od nowa, od początku, tak jak nauki języka od:
a, b, c, nauki matematyki: od tabliczki mnożenia.
Jak postrzegał Jan Paweł naszą teraźniejszość,
dowodzą osobiste zapiski Ojca Świętego zamknięte
w kalendarzach z lat 1962-2003, u nas wydane w roku
2014. Znajdujemy tam krótkie sygnały alarmowe, na
przykład: Zło weszło do świątyń. Potrzeba Apostołów.
Autor Dnia gniewu postuluje byśmy, my wszyscy, którzy
żyjemy w zamęcie przełomu tysiącleci, obrazującym się
dewastacją rozumu, byli tak aktywni i zaangażowani po
stronie prawdy i dobra, żebyśmy mogli powtórzyć za św.
Pawłem (2 Tm 4,7): W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg
ukończyłem, wiary prawdziwej katolickiej, apostolskiej,
rzymskiej ustrzegłem.
Do tego zobowiązuje nas Encyklika Humanus genus
Leona XIII (1878-1903), jednego z największych Papieży
XX wieku. Ojciec Święty dokładnie wskazał na źródło
agresywnie realizowanej ideologii opartej na seksualnym
zniewoleniu, umożliwiającym dyktatorskie rządzenia
ludźmi. Papież podkreślał, że drogą do osiągnięcia tego
celu jest, obok walki z nauczaniem Kościoła, zepsucie
oświaty i kultury, czego, szczytowej formy – my
jesteśmy świadkami. Zdaniem Leona XIII, w świecie
skażonym grzechem, główną bronią masonerii jest
ewangelia przyjemności. Naszą bronią – pielęgnowanie,
doskonalenie i zapewnienie zwycięstwa rozumu. (podkr.
B.W.)
Dziś opowiedzenie się po stronie PRAWDY I ROZUMU
jest nakazem chwili, równym rozkazowi na froncie. Przeciw
naszej wierze i kulturze wytoczono broń najskuteczniejszą
i ostateczną – seksualizację. Grzegorz Strzemecki10)
zamknął tę prawdę już w tytule wyjątkowego opracowania
Gender - ideologia państwowa Rzeczypospolitej. Treść,
identycznie jak pracy Gail Dines, porażająca, na okładce
uwaga: Książka przeznaczona wyłącznie dla dorosłych
czytelników.
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Strzemecki stwierdza: «Queer» to swoisty ideowy
manifest sygnowany m.in. przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Szkolenie urzędników w teorii
«queer» to tylko jeden z dowodów na to, że ideologia
«gender-queer» zyskała obecnie status obowiązującej
ideologii państwowej, choć obywateli nikt nie pytał
o zdanie w tej kwestii. Po, nie tak dawnym, uwolnieniu
z marksizmu – leninizmu, Polska poddana została
władzy nowej lewicowej ideologii, jeszcze bardziej
obłąkanej jak poprzednia. (podkr. B.W)
Ja, w tym miejscu, czuję potrzebę „podziękowania”,
za to co nas spotkało, agitatorom przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej, głosującym za przystąpieniem i tym,
którzy nie uczestniczyli w referendum, czym wydajnie
przyczynili się do jego „zwycięstwa”!
Do „podziękowania” dołączam fragment dokumentu
– rezolucji, który ukazał się 1 lutego 2014 roku.
W opracowaniu Strzemeckiego zamieszczony w rozdziale
Nadchodzi queer mainstreaming: Potrzebny jest
kompleksowy instrument polityczny na rzecz zwalczania
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną
i tożsamość płciową. Strategia gender mainstreaming
uwzględnia «perspektywę gender» we wszystkich bez
wyjątku działaniach UE. Rezolucja Lunacek postuluje
wprowadzenie „queer mainstreaming”, w której
wszystkie działania Unii będzie regulować i przenikać
perspektywa „queer”. (podkr. B.W.)

Strzemecki przerażające informacje prezentuje
w
oparciu
o
dokumenty,
które
znajdujemy
w załączeniu. Są to fotokopie wybranych stron materiałów szkoleniowych, specjalistów w dziedzinie studiów
genderowych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza
w Poznaniu (!) opartych, dla przykładu, na: Zasadach
Równości szans w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki
(cytat dosłowny, łącznie z pisownią!), albo: Genderyzm
jako państwowa ideologia w rządowych szkoleniach.
Rządowe materiały przeznaczone do szkolenia
urzędników państwowych opatrzone są unijnym
symbolem (niebieski prostokąt z gwiazdkami. Spod jednej
gwiazdy przeniesiono nas pod dwanaście!), dodatkowo,
unijny symbol jest przypieczętowany słowem Queer.
Teoria queer stanowi dominujący nurt studiów
gender. Głosi ona wyzwolenie człowieka z rzekomo
wymuszonej na nim heteroseksualności, aby każdy mógł
spełniać najdziwniejsze zachcianki seksualne. Dzieciom
i młodzieży należy umożliwiać wybór pomiędzy homo-,
trans-, bi-, czy innym nietypowym seksualizmem.
Zniszczeniu ma ulec małżeństwo, wierność, rodzina,
rodzicielstwo.
Teoretyk ideolog gender-queer, prof., Uniwersytetu
Warszawskiego, Ireneusz Krzemiński pisze: Świat
szczęśliwy społecznie ma być światem, w którym i kobiety,
i mężczyźni określają się w płynny, dynamiczny sposób
co do swoich seksualnych preferencji. (!!! – B.W.)
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Dewastacja męstwa i kobiecości
Pornografia i ideologia gender, a udoskonalona
gender-queer, zdewastowały, w ogromnym procencie,
osobowości na całym świecie. Przeraża kryzys męstwa
i kobiecości.
Mężczyznę zachodniej cywilizacji wykończyły
dwudziestowieczne ideologie. Komunizm zabrał mu
wolność, niemiecki socjalizm pozbawił honoru, socjalizm
czerwony ukradł mu odpowiedzialność, konsumpcjonizm
siłę, a pornografia i genderyzm odarł mężczyznę
z tożsamości; a on, na to wszystko, potulnie się zgodził
– i stąd, współczesny kryzys męstwa. Autorzy, wielu
prac na ten temat, zgodnie podkreślają: MĘSTWA, nie
męskości, przez którą, dziś, rozumie się wyłącznie
drugorzędne cechy płciowe: ciągłe przeżywanie nowych
„miłości”, chorobliwa dbałość o kondycję fizyczną, chęć
imponowania – celem maskowania podświadomie
odczuwanych braków. Jeszcze do niedawna w ogóle nie
istniało słowo „męskość”, jedynie - męstwo.
Dziś, mężczyzna określany w nauczaniu Świętego
Pawła: nienaganny, mąż jednej żony, rozsądny, przyzwoity,
nieprzebierający miar w piciu, opanowany, niekłótliwy,
niechciwy na grosz, dobrze rządzący własnym domem.
(1 Tm 3, 2-4), jest gatunkiem rzadkim i zagrożonym,
podobnie jak lampart amurski, albo wieloryb biskajski.
Kto spotkał mężczyznę naznaczonego prawdziwą
wiarą i rozumem – generatora miłości rozumnej,
serdecznej i wiernej, odwagi, siły opanowanej, ofiarności
i odpowiedzialności bez granic, prawdziwego gentelmena,
może się zaliczać do szczęściem dotkniętych.
Obecny kryzys męskości, dokładnie męstwa, jest
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tak wielki, że to, co kiedyś było normą, dziś stało się
marzeniem.
Kryzys kobiecości osiągnięty został ekspansją ideologii
feminizmu, zapoczątkowanej w XIX wieku. Kobieta,
w odróżnieniu od mężczyzny, ulepiona nie z prochu ziemi,
lecz żywej tkanki Adama, ma być ucieleśnieniem miłości
– nie uwodzicielstwa, troskliwości, delikatności i ciepła. To
kobiety kształtują mężczyzn – rodząc ich i wychowując.
Słynny seksuolog Paul Chauchard mówi, że matki
chłopców, przez swoją, względem nich, czułość, ale nie
destrukcyjne rozpieszczanie, są rzeźbiarkami odległego
synów męstwa; podkreśla, że chłopiec pozbawiony
czułości matki, w życiu dorosłym, będzie miał skłonności
do przechodzenia od kobiety do kobiety.
Wiadomo, że taka będzie cywilizacja jacy będą,
w swym powołaniu, mężczyźni i kobiety. Dlatego
wrogowie zachodniej – łacińskiej cywilizacji, wyznawcy
barbarzyństwa obyczajowego, zepsuwszy mężczyznę,
wydali wojnę kobiecemu powołaniu. Kobiety, w ogromnym
procencie, uległy i zbuntowały przeciw własnej naturze.
Kryzys męskości – męstwa nierozerwalnie wiąże
się z kryzysem kobiecości. Wśród kobiet zapanował,
podsycany ideologicznie, obłęd dorównywania, we
wszystkim,
mężczyźnie,
zamiast
pielęgnowania
swojego powołania. Wszystkie stanowiska, dotychczas
bez społecznego uszczerbku – wręcz przeciwnie,
sprawowane przez mężczyzn, „muszą” być dostępne dla
kobiet. Stąd tyle wrzawy, u „przyjaciół” i „reformatorów”
Kościoła, odnośnie dopuszczenia kobiet do święceń.
W Niemczech, w pustych kościołach (!), to już norma:
ministrantki, szafarki; u protestantów kapłanki i biskupki.
W ramach zaplanowanej protenstatyzacji katolicyzmu
cel to: feminoepiskopaty, a potem to już bez przeszkód:
selekcja dogmatów i norm, demokratyzacja wiary (czyli
każdy ma „swoją prawdę”), zerwanie z uznawaniem
reformacji za herezję, a nie jak twierdzą luteranie
„ponowne odnalezienie Ewangelii”, „pewność wiary”
i … „wolność”. Następny krok, to hołubienie wyznawców
Mahometa!
Feministyczny obłęd zatacza coraz szersze kręgi.
W Opolu, w ramach Dnia Judaizmu goszczona była,
pierwsza w Polsce, kobieta rabin, domyślam się, że
gościła celem uświadamiania nas katolików. Och!
Zagalopowałam się, ale trudno, stało się. Widzę jak
jestem wpisywana na listę „zoologicznych antysemitów”.
Nieoceniony Stanisław Michalkiewicz w swoich
tekstach i wystąpieniach postępuje rozważniej. Na
przykład, w jednym, z cotygodniowych, felietonów
z cyklu „Myśląc Ojczyzna”, oczywiście w naszym Radiu,
przedstawiając pewien życiorys, roztropnie powiedział:
matka Rosjanka, ojciec prawnik. Muszę zapamiętać,
tak należy, żeby nie być posądzoną o „zianie”, już
tylko – wymieniając, z imienia, jedną z istniejących
narodowości.
Wracając do problemu dotyczącego kobiecości.
Kobiety, w ogromnej większości, tak zatraciły poczucie
swojego powołania, warunkującego sposób bycia
i postępowania, że przejęły zachowania właściwe
mężczyznom; i to tak dalece, że dzisiejsza kobieta,
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dotknięta kryzysem kobiecości, zabiega o względy
mężczyzny, pierwsza się oświadcza, często czyni to,
jednocześnie, pod adresem nie jednego mężczyzny, nie
czując samoponiżania się. Zaś, mężczyznę pozbawionego
męstwa – to nie razi, wręcz przeciwnie, imponuje mu
i aktywizuje w kierunku takiej kobiety. I tak, miłość stała
się pustym słowem, dowolnie rozumianym, najczęściej
kojarzonym z nieuporządkowanym i niedojrzałym
popędem, tym „większa” im bardziej nowy, osobowy,
bodziec popęd realizujący.
**********
Najogólniej, uderzono w samą istotę człowieczeństwa:
zrównując płcie, następnie ogłaszając, że płeć nie istnieje.
Jeżeli, wrogom naturalnego porządku czyli normalności,
czas rewolucyjnego obłędu, trwający 228 lat, uda się
doprowadzić do „zwycięskiego” końca, oznaczać to będzie
koniec cywilizacji i nastanie nocy barbarzyństwa.
Czas więc skończyć z mitem rewolucyjnego „postępu”
i obłudą naszych czasów wymagających odejścia od
kolejnych zasad prawa naturalnego. Mitów narzucanych
ustawowo - przez sprawujących władzę!
Krótka definicja czasu kolonizacji rozumu
Jest to czas redefiniowania i kreowania rzeczywistości
odmiennej od naturalnej, czyli normalnej, przy użyciu
nowomowy, aby dać usprawiedliwienie wszelkim
odstępstwom od moralności i prawa naturalnego, by dać
usprawiedliwienie wszelkim zachowaniom uznawanym,
od zawsze, za zboczenia.
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Franciszek Antoni MAREK

POLSCY ŚLĄZACY OSKARŻAJĄ
Część VII
Przy niemieckim cygaństwie cudu nie będzie!

Prof. zw. Dr hab. Franciszek Antoni Marek pochodzi
z zasłużonej dla Polski rodziny śląskiej. Jest absolwentem
Uniwersytetu Wrocławskiego. W tejże Uczelni uzyskał
w 1964 r. stopień doktora nauk humanistycznych
w zakresie historii literatury. Habilitował się w 1973 r. na
UJ w zakresie historii oświaty i kultury.
Od 1954 r. pracuje w szkolnictwie akademickim –
w Uniwersytecie Opolskim, Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie i Wyższej Szkole Zarządzania
i Administracji w Opolu. Był pierwszym wybranym
rektorem
Uniwersytetu
Opolskiego.
Prowadził
wykłady na wielu uniwersytetach europejskich i Korei
Południowej. Opublikował ok. 150 artykułów i 12 książek,
w tym kilka w języku niemieckim, głównie o tematyce
oświatowej. Wypromował ponad 1200 magistrów
i 15 doktorów. Jest znanym i odważnym obrońcą
polskości Śląska. Był przez jedną kadencję sędzią
Trybunału Stanu. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń,
w tym m.in. Nagrodę K. Miarki, Nagrodę Wł. Pietrzaka
i Nagrodę W. Korfantego oraz Krzyż Kawalerski,
i Order Św. Stanisława.
Redakcja „Nad Odrą”, dziękuje Panu Profesorowi za
wyrażenie zgody na publikowanie wybranych fragmentów
książki „Polscy Ślązacy oskarżają”.
Wybór tekstu Barbara Wodzińska
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W maju 1989 roku przyjechał do mnie z Niemiec,
z Rheine koło Osnabrück, ks. dr Karol Nawa, pragnący
odwiedzić, przy mojej pomocy, pewne bardzo ważne
dla niego miejsce w Gogolinie. Mój adres otrzymał od
zaprzyjaźnionego ze mną ks. dra Herberta Jeziorskiego,
proboszcza Suchej Góry pod Bytomiem. Księdza dra K.
Nawy wcześniej nie znałem, ale nazwisko rodu Nawów
obce mi nie było.
Dwa rycerskie rody na Śląsku służyły wiernie
Odrowążom, a wraz z nimi książętom piastowskim
i królom polskim: ród Strzałów, herbu „Równia”, oraz ród
Nawów, nazywany też rodem Nawoyów, pieczętujący się
zmodyfikowanym herbem „Topacz”. Według herbarza
Paprockiego Nawowie otrzymali szlachectwo w 1132
roku od króla Bolesława Krzywoustego. Do dziś żyje
na Opolszczyźnie sporo potomków obydwu rodów.
Potomkowie Strzałów noszą najczęściej nazwiska Stralla,
Strela lub Strell, a Nawowie trwają przy pierwotnym
brzmieniu swego nazwiska. Do niedawna i jeszcze
Nawowie w Gogolinie, a najliczniejsi potomkowie tego
rodu (z którymi łączą mnie serdeczne więzi już od
blisko pięćdziesięciu lat) mieszkają w Dąbrówce pod
Gogolinem.
Herb „Topacz” ma na czerwonej tarczy czarne
skrzydło, osadzone na nodze sępa (według starego
zapisu niemieckiego: na nodze gryfa), a w herbie Nawów
owo skrzydło osadzone jest na złotej nodze polskiego orła.
I nie tylko orła noga, ale także złoty kolor, zarezerwowany
w dawnej Polsce wyłącznie dla imponderabiliów
królewskich, świadczy o wyjątkowym wyróżnieniu,
a nawet o łasce, jaką któryś z polskich monarchów
obdarzył ten ród. Pod datą 1319 wymieniony jest palatyn
Nawa (Novagius comes palatinus), a taką godność nosił
wczesnośredniowieczny zarządca dworu panującego.
O zaszczytnym wyróżnieniu Nawów mówią także stare
dokumenty łacińskie i niemieckie. […] W klejnocie herbu
(tj. nad tarczą) znajduje się hełm w koronie, a nad nim
są trzy pióra strusie: żółte, czarne i czerwone. Podobne
pióra strusie są także w herbie „Równia”, należącym do
Strzałów. Prawdopodobnie obydwa rody się spokrewniły.
Nawowie posiadali wioskę Dalnia, leżącą w pobliżu
Gogolina, a później otrzymali także posiadłość węgierską
Szygród, nazywaną przez Niemców Siegroth. Weszli
do arystokracji, tj. do wyższej szlachty, liczącej się od
hrabiego wzwyż.
Ks. dr Karol Nawa urodził się 25 listopada 1915
roku w Zakrzowie pod Goglinem jako trzynaste dziecko
z czternaściorga dzieci Augustyna Nawy i jego żony
Euforyzyny z domu Gabor. Gaborowie wywodzą się
również ze starego rodu szlacheckiego i spokrewnionego
z dynastią królewską, ale są pochodzenia węgierskiego.
Świadomość rycerskiego rodowodu była w zubożałej
rodzinie Nawów pielęgnowana. W drugim roku życia
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młody Karol został mocno poparzony od wybuchu silnika
w traktorze marki buldog, któremu się przyglądał, i utracił
wzrok. Dr Hampel, dyrektor szpitala w Gogolinie, nie był
w stanie mu pomóc. Bezsilni okazali się także lekarze
opolscy. Operację przeprowadzili profesorowie kliniki
wrocławskiej, ale operacja ta się nie udała. Dziecko
skierowano potem do najlepszej niemieckiej kliniki
okulistycznej w Berlinie, gdzie zostało ono poddane
ponownej operacji, po której całe konsylium lekarskie
orzekło, że wzroku nie odzyska i pozostanie do końca
życia niewidome. Zrozpaczona matka nie poddała się
jednak temu werdyktowi i czyniła wszystko, co mogło w jej
mniemaniu przywrócić dziecku wzrok. Pewna żebraczka
o nazwisku Kaczmarczyk (ks. dr Nawa powiedział gwarą:
Kaczmarczyczka) poradziła jej, aby przemywała oczy
dziecka wodą, pobraną wcześnie rano, przed wschodem
słońca – kiedy jeszcze nie była zmącona – ze znanej
studzienki, znajdującej się przy kapliczce, stojącej na
łące w Gogolinie, tuż przy dzisiejszej autostradzie A4.
Owa kapliczka (obecnie odnowiona) została ufundowana
przed dwustu laty przez jedną z hrabin Gaszynów, panów
na Żyrowej i fundatorów sanktuarium na Górze Św. Anny.
Według podań ludowych owa hrabina urodziła niewidome
dziecko i w modłach, zanoszonych do Pani Jasnogórskiej,
błagała o cudowne dla niego uzdrowienia. Podczas snu
doznała objawienia, według którego kazano jej przemywać
niewidomemu dziecku oczy wodą, pobraną ze źródełka,
znajdującego się „na bagnach”, ówczesnych mokradłach
rozciągających się między Gogolinem a rzeką Odrą.
Gdy hrabina to uczyniła, jej dziecko odzyskało wzrok.
Gaszynowie uznali to za cudowne uzdrowienie i jako
wotum dziękczynne wznieśli przy źródełku kapliczkę
poświęconą Matce Boskiej Częstochowskiej. Wewnątrz
kapliczki zawiesili olejny obraz z wizerunkiem Patronki.
Obecny wystrój kapliczki jest nie tylko młodszy, ale też
inny od pierwotnego.
Pozwolę sobie w tym miejscu na pewną dygresję:
Nie ma drugiego regionu w Polsce, w którym kult
Matki Boskiej Częstochowskiej byłby większy niż na
Śląsku Opolskim. Znane mi tego dowody, niektóre
wręcz fascynujące, są godne opisania złotym piórem.
Tymczasem kilkanaście lat temu ukazał się w „Tygodniku
Powszechnym” na czołowej stronie artykuł Stefana
Bratkowskiego (jeśli dobrze pamiętam, to jego tytuł
brzmiał Piję za zdrowie milczących), w którym autor ten
m.in. napisał, że na Śląsku Opolskim nie ma kultu Matki
Boskiej Częstochowskiej. Dla nas, Ślązaków tego regionu,
zabrzmiało to jak zniewaga. A jeszcze gorsze było to, że
ówczesny redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”,
śp. red. M. Turowicz, ani mojego protestu, ani też protestu
swego dawnego przyjaciela Zbyszka Bednorza do
druku nie dopuścił. Moja korespondencja pozostała bez
odpowiedzi, a w liście do Z. Bednorza redaktor uzasadnił
odrzucenie jego artykułu konsultacją z niejakim Pszonem.
Jeśli redakcja najbardziej niezależnego czasopisma
miała nad sobą pana Pszona, który decydował o tym,
co jest prawomyślne i może być drukowane, a czego
drukować nie wolno, to w jakiej sytuacji znajdowały się
wtedy inne czasopisma, mniej niezależne? Jednej rzeczy
nie jestem w stanie pojąć, dlaczego we wszystkich
środkach przekazu – prasie, radiu i telewizji – wycisza
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się, przemilcza, ukrywa, a często i fałszuje, wszelkie
polskie akcenty związane ze Śląskiem?W czyim robi
się to interesie i kto za tym stoi?
Wróćmy jednak do przerwanego wątku. Gdy pani
Eufrozyna Nawa przemywała niewidomemu syneczkowi
oczy wodą z gogolińskiej studzienki, jego wzrok zaczął
się systematycznie poprawiać. Już po pierwszym myciu
młody Karol przejrzał, a po kilkakrotnym myciu odzyskał
wzrok całkowicie i to tak dobry, że nawet dziś, w wieku
dziewięćdziesięciu lat, potrafi się obejść bez okularów.
Po ostatniej wojnie wodą owej studzienki zainteresował
się mgr Kazimierz Kościelski, wykształcony leśnik
i farmakolog, człowiek dużej wiedzy, a przy tym bardzo
skromny, pracujący w gogolińskiej aptece. Na pewno
większość mieszkańców Gogolina nie wiedziała o tym, że
pan Kościelski, ubrany zawsze jak biedny robotnik, miał
aż dwa tytuły hrabiowskie, polski i niemiecki. Jego dziadek
graf von Kościelski był członkiem Reichstagu. Nasz
(gogoliński) pan Kościelski powiedział kiedyś do mnie, że
odkrył w wodzie studzienki wyjątkowy gatunek pewnego
raczka, w Europie już niemal całkowicie wymarłego.
Twierdził, że ten gatunek żyje tylko w wodzie źródlanej
i to o wyjątkowej czystości. Składu chemicznego tej wody
jednak nie badał.
Wszyscy, którzy znali przypadek młodego Karola Nawy,
byli przekonani, że odzyskał on wzrok dzięki cudownemu
uzdrowieniu. Sam uzdrowiony Karol uświadomił sobie
wagę całego zdarzenia dopiero w późniejszym wieku, ale
nie ulega wątpliwości, że w pewnym stopniu kształtowało
ono także jego powołanie do stanu kapłańskiego.
Na studiach teologicznych ks. prof. Rak powiedział
kiedyś do niego: „Tyś jest z królewskiego rodu”. Odtąd
obydwie sprawy, świadomość cudownego uzdrowienia
oraz arystokratycznego pochodzenia, wpływały na jego
postępowanie i na jego zainteresowania. Po święceniach
kapłańskich, w 1939 roku, ks. Karol Nawa odprawił jedną
ze swoich mszy prymicyjnych na łące przy gogolińskiej
kapliczce, z wdzięczności dla jej Patronki, i popadł z tego
powodu w pewne perypetie z władzami, gdyż nie wystąpił
do nich o zgodę na odbycie tego nabożeństwa. Złożył też
wtedy wizytę drowi Hamplowi, który chciał go koniecznie
zobaczyć. Spotkali siew szpitalu. Dr Hampel, mający
za sobą już ponad czterdzieści lat praktyki lekarskiej,
spoglądał z niedowierzaniem na swego dawnego pacjenta
i nie mógł uwierzyć, że on odzyskał wzrok, wtedy nikt
z obecnych nie wątpił w cudowne uzdrowienie. A ks. dr
Józef Gawor, podówczas redaktor „Gościa Niedzielnego”,
obecny na tym przyjęciu, skierował do ks. Karola
Nawy takie słowa: „To, co Twoja Matka powiedziała na
prymicjach, było najpiękniejszym kazaniem, jakie dotąd
w życiu słyszałem”.
Dla mnie spotkanie z ks. K. Nawą miało ogromne
znaczenie także z innego powodu. Kiedy w przygodnej
rozmowie wymieniłem ks. Karola Brzozę, któremu
służyłem do mszy w latach wojny, wtedy ks. Nawa aż
podskoczył z radości. Obydwaj bowiem nie tylko razem
studiowali i razem przyjęli święcenia kapłańskie, ale
zostali także wikariuszami tego samego proboszcza, już
wtedy wielkiego ks. dra Emila Szramka, wyniesionego
(po męczeńskiej śmierci w Dachau) na ołtarze przez Ojca
Świętego Jana Pawła II. Mieliśmy wzruszający temat
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do rozmowy. Ks. K. Brzoza, będąc także kapelanem
wojskowym, w randze kapitana, odszedł w 1939 roku
z wojskiem polskim do Rumunii, a następnie do Francji,
natomiast ks. Nawa pozostał nadal przy kościele Mariackim
w Katowicach. Wcielony niebawem do Wehrmachtu,
służył do końca wojny jako kapelan wojskowy w Luftwaffe
(w lotnictwie) w randze Hauptmanna (kapitana). Taki był
los Górnoślązaków. Jeden pochodził z Gliwic, a drugi
z Zakrzowa, obydwaj szli razem przez życie aż do święceń
kapłańskich i pierwszej posady na stanowisku wikarych,
a chociaż obydwaj byli gorącymi patriotami polskimi, to
nagle ich drogi się rozeszły i znaleźli się po walczących
ze sobą stronach: jeden w wojsku polskim, a drugi
w wojsku niemieckim, i to na identycznych stanowiskach
i z równorzędnymi stopniami oficerskimi.
Dwie sprawy skłoniły ks. dra K. Nawę do złożenia
mi wizyty w Gogolinie. Chciał ponownie pokłonić się
Pani Jasnogórskiej w gogolińskiej kapliczce oraz
uzyskać pewne informacje o swoich przodkach. Przy
pięknym i słonecznym wieczorze majowym wybraliśmy
się spacerem do owej kapliczki. Zatrzymaliśmy
się przy budynku Liceum Ogólnokształcącego,
w którym moja żona prowadziła konsultacje lub
uczestniczyła w posiedzeniu rady pedagogicznej,
a następnie szliśmy pod górkę przez las i zatrzymali
się na skarpie, z której mogliśmy spoglądać w dół na
nieukończoną wtedy jeszcze autostradę A 4 i na lśniącą
w promieniach zachodzącego słońca białą kapliczkę. Przy
kapliczce stała mała grupka ludzi i odprawiała nabożeństwo
majowe. Dostrzegłem, że byli tu ludzie z tworzącej się
wtedy „mniejszości niemieckiej”, ale tego mojemu gościowi
nie powiedziałem. Kiedy do naszych uszu doleciał
niemiecki śpiew, wtedy ks. dr Nawa stanął jak w ziemię
wryty i pytającym zdaniem zawołał: „Co, tu śpiewają po
niemiecku?!” Odpowiedziałem mu na to, że pewna pani,
dawna sprzedawczyni sklepowa, oświadczyła nie tylko
mnie, ale także księdzu wikaremu, że tu zawsze śpiewano
tylko po niemiecku. „To cygaństwo!”, zawołał ks. dr Nawa.
Po namyśle dodał, że jako dziecko uczestniczył tu wraz
z rodzicami w nabożeństwach majowych aż do 1922 roku,
a sporadycznie przyjeżdżał tu także w latach następnych
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i nigdy nie natrafił na nabożeństwo niemieckie.
Początkowo byłem przekonany, że owa pani kłamała, ale
teraz myślę inaczej. W chwili zakończenia wojny miała
zapewne maksymalnie osiem lat, więc pamiętała jedynie
nabożeństwa odprawiane w czasach panowania Hitlera,
kiedy istotnie mogły one być wtedy tylko niemieckie,
lecz nie wierzę, aby z opowiadań rodziców i dziadków
nie wiedziała o dawnych nabożeństwach polskich,
odprawianych tu od z górą lat dwustu. W każdym razie ks.
dr Nawa poczuł się tak zgorszony tym manifestowaniem
niemczyzny w świętym dla niego miejscu, że już nie
zszedł do kapliczki i zaordynował powrót do domu.
W moim mieszkaniu wyjął z teczki flaszkę koniaku
„Hennessy” i powiedział do mnie: „Wypijmy, bo trzeba
spłukać to niemieckie cygaństwo!” Po chwili zapytał mnie,
ile tu było cudownych uzdrowień w minionych latach. Nie
byłem w stanie wymienić ani jednego. Poczekaliśmy na
żonę, która wkrótce powróciła ze szkoły i też potwierdziła,
że choć mieszka w Gogolinie już od czterdziestu lat, to
o żadnym cudownym uzdrowieniu nie słyszała. Po kolejnej
chwili zadumy i milczenia ks. dr Nawa zawołał gniewnie:
„I żaden cud się nie zdarzy tak długo, jak długo trwać
będzie to niemieckie cygaństwo!” Te słowa chodzą mi
często po głowie i czasami myślę, że tkwi w nich odrobina
prawdy. Czy to nie dziwne, że kiedy Śląsk należał
do Polski, w czasach średniowiecznych, to wydał
kilku wybitnych świętych: św. Jacka, bł. Czesława,
bł. Bronisławę, a nawet wspaniałą Niemkę, księżnę
Jadwigę, żonę księcia Henryka Brodatego, która tę
polską ziemię blaskiem swej świętości opromieniła.
Potem przez kilka wieków obcego panowania Śląsk nie
wydał ani jednego świętego, a teraz, kiedy ponownie należy
do Polski, to już kilku jego synów zostało wyniesionych na
ołtarze: bł. ks. Emil Szramek z Tworkowa, bł. ks. Józef
Cebula z Malni i bł. ks. Alojzy Liguda z Winowa. Nie jest
wykluczone, że słowa ks. dra Karola Nawy okażą się
prorocze. (Tekst tego odcinka został przez ks. dra Nawę
autoryzowany i opublikowany za jego zgodą).
(podkreślenia B.W.)
c.d.n
ѥ
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Barbara Wodzińska

PODZIĘKOWANIE, RADOŚĆ, OBAWY I NADZIEJA
Myśli Kardynała Josepha Ratzingera Ojca Świętego
Benedykta XVI, zapisane w Służyć Prawdzie. Myśli na
każdy dzień:
• Na dzień 24 maja: (…) Tylko oddając siebie prawdzie
i prawu wchodzi si w komunikację, która jest życiem.
Prawdą życia człowieka jest to, że ma je zawsze od
drugich i nie jest w stanie stworzyć go sam. (…)
• Na dzień 25 października: (…) W czasach gwałtownych przemian, kiedy wydaje się, że wszystko
dotychczasowe rozsypuje się, a otwiera przed
nami zupełnie nowe, potrzeba nam szczególnie
historycznej refleksji, aby przeżywany przez nas
moment dziejów sprowadzić do rzeczywistych
wymiarów, umieć włączyć go w proces dziejowy, który
wprawdzie nigdy się nie powtarza, ale nie traci swego
wewnętrznego związku. Konieczne jest spojrzenie
w przeszłość i rozeznanie jej perspektywy możliwości
i zadań na przyszłość.
• Na dzień 24 października, czyli dzień poprzedzający
szczególną, dla nas, datę w roku 2015, czytamy:
Czy ludzkość wprawiając w coraz szybsze tempo
maszynę postępu, nie pędzi szaleńczo ku jakiejś
samobójczej katastrofie? Słynny lotnik francuski
Antoine de Saint-Exupéry pisał kiedyś do pewnego
generała: «Istnieje tylko jeden problem na świecie:
jak przywrócić człowiekowi poczucie wagi spraw
ducha, jak wywołać w nim twórczy niepokój ducha,
jak oczarować człowieka czymś, co równałoby się
pięknu chorału gregoriańskiego. Widzi pan nie można
już dalej żyć lodówkami, bilansami, rozwiązywaniem
krzyżówek i rozrywką» (…).
I rzeczywiście, człowiek nie żyje tylko lodówkami,
bilansem i rozrywką. Im bardziej stara się
to robić, tym rozpaczliwsze i bardziej puste staje się
jego życie. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy
dziś ludzi, którzy nie produkują artykułów zbytku
i nie uprawiają propagandy, ale pytają o duszę
człowieka i pomagają mu nie zatracić tej duszy
w rozgardiaszu codzienności. Potrzebujemy
kapłanów; tym bardziej ich potrzebujemy, im
bardziej stają się obcy w świecie interesu i polityki.
(podkr. B.W.)
Podziękowanie i radość, za to, i z racji tego, co
nas spotkało
24 maja i 25 października 2015 roku
Po raz pierwszy, po 1945 roku, przemówiliśmy
stanowczo, głosem pozwalającym mieć nadzieję, na
razie nadzieję!
W pierwszej kolejności powinniśmy dziękować, że
zostaliśmy wysłuchani, a był to kolejny, w naszej Historii,
szturm do Nieba. Różaniec, nowenny w intencji Ojczyzny,
nocne czuwania, procesje, codzienne prośby przed
Cudownym Obrazem podczas Apelu Jasnogórskiego, też
szeroko podjęty post.

ROK XXVI, NR 1-3 (208-210) 2016.

Od strony ludzkiej, słowa wdzięczności i uznania
w stronę Radia Maryja z Ojcem Dyrektorem i Ojcami,
za gigantyczną pracę uświadamiającą zmanipulowane
propagandą społeczeństwo.
Też, podziękowanie i szacunek fenomenowi
ćwierćwiecza – Społecznej Komisji Kontroli Wyborów
z Panem Dyrektorem Dr. Józefem Orłem na czele.
Czym jest i jakie ma znaczenie kontrola wyborów mówię
z osobistego doświadczenia, bycia „etatowym” mężem
zaufania. To jest praca, przy braku jej upowszechnienia,
ponad siły fizyczne i wytrzymałość psychiczną – jeżeli
w lokalu funkcję pełni tylko jeden mąż zaufania, czyli
jedna osoba patriotycznej formacji.
Komisje
Wyborcze
najczęściej,
z
mojego
doświadczenia zawsze, jakby nic się w Polsce, nawet
pozornie, nie zmieniło. Z chwilą zjawienia się w lokalu
wyborczym i przedstawieniu kierownikowi dokumentem
męża zaufania, tworzą się przeciwstawne obozy:
komisja z przewodniczącym, kontra mąż zaufania.
Po ciężkich godzinach głosowania, np. walki żeby
głosujący podpisywali się na liście, spisywania „martwych
dusz”, tylko tych zgłaszanych, bo zauważanych przez
wyborców; liczenia głosów – walki żeby liczenie było
zgodne z przepisami, a na wstępie walki o udostępnienie,
do przeliczenia, wszystkich kart do głosowania, i wielu,
wielu innych. Po wpisaniu przeze mnie uwag do protokołu
komisji, zwykle długich, zawsze, kierownik odmawiał
możliwości mojego uczestniczenia w przewiezieniu
dokumentów do punktu zbiorczego, zapewnienie takiej
możliwości jest obowiązkiem kierownika, wiadomo – po
drodze można wszystko…
Obowiązkiem męża zaufania jest przekazanie uwag,
wpisanych do protokołu, do Sądu Najwyższego. Co
oczywiście, w wymaganym terminie, czyniłam. Nigdy nie
otrzymałam z Sądu Najwyższego odpowiedzi, na moje
interpelacje informowano mnie, że odpowiedzi zostały
przekazane… w środkach przekazu (!)
Rutynowo wygląda to tak, w Wiadomościach o 19:30
podawana jest informacja, że czterystu iluś mężów
zaufania (od lat liczba ta oscyluje około 500-set) złożyło
zastrzeżenia, Sąd Najwyższy po rozpatrzeniu wszystkie
uznał za „niezasadne” (sic!). Na ile moje były niezasadne,
które potwierdzałam podpisem w miejscowym sądzie,
niech świadczy fakt, że doniesienia do Sądu Najwyższego
kończyłam żądaniem unieważnienia wyborów na
terenie całej Polski, uzasadniając tym, że jeżeli w lokalu
wyborczym, w którym pełniłam moje obowiązki, bez
chwili przerwy (co było fizyczną męczarnią) doszło do tylu
nieprawidłowości (delikatnie nazywając) czego można
się spodziewać po wynikach głosowania prowadzonych
bez kontroli!?
Dlatego, tak wyjątkowe znaczenie posiada
powstała Społeczna Komisja Kontroli Wyborów,
ale – konieczna jest jeszcze ustawa zobowiązująca
kierownika komisji do przekazania mężowi zaufania kopii
protokołu komisji, potwierdzonej w komisji zbiorczej,
obojętne z uwagami,
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czy też bez uwag, męża zaufania.
I tak, moje bogate doświadczenia rodzą we mnie
pytanie: jaki był rzeczywisty wynik wyborów 24 lipca i 25
października 2015 roku?
Choroba społeczna trwa
Odgruzowanie i odbudowę państwa – przeżartego sprzedajnością, biurokracją, fiskalizmem, marnotrawstwem, serwilizmem wobec obcych, deprecjacją
kultury, demoralizacją poprzez rozpowszechnioną
pornografię, genderyzm – masowo dewastujące
osobowości – musimy uczynić codziennością. Trudne
to zadanie przy braku jedności politycznej, dokładnie
mentalnej, naszego społeczeństwa.
Szansa na osiągnięcie jedności została dramatycznie
zaprzepaszczona w roku 1989. Osiągnięcie jedności
było możliwe, nawet wbrew chorobie wywołanej latami
siermiężnego komunizmu, o tej możliwości wiedzieli
beneficjenci czasu „upadku komunizmu”, bo tym
„upadkiem” sterujący.
Społeczeństwo polskie poddane zostało nowym
wpływom struktur międzynarodowych Zachodu, uległo
jak plastelina perfidnie zaplanowanym deformacjom.
Poddane zostało grze politycznej, która nie prowadziła
do odzyskania niepodległości. Niezbrojnie niepodległość
odzyskać można, jedynie, na drodze walki prowadzonej na
płaszczyźnie pełnej świadomości wynikającej z prawdy
(dlatego, każdy wróg boi się prawdy) i bezinteresownej
miłości Ojczyzny.
Prawda i miłość Ojczyzny muszą być osadzone na
fundamencie dojrzałego i stale kształconego rozumu,
szlachetnego ducha, co określa się jako dojrzałość
polityczną, rozumiejąc politykę jako troskę o dobro
wspólne.
Polacy, po roku 1989, poddani zostali procesom
utrwalającym patologie kulturalne, społeczne, polityczne,
ekonomiczne – przeniesione z czasu lat PRL-u.
Obecnie wygrane wybory to jedynie możliwość
osiągnięcia długo oczekiwanej normalności warunkującej
osiągnięcie niepodległości, możliwości wyprowadzenia
z politycznego letargu, obudzenia ducha naszego Narodu
legitymującego się wspaniałą Historią.
Gigantyczne przed nami zadanie. Pierwszym
krokiem musi być wyeliminowanie obcego kapitału
decydującego o funkcjonowaniu pseudopolitycznym,
przecież ponad 80% prasy jest w rękach zagranicznych,
głównie niemieckich, stąd taka panika za zachodnią
granicą. Od zakończenia wojny pod wpływem środków
przekazu, dokonuje się ciągłe i skuteczne, a od roku
1989
przyspieszone,
wyjaławianie
świadomości
i postępujący zanik dyscyplinowania myślenia. Stąd,
nagła konieczność powrotu do właściwego nam Polakom
etosu nauczycielskiego zawodu, w tym przypadku nie
wystarcza, wyłącznie, posiadanie dyplomu, musimy
odrodzić etos nauczyciela (wszystkich szczebli
nauczania i przedmiotów) – czynnika kreującego
świadomość narodowej tożsamości i patriotycznej
postawy. Wiadomo, że możliwość utożsamiania się
z naszą narodową historią jest świadomie i nieprzerwanie
od 1945 roku planowo, z pełną premedytacją, negowana,
gdyż stanowi o duszy, tym samym sile naszego Narodu.
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Dlatego, los narodu akceptowany jako los osobisty,
od siedemdziesięciu lat, jest intensywnie osłabiany
– celem utworzenia nowego społeczeństwa, wcześniej
proletariackiego obecnie lewicowo-liberalnego. Wszystko
ma stać się „obce” co nie jest związane z ideologią
socjalistyczno-liberalną i jej wyznacznikami. Jest to,
u nas, podstawowa ułomność społeczna, z którą nowo
wybrani przedstawiciele Narodu muszą się zmierzyć.
Zmierzyć – czyli usilnie odbudowywać wspólnotę
duchową opartą na tym samym plemiennym
pochodzeniu, posiadającą tę samą, naszą, ziemię
akceptującą, wspólny los; tym samym posiadającą ten
sam czynnik narodowotwórczy jakim jest duchowa więź
wypowiadająca się we wspólnej narodowej kulturze,
w skład której wchodzi i religia, i nauka, i sztuka – wraz
z techniką, moralność wraz z kulturą i obyczajowością
wyróżniającą nas jako polski Naród.
Przeciwko istocie naszego Narodu wytoczono broń –
globalizację. Nie Polak, ale Europejczyk, dziś zamiary są
dalej idące – chodzi o wytworzenie mieszanki etnicznej,
wielokulturowość ma zneutralizować polskość!
Prócz politycznych czynników osłabiających narodowe
więzi narzucono nam więzy gospodarki ponadnarodowej,
w której kreuje się obce nam „wartości”, uprzednio znane
jako wartości nadrzędne, jako środki do realizowania
szlachetnego celu, a które, co było do przewidzenia,
pod wpływem przekształcenia roli gospodarki – stają się
celem, nie środkiem do wyższych celów.
Celem jest nie mieć aby szlachetnie realizować
swoje człowieczeństwo, ale samo „mieć” jako wartość
dającą poczucie wyższości, a w szerszym znaczeniu
– celem podporządkowania sobie innych. Jakim jest to
zagrożeniem, ze względu na odwrócenie wartości celu
i środków, dostarczają dowodów społeczeństwa wysoko
zorganizowane gospodarczo, gdzie gospodarczy dobrobyt
związał się z totalnym zaangażowaniem człowieka
w pracę. Miejsce pracy staje się namiastką „ojczyzny”
i „rodziny”, które – ojczyzna i rodzina, warunkowały,
od wieków, harmonijny rozwój osobowy. Po roku 1989
uaktywniono wszystkie działania warunkujące osłabianie
harmonijnego rozwoju osobowego, od upowszechniania
pornografii i wulgaryzacji języka poczynając.
Zadania władzy w trudnej rzeczywistości
Obecna władza musi uświadomić manipulowanemu
społeczeństwu, przez wszystkie powojenne lata, że
podstawą wszelkich działań społecznych i politycznych,
wbrew trwającej rzeczywistości, jest nie „ogół”, którym
była zawsze „władza”, a w propagandzie „lud pracujący
miast i wsi”, ale podmiotem jest konkretny człowiek. Przy
współczesnej degradacji intelektu- heroiczne to zadanie.
Na bazie owej degradacji, wykorzystując ją,
funkcjonowały dotychczasowe władze. Czas nadziei
czyli rządów Jana Olszewskiego był i krótki, i osaczony
lewicowo-liberalną rzeczywistością. Skończył się „nocną
zmianą” dowodzoną przez noblistę i obecnie czynnego
funkcjonariusza unijnego.
Smutną intelektualną rzeczywistość, opozycja,
powstała po majowych i październikowych wyborach,
wykorzystuje
podsycając
w
Polsce
atmosferę
zagrożenia.
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Kto inny może uwierzyć, jak nie zmanipulowany
człowiek, w chór okrągłostołowych beneficjentów,
spadkobierców ustaleń, którzy w imieniu „obozu
postępu i demokracji” przestrzegają Polskę i Świat,
a zwłaszcza Unię Europejską, przed dokonywanym u nas
„zamachem na konstytucję”, „faszyzacją”, „zamachem
na demokrację”, dokładnie na zasadzie „łap złodzieja”.
To ta formacja, wiedząc co osobiście traci (!), podczas
organizowanych demonstracji skanduje „precz z komuną”,
formacja wyrosła na komunie i komuną, w zmienionej
formie, żyjąca. Albo, po powołaniu przez ministra
Antoniego Macierewicza naszej komisji do zbadania
rzeczywistej przyczyny tragedii smoleńskiej, szef, dziś
opozycyjnego ugrupowania, woła z zaprzyjaźnionego
ekranu: „czego się boicie?” – bliźniacza forma „łap
złodzieja”!
Tylko – oni wiedzą, że są odbiorcy tych semantycznych
karkołomności i do nich te niedorzeczności kierują – jest
to ich jedyna „deska ratunku”.
Skutki „częściowo wolnych wyborów”
W wyniku pseudowolnych wyborów 4 czerwca 1989
roku powstała III Rzeczpospolita, owe „częściowo”
od początku ograniczało szanse na normalny
rozwój, pod każdym względem. Zostały popełnione
fundamentalne błędy, i otaczająca rzeczywistość 25lecia jest ich pochodną. Ogłoszono „grubą kreskę”, która
z biegiem lat monstrualnie powiększyła swoją objętość,
w wyniku perfidnie przeprowadzanych manipulacji.
Stworzono postkomunistyczną hybrydę zwaną III RP.
Niby państwo własne, ale w dalszym ciągu obce dla wielu
z nas, myślących po polsku.
Naszą tragedią stało się to, że przewodnictwo społeczne dostało się w ręce ludzi przeciętnych i pospolitych
nazwanych „elitą”, których nie interesował los Polski, ani
zasady cywilizacji łacińskiej, czyli prawdziwie europejskiej.
Owe „elity”, szeroko pojęte, są chciwe, posiadają silny
kompleks, że nie reprezentują świata, w ich ubogim
pojęciu, „lepszego” czyli zachodniego, obiecującego
zaspokojenie chciwości i leczenie kompleksów. Skutkuje
to ich uległością wobec świata zachodniego, to że
liberalnego, odcinającego się od korzeni naszej cywilizacji
i kultury, to, dla owych przeciętnych osobowości, pozostaje
poza sferą rozumienia i doceniania jako rzeczywistych
wartości; zmierzają w kierunku zaprowadzenia globalnej,
mentalnie jałowej, uniwersalnej pseudokultury.
Dominujący dziś politycznie ludzie przeciętni narzucają
ideologię lewicowo-liberalną, która jest kontynuacją
neomarksizmu; walczą z Kościołem, tym samym z każdą
postawą wywodzącą się z chrześcijaństwa; walczą
z prawdą, prawdziwą kulturą, uczciwością, głosząc,
a właściwie wykrzykując hasła mówiące o uczciwości,
o której nie mają pojęcia. Narzucana ideologia trafia
na, w znaczącym procencie, podatny grunt osobowości
częściowo wyjałowionych politycznie przez propagandę,
uzależnionych od pornografii, narkotyków i ekranów
telewizyjno-komputerowych – co drastycznie ogranicza
myślenie i logiczne wnioskowanie. Też, wyrosło,
i rośnie, pokolenie, które zostało pozbawione
klasycznego wychowania i nauczania, czego skutki
są do przewidzenia. Chociaż, odnośnie młodzieży,
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przebłyski nadziei dają o sobie znać. Może nawet więcej
niż przebłyski!
Bilans ostatnich dwudziestu pięciu lat
Profesor Andrzej Zybertowicz1) w opracowaniu
Państwo Platformy. Bilans zamknięcia cytuje Profesora
Zbigniewa Stawrowskiego: Dwudziestopięciolecie III
Rzeczypospolitej skłania do refleksji oceniającej jej kształt
i dorobek (…). Nie jest to refleksja optymistyczna.
Już samo porównanie z krótszym przecież i o wiele
trudniejszym okresem II Rzeczypospolitej pokazuje,
że ostatnie ćwierćwiecze to czas zmarnowanych szans
(…). Upadek przemysłu, utrata kontroli nad sektorem
bankowym, marnotrawienie środków unijnych (czyli
otrzymywanych części naszych pieniędzy, wpłacanych
do unijnej kasy – B.W.), wszechobecna korupcja,
niesprawiedliwy wymiar sprawiedliwości, rozpadająca się
służba zdrowia, dewastowana edukacja od przedszkola
aż po szkolnictwo wyższe, krach systemu emerytalnego,
uzależnienie energetyczne od Rosji, demontaż polskich
sił zbrojnych, osłabienie podmiotowości czy wręcz
klientelizm w polityce zagranicznej i wreszcie widoczna
gołym okiem postępująca degradacja klasy politycznej
– tę listę grzechów i zaniedbań można dalej poszerzać
i ilustrować stosownymi przykładami. (podkr. B.W.)
Czas zapaści, spotęgowany latami 2007-2015,
określany był propagandowymi hasłami zaczerpniętymi
z PRL-u: „Polska nowoczesna”, „Polska modernizująca
się”, „Polska w budowie”, a Bronisław Komorowski
nazywał ten tragiczny czas naszej historii „złotym
wiekiem”, Tusk: „Zieloną wyspą”. Przez dwadzieścia
pięć lat są tacy, dla których to „złoty” czas, dlatego tak
histerycznie utraconego „złota” i „wyspy” bronią!
Należy uwydatnić ważną okoliczność lat 2007-2015,
Platforma z PSL-em od pierwszych dni rządzenia miała
po swojej stronie wszystkie „państwowe” i komercyjne
media opiniotwórcze. Dlatego tak panicznie bano się
Radia Maryja i Telewizji TRWAM!
Od trzech miesięcy oskarżani jesteśmy o … „zamach
na niezależność środków przekazu”, oskarżani i w Polsce,
i za granicą, tym razem oskarżyciele mają rację – chodzi
o praktykowaną, od lat siedemdziesięciu, niezależność
od prawdy!
Wiemy, że w przypadku mediów Polska jest
w dziewięćdziesięciu procentach kolonią dla zagranicy,
przede wszystkim dla Niemców. Dokładnie prasa
regionalna prawie w całości w rękach niemieckich,
codzienny „Dziennik”, powszechnie zwany „Der Dziennik”,
tygodniki mające w sumie kilkunastomilionowy nakład
– też w rękach niemieckich, największe radio RMF –
w 100 procentach, inne radia podobnie. Polska telewizja
publiczna wymagała, ale jeszcze wymaga dokładnych,
dogłębnych zmian. Idee Kulturkampfu są w niej jeszcze
ciągle czytelne. Stąd, po naszych wygranych wyborach,
taki lament niemieckich mediów, wywołany lękiem, że
zostanie utracony tak ważny sojusznik w krzewieniu
berlińsko-brukselskich ideologii.
Nie dziwią nieopanowane reakcje Martina Schulza,
odbiegające od wszelkich zasad kultury europejskiej
i przyzwoitości politycznej. Schulz był przekonany i pewny,
że owe ideologie będą bez przeszkód wtłaczane do głów
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polityków, a przez polityków do głów obywateli, oczywiście
z zastosowaniem tzw. dobrowolnego przymusu!
Dotychczasowa władza, po jej utracie stawszy się
opozycją, odważa się mówić – to co mówi, nie licząc
się z przyzwoitością dlatego, że na przyzwoitości jej
nie zależy, z premedytacją kieruje słowa i zachowania
w stronę tych, którzy myślą propagandową agitacją,
tych, którzy poddawali się, poddają, patologii działań
podprogowych. Nie liczą się z przyzwoitością, gdyż
dla nich najważniejsza jest utrata przywilejów i zysków
zdobytych kosztem całego narodu.
Istotę sytuacji powyborczej, jaka zapanowała
i w Polsce, i za granicą (ze strony uważających nas za
kolonię) oddaje treść listu Księdza Biskupa Wiesława
Meringa Ordynariusza Diecezji Włocławskiej do
przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina
Schulza:
Z wielkim zdumieniem i oburzeniem przeczy-tałem
Pańską opinię o «zamachu stanu» w Polsce.
Naprawdę znam mój Kraj lepiej niż Pan: żyję
w mojej Ojczyźnie już 70 lat; zapewniam Pana, że
wybory Pana Prezydenta i nowego Rządu w Polsce
nie są dowodem braku demokracji. Wybory ukazały,
że większość zwykłych obywateli mojego Kraju chce
zmiany.
Problem w tym, że ci, którzy mieli dotąd władzę,
na tej decyzji tracą; nie chcą się zatem poddać
werdyktowi wyborów i wykorzystują dla swoich
interesów także Parlament Europejski.
Parlament, pod Pańskim kierownictwem, zajęty jest
na pewno bardzo ważnymi sprawami, m.in. długością
płomienia świec i ilością wody w spłuczce.
Nie ma dziś w Brukseli polityków wysokiej klasy,
czyli ludzi szukających dobra wspólnego społeczeństw
tworzących Unię Europejską. Poprawność polityczna
idąca w parze z małostkowością nie sprzyja mądrości.
Szkoda, że – jak to kiedyś mówił pan Chirac – także
«Pan stracił okazję, by siedzieć cicho».
Wiem, że nie zmieni Pan swego stanowiska
i Polaków nie przeprosi. Trzeba wielkości, by uznać
swój błąd.
Dlatego w „zimowe święta” (tak przecież nazywacie
Boże Narodzenie) życzę Panu rozwagi, mądrości
i wyobraźni.
Włocławek, dnia 15 grudnia 2015 r.
Nadzieja oprawiona obawą
W roku 2015 wróciliśmy do nadziei obudzonych,
i utraconych, w roku 1992, kiedy rząd Jana Olszewskiego
postawił przed nami zasadnicze kwestie, których
rozwiązanie gwarantowało istnienie Państwa polskiego:
upowszechnienie własności i powstrzymanie grabieży
mienia narodowego, ratowanie polskiego rolnictwa
i ochronę polskiej własności ziemi, budowy prawdziwych
elit władzy nie uzależnionych od obcych wpływów,
przywrócenia prawdy o życiu publicznym, zerwania
z uzależnieniami okrągłostołowymi, powrotu na
właściwe miejsce roli kultury narodowej i edukacji.
W nocy 4 czerwca 1992 – nadzieje upadły, dziś
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ponownie je odzyskujemy, ale ci którzy władzę utracili
działać nie przestaną. Też, wiadomo, że agentura
powiązana z finansowo-gospodarczą działalnością na
szkodę Polski i Polaków z utratą tych możliwości się nie
pogodzi.
Moje obawy uzasadnię słowami ministra Anto-niego
Macierewicza zamieszczonymi we wstępie monumentalnego opracowania (693 strony) trzech autorów:
Witolda Bagieńskiego, Sławomira Cenckiewicza, Piotra
Woyciechowskiego2) Konfidenci. Archiwa ujawniają
prawdę.
Antoni Macierewicz dowodzi ile nieszczęść i strat
gospodarczych moglibyśmy uniknąć, gdyby elity 25lecia były uczciwe. Pisze: ale nie są i dlatego program
rozbiorowy wciąż powraca. (podkr. B.W.)
Autor przypomina, że program rozbiorowy odzywa się
w słowach premiera Tuska oddającego śledztwo w sprawie
Smoleńska w ręce byłego pułkownika KGB Władimira
Putina, a wyniki tak zwanego śledztwa, upowszechniane
przez posłuszne media, tworzą zastępy wierzących
w „pancerną brzozę”, pijanego generała i niedouczonych
pilotów. Dobitnie ujawnia się w zapowiedziach ministra
Sikorskiego deklarującego w Berlinie, że Polska (Polska?!!
– B.W.) gotowa jest zaakceptować przywództwo Niemiec
i zadowolić się autonomią, jaką posiada stan Illinois
w ramach USA. Tak, stwierdza Autor, po 24 latach do
okrągłego stołu i po zagładzie wielkiej części polskiej elity
niepodległościowej, wraca program zdrady narodowej
ubrany w kostium małej stabilizacji. Też niewłaściwe
spojrzenie na problem lustracji, tworzące przekonanie
sprowadzające lustrację tylko na moralne zło
donosicielstwa i kolaboracji z okupantami komunistycznymi
(…). Prawdziwym wyzwaniem, jakie stawia przed nami
ustawodawstwo lustracyjne, jest budowanie moralnych
elit intelektualnych, politycznych i gospodarczych,
bo tylko takie będą w stanie zagwarantować
odbudowę i utrzymanie niepodległego Państwa.
W przeciwnym wypadku będą się pojawiać rządzący
uznający, że «polskość to nienormalność», a najlepszym
sędzią polskiego prezydenta jest sowiecki kagiebista.
Wciąż też będziemy łudzeni opowiastką dla idiotów,
że można zamienić niepodległość (!!! – B.W.) na
bezpieczeństwo i dobrobyt. Ci, którzy w to wierzą, zapłacą
słono. Co gorsza płacić będzie cały naród, a na ratunek
będzie za późno. (podkr. B.W.)
Tak, nie sprostaliśmy wyzwaniu, jakie stawiało
ustawodawstwo lustracyjne. Przypominają się słowa
Józefa Mackiewicza3), zamknięte w książce o tytule,
w pełni, odnoszącym się do sytuacji czasu po wyborach
4 czerwca 1989 roku: Optymizm nie zastąpi nam Polski,
słowa podkreślające, że komunizm można zwalczyć tylko
w jeden sposób – uznając, że wrogiem numer jeden jest
komunizm zakorzeniony we własnym narodzie.
U nas, po roku 1989, komunizm urósł w siłę przyjmując
nazwę „nowej lewicy”, ustawicznie się umacniając na
bazie liberalizmu.
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936)4) na przełomie
lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku
przewidywał, że socjalizm poniesie klęskę, ale warstwa,
która go zaprowadzi odnosić będzie sukcesy. Jesteśmy
tego świadkami.
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Nam współczesny Vittorio Possenti5) w dziele Zarys
filozofii polityki prowadząc rozważania nad współczesnymi
teoriami politycznymi dowodzi, że po upadku Związku
Radzieckiego i pozorowanym załamaniu się systemu
komunistycznego, nie marksizm będzie nurtem
rozstrzygającym w procesie przemian politycznych
dokonującym się w Europie i Świecie, lecz liberalizm. I stąd,
możliwość ciągłego odnoszenia sukcesów politycznych,
nigdy innych, warstwy socjalizm zaprowadzającej.
Liberalizm dojrzewał, i porażał jednocześnie,
z barbarzyńskim komunizmem i socjalizmem. Ksiądz
Félix Sardáy Salvany6) (1844-1916), w roku 1886
w bestsellerowym opracowaniu Liberalizm jest grzechem,
przeprowadził głęboką analizę zjawiska zwanego
liberalizmem i wykazał jak odbywać się będzie jego
tratujący pochód przez świat. Zawarte w opracowaniu
opinie są nawet bardziej aktualne niż gdyby napisane
były współcześnie. Autor nazywa liberalizm: potworem
naszych czasów, złem ponad wszystkim co złe, śmiertelną
herezją, żywym lwem, krążącym w poszukiwaniu tego,
co mógłby pożreć, niewyobrażalnym błędem naszych
czasów. Książka przedstawia wszystkie odcienie
śmiertelnej ideologii, jaką jest liberalizm, ujawnia
niedorzeczne i nielogiczne myślenie liberalne, którym tak
wiele osób jest porażonych.
Dlatego obok radości, wynikających ze zmian
politycznych dzięki wygranym wyborom, dominują obawy
powodowane tym, że liberalizm jak żadna inna ideologia
brutalnie wykorzenia patriotyzm, a na świecie i u nas
panoszy się, i potężnieje!
Ksiądz Profesor Czesław S. Bartnik7) w jednym
z artykułów, z serii Myśl jest bronią, pt. Patrioci wyklęci?,
w roku 2008, zastanawiał się: Za okupacji niemieckiej
patriotyzm polski okazał się mocny jak stal i był
sposobem na zachowanie Narodu i ducha polskiego.
Za okupacji sowieckiej zaczął głęboko pękać na
propolskość i prosowieckość. A w epoce nowego państwa
europejskiego zdaje się już zanikać. Dlaczego tak się
dzieje? Ksiądz Profesor kończy rozważania stwierdzeniem
i pytaniem: Trudno wytłumaczyć, dlaczego w dziedzinie
patriotyzmu tak liczne ugrupowania, jak SLD, UW, LiD,
PO, PSL, niektóre kluby w Sejmie i Senacie, katolewica,
KAI, niektóre Kluby Inteligencji Katolickiej i ośrodki wokół
niektórych pism, jak „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik”,
„Newsweek”, „Wprost” i inne, odziedziczyły tyle z dawnej
komuny prosowieckiej. Co się dzieje? Może oni myślą, że
już przyszedł czas, kiedy nie będzie odrębnych państw
narodów i kultur? Toż to czysta utopia.
W roku 2016, Ksiądz Profesor8) w artykule Zdradzieckie
drogi Targowicy przypomina: Społeczeństwo polskie nie
może nie bronić się w sposób w pełni zdecydowany
i mocny. Inaczej podzielimy los Polski potargowickiej.
Wówczas nie były w stanie uratować wolności Polski
nawet najbardziej krwawe powstania.
Profesor Andrzej Nowak podtrzymuje naszą nadzieję
obudzoną ostatnimi wyborami, ale przestrzega. We
wstępie do zbioru rozmów z Profesorem Krzysztofem
Szczerskim przeprowadzonych przez Leszka Sosnowskiego9) pt. Dialogi o naprawie Rzeczypospolitej
(stron 439) Profesor wskazuje, co może nas
ponownie zgubić, pisze: Jeżeli pozwolimy wywrócić
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w Polsce ołtarz, ustawiony tu w 966 roku przez księcia
Mieszka i Księżniczkę Dobrawę, jeżeli sponiewieramy
tych kapłanów, którzy przy tym ołtarzu wiernie służą
[przypomina się sprawa Księdza Arcybiskupa Stanisława
Wielgusa, z roku 2007! – B.W.] nie dezerterując do
szeregu pochlebców ani demagogów, jeśli porzucimy
pamięć o królach, o władcach, o starych Polakach, którzy
nam tę Ojczyznę w spadku zostawili – to wygrywać będzie
chaos i nieład. Wygrywać będzie nie tylko w Polsce,
ale w nas. A to najważniejsze pole bitwy i naprawy.
(podkr. B.W.)
Boże! Nie pozwól, żeby tak się stało!
Rzeczywistość czasu „transformacji”
Jednocześnie z obawami, od 26 lat, przeżywamy
sytuacje porażające.
W roku 2012 Leszek Szymowski10) w artykule
Samobójstwa operacyjne przypominał, że od roku 1988,
przygotowującego okrągły stół, lista znanych osób,
które w Polsce w tajemniczych okolicznościach rozstały
się z życiem, liczyła ponad 100 nazwisk. Zawierała
osoby, które miały bardzo istotną wiedzę na temat kulis
„transformacji” ustrojowej w Polsce, lub funkcjonowania
w tym procesie struktur rosyjskich ośrodków wpływów.
Ofiarą pierwszego morderstwa politycznego, czasu
„transformacji” ustrojowej, padł Jan Strzelecki – doradca
Solidarności, kandydat na prezydenta Warszawy, stało
się to w czasie, gdy generałowie władający PRL-em
podjęli decyzję o obradach okrągłego stołu, mającego
rozpocząć się w lutym 1989 roku. 21 stycznia przez
Polskę przeszła porażająca wiadomość o śmierci Księdza
Stefana Niedzielaka – kapelana Armii Krajowej, później
duszpasterza Solidarności. Oficjalnie Ksiądz miał zginąć
wskutek „upadku z fotela”. W rzeczywistości został
zamordowany silnym ciosem karate. Tydzień później
w równie tajemniczych okolicznościach zginął Ksiądz
Stanisław Suchowolec – przyjaciel Księdza Popiełuszki
i duszpasterz białostockiej Solidarności. Tuż po tym
jak „transformacja” dobiegła końca, w tajemniczych
okolicznościach zamordowany został Ksiądz Sylwester
Zych – również znany z antykomunistycznych wystąpień
i płomiennych patriotycznych kazań. Wiadomo, że na
liście osób duchownych, przeznaczonych do „likwidacji”,
znajdowało się nazwisko legendarnego Duszpasterza
Ludzi Pracy w Gliwicach Ojca Jana Siemińskiego CSsR.
W roku 2004 prokurator IPN Andrzej Witkowski –
przewodniczący śledztwa w sprawie tajemniczych zgonów
Księży, zdołał zidentyfikować sprawców zabójstw, tylko że
na tym się skończyło, bo Witkowski został w skandaliczny
sposób odwołany ze stanowiska. Czołowy prowodyr
i zabójca, do dziś nie niepokojony przez nikogo, pobiera
wysoką resortową emeryturę.
Leszek Szymowski pisze: Śledztwo prowadzone
w latach 2002-2004 przez Witkowskiego udowodniło, że
w latach 1988-1989 działało w Polsce tzw. komando śmierci, które na zlecenie władzy mordowało opozycjonistów.
Wszystko dlatego, że mogli oni kwestionować okrągły
stół, który de facto sprowadzał się do zainstalowania
nowego modelu państwa kontrolowanego przez
dawne służby specjalne. (podkr. B.W.)
Ale, my też wiemy, że gdy trwały obrady okrągłego
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stołu, i po okrągłym stole, działał aktywnie Fundusz
Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Był to organ założony
w celu niejawnego skupu polskich długów zagranicznych
po zaniżonych cenach i kontrolowany przez wojskowe
służby specjalne. Wyprowadzane pieniądze lokowano
na zagranicznych kontach, przywożone do Polski służyły
do przejmowania przez klasę ubeków naszego majątku
narodowego za państwowe pieniądze. Aferę odkrył
i badał, 38 letni, inspektor Najwyżej Izby Kontroli Michał
Falzmann. Gdy dochodził do kluczowych ustaleń, nagle
zmarł na „zawał serca” – 18 lipca 1991 roku. Lenin, przed
laty, pisał: Nie jest sztuką spowodować czyjąś śmierć.
Prawdziwa sztuka to spowodować śmierć «naturalną».
Właśnie, udało się!!!
Falzmann zdążył zabezpieczyć część dokumentów
związanych z aferą. Dokumenty te wykorzystał Walerian
Pańko – prezes NIK. Sporządził raport na temat afery
FOZZ, który zamierzał przedstawić w Sejmie, nie udało
się to, bo dzień wcześniej 7 października 1991 roku, zginął
w tajemniczym wypadku samochodowym. Zabezpieczone
ślady wskazywały, że w lancii, którą jechał, zdetonowano
bombę. Części samochodu zabezpieczyli dwaj policjanci
z Piotrkowa Trybunalskiego, którzy pierwsi przybyli
na miejsce wypadku. Kilka dni później utopili się
w jeziorze, w pobliżu miejsca wypadku samochodu
Waldemara Pańki (jeden z policjantów był płetwonurkiem).
Wkrótce zmarł na wylew Jan Budziński – kierowca Pańki.
W roku 2006, gdy sprawa odżyła, ciężko pobity został
i zmarł Anatol Lawina – były dyrektor NIK – przełożony
Michała Falzmanna.
Wymieniać można w nieskończoność, tragedie te
przypominają się w związku z prymitywnym, dokładnie
nieludzkim, zachowaniem opozycji po wypadku
prezydenckiej limuzyny 4 marca 2016 roku!
***
W związku z naszą, dramatycznie trudną, sytuacją
polityczną, zachęcam do lektury czterech pozycji:
1. Mirosława Dakowskiego i Jerzego Przystawy Via
Bank! I FOZZ. O rabunku finansów Polski. Wydawnictwo
ANTYK Marcin Dybowski, Komorów 1992. Dokument
dotyczący ujawnionej, przez Michała Falzmanna, sprawy
FOZZ.
2. Janusza Szewczaka prawnika, analityka gospodarczego, przewodniczącego Sejmowej Podkomisji ds.
Instytucji Finansowych, pt. Banksterzy. Kulisy globalnej
zmowy, wydanego przez nieocenione Wydawnictwo
Biały Kruk.
Prezentacja odbyła się w Krakowie przy wypełnionej
Auli Świętego Jana Pawła III w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia, 3 marca 2016 roku, z udziałem Adama Bujaka
– autora 130 książek, z wystąpieniem: Jak straciłem w banku
100 tys. zł – wyznania świadka; Janusza Szewczaka
– autora; Macieja Pawlickiego – publicysty, polityka,
działacza społecznego: Monstrualna chciwość – refleksje
nad ustawą o tzw. frankowiczach; Leszka Sosnowskiego
– prezesa Białego Kruka i redaktora książki Prowadzenie.
Niespodziewanie uświetnił zebranie – obecnością
i wystąpieniem Pan Profesor Andrzej Nowak. Spotkanie,
jak zwykle, ubogacił Jan Pietrzak z zespołem i programem
kabaretowym „Wyszedłem z podziemia”.
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Po wymienionych lekturach dzieł, metamorfozę
światowej bankowości, w tym polskiej, zamknąć można
w zmienionym, przez rzeczywistość, powiedzeniu „pewne
jak w banku” na „niepewne jak w banku”, co rzutuje na
dramatyczny stan polskiej, po 26 latach, gospodarki, ale
i wyjaśnia histerię tych, którzy utracili władzę i pragną
naszą, obecną, obalić.
3. Jürgena Rotha, znanego niemieckiego dziennikarza
śledczego, pt. Cichy pucz. Zawłaszczanie Europy przez
niejawne elity gospodarczo polityczne. (Wydawnictwo
ZYSK i S-KA, Poznań 2015). Jest to świetnie udokumentowana analiza mechanizmów stopniowego odbierania władzy państwom narodowym Europy, czyli
mechanizmów, w które my zostaliśmy wmanewrowani
w 2004 roku.
Autor dowodzi, że pod pretekstem „przezwyciężania”
kryzysu gospodarczego i polityki „oszczędnościowej”
dokonywany jest demontaż właściwego nam –
europejskiego modelu społecznego i ekonomicznego.
Drastyczne poczynania polityczne prowadzą do redukcji
płac i emerytur, ograniczania praw pracowniczych, cięć
w systemie opieki społecznej, zdrowotnej, edukacji
i kultury. Wszystko, czego my od 26 lat doznajemy! Roth
udowadnia, że celem tych działań, które nazywa „cichym
puczem”, jest narzucenie mieszkańcom Europy centralnie
sterowanego porządku neoliberalnego.
Za tą systemową zmianą polityki europejskiej kryją się
potężne elity gospodarczo polityczne, w poszczególnych
krajach reprezentowane przez nieliczną, ale niezwykle
wpływową część społeczeństwa, popieraną przez
liczniejszą zmanipulowaną środkami przekazu, dokładnie
propagandą. I to leży u podstaw histerii, którą obserwujemy
po naszych wygranych wyborach.
Trudno, pisząc o Cichym puczu, nie wspomnieć drugiej
ważnej pozycji Jürgena Rotha, która ukazała się przed
Cichym puczem pt. Tajne akta Smoleńsk (Wydawnictwo
ZYSK I S-KA, Poznań 2015), w której autor, Niemiec (!),
ujawnia kulisy śledztwa smoleńskiego. Przytacza fakty,
o których media milczały i milczą, a na powołanie naszej
komisji, panicznie reagują i media, i od władzy odcięci.
4. Songa Honbinga Wojna o pieniądz (Wydawnictwo
Wektory, Wrocław 2015), demaskatorska książka
chińskiego analityka finansowego odpowiada na pytania:
kto kontroluje emisję waluty, kto zyskuje na inflacji,
komu zależy na drukowaniu pieniędzy bez pokrycia
w złocie, kto pragnie uzależnić ludzi od kredytów, do
kogo należy amerykańska Rezerwa Federalna, jakie
tajemnice skrywają wielkie bankierskie rodziny, w którym
momencie dynamicznie rozwijająca się zachodnia
cywilizacja popełniła błąd sterowany, który doprowadził
do dzisiejszego kryzysu i rosnącego zadłużenia.
Z analiz Hongbinga wyłania się obraz upadku Zachodu
polegający na dobrowolnym oddawaniu się państw
w niewolę banków, w którą my podstępem nielicznych
i bezmyślnością wielu, zostaliśmy poddani. A, że
usiłujemy się z owej niewoli uwolnić, nieliczni – mamiący
wielu, histerycznie usiłują obalić nasz Rząd; oczywiście
licząc na zmanipulowaną, zdeformowaną psychikę części
społeczeństwa – uzależnionej od, ciągle, wszechobecnej
propagandy.
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Mamy nadzieję
Polska nadzieja i ratunek w uznaniu Królowania
Chrystusa, na drodze normalizacji naszej państwowości.
Konieczne jest dla odnowy Narodu, ukorzenie się
w pokornym uznaniu królewskiego panowania Jezusa
Chrystusa, które ma dokonać w naszym państwie
wprowadzenia ładu moralnego-opartego na prawdzie,
miłości i prawie.
Pamiętajmy, że od 4 marca do 4 listopada br. trwa
nowenna pierwszych piątków i post w intencji Ojczyzny.
Przypisy:
1. Andrzej Zybertowicz Maciej Gurtowski Radosław Sojak, Państwo
Platformy. Bilans zamknięcia, Fronda, Warszawa 2015.
2. Witold Bagieński Sławomir Cenckiewicz Piotr Woyciechowski,
Wstęp Antoni Macierewicz, Konfidenci, Editions Spotkania, Warszawa
2015.

3. Józef Mackiewicz, Optymizm nie zastąpi nam Polski, Dzieła Tom
18, Wydawnictwo KONTRA, Londyn 2005.
4. Gilbert Keith Chesterton, Ogólnie biorąc, WERS, Poznań 1998.
5. Vittorio Possenti, Zarys filozofii polityki, Wydawnictwo Towarzystwa
Tomasza z Akwinu, Lublin 2012.
6. Ks. Dr Félix Sardáy Salvany, Liberalizm jest grzechem,
Wydawnictwo WERS, Poznań 1995.
7. Ks. Prof. Czesław S. Bartnik, Patrioci wyklęci?, „Nasz Dziennik”
10-11 maja 2008.
8. Ks. Prof. Czesław S. Bartnik, Zdradzieckie drogi Targowicy,
„Nasz Dziennik”, 5-6 marca 2016.
9. Krzysztof Szczerski Leszek Sosnowski, Dialogi o naprawie
Rzeczypospolitej, Przedmowa Prof. Andrzej Nowak, Biały Kruk, Kraków
2015.
10. Leszek Szymowski, Samobójstwa operacyjne, „Najwyższy
Czas”, nr 27-28 (1154-1155), 30 czerwca – 7 lipca 2012.
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Zdzisław F.M. Kondras

OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
Począwszy od powstania Ministerstwa Przemysłu Chemicznego w 1951 r., w departamencie techniki
tego ministerstwa zostały skupione prace mające na celu
realizowanie zadań w obszarze szeroko pojętego rozwoju techniki w przemyśle chemicznym.
Prace te rozwijały się systematycznie w latach
pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i później. Stopniowo też
wyłaniał się i dojrzewał zamysł co do efektu, jaki poprzez
ich realizację powinien być osiągnięty. Chodziło mianowicie nie tylko o wdrażanie do praktyki przemysłowej
rozwiązań doskonalących i usprawniających istniejące
procesy produkcyjne pod względem technicznym, technologicznym i ekonomicznym, ale także o pobudzanie do
poszukiwania nowych rozwiązań i w końcu też do opracowania skutecznego, kompleksowego systemu ochrony
własnego stanu posiadania, objętego pojęciem własności
przemysłowej, w tym przede wszystkim ochrony znaczących osiągnięć i rozwiązań posiadających zdolność patentową.
Ten system ochrony miał zabezpieczać nie tylko
omawianą własność i swobodny rozwój jej elementów
w kraju, lecz także tworzyć możliwość ekspansji (eksportu) własnych osiągnięć w postaci procesów, technologii
i produktów powstających w ich wyniku, a także rozwiązań
badawczych i kompletnych obiektów przemysłowych.
Dla realizacji tych celów konieczne było wdrażanie
idei postępu technicznego wśród załóg zakładów przemysłowych, ich kadr inżynieryjno-technicznych, w ogniwach
zarządzających przemysłem oraz w jednostkach badawczych, szkolnictwie przemysłowym itp. Te pionierskie cele
i płynące z nich korzystne dla przemysłu chemicznego
efekty zostały po latach w znacznej mierze osiągnięte,
a dochodzono do tego kolejnymi etapami i przybliżeniami. Na wyróżnienie zasługują tu następujące działania:
– zorganizowanie w koordynacji z planami postępu technicznego szerokiego ruchu wynalazczości
pracowniczej, m.in. o takich formach działania, jak kluby
techniki i racjonalizacji, brygady robotniczo-inżynierskie,
doradztwo techniczne, tematyczne kierowanie ruchem
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wynalazczym; powołano także służby wynalazczości
i zorganizowano szkolenie pracowników tych służb, doradców technicznych i przewodniczących KTiR, co w rezultacie zaangażowało masowy ruch wynalazczości jako
istotny czynnik przebudowy umysłowości pracowników
przemysłu chemicznego z ukierunkowaniem na planową
problematykę postępu technicznego;
– konsekwentne rozszerzanie działania służb wynalazczości o nowe dziedziny: organizację źródeł informacji o postępie technicznym w świecie, ujawnianym patentami, organizację programowania badań patentowych,
dokumentowanie według określonych kryteriów zdolności
i ochrony patentowej rozwoju techniki;
– zorganizowanie działalności dydaktycznej w postaci szeregu imprez jako narad i wystaw o zasięgu krajowym, jak np. Krajowa Wystawa i Narada „Wynalazczość
w rozwoju techniki”, „Wynalazczość w służbie człowieka”,
„IV Krajowa Narada Wynalazczości w Chorzowie” w 1952
roku, Krajowa Narada „Wynalazczość i Ochrona Własności Przemysłowej - Warszawa 1968”, wystaw własnych,
nowoczesnych konstrukcji aparatury i urządzeń dla przemysłu chemicznego w Ośrodku Postępu Technicznego
w Katowicach, chemia w Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz sesje, seminaria i sympozja rekapitulujące etapy szkolenia i wdrażania systemu;
– opracowanie programu i materiałów szkoleniowych oraz zorganizowanie na ich podstawie po raz pierwszy w kraju studium inżynierów ds. patentowych i wynalazczości, na którym w szeregu kolejnych semestrach
począwszy od 1960 r., wyszkolono ok. 700 specjalistów
z tej dziedziny. Wyróżniających się spośród nich przygotowano i doprowadzono do pozytywnie zdanych egzaminów państwowych w Urzędzie Patentowym na pierwszych w Polsce przemysłowych rzeczników patentowych
(ok. 100 osób);
– zorganizowanie i uruchomienie już od 1959 r.
działalności Resortowego Biura ds. Informacji Patentowej
i Wynalazczości „Patex” w Gliwicach, bezpośrednio podległego departamentowi techniki MPChem, jako centrum
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informacji i badań patentowych dla zaplecza, naukowobadawczego resortu chemii, a także dla wyższych uczelni
w zakresie chemii; z tym wiązało się też zrealizowanie
koncepcji utworzenia zbioru informacji patentowej Polski
(A), NRF (B), USA (C) i Francji (D). „Patex” rozwijał się
w następnych latach jako Przedsiębiorstwo Usług Patentowych „Patex” i wszedł w skład Instytutu Badawczego
Ekonomiki Przemysłu Chemicznego jako jego zamiejscowy oddział, przechodząc na coraz nowocześniejsze
i efektywniejsze (a także bardziej ekonomiczne) metody
informacji patentowej (bazy informacyjne na taśmach magnetycznych, System Selektywnej Dystrybucji Informacji),
działając na rzecz przemysłu chemicznego;
– dla wykorzystania potencjału wyższych uczelni
w dziedzinie doskonalenia badań patentowych dla rozwoju techniki i kształcenia na poziomie wyższym specjalistów w tym zakresie nawiązano współpracę z Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika
w Toruniu (dla tej uczelni przygotowano założenia i program stałego studium wynalazczości i ochrony własności
przemysłowej) oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie (organizowanie źródeł informacji patentowej);
– drogą zainicjowanej współpracy z berlińskim
urzędem patentowym uzyskano możliwość swobodnego
dostępu do źródeł i informacji o patentach krajów zachodnich, przede wszystkim Republiki Federalnej Niemiec
(niezastąpiony „barometr" postępu technicznego w świecie ujawnianego patentami), co także zapewniło bieżące
aktualizowanie klasyfikacji patentowej posiadanej w kraju;
– przy Zarządzie Głównym SITPChem zorganizowano zespół rzeczoznawców i ekspertów - członków
Stowarzyszenia udzielających konsultacji i opracowujących ekspertyzy w badaniach i dokumentowaniu zdolności patentowej. Zespół ten w okresie swojego stosunkowo
krótkiego działania opracował i podjął przewody ponad
4500 zgłoszeń patentowych;
– inspirowano i uczestniczono w pracach szeregu
organizacji zainteresowanych polityką patentową i ochroną polskiej własności przemysłowej wnosząc do działalności tych organizacji wiedzę z tego zakresu posiadaną
w resorcie chemii. Chodziło tu m.in. o: Główną Komisję
Wynalazczości Naczelnej Organizacji Technicznej, Komisję Nowelizacji Prawa Wynalazczego, Komisję ds. Analiz Efektów Wynalazczości prz3' Ministerstwie Finansów,
Komisję Kwalifikacji Wynalazków do Realizacji przy Urzędzie Patentowym w Warszawie, Komisję Ochrony Wynalazków za Granicą (PHZ Polservice) przy Ministerstwie
Handlu Zagranicznego;
– dążąc do maksymalnego upowszechnienia
wiedzy o polityce patentowej i o znaczeniu ochrony własności przemysłowej organizowano zarówno wykłady,
jak i konferencje, m.in. w Ośrodku Doskonalenia Kadr
Kierowniczych Przemysłu Chemicznego w Warszawie,
Ośrodku Postępu Technicznego w Katowicach, Ośrodku
Szkoleniowym Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników
Polskich i wielu innych;
– szczególnie dużo wysiłku włożono w opracowanie literatury związanej z tematyką ochrony własności
przemysłowej i polityki patentowej, traktującej o teoretycznych podstawach podmiotu i służącej jako narzędzia
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pracy służb wynalazczości i orzecznictwa patentowego,
a także jako materiały dla potrzeb szkolenia. Można tu
wymienić m.in.:
• Zdzisław Kondras: Wynalazczość, rozwój techniki
i ochrona własności przemysłowej (2 tomy), w pięciu nakładach, w tym dla górnictwa i energetyki oraz drobnej
wytwórczości i spółdzielczości.
• Zdzisław Kondras: Organizacja źródeł informacji patentowej.
• Zdzisław Kondras: Dokumentowanie zdolności i ochrony patentowej.
• Zdzisław Kondras: Badania patentowe i ochrona patentowa w rozwoju techniki.
• Zdzisław Kondras: Klucz dla zbiorów informacji patentowej, obejmujący siedem różnych systemów klasyfikacji
patentowej.
• Zdzisław Kondras: Klasyfikacja Patentowa (2 tomy) niemiecka, stosowana w Polsce od 1919 r.
• Zdzisław Kondras: Organizacja zbiorów informacji patentowej dla celów badawczych i rozwoju techniki.
• Zdzisław Kondras: Badania patentowe (metodologia
z przykładami dokumentowania zdolności i ochrony patentowej).
• Zdzisław Kondras: Sklasyfikowany w systemie dla celów
badawczych okresowy układ pierwiastków.
• Zdzisław Kondras: 9 tomów skryptów szkoleniowych
z zakresu systemów wynalazczości i ochrony własności
przemysłowej, stosowanych w krajach członkowskich
Konwencji Paryskiej (W. Brytania, USA. Szwajcaria,
Francja, Włochy, kraje skandynawskie), przeznaczonych
głównie dla słuchaczy studium.
• Jan Dalewski (Naczelnik Wydziału Prawego Urzędu Patentowego): Zbiór aktualizowanych podstawowych przepisów wynalazczych, ochrony własności przemysłowej
i rozwoju techniki.
Do tych przykładowych pozycji dochodzi jeszcze ok. 90 artykułów i innych opracowań w prasie technicznej i literaturze fachowej oraz ponad 80 plansz jako
elementów kompleksowego systemu, a także ilustracje
obrazujące metodologię i realność prac aplikacyjnych.
Ten ogrom wymienionych działań uświadomił
ogółowi chemików - pracownikom różnych szczebli organizacji resortowych (zakłady produkcyjne, placówki badawcze, administracja i zarządy), że nie wystarczy mieć
osiągnięcia, choćby najwyższej próby, lecz jest kwestią
być albo nie być na światowym rynku interesów - jeśli
się tych osiągnięć nie zabezpieczy mądrą przewidującą
polityką patentową. W tym aspekcie należy podkreślić
znaczenie posiadania portfeli patentów (praw wyłącznych nie tylko w skali branż, lecz w skali gospodarki narodowej państwa jako całości). Wykształciliśmy w tym
kompleksie także specjalistów (przemysłowych rzeczników patentowych, inżynierów wynalazczych i ochrony
własności przemysłowej) doskonale się w tej polityce
orientujących. Umożliwiliśmy im nie tylko zrozumienie
tych fundamentalnych spraw, ale daliśmy im do rąk
(oraz ogółowi pracowników inżynieryjno-technicznych
przemysłu) opracowany równolegle, "nowatorski system
ochrony patentowej. Bazuje on na śledzeniu i analizach
informacji! zbiorów patentowych oraz patentów aktualnie
zgłaszanych w świecie i w naszym kraju. Analizy rodza-
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ju, częstotliwości, kierunków i miejsc (krajów) zgłoszeń
patentów, ujawniające skomplikowaną grę w polityce
patentowej zabezpieczania własnych interesów właściwie sformułowanymi opisami patentowymi i trafiania,
z ich zgłoszeniami, we właściwe miejsca, otwiera drogę do ekspansji, też stanowi zaporę przed zagrożeniami. Z analiz światowej polityki patentowej wielu krajów,
wspomaganych w naszym systemie konstruowanymi na
ich podstawie wykresami i diagramami oraz wektorami
przecinających się prostych, niejako automatycznie wynikają cenne wnioski, m.in. w zakresie:
– określania obszarów ekspansji naszych osiągnięć,
– rozszyfrowania działań obcych firm, które tej ekspansji
zagrażają,
– określania .celowości lub nietrafności zamierzonych
inwestycji,
– określenia obszarów badawczych, które należy forsować i finansować.
System ten umożliwia w wielu dziedzinach
i branżach permanentne studia perspektyw prognozowania, poprzedzających planowanie, programowanie
i budżetowanie potencjału wytwórczego gospodarki narodowej jako całości. Można wymienić wiele przypadków
skuteczności naszego systemu w zakresie ochrony własności przemysłowej. Tak było np. z eksportem polskich
antybiotyków w dużych ilościach do W. Brytanii, gdzie
wygraliśmy wymierzoną przeciw temu eksportowi rywalizację amerykańskich producentów antybiotyków, albo
skuteczny system ochrony naszych metod i technologii opracowanych do skali przemysłowej przez polskie

placówki badawcze (przede wszystkim Instytut Chemii
Przemysłowej), którym zabezpieczony został dostęp na
szeroki rynek międzynarodowy i związane z tym korzyści (jako przykład koronny należy tu wskazać technologię produkcji kaprolaktamu z benzenu, w której udowodniono kilkadziesiąt elementów technologii o zdolności
patentowej z pełnym powodzeniem uzyskania patentów
w wielu krajach, owocujących eksportem licencji).
Na zakończenie tego skomprymowanego przeglądu należy wyrazić nadzieję, że przedstawiony dorobek
w zakresie polityki patentowej i ochrony własności przemysłowej, konstruowany w przemyśle chemicznym wielkim nakładem pracy, wysiłku intelektualnego i środków
- znajdzie zrozumienie w całej gospodarce narodowej
i stanie się istotnym czynnikiem umocnienia i dalszego
rozwoju jej potencjału wytwórczego, a także potencjału
rozwiązań o zdolności patentowej.
Nie waham się również stwierdzić, że dorobek
ten jest zarazem wielkim wkładem niemałej grupy pracowników przemysłu chemicznego, pod moim skromnym
kierownictwem, ogromny wysiłek co najmniej dwóch polskich pokoleń po II wojnie światowej – w przynajmniej
częściowe wyrównanie dystansu w stosunku do krajów,
które nie doznały tak straszliwych cierpień oraz tak kolosalnych strat moralnych i materialnych, jakie w okupacyjnych latach 1939-1945 dotknęły nasz kraj. Napawa
nas dumą, że było nam dane w tym ciężkim powojennym
okresie wnieść swój udział do ogólnonarodowego dzieła
odbudowy Ojczyzny.
ѥ

Ks. Henryk Nowik

ZASADA ZACHOWAWCZOŚCI W TEORII EWOLUCJI
A IDEOLOGIA GENDER
Wstęp
Ogólna biologia rozwoju rodowego bada zmienność dziedziczną w aspekcie teorii doboru naturalnego.
Natomiast biologia molekularna analizuje zmienność
dziedziczną również w aspekcie zasady zachowawczości. Dobór naturalny faworyzuje biosystemowe zmiany
przystosowawcze do otoczenia abiotycznego i biotycznego. Zasada zaś zachowawcza stoi na straży zachowania
pierwotnej istoty kodu dziedzicznego podłoża, wspólnego
dla całego biosu. Stałość podłoża genetycznego, w dziedzinie cech konstytutywnych, czyli istotnych ze względu
na zachowanie biosu jako całości, faworyzuje dobór naturalny. Ten sam dobór faworyzuje najbardziej stosowne
zmiany genetyczne osobnika, w dziedzinie przetrwania
i wydania potomstwa. Zasada zmienności genetycznej
i zasada zachowawczości mają charakter teleonomiczny.
Bez zmienności genetycznej nie byłoby bowiem rozwoju
biosfery. A bez zachowawczości centrum genetycznego
groziłaby śmierć bioplanety. Warto zatem przypatrzyć się
bliżej zasadzie zachowawczości i zmienności ewolucyjnej, w relacji do teorii doboru naturalnego, ze względu na
ideologię gender, która z bezwzględnością polityczną ingeruje w teorie struktur biotycznych człowieka, wypraco-
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wane przez dobór naturalny w procesie ewolucji biosfery,
na zasadzie celowości empirycznej (teleonomia), zawartej w dążeniach do zachowania jednostki i gatunku w procesie rozrodu wszystkich organizmów.
1. Przewodnia myśl teorii doboru naturalnego
Klasyczna myśl teorii doboru naturalnego, zawiera się w zwięzłej wypowiedzi Karola Darwina: ,,Ponieważ
w każdym gatunku rodzi się daleko więcej osobników,
niż może przeżyć, i ponieważ na skutek tego powstaje
pomiędzy nimi walka o byt, osobnik, który pod wpływem
skomplikowanych i nieraz zmiennych warunków zmieni
się nieznacznie, lecz w sposób korzystny dla siebie, będzie miał więcej widoków na utrzymanie się przy życiu
i w ten sposób ulegnie działaniu doboru naturalnego. Na
zasadzie zaś potężnego prawa dziedziczności każda taka
wyselekcjonowana odmiana będzie dążyć do przekazania
potomstwu swej nowej, zmienionej postaci”. O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymaniu się doskonalszych ras w walce o byt, tłum. Szymon Dickstein i Józef Nusbaum, Warszawa 2001, s.16.
Ideę tej wypowiedzi można odczytać w świetle genetyki,
ekologii, biologii teoretycznej i ekozofii, ujmując ją w po-
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staci encyklopedycznego skrótu: 1. Rodzi się daleko więcej osobników niż możliwość ich przetrwania i wydania
potomstwa (l.c.). 2. W gatunkach występuje zmienność
osobnicza, w następstwie której osobniki dysponujące powstałymi cechami dziedzicznymi przeżywają i reprodukują się lepiej niż inne (tamże, s. 73-90). 3. Z upływem czasu dobór naturalny zwiększa przystosowanie osobników
do środowiska (tamże, s. 114-120). 4. Jeśli w środowisku
zachodzą zmiany lub organizmy przenoszą się do innego środowiska, dobór naturalny może spowodować przystosowanie się ich do nowych warunków, co może oznaczać powstanie nowego gatunku (tamże, s. 147-178).
5. Bezkierunkowe zmiany mutacyjne i rekombinacyjne
(indeterminizm epistemologiczny) na poziomie genu lub
chromosomu są przekazywane w ramach hierarchicznej
struktury genomu z efektem biogenetycznym i ewolucyjnym (ks. Henryk Nowik, Empiriologiczna fenomenologia
genu w klasycznych teoriach dziedziczenia, Eidos 8 w Nad
Odrą 56 (1999) , s. ii -xviii); 6. Lokalne zmiany środowiska
oraz genotypowe zmiany osobnika - dywergencja cech
(rozbieżność) i konwergencji cech (zbieżność) itp, a faworyzowane przez dobór naturalny, zmierzają do postępu organizacji organizmu (tamże, s. 122-143). 7. Zróżnicowane rozmnażanie się nosicieli różnych genotypów,
prowadzi do pojawienia się osobnika najstosowniejszego,
ze względu na przeżycie i wydanie potomstwa (tamże,
91-120). 7. Dobór naturalny jest procesem teleonomicznym, gdyż występuje w nim stosowna walka osobnika
o przeżycie i o wydanie potomstwa. 8. Najstosowniejszy
osobnik jawi się w następstwie postępu organizacji biotycznej w przyjaznym środowisku (tamże, 136-140). 9.
Kosmos opisany przez zasady kosmologiczne, zachowuje się tak, by mogło powstać życie i się rozwijać (zasada
biotyczna) ze względu na pojawienie się człowieka (zasada antropiczna) w akcie stworzenia na obraz i podobieństwo Boże (zasada teocentryczna) do życia w świecie
ładu aksjologicznego (ks.H.Nowik, W poszukiwaniu ładu
aksjologicznego, Eidos 2 w Nad Odrą 34 (1995), s.v-xv).
Wszechwładny nurt zmian biosferycznych, objęty tu zasadą „przeżycia najstosowniejszego”, Darwin nazwał „doborem naturalnym”. Termin, zapożyczony od H. Spencera, sugeruje myśl ,,walki o byt w sensie przeciw czemuś”.
Termin zaś ,,przeżycie najstosowniejszego” sugeruje myśl
„ku czemuś”, w walce o przeżycie i wydania potomstwa.
Myśl tę rozwija ekologia. Dzieje się to np. w przypadkach
ekologicznych relacji osobników międzygatunkowych,
jak: neutralizm (populacje nie wpływają na siebie); konkurencja (wzajemne oddziaływanie bezpośrednie); konkurencja (w procesie wykorzystania zasobów); amensalizm
(brak wpływu na osobnika drugiej populacji); pasożytnictwo (relacja prawie asymetryczna); drapieżnictwo (relacja prawie s yetryczna); komensalizam (korzystanie bez
wpływu na przeciwnika); protokooperacja (interakcja korzystna); mutualizm (kooperacja konieczna).
Biologia molekularna wykazała, że dobór naturalny, działający na zasadzie dziedzicznych zmian, nie jest
wszechpotężny. Okazuje się bowiem, że u wszystkich
organizmów na bioplanecie naszego układu słonecznego, od bakterii do człowieka, funkcjonują identyczne zestawy tripletów kodowych do transkrypcji matrycowego
RNA, a dzięki zaś sekwencji jego zasad – do translacji
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(syntezy łańcucha polipeptydowego). Kodon AUG powszechnie warunkuje metioninę, a kodon UUU stymuluje
fenyloalaninę. Uniwersalność tripletowego systemu kodowego polega na tym, że pierwszy samoreplikujący się
kwas nukleinowy, u pierwszego organizmu na ziemi, trafił
na odpowiedni układ kodowy. Gdy układ kodowy został,
na początku ewolucji biosfery ustalony, nie było innego
wyboru, jak tylko zachować go po wsze czasy. Każda
zmiana informacji owego kodonu, mogła by doprowadzić
do zagłady każdego organizmu. Wszystkie organizmy
są bowiem związane ze swoją przeszłością genetyczną,
w obszarze kwasów nukleinowych, jako podłoża dziedziczenia.
2. Teoria doboru naturalnego
przeciw ideologii gender.
Teoria doboru naturalnego warunkuje ład kauzalny i teleonomiczny. Natomiast ideologia genderowa wprowadza nieład i degradację ładu ewolucyjnego biosfery
oraz antroposfery kulturowej.
Ideologia genderowa jest następstwem religijnej
rewolucji Marcina Lutra (1483 – 1546) i jego zwolenników, tworzących nurt reformacji, która zaowocowała homoseksualizmem, feminizmem, a w konsekwencji genderyzmem. Dramat protestantyzmu polega na fałszywej
i przewrotnej koncepcji Boga, jako odwiecznego „tyrana”,
za wydanie swego Syna na śmierć krzyżową. Georg
W.F. Hegel (1770-1831) zaś myśl Lutra ujął w ramy filozoficzne, gdy Absolut definiuje w kategoriach teorii popędu, który na drodze do samourzeczywistnienia musi
doprowadzić do samouniecystwienia człowieka jako
tylko „momentu ducha absolutnego” (sob. Ks. Tadeusz
Guz, Protestanckie korzenie ideologii gender w: Ideologia genderowa, Toruń 2014, s.43). Dialektyka ta pojawiła
się u Karola Marksa (1818-1883)i Engelsa (1820-1895),
ale w postaci zmaterializowanej, a ostatnio w neomarksizmie – nowej lewicy, głoszącej program, że popęd seksualny jest przegnieciony kulturą ludzką, we wszystkich jej
aspektach. Na tej samej płaszczyźnie stanął już Gustaw
Jung (1875-1961)i Zygmunt Freud (1856-1939), interpretujących tę dialektykę w subiektywistycznych kategoriach
psychologii głębi.
Teoretyczne założenia genderyzmu w postaci rewolucji
luterańskiej i heglowskiej znalazły swe odbicie w ruchu
feministycznym i w praktykach homoseksualnych, wydając gorzkie owoce ku śmierci zbiorowości ludzkiej, co zaowocowało chaosem w myśleniu i postępowaniu w strukturach społecznych i w życiu jednostek ludzkich.
Chaos ideologiczny gender wyraża się w następującym programie: 1. Wzywać człowieka do buntu
przeciw Bogu, gdyż On zagraża szczęściu człowieka. 2.
Genderyzm nie jest ideologią ateistyczną, gdzie się nie
uznaje istnienie Boga, ale jest ideologią antyteistyczną,
szatan bowiem uznaje istnienie Boga, ale chce Go zastąpić. 3. Genderyzm walczy z Bogiem na drodze zagłady Stworzenia Bożego, niszcząc poziomy biosfery i ich
stopni organizacji z egoistycznej chęci zysku.4. Rewolucja genderowa rozbija psychobiotyczną architekturę człowieka, w dziedzinie tajemnicy życia i rozwoju gatunku. 5.
Genderyzm z definicji jest mechanicystyczny, gdyż sprowadza człowieka do poziomu molekularnego i fizykoche-
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micznego, gubiąc tym samym sens całości organizmalnej
i antropiczno-duchowej. 6.Rewolucja genderowa zaatakowała godność osoby ludzkiej, w wymiarze: podmiotu
praw i obowiązków, życia intelektualnego, miłości ofiarnej, jako podstawy małżeństwa, rodziny, narodu i wspólnoty całego Rodzaju ludzkiego. 7. Genderyzm wymierzył
śmiertelny cios w rozród gatunku ludzkiego, odrywając
popęd do zachowania gatunku od prokreacji, na drodze
ruchu feministycznego, praktyk homoseksualnych, aborcji, handlu dziećmi na części itp. 8. Seksualizacja dzieci
i młodzieży, w ramach szkolnych zajęć obowiązkowych
kładzie kres kształceniu, wychowaniu i mobilizacji do
rozwoju powołania życiowego, rodząc tym samym różne
dewiacje środowiskowe, wypaczenia społeczne, rozboje
uliczne i samobójstwa. 9. Genderowski kurs seksualności
na rzecz związków pozaheteroseksualnych prowadzi do
wymierania populacji ludzkiej. 8. Genderowska redukcja
teorii rozrodu do teorii manipulacyjnej w inżynierii genetycznej może prowadzić do produkcji osobników o postawach terrorystycznych i ludobójczych. 10. Genderowska
ingerencja w dziedzinę płci osobników zakłóca zachowanie i organizację społeczną danej populacji, wypracowaną przez dobór naturalny na poziomie chromosomowym
w relacji 1:1(XX/XY). 11. Genderyzm niszczy popęd do
zachowania gatunku na drodze niwelacji naturalnej odrębności płci w dziedzinie mody, wychowania, formowania osobowości, ingerencji bioinżynieryjnej, praktyk monoseksualnych itp. 12. Genderyzm niszczy dziedzinę płci
w biokosmosie, który przecież powstał takim, by mógł żyć
i rozwijać się człowiek według praw przyrody ożywionej.
13. Ideologia genderowa lansuje osobowościowy rozwój
człowieka nie po linii rozwojowej dezintegracji pozytywnej na kanwie wartości takich jak: prawda, dobro, piękno
i świętość, lecz w płaszczyźnie dezintegracji negatywnej
na bazie wartości takich jak: fałsz, zło, brzydota i grzech.
Genderyzm bazuje na zagubieniu człowieku
naszych czasów. Należy mu zatem uświadomić fakt, że
otaczający nas świat, w bezkresnym kosmosie, posiada
zorganizowaną strukturę, funkcję i rozwój. Podobnie wiedza o całym wszechświecie ma charakter jedności metodologicznej w relacjach nauki do filozofii, a filozofii do
teologii. Chodzi tu bowiem o koncepcję jedności wiedzy
ludzkiej na zasadzie założeniowej, polegającej na tym,
iż założenia nauk przyrodniczych tłumaczy metafizyka,
a założenia metafizyki tłumaczy teologia. Dzięki takiemu
ujęciu wiedza ludzka jest harmonijną całością.
Przewodnie idee biologii ewolucji w postaci zasady: kauzalnej (każdy skutek ma swoją przyczynę),
teleonomicznej (każde zjawisko ma swój cel w całości
biosystemu), systemowej (całość nie jest sumą swych
elementów), zmienności genetycznej( mutacje genowe
i chromosomowe, faworyzowana przez dobór naturalny
są motorem ewolucji) i zasada zachowawczości ewolucyjnej (to, co pierwotne jest najtrwalsze, gdyż odnosi
się do całego biosu), budują one gmach wiedzy o życiu
biotycznym na naszej planecie. Powstały w ten sposób
obraz człowieka na drodze: ewolucyjnej (organizm ludzki) i kreacjonistycznej (dusza ludzka), pozostaje w relacji
poznawczej i metodologicznej do filozofii klasycznej na
zasadzie założeniowej. To bowiem, co zakładają empiriologiczne nauki o człowieku, są przedmiotem badań meta-
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fizyki klasycznej. Nauki te zakładają takie twierdzenia, jak
zasada: przyczynowości, celowości, całości, różnorodności i jedności oraz zasadę finalizmu. Tytułem przykładu
może być analiza praw przyczynowych (stałe następstwo
zjawisk: nieodwracalnych, koniecznych – koniecznością
warunku, czasowych, specyficznych strukturalno-funkcjonalnie), zakładających zasadę przyczynowości, głoszącej
myśl: „każdy skutek ma swoją przyczynę”. Założenie to
tłumaczy filozoficzna zasada przyczynowości sprawczej.
Głosi ona myśl: „każdy byt istniejący realnie w partykularyzacji: fizycznej (byt nieożywiony), wegetatywnej (byt
ożywiony nieświadomy), sensytywnej (byt świadomy nierefleksyjny), intelektualnej (świadomy refleksyjny). Byt
istniejący realnie w partykularyzacji antropicznej, zakłada osobową transcendencję. Tłu- maczy ją Trójosobowy
Absolut transcendentny, poznany na drodze wiary teologicznej.
Założeniowa koncepcja jedności wiedzy ludzkiej,
przyrodniczej i filozoficznej jest podstawą do zrozumienia cywilizacji Zachodu. Cywilizacji w aspekcie myślenia
i postępowania. W pierwszym przypadku cywilizację tę
kontroluje Logos, w drugim zaś Ethos. Idee te, jako trwała
zdobycz cywilizacji Chrześcijańskiej, łączą sobą Zachód
o dominancie kultury Logosu i Wschód o dominancie kultury Ethosu, czyli poznanie Stworzyciela świata i człowieka(logos) w poczuciu kultu do Miłości Miłosiernej (ethos).
W tej perspektywie teoretycznej biokosmos jawi się jako
harmonijna całość ze względu na człowieka.
Przyroda ożywiona powstała zatem o takiej strukturze biofizycznej, by mógł powstać człowiek i tak funkcjonuje ekologicznie, by człowiek przetrwał oraz tak się
rozwijała na bazie dziedzicznych mutacji i teleonomicznego doboru naturalnego, by człowiek aktem Bożej kreacji mógł stać się Królem i opiekunem stworzenia . Idea
ta jest wielką zdobyczą Średniowiecza, kontrolowanego
starogrecką filozofią i Objawieniem. Myśl ta jest zrębem
cywilizacji Chrześcijańskiej, o wartościach absolutnych,
takich jak: prawda, dobro, piękno i świętość. Na tych wartościach opiera się Państwo Boże (civitas Dei). Różni się
ono diametralnie od wywodzącego się z ludzkich ułomności i grzechu państwo ziemskie (civitas terrena). Myśliciel
starożytności Chrześcijańskiej niezwykle skrupulatnie rozdziela świat wartości i antywartości, sacrum i profanum,
miłość, życie i zbawienie od grzechu, śmierci i wiecznego
potępienia. Państwa te istnieją obok siebie, przenikają się
wzajemnie, granice pomiędzy nimi ulegają nieustannemu
zacieraniu się przez następstwa grzechu pierworodnego
i naporu pogaństwa w różnych postaciach ideologicznych
(zob. Ks. Augustyn Eckmann, Dialog świętego Augustyna
ze światem pogańskim – w świetle jego korespondencji).
Dialog prawdy z fałszem trwa nieustannie. Dziś on przybrał formę walki z Bogiem i Jego Stworzeniem, jakim jest
Rodzaj Ludzki. Ostrze fałszu i zła jest bowiem skierowane przeciw drzewu „dające życie” i przeciw drzewu„
dające wiedzę o dobru i złu” (Rdz 2,9).
Bóg stworzył człowieka , by opanował świat i poznawał jego naturę i Adam zaczął nadawać imiona zwierzętom, jako wyraz znajomości ich istoty. Stworzył Bóg
też niewiastę, by była mu pomocą i Ewa zajęła się najbliższym otoczeniem, koniecznym w prowadzeniu ogniska
domowego. Komplementarne postawy życia pierwszych
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Rodziców, utorowały szlak rozwoju ludzkości. Zróżnicowanie płci jest zatem głęboko wpisane w Boży plan stworzenia człowieka. I tak na swoje podobieństwo stworzył
Bóg „mężczyznę i kobietę” (Rdz 1,27) o różnej fizjonomii psychofizycznej i o różnym powołaniu życiowym.
Mężczyzna i kobieta to bowiem dwa „sposoby” istnienia
człowieka, które są zdeterminowane, sobie właściwym
powołaniem. Genderowskie odrywanie psychofizycznej
płciowości od biotycznego wymiaru człowieka, uderza
w tożsamość i godność osoby ludzkiej oraz rujnuje kulturowe wartości i więzi społeczne. Zatarcie tych różnic
prowadzi do patologii, a następnie do śmierci. Śmierć
ta ścieli się cieniem na ruchu feministycznym, w drodze
rujnowania kobiecości, będącej czarem życia dla świata mężczyzn oraz natchnieniem w twórczości kulturowej
i religijnej. Odmienna cielesność i płciowość jest darem
i tajemnicą w życiu człowieka oraz zobowiązaniem wobec trwania Rodzaju Ludzkiego. Trwanie pokoleń ludów
i narodów jest zakotwiczone w molekularnym poziomie
biosfery, gdzie niektóre fragmenty kwasu nukleinowego
kontroluje ewolucyjna zasada zachowawczości. Jest ona
jednością dla mutacyjnych wielości organizmalnych, tak
licznych gatunków w królestwie roślin i zwierząt. Dzięki
tej zasadzie trwa życie na ziemi. Dobór naturalny faworyzuje bowiem zmiany mutacyjne, ze względu na rozwój
i zachowanie gatunku oraz toleruje niezmienność pierwotnych fragmentów DNA, istotnych dla trwania życia na
ziemi. Okazuje się bowiem, że do wszystkiego, co ożywione należy podchodzić z ograniczoną inżynierią, kontrolowaną bioetyką, gdyż życie jest nie nasze, jeno Boga.

Należy ono bowiem do drzewa o „zakazanych owocach”,
otoczonych wielką tajemnicą Edenu. Ruch genderowski
usiłuje tę tajemnicę złamać, igrając z „ogniem” w obszarze
bioplanety. Nurt genderowski należy zatem do cywilizacji
śmierci. Cywilizacja ta jednak ma zasięg ograniczony, jak
mówi przypowieść o przenicy i kąkolu (Mt 13,24-30 w interpretacji Jana Paweła II, Pamięć i tożsamość, Kraków
2005, s. 11n). Chrystus bowiem pokonał śmierć świata
śmiercią swego ciała, by Objawić się w nowym życiu po
Zmartwychwstaniu. Świat żyje Bożym życiem w Chrystusie. Przyszłość świata należy zatem do cywilizacji życia
w ontycznej jedności z Chrystusem.
Zakończenie
Świat nieożywiony i ożywiony składa się ze struktur stałych i niezwykle twardych oraz z systemów zmiennych i zarazem formotwórczych. Pierwsze wnoszą do
świata aspekt tożsamości, drugie zaś zmienności. Proces
ewolucji opiera się zatem na stałości i zmienności biosystemów. Dzięki stałym strukturom genetycznym biosfera
jest przy życiu, dzięki zaś zmiennym strukturom genetycznym biosfera podlega ewolucji.
Ideologia genderowa jest błędnym programem
w biologii ewolucji, zwłaszcza w biologii organizmu
człowieka i złą orientacją w psychologii indywidualnej
i społecznej oraz grzechem buntu przeciw Bogu w Jego
stworzeniu. Powtarza się tragedia upadku Pierwszych
Rodziców, pod wpływem szatana. Na szczęście ojciec
kłamstwa ma swoje granice.
ѥ

Ks. Henryk Nowik

TELEONOMICZNA KONCEPCJA BIOSFERY
Sens terminu „teleonomia” (gr. telos = cel + nomos = prawo) odnosi się do elementów, uporządkowanych w biosystemie, ze względu na jego całość w aspekcie struktury, funkcji i rozwoju.
Koncepcja systemowa nauk biologicznych powstała z twórczej syntezy dwu aspektów badań metodologicznych, którą dokonał Ludwig von Bertalanffy
(Problems of Life, New York 1960). Synteza ta opiera
się na badaniach metodologicznych, znanych w historii
nauki o życiu, jako: makroredukcjonizm i mikroredukcjonizm. Pierwszy punkt widzenia, w procesie badań metodologicznych, był uwarunkowany filozoficznie na kanwie
formy substancjalnej bytu ożywionego, zwaną duszą wegetatywną (roślina), duszą sensytywną ( zwierzę). Dusza
pełniła rolę kierującą zjawiskiem życia, stąd nazywano ją
„siłą życiową” (vis vitalis). Ojcem witalistycznej koncepcji
biologii był Arystoteles ze Stagiry w Macednii (384-322
przed Chr).
Drugi zaś - to mechanicystyczny sposób analiz
zjawisk świata ożywionego, polega na formowaniu obrazu całości zjawiska biotycznego na podstawie sumatywnych wynikach badań jego elementów. Prekursorów tej
koncepcji biologii zwykło się upatrywać już w Starożyt-
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ności (np. Demokryt (460-370), a w sensie klasycznym
u Kartezjusza (1596-1650). Metodologiczny makroredukcjonizm Arystotelesa bazował na filozoficznej teorii bytu,
mikroredukcjonizm zaś mechanicystów opierał się na
empiriologicznej koncepcji nauk szczegółowych (często
w wersji ontologizującej).
Holistyczny punkt widzenia Arystotelesa i mechanicystyczne podejście Kartezjusza do badań biologicznych, Bertalanffy ujął w syntezę na bazie teorii organizacji
systemów, w oparciu o zasadę komplementarności, czyli
wzajemnego dopełnienia metodologicznego, albowiem
poznana część w jakimś stopniu tłumaczy całość układu,
a poznana całość w pewnym stopniu wyjaśnia część systemu. Połączone aspekty poznawcze tłumaczą zjawisko
biotyczne w sposób komplementarny. Biolog ten podał
zasady koncepcji organizmalnej nauki o życiu: „układ jako
całość przeciwstawiony analityczno-sumacyjnemu punktowi widzenia, ujęcie dynamiczne – statycznemu i maszynowemu; organizm jako aktywny pierwotnie – ujęciu
organizmu jako pierwotnie oddziaływającemu” (l.c.s.19).
Wynik analiz organizmalnej biologii Bertalanffego, inspiruje do dalszych rozważań na temat istoty życia.
Nie trudno stwierdzić, że układ biotyczny jest niezmiernie złożony pod względem ilości elementów. Wystarczy
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choćby porównać beryl Be3 AI2Si6 018 z prostym białkiem,
np. laktoglubuliną o wzorze sumarycznym C 1864 H 5012 0 576
N 468 S 21. Odpowiednia budowa takiej makrocząsteczki
o składnikach heterogennych prezentuje układ niezwykle złożony. Powstał on jako praorganizm (3,5mld lat na
ziemi) ze szlaku: genetycznego, enzymatycznego i metabolicznego. Szlaki te są następstwem spotkania się wielości pierwiastków biogennych oraz różnorodnych relacji
między tymi elementami. W wielkim uproszczeniu można
powiedzieć, że biosystem w aspekcie mnogościowo-parametrycznym jest układem złożonym z nieprzeliczalnych
elementów oraz z sieci relacji takich jak: uporządkowanie,
skoordynowanie, skorelowanie, uregulowanie, zhierarchizowanie: podziału, przestrzeni, substancji dziedzicznej
ze względu na strukturę, funkcję i rozwój ontogenetyczny
i filogenetyczny układu ożywionego, gdzie cechy biosystemu jako całości są emergentne, czyli nie pochodne od
jego elementów, sam zaś układ jest w stanie ciągłej wymiany materii, energii i informacji ze swoim otoczeniem
biotycznym i abiotycznym, by nie ulec wszechwładnej
entropii świata nieożywionego. Ta negengtropijna właściwość substancji ożywionej pojawiła się w naszym
Układzie Słonecznym, gdy jego planeta ziemia stała się
zdolna do wydania i zachowania życia, w jego strukturze,
funkcji, rozwoju osobniczym i rodowym w postaci początkowej w formie makromolekularnej, prowadzącej do organizmu jednokomórkowego. Biosystem ten okazał się układem uniwersalnym. Występuje on bowiem jako organizm
w świecie jednokomórkowców oraz funkcjonuje on jako
elementarna jednostka organizmu wielokomórkowego w
biocenozach i w całej biosferze. Poziomy biosfery budują zatem: komórki, organizmy i biocenozy, gdzie organizm
jest jednostką wiążącą. Od niego bowiem zależy ciągłość
istnienia zarówno komórek, jak ich biocenoz. Podobnie
przeżycie organizmu zależy od komórek ze względu na
asymilację i od biocenozy ze względu na zapasy pokarmowe. Trzy te jednostki biosferyczne, wyposażone w malejące i wzrastające stopnie organizacji, które są ze sobą
powiązane ekologicznie, przy analogiach strukturalnych,
funkcjonalnych i rozwojowych układów ożywionych.
Malejącymi stopniami organizacyjnymi na poziomie jednokomórkowych organizmów są: plamki oczne,
mitochondria, układ Golgiego, retikulum endoplazmatyczne, rybosomy, lizosomy, wici, rzęski itp.: natomiast
wzrastającymi stopniami organizacyjnymi tego poziomu
są kolonie.
Malejącymi stopniami organizacyjnymi poziomu
komórkowego są: plazma, jądro, chromosom, gen. Wzrastającymi zaś stopniami organizacyjnymi tego poziomu
są: tkanki, narządy, układy narządów. Malejącymi natomiast stopniami organizacyjnymi poziomu organizmu są:
układy organów, narządy, tkanki. Wzrastający zaś stopień organizacji poziomu organizmu, to: populacje. Biocenozy zaś funkcjonują w ramach populacyjnych stopni
malejącej organizacji zespołu. Natomiast poziom biocenozy funkcjonuje, we wzrastającym stopniu organizacji,
czyli w biomie. Biosystem biomów buduje biosferę.
Na biosferę składa się większość obszarów lądo-
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wych i wodnych, a także część atmosfery, do wysokości
kilku kilometrów. Biosfera jest żywym układem względnie
izolowanym. Potężny strumień energii słonecznej dociera do bioplanety i zostaje wprzęgnięty w kierat żywych
organizmów. Świat roślin pobiera z atmosfery i z podłoża związki mineralne i buduje z nich materie organiczną, uwalniając do atmosfery tlen. Drobnoustroje glebowe, osadowe rozkładają materię organiczną, a produkty
rozkładu (CO2, związki siarki i in.) powracają do obiegu.
Bioplaneta, jako całość, dokonuje przemianę materii i wywiera wpływ na warunki fizykochemiczne na powierzchni
globu. Żywy organizmy tworzą warunki swego bytowania
i jest rzeczą wątpliwą, czy zaistniałyby na innej planecie
pozbawionej życia. Wygląda na to, że nośnikami życia
biosfery są poszczególne organizmy. Właściwości zaś
organizmów są następstwem warunków narzuconych
przez fizykochemiczne właściwości i rozwój naszej planety, a nawet całego Układu Słonecznego: temperaturę,
napromieniowane, skład chemiczny, strumień energii słonecznej, oraz krążenie materii. Procesy biosferyczne są
kształtowane przez żywe organizmy. A prawa tych procesów wynikają wprost z zasad dziedziczenia mendlowskiego i molekularnego oraz z teorii doboru naturalnego.
Żywe organizmy rzeźbią zatem biosferę po linii informacji genetycznych wzorów przestrzenno-czasowych. Stąd
inżynieria genetyczna winna być objęta przez zasady
bioetyki, o podłożu klasycznej filozofii. Dobór naturalny,
w sensie przeżycia najstosowniejszego, kontrolując ewolucyjne zmiany organizmów, regeneruje biotyczny stan
bioplanety, wyposaża biosferę w estetyczne walory ekosystemów oraz nadaje ziemi urok życia w przyjaznym kosmosie. Biosfera, zwieńczając hierarchię poziomów życia
naszego globu, staje się najwyższą wartością człowieka ,
który ciągle dojrzewa do wielkości posiadania tego dziedzictwa. Opiekuńczego posiadania, na drodze poznania
i gospodarowania.
Celem biologii systemów jest konstruowanie modeli dynamiki zachowań systemów biotycznych. Modele w procedurze przewidywania umożliwiają obserwację
zjawiska reakcji układu na zmianę wprowadzoną do biosystemu. Na przykład wpływ wzrostu CO2 w atmosferze
na zachowanie się ekosystemów w biosferze. Biologia
systemów jest też pomocna w procedurze badania życia na wszystkich poziomach biosfery. Na przykład nie
przemyślana regulacja rzek, zniszczyła liczne rozlewiska,
będącymi obszarami ciekawej flory łąk, siedliskami różnorodnego ptactwa, ubogacającego swym zachowaniem
życie człowieka, w jego trudzie o podtrzymanie swego gatunku. Ponadto biologia systemów nam mówi, że biosfera
jest organiczną całością, czyli wielością struktur o licznych
stopniach organizacji na wszystkich poziomach hierarchii
bioplanety. Biosfera jako całość posiada takie właściwości, których nie można wyprowadzić z mnogości jej atomów. Są to właściwości emergentne. Ujawniają się one
na drodze wzrostu uporządkowania elementów danego
bioobiektu oraz interakcji między nimi, w miarę jak jego
złożoność rośnie. Już cząsteczka wody ma swoje właściwości emergentne. Są nimi: kohezja, łagodzenie zmian
temperatury, izolacja mas wody przez pływający lud, rozpuszczalnik życia. Na wszystkich poziomach hierarchicz-
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nej organizacji, takich jak: komórka, organizm, biocenoza i biosfera, występują tu różne stopnie organizacyjne,
które generują liczne właściwości emergentne. Zawiłą tę
wielość, w organizacyjnej jedności biosystemowej, kontroluje podłoże dziedziczne biosystemów w ich ontogenezie i filogenezie. Ta biotyczna jedność w różnorodności
całej biosfery jest nie tylko uogólnieniem biologii systemowej, ale jest też postulatem bioetycznym dla naszego postępowania względem sfery życia naszego globu. Każda
metodologiczna redukcja teorii biologicznej do teorii fizykalnej jest błędem, a każde ludzkie działanie, niwelujące
różnorodność życia biotycznego, a zwłaszcza ludzkiego
jest absolutnym złem, gdyż wymusza śmierć. Śmierć bowiem polega na całkowitej zagładzie istoty życie w jego
różnorodności na wszystkich poziomach biosfery i antroposfery. Program równości, zróżnicowanego życia biotycznego i kulturowego jest śmiercionośny. Program ten
prowadzi do cywilizacji śmierci i zagłady biosfery.
Świat nauki opowiada się za pielęgnowaniem
różnorodności bioplanety. Różnorodność tę widzi nie tylko w płaszczyźnie biologii struktury i funkcji systemów,
ale też w obszarze biologii taksonomicznej i biologii rozwoju. Aczkolwiek terminy biologii doświadczalnej można
zinterpretować w terminach biologii systemowej.
W pierwszym przypadku, systematycy tę różnorodność
organizmów ujęli w: gatunki, rodzaje, rodziny, rzędy, gromady, typy, królestwa i domeny, jako najwyższe jednostki
systematyczne: 1. Domena Bakteria. 2 Domena Archaea.
3. Domena Eukarya, dzielącą się na: a. Królestwo grzybów. b. Królestwo roślin. c. Królestwo zwierząt.
Biologia taksonomiczna, od czasów Karola Darwina opiera się na bazie ewolucji, czyli na pochodzeniu z modyfikacjami, spowodowanymi mutacjami i doborem naturalnym.
Twórczy ten mechanizm wyjaśnia adaptacje organizmów
oraz jedność i różnorodność układów ożywionych. Dobór
naturalny działa w kierunku indywidualnej przeżywalności i sukcesu reprodukcyjnego. Twórczy ten mechanizm
tłumaczy zachowanie się zwierząt w procesie: żerowania (minimalizujące koszty żerowania, a maksymalizujące zyski), zachowania godowego i wyboru partnera,
współzawodnictwa samców o partnerki, kojarzeń i opieki
rodzicielskiej, wyboru partnera przez samice, współzawodnictwa samców o partnerki, altruizmu (zmniejszania
własne dostosowania, by dać szansę innym), altruizmu
wzajemnego uczenia się społecznego. Niektórzy utrzymują (np. William Hamilton), że zwierzę może zwiększyć
swoją reprezentację genową w następnym pokoleniu, ale
w sposób „altruistyczny” pomagając krewnym , innym niż
własne potomstwo. Dobór naturalny może faworyzować
pomoc rodzeństwu (dobór krewniaczy) lub własnym rodzicom w procesie wychowania licznego potomstwa,
zwiększając w ten sposób prezentację własnych genów.
Proces przeżycia osobnika i jego reprodukcja
przebiega w środowisku, opisywanym przez ekologię
(z gr. oikos – „dom”, logos - „nauka”) która bada zależności między osobnikami i ich relacjami do środowiska.
Od Arystotelesa do Darwina stosowano metody opisowe,
prowadzące do historii naturalnej, która do dziś jest fundamentalną dyscypliną w ekologii. Z chwilą zastosowania
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metod eksperymentalnych, ekologia stała się fizjologią
w terenie, badającą poziomy biosfery, znane z historii naturalnej. Ekologia bada zatem relacje między poziomami
biomu. Stosunki tu układają się hierarchicznie ,poczynając od poziomu: organizmalnego do poziomu biosferycznego, przez populacyjny, biocenotyczny, ekosystemowy
i poziom biomów. Na tych poziomach pojawiają się nowe
właściwości organizmów, specyficzne dla danego poziomu i jego stopni organizacji. Poziomy te są objęte procesami wymiany materii, energii i informacji, w płaszczyźnie
danych poziomów oraz między poziomami i to w sposób
wstępujący i zstępujący. Dzieje się to na drodze wzrostu
negentropii, w procesie pokonywania entropii, rządzącej
światem nieożywionym, gdzie przy wszelkich przemianach
energetycznych wydziela się ciepło nie użyteczne (z braku
gradientu), które ulega rozproszeniu w kosmosie. Proces
negentropii jest powszechną zasada rozwoju organizacji
każdego biosystemu na wszystkich poziomach biosfery.
Zatem systemowa nazwa „życie” obejmuje swym sensem
jedności strukturalno-funkcjonalno- rozwojową każdego
systemu ze spontaniczną tendencją kierunkowego wzrostu stopni organizacji poszczególnych poziomów biosfery,
przeciwstawiając się tym samym powszechnej zasadzie
wzrostu entropii we wszechświecie. Biosfera, ze swoją
główną zasadą negentropii, przezwycięża kosmiczny proces entropii. Organizacja biotyczna jest bowiem silniejsza
od chaosu materii nieożywionej. Aczkolwiek materia nieożywiona na poziomie mikrofizycznym posiada równie
silną organizację. Utrzymuje się obecnie, że nawet chaosem materii nieożywionej rządzi utajony ład. W kontekście tych rozważań, Filozof rozwoju kosmosu i człowieka, podziwiając teleonomiczną harmonię świata, będzie
podejmował trud ekstrapolacji teorii, misternej organizacji
bioplanety na antroposferę, czyli świata ludzkiego. Biologiczna zasada negentropii, jako aktywny stan bioplanety,
jest przeciwstawieniem fizykalnej zasadzie entropii, jako
biernemu stanowi świata nieożywionego. Profesor Bolesław Gawecki, w swojej Teorii Rozwoju Warszawa 1967,
powstałej nie zależnie od koncepcji świata Teilharda de
Chardin, pisał: „Istotną cechą tego, co fizyczne jest bierność; tego co psychiczne – czynność, aktywność. […]
Zadaniem człowieka, […] jest walka z biernością swojej
natury fizycznej, walka o supremację ducha nad materią.
Jest to zarazem jedyna droga prowadząca ku prawdziwemu szczęściu. […] Źródłem zła, cierpień, nieszczęścia
jest bezład duchowy i fizyczny, jako sprzeczny z istotą
człowieka” (tamże, s. 158n).
Człowiek powinien być aktywny, ale aktywność
ta nie może być bezkierunkowa, lecz winna być uporządkowana, planowa, celowa, ustawiona na dobro drugiego
człowieka i na chwałę Boga, bo to On ostatecznie zwieńcza życie i powołanie osoby ludzkiej.
ѥ
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Kazimierz Węgrzyn

ŚMIERĆ EUROPY
A ŚWIAT JUŻ ZACZĄŁ PŁONĄĆ
historia idzie w Jutro zamaszystym krokiem
przez wspólną Europę przez wertepy świata
człowiek od szaleństwa poprzez miłosierdzie
chce swój los nie łatwy oraz przyszłość splatać
ziemia niczym pochodnia nasączona ropą
łatwopalna i groźna i wybuchem straszy
świat dzisiaj nie potrafi znaleźć innej drogi
i coraz więcej kłamców zdrajców i Judaszy
i mamona zbyt głośno dzwoni w sercach ludzi
aby mogli usłyszeć cichą prośbę Boga
i niewielu widzi znaki na ziemi na niebie
aby mogła ich wstrzymać prośba i przestroga
a świat już zaczął płonąć…zegar trwogi bije
zagłuszony mamoną przez globalnych graczy
dzisiaj jest niczym kukła bez woli i czucia
która dla tych kuglarzy kłamstwa nic nie znaczy
potrzebna nam więc siła rozumu i woli
i wielkie męstwo serca i przychylność Boga
oraz to zrozumienie które wiatrem Ducha
przewieje nas miłością na nieludzkich drogach
przez gęstą mgłę patrzymy na nasz trud codzienny
przez okno telewizji w przyszłość zaglądamy
i choć widzimy płomień który świat zapala
kłamstwom i zimnym ogniom naiwnie ufamy…

garstka się krwawi jeszcze przed pałacem
nie ma kto stanąć dzisiaj w ich obronie
gdy barbarzyńcy wyciągają z nagła
po naszą wolność swoje brudne dłonie
umierasz Polsko tak jak ci przed nami
z krzyżem na piersi wśród chichotu wrogów
niosąc swą krzywdę i swoje nieszczęście
frasobliwemu pośród krzyży Bogu
na miłość boską !..czy miłości nie ma..?!
i już się echo tylko w domu tłucze
i szatan śmieje się nad światem
bo nam wyrzucił do zbawienia klucze...

DOPÓKI WIECZNA PAMIĘĆ
NARODU NAS STRZEŻE
śmietnik historii już czeka na zdrajców i wrogów
niech nikt nie liczy jutro na przychylność sądu
wrzód Targowicy i podłe uczynki zaprzańców
nie będą cuchnąć zdradzieckim fetorem poglądów
w wolnej Polsce gdzie prawda i honor powróci
cmentarna dyplomacja odejdzie na wieki
gdzie z krwi naszych Matek i Ojców powstanie
znów dumna Wielka Polska by podnieść powieki

I SZATAN ŚMIEJE SIĘ NAD ŚWIATEM

i spojrzeć odważnie wrogom prosto w oczy
zważyć sumienie świata wagą Dekalogu
tysiąc lat naszej historii w drodze do wolności
i wiernego przymierza wolności i Bogu

skąd tylu głupców? i skąd tylu zdrajców?
skąd tylu wokół Judaszy i drani
że jesteś Polsko niczym ladacznica
co własną Matkę opluwa i rani

to nie układ urbanistyczny zadecyduje
o miejscu pomnika przed pałacem w Warszawie
to my Naród Polski ustanawiamy prawa
w każdej dla Narodu niepodległej sprawie

która straciła pamięć i tożsamość
i nie potrafi odnaleźć sumienia
i nie rozumie godności i dumy
Boga Honoru i sensu istnienia

nie urzędas i lokaj wyznaczą nam wolność
nie namiestnik będzie ciebie meblował Warszawo!
my polski dom będziemy stawiać po swojemu
te znicze co płonęły wyznaczą nam prawo

i zamroczona trucizną Zachodu
idzie na oślep w stronę zniewolenia
jedynie dzwonek mamony ją budzi
z tego letargu zmory i uśpienia

dopóki wieczna pamięć Narodu nas strzeże
niech nikt nas nie poucza czym są nasze troski
tysiąc lat wyznaczały krzyże polską drogę
i dalej nią pójdziemy w imię wolnej Polski
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POLSKA!
KTÓRA O WOLNOŚĆ WROGÓW SIĘ NIE PYTA!

TO JUŻ WOJNA Z LUDZKOŚCIĄ

niech Bóg Cię błogosławi Panie Prezydencie!
niech Bóg Cię błogosławi Ojczyzno w potrzebie!
dziś Twój majestat Polsko! w bieli i czerwieni
z Białym Orłem wolności na nadziei niebie

tak będzie wyglądała twoja droga Polsko!
przyjrzyj się uważnie śmiertelnej przemocy
morze gdzie chcesz uciekać jest o wiele większe
i nikt ci nie udzieli wsparcia i pomocy

Polska przed Bogiem prosi w Katedrze u Jana
o lepszą naszą przyszłość niż ta co za nami
wolna Ojczyzna która nie wstydzi się Krzyża
przed ołtarzem ojczyzny dzieli się troskami

w morzu kłamstwa utonie każda twoja prawda
nim dopłyniesz do plaży swojego zbawienia
plastikowy worek będzie dla nielicznych
morze przetrawi wszystkie daty i zdarzenia

Ten który jest pierwszym dziś Obywatelem
i majestat Rzeczypospolitej na ramiona bierze
przed Tobą Panie Boże! przed Tobą Ojczyzno!
pełne nadziei czułe powtarza pacierze

solidarność będzie jak zatopiony statek
zapomniany na dnie historii i zżarty przez rdzę
na Twoim nieszczęściu zdrajca ubije interes
wrogowie przeprowadzą dyplomatyczną grę

niech Biały Orzeł czujnie Twego Ducha strzeże
być jego kawalerem to zaszczyt i chwała
krzyż niech Cię wspiera mocno swymi ramionami
wolna Polska na Ciebie z miłością czekała

popatrz na greckie plaże i włoskie obozy
i zajrzyj do ciężarówek pełnych ludzkich ciał
drut kolczasty wyrasta jak śmiertelne chwasty
od chłodu Europy będziesz jak osika drżał

widziałeś ile dłoni chciało Cię uścisnąć
jak wiele serc zadrżało w imię polskich racji
bo te ręce wyciągali do wolnej Ojczyzny
ponad kłamstwo kundli skowyt i szum demokracji

będziesz tylko kłopotem na obcych granicach
obozem dla uchodźców i ochłapem litości
czerwonym długim szlakiem na mapie ucieczki
imigracyjnym problemem utraconej wolności

Panie Prezydencie Polska ciągle żyje!
pamięta tysiącletnią historię Narodu
pamięta cud nad Wisłą…czerwoną zarazę
i podłe zakłamanie wschodu i zachodu

a wszystko może zostało postanowione
gdzieś w mrocznym salonie światowego rządu
i wpisuje się krwawo dzisiaj w losy świata
szatańskim chichotem moralnego trądu

dziś polską racją stanu jedność i wspólnota
kto tego nie rozumie niech sumienia spyta
ten który się odwraca plecami do Polski
niech nam chleba nie kradnie i niech wyrok czyta

tak będzie wyglądała twoja droga Polsko!
jak w Iraku Syrii czy Afganistanie
Ukraina już płonie jak Libijska ropa
od ognia co roznosi szatańskie przesłanie

trzeba nam polskich marzeń i niezłomnej woli
niech z tych marzeń wyrasta Rzeczypospolita
Najjaśniejsza i mocna Honorem i Bogiem
Polska! która o wolność wrogów się nie pyta

to już wojna z ludzkością to świadomość trwogi
że jedynie miłosierdzie ocalić nas może
nie mury nie zasieki nienawiść czy wojna
zbudują nam pokój.
Wybór Wiesława Traczewskiego
ѥ
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Mirosław Keller
HISTORIA OPOWIEDZIANA POEZJĄ
2 października 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach
gościł Mirosław Keller, szczeciński
kombatant i poeta.
Jest on wieloletnim mieszkańcem
Szczecina, pochodzącym z ziemi wołyńskiej na kresach wschodnich. Poprzez
swoją poezję wyraża emocje związane
z historią i wydarzeniami wojennymi.
Jego przełomowym momentem w życiu
było przypadkowe spotkanie podczas
podróży pociągiem z Leopoldem Staffem, który usłyszawszy jeden z wierszy
pana Mirosława stwierdził: „Pisz synu!”.
Wydarzenie to podbudowało naszego
gościa i postanowił wówczas iść przez
życie tworząc poezję i pisząc książki.
W jego twórczości przewija się tematyka patriotyczna, tematy poświęcone żołnierzom Armii Krajowej. Nie
brak w niej również odniesień do lat
dziecięcych i młodości. W trakcie spotkania widząc na sali przybyłą młodzież
gimnazjalną, zadedykował im wiersz
pt. „Czy kochasz wszystkich Polaków”.
Swojemu przyjacielowi Bogdanowi
walczącemu w oddziale gen. Andersa
pod Monte Cassino także poświęcił jeden ze swych wierszy. Mirosław Keller
w swojej poezji dotyka również współczesnych czasów. Podczas spotkania
autorskiego zaprezentował utwór poświęcony ofiarom tragedii World Trade Center w Stanach Zjednoczonych.
Wiersze czytane w bibliotece kilkakrotnie zostały nagrodzone brawami przybyłych gości. W drugiej części spotkania szczeciński poeta opowiadał o swym dziele życia, czyli poemacie pisanym wierszem o życiu Rotmistrza Witolda
Pileckiego, napisanym w czterech tomach. W pierwszym z nich opisuje historię Józefa Pileckiego, który był dziadkiem
Witolda i uczestnikiem Powstania styczniowego. Drugi tom poświęcony jest życiu i losom międzywojennym Witolda
Pileckiego, zaś trzeci to losy powojenne i jego tragiczna śmierć z rąk komunistycznych oprawców. Trudne stosunki
polsko-radzieckie i polsko- niemieckie opisuje w czwartym tomie tego dzieła.
Miłym akcentem spotkania było przybycie gości XXXII Światowego Zjazdu Żołnierzy Kresowych Armii Krajowej
oraz wystąpienie pani Jolanty Szyłkowskiej - sekretarza Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Szczecin, która wręczyła Mirosławowi Kellerowi upominek książkowy. Spotkanie zakończyło się apelem naszego gościa o pielęgnowanie
wartości patriotycznych i krzewienie miłości do ojczyzny wśród młodego pokolenia Polaków.
źródło: źródło: www.naszemiastomiedzyzdroje.com.pl/historia-opowiedziana-poezja-miroslaw-keller-w-bibliotece
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TWÓJ PŁASZCZ OGARNIA NASZ ŚWIAT
Boże wieczności! Twój płaszcz ogarnia nasz świat!
Niebo i gwiazdy z Twoim ogromem przestrzeni.
Ty nam w darze dałeś? Jedną ze swoich szat!
Jedną z najpiękniejszych, cudownych odcieni...

Pielgrzymie Świata! Nie męczy Cię przestrzeń,
Deszcze, wichury, monsuny, orkany,
W cyklonach, burzach nam sprowadzasz jasny dzień,
I na Twój rozkaz - milkną oceany.

W darze nam dałeś: góry i podniebne szczyty!
Niebo i gwiazdy z ogromem Twego Wszechświata!
Jedwabne chmury promieniem słońca zszyte...
W czerni nocy, złoto zdobi Twoją szatę.

Dźwigasz krzyż ciężki - znak wiary kościoła,
W modlitwie dzwonów, w rozśpiewanym chórze,
W imieniu Pana nas wzywasz i wołasz...
Bo zgubił się czas, a Ty nas chronisz od burz.

Szczytów śnieżna biel, w nich skały granitowe,
Klifowe brzegi, w dali szumiące - morza,
Bałwany, wiatry, a w morzach ich gonitwy,
A słońca wschody, wyprzedza złota zorza.

Idziemy z Tobą do naszego Pana...
Dziwne to światło, które nas nie poraża,
Jest ranną rosą, brudem nie skalana.
Ojcze prowadź nas - naszej Ziemi śmierć zagraża.

Kim jesteś Boże? Bogactw masz tak wiele?
Wielkim artystą! Pisarzem, czy Poetą?
Który z kolorów stoi na ich czele?
Turkus, oranż, biel? Te barwy: są podnietą!
Twój wzrok przenika przestrzenną dal i ciszę,
Słyszysz! Słuchasz; jak śpiewa ziemski chór...
Szmery strumyków, jak w śnie wiatr ciszę kołysze,
Grzmotów, piorunów mknących wśród dzikich gór.
Panie! Podziwiam Twoją rękę hojną...
Dałeś nam radość i cudowne tęcze.
Czy chcę coś więcej! Tak! Nie karz ludzkość wojną,
Czy moja prośba Cię Boże bardzo męczy?

SZUKAM TWOICH DRÓG
Świat ma dużo dróg, którą z nich wybrać mam?
Kto mi podpowie, każda ma zakręty!
Która z nich ma sens? I o jaką stawkę ja gram,
By przez Boga mój świat nie był przeklęty.
Na pastwiskach pasterz pilnuje owieczki,
Nocą gwiazdy płoną, gasną w obłokach chmur.
Życie nadzieją, gdy w sercu płoną świeczki,
One kruszą ludzki nieufny sumienia mur.

JESTEŚ ŚWIATA ŚWIATŁEM
Z okazji pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.
Karola Wojtyły
Przyszedłeś na świat w czasie burz, nawałnicy,
Pękających bomb, morderstw, świata grabieży...
Bóg dał Tobie ster Piotrowej stolicy,
Bez armat, czołgów, oficerów, żołnierzy.
Twoją bronią - krzyż, męczeńskiej śmierci drzewo,
I biała szata, czysta jak dusza Twoja.
Potężne sztormy. Błyskawice z ulewą!
W morzu Twoja łódź, orkany uspokaja.
Jesteś jedynym pośród narodów świata!
Bóg Cię wyznaczył! I Tobie zadzwonił dzwon!
Czystość Twej duszy, lśni jak anielska szata.
Byłeś w zaświatach, a mówiono, przyjdzie On!

,Prawdę wciąż szukam, a żniwo jest zaczęte.
Prawda jest tęczą, bramą w łuku Boga...
Ojcze, Polaku! - Jesteś wśród świętych - Świętym,
Panie! Bądź z nami, wokół trwa grzech, śmierć
i trwoga.

W pożodze ognia dziś nasza ziemia płonie.
Na lądach, morzach, gasisz ludzkie pożary,
Bronisz najsłabszych. Ratuj! Nasz glob! Łódź tonie!
Wojny, grabieże, nieustające swary.

Prosisz na żniwo! Nam wskazujesz drogę,
Ty znasz świata ból, a cierpienie trwa w pokorze,
Ja idę z Tobą i oprzeć się nie mogę.
Rozum Twój, wiedza! Jest głębią i morzem.

Nasz, Ojcze Święty! Ty jesteś świata światłem,
Pana Pasterzem, pasiesz Jego owieczki:
W znoju i trudach, dla naszej przyszłości bądź mottem!.
Z Tobą idzie lud... Twe w sercach, zapalmy świeczki...
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Ryszard Mieczysław Klisowski
WYBRANE WIERSZE WOŁYŃSKIE

NATURY ROZSTAJE

W CIENIU KRZYŻA

Ziemi tej BIAŁKI,
KRWISTE SYNY,
Biało-Czerwone Karmią jagodyŻura-winy...
I
Po-ziom-czanek Wdzięczne kiście
Skryte aromy Popod listkiem...
Karmią maliny Żółcie, czerwienie,
Niebiesko-Czarne Borów-owieczki
Ich zielone- Listne czapeczki...
Trawy porosłe Między zgliszczami,
Dzielą się
Bólem
Z
Burzanami...
Ich Tęskna Dumka Obłąkana,
Ugina Kornie Swe kolana...
Zaś Samosiejów Pułki strzeliste, Świerki, Sosenki
i Modrzewie, Wtórują Trawom W
Żałobnym Śpiewie...
Korony chylą Nad ukrytymi
W
Trawach zgliszczami,
Nad
Nieznanymi
Mogiłami...
Gdzieś na rozstajach,
W
Sumień Bagniskach...
Odstrasza ptaki
Skowyt Natury...
Niebo Inaczej Tutaj
Płacze...
Z Czarniejszej,
Niż
Gdzie indziej...
Chmury...

W
Cieniu Krzyża... Trzy... MARYJE...
Bolejące...

Janowi Pawłowi II, Ojcu Świętemu i Ludziom Dobrej Woli
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Z
Oczu płyną Rzeki Żalu...
Łzy... Gorące...
Z
Ziemi Skutej Łańcuchami Bunt...
Dojrzały Strzela w Niebo!
Modłów Stróżą!...
Wzrasta... nagle
Piorunową,
Gniewną...
Burzą!...
Z
Różańcowych
Splotów...
Gorejące...
Róże
Otwierają
Swe...
Ramiona...
Niby...
Krzyże...
Duże...
TRZY...
MARYJE...
W
BLASKU
PANA...
W
ZMARTWYCH - WSTANIA
WIELKIM
CUDZIE...
Jak
Gwiazdy
Promienne...
Drogę
Znaczą...
W
Zwykłym...
Ludzkim...
Życia...
Trudzie...
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TAŃCE OBŁĄKANIA

Clic-trac, Vite-crac!..
Lueur, Guerre, Brusque!...
Zginąć w Boju - Zaszczyt!...

Handel Ludźmi jak towarem —
Zdrady Ostre Kolce!...
Uzurpacje prawa do ziem cudzych,
I do Mordów Prawa!...

Lecz
W niewoli To morderców ZMAZA!
To morderców ZGRYZOT SZCZYT!...
Hańba Wieczna rozlana po Ziemi W
wszech — języcznych mianach,
W Tańcach, Mózgów obłąkaniach,
W psycho-hymni Maniach!...
GOL-GOT STACJE SERCOM BLISKIE:

To tragedii obłąkania
Horrorowa Sprawa!...
Przez
Stalina i Hitlera
Wchodząc w nasze wieki...,
Znajdziesz w Tańcach Obłąkania
Nowych Nazwisk pełne teki!...
Jedną ważną rzecz stwierdzili
Układacze Tory,

KATYŃ,
POWSTAŃCZA WARSZAWA –
To wybrane tylko
LUDOBÓJSTWA ZBRODNIE!...
Lecz nie Całej LISTY
Jest to Smutna Sprawa!...
Lebens-Drang Głów,
Lebens-Raum Mów —
Starożytne Wzorce: Hurmy chóry heremowe,
Jew-ji-hadów, Wendet Korce!...
W Tory Świętej opowieści
Shaw-Szowinizm, Rasizm...,
Nacjonalizm, Uber-MENSCH-izm,...
Sur-realizm zmieści!...
Odpustami Przedawnienia Win Kupczenie!
Czarnej Magii Polityki bolce!...

Że
BÓG JEST TYM, KTÓRY JEST! Reszta to:
Świat w tańcu Hory!...
W obłąkaniu para - nońni:
Dzwon na Trwogę dzwonni!...
Ciągle nowych pas-pas-słanie,
Życia Słońc gaszenie!...
Życia Słońc łamanie!...
W lobby-mobby, - Dwu-biegunie
Świat w obłędzie Tańców sunie...
W zakłamaniu Boskich Treści —
Dramat Śmierci Niepotrzebnych w sobie mieści
Clic-trac,... i Wołyńskich Wspomnień Znak!...
Niech Natura Darzy Śmiercią!...
Nie morderca!...i Nie...KAT!...
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Eufruzyna Elżbieta Kopczyk

KSIĘGA I
PSYCHOZA STRACHU I WYBUCH WOJNY
2.POWSZECHNA MOBLIZACJA
(Snowidowo; lato, 1939 r.)
61 Ostatnie dni ciepłego lata; tego roku.
Chłopi pracują w polu, od świtu do zmroku.
Cóż, to? Docierają do nich wieści o wojnie,
Które nie pozwalają żyć i spać spokojnie.

3. OBÓZ PRZESIEDLEŃCZO - JENIECKI W MŁYNIEWIE
97 Mieszkaliśmy w Snowidowie; moc niepewności.
Docierały do nas, koszmarne wiadomości.
Nie było polskiej prasy, lecz ustne przekazy.
Odsłaniały podłe okupanta nakazy.

65 Pewnego dnia, gdy już powitało ich pole,
Dowiadują się, że odmienią się ich role.
Zamiast siać ziarno, zbierać plony - trud ich pracy,
Będą „siać postrach”; jak niegdyś, Pruscy Żołdacy.

101 Konspirację wspierały dzieci - nastolatki.
Skacząc w klasy, grając w piłkę, zbierając kwiatki,
Słyszały rozmowy Niemców i Osadników.
O czym informowały; polskich bojowników.

69 Listonosz zdąża do adresata - rolnika.
Przemierza pola; pośród ludności panika.
Wręcza list; każdy chłop żegna żonę i dzieci.
Żegnajcie sąsiedzi! Wojna szybko przeleci.

105 Bronek jeździł do Grodziska Wielkopolskiego,
Pod pretekstem zakupu sprzętu domowego.
Też, odwiedzin zamieszkałej tam jego Matki.
Każdorazowo dostarczał żywność i kwiatki.

73 Idzie chłop wolno drogą, a w myślach armaty,
Czołgi, moździerze, pociski, miny, granaty.
Też; Jaka będzie wojna? Jakie sąjej cele?
Kiedy skończy się? Oj! Chcesz wiedzieć nazbyt wiele.

109 Zbierał dane, które w miasteczku się zdarzyły.
Także; w przekazach, po okolicy krążyły.
O działalności niemieckich funkcjonariuszy.
Sprawców wszelkiego zła i Polaków katuszy.

77 Mój Ojczym usiadł, lecz cóż to? Furmanka czeka.
Zabrał: Różaniec, chleb, wędzonkę, kankę mleka.
To wóz sołtysa; powstańca wielkopolskiego.
Zadanie: Dowieźć mężczyzn, do punktu zbiorczego.

113 To On, pierwszy przekazał nam moc wiadomości.
Też o, przesiedleńczym obozie w miejscowości,
Trzy kilometry od Gratz w Sudhof; to w Młyniewie.
W dużej, w dobrym stanie; folwarcznej zabudowie.

117 Esesmani z Młyniewa Hitlerowi wierni,
81 Chłopi tkwią w milczeniu; pogrążeni w swych myślach.
Sporą część więźniów do Generalnej Guberni,
Błędnym wzrokiem wodzą po: drzewach, łąkach, polach.
Resztę do obozów „stałych” - deportowali.
Ze łzami w oczach zadają sobie pytanie:
W selekcji, nakazem wodza, się kierowali.
„Co pod ich nieobecność, z dobytkiem się stanie?”
85 Stacja Ptaszkowo: Liczna grupa ludzi stała.
Sprawdzano listy: Czy jest okolica cała?
Pociąg już czeka. Zapełnił się mężczyznami,
Których Ojczyzna wzywa do walki z Niemcami.

121 Więc, w pierwszej kolejności ewakuowano,
Którym w papierach „niebezpieczny” dopisano.
Byli to: Księża, lekarze, nauczyciele,
Ludzie kultury, prawa; wiedzieli zbyt wiele.

89 Zapadł zmierzch. Powrót z pola; dom opustoszały.
Pozostał młodociany pomocnik wspaniały.
To, Bronek. Ile sił, zabrał się do roboty,
Aby z zaniedbań, dom nie spotkały kłopoty.

125 O hasłach (NSDAP) – partii niemieckiego kanclerza,
O Hitlerjuged (HJ) i fanatyzmie żołnierza.
Znali zasady działania: SA, SS – brak litości,
A nienawiść do „Podludzi” – stan normalności.

93 Wieczorem, rodzina uklękła do pacierza.
Świadoma; Maryja wspiera, kto z trosk się zwierza.
Kto uprasza Ją o wstawiennictwo u Boga.
Dla kogo, zło tego świata - to niemoc, trwoga.

129 Splot wydarzeń potęgował ludzkie cierpienia.
Na froncie piekło; wśród cywili – wysiedlenia.
Za drutami, odcięci od świata; Rosjanie.
Żydzi, groźni Polacy i Jugosławianie.

Wrocław, 7 listopada 2003 r.

133 W Młyniewie, w obozie poniżenie człowieka.
Była Weronika, na swój los nie narzeka.
Choć do dziś pamięta – gehennę z lat młodości,
A Żandarmerię Obozową: Krzyk wściekłości.
Wrocław, 29 lutego 2004 r.
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Krzysztof Kołtun

Mater Dolorosa z Ostrówek

Pomnikowi Piety Wołyńskiej przypisane
Dzień i noc
– dźwigasz Matko
martwego synka przez Bug
– żeby nie podeptali,
nie spalili w ogniu,
nie przybili gwoźdźmi na wrotach stodoły
– zdziczałe bydło Bandery,
ryczące nocami
pod Lubomlem, po żniwach...
Uciekaj!
koło krzyża pod cień schowaj zwłoki.
Będą lat siedemdziesiąt
– czekać na twój powrót.
Wrócisz z dwoma laskami,
ociemniała z bólu, sczerniała z tęsknoty
z przestrzelonym płucem, bez tchu
– bez warkoczy,
samotna wśród samotnych.
Żaden ksiądz ani rządca,
żaden prokurator –
nie uwierzą twym skargom,
nie zrozumieją do końca
żeś Mater Dolorosa
z pola pod Sokołem.
W Ostrówkach masz metryki
spalone z kościołem
– nikt nie wierzy, że dźwigasz
synka
całe życie
i wołasz – Mocny Boże
– gdzieś był?
Nie było ciebie – pod Lubomlem?
świt 11.07.2015, Stawisko
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Andrzej Duda

ORĘDZIE PREZYDENTA RP PRZED ZGROMADZENIEM NARODOWYM

Porywające i stanowcze przemówienie Andrzeja Dudy.
"Polacy oczekują tego, że dzieło Lecha Kaczyńskiego zostanie podjęte na nowo"
Dziękuję wam bardzo! Dziękuję, że stworzyliście tak wspaniałą atmosferę, przyjechaliście z daleka, tak wielu ludzi, przesiąkniętych tą samą ideą co ja.
Dziękuję i witam! W imieniu wszystkich tych, z którymi
ostatnio spotkałem się na moich spotkaniach w prawie
70. powiatach, dziękuję! (…)
— od tych słów rozpoczął swoje przemówienie kandydat
PiS na prezydenta.
Chciałem powitać niezwykle gorąco osoby mi
najdroższe i najbliższe. (…) Ale z największą radością
chciałem powitać tutaj dziś na tej sali dwie kobiety mojego
życia: żonę i córkę! Witam władze Prawa i Sprawiedliwości! (…)
— podkreślił Andrzej Duda.
Kandydat na prezydenta podkreślił znaczenie
konwencji inaugurującej jego kampanię.
Nawet nie wiecie ile znaczy dla mnie dziś, w tym tak ważnym dniu wasza obecność
— zaznaczył polityk.
Szanowni państwo, 10 lat temu, tu w Warszawie, w Sali Kongresowej, na środku sceny stał prof. Lech
Kaczyński i ogłosił, że będzie ubiegał się o urząd prezy-
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denta RP – 19 marca 2005 r. Pan przez. Lech Kaczyński
szedł po prezydenturę mając przeświadczenie wizji państwa sprawiedliwego dla wszystkich, państwa które równo
traktuje swoich obywateli. Chciał dla Polaków Polski silnej, takiej, która będzie umiała obronić najsłabszych i nie
będzie musiała bać się silnych. Chciał, żeby w życiu publicznym zwyciężała uczciwość, a nie cynizm i draństwo.
Okazało się, że to nie była tylko jego idea, że tego samego
pragnęło wielu Polaków. I dlatego, wbrew sondażom, pan
prof. Lech Kaczyński stanął i wygrał. Zwyciężył i zaczął
zmieniać Polskę!
— powiedział Duda.
Kandydat Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że
dzieło Lecha Kaczyńskiego wymaga kontynuacji.
Jego misja nie została zakończona, nie dokończył swojego dzieła. Dziś ja wierzę, że Polacy oczekują tego, że tamto dzieło zostanie podjęte na nowo, że
Polska znów będzie się zmieniać w Polskę sprawiedliwości, uczciwości, równych szans! Nie było mnie wtedy z Wami, w 2005 r., kiedy występował pan prezydent.
Byłem wtedy zwykłym pracownikiem naukowym na
UJ i tamtą wielką konwencję widziałem tylko w telewizji. Cieszyłem się wtedy świeżo obronionym doktoratem,
byłem pełen przekonania, że Polska będzie się zmieniała, poszedłem głosować na PiS, na Lecha Kaczyńskiego i nie spodziewałem się wtedy, że moje życie już niedługo tak diametralnie się zmieni. To jest niesamowite,
jakie chwile niesie w sobie nasz los. Wtedy pracowałem
naukowo, miałem w życiu szczęście, bo spotykałem do-
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brych i uczciwych ludzi. Takim człowiekiem jest i był na
pewno mój opiekun naukowy, pan prof. Jan Zimmermann,
szef mojej katedry. To dzięki profesorowi zaangażowałem
się w pracę naukową, bo zdecydowałem się jeszcze na to
jako student. (…) Panie profesorze, dziękuję panu za to
serdecznie, dziękuję mojemu uniwersytetowi!
— zaznaczył Andrzej Duda.
Polityk podkreślił, że nie spodziewał się, iż wejdzie do świata wielkiej polityki.
Byłem wtedy przekonany, że nadal będę robić karierę naukową, że poznam Lech Kaczyńśki kiedy będzie mi
wręczał nominację profesorską. Ale stało się inaczej. Ja
nigdy nie miałem ambicji zostać politykiem, chciałem być
prawnikiem, prowadzić swoją kancelarię. (…) Kierowałem
się tym co mówili mi rodzice: żyj uczciwie, pracuj ciężko, a życie cię nie zawiedzie, że opatrzność będzie nad
tobą czuwała. Ale równocześnie mój tata po cichu do
mnie mówił: bądź gotowy do służby dla Polski. Kiedy to
mówił uśmiechałem się tylko. I to jest tak jak z powołaniem, ono przychodzi nagle, kiedy się nie spodziewasz,
wtedy już wiesz. Ta moja droga PiS zaczęła się w 2006 r.,
kiedy rozpocząłem współpracę z klubem PiS jako ekspert
prawny. (…) Ten doktorat i ta droga zaprowadziła mnie do
Min Spraw, a potem zaprowadziła mnie do mojego prezydenta – do p. prof. Lecha Kaczyńskiego. I nie tylko
poznałem prezydenta i jego małżonkę, kiedy wręczał mi
nominację na ministra w swojej kancelarii. Ale poznałem
także idee państwa polskiego, którą on w sobie nosił,
idee konstrukcji tego państwa, jak powinno być zbudowanie i jak powinno funkcjonować. I znów miałem szczęście, bo trafiłem na człowieka, który był wyjątkowy, który
był mężem stanu, miał prawdziwą wizję, jakiego drugiego w Polsce nie było
— zaznaczył kandydat na prezydenta RP.
Andrzej Duda powiedział również o powodach, dla
których zdecydował się wystartować w wyborach prezydenckich.
Kiedy czasem ktoś ze znajomych pyta się mnie dlaczego
zgodziłeś się kandydować, to odpowiedź jest następująca: 8 kwietnia 2010 r., dwa dni przez tragedią smoleńską,
lecieliśmy z pan przez samolotem małym Jak-iem, z Wilna do Warszawy. I był już późny wieczór, rozmawialiśmy.
Pan prezydent już rozluźniony po spotkaniach, Paweł Wypych i ja. I pan przez opowiadał o czasach I i II Solidarności, bardzo je lubił, one były niezwykle ciekawe. Opowiadał o ludziach, o zdarzeniach, przekładając je na obecne
czasy i pokazując jak zmieniała się Polska. (…) W pewnym momencie na moment spojrzał w okno, po czym
odwrócił się i powiedział: ja już mam swoje lata, i moje
pokolenie będzie odchodzić, ale kiedy to będzie się działo, to na was spocznie dalej ciężar prowadzenia polskich
spraw. Myśmy się wtedy z Pawłem zaśmiali: panie prezydencie, kiedy to będzie? Dwa dni później nie było już pana
prezydenta, nie było także Pawła. Kiedy przypomniałem
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sobie o tym, to wtedy zrozumiałem, że nie ma już dla mnie
innej drogi i dlatego stoję tu dziś przed państwem!
— wspominał polityk.
Ubiegam się o urząd prezydenta, dlatego że wierzę w to, że Polsce znów jest potrzebna prezydentura aktywna, która będzie realizowała swoje konstytucyjne obowiązki. Wiem jak dziś wygląda państwo Polskie i znam
treść tych obowiązków. Podstawowym obowiązkiem
prezydenta RP jest dbanie o naród, o społeczeństwo! To
jest mandat dany przez całe społeczeństwo i z nim wiążą
się nie tylko uprawnienia ale i obowiązki. Podstawowym
jest dbanie o sprawy społeczeństwa, otwartość, uważanie na krzywdę ludzką, bronienie przed niekorzystnymi zmianami, które chcą wprowadzać rządzący! To jest
obowiązek prezydenta, obowiązek, który wymaga odwagi. Prezydent nigdy nie powinien się godzić na podpisanie ustaw, które uderzają w społeczeństwo, aby finanse
publiczne były ratowane kosztem najuboższych. Głowa
państwa ma stać na straży dobra publicznego, na straży
Rzeczpospolitej, a Rzeczpospolita to jej naród! Prezydent
Bronisław Komorowski nigdy nie powinien był podpisywać
ustawy podwyższającej wiek emerytalny, nie powinien był
się na to zgodzić. Chcę zapowiedzieć i zawrzeć umowę: jeżeli Polacy mnie wybiorą, jednym z pierwszych
aktów prawnych, jakie w ramach swojej inicjatywy,
będzie ustawa przywracająca poprzedni wiek emerytalny! To będzie prezydentura otwarta, otwarta na sprawy społeczne. Pałac Prezydencki nie będzie zamknięty,
prezydent nie będzie siedział pod żyrandolem, ja mam za
dużo energii żeby siedzieć w jednym miejscu. To nie będzie prezydentura obaw i politycznego kunktatorstwa.
(…) Miliony ludzi miały oczekiwanie wobec dzisiaj rządzących, ale i wobec prezydenta. Czy prezydent ich przyjął? Czy rozmawiał? Czy szukał dialogu? Nie, zawsze
podpisywał te ustawy, które przynoszono mu z Sejmu?
To jest rola prezydenta? Prezydent notariusz rządu? Ja
takiej prezydenturze mówię nie! Ja będę współpracował z każdym rządem, który działa na rzecz Polaków,
który stwarza miejsca pracy, który będzie przygotowywał odpowiednie ustawy! — zapowiedział Duda.
Kandydat PiS podkreślił, że dziś brakuje działań charakterystycznych dla modelu prezydentury, jaki prezentował
śp. Lech Kaczyński.
Dziś takich działań nie ma, dziś miejsca pracy
się w Polsce likwiduje! To nie jest polityka, którą mógłby zaakceptować prof. Lech Kaczyński. To jest służenie
rządowi, który w tych sprawach jest przeciwko narodowi.
Przypomnijcie sobie 2006, protestują górnicy, prezydent
się nie waha gdy górnicy wybierają się na Warszawę – podejmuje nocne rozmowy jako arbiter, który szuka dialogu,
który szuka porozumienia. I takie porozumienie było, wypracował je Lech Kaczyński wspólnie z rządem i górnikami.
Dziś prezydent nie włącza się w żadne negocjacje, mimo
wezwań. (…) Polacy oczekują roli arbitra, odpowiedzialnej, spokojnej, z otwarciem, z zaproszeniem do pałacu
prezydenckiego, z dostrzeżeniem problemu. Bo taka jest
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rola prezydenta RP. (…) Ludzie, górnicy, nie będą musieli
wychodzić na ulicę, a stoczniowcy nie musieliby płakać za
pracą! W każdym z powiatów w szczecinie upadł zakład
pracy, który pracował dla stoczni. Dziesiątki tysięcy ludzi
straciły pracę! Widać tam rozpacz: za pracą, za dziećmi,
które wyjechały. Za tym stoi rozpad rodziny, nieszczęście,
zagubienie się dzieci. Dziś trzeba Polskę zawrócić z tej
równi pochyłej. Co z tego, że statystyki wskazują na to, że
Polska się rozwija – ja słucham Polaków, także tych najmłodszych. W zeszłym roku opublikowano sondaż że 80
proc. maturzystów nie widzi dla siebie perspektywy w tym
kraju. Dziś jest wielkim zadaniem dla ludzi władzy w Polsce, odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób zawrócić
Polskę z równi pochyłej. Polska jest w trudnym czasie, na
skutek działań rządu
— powiedział Andrzej Duda.
Polityk odniósł się również do bieżącej sytuacji
społeczno-politycznej i wyraźnie manifestowanego niezadowolenia społecznego.
Dziś na Warszawę chcą jechać rolnicy, związki
zawodowe. Tych ludzi, zaniepokojonych, zrozpaczonych,
nazywa się dziś podpalaczami Polski: czy można wyobrazić sobie większą bezczelność? Co zrobił prezydent RP
wobec trwającego od kilku lat kryzysu rolnego? (…) Czy
chociaż raz publiczne zabrał głos w ważnych dla rolników
sprawach? Czy był w Brukseli aby walczyć o wyrównanie
dopłat bezpośrednich dla rolników? Czy był w Brukseli
rozmawiać aby rolnicy dostali rekompensaty za sankcje? Nie, nic nam o tym nie wiadomo! Prezydent ogranicza się w sprawach rolników tylko i wyłącznie do dożynek w Spale! To nie tylko ludowy festyn, to symbol od
czasów RP, symbol jedności, której dziś nie ma. Jeżeli
Polacy wybiorą mnie prezydentem RP, będę pochylał
się nad każdą grupą społeczna, będę walczył o sprawy
rolników, w obronie polskiej ziemi. Zaraz po tym, jak zostanie ogłoszony wynik wyborów RP i zostanę zaprzysiężony, zostanie przygotowany projekt chroniący polską
ziemię, w sytuacji gdy ograniczenia jej obrotem mają być
zniesione! To projekt pilny
— podkreślił Duda.
Kandydat PiS na prezydenta wskazał również zagrożenia, jakimi może skutkować brak stanowczej reakcji.
Dziś polska ziemia wymaga ochrony (…)! Nie ma straszniejszej sytuacji niż naród, który budzi się rano i już nie
jest w swoim państwie. To samo dotyczy polskich lasów!
Dziś podejmuje się zakusy w kierunku ich prywatyzacji, w kierunku osłabienia przedsiębiorstwa Lasy Państwowe! Nie będzie na to zgody prezydenta RP – Nigdy!
Przedwczoraj mieliśmy w Warszawie bardzo ważną debatę, nt. Sytuacji w polskiej służbie zdrowia i tego jak ratować Polaków przed tą straszną sytuacją. Niestety nikt tej
debaty nie transmitował, to jest nasza dzisiejsza rzeczywistość, jedyna transmisja była w TV Republika. A byli na
niej profesorowie, eksperci, przedstawiciele stowarzy-
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szeń, specjaliści z zakresu organizacji służby zdrowia.
Nie było ministra Arłukowicza i przedstawiciela, chociaż
dostali zaproszenie. (…)
— podkreślił Duda.
Można naprawić Rzeczpospolitą, do tego potrzebna jest dobra i uczciwa władza, to można zacząć
zmieniać już od 10 maja 2010 r. - niech ta data będzie
datą historyczną! Szanowni państwo, ktoś powie – prezydent nie jest w stanie sam zmienić Polski. Oczywiście,
że nie jest, ale musi wierzyć w to, że zmiana jest możliwa.
A ja głęboko w to wierzę i nie będę sam. Przy moim urzędzie zostanie powołana Narodowa Rada Rozwoju, wejdą w jej skład eksperci, praktycy, samorządowcy, lekarze,
pielęgniarki, którzy znają się na ważnych dziedzinach życia publicznego. Będziemy dyskutowali, wypracowywali
projekty ustaw. I prezydent Rzeczpospolitej będzie te
projekty przedstawiał – nie tylko Sejmowi, ale także Polakom. Bo to Polacy mają być dla prezydenta najważniejsi!
I wierzę w to, że właśnie takiej polityce, dzięki takiej władzy – bo ta przez 8 lat pokazała, że nic nie zrobi – zawrócimy z równi pochyłej na drogę rozwoju, że powstaną
ustawy, które zaczną odbudowywać przemysł, programy
które będą sprzyjały przedsiębiorcom, które nie będą budowały Polski tylko dla wybranych, gdzie są tacy, co 2,5
roku mogą nie tracić podatków, ale jeżeli są przyjaciółmi władzy i władza ciągnie ich samolot przez lotnisko, to
mogą sobie pozwolić na wszystko!
— mówił.
Ja wierzę w to, że jesteśmy w stanie Polskę
zmienić, żeby nie było w Polsce takich, którzy są nietykalni, nie ponoszą odpowiedzialności. A ostatnie 8 lat to
brak odpowiedzialności: nie było odpowiedzialności za
zniszczenie stoczni, za aferę Amber Gold. A ja państwu
mówię: nie ma władzy bez odpowiedzialności konstytucyjnej w państwie! Mówią mi czasem na spotkaniach:
przecież tego się nie da zrobić, pan mówi o odbudowie
przemysłu, to jest nierealne. Ja patrzę na Polskę, na
Polaków i ja wiem o tym, jak pracował prezydent, który
Polskę miał na sercu, dla którego Polska solidarności
była najważniejsza. To powinna być prezydentura, która
odpowiada na potrzeby społeczne i jest odważna – także na arenie międzynarodowej. I potrafi walczyć o szacunek, o posłuchanie i by zrozumiano, że zrównoważony
rozwój musi dotyczyć także Polski. I Ten zrównoważony
rozwój oznacza odbudowę polskiego przemysłu. (…) Popatrzcie na nas: jesteśmy synami naszych ojców, wnukami dziadków: to oni w 1918 r. odbudowali Polskę ze
zgliszcz, z niebytu! To oni przez 20 lat potrafili zbudować
Gdynię, Centralny Okręg Przemysłowy i wiele innych
zakład. Polacy potrafią, my potrafimy, w to trzeba wierzyć i trzeba wygrać! Przyszłość ma na imię Polska!
— zakończył kandydat na prezydenta.
Tekst wystąpienia częściowo w relacji sprawozdawczej
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PROGRAM WYBORCZY ANDRZEJA DUDY: POGLĄDY KANDYDATA PIS
Swój program wyborczy Andrzej Duda nazwał
umową programową, którą zawiera z obywatelami, by
nie były to tylko obietnice. Kandydat PiS powiedział, że
już zbyt wiele politycznych postulatów nie doczekało się
spełnienia. Program oparty jest na czterech filarach:
rodzinie, pracy, bezpieczeństwie i dialogu.

Kandydat PiS na prezydenta widzi też sens
w rozwoju budownictwa mieszkaniowego, które ma
zapewnić nowe miejsca pracy, ale również dach nad
głową dla średnio i mało zarabiających.

Rodzina w programie wyborczym Andrzeja Dudy

"Tylko razem odniesiemy sukces" - tak
rozpoczyna się ta część programu wyborczego
Andrzeja Dudy. Pragnie on wznowić dialog społeczny,
opierając się na dwudziestym artykule konstytucji, który
mówi, że polska gospodarka musi być oparta przede
wszystkim na solidarności, dialogu i współpracy partnerów
społecznych.

Pierwsze miejsce w tzw. "umowie programowej"
kandydata PiS zajmuje rodzina. W tej części przeplatają się
jednak wartości prorodzinne z patriotyzmem i poczuciem
przynależności narodowej, które również chce umocnić
Duda.
Postulaty dotyczące rodziny wyraźnie odpowiadają
na niż demograficzny: 500 złotych na narodzone w ubogiej
rodzinie dziecko (poczynając od drugiego), dostępne
i bezpłatne przedszkola, lekarze leczący ludzi, a nie
liczący pieniądze, oraz likwidacja NFZ.
Szkoła według Dudy ma przestać uczyć
rozwiązywania testów. Kandydat PiS chciałby też usunąć
gimnazja, przywracając 8-klasową szkołę podstawową
i 4-letnie liceum, co ma swoje podstawy w problemie
"niewyrabiania się z programem" przez nauczycieli.
Wielu współczesnych studentów w swoim nauczaniu
podstawowym czy średnim nie dotarło na historii do II
wojny światowej.
Duda nie zapomina również o najstarszych
obywatelach, dla których pragnie godziwej emerytury.
Podkreśla też chęć cofnięcia ustawy podnoszącej wiek
emerytalny do 67. roku życia. O podatkach w programie
Duda nie wspomina, zatem czy reformy na korzyść
seniorów oznaczają kolejne podwyższenia, dopóki nie
zmieni się sytuacja niżu demograficznego w Polsce?
Andrzej Duda o pracy
Duda pragnie zainicjować dialog przede wszystkim
między pracodawcami, stroną społeczną i rządem na
temat wzrostu płac. Jest przeciwny wprowadzeniu euro.
Chce wesprzeć eksport i przemysł poprzez utrzymanie
narodowej waluty i wycofanie się z paktu klimatycznego.
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III filar umowy programowej - dialog

Ważnym punktem w programie Dudy jest
pomysł powołania Narodowej Rady Rozwoju, która ma
wypracowywać rozwiązania dla rozwoju istniejących już
zakładów przemysłowych oraz powstawania nowych.
Badaniami i doradztwem na gruncie przedsiębiorczości
miałaby natomiast zająć się Rada Przedsiębiorczości.
Obie rady mają składać się z odpowiednio wykształconych
i doświadczonych ekspertów.
Bezpieczeństwo w programie wyborczym Dudy
Podobnie jak Komorowski, Duda również stawia na
bezpieczeństwo, jednak w przeciwieństwie do prezydenta
precyzuje on konkretnie, co ma na myśli. Mianowicie, nie
tylko silną armię i pozycję międzynarodową Polski, ale
też silną gospodarkę. Prowadzić do siły i bezpieczeństwa
ma dobrze kreowana polityka zagraniczna - aktywna,
solidarna, podparta siłą sojuszy, jak i polityka wewnętrzna
ukierunkowana na niezależność energetyczną.
Przypomnijmy na koniec, że Andrzej Duda
w swoim pierwszym wystąpieniu przedstawiającym
program wyborczy podkreślił, że śp. Lech Kaczyński jest
jego mistrzem, a pozostawił on "wielkie niedokończone
dzieło".
źródło: andrzejduda.pl
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Ks. Henryk Nowik

BIOGRAM KS. REKTORA HENRYKA DWORAKA
Dzieciństwo i droga do kapłaństwa
Ks. kan. Henryk Dworak urodził się 06.04.1930 r.
w Śmiglu , pow. Kościan z rodziców Stefana i Emilii z Mortek. Rodzice prowadzili sklep. W 1933 r. przenieśli się do
Śremu i tam również pracowali w tej samej branży, prowadząc sklep rodzinnie. Henryk zaś, jako chłopiec, został
zatrudniony w Firmie Malto. Jako przedstawiciel tej firmy
pracował, aż do wybuchu wojny 1939r.
Henryk otrzymał chrzest św. w kościele parafialnym w Śmiglu 21.04.1930 r. W dniu zaś 15.09.1946 r.
otrzymał sakrament bierzmowania w Śremie w kościele
parafialnym p.w. Wniebowzięcia N. M. Panny.
Do szkoły podstawowej uczęszczał w Śremie
od 1937 r. Wybuch wojny światowej we wrześniu 1939
r. uniemożliwił kontynuowanie nauki. Do roku 1943 przebywał w domu. Następnie pół roku uczęszczał do szkoły niemieckiej. Od końca 1943 r. pracował w handlowej
instytucji „Saatenhandel” jako kurier – goniec do końca
wojny . W dniu wkroczenia wojsk sowieckich do Śremu
18.01.1945 r. umarł Mu ojciec Stefan.
Po ukończeniu 2 lat Szkoły Podstawowej w czasie przed wojennym, oraz po nauce domowej, w czasie
wojny, w marcu 1945 r. Henryk zdał egzamin do Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Józefa Wybickiego w Śremie. W 1948 r. zdał małą maturę i pismem z 02.09.1948 r.
zgłosił się do Niższego Seminarium Duchownego w Gorzowie Wlkp. Prefekt gimnazjum w Śremie wydał bardzo
dobre świadectwo z postawy religijnej i moralnej Henryka.
W 1950 r. ukończył szkołę średnią w Niższym Seminarium Duchownym w Gorzowie Wlkp., uzyskując świadectwo dojrzałości na prawach Kościelnych.
Po wakacjach w 1950 r. wstąpił do Wyższego
Seminarium Duchownego w Gorzowie Wlkp. Pod koniec roku akademickiego - 26.05.1952 r otrzymał tonsurę
i święcenia niższe, w 1953 r. otrzymał dalsze dwa niższe
święcenia egzorcystatu i akolitatu.
Święcenia zaś subdiakonatu otrzymał 30.05.1954
r., natomiast święcenia diakonatu otrzymał 13.06.1954 t.
Okres wakacji w 1954 r. spędzał na praktyce duszpasterskiej w Okonku. Ks. proboszcz wystawił klerykowi Henrykowi bardzo dobrą opinię. Święcenia kapłańskie otrzymał
05.06.1955 r. w Gorzowie Wlkp.
Praca duszpasterska
Od lipca 1955 r. ks. Henryk pracował w parafii pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze, ale bez dekretu,
gdyż władze nie godziły się na pracę nowego wikariusza
w tej parafii. Dopiero po uzyskaniu zgody władz dekretem
z 29.12.1955 r. został oficjalnie mianowany wikariuszem
współpracownikiem tej parafii. Pracował w parafii św. Jadwigi w Zielonej Górze przez dwa lata. Był to okres szczególnego ataku władz komunistycznych na Kościół. Przeżył dramat usunięcie siłą ks. Kazimierza Michalskiego
z funkcji proboszcza w parafii św. Jadwigi z Zielonej Góry,
w związku z wypadkami zielonogórskimi na tle odbierania
Domu Katolickiego przy kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, będącym filią kościoła parafialnego p.w. św.
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Jadwigi. Nastał wreszcie tzw. „Polski Październik” (1956).
Przyszła „odwilż” w relacjach państwo – Kościół. Powrócił ks. Kazimierz Michalski do swojej parafii św. Jadwig
w Zielonej Górze. Niezłomny proboszcz był radością Parafian i dumą Diecezji, z świadectwa postawy kapłańskiej
i patriotycznej.
Rok później, Dekretem z 16.05.1957 r. ks. Henryk został przeniesiony do parafii p.w. św. Judy Tadeusza
w Kosieczynie. Pracował w zabytkowym kościele, z rezydencją w Zbąszynku. Po krótkim okresie pracy w tej parafii
został przeniesiony do parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie-Niebuszewa. Ks. prób. Władysław Nowicki w opinii o wikariuszu ks. H. Dworaku z 14.07.1958 r.
napisał do Kurii, że wypełniał wszystkie obowiązki „wzorowo i przykładnie”, dodając że „Wiele czasu poświęcał
dokształceniu i studium. Jako zdolny, chętnie oddałby się
dalszym studiom.” Po drugim roku pracy w tej parafii, ks.
proboszcz napisał m. in.:”...nie pomylę się, gdy stwierdzę,
że... ma zacięcie naukowe i myślę, że chętnie by studiował, mając ku temu warunki....”
Z wyrazami uznania został skierowany do parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wlkp., czyli do
kościoła katedralnego, na mocy dekretu z 10.06.1059 r.
z obowiązkiem podjęcia pracy z dniem 01.07 tegoż roku.
Jako wikariusz katedralny otrzymał tytuł wikariusza zastępcy w Brzesku pismem z 11.07.1959 r.
Następnie dekretem z dnia 01.07.1961 r. został mianowany rektorem kaplicy Najświętszego Serca
Pana Jezusa przy ul. Chodkiewicza 20 w Gorzowie Wlkp.
z obowiązkiem prowadzenia katechizacji młodzieży parafii katedralnej. Po czym Dekretem z 20.06.1965 r. został
zwolniony z funkcji rektora kaplicy Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Gorzowie Wlkp. i równocześnie mianowany referentem Wydziału Nauki Katolickiej w Kurii Biskupiej.
Dojrzał czas i nastąpiła chwila zapowiedzi ks. W.
Nowickiego, o możliwości podjęcia studiów uniwersyteckich. Pismem z 16.06.1965 r. otrzymał bowiem skierowanie na studia do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
na Wydział Teologii - Sekcji Pastoralnej, o specjalizacji
– Katechetycznej.
Przyszedł jednak czas niezwykłej próby. Życiowa satysfakcja studiów akademickich została zachwiana.
Pismem bowiem z dnia 10.08.1966 r. został mianowany
wikariuszem zarządcą parafii p.w. św. Katarzyny w miejscowości Trzechlu-Łożnicy. Czyżby próba losu? I rzeczywiście życie pisało swoje scenariusze.
Miłośnik nauki nie powrócił już na studia, ale
po zakończeniu zastępstwa w parafii Trzechel-Łożnica,
z woli Biskupa Ordynariusza Wilhelma Pluty podjął pracę
w Wydziale Nauki Katolickiej w Kurii Diecezjalnej jako referent Kurii Biskupiej ds. Katechizacji. Na tym stanowisku
był odpowiedzialny za szkolenie katechetów, formację ministrantów i rekolekcje młodzieżowe w diecezji. Myślenie
naukowe musiał zatem uzupełniać studium prywatnym, by
sprostać w pracy formacyjnej młodego pokolenia w Diecezji. Zadania organizacyjne w diecezji nie opuszczały ks.
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Henryka. Dekretem z dnia 06.08.1969 r. został bowiem
mianowany członkiem Rady Kapłańskiej na okres trzech
lat, a pismem z 24.11.1969 r. zostaje członkiem sekretariatu tejże Rady.
Liczne działania organizacyjne w skali diecezjalnej i różne
prace formacyjne, z tytułu kurialnych prac dydaktycznokatechetycznych i przebyty placówki duszpasterskie oraz
nie dokończone studia akademickie, ale uzupełniane lekturą i przemyśleniami osobistymi, pomnożyły zasoby wiedzy ogólnej, wzmacniały Jego hart ducha i poczucie
własnej godności kapłańskiej.
Nie odgadnioną tajemnicą Bożą był fakt odejścia
ks. Henryka z Kurii Biskupiej. Związał się z nią myślą, sercem i wolą działania. Można sobie wyobrazić, że fakt odejścia z takiego miejsca pracy, to tak jak by się opuszczało
lata nadziei na wielką przyszłość. I tylko pomyśleć, że
data dekretu 14.09.1971 nagle zmieniła bieg historii Jego
życia. Został bowiem zwolniony z pracy w Kurii Biskupiej
i mianowany proboszczem parafii p.w. św. Józefa w Chlebowie. Parafia ta zasłynęła później jako Sanktuarium św.
Rity, czczonej przez lud Boży ze względu na szczególną
opiekę w sprawach trudnych i beznadziejnych. Jak się
później okazało, to właśnie w tej parafii dopełnił marzenia
z pierwszych lat kapłaństwa, a w szczególności z czasów
akademickich w KUL.
Równocześnie w dniu odejścia z Kurii Biskupiej,
odrębnym pismem został mianowany wykładowcą katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie Paradyżu. Duchowy klimat nowej parafii i psychospołeczna aura zajęć seminaryjnych w Gościkowie nie
przylegały do siebie. Po prostu sprawa wymagała jakiejś
dojrzałości czasu na granicy pracy duszpasterskiej i zajęć
dydaktycznych w Seminaryjnej Uczelni w Paradyżu. Stąd
pismem z 29.09.1071 r. przedstawił ks. Henryk trudności związane z dojazdami do Seminarium i obowiązkami
w parafii. Na podstawie racji przedłożonych w piśmie ks.
H. Dworaka, bp W. Pluta zwolnił go z dojazdów do Seminarium z wykładami pismem z 15.10.1971 r.
Pismem z 08.08.1972 r. ks. H. Dworak został
zwolniony z parafii Chlebowo i mianowany wizytatorem
nauki religii w diecezji, a pismem z 02.10.1972 r. mianowany wykładowcą katechetyki w Seminarium Duchownym w Gościkowie Paradyżu, a pismem z 08.02.1974 r.
został mianowany moderatorem Diecezjalnego Ośrodka
Powołań.
Dekretem z 16.06.1975 r. ks. H. Dworak został
mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej
Gorzowskiej. Były to czasy przełomowe dla Wyższego
Seminarium Duchownego w Gorzowie Wlkp., gdyż w dniu
4 września 1875 zarząd Seminarium przyjęli księża diecezjalni. Wicerektorem został ks. lic. Henryk Dworak, przy
rektorze ks. Biskupie Pawle Sosze. Księża profesorowie
zgromadzenia Księży Misjonarzy, odchodząc z zarządu
Seminarium, pozostali w gronie profesorskim jako wykładowcy z niektórych przedmiotów filozoficznych i teologicznych , pełniąc zarazem rolę ojców duchownych.
Pismem z dnia 25.08.1975 r. ks. H Dworak został
mianowany wicerektorem Gorzowskiego Seminarium Duchownego w Gościkowie Paradyżu. Nieco wcześniej byli
już zatrudnieni w Seminarium; ks. Roman Kostynowicz,
a następnie ks. Henryk Nowik. Należy dodać, że współ-
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praca byłych uczniów ze swoimi profesorami układała się
na zasadzie wzajemnego zrozumienia i w duchu wdzięczności uczniowskiej.
Ks. wicerektor seminarium pozostawił sobie
mieszkanie w Gorzowie Wlkp. Pismem z 10.03.1979 r.
bp W. Pluta prosił, by zwolnił to mieszkanie dla kurialisty,
a ograniczył się do mieszkania w Seminarium. W piśmie
z 18.09.1979 r. ks. H. Dworak poinformował ks. Biskupa, że przygotowuje sobie mieszkanie w Gorzowie Wlkp.
i w najbliższym czasie zwolni obecne mieszkanie, przenosząc swoje rzeczy do wybudowanego mieszkania. Po
zakończeniu prac budowlanych faktycznie przeprowadził
się na mieszkanie własne do Gorzowa Wlkp., przy ul.
Miodowej 2, chociaż jako wicedyrektor a od 1980 r. rektor
faktycznie mieszkał w Seminarium Duchownym w Paradyżu.
Pismem z 26.11.1979 r. poinformował ks. Biskupa o konieczności leczenia i ewentualnej operacji, którą
musiałby przebyć w szpitalu w Poznaniu.
Pismem z 05.06.1980 r. bp W. Pluta przesłał ks.
kan. H. Dworakowi serdeczne życzenia z okazji 25-lecia
święceń kapłańskich.
Ks. kan. Henryk Dworak uchwałą Rady Wydziału
Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na
podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pod tytułem
„Uwarunkowania frekwencji w punktach katechetycznych
dzieci i młodzieży na przykładzie Diecezji Gorzowskiej”
oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy doktora teologii pastoralnej.
Ksiądz dr Henryk Dworak Rektorem WSD
w Paradyżu
Dekretem z 24.06.1980 r. ks. kan. H. Dworak został mianowany rektorem Diecezjalnego Seminarium Duchownego diecezji Gorzowskiej w Paradyżu. Prowadził
wówczas wykłady z katechetyki i homiletyki. Objął również zajęcia z zakresu ćwiczeń z j. łacińskiego. Ponadto
zaczął realizować idee przewodnie pracy rektorskiej, którą traktował jako wezwanie życiowe.
W dniu 1 marca 1985r. powołał do istnienia Roczniki Naukowe p.t. „Studia Paradyskie”. Pierwszy tom ks.
Redaktor poświęcił Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi
Doktorowi WILHELMOWI PLUCIE Ordynariuszowi Diecezji Gorzowskiej z okazji jubileuszów od zespołu autorskiego (Bp Paweł Socha, O. Hugolin Langkammer OFM, ks.
Andrzej Szewciw, ks. Tadeusz Sinka CM, ks. Jerzy Konieczny, ks. Edward Napierała, Ks. Bolesław Dratwa, ks.
Henryk Dworak, ks. Tadeusz Salwa, ks. Henryk Nowik,
ks. Jan Balbus CM ks. Zdzisław Chlewiński, ks. Kazimierz
Dziedziak), dedykującego na 369 stronach swą naukową myśl: teologiczno-filozoficzną i przyrodniczo-humanistyczną. „W życiu jednej osoby – pisał w przedmowie ks.
Rektor Redaktor tomu dr Henryk Dworak – jest już pewną
rzadkością i osobliwością, bądź co bądź, trzech jubileuszów na niewielkiej przestrzeni czasowej: 25-lecia sakry biskupiej (1983), 50-lecia święceń kapłańskich (1985)
i 75-lecia życia (1985). Drugi zaś tom 2 lutego 1987 ks.
Redaktor dr. Henryk Dworak poświęcił Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi Ordynariuszowi DOKTOROWI JÓZEFOWI MICHALIKOWI na pamiątkę ingresu do Katedry
Gorzowskiej (30 listopada 1986r.), gdzie w hołdzie Au-
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torzy (ks. Henryk Nowik, ks. Jan Balbus CM, ks. Kazimierz Dziedziak, ks. Zdzisław Chlewiński, O. Jan Kowarz
OFM, Ks. Stanisław Kowalczyk, O. Hogolin Langkammer
OFM, ks. Andrzej Szewciw, ks. Tarsycjusz Sinka CM, ks.
Stanisław Gręś, ks. Stanisław Raba, ks. Henryk Dworak,
Józefa Wolak, ks. Bolesław Dratwa, ks. Henryk Dworak,
Józefa Wolak,) na 435 stronach dedykowali swą myśl:
teologiczno-filozoficzną i przyrodniczo-humanistyczną.
Ks. Rektora dzieło „Studiów Paradyskich” zainicjowało
kontynuację idei chlubnej spuścizny kulturowej i polskiej
Paradyża na rubieży dawnej Rzeczypospolitej.
Drugim ogólnokrajowym wydarzeniem paradyskim było zwołanie Sympozjum: „W kręgu myśli P. Teilharda de Chardin” (27-29 kwietnia 1988). W auli św. Tomasza
ks. Rektor dr H. Dworak Słowem powitania zainicjował
sympozjum . Bp Ordynariusz Józef Michalik dokonał jego
otwarcia. A współorganizator ks. dr Henryk Nowik, swym
syntetycznym wystąpieniem wprowadził słuchaczy w bogatą problematykę naukowej fenomenologii ontologizującej wg. Antropologa i Myśliciela Zachodu. A oto zestaw
naukowych odczytów, godnych uwagi historyczno-naukowej.
Elementy antropologii P. Teilharda de Chardin (ks.
prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk KUL), Koncepcja ewolucji P. Teilharda de Chardin (ks. dr Henryk Nowik Czerwieńsk-Paradyż), Nauka i technika jako czynnik rozwoju
człowieka wg P. Teilharda de Chardin (ks. dr hab. Ludwik
Wciórka PIT Poznań), Prymat Chrystusa we Wszechświecie wg. P. Teilharda de Chardin (o. dr Grzegorz Błoch
OFM Poznań), P. Teilhard de Chardin a teologia przekazu
(dr Karol Klauza KUL), Publikacje myśli P. Teilharda de
Chardin w Polsce i w świecie (dr Karol Klauza), Szansa
Omegi (prof. dr hab. Jerzy Strojnowski), Wybrane aspekty
myśli etycznej Tadeusza Kotarbińskiego (ks. dr hab. Jan
Choroszy Strasburg, Francja), Podsumowanie (ks. dr hab.
Wciórka PIT Poznań). Analityczny przegląd myśli Teilhardowskiej był wydarzeniem na linii twórczej formy rozwoju
intelektualnego adeptów do kapłaństwa dla dobra Kościoła i Ojczyzny. Rozwoju myśli syntetycznej, doktryny katolickiej w kategoriach ontologizującej fenomenologii, przy
założeniu zasad metafizyki klasycznej, tłumaczonych na
kanwie teologii Objawionej. Przy założeniowej koncepcji
wiedzy pomija się bowiem dyskusję na temat zgodności
fenomenologii naukowej Teilharda z teologią katolicką.
Problem zgodności ontologizującej fenomenologii naukowej z teologią Objawioną dokonuje się również z zachowaniem metodologicznego postulatu demarkacji nauk.
W czasie trwania Sympozjum, klerycy postanowili zorganizować Teilhardowskie Sympozjum Studenckie
i to własnym sumptem intelektualnym. Tę myśl z radością przyjąłem. Wkrótce do niego doszło. Studenckiemu
sympozjum przewodził ks. diakon Cyran, pod patronatem ks. H. Nowika. Ksiądz Rektor Henryk Dworak, widząc
entuzjazm słuchaczy i zainteresowanie alumnów, pragnął kontynuować tę formę prowadzenia intelektualizacji
edukacyjnej adeptów do kapłaństwa, by również w ten
sposób wpisywać się w ideę kontynuacji kulturowych dokonań Cystersów Paradyskich na obrzeżach naszej Ojczyzny. Jednak z przyczyn niezależnych do realizacji tych
zamiarów nie doszło.
Ks. rektor Dworak, znając kulturowe przemiany
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w kraju, po linii marksistowsko-liberalistycznej, by niszczyć pamięć historyczną narodu i tożsamość wiary katolickiego Kościoła. Stąd ks. Rektor wprowadził na ostatnim roku zajęcia z literatury polskiej, które zlecił p. Józefie
Wolak, założycielce teatru akademickiego w Paradyżu.
Natomiast monograficzne zajęcia z filozofii, jako podbudowy teologii, zaproponował ks. Henrykowi Nowikowi.
W tej decyzji edukacyjno-pedagogicznej widać jasno, że
racjonalne myślenie w kategoriach filozofii klasycznej występuje przed postępowaniem w świetle takich wartości
jak: prawda, dobro, piękno i świętość.
Seminarium gościło wielu wykładowców z Uniwersytetów i Instytutów Katolickich. Profesorowie zaś paradyscy brali udział w spotkaniach naukowych w kraju i za
granicą. Seminarium Gorzowskie znajdowało się w centrum uwagi Księży Biskupów Ordynariuszy. Sam Bp Pluta
był w Paradyżu około 250 razy. Wysyłał księży na studia.
Uczestniczył w radach pedagogicznych. Z inspiracji Bpa
Pluty profesorowie utrzymywali kontakty z uczelniami krajowymi i zagranicznymi.
Pismem z 20.08.1984 r. bp. W. Pluta wystąpił
do Ojca Świętego z prośbą o mianowanie ks. rektora H.
Dworaka prałatem. Pismem z 28.11.1984 r. bp W. Pluta
powiadomił ks. kan. Henryka Dworaka, że Ojciec Święty
Jan Paweł II mianował go prałatem honorowym.
Wraz z przybyciem do diecezji bpa Józefa Michalika pismem z 16.04.1987 r. został powołany na członka
Rady Kapłańskiej.
W rozmowie z bpem J. Michalikiem w dniu
17.07.1988 r. ks. prał. H. Dworak wyraził zgodę na przejście na parafię i objęcie probostwa w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Chynowie. Dekretem z 29.12.1989
r. ks. prał. Henryk Dworak został zwolniony z funkcji rektora Wyższego Seminarium Duchownego. Dekretem zaś
z 16.08.1990 r. został mianowany proboszczem parafii
p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
w Zielonej Górze - Chynowie.
Dekretem z 14.12.1994 r. został mianowany wykładowcą w Instytucie Formacji Katolickiej dla Świeckich
w Gorzowskiej Filii Papieskiego Instytutu Teologicznego
we Wrocławiu.
Pismem z 18.01.1997 r. został mianowany duchowym opiekunem osób należących do Stowarzyszenia
Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym oraz Członków Terenowej Komisji Rencistów i Emerytów NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze.
Dekretem z 23.09.1997 r. na własną prośbę został zwolniony z funkcji wykładowcy katechetyki w Seminarium Duchownym w Paradyżu.
Przejście na emeryturę i czas zasłużonego
odpoczynku
Pismem z 08.04.2005 r. prosił o zwolnienie z funkcji proboszcza i przejście na emeryturę. Napisał w liście
do biskupa A, Dyczkowskiego: „W dniu wdzięczności
Bogu i ludziom za możność studiowania w Wyższym
Seminarium Duchownym w Gorzowie Wlkp. i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, oraz z półwiecze pracy w tutejszej Diecezji na różnych stanowiskach
(1955-2005). Teraz niniejszym pismem uprzejmie proszę
o przeniesienie mnie w stan spoczynku. Pragnę zamiesz-

83

W KRĘGU IDEI SPOŁECZNYCH I RELIGIJNYCH
kać przy mojej rodzinie... W razie wypadku losowego proszę o przyjęcie do Diecezjalnego Domu Księży Emerytów”.
Dekretem z 08.06.2005 r. biskup diecezjalny
napisał, że „niniejszym dekretem z dniem 01.08.2005 r.
zwalniam Przewielebnego Księdza Prałata z urzędu Proboszcza parafii pe. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny w Zielonej Górze i... przyznaję mu tytuł kapłana emeryta Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ”.
Zamieszkał w domu, jaki przygotował sobie na
czas emerytury w Gorzowie Wlkp. w pobliżu Wawrowa.
Dom ten przez jakiś czas służył jego poprzednikowi na
probostwie w Chynowie, ks. kan. Władysławowi Kasprzakowi, który na wskutek przewlekłej choroby cukrzycy
musiał kolejno poddać się amputacji obydwu nóg. Dzięki
życzliwości ks. prał. H. Dworaka mógł zamieszkać w jego
domu, pozostając pod stałą opieką pielęgniarki.

Jako emeryt, ks. prał. H. Dworak cieszył się
dobrym zdrowiem i był bardzo aktywny. Udzielał się
w różnych parafiach w Gorzowie Wlkp. a szczególnie
w pobliskim kościele w Wawrowie. Wyjeżdżał także na
zastępstwa do Niemiec, gdyż znał dobrze język niemiecki.
Przez cały czas pobytu na emeryturze systematycznie
utrzymywał osobisty i listowny kontakt z Kurią Biskupią
i Biskupami.
Ks. kan. H. Dworak zmarł w niedzielę 21 grudnia
o g. 09.00 w szpitalu w Gorzowie Wlkp. Odszedł do domu
Ojca Kapłan pracowity, oddany na służbę ludu Bożego
i młodego duchowieństwa, kochający Boga; entuzjasta
i radosny pracownik w winnicy Pańskiej. Odszedł Pracownik o szerokich horyzontach myślowych i zafascynowany ideą posłannictwa rektorskiego.
ѥ

Tadeusz Gerstenkorn

OJCOSTWO – DAR I WYZWANIE
Pod takim tytułem ukazał się wakacyjny (6-7), ale
już 25-26 numer miesięcznika pt. „Civitas Christiana”,
sztandarowe czasopismo Stowarzyszenia Katolickiego
działającego pod tą samą nazwą.
Od wielu już lat 23 czerwca obchodzony jest tradycyjnie „Dzień ojca”. Stowarzyszenie Civitas Christiana
pragnie mocno przypomnieć nie tylko ten dzień, ale obowiązki, zadania mężczyzny jako ojca w naszym trochę zagubionym etycznie społeczeństwie. Na stronie tytułowej
pisma czytamy: ”Ojcowanie” jest pierwszym zadaniem
każdego mężczyzny. Ale nie chodzi tutaj jedynie o proste
biologiczne przełożenie na bycie tatą jakiegoś dziecka”.
Koniecznie trzeba zdobyć to czasopismo i przeczytać artykuł pod tymże tytułem, stanowiący streszczenie rozmowy Patrycji Guevara-Woźniak z Jadwigą Pulikowską.
Właściwie każde zdanie tego artykułu warte jest zacytowania i zapamiętania oraz głoszenia jako orędzia postawy
w solidnej rodzinie. Autorka nie rzuca gromów na błędne
postawy mężczyzn w rodzinie, ale ten przykry stan rzeczy widzi jako skutek „przetrzebienia męskiej populacji”
przez rozliczne wojny i złe systemy polityczne, i to nie
tylko fizycznie, ale również psychicznie i moralnie; mężczyźni zmuszani byli często do „podwójnego życia”, innego na zewnątrz, innego w domu. Rzutowało to i do dziś
oddziałuje na relację z dziećmi, wrażliwymi bardzo na ten
dysonans moralny. A przecież „bycie ojcem czy matką nie
jest automatyczne, tych postaw życiowych każdy musi
się nauczyć, uczy się ich przez całe życie. Dobrze, jeżeli
w ważnym momencie naszego życia pojawi się ktoś, kto
nam podpowie „musisz zacząć myśleć, sam brać odpowiedzialność za swoje życie”.
W innym z kolei artykule pt. „Podjąłem wyzwanie ojcostwa” Tadeusz Olczyk, przewodniczący Rady
Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana
w Radomsku, pisze: „Po ponad 30 latach mogę stwierdzić,
że ojcostwo mnie nie ogranicza, ale jest darem, drogą do
wzrostu i swoistą walką z moim egoizmem”. I dalej autor
wspomina: „Jako kilkuletnie dziecko pamiętam rodziców
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modlących się razem, biorących również mnie do wspólnej modlitwy. Pamiętam niedzielne wyjścia do kościoła
i ojca pomagającego mamie przy świątecznym obiedzie.
Mając obraz takiego ojca, łatwiej było mi podjąć i wypełniać funkcje ojcowskie”. Powołanie do ojcostwa ułatwił autorowi także udział (wraz z głębokim przeżyciem)
w Międzynarodowym Kongresie w 1999 r. „O godności
ojcostwa”. Po tym kongresie autor artykułu utwierdził się
w przekonaniu, że ojcostwo powinno być najważniejszą
życiową karierą. Czas ofiarowany dzieciom nie jest czasem straconym, ale zyskanym, bo nadaje życiu bardziej
ludzki charakter i pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość.
Wakacyjny numer pisma jest pełen także innych,
równie ważnych i interesujących artykułów. Dr Anna Sutowicz, historyk kultury średniowiecza, a zarazem sekretarz Oddziału Civitas Christiana we Wrocławiu, podaje
„Krótką historię Święta Bożego Ciała”. Dowiadujemy się
z artykułu jak to święto powstało, jaka jest jego tradycja.
Wielkie dzięki za ten artykuł, bo pozwala on głębiej przeżyć uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa.
Ks. dr Mariusz Bernyś, polonista i teolog, poeta
i autor wielu książek, ukazuje, że „Polska drugą ojczyzną kultu Serca Pana Jezusa”. Pisze m.in.: „Polska jest
dzisiaj jednym z nielicznych krajów w Europie, w których
kult Serca Bożego jest nadal bardzo żywy. W tym kulcie
jest zawarty program świętości, z którego korzystało wielu polskich świętych”.
Artykuł Magdaleny Szwarockiej pt. „Chrystocentryczny święty” przybliża postać świętego Jana z Dukli. Żył
on w XV wieku i choć w opinii społecznej świętość życia
Jana z Dukli była niewątpliwa, dopiero w 1733 r. papież
Klemens XII zaliczył naszego rodaka w poczet błogosławionych, a Jan Paweł II w 1994 r. w Krośnie w poczet
świętych.
Z rozmowy Ewy Czumakow z Marcinem Kowalewskim CMF, założycielem muzycznego zespołu Fragua
(Kuźnia) dowiadujemy się, że przestrzeganie wszystkich

W KRĘGU IDEI SPOŁECZNYCH I RELIGIJNYCH
ślubów zakonnych wynika z przestrzegania ślubu posłuszeństwa., bowiem jeśli ktoś umie być posłusznym, to
będzie dbał o cnotę ubóstwa i czystości. W artykule jest
też sporo informacji o założycielu zakonu klaretynów Antonim Marii Claret, pochodzącym z hiszpańskiej rodziny.
Podkreśliłem sobie jego ważną myśl: „Nie mów ludziom
o Chrystusie, jeśli cię o Niego nie pytają, ale żyj tak, żeby
cię o Niego pytali”.
Zawsze chętnie sięgam do lektury Jana Gacia,
historyka, znawcy i przewodnika Ziemi Świętej, autora 17
książek i ponad 300 artykułów dotyczących sztuki, religii
i historii, członka Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy O/Łódź, pt. „Misja Hiszpanii wyzwaniem na przyszłość”. Jest to krótki (z konieczności), ale pasjonujący
artykuł o roli Hiszpanii w ewangelizowaniu Europy. Warto
ten esej przeczytać nawet parę razy, aby zapamiętać najważniejsze momenty w dziejach tego państwa o wielkiej
kulturze i znaczeniu w dziejach naszego kontynentu.
Tomasz Rzymkowski, członek Rady Głównej
i dyrektor Oddziału Okręgowego Civitas Christiana w Warszawie świetnie wypunktował końcową kampanię i debatę kandydatów na prezydenta RP w artykule pt.”Internetowy budyń pokonał telewizyjny bigos”. Z dużym kunsztem
w krótkiej relacji ujął cały problem i omówił krytycznie.
Mam tylko pewne obiekcje co do rozważań architekta Michała Fabisiaka, prezesa Stowarzyszenia Dzielny Tata, który w artykule pt. „ Ojcowski thriller sądowy”
przedstawia swój dramat z odebranym mu sądowo kilka
lat temu małoletnim synem. Jeden z fragmentów artykułu
ma podtytuł: Jak się kończy małżeństwo. Z tekstu artykułu dowiadujemy się – choć bez tytułu – jak się ono zaczęło. Mianowicie, żonę autor poznał przez Internet. Nie

zachwyca mnie ten sposób znajdowania towarzyszki życia, Jest wiele innych, znacznie pewniejszych możliwości
poznania i ugruntowania się w przekonaniu o właściwym
wyborze, rzutującym przecież na całe przyszłe życie.
Co tu narzekać, że historia życia kończy się rozwodem
i kłopotami sądowymi z „przydziałem” dziecka. Tak to
jest, że sądy najczęściej przyznają prawo do opieki nad
dzieckiem matce, w przypadku rozpadu małżeństwa. Nie
jest to jakiś szczególny ukłon w stronę kobiet, ale zwykłe
doświadczenie życiowe. Po prostu kobiety-matki zwykle
lepiej wypełniają obowiązki opiekuńcze i wychowawcze.
Trudno ! Jak mówi o. Tadeusz Rydzyk: „Widziały gały,
co brały”. A Internet to jednak niedostateczny sposób –
może maniera – poznania się i skutki mogą być i bywają
niestety często fatalne. Artykuł może być ostrzeżeniem
dla wielu spóźnionych kandydatów na małżeństwo. Przecież w tym wieku jest się już dojrzałym, doświadczonym
człowiekiem, nawet z dużym dorobkiem zawodowym. Po
co ryzykować ? Ostatnio lansowany jest jeszcze gorszy,
ekstrawagancki sposób szukania żony, sposób „zapachowy” przez wąchanie koszuli nocnej oferowanych wybranek. Czy mamy zgłupieć doszczętnie ?
Trudno tu omówić, zwłaszcza szczegółowo,
wszystkie artykuły. Wszystkie są wartościowe, pisane
wspaniałą polszczyzną przy doskonałej redakcji Marcina
Kluczyńskiego (działacza Oddziału Łódzkiego Civitas
Christiana) i rzadko spotykanej dbałości o skrzętną korektę i dobrą interpunkcję. Cieszmy się, że mamy co czytać,
wzbogacać swą wiedzę i budować naszą osobowość. Nie
żałujmy czasu na świetną lekturę. Dziękujmy Bogu, że
jest taka możliwość!
ѥ

Tadeusz Gerstenkorn

SPRAWIEDLIWOŚĆ
Słowo „sprawiedliwość” pojawia się ostatnio
w mediach niezwykle często i to nie tylko za sprawą tego, że
jest jednym z haseł–nazw popularnej partii politycznej, ale
również dlatego, że usłużni dziennikarze stale przypominają
nam, Polakom, że mamy być sprawiedliwi wobec imigrantów
z Azji i Afryki chętnych nas wspomóc demograficznie.
Czymże jest ta nobliwa „sprawiedliwość”? Pojęcie
to z domeny etyki wymaga oczywiście bardzo szerokiego
omówienia, ale na nasz publicystyczny użytek przyjmiemy
taką mniej więcej definicję: sprawiedliwość to ocenianie
wszystkich według tych samych kryteriów, osądzanie
każdego tak, jak na to zasługuje; a zatem także uczciwość
i bezstronność osądu. Pomijam tu przypadek, że termin
ten jest często używany równoznacznie z pojęciem sądu,
sądownictwa lub organów sadowych przy założeniu, również
spotykanym i przyjmowanym, że organy sprawiedliwości
powinny być poza podejrzeniami o jakiekolwiek niecne
praktyki.
A kim jest człowiek sprawiedliwy? To taki, który
postępuje zgodnie z zasadami etycznymi, który jest
obiektywny, bezstronny w sądach, zgodny ze słusznymi,
uzasadnionymi prawami, ma dobre intencje i szanuje prawa
innych. Ujmując rzecz jeszcze innymi słowami – człowiek
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sprawiedliwy to człowiek kierujący się w życiu zasadami
moralnymi i uczciwością. Nie na próżno użyto przecież
pięknego określenia „sprawiedliwy wśród narodów świata”.
W Katechizmie Kościoła Katolickiego (KKK-Pallotinum 1994) termin „sprawiedliwość” występuje w indeksie
tematycznym aż 34 razy, z przydawką „Boga” dodatkowo
16 razy, a jako „cnota” 22 razy. Oprócz tego jest także termin
„sprawiedliwy” – omówiony w 25 artykułach (punktach). Nie
sposób w krótkim artykule omówić tak obszerny zestaw
treści nagromadzonej w kilkudziesięciu paragrafach,
ale wykorzystam niektóre ważne myśli dalej i polecam
zapoznanie się z całością rozważań KKK tym tematem
czytelnikom bardziej zainteresowanym.
Tak się składa, że jako obywatele-właściciele
własnego kraju mamy wobec niego obowiązki społeczne,
a do tych należy zatroszczenie się o wybór odpowiednich
przedstawicieli zwanych posłami do gremium zwanego
parlamentem. Nie jest to prosta sprawa ani decyzja.
Sprawiedliwość domaga się spełnienia przynajmniej
dwóch podstawowych rzeczy: 1. bezstronnego osądu
dotychczasowej władzy oraz 2. Rozpoznania komitetów
startujących w wyborach i ich programów, a przy tym –
rzecz niebagatelna – rozpoznania kandydatów na posłów
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lub senatorów.
Sprawa nie jest prosta, bo oceny w społeczeństwie
są podzielone, niewykluczone że brak ugrupowania
o takich poglądach, które by wyborcy odpowiadały może
wpłynąć na absencję, a znajomość kandydatów jako
osobowości jest prawie żadna. Chętnych do sprawowania
urzędu lub władzy jest bardzo wielu. Są jednostki, które
widzą siebie na szczycie władzy lub prawa; dobrze jeśli są
znani z obowiązku obywatelskiego, dobrego przygotowania
fachowego i solidnej (bardzo ważne) postawy moralnej,
ale duża część kandydatów kieruje się celem łatwego
zarobku i – co bardzo charakterystyczne – perspektywą
żadnej odpowiedzialności. Nasz ustrój polityczny jest tak
sprytnie zbudowany, że za złe zarządzanie państwem,
czasem nawet niszczenie go, pogrążanie obywateli
w kłopotach materialnych, zdrowotnych i duchowych nie
ponosi się żadnej kary. Przeczy to oczywiście zasadzie
sprawiedliwości: jeśli uczyniłeś zło, to należy się
zadośćuczynienie i odpowiednio surowa kara. Na przykład
KKK formułuje ten problem w artykule 2487 następująco: „
Wszelkie wykroczenie przeciw sprawiedliwości i prawdzie
nakłada obowiązek naprawienia krzywd, nawet jeśli jego
sprawca otrzymał przebaczenie. Obowiązek naprawienia
krzywd dotyczy również przewinień popełnionych wobec
dobrego imienia drugiego człowieka. Naprawienie krzywd –
moralne, a niekiedy materialne – powinno być ocenione na
miarę wyrządzonej szkody, jest ono obowiązkiem sumienia.”
Podobnie traktuje ten problem artykuł 1459.
Bywa tak, że krzywda jest wyrządzona na skutek
złego prawa i jego zastosowania w stosunku do licznej rzeszy
obywateli, ale spowodowana przez władzę reprezentowaną
z ramienia jakiejś partii lub koalicji partii. Wówczas
odpowiedzialność karna powinna dotyczyć głównie grupy
osób formalnie sprawującej władzę wykonawczą lub
ustawodawczą, ale materialnie powinna być rozszerzona
na wszystkich członków danej partii lub ugrupowania. Gdyby
tak rzeczywiście to było zastosowane, sądzę, że bardzie
przewidująco, rozsądkowo i ostrożnie sprawowane byłyby
czynności samorządowe lub rządowe. Obecnie korzysta
się z tego, że można obiecywać, przyrzekać, a nawet
podpisywać zupełnie niefrasobliwie bardzo poważne
zobowiązania, wiedząc, że w systemie makropolityki
uniknie się nawet najmniejszej odpowiedzialności i kary
wbrew ogólnemu poczuciu sprawiedliwości.
O obowiązkach obywatela, zwłaszcza osoby
wierzącej, katolika, względem swego kraju mówi wyraźnie
artykuł 2239 KKK: „Obywatele mają obowiązek przyczyniać
się wraz z władzami cywilnymi do dobra społeczeństwa
w
duchu
prawdy,
sprawiedliwości,
solidarności
i wolności. Miłość ojczyzny i służba dla niej wynikają
z obowiązku wdzięczności i porządku miłości.” Jednym
z takich podstawowych obowiązków jest właściwy, zgodny
z sumieniem i dobrym rozeznaniem przez niezaburzony
rozum wybór swych przedstawicieli do najwyższych
urzędów w państwie. Niestety ludzie są zmęczeni trudnymi
warunkami życia, nachalną, destrukcyjną propagandą oraz
szkodliwymi aktami prawnymi, które odstraszają od udziału
w życiu publicznym. Sądzę, że nie byłoby sprawy JOW-ów
(jednomandatowych okręgów wyborczych), gdyby próg
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wyborczy, obecnie pięcioprocentowy, był znacznie niższy
i przepisy o rejestracji komitetów były łagodniejsze. Nie
widzę powodów, by mniejsze grupy społeczne nie miały mieć
swych reprezentantów w parlamencie, gdzie ich głos byłby
w jakiś sposób słyszany bez potrzeby odzwierciedlania tego
w Internecie lub na ulicy. Odrzucanie głosów wielu tysięcy
obywateli jest dużą niesprawiedliwością. Innym skutkiem
obecnych przepisów prawnych jest duża obojętność na
sprawy życia społecznego i państwowego wyrażana choćby
w wieloprocentowej absencji wyborczej. Krótko i precyzyjnie
sformułował to redaktor Andrzej Turek w artykule pt. „ Czy to
był wybór rzeczywisty, czy tylko pozorny?” w czasopiśmie
Nowy Przegląd Wszechpolski (nr 1, 2015), pisząc lapidarnie
(s.7): „Główna masa polskiego społeczeństwa nadal śpi
bądź daje się wprost dziecinnie wodzić za nos”. Istotnie,
przerażający jest fakt, że wielu polskich obywateli (nie
chcę tu użyć słowa Polaków) jawnie i świadomie popiera
ugrupowania nie tylko wrogie religii, tradycji chrześcijańskiej,
ale po prostu przeczy podstawowym wartościom ludzkim
i normom moralnym.. Przykre to jest i bardzo bolesne,
i wymaga ogromnych zmian w układzie medialnym tak,
by pozytywne treści edukacyjne zmieniły obraz polskiego
społeczeństwa na bardziej ludzki i naprawdę szlachetny.
Wymaga to odpowiednich posunięć i zmian prawnych,
bo dotychczasowy styl życia zupełnie nie daje możliwości
pracy nad urobieniem wzorowej osobowości.
Niepokoi bardzo fakt zgłoszenia kandydatów
do parlamentu w bardzo młodym wieku, osób bez
większego przygotowania nie tylko zawodowego, ale także
administracyjno-państwowego. A zupełnym kuriozum
jest to, że poza niewielką barierą wieku do senatu może
kandydować nawet osoba bez żadnego wykształcenia.
W ten sposób senat staje się praktycznie niepotrzebnie (jak
twierdza niektórzy) rozszerzoną pierwszą izbą i nic więcej.
Jest tak i będzie tak dalej, jeśli nie wprowadzi się sumiennych
kryteriów takich, jak na przykład co najmniej wyższe
wykształcenie, długoletnie doświadczenie w samorządzie
lub administracji państwowej (z dobrym skutkiem) lub
sprawowana ważna funkcja urzędnicza wysokiego szczebla.
Wiem, że społeczeństwo zostało przyzwyczajone do tego,
że nawet najwyższe urzędy w państwie można pełnić nie
mając prawie żadnego wykształcenia albo –co już dobrze
– mając za sobą kiepski stopień uniwersytecki niższego
szczebla. To wszystko napawa smutkiem i mocno niepokoi.
Smutno mi Boże !
Artykuł 1888 KKK widzi potrzebę pracy nad
sobą jako główny element przyczyniający się do zmian
społecznych. Czytamy tam: „Trzeba odwoływać się
do duchowych i moralnych zdolności osoby oraz do
stałego wymagania jej wewnętrznego nawrócenia, by
doprowadzić do zmian społecznych, które rzeczywiście
służyłyby osobie”. Istotnie, bez ukierunkowania się całego
społeczeństwa na utrzymanie się w kręgu podstawowych
wartości etycznych nie może być mowy o naszym bycie
narodowym.
Rozpłyniemy się wówczas w nurcie
łatwego bezideowego życia w międzynarodowej masie
bez przyszłości z zanikiem pamięci o przeszłości i tego
co dały swą pracą i walką uprzednie pokolenia.

ѥ
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Tadeusz Gerstenkorn

TRYBUNAŁ
Czy stwierdzenie: „dwa plus dwa równa się cztery” – jest zgodne z Konstytucją ? Nie, nie jest zgodne,
bo narusza Artykuł 54 par. 1, który stwierdza, że „każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów
oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji”. Jeśli
zatem ktoś będzie twierdził, że 2+2=5 lub 2+2=3, taką
tezę rozpowszechniał i stosował w praktyce, to wszystko
w porządku ?Nawet gdyby były jakieś zarzuty, to może
twierdzić, że jest to niezwykła twórczość artystyczna, a
swobodę tej twórczości zapewnia Art. 73 Konstytucji.
Prawo, jeśli nawet przyjąć, że jest dyscypliną naukową, to jest włączane do tak zwanych „nauk miękkich”
(ang. soft sciences), to znaczy operujących terminami
języka potocznego trudnymi do precyzyjnego zdefiniowania, a co za tym idzie – dającymi możliwość różnych
interpretacji. Stale natrafiamy na informacje o „bublach”
prawnych lub konieczności wyjaśnienia przez odpowiednie instancje prawne, co raz wyższego szczebla, jak należy rozumieć sformułowania użyte w tekście danej ustawy lub rozporządzenia. Nie znaczy to, że sprawa na tym
się kończy, bo po pewnym czasie i przy innych okolicznościach następują zgoła inne interpretacje.
Przykładem takiego, jak się dzisiaj mówi, eventu
(iwentu, z angielskiego – wydarzenia) jest sprawa dyskutowanego od pewnego czasu w mediach uboju rytualnego, inaczej koszernego (z języka jidysz: koszerny, tj.
rytualnie czysty; hebr.: właściwy, odpowiedni). Już wiele
miesięcy temu środowiska społeczne (zwłaszcza obrońcy praw zwierząt) nagłaśniały sprawę uboju rytualnego
jako niehumanitarnego, niezgodnego z odczuciami na
sytuację zwierząt rzeźnych. Dzięki rozlicznym i głośnym
protestom doprowadzono do wydania słusznego zarządzenia o zakazie tego typu postępowania wobec zwierząt, mimo wyraźnego i ostrego sprzeciwu religijnych
środowisk żydowskich i muzułmańskich. W Gazecie Wyborczej, bodajże w marcu (nie pamiętam dokładnej daty)
ukazał się obszerny artykuł wskazujący, że pewne nakazy
religijne, sprzeczne z postępowaniem humanitarnym, nie
mogą być respektowane i wydanie zarządzenia należy
uznać za słuszne, choć powoduje ono pewne ujemne
reperkusje (reakcje) ekonomiczne, tzn. ograniczenie lub

brak eksportu na wschodnie rynki religijne.
W roku 2014 pojawiły się perturbacje handlowe z eksportem do Rosji różnych produktów w związku
z nałożonymi na nią sankcjami i wykonaną akcją odwetową z jej strony. Wywołało to bardzo poważne kłopoty
biznesowe także w branży mięsnej. Podniesiono na nowo
problem uboju rytualnego i wystąpiono do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie tej kwestii.
Na początku grudnia 2014 r. Trybunał ogłosił
orzeczenie, że wydane uprzednio zarządzenie o zakazie uboju rytualnego nie jest zgodne z Konstytucją RP,
co oczywiście ucieszyło środowiska handlowe i religijne
określonego typu, a zasmuciło obrońców praw zwierząt.
Trzeba zauważyć, że wyrok Trybunału nie był jednogłośny. Kilku sędziów zgłosiło votum separatum. Jest to dla
mnie zupełnie zrozumiałe, bowiem Artykuł 40 Konstytucji stanowi, że „nikt nie może być poddany torturom, ani
okrutnemu, nieludzkiemu traktowaniu”. Co prawda, prawo
to odnosi się do człowieka, ale każdy chyba przyzna, że
cierpienia człowieka i zwierzęcia są porównywalne. Ubój
koszerny był stosowany od dawna, bowiem w owych czasach nie znane były techniki, które – obecnie stosowane
– nie powodują dodatkowych i niepotrzebnych cierpień
zwierzęciu.
Orzeczenie Trybunału przyjąłem z dużym zdziwieniem, tym bardziej, że było ono – mimo woli – pewnym
ukłonem pod adresem środowisk handlowych i, w poczuciu wielu, poddaniem się ich presji. Zdaję sobie sprawę,
że właściwie prawie każdy problem można rozpatrywać
także pod kątem prawnym, ale tam, gdzie są brane pod
uwagę zagadnienia etyczne (chyba że o kardynalnym
znaczeniu jak kara śmierci) lub typowo fachowe, określonego typu, lepiej jest, jeśli prawo wysokiego szczebla
tych spraw się nie tyka. Dochodzi przecież niekiedy do
żenujących rozstrzygnięć (głośno było o tym w mediach
w związku z ustaleniami w UE), że ślimak jest rybą, a banan lub ogórek musi mieć odpowiednią krzywiznę.
Nie wiem, czy symboliczna waga sprawiedliwości
nie zaczęła się u nas mocno chybotać. Wolę jednak matematykę. W niej nadal 2+2 = 4.
ѥ

Tadeusz Gerstenkorn

ZGODNIE Z PROCEDURĄ
Niejednokrotnie zdarza mi się natrafić na artykuły
lub audycje w radiu lub telewizji omawiające pewne wydarzenia często niezbyt szczęśliwe, które miały przebiegać, jak to określano, „zgodnie z procedurą”
Czymże jest owa procedura kształtująca nieraz
nasze życie. Procedura to zbiór norm określających jakieś
działanie lub postępowanie, ale także: samo działanie lub
postępowanie według tak określonych zasad. Można tu
jeszcze dodać prawnicze rozumienie tego słowa jako
czynności sądu związane z prawną kwalifikacją sprawy,
jak na przykład procedura karna.
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Przyjmując powyższe określenia zgadzamy się
na ogół z tym, że postępowanie według proponowanych
procedur w życiu zbiorowym jest w zasadzie pożyteczne
i często jest nie tylko zalecane, ale nawet wymagane lub
wykonanie pod pewnymi rygorami konieczne.
Co do tego jest zapewne powszechna zgoda, że
wszelkie normy nie są w stanie uchwycić wszelkich przejawów życia i dać zalecenia zachowań w każdym możliwym przypadku. I tu mądry prawodawca zalecałby chyba
posłużenie się rozumem oraz pewnym doświadczeniem
życiowym ułatwiającym decyzję w pewnych szczególnych
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przypadkach, w których rygorystyczne zastosowanie się
do wymagań procedury może prowadzić nawet do bardzo
poważnych konsekwencji z utratą życia włącznie.
Podam przykład wydarzenia, które opisywała gazeta. Z autobusu wysiadła dziewczynka, ale nie zdążył
tego uczynić jej dziadek. Drzwi zatrzasnęły się i autobus ruszył. Dziewczynka przerażona, że została sama,
zaczęła biec za autobusem. Ten – zgodnie z procedurą
– zatrzymał się dopiero na następnym przystanku. Odległość znaczna, zwłaszcza dla dziecka. Dobrze, że się nie
potknęła, nie upadła, nie rozbiła, i że nikt jej nie najechał.
Ale było groźnie i mogło być nieszczęście. Wystarczyło
trochę rozsądku i zatrzymanie pojazdu w bezpiecznym
miejscu. Drugi trochę podobny przykład. Krańcówka autobusu. Rusza o wyznaczonej porze. Pięć metrów od autobusu dochodzący stary człowiek z laską. Kierowca nie
czeka paru sekund, ani nie zatrzymuje pojazdu kilka metrów od przystanku, choć na ulicy pusto, nie ma najmniejszego zagrożenia. Postępowanie zgodne z procedurą,
ale czy zgodne z poczuciem człowieczeństwa i odruchu
współczucia.
Inny przykład ze sfery tak zwanej służby zdrowia. Do Instytutu Stomatologii zgłasza się starszy pacjent
(nie pierwszy raz). Uzgadniał wizytę telefonicznie. Miała
być o godzinie 11:45. Był o 11:35. Okazuje się jednak,
że w rejestrze gabinetu jest zapisany na godzinę 10:45.
Badanie przepada, choć tak naprawdę nie wiadomo prze-

cież kto zawinił. Przyjęcia pacjentów tylko do godziny 12.
Było więc jeszcze 25 minut. Można było choćby się spytać, czy jest jakaś pilna sprawa, coś doradzić. Do tego nie
potrzeba godziny czasu, lecz trochę empatii, wyjścia naprzeciw drugiemu człowiekowi – zwłaszcza w lecznictwie.
To pacjent ceni i tego oczekuje. Jeśli wszystko zamkniemy
w sztywne procedury, to życie stanie się piekłem już tu na
ziemi. Niedawno prasa donosiła o tragicznym wydarzeniu
przed szpitalem, gdy – podobno zgodnie z procedurą –
nie udzielono ciężko choremu pomocy i zmarł.
Z podanych przykładów nie należy wyciągać pochopnych wniosków, że procedury sa niepotrzebne lub ze
można je dość swobodnie interpretować lub nie wykonywać według zaleceń. Mam tu na myśli zwłaszcza procedury związane z czekającymi nas głosowaniami-wyborami.
Jak mieliśmy okazję tego doświadczyć niedopilnowanie
wykonania ważnych procedur doprowadziło niedawno do
kompromitujących błędów i uchybień skutkujących bardzo poważnie na wiarygodności wyników wyborów. Należy więc domagać się, aby procedury były jasne i poprawnie skonstruowane, ale też aby ich właściwe wykonanie
nie budziło wątpliwości. Tego przecież wymaga sprawiedliwość, uczciwość i zwykłe poczucie obywatelskie. Nie
znaczy to, że mamy w komisjach spotykać marsowe, kamienne twarze i brak pomocy, gdyby była ona potrzebna.
Wszystko zależy od człowieka. Bądźmy nim!
Okażmy, że jesteśmy Polakami !
ѥ

Tadeusz Gerstenkorn

MANIPULACJA WCIĄŻ AKTUALNA
Aby stwierdzić, że manipulacja jest stale żywa,
trzeba najpierw zaznajomić się dobrze ze znaczeniem tego
obecnie często używanego terminu.
Są trzy podstawowe interpretacje. Najczęściej przez
manipulację rozumiemy nieuczciwe wpływanie na cudze poglądy lub działania; może to też być naginanie, przeinaczanie faktów w celu osiągnięcia własnych korzyści, na przykład
jakiejś partii. Zbliżone do tego rozumienie manipulacji to tendencyjna interpretacja faktów lub danych (statystycznych)
w celu udowodnienia własnej tezy, zazwyczaj nieprawdziwej.
Jako przykład może tu służyć posługiwanie się wybiórczo
pewnymi danymi statystycznymi, aby twierdzić, na przykład,
że następuje trwały wzrost gospodarczy.
Trzecie znaczenie słowa manipulacja, w tym artykule nieistotne, to ręczne wykonywanie jakichś prac lub
czynności, szczególnie precyzyjnych lub skomplikowanych.
Mając to na myśli mówimy na przykład o manipulacji przy
naprawie zegarka lub komputera.
Pochodne od manipulacji słowo to manipulant, czyli
człowiek podstępny, przebiegły, sterujący działaniami innych
ludzi, stosujący naginanie faktów dla wygodnego dla siebie
interpretowania jakieś tezy. Słowo manipulator ma też znaczenie techniczne jako urządzenie do zdalnego sterowania
pewnymi przedmiotami. Oczywiście istnieje także czasownikowa forma rozważanego słowa. Manipulować to nieuczciwie wpływać na cudze poglądy lub działania w celu osiągnięcia pewnych korzyści. Mamy wówczas na myśli takie
właśnie oddziaływanie na słuchaczy radia, widzów telewizji,
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czyli niecne wpływanie na opinię publiczną.
Słowo manipulacja przyszło do nas, jak sądzę, z języka francuskiego, ale jego rodowód jest łaciński. Manipulus
to wiązka, garść, naręcze (manus – ręka), ale także manipuł,
czyli mały oddział wojska rzymskiego (ok. 60 do 120 żołnierzy), to jest jedna trzecia kohorty. Być może moja interpretacja jest błędna, ale wydaje mi się, że termin ten wziął się
stąd, że jako „sztandar” takiego oddziału służyło w owym
czasie naręcze, np. siana, noszone na jakimś drzewcu.
Nawiązując jednak do współczesności trzeba przyznać, że
nieobcy jest nam w życiu ten termin. Manipulacja stała się
poniekąd profesją, zawodem niektórych osobników, których
trudno nazwać nawet pseudodziennikarzami lub politykami.
Z tego powodu manipulacja jest poddawana skrupulatnym
badaniom naukowym, aby przedstawić społeczeństwu zagrożenia płynące z jej uprawiania. W Polsce znane są dobre
prace na ten temat ks. biskupa dr. Adama Lepy. Warto zajrzeć do tych książek i dużo się z nich nauczyć. W Stanach
Zjednoczonych Ameryki było głośno przed paru laty o pani
Noam Chomsky, profesor lingwistyki w Massachusetts Institute of Technology, gdzie uczyła w całym okresie swej kariery naukowej i gdzie utworzyła tzw. lingwistykę twórczą (generującą). Dała się poznać szerszej publiczności zarówno
w swym kraju jaki i za granicą poprzez swe zaangażowanie
intelektualne. Opracowała listę „Dziesięciu strategii manipulacji” uprawianych przez media. Jej celem było ukazanie
głównych zasad manipulacji dla uniknięcia przez społeczeństwo celów głównych manipulacji utrzymywania w nim igno-
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rancji i miernoty. Otrzymałem ten tekst droga elektroniczną,
a wkrótce opracowanie polskie (www.rak.salon24.pl/378960.
technika-manipulacja-w-polsce-na-przykladach). Nie wszyscy mają Internet i nie do wszystkich ten tekst dotarł. Tutaj
podaję zarys tego zagadnienia.
1. Strategia rozrywki (w tekście polskim: Odwróć
uwagę)
Pierwszorzędnym elementem kontroli nad społeczeństwem jest strategia odwrócenia uwagi społeczeństwa
od problemów dla niego ważnych. Polega ona na wprowadzeniu ciągłego potoku rozrywki lub nieistotnych informacji.
Zwłaszcza strategia rozrywki jest niezbędna dla powstrzymania zainteresowania się przez społeczeństwo sprawami ważnymi w obrębie nauki, gospodarki, psychologii, czy
nawet cybernetyki. W internetowym tekście polskim dano
tu jako przykład nagłaśnianie przez media akcji Orkiestry
Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka.
2. Stworzyć problemy, po czym zaproponować
rozwiązanie
Metoda ta jest także określana jako „problem –reakcja – rozwiązanie”. Najpierw stwarza się problem w taki
sposób, aby wzbudzić pewną reakcję społeczeństwa tak,
by ono dobrowolnie samo zaakceptowało proponowane mu
zmiany i rozwiązanie. Przykład: zezwala się na pewne nawet
krwawe zamieszki uliczne w taki sposób, aby społeczeństwo
prosiło o zwiększenie praw bezpieczeństwa z ograniczeniem
prawa do wolności. W tekście polskim jako przykład podaje
się zgodę na przyjazd do Polski grupy niemieckich lewaków
dla wywołania zamieszek przy obchodach Święta Niepodległości, aby później mieć pretekst w ograniczeniu Prawa
o Zgromadzeniach.
3. Strategia stopniowania
Aby stworzyć atmosferę zaakceptowania czegoś,
co jest ogólnie nieakceptowane, należy (wystarczy) zastosować stopniowanie ukazywania tego problemu nawet w długim okresie czasu, ale w dobrym naświetleniu. Jako przykład
podaje się tu zjawisko stopniowego wprowadzania ideologii
neoliberalizmu z postępującym zubożeniem, zaniżaniem
płac, a wzrostem czasu lub niedogodności pracy. W naszych
polskich warunkach dobrze to ilustruje zręczne ograniczanie
praw pracowniczych, związków zawodowych; tłumaczone
było przez stopniowe wprowadzenie. Jednak dość szybko
zaczęły powstawać ogromne różnice w poziomie płac i zarobkach od głodowych do niebotycznych.
4. Strategia odwlekania zmian
Strategia jest niezwykle chytra, bo polega na tym,
aby uzyskać akceptację dla decyzji niepopularnej, ale ukazanej jako „bolesna, ale konieczna”. Aby uzyskać zgodę społeczną, ukazuje się problem jako realizowany w pełni dopiero w przyszłości. Chodzi tu o znany psychologiczny chwyt,
że łatwiej zaakceptować przyszłą ofiarę niż natychmiastową.
Zakłada się przy tym, że społeczeństwo ma naiwną tendencję mieć nadzieję na lepsze jutro, i że nieprzyjemnego zjawiska może jednak uda się w przyszłości uniknąć. W internetowym tekście polskim podaje się słusznie jako przykład
stopniowe przedłużenie wieku emerytalnego aż do finalnych
67 lat.
5. Zwracać się do społeczeństwa jak do małego
dziecka
Znaczna część publicystyki, przeznaczona do szerokiego odbiorcy, używa w dyskursie, argumentacji lub aluzji
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tonu szczególnie infantylnego, często bliskiego formie głupawej, tak jakby odbiorca był małym dzieckiem lub osobą
niedorozwiniętą umysłowo. Zakłada się więc, że jeśli się będzie mówić tak jak do dzieci, to i reakcja społeczna będzie
podobna, to znaczy bezkrytyczna. W tekście polskim przytacza się tu znane nieodpowiedzialne wypowiedzi niektórych
polityków o znanych nazwiskach.
6. Skupić odbiorcę na emocjach, a nie na refleksji
Odwołanie do emocji jest klasyczną techniką dla
zniwelowania myślenia racjonalnego i zaniku krytycyzmu
u wielu osób. Ponadto posłużenie się emocjami pozwala na
otwarcie się drzwi dostępu do nieświadomości, przez którą
można wsączyć pewne idee, pragnienia, obawy, popędy lub
żądane zachowania. Jako przykład internauta podaje nagłaśnianie zupełnie jednostkowych przypadków nieobyczajności wśród duchownych i wyolbrzymianie tego zjawiska. Znane są również wypowiedzi o „dożynaniu watahy”, a ostatnio
rozważania o możliwości skorzystania z usług tak zwanych
„hejterów” specjalizujących się w Internecie w sianiu nienawiści lub niechęci (ang. hate – nienawiść, wstręt).
7. Utrzymywanie społeczeństwa w ignorancji
i przeciętności
Działania prowadzić w taki sposób, aby społeczeństwo nie było zdolne do zrozumienia techniki i metod używanych dla kontroli nad nim i jego zniewolenia. Jednym ze
sposobów jest wprowadzenie możliwie niskiego poziomu powszechnego nauczania do szkół. W Internecie podawane są
przykłady zbywania płytkimi wyjaśnieniami pozbywania się
przez Polskę rezerw finansowych, także walutowych oraz
rażący wypływ pieniądza z kraju.
8. Utwierdzić społeczeństwo w przekonaniu, że
dobrze jest być przeciętnym
Zarówno tekst obcy, jak i polski, przytacza jako
przykład wynoszenie na podium jako celebrytów pseudoartystów i aktorów operujących wulgarnym językiem.
9. Zamienić bunt na poczucie winy
Kazać wierzyć ludziom, że oni sami są odpowiedzialni za zło, które ich dotyka z powodu niedostatecznej pomysłowości (inteligencji), uzdolnień i okazywanego wysiłku.
Zamiast się burzyć przeciwko systemowi ekonomicznemu
i politycznemu ludzie powinni sami się oskarżać i źle oceniać.
Efektem tego jest zanik działania, a bez tego nie ma przemian lub rewolucji. Jako przykład takiej strategii podawane
są tu przypadki wmawiania nam o polskiej odpowiedzialności
za eksterminację Żydów i konieczność rekompensaty za to.
10. Starać się poznać ludzi lepiej niż oni sami są
zdolni to uczynić
Obecne techniki poznawania człowieka również od
strony psychicznej są bardzo zaawansowane i wykorzystywane naukowo na jego pognębienie. Jako przykład podaje
się wymyślnie sporządzane sondaże, które zniekształcają
rzeczywistość, a wpływają na nierozsądne decyzje członków
społeczeństwa.
Tak wygląda manipulacja dzisiaj.
A jutro ?
Dzisiaj to tylko wczoraj
przesunięte w czasie
Wczoraj to dzień dzisiejszy,
który mam jeszcze w zapasie
Hanna G. Adamkiewicz
ѥ
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Stanisław Stojanowski - Han

NARODOWIZM
Gdybyśmy chcieli znaleźć w słowniku lub encyklopedii słowo „narodowizm” to go nie znajdziemy, chociaż nie jest to wyraz nowy. Bywał używany przed II wojną
światową, co prawda bardzo rzadko, ale nie można go
uważać za neologizm, za wyraz zupełnie nowy i nieznany.
Został on zdominowany, niejako przytłumiony terminem
„nacjonalizm”, który w tamtym czasie był pojęciem pozytywnym, pozbawionym szowinistycznych naleciałości,
rozumianym, jako miłość do własnego narodu, lecz bez
wywyższania go w stosunku do innych narodów. Nie było
potrzeby powszechnego używania terminu, „narodowizm”
wtedy tożsamego z terminem „nacjonalizm” skoro termin
„nacjonalizm” oddawał istotę rzeczy i był pojęciem jednakowo, w sposób pozytywny rozumiany w całej Europie.
Niestety, po II wojnie światowej miała w Polsce (i nie tylko
w Polsce) miejsce manipulacja semantyczna, której istotą
była zmiana znaczenia pewnych słów między innymi słowa nacjonalizm. Słowu nacjonalizm nadano znaczenie takie, jakie miało dawniej słowo szowinizm, a słowo szowinizm zaczęło znikać z ogólnego obiegu informacji (Józef
Kossecki „Naukowe podstawy nacjokratyzmu”, Warszawa
2015, s.6). Stało się tak, dlatego, że po doświadczeniach
z hitlerowską odmianą niemieckiego szowinizmu (Nationalsozialismus) wszelki nacjonalizm w społecznej świadomości a nawet podświadomości zaczął się kojarzyć
ze zbrodniczym hitleryzmem (Józef Kossecki „Naukowe
podstawy nacjokratyzmu”, Warszawa 2015, s.6).
Dzisiaj takie słowa jak nacjonalizm, nacjonalistyczny, nacjonalista stały się pejoratywne i nie da się już
tego cofnąć. Dlatego słowa te należy pozostawić takimi,
jakimi są, bez ich spolszczania, z ich pejoratywnymi znaczeniami, a do określenia tego, co w ruchu narodowym
jest pozytywne i niedające się w żaden sposób skojarzyć ze współcześnie rozumianym nacjonalizmem należy
używać i upowszechniać polskie terminy: narodowizm,
narodowy, narodowiec. Pojęcia słów „narodowy”, „narodowiec”, „narodowizm” trzeba oderwać od pojęć „nacjonalistyczny”, „nacjonalista”, „nacjonalizm” po to, aby te
pierwsze mogły funkcjonować samodzielnie a nie zamiennie z tymi drugimi. Nie może być tożsamości między tymi
dwiema grupami słów, bo ich rozumienie stało się różne, więc należy je rozróżnić. Narodowizm w znaczeniu tu
proponowanym, owszem może być tożsamy z nacjonalizmem, ale tylko w przedwojennym rozumieniu słowa „nacjonalizm” natomiast w dzisiejszym rozumieniu jest jego
przeciwieństwem. O ile nacjonalizmowi w dzisiejszym
rozumieniu (dawniej dotyczyło to tylko szowinizmu) zarzuca się z jednej strony pogardę, nietolerancję i wrogość
do innych narodów, często z chęcią podporządkowania
ich sobie a z drugiej żądanie specjalnych przywilejów dla
własnego narodu o tyle narodowizm jest tego wszystkiego pozbawiony. Narodowizm postuluje suwerenny byt
każdego narodu, odrzuca jakiekolwiek podporządkowanie jednego narodu drugiemu narodowi i dowolnego
państwa innemu państwu. Owszem, dba o sprawy własnego narodu i lojalność wobec własnego państwa, ale
bez wyrządzania krzywdy innym narodom i państwom.
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Nie zgadza się na lichwę i wyzysk międzynarodowego
kapitału przywłaszczającego sobie efekty pracy państw
narodowych oraz postuluje, żeby każde państwo utrzymywało się z pracy rąk własnych obywateli. Narodowizmowi nie można zarzucić posiadania negatywnych cech
nacjonalizmu w dzisiejszym rozumieniu tego słowa a tym
bardziej szowinizmu. Narodowizm nie jest już dzisiaj nacjonalizmem. Jest pojęciem jak najbardziej pozytywnym
i wartościowym. Jego wprowadzenie do ogólnego obiegu
jest niezbędne ze względu na potrzebę określenia jednym słowem pewnej postawy społeczno – politycznej,
a może nawet pewnej pozytywnej formy ideologii, których
słowo „nacjonalizm” w sobie nie zawiera. Ten z lamusa
wyciągnięty wyraz, upowszechniony, będzie bardzo przydatny w politologii i w polityce, a ruchowi narodowemu
w Polsce pozwoli otrząsnąć się z niesłusznych zarzutów
uprawiania nacjonalizmu, który dzisiaj rozumiany jest jak
szowinizm. Zatem czas najwyższy obok pojęcia „nacjonalizm” postawić pojęcie „narodowizm” tak, aby oba pojęcia
funkcjonowały samodzielnie.
A tak na marginesie, w związku z tym, co tu
przedstawiono hitlerowski Nationalsozialismus należałoby tłumaczyć, jako „nacjonalistyczny socjalizm” a nie „narodowy socjalizm” jak to się obecnie dzieje.
Od początku istnienia polski ruch narodowy dążył do oparcia doktryny narodowej na naukowych podstawach. To dążenie zwieńczone zostało sukcesem. Powstał nacjokratyzm, który w polskim wydaniu opiera się
na czterech źródłach (Józef Kossecki „Naukowe podstawy nacjokratyzmu”, Warszawa 2015, s.7):
1. Polska tradycyjna myśl narodowa
2. Nauka społeczna Kościoła katolickiego
3. Synteza nauki porównawczej o cywilizacjach F. Konecznego z polską szkołą socjologiczną L. Petrażyckiego i H. Piętki
4. Polska szkoła cybernetyczna i polska cybernetyka społeczna
Nacjokratyzm jest doktryną nowoczesną, którego
domeną jest „postulat pełnej niepodległości zewnętrznej
i wewnętrznej dla wszystkich narodów. Istotą niepodległości zewnętrznej jest posiadanie własnego suwerennego
państwa, zaś niepodległości wewnętrznej realna możliwość skutecznego przeciwstawiania się kontroli ze strony
obcych kanałów wpływu.”(Józef Kossecki „Naukowe podstawy nacjokratyzmu”, Warszawa 2015, s.8)
Doc. Józef Kossecki autor książki pt.: „Naukowe
podstawy nacjokratyzmu” dopuszcza nazywanie nacjokratyzmu „naukowym nacjonalizmem”. Wydaje się jednak, że lepszym określeniem dla polskiej odmiany nacjokratyzmu byłaby nazwa „naukowy narodowizm”.
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Prezydent Andrzej Duda

PRZEMÓWIENIE W ONZ 27.09.2015
MOCNE słowa Dudy w ONZ: „Stwórzmy świat
oparty na sile prawa, a nie na prawie siły”
"Pokój i prawo - dwa słowa-klucze, dzięki którym jesteśmy w stanie zrozumieć i docenić rolę Narodów Zjednoczonych w ostatnich 70 latach historii świata. Pokój i prawo - dwa słowa, bez których nie sposób
wyobrazić sobie współistnienia narodów, grup etnicznych, wyznawców różnych religii... Pokój i prawo, pojęcia piękne, ważne, aczkolwiek nader kruche, o które
musimy dbać, które musimy bez ustanku pielęgnować.
My, Polacy, wiemy doskonale, że pokój nie jest dany raz
na zawsze [...] 1 września 1939 r. rozpoczęła się inwazja
nazistowskich Niemiec na moją ojczyznę. 17 dni później,
17 września 1939 roku otrzymaliśmy kolejny cios z drugiej
strony. Związek Radziecki napadł na Polskę i Polska zniknęła z mapy, ale Polacy są dumnym narodem i nie poddali się, bo ponad wszystko cenią sobie wolność i dlatego
do końca walczyli po stronie wolnego świata [...] Jedną
z pierwszych ofiar tamtej wojny było prawo międzynarodowe, kolejną - prawa człowieka"
"Jak zauważył papież Jan Paweł II, pokój i prawo
międzynarodowe są wewnętrznie ze sobą związane. Prawo sprzyja pokojowi. Niestety międzynarodowe traktaty
są nadal łamane, solenne zobowiązania – lekceważone,
a prawa człowieka nagminnie deptane [...] Powinniśmy
o tym stale przypominać, bo nie dość przypominania, że
prawo to podstawowa wartość i podstawowe narzędzie
do budowania pokoju na świecie. Żadne deklaracje przywódców państw, żadne obietnice i zaklęcia nie zastąpią
traktatów, konwencji i rezolucji. Żadne negocjacje za zamkniętymi drzwiami nie mogą także prowadzić do ich naruszenia, do ich złamania, do ich podeptania. Wszystkie
państwa powinny korzystać z przysługujących im praw na
równych zasadach."
"Polska, tak boleśnie doświadczona w okresie II
wojny światowej i przez ponad 40 letni okres opresji reżimu
komunistycznego jest szczególnie wyczulona na używanie siły w stosunkach między państwami, na stosowanie
agresji zbrojnej, na łamanie praw człowieka. Polska czuje
się więc w obowiązku przypomnieć, ze takie metody są
nie tylko niemoralne, nie tylko niezgodne z szeroko rozumianym humanizmem, ale przede wszystkim sprzeczne
z prawem międzynarodowym. Dlatego chciałbym powtó-
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rzyć z całą mocą. W sytuacji, kiedy państwo jakieś państwo dokonuje agresji, prowadząc swoja politykę zagraniczną przy pomocy faktów dokonanych, czołgów, rakiet
i bomb – społeczność międzynarodowa jest zobowiązana
do odrzucenia faktów powstałych w wyniku takich działań."
"Bojownicy tzw. Państwa Islamskiego niszczą
miejsca kultu, niszczą muzea. Wobec tych bestialskich
czynów społeczność międzynarodowa powinna podjąć
bardziej zdecydowane kroki."
"Zwracam uwagę na tych, którzy za walkę o prawdę płacą śmiercią lub uwięzieniem: dysydentów, blogerów,
dziennikarzy ujawniających zbrodnie i przestępstwa. Tym
ludziom należy zapewnić ochronę na wszystkich polach,
również prawną."
"Prezydent RP prof. Lech Kaczyński, występując
w tej sali w 2009 r., zwrócił uwagę że naruszenie integralności terytorialnej państw jest zawsze przyczyną konfliktów na skalę globalną. Dziś ja również, jako prezydent
Rzeczypospolitej, chciałbym w imieniu Polski wyrazić mój
sprzeciw wobec wizji świata zbudowanego na podstawie
stref wpływów i agresji ze strony tych, którzy dla własnych
korzyści i ambicji ignorują zapisy prawa międzynarodowego, niwecząc wspólny 70-letni wysiłek Narodów Zjednoczonych. W naszej części Europy zbyt dobrze znamy
koszty, jakie niesie ze sobą taka polityka. Zwłaszcza,
jeżeli brakuje zdecydowanej i solidarnej reakcji innych
państw w początkowym etapie agresji. Brak szacunku do
prawa międzynarodowego może być zarzewiem wojny,
gdy zaś wojna wybucha przestaje obowiązywać jakiekolwiek prawo. [...] To kolejne poważne wyzwanie dla świata
i Narodów Zjednoczonych. Coraz częściej dochodzi do
konfliktów, w których trudno zdefiniować działające strony. Konfliktów w których trudno odróżnić żołnierzy od cywilów."
"Stwórzmy świat oparty na sile prawa, a nie na
prawie siły - mówił Andrzej Duda."
Przemówienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy w ONZ (27 września
2015, New York, USA) w czasie 12 sesji plenarnej 70-tego Zgromadzenia Generalnego Organizacji Narodow Zjednoczonych
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W WARSZAWIE POWSTAŁO MUZEUM KATYŃSKIE
40 tysięcy dowodów zbrodni. Tyle zgromadziło Muzeum Katyńskie w Warszawie. Obiekt przeniesiono
właśnie do budynków wojskowej Cytadeli. Eksponaty,
zarówno te wojskowe, jak i cywilne, można oglądać na
2,5-półhektarowym terenie. 17 września, w 76. rocznicę
ataku ZSRR na Polskę, dokonano uroczystego otwarcia muzeum.

wyznania, regionu, z którego pochodzili, w sercu mieli wyrytą tę najważniejszą wartość — służbę Polsce — mówiła
z kolei Ewa Kopacz.
Muzeum Katyńskie powstało w 1993 r. i początkowo mieściło się w Forcie Czerniakowskim. Po 16 latach funkcjonowania zostało zamknięte m. in. w związku ze złym stanem
technicznym.

Prezydent Polski Andrzej Duda i premier Ewa Kopacz byli
głównymi gośćmi uroczystości.
— Czekały na nie pokolenia Polaków — mówiła Ewa Kopacz. — Dziś oddajemy hołd tym, którzy zginęli od zdradzieckiego strzału w potylicę, ale także tym, którzy pamięć
o Katyniu przenieśli przez lata komunistycznego kłamstwa.
— Dziękuję. Dziękuję w imieniu Rzeczypospolitej za to
wielkie dzieło utrwalania pamięci, ale także edukacji historycznej na przyszłość dla pokoleń Polaków — powiedział
podczas otwarcia Muzeum Katyńskiego prezydent Andrzej
Duda. I dodał, że zbrodnia katyńska musi być nazywana ludobójstwem. Oprócz prezydenta w uroczystościach
wzięli udział wicepremier i minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, inni przedstawiciele władz oraz członkowie Rodzin Katyńskich.

Nowa siedziba muzeum znajduje się w liczącym 2,5 ha
parku na terenie Cytadeli Warszawskiej. Na jego teren
wiedzie wykonana z bazaltu droga prowadząca na Plac
Apelowy.

Prezydent podziękował Rodzinom Katyńskim za niegasnącą pamięć o pomordowanych.
— Mimo cierpień, bólu, prześladowania, przechowaliście
pamięć przez najtrudniejsze lata, kiedy udawano, że zbrodni katyńskiej nie było, kiedy próbowano wmawiać kłamstwo
na temat Katynia — mówił Andrzej Duda i podkreślił, że
„to nie muzeum zbrodni, ale tych, na których te zbrodnie
popełniono”.
— Zostali zamordowani, bo byli polską elitą, tym, co jest
fundamentem narodu. Intencją zbrodni katyńskiej było
podcięcie korzeni, zniszczenie fundamentów narodu polskiego, zgładzenie autorytetów, aby rozpierzchli się tak, jak
dzieje się z wojskiem, gdy ginie dowódca — dodał.
Duda stwierdził, że Katyń należy nazywać „zbrodnią ludobójstwa”. Wyraził nadzieję, że nowa placówka stanie się
„miejscem narodowej pielgrzymki dla żołnierzy i młodzieży”.
Wcześniej zabrał głos Tomasz Siemoniak.
— Są sprawy święte dla Polaków, które wykraczają poza
normalny opis dziejów, wyznaczają naszą tożsamość. Ta
zbrodnia miała zniszczyć nasze państwo, Polska jest zobowiązana wobec tych ludzi, dlatego wojsko podjęło się
stworzenia tego muzeum i sfinansowało jego budowę —
mówił minister — strzałów w potylicę, ale także tym, którzy
pamięć o Katyniu przenieśli przez lata komunistycznego
kłamstwa. Warto zadać sobie pytanie, co było powodem,
że po agresji Związku Sowieckiego akurat ci ludzie musieli
stracić życie. Odpowiedź jest prosta — zapłacili życiem za
służbę Rzeczypospolitej, za to, że niezależnie od poglądu,
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Centralnym elementem Placu Apelowego jest tzw. Warta,
czyli ponad 90 grabów posadzonych w równych rzędach,
symbolizujących „wartę wojskową” pełnioną przed Muzeum.
Centralnie umieszczono dębowy krzyż z rdzeniem z ołowiu.
Na większej płycie przewidzianej na ołtarz polowy wyryto
cytat z wiersza Zbigniewa Herberta „Guziki” poświęconego
pamięci jego stryja, który zginął w Katyniu.
Muzeum Katyńskie to pierwsza w świecie placówka martyrologiczno-muzealno-badawcza dokumentująca zbrodnię katyńską, popełnioną na 22 tysiącach jeńców i więźniów przetrzymywanych w latach 1939-1940 w sowieckich
obozach i więzieniach. Zadaniem ekspozycji jest przedstawienie zbrodni katyńskiej za pomocą „specyficznych”
zabytków rzeczowych, m. in. relikwii wydobytych z dołów
śmierci — w Katyniu, Charkowie i Miednoje oraz licznych
dokumentów.
***
W Wilnie zbrodnię katyńską upamiętnia tablica pamiątkowa w kościele pw. św. Rafała, która została tu umieszczona
w 2008 roku z inicjatywy wileńskiego dziennikarza i publicysty śp. Jerzego Surwiły. Tekst na tablicy głosi: „Pamięci
tysięcy oficerów Wojska Polskiego, przedstawicieli inteligencji, obywateli Rzeczypospolitej, w tym pochodzących
z Litwy, zamordowanych przez NKWD w 1940 r. w Katyniu
i innych miejscach kaźni”.
Inne miejsce pamięci znajduje się w podwileńskiej Szkole
Średniej im. św. Jana Bosko w Jałówce. W kwietniu 2015
roku poświęcono tu tablicę pamiątkową ku czci ofiar zbrodni katyńskiej oraz katastrofy smoleńskiej.
Społeczność Mejszagoły upamiętniła zbrodnię katyńską,
umieszczając na cmentarzu urnę z ziemią katyńską. Urna
w postaci księgi, symbolizującej księgę ludobójstwa, ulokowana została pod granitową płytą znajdującą się w kwaterze wojskowej. Wyryto na niej słowa: „Ziemia z katyńskich
grobów. 1989 r.”
http://kurierwilenski.lt/2015/09/18/w-warszawie-powstalo-muzeumkatynskie/#imageclose-74347 [18.09.2015]
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PRZED 30 LATY ŚWIAT BYŁ INNY
Wiosną 1986 roku było tak pięknie – świat był
zielony, na placach bawiły dzieci, ciesząc się z promieni
słońca, w lasach Prypeci zwierzęta wychodziły ze swych
legowisk.
Ludzie zaczynali obrabiać ogródki. Cała przyroda budziła
się do życia. W jednej chwili cała ta idylla legła w gruzach
i sprawdził się wieszczy sen Zofii Rzewuskiej o „wielkim
pożarze, który strawi pół świata”…
Dla nikogo nie było tajemnicą, że elektrownie atomowe są
obiektami wojskowymi – fabrykami materiałów radioaktywnych na potrzeby wojskowe. Przy rozszczepieniu pierwiastka uranu w reaktorach elektrowni otrzymuje się pluton, który potem jest wykorzystywany do produkcji bomb
i głowic rakiet. Ponad 7 tys. głowic było wówczas na uzbrojeniu ZSRR. Fabryki wojskowe były również poligonami
doświadczalnymi. Dotyczyło to też elektrowni atomowych.
26 kwietnia 1986 roku na 4 bloku elektrowni
w Czarnobylu przygotowywano się do kolejnego eksperymentu. Uczeni chcieli zbadać jak zachowa się reaktor
w warunkach nagłego odłączenia chłodzenia. Miały w tym
przypadku zadziałać systemy awaryjne. Test miał wykazać, jak długo w sytuacji awaryjnej, po ustaniu napędzania
turbin generatorów parą z reaktora, energia ich ruchu obrotowego produkuje wystarczającą ilość energii elektrycznej
dla potrzeb awaryjnego sterowania reaktorem. Czas ten
potrzebny jest, by uruchomić system awaryjnego zasilania elektrycznego sterowania reaktorem – mały generator
elektryczny napędzany przez silnik spalinowy, a następnie
włączenie zasilania podstawowego. Lecz niestety, one
wymagają zasilania energią, której na miejscu nie da się
wyprodukować, tym bardziej że pozostałe bloki pracowały
na zasilanie Kijowa i innych miast. System energetyczny
ZSRR był połączony w jedną całość. Ale pech chciał, że
w najbliższej elektrowni, również atomowej, w Smoleńsku
doszło do awarii i częściowo została ona wyłączona. Ale
w planowej sowieckiej gospodarce plan był świętością nie
do ruszenia. Miał być eksperyment – musi być bez względu na nic.
Konstrukcja bloków jądrowych wykorzystywanych
w Czarnobylu nie była pozbawiona wad konstrukcyjnych
i technologicznych, przy których tego rodzaju eksperymenty w ogóle były niebezpieczne.
Reaktor miał zostać odłączony od sieci 25 kwietnia 1986.
Dzienna zmiana pracowników została uprzedzona o planowanych doświadczeniach i zapoznała się z odpowiednimi
procedurami.
O godzinie 23:04 25 kwietnia z dyspozytorni mocy
w Kijowie nadeszła zgoda na wyłączenie reaktora. To
opóźnienie było właściwie przyczyną katastrofy. Dzienna
zmiana w Czarnobylu, zaznajomiona z procedurami, dawno już zakończyła pracę. Zmiana popołudniowa szykowała
się do odejścia, a nocna, która rozpoczynała pracę o północy, miała przejąć kontrolę reaktora już w trakcie eksperymentu. Zespół ekspertów również odczuwał zmęczenie
bezczynnym oczekiwaniem od rana, a przekazane im opisy procedur pełne były ręcznych poprawek i skreśleń.
No i stało się. Poprzez nieudolne prowadzenie procedur
i wady konstrukcyjne mechanizm wprowadzający pręty
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kontrolne do rdzenia nie zadziałał zgodnie z przywidywaniami. Jeszcze gorsze skutki miała sama wadliwa konstrukcja prętów. Ich końcówki wykonane były z grafitu i wbrew
zamierzeniu przyspieszały reakcję łańcuchową. W efekcie,
zamiast wygasić reaktor, spowodowały nagły wzrost mocy.
Gwałtowny wzrost ciśnienia pary wodnej w reaktorze o godzinie 01:24 26 kwietnia, w 20 sekund po rozpoczęciu eksperymentu, doprowadził do pierwszej eksplozji pary, która
wysadziła ważącą 2 tys. ton osłonę stalowo-ołowiano-betonową pokrywającą reaktor. Do atmosfery trafiło wszystko
– kilka ton prętów uranowych, grafitowych, cyrkonowych
i beton z konstrukcji reaktora. Wszystko to w temperaturze
około 3000°C. Przez kolejnych 9 dni wszystko to płonęło
i uwalniało do atmosfery całą gamę izotopów promieniotwórczych. Ten radioaktywny pył wiatr roznosił po całej Europie.
Przyległa okolica zmieniała się w pustynię,
a zielone lasy sosnowe wokół elektrowni poczerwieniały.
Władze ZSRR naturalnie starały się ukryć fakt katastrofy. Przeprowadzono natychmiastową ewakuację miasta
Prypiat’ – zamieszkałego przez obsługę elektrowni. Pożar starano się gasić własnymi siłami, chociaż poziom
radioaktywności terenu był tak wysoki, że nie dawał się
zmierzyć istniejącymi urządzeniami. Te obliczone były
na „normalne” warunki i brakowało im skali na wypadek tego rodzaju awarii. Na pierwszy ogień – dosłownie w ogień – rzucono straże pożarne z samej Prypeci, Kijowa i później ściągano je z innych miast Ukrainy.
Pierwsza zaalarmowała Szwecja. Ich urządzenia odnotowały niebywały wzrost poziomu radioaktywności. Analizując kierunek wiatrów z ostatnich dni jednoznacznie wskazały na awarię na terenie ZSRR. Później zaczął mówić
o tym cały świat.
Bezpośrednio w wyniku katastrofy zmarło 31 osób,
ponad 200 zachorowało na chorobę popromienną, a z otaczających elektrownię terenów w promieniu 30 km ewakuowano ponad 350 tys. ludzi, tworząc strefę ochronną.
Elektrownia atomowa w Czarnobylu, pomimo prowadzonych działań uszczelniających na 4 reaktorze pracowała
do 2000 r. Według naukowców z Komitetu Naukowego Narodów Zjednoczonych ds. Skutków Promieniowania Atomowego, katastrofa miała znacznie mniejsze rozmiary, niż
od lat głoszą media. Wszystkie badania radiometryczne
potwierdzają, że silnie skażony obszar w okolicach elektrowni ma powierzchnię zaledwie pół kilometra kwadratowego. Dawki promieniowania, jakie otrzymały matki będące w ciąży, były znacznie mniejsze od tych, jakie w ułamku
sekundy otrzymały kobiety w Nagasaki i Hiroszimie, a jednak w Japonii nie odnotowano zwiększonej ilości urodzeń
dzieci z poważnymi wadami genetycznymi.
A jednak po 30 latach trwa rozwój chorób genetycznych i różnorodnych anomalii – to pokolenie urodzone po katastrofie obecnie ma swoje dzieci. Lecz statystyki
tego już nie wiążą z wydarzeniami 26 kwietnia 1986 roku
w Czarnobylu.
ѥ

PRZEGLĄD
Jakub Osiński

SZKOŁA LWOWSKO-TORUŃSKA
Przyjęło się mówić, że trzon utworzonego
w 1945 r. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
stanowili naukowcy związani przed wojną z Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie. Nie jest to jednak
stwierdzenie do końca zgodne z prawdą. Na kadrę
nowo powstałej uczelni składali się bowiem badacze
pochodzący ze wszystkich bodajże ośrodków akademickich przedwojennej Polski. Gros z nich pochodziło również ze Lwowa – w tym niekwestionowani
założyciele toruńskiej polonistyki: prof. Eugeniusz
Kucharski (1880-1952) i jego wychowanek, prof. Artur
Hutnikiewicz (1916-2005), których sylwetki niewątpliwie warto dziś przypomnieć.

snym Wydziale Filozoficznym). Wśród jego nauczycieli
z okresu studiów wspomnieć należy także o: Kazimierzu
Twardowskim, Wilhelmie Bruchnalskim, Ludwiku Bernackim, Bronisławie Gubrynowiczu czy Wiktorze Hahnie –
najznamienitszych znawcach literatury w tamtym okresie.
Po studiach profesor podróżował po Francji i Włoszech,
gdzie prowadził badania nad teatrem i dramatem. W 1909
roku na podstawie dysertacji Romantyzm w komediach
Fredry uzyskał stopień naukowy doktora. Kolejne lata
to trudny dlań okres pracy zarobkowej nauczyciela (we
Lwowie, Tarnopolu i Stanisławowie). Mimo to w 1921 r.
udało mu się uzyskać habilitację (Fredro a komedia obca.
Stosunek do komedii włoskiej), a w rok po śmierci Jana
Kasprowicza objąć Katedrę Literatury Porównawczej
UJK (1927). Funkcję tę sprawował aż dowybuchu wojny.
W czasie okupacji prowadził natomiast we Lwowie tajne
komplety.
Nie chcąc pozostawać w okupowanym przez sowietów Lwowie, postanowił przenieść się do Torunia. Wiązało się to z jego rodzinną tragedią – w trakcie podróży
zmarła jego żona, dwaj synowie zaś postanowili pozostać
na emigracji. Na UMK prof. Kucharski objął Katedrę Teorii Literatury i Literatury Porównawczej (na ówczesnym
Wydziale Humanistycznym). Aktywnie działał także w lokalnym środowisku naukowym, pełniąc chociażby funkcję
przewodniczącego toruńskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Dzięki niemu do Torunia trafiło wielu jego dawnych uczniów, a wśród nich
późniejszy profesor, Artur Hutnikiewicz.

Prof. Eugeniusz Kucharski
68 lat temu, w 1946 r., o tej porze roku do Torunia przybył prof. Eugeniusz Kucharski. Był to uczony niezwykle zasłużony dla nauki o literaturze, którego
zainteresowania obejmowały niemalże całe jej dzieje.
W szczególności zaś profesor skupiał się w swych pracach na twórczości Aleksandra Fredry – po dziś dzień nie
było chyba tak znakomitego fredrologa. Stąd też swego
czasu głośno było o jego polemice z Tadeuszem Żeleńskim (Boyem). Zajmowały go też problemy teorii literatury,
którym poświęcał się w późnym okresie swojej działalności naukowej.
W latach 1902–1906, pod kierunkiem prof. Romana Pilata, prof. Kucharski studiował polonistykę i romanistykę na Uniwersytecie Jana Kazimierza (na ówcze-
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Prof. Artur Hutnikiewicz
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Prof. Hutnikiewicz do dziś uchodzi za najwybitniejszego znawcę życia i twórczości Stefana Żeromskiego, choć jego horyzonty badawcze były o wiele szersze.
Filologię polską i klasyczną ukończył w 1934 roku na UJK.
Wtedy też został asystentem w Katedrze Literatury Porównawczej lwowskiej uczelni. Karierę młodego badacza
przerwała wojna. W 1945 r. Hutnikiewicz został nauczycielem w Wałczu, skąd rok później przybył do Torunia na
zaproszenie prof. Kucharskiego. Doktoryzował się w 1948
r. (Forma motywacyjna w kompozycji powieści Żeromskiego), habilitował zaś w r. 1956 (Żeromski i naturalizm).
Wtedy też został Kierownikiem Zakładu Literatury XX w.
(później Zakładu Historii Literatury, w końcu zaś Młodej
Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego). Nie chcąc
podporządkować się doktrynie marksistowskiej, zgłębiał
twórczość do tej pory zapomnianego pisarza fantastyki
– Stefana Grabińskiego. Był wychowawcą kilku pokoleń
toruńskich polonistów, wypromował dziesiątki magistrów
i doktorów, spośród których wielu ma dziś tytuły profesorskie. Nie brak zatem kontynuatorów i dzieła uczonego.
Prace jego z zakresu historii literatury do dziś są niezwykle cenione w środowisku literaturoznawczym. Wystarczy

wspomnieć, że podręcznik prof. Hutnikiewicza do Młodej
Polski (z serii Wielka Historia Literatury Polskiej) jest obowiązkową pozycją na liście lektur dla każdego studenta
polonistyki. W poczet zasług profesora należy włączyć
także utworzenie Gimnazjum i Liceum Akademickiego
w Toruniu, działających przy UMK. Szkoła ta kontynuuje
tradycje przedwojennego Gimnazjum im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich w Wilnie, dziś zaś jest jedną z najlepszych
w Polsce. Powstała w 1997 r. dzięki zaangażowaniu wielu
pracowników naukowych UMK, w tym właśnie prof. Hutnikiewicza. W 2002 roku otrzymał on honorowe obywatelstwo Torunia.
Obaj profesorowie spoczywają dziś na toruńskim
Cmentarzu św. Jerzego, jednak pamięć o nich, szczególnie w środowisku naukowym, jest wciąż żywa. Byli oni
świadectwem więzi łączących UMK ze Lwowem – dziś już
rzadko zauważanych. Niemniej nie można zapominać, że
toruńska polonistyka narodziła się właśnie we Lwowie.
„Kurier Galicyjski” 29 sierpnia-15 września 2014, nr 16 (212), s. 21.
www.kuriergalicyjski.com

ѥ

Ks. Witold Józef Kowalów

Z WOŁYNIA
Drodzy Wołynianie! Drodzy Przyjaciele!
Witam serdecznie na stronie głównej „WOŁANIA Z WOŁYNIA”.
Od 1997 roku Ośrodek „Wołanie z Wołynia” zajmuje się publikowaniem książek wydawanych przez „Wołanie z
Wołynia” – pismo religijno-społeczne ukazujące się na Ukrainie od 1994 roku. Wokół pisma skupionych jest kilka osób,
które wzięły na siebie trud dokumentowania najnowszej historii i ukazywania aktualnych problemów Kościoła Katolickiego na Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem Wołynia i diecezji łuckiej. Zainteresowania naszej redakcji obejmują także: sytuację wierzących w społeczeństwach krajów postsowieckich, kontakty katolicko-prawosławne, wysiłki
ekumeniczne, stosunki polsko-ukraińskie, kultura i osiągnięcia myśli filozoficznej Ziemi Wołyńskiej, wybitni Wołynianie.
Równocześnie z pismem ukazuje się seria wydawnicza: Biblioteka „Wołania z Wołynia”. W latach 1997-2005 wydaliśmy
45 książek.
Nasze strony dotyczą Ziemi Wołyńskiej, jej historii i dnia dzisiejszego. Będziemy dumni, gdy chociaż po części przybliżymy Wam duchowy świat Wołynia.
Zapraszamy do współpracy! Prosimy o wszelkie teksty dotyczące Wołynia.
P.S. Zapraszam również do odwiedzenia innych stron:
„Bp Adolf Piotr Szelążek”
http://adolf.blox.pl/html
„Dziennik pisany nad Horyniem”
http://ostrog.blox.pl/html/
„Goralenvolk”
http://goralenvolk.blox.pl/html
„Ks. Michał Stanisław Głowacki”
http://swietopelk.blox.pl/html
„Sługa Boży Ks. Władysław Bukowiński”
http://karaganda.blox.pl/html
„Lubieszów”
http://lubieszow.blox.pl/html
„Wołyński Słownik Biograficzny”
http://wolynskislownikbiograficzny.blox.pl/html
ѥ
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Stanisław Stojanowski – Han

DRON ŚMIERCI WYLĄDOWAŁ
Pod koniec czerwca bieżącego roku media podały
informację, że z Frankfurtu nad Odrą wystartował zapowiadany wcześniej dron z zabronioną w Polsce aborcyjną
pigułką, który bez problemów wylądował tam gdzie zaplanowano – po polskiej stronie granicy w Słubicach. Nikt
temu nie zapobiegł, nikt go nie zestrzelił, chociaż były takie zapowiedzi. Była to jawna prowokacja i sprawdzanie
czy ta prowokacja wywoła w Polsce jakiś sprzeciw. Nie
wywołała. I znów jak za niemieckiej okupacji z niemieckiej strony, tym razem za sprawą niemieckich i holenderskich organizacji feministycznych przychodzi propozycja
zabijania polskich dzieci w najwcześniejszym stadium ich
rozwoju. Żeby nie być gołosłownym i pokazać jak to było
w tamtych okupacyjnych czasach przytoczę dwa cytaty
z tekstu ujawnionego w „Zeszytach Oświęcimskich” (nr
2/1958), w związku z procesem hitlerowskiego zbrodniarza SS-Brigadeführera Carla Clauberga.
Pierwszy cytat dotyczy ściśle obszaru Polski i wynika z dokumentu zatytułowanego „Sprawa traktowania
ludności byłych polskich obszarów z rasowo – politycznego widzenia” noszącego datę 25 listopada 1939 roku.
Oto on: „Opieka lekarska z naszej strony ma się ograniczyć wyłącznie do zapobieżenia przeniesieniu chorób
zakaźnych na teren Rzeszy. (…) Wszystkie środki, które
służą ograniczeniu rozrodczości, powinny być tolerowane
albo popierane. Spędzanie płodu musi być na pozostałym
obszarze Polski niekaralne. Środki służące do spędzania
płodu i środki zapobiegawcze mogą być w każdej formie
publicznie oferowane, przy czym nie może to pociągać za
sobą jakichkolwiek policyjnych konsekwencji. Homoseksualizm należy uznać za niekaralny. Przeciwko instytucjom i osobom, które trudnią się zawodowo spędzaniem
płodu, nie powinny być wszczynane policyjne dochodzenia. (…)”
Drugi cytat jest rozwinięciem powyższej koncepcji i zawarty jest w dokumencie dotyczącym Generalnego
Planu Wschodniego Reichführera SS z 1942 roku. Plan
ten dotyczył ludności podbitych terenów na wschód od
Niemiec i nie ma wątpliwości, że dotyczył także ludności
polskiej. Oto ten cytat: „Aby doprowadzić na wschodnich
terenach do znośnego dla nas rozmnażania się ludności,
jest nagląco konieczne zaniechanie na wschodzie tych
wszystkich środków, które zastosowaliśmy w Rzeszy celem podwyższenia liczby urodzin. Na terenach tych musimy świadomie prowadzić negatywną politykę ludnościową. Poprzez środki propagandowe, a w szczególności
przez prasę, radio, kino, ulotki, krótkie broszury, odczyty
uświadamiające itp. należy stale wpajać w ludność myśl,
jak szkodliwą rzeczą jest posiadanie wielu dzieci. Powinno się wskazywać koszty, jakie dzieci powodują, na to, co
można by zdobyć dla siebie za te wydatki. Można wskazywać na wielkie niebezpieczeństwa dla zdrowia, które
mogą grozić kobiecie przy porodzie itp. Obok tej propagandy powinna być prowadzona na wielką skalę propaganda środków zapobiegawczych. Przemysł produkujący
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tego rodzaju środki musi zostać specjalnie stworzony. Nie
może być karalne zachwalanie i rozpowszechnianie środków zapobiegawczych ani też spędzanie płodu. Należy
też w pełni popierać powstawanie zakładów dla spędzania płodu. Można wykształcić np. akuszerki lub felczerki
w robieniu sztucznych poronień Im bardziej fachowo będą
przeprowadzane poronienia, tym większego zaufania nabierze do nich ludność. Rozumie się samo przez się, że
i lekarz musi być upoważniony do robienia tych zabiegów,
przy czym nie może tu wchodzić w rachubę uchybienie
zawodowej lekarskiej godności. Należy również propagować dobrowolną sterylizację. (…)” Plan, z którego pochodzi ten cytat zawarty w „Zeszytach Oświęcimskich”
zalecał również, by na roboty przymusowe do Niemiec
wywozić przede wszystkim mężczyzn żonatych i kobiety
zamężne, gdyż w ten sposób rozbija się rodziny, co ma
wpływ na zmniejszenie przyrostu naturalnego. Zgodnie
z powyższym planem Hans Frank wydał Rozporządzenie
z dnia 9 marca 1943 roku o pełnej niekaralności aborcji
dokonywanych przez Polki i kobiety innych „niższych” narodów. Zwiększono natomiast kary za aborcję dzieci niemieckich aż do kary śmierci włącznie.
Powyższe cytaty można znaleźć nie tylko w „Zeszytach Oświęcimskich”, ale także w opracowaniu W.
Głębocki, K. Mórawski pt: „Kultura walcząca 1939-1945.
Z dziejów kultury polskiej w okresie wojny i okupacji.”
Warszawa 1985 oraz w książce autorstwa doc. Józefa
Kosseckiego pt: „Naukowe podstawy nacjokratyzmu”,
Warszawa 2015.
Jak widać hitlerowska polityka demograficzna
wobec podbitych narodów Europy wschodniej jest dzisiaj
w dużej mierze z powodzeniem głoszona i w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. Podobieństwa są widoczne. Obecnie jest ona nawet bardziej nachalna niż przed
laty, bo posługuje się przy tym dodatkowymi współczesnymi środkami społecznego przekazu - telewizją i internetem. I wszędzie w Europie panuje jakby ogólna atmosfera przyzwolenia na nią. Hitlerowskie Niemcy już dawno
upadły a ich demograficzna polityka już, jako neomaltuzjanizm trwa i jak wiadomo ma się dobrze. Organizatorki
akcji z dronem, różnego rodzaju feministki, propagatorzy
sztucznych poronień wszyscy, którzy popierają zabijanie
dzieci w ich najwcześniejszym stadium życia pewnie nie
wiedzą lub wiedzą i sobie lekceważą, że tak naprawdę to
realizują znaczną część polityki demograficznej III Rzeszy. Dlatego należy o tym szeroko informować opinię
publiczną powołując się na historyczne materiały na ten
temat i na opracowania w oparciu o nie powstałe. Ten cały
neomaltuzjanizm, który jest prawdziwym nieszczęściem
dla Europy zasługuje na zdecydowane i masowe potępienie.
Obecnie polski naród jest zagrożony w swojej egzystencji. Nie wolno pogłębiać tego zagrożenia. Nie wolno dopuszczać do zabijania nienarodzonych dzieci ani
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propagować metod tego zabijania. I nie wolno realizować
tej niemoralnej polityki demograficznej III Rzeszy w żadnej formie ani w tej dosłownej, ani w formie neomaltuzjanizmu.
Polska przy współczynniku reprodukcji ludności netto na poziomie 0,63 potrzebuje demograficznego
wzrostu natychmiast. Każde działanie powodujące osłabienie tego wzrostu jest działaniem wrogim. Takim właśnie wrogim działaniem jest propagowanie aborcyjnych
pigułek wczesnoporonnych tych legalnych i nielegalnych.

Suma takich i innych wrogich działań jak na przykład wymuszona emigracja młodych Polek i Polaków jest niezwykle groźna, ponieważ jest przyczyną wyludniania się
Polski. A przecież zahamowanie procesu wyludniania się
Polski powinno być jednym z głównych priorytetów naszego państwa. Jeżeli to nie nastąpi to wciągu jednego
pokolenia Polska stanie się państwem słabym ze wszystkimi tego konsekwencjami. A słaba Polska leżąca w tak
newralgicznym miejscu w Europie bardzo szybko przestanie istnieć. Rozdziobią ją kruki i wrony – jak ostrzegał
Stefan Żeromski.
ѥ

Andrzej Klimczak

WOŁANIE Z WOŁYNIA. STRAŻNIK HISTORII W SUTANNIE

fot. KSD/ A.Klimczak
Przejście graniczne w Korczowej. Granica
dwóch światów, które coraz bardziej się od siebie oddalają. Wjeżdżamy na teren ogarniętej wojną Ukrainy.
I chociaż tutaj w zachodniej części kraju jeszcze nie
widać czołgów, nie słychać strzałów, to wojna trwa.
Ukryta, milcząca jeszcze, ale groźna. Na każdym
kroku docierają do nas wiadomości o walkach w Krematorsku i Doniecku. Wieści o morderstwach, porwaniach i pobiciach. O zastrzeleniu przez terrorystów rolnika, który
dostarczał żywność ukraińskim żołnierzom. Tylko w czasie naszego czterodniowego pobytu na Ukrainie w kilku
miejscach zatrzymano uzbrojone osoby. W innych, ludzi
wiozących materiały wybuchowe. Ot, zwyczajne tutaj od
czasu wkroczenia Rosji na Krym przygotowania do wyborów prezydenckich.
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Wraz z Piotrem Zarębskim jedziemy nakręcić film.
Wbrew temu co się dzieje, nie o wojnie lecz o ludziach pokoju. Księżach, którzy swoje życie poświęcili dla innych.
Jeden z nich jest naszym przewodnikiem. Witold Kowalów, rodowity góral z Poronina, który od ponad dwudziestu lat mieszka w Ostrogu na Wołyniu. To weteran wśród
księży, którzy przyjeżdżali tutaj do pracy pod koniec lat 80tych i na początku 90-tych. Zmagali się z biedą, brakiem
mieszkań i machiną administracyjną utrudniającą odzyskiwanie mienia kościelnego, zawłaszczonego niegdyś
przez komunistów. Nierzadko zaznawali głodu. Nędzę
tamtego czasu wynagradzali im, żyjący również w biedzie, wierni. Ludzie, którzy przetrwali najgorsze czasy
komunizmu. Pomimo terroru zachowali wiarę! To nie tylko
Polacy, którzy po pożodze II wojny światowej pozostali w nie swoim już kraju. To również Ukraińcy oraz potomkowie mieszkających tutaj niegdyś Czechów, Austriaków,

PRZEGLĄD
Niemców i innych nacji, żyjących przed wojną w dobrobycie i twórczej symbiozie.
Nie wszyscy księża przyjeżdżający na Ukrainę
wytrzymywali zderzenie z zupełnie odmienną rzeczywistością, i trudami do jakich nie przywykli. Ci zazwyczaj po
kilku miesiącach rezygnowali i wracali w rodzinne strony.
Inni w mozolnej pracy i ekstremalnych warunkach odnajdywali własną drogę, ulegali fascynacji wschodem. Pozostali do dzisiaj. Ukochani przez własnych parafian i otoczeni szacunkiem innowierców.
Takim kapłanem jest Witold Kowalów. Zafascynowany nie tylko kresowym wschodem, ale też jego historią.
Dzięki niemu uratowano od zapomnienia wiele wydarzeń
ważnych dla narodu Polskiego i Ukraińców.
Nie wszystkim podobało się to co robię -– wspomina ksiądz Witold.
Historii jednak nie da się zmienić, zastąpić ją
kłamstwami lub przemilczeniem. To moja codzienna walka o prawdę. Niektórzy boją się jej. Próbowano mnie nawet zmusić do opuszczenia Ukrainy. Jeszcze za prezydenta Juszczenki wystąpiłem o przyznanie obywatelstwa.
Teraz nikt mnie stąd nie wyrzuci.
I tak ksiądz Witold został jedynym kapłanem obcokrajowcem w Archidiecezji Krakowskiej. Długa, bujna
broda czyni go bardziej podobnym do miejscowego batiuszki, niż księdza katolickiego, ale tutaj to normalne,
chociaż daleko poza równieńszczyzną wzbudza ciekawość.
Kowalów, to nie tylko strażnik historii, ale prawdziwy człowiek renesansu. Kapłan i patriota, wydawca,
dziennikarz, archiwista, historyk, konserwator zabytków i Bóg raczy wiedzieć kto jeszcze. Tytaniczną pracę
wykonuje z zapałem godnym prawdziwego, twardego górala.
Droga na jego parafię w Ostrogu wiedzie w większości nową asfaltową trasą zbudowaną specjalnie na
mistrzostwa Euro 2012. Od granicy mamy do pokonania
ponad 300 kilometrów. Za Lwowem, przy przydrożnych
kapliczkach, grupy ludzi modlą się w intencji pokoju.
Mijamy rozrzucone po obu stronach drogi wioski i małe
miasteczka, z górującymi nad nimi wieżami kościołów i cerkwi. Z prawej strony zostawiamy malowniczy zamek Sobieskich w Olesku. Nieco dalej imponujący, mimo
że zamieniony w ruinę pałac w Podhorcach. Kilka kilometrów dalej na horyzoncie Pogórza Podolskiego majaczą
wieże Ławry Poczajowskiej. To jeden z siedmiu na świecie zespołów cerkiewnych posiadających ten najważniejszy z tytułów w prawosławiu. Poczajów ostatnio dorobił się
również niechlubnej historii. Jak twierdzą Ukraińcy, wykryto tutaj magazyn broni. To spowodowało, że radykałowie
domagają się wygnania z granic Ukrainy prawosławnych
mnichów moskiewskiego patriarchatu, przypominając, że
cerkiew tego obrządku była tubą propagandową komunistycznego aparatu przemocy w ZSRR.
Mijamy Brody, miasteczko na granicy województwa lwowskiego i Wołynia. Jakiś prowokator z Doniecka
spalił tutaj, dopiero co, dwie cerkwie grekokatolickie. Droga wiedzie przez malownicze stepy. Zieleń miesza się
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tutaj z intensywnymi, żółtymi połaciami kwitnącego rzepaku. Wszystko to poprzecinane czarnoziemami w kolorze węgla, które nie porosły jeszcze uprawami. Już niedaleko do Równego, miasta stołecznego województwa
Równieńskiego. Z obwodnicy zjazd na nieco gorszą, ale
przyzwoitą drogę do Ostroga. W blasku zachodzącego
słońca widać w oddali elektrownię atomową, bliźniaczkę tej z Czarnobyla.
Ksiądz Witold czeka na nas na rogatkach miasta. Po ciemku już docieramy na proboszczówkę. Parterowy, przedwojenny budynek stoi w towarzystwie podobnych domków. Za płotem podwórka wznosi się szary blok
mieszkalny, zupełnie niepasujący do parterowego sąsiedztwa.
W progu wita nas zapach papieru przesiąkniętego farbą drukarską. Miesza się z równie miłym nam
zapachem kolacji przygotowanej przez Ludmiłę, niezastąpioną pomocnicę Księdza Witolda w wydawnictwie i jednocześnie dobrego ducha tego domu. Ludmiła
Poliszczuk, z domu Kaczorowska, tak jak mama późniejszego Jana Pawła II. Nie wykluczone, że pani Ludmiła
faktycznie związana jest z rodziną Karola Wojtyły. Trwają
poszukiwania dowodów, chociaż to trudne bo większość
dokumentów na kresach zaginęła lub została bezmyślnie zniszczona.
W proboszczówce piętrzą się pryzmy paczek z książkami, starych i nowych wydań, czasopism,
druków i fotografii. Mieszkanie Księdza to labirynt wąskich kanionów, których strome ściany zostały zbudowane z książkowego i czasopismowego papieru. Tysiące
różnych wydań piętrzą się miejscami aż pod sufit, otaczają biurko proboszcza, szafę stół i łóżko. Jedynym pomieszczeniem, gdzie leży zaledwie kilka paczek z książkami jest kuchnia-królestwo Ludmiły, która rządzi tutaj
niepodzielnie i ustala reguły, których nawet proboszcz nie
jest w stanie złamać na tym kilkumetrowym terytorium.
Rankiem, ksiądz Witold zabiera nas do Równego. Na wjeździe do miasta mijamy zapory przeciwczołgowe i stanowiska strzeleckie zbudowane z worków z piaskiem. Kilku milicjantów uzbrojonych w karabiny
kałasznikowa, to cała załoga tego punktu obrony, jakich
teraz wiele na Ukrainie. Starą zabudowę miasta wypierają nowe budynki. W centrum kościół z lat 30-tych minionego stulecia. Tutaj, od ponad dwudziestu lat, proboszczem
jest Książ Dziekan Władysław Czajka. Byłem tutaj prawie
dwie dekady temu. Nadziwić się nie mogę, jak Dziekan
zmienił to miejsce w urokliwy zakątek. Starodrzewie kryje pod swoim zielonym dachem nowiutką drogę krzyżową
zdobną w fontanny oraz miejsca upamiętniające pomordowanych Polaków. Tytaniczna praca, którą ma zwieńczyć w najbliższym czasie wymiana dachu kościoła –
oczywiście jak wystarczy pieniędzy.
Jedziemy na cmentarz. Polskie nazwiska, polskie groby. Zasłużeni mieszkańcy Równego, powstańcy,
żołnierze i niczym nie wyróżniający się równieńszczanie.
Łączy ich teraz jedno – w większości zaniedbane groby.
- Próby zainteresowania kogokolwiek ratowaniem tych
mogił odniosły niewielki skutek – mówi Dziekan Czajka.
Próbujemy sami ratować co się da, ale ciągle braku-
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je na to funduszy. Z cmentarza jedziemy do miejscowego
muzeum. Dzisiaj ważny dzień – konferencja poświęcona
Św Janowi Pawłowi II. Gospodarzem jest dyrektor muzeum i dziekan Czajka jednocześnie. Z czcią i miłością
mówią Ukraińcy o naszym największym z rodaków. Młodzi i starsi ludzie wspominają swoje spotkania z Ojcem
Świętym na Ukrainie i poza jej granicami. Dają świadectwo, czegoś wielkiego, co spotkało nasze pokolenie.
Wśród prelegentów grekokatolicy, prawosławni a nawet
ateiści. Wszyscy zauroczeni naszym Janem Pawłem
II i jego dziełem.
Wracamy na plebanię. Miłe popołudnie w towarzystwie równieńskich księży i prawdziwie polska gościna, kończy nam dzień pracy.
Czas na wieczorną Mszę Św w kościele Księdza
Witolda. Zachwycająca architektura zabytkowej świątyni w Ostrogu, przykuwa uwagę. Wnętrze choć pozbawione dawnego wystroju – imponujące. Na ołtarzu kopia
krzyża wielkopostnego rodem z Bieszczad, z którym Jan
Paweł Święty nie rozstawał się nawet tuż przed śmiercią. Symbol cierpienia i ofiarowania nie tylko w wymiarze
historycznym, ale bardzo nam współczesnym. Ale o tym
może innym razem…
Teren przykościelny, ma blisko hektar powierzchni. Widać tu rękę dobrego gospodarza. Co się udało
zrobić własnymi siłami, zostało zrobione. Odbudowano
obok kościoła dzwonnicę. Odnowiono częściowo zdewastowany kościół. Stare dzwony przepadły, więc Ksiądz
Witold przywiózł nowe ze słynnej podprzemyskiej ludwisarni Felczyńskich. Cały teren uporządkowano. W głębi
nowy, niewielki budynek nowej plebanii, której budowa
trwa już od lat i końca nie widać. Powód prozaiczny –
brak pieniędzy na dokończenie inwestycji. Książ oprowadza nas po wnętrzu – wszędzie przewidział miejsce na
książki i cenne druki. Czy starczy miejsca dla niego?
Witold Kowalów, jeszcze w latach 90-tych odkrył w podziemiach kościoła szczątki ponad 500 pomordowanych ludzi. Sam segregował kości, opisywał i zabezpieczał. Później godnie pochował. To nie jedyne miejsce,
pochówku jakie odkrył ten „strażnik historii”. Znajdował
szczątki pomordowanych Polaków, Ukraińców i Rosjan.
Niewielkie jednak było zainteresowanie jego odkryciami ze strony instytucji, które powinny się zająć tematem. - Byli u mnie nawet ludzie z rzeszowskiego IPN, ale
też nic z tego nie wynikło – wspomina ksiądz Witold. Dokumentacja potwornych znalezisk, zebrany materiał historyczny, czeka na publikację. Brak jednak pieniędzy na
nowe wydania. I chociaż ksiądz wydał ponad 80 wysoko
ocenionych książek o tematyce religijnej i historycznej,
nadal nie wie skąd wziąć pieniądzy na następne, przygotowane już wydania.
Dotowane jest jedynie czasopismo „Wołanie z Wołynia”, które wspomaga Konsulat RP w Łucku -–
mówi Ksiądz Kowalów.
Na wydanie książek muszę sam zdobywać fundusze. Większość jest rozdawana, więc zazwyczaj nie
przynoszą dochodu.
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Cykl wydawniczy regulowany jest tutaj prostą
metodą - „od zaciągnięcia długu w drukarni…do jego
spłacenia”. To irytujące, gdy człowiek uświadamia sobie
jakie pieniądze wydaje się w kraju często na wydawnictwa, które są nic nie warte lub nawet szkodliwe, a tutaj
brak środków na ratowanie od zapomnienia historii narodów i kościołów.
Nie wytrzymuje obciążenia stary komputer księdza Witolda.
Przydałby się jakiś mocniejszy z oprogramowaniem do składu i łamania – kapłan mówi o jednym ze swoich marzeń.
Niestety, jak zwykle brak pieniędzy, a przecież
jeszcze trzeba pomóc parafianom, którzy często w biedzie i bezrobotni. Ksiądz Witold marzy o kolejnych wydaniach, książek, które ma już prawie gotowe. Kiedy zaczyna o nich mówić, ożywia się, znika gdzieś jego ciężka
choroba, z którą zmaga się od dawna. Duch bierze górę nad
słabością ciała. Tak dzieje się też, gdy zaczyna swoje historyczne wywody. Zna tutaj dzieje każdego kamienia,
odkrywa nowe fakty, przeprowadza analizy, bada, dochodzi do wniosków, przelewa je na papier. Kapłan z rozdartą duszą, której jednąaczęść została pod polskimi Tatrami, a drugą złożył w ofierze wołyńskiej ziemi -to najkrótsza
charakterystyka księdza Witolda. Jakże to rozdarcie duszy
jest twórcze i pożyteczne dla obu narodów. Zauważano
już dzieło księdza. Dostawał odznaczenia, między innymi
- „Pro Memoria” czy Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski”. To jednak tylko chwile chwały, a codzienność
pozostaje niezmienna. Ciągła walka o przetrwanie, o pomoc dla bliźnich, o wydanie kolejnej książki. Czy potrafimy pomóc kapłanowi, który dla nas ratuje od zapomnienia
wielkie i małe dzieje dwóch narodów? Wierzę, że tak.
Andrzej Klimczak/Василь Расевич
Fot. Andrzej Klimczak
Dobroczyńcy mogą wpłacać darowizny na konto:
Stow: Ośrodek „Wołanie z Wołynia” PBS. Zakopane o/
Biały Dunajec nr 77 88210009 0010 0100 1892 0001
Jedną z form pomocy jest prenumerata czasopisma „Wołanie z Wołynia”, którą można zamawiać pod
adresem: Ośrodek Wołanie z Wołynia Skrytka pocztowa
9 34-520 Poronin
W przypadku darowizn rzeczowych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: andrzej.press@gmail.com
Tekst. ukazał się na stronie KSD.
ѥ
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PROSZĘ PRZEPRASZAĆ ZA SIEBIE
Czy prezydent, który podpisuje ustawę o in vitro, to męczennik za wiarę? Media z radością donoszą, że księża
koncelebrujący Mszę św. w kościele wizytek przeprosili byłego już w tym momencie prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za rzeczy „podłe”, których doświadczył od ludzi, których nazywa się „ludźmi Kościoła”. Jestem człowiekiem
Kościoła. Ustawę wieńczącą tę prezydenturę uważam za chybioną z wielu względów, nie tylko etycznych. Nigdy nie
obraziłam prezydenta Komorowskiego.
To, że odbyła się ta Msza, to dobrze. Wierni chcieli podziękować prezydentowi Komorowskiemu za jego pięcioletnią pracę, mieli do tego prawo. Ale czy to dobrze, że Msza stała się manifestacją polityczną? Bo jak inaczej zinterpretować słowa zaangażowanych w jej odprawienie kapłanów, którzy powiedzieli, że – cytuję za Wirtualną Polską
– w ostatnim czasie spotkało go „wiele niesprawiedliwości, także bardzo podłych”.
„I niestety były one wypowiadane przez ludzi, których nazywamy ludźmi Kościoła - kontynuował ks. Aleksander
Seniuk, rektor kościoła sióstr wizytek. - Zostały przez nich samych wypowiedziane i innych, z ich błogosławieństwem.
Słowa, które nigdy nie powinny się pojawić w ustach takich ludzi. Święte słowa miłość i miłosierdzie były poniewierane
wśród słów nikczemnych. I nikt mnie nie przekona, że taki język może płynąć z serca przemienionego. Płynie z serca
kamiennego”, konkludował duszpasterz.
Mocne słowa padły w tej warszawskiej świątyni. Wszyscy, którzy nie zgadzali się z decyzjami pana Komorowskiego, zostali postawieni pod ścianą śmierci. Co więcej, ksiądz mówi nie tylko w imieniu duchownych obecnych
w kościele, także w imieniu tych, którzy „nie mogli przybyć” i wcześniej „zgłosili to z przykrością”. Ilu księży miał duchownych na myśli? W domyśle - nie mogli przybyć z obawy przed represjami hierarchii? To manipulacja, rzecz nie do
udowodnienia, za to łatwa do głośnego wypowiedzenia.
Apogeum wypowiedzi tego duchownego w kościele wizytek to słowa „przepraszamy was, prosimy o wybaczenie nam i także tym wszystkim, którzy nie wiedzą, co czynią”. Tu, wedle relacji portalu, nastąpiła owacja.
Rozumiem dlaczego 18 listopada 1965 r. polscy biskupi przebywający w Rzymie na obradach Soboru Watykańskiego II podpisali „Orędzie do Niemieckich Braci w Chrystusowym Urzędzie Pasterskim”. Autorem dokumentu był abp
Bolesław Kominek. Zdaję sobie sprawę, jak dla niektórych szokujące mogły być wówczas, 20 lat po wojnie, pamiętne
słowa „udzielamy wybaczenia i prosimy o nie”. Nie rozumiem, czemu wypowiadający te słowa w Polsce Anno Domini
2015 adaptują je do obecnej sytuacji politycznej.
Ks. Seniuka najwyraźniej rozsierdziło „Oświadczenie w sprawie konsekwencji na płaszczyźnie sakramentalnej
wynikających z głosowania i podpisania ustawy dotyczącej procedury in vitro”, wydane 3 sierpnia br. przez Radę Prawną KEP. Całość można przeczytać na stronie internetowej KEP. Wynika z niej m.in. że katolik nie może zaakceptować
ustawy in vitro, ponieważ „za cenę urodzin dziecka godzi wprost w życie innych dzieci poczętych podczas tej procedury
oraz w nienaruszalność życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci”. Kto popiera in vitro „staje się źródłem poważnego zgorszenia wielu wiernych”.
„Kto z katolików świadomie i dobrowolnie podpisuje się lub głosuje za dopuszczalnością metody in vitro, tym
samym podważa communio, czyli swoją pełną wspólnotę z Kościołem katolickim (KPK, kan. 204-205, 208-214)” – czytamy w oświadczeniu. Oczywiście po nim rozpętała się medialna dyskusja, jak ktoś śmie wypominać prezydentowi, że
nie powinien przyjmować komunii św. A o wypaczonych sumieniach dyskutanci cokolwiek słyszeli?
Szkoda, że kapłani w kościele sióstr wizytek zapomnieli, iż w Kościele „trzeba grać do jednej bramki”.
ѥ
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W OBRONIE POLAKÓW NA LITWIE
„Uświęcone kłamstwa dają spokój naszemu
sumieniu, a raczej je przytępiają i pozwalają wielu ludziom
trwać w sposobie postępowania, który, nazwany po
imieniu, w naszym położeniu narodowym jest publiczną
zbrodnią”
Roman Dmowski, „Myśli nowoczesnego Polaka”

W wielokrotnie przytaczanej wypowiedzi Donalda
Tuska z roku 1987 o tym, iż „polskość to nienormalność”,
można doszukiwać się przejawu niechętnego stosunku
przyszłego wówczas premiera do własnego kraju.
Szczególnie uwiarygodniałaby to twierdzenie jakość
późniejszych rządów obecnego szefa Rady Europejskiej.
Jeśli przyjrzeć się jednak postawie wielu współczesnych
oponentów Tuska i całej PO, to ich poglądy na temat
polskości wcale tak bardzo od siebie nie odbiegają.
Na krajowym podwórku rzeczywiście ze
wspomnianym obozem politycznym i publicystycznym
ciężko się nie zgodzić. Od 2007 roku rządzi Polską opcja
polityczna, która pozostawiła kraj w co najmniej złym
stanie, co w jakiś sposób uzasadniałoby motywowaną
uczuciami patriotycznymi otwartą sympatię wielu portali
czy gazet do głównej partii opozycyjnej.
Sytuacja komplikuje się, gdy tylko mowa jest
o polskości za wschodnią granicą i naszych interesach
na tym obszarze. Zjawisko, które wydaje się być proste
i nieskomplikowane, zaczyna podlegać trudnym do
zrozumienia prawidłom, których wytłumaczeniem
prostemu ludowi mają się zająć oddelegowani w tym celu
„eksperci”.
Interesujący jest tu przypadek Agnieszki
Romaszewskiej, dyrektorki finansowanej z pieniędzy
polskiego abonenta telewizji Biełsat, która skierowana jest
do odbiorcy białoruskiego. Córka znanych opozycjonistów
z czasów PRL, Zofii i Zbigniewa Romaszewskich, w obozie
centro-prawicy uznawana jest za autorytet w sprawach
wschodnich. W wywiadzie z 18 sierpnia br. dla portalu
wPolityce.pl Romaszewska twierdzi na przykład, że „Litwa
prowadzi wobec Polski bardzo krótkowzroczną politykę”.
Dyrektorka Biełsatu rozumuje najwyraźniej
w wyjątkowo beztroskich kategoriach. O polityce litewskiej
wobec zagadnienia polskiego można powiedzieć wiele,
prócz tego, że jest krótkowzroczna. Litwini, odkąd
powstali w XIX wieku jako naród, systematycznie rugują
polskość z terytorium, do którego aspirują. W wielu
wypadkach odnieśli na tym polu sukces na pełną skalę,
czego dowodem jest niemal całkowity brak ludności
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polskiej na terytorium tzw. Litwy Kowieńskiej, czyli
obecnej Litwy z wyłączeniem Wileńszczyzny. To właśnie
dzięki przynależności tego ostatniego regionu do Polski
w okresie międzywojennym mamy jeszcze możliwość
obcowania z naszymi rodakami tam żyjącymi i to we
wspólnym nam języku. Wcale nie będzie ryzykownym
stwierdzenie, że Litwini mają do nas żal o „okupację”
Wilna przede wszystkim dlatego, że uniemożliwiło im to
zrealizowanie tam scenariusza kowieńskiego.
Wobec takiego obrotu spraw o stosunkach
polsko-litewskich można powiedzieć wszystko, tylko nie
to, że „w relacjach z Litwą wymagana jest taka delikatna,
subtelna polityka”, jak twierdzi dyrektora telewizji
Biełsat. Obawę, by nie urazić sąsiadów, Romaszewska
uzewnętrznia także wyrzucając dotychczasowym
ambasadorom Rzeczypospolitej na Litwie, że… nie
nauczyli się języka litewskiego. „Przypomnijmy sobie, jak
lubiany jest w Polsce ambasador USA Stephen Mull, który
właśnie stąd wyjeżdża” – argumentuje Romaszewska.
W byciu „lubianymi” przez Litwinów przeszkadza też Polakom złowroga postać Waldemara
Tomaszewskiego. „To poważny błąd wspieranie tego
człowieka, któremu najwyraźniej za mało jest Polaków
i stara się o względy Rosjan litewskich” – przekonuje
Romaszewska w wywiadzie udzielonym Sławomirowi
Sieradzkiemu. Jak zauważyła dyrektorka Biełsatu,
Polaków rzeczywiście jest na Litwie mało i nie bez
znaczenia jest tu „krótkowzroczna” polityka Litwy dążącej
do asymilacji mniejszości narodowych. Ten stan rzeczy
Romaszewskiej nie przeszkadza, przeszkadzać ma
jedynie Tomaszewskiemu, „któremu najwyraźniej za mało
jest Polaków”. Czyżby sytuacja kurczenia się polskiego
stanu posiadania na Wileńszczyźnie nie martwiła
Romaszewskiej i była tylko prywatnym problemem lidera
Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, czy też mamy do
czynienia z niezrozumiałą ironią?
Z drugiej strony zastanawiający jest fakt, że
Romaszewska odmawia liderowi Polaków na Litwie
prawa do tworzenia koalicji z grupami społecznymi,
które znajdują się w identycznej sytuacji jak nasi rodacy.
Z jakichś względów alianse z Rosjanami są moralnie
naganne, nawet jeśli są to – jak mówi sama Romaszewska
– „Rosjanie litewscy”. Rozumując w ten sposób,
znaleźliśmy się już tylko o krok od stwierdzenia, że budowa
zaplecza politycznego dla mniejszości narodowych,
a więc także próby zachowania polskości na Litwie, są
diabolicznym planem uknutym na Kremlu przez Władimira
Władimirowicza. Efekty polityki Tomaszewskiego są
bowiem takie, że polityczna reprezentacja mniejszości
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narodowych na Litwie jest szeroka jak nigdy dotąd,
czego od dawna brakuje chociażby lansowanej przez
Romaszewską anty-łukaszenkowskiej mikro-opozycji na
Białorusi.

jakie zastawione są na wszystkich tych, którzy chcieliby
promować w przestrzeni międzynarodowej jakieś
uniwersalne (np. demokratyczne) wartości w miejsce
narodowych. Nihil novi sub sole, można by rzec.

Temat Waldemara Tomaszewskiego to dobra
okazja do spijania sobie z dzióbków przez Romaszewską
i prowadzącego wywiad Sławomira Sieradzkiego.
W redakcyjnym przypisie dotyczącym lidera AWPL
Tomaszewski został opisany jako ten, który „zasłynął”
przypięciem do marynarki wstążki św. Jerzego, symbolu
Rosji, w czasie agresji rosyjskiej na Ukrainę. Tymczasem,
Tomaszewski przypiął wstęgę św. Jerzego nie podczas
„agresji rosyjskiej na Ukrainę”, tylko podczas uroczystości
z okazji rocznicy kapitulacji III Rzeszy na wileńskim
Cmentarzu Antokolskim. Można zrozumieć, że trawionej
pewną ciężką chorobą części publicystów Ukraina
przysłania już niemal wszystko, jednak wymaganie, by
na tę samą chorobę zapadł lider Polaków w Republice
Litewskiej, zrozumieć jest trudniej. Z kolei ze wspomnianym
„symbolem Rosji” obnosili się wcześniej „heroje”
Pomarańczowej Rewolucji, z Wiktorem Juszczenko i Julią
Tymoszenko na czele, i nikomu nad Wisłą to nie wadziło,
by tych skompromitowanych zupełnie innymi rzeczami
polityków wspierać.

Czymś więcej niż hipokryzją jest już deklaracja
Romaszewskiej w wywiadzie dla polskojęzycznego
portalu na Litwie ZW.lt, w którym mówi ona o pomocy
państwa polskiego dla białoruskiej opozycji: „Uważam,
że w zamian za pomoc nie należy niczego konkretnego
wymagać, bo nie wszystko musi być taką wymianą
ekwiwalentną”.

Prowadzący wywiad Sławomir Sieradzki nawet nie
próbuje dopytywać Romaszewskiej, dlaczego Waldemar
Tomaszewski nie powinien zabiegać akurat o głosy tych
obywateli Litwy, którzy są narodowości rosyjskiej. „Traci
na tym polska racja stanu” – ta fraza pojawia się w miejsce
pytania, co zyskuje aprobatę samej Romaszewskiej.
Dyrektorka telewizji Biełsat wprawdzie przyznaje
wspaniałomyślnie, że „musimy oczywiście dbać
o polską mniejszość”, ale nie omieszka dodać, że „ważne
jest odsunięcie Tomaszewskiego”. Romaszewska,
wspierająca (za nasze, abonentów, pieniądze) ruchy antyłukaszenkowskie, odmawia własnym rodakom prawa do
suwerennego wyboru przedstawiciela swoich grupowych
interesów. Wpada ona tym samym w zasieki hipokryzji,

Stosowanie tego typu standardów - zgodnie
z którymi większą wyrozumiałością darzy się przedstawicieli
innego narodu tylko z uwagi na to, że są zaangażowanymi
demokratami, niż lokalnego polskiego lidera wyłanianego
skądinąd w procesie demokratycznym – świadczy
o głębokim spaczeniu postrzegania spraw polskich. Dla
ludzi z kręgów Romaszewskiej nie jest normalne, że
w pierwszej kolejności wspiera się własnych rodaków.
To właśnie za Bugiem, na Kresach, okazuje się, że dla
szeroko rozumianej centro-prawicy polskość – zupełnie
tak jak dla Tuska – to nienormalność. Nie jest normalne
wspieranie własnych rodaków, wsparcie to obowiązkowo
musi być obwarowane szerokim wachlarzem warunków,
z paranoicznym stosunkiem do Moskala na czele, nawet
jeśli ze wspomnianym Moskalem łączy akurat naszych
rodaków wspólnota interesu.
Tego typu sposób myślenia nie ma nic wspólnego
z klasycznym, intuicyjnym rozumieniem polskiego
interesu narodowego, jest raczej próbą wdrażania w życie
własnych wyobrażeń - niestety także z naszych kieszeni,
gdy mówimy o telewizji Biełsat. Pierwszymi, którzy muszą
zostać „odsunięci” – przede wszystkim od finansowej
kroplówki, jest Agnieszka Romaszewska i jej przyjaciele
z opozycji białoruskiej.
http://isakowicz.pl/artykul-w-obronie-polakow-na-litwie/
[05.09.2015]
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VIII DNI KULTURY POLSKIEJ NA ŻYTOMIERSZCZYŹNIE

W dniach 8-11 października 2015 r. odbyły się
VIII Dni Kultury Polskiej na Żytomierszczyźnie a także

żył i odszedł do wieczności jego ojciec, przybrana matka,
siostra i dwóch braci.

XXI Międzynarodowy Festiwal „Tęcza Polesia”.
Wydarzenie to miało nadzwyczajny charakter,
Organizatorem obu wydarzeń był Żytomierski
Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie.

gdyż podczas Międzynarodowego Festiwalu „Tęcza Polesia” na scenie byłego teatru polskiego (a obecnie Żytomierskiej Obwodowej Filharmonii im. S. Richtera) przy

VIII Dni Kultury Polskiej odbywały się pod ho-

wypełnionej po brzegi widowni zostało uroczyście podpi-

norowym patronatem Bogdana Borusewicza, marszałka

sane „Porozumienie o współpracy i rozwoju przyjaznych

Senatu RP, Wojciecha Saługi, marszałka województwa

stosunków pomiędzy województwem śląskim a Żytomier-

śląskiego i Lubowi Cymbaluk p.o. prezydenta miasta Ży-

ską Obwodową Administracją Państwową”. Ze strony

tomierz. Patronat medialny objęli: TV Polonia, TV Soyuz,

ukraińskiej swoje podpisy złożyli przewodniczący Żyto-

gazeta Kurier Galicyjski oraz czasopismo Tęcza Żyto-

mierskiej Obwodowej Administracji Państwowej S. Masz-

mierszczyzny.

kowski, przewodniczący Żytomierskiej Rady Obwodowej
W. Francuz, a z polskiej – wicemarszałek województwa

Tegoroczna edycja poświęcona była 155 roczni-

śląskiego Stanisław Dąbrowa.

cy urodzin wielkiego Polaka i męża stanu Ignacego Jana
Paderewskiego, który przez większą część życia związa-

Wśród gości honorowych na Dni Kultury Polskiej

ny był z Żytomierzem. Mieszkał tutaj jako dziecko, tutaj

do Żytomierza przybyły delegacje z Polski: województwa
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Pasowanie na pierwszoklasistę w szkole polskiej
śląskiego, z wicemarszałkiem S. Dąbrową i Zygmuntem

dra hab. Włodzimierza Jerszowa na temat: „Literacko-ar-

Wilkiem oraz Płocka, na czele z sekretarzem urzędu

tystyczna przestrzeń Wołynia-Żytomierszczyzny: historia

miasta Krzysztofem Krakowskim. Obecni byli również

i perspektywy”. W ramach seminarium wygłoszone zosta-

p.o. prezydenta Żytomierza Lubow Cymbaluk, konsul RP

ły referaty naukowe dotyczące obrazu Żytomierszczyzny

w Winnicy Mikołaj Cholewicz, prezes ŻOZPU Wiktoria

w twórczości pamiętnikarskiej podróżujących po prawo-

Laskowska-Szczur. Wśród zaproszonych gości przybyli

brzeżnej Ukrainie angielskich pisarzy. Bardzo ciekawy był

deputaci Rady Najwyższej A. Łabuńska, W. Areszonkow

również referat o działalności wielkiej Polki z Wołynia Ewy

oraz kapelan Polaków Żytomierszczyzny Jarosław Giżyc-

Felińskiej, matki św. Zygmunta, arcybiskupa warszaw-

ki TChr.

skiego.
Program Dni Kultury Polskiej obfitował w wiele

W piątkowy poranek goście udali się do 28 Szkoły

różnorodnych wydarzeń. Już w czwartek odbył się pierw-

Średniej na Kroszni (dzielnica Żytomierza), aby uczestni-

szy koncert pt. „Wołyńska Ziemia – Zjednoczona Europa”

czyć w uroczystości pasowania na ucznia pierwszej klasy

przygotowany przez dr muzykologii Irenę Kopoć. W auli

o polskim profilu nauczania. Dyrektor Janina Janczewska

koncertowej Średniej Szkoły Muzycznej muzycy kijowscy

bardzo gorąco i gościnnie przywitała dzieci i rodziców,

grali utwory mało znanego ukraińskiego kompozytora

uczniowie zaś przygotowali wspaniały koncert szkolny

Iwana Karabytsa. Następnego dnia w tejże Szkole Mu-

specjalnie na tę okazję. Delegaci z Płocka wręczyli pierw-

zycznej zaprezentowana została wystawa wycinanek na

szoklasistom pamiątkowe upominki. Akcent dziecięcy

temat: „Ignacy Jan Paderewski: Ukraina – Polska – Świat”.

zabrzmiał również w Żytomierskiej Obwodowej Biblio-

Jeszcze jedno wydarzenie związane było ze Szkołą Mu-

tece Naukowej, gdzie uczniowie Polskiej Szkoły Sobot-

zyczną w Żytomierzu, mianowicie seminarium naukowe

nio-Niedzielnej razem z teatrem dziecięcym „ModernPol”

przygotowane przez dr Irenę Kopoć przy współpracy prof.

(nauczycielka Wiktoria Zubariewa) przygotowali przed-
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Podczas koncertu
stawienie o św. Janie Pawle II z okazji otwarcia wystawy

cy („Ażur” i „Srebrne Głosy”), oraz rodzime żytomierskie

pt. „Jan Paweł II – dar Polski dla świata”, zorganizowanej

zespoły: dziecięce „Dzwoneczki”, Teatr „ModernPol”; ta-

przez Katolicki Uniwersytet Lubelski pod honorowym pa-

neczny zespół „Koroliski” oraz polski wokalny zespół „Po-

tronatem marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza.

leskie Sokoły”. Pani Prezes Wiktoria Laskowska-Szczur

Wystawa została udostępniona dzięki współpracy ŻOZ-

złożyła „Poleskim Sokołom” gratulacje z okazji jubileuszu

PU i KUL, którą zainicjowano w 2014 r.

25-lecia działalności artystycznej. Koncert wzbogaciły solowe występy Ireny Nawojewej, która zaśpiewała pieśni

Głównym wydarzeniem VIII Dni Kultury Polskiej

z repertuaru Anny German, oraz artystów z Polski Juliana

w Żytomierzu, był jak co roku, Międzynarodowy Festiwal

Niemcewicza, Jolanty Kremer, Dariusza Niebudka, Ada-

Kultury Polskiej „Tęcza Polesia”, który skupił artystów

ma Mazonia, śpiewających na co dzień w operze i teatrze

z kraju i zza granicy na scenie byłego polskiego teatru,

muzycznym na Śląsku. Ich występ był zaledwie prelu-

obecnie – Filharmonii Obwodowej. „Tęcza Polesia” cie-

dium do specjalnego koncertu „Gwiazdy polskiej estrady”,

szy się niezmiennie wielką popularnością wśród Pola-

który miał miejsce w niedzielę. Międzynarodowy Festiwal

ków na Żytomierszczyźnie. Na widowni zasiadło prawie

„Tęcza Polesia” był prowadzony w urzekających strojach

tysiąc osób. Wszyscy entuzjastycznie przyjęli podpisanie

ludowych przez Helenę Staniszewską i Wiktorię Wachow-

umów między województwem śląskim i obwodem żyto-

ską.

mierskim, a potem nie żałowali braw dla artystów. Swój
kunszt prezentowały zespoły z Olewska („Jaskółeczka”),

W niedzielę z okazji Dni Kultury Polskiej została

Wołodarska-Wołyńskiego („Kolorowe Ptaszki”), z Winni-

odprawiona uroczysta msza święta w katedrze św. Zofii,
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podczas której Polacy zanosili modły o pokój na Ukrainie.

gólnym uwzględnieniem twórczości Paderewskiego. Po

Mszę św. celebrował i okolicznościową homilię wygłosił

raz pierwszy w Żytomierzu wykonane zostały fragmenty

ks. Jarosław Giżycki, kapelan Polaków na Żytomiersz-

opery „Manru”, skomponowanej przez wielkiego Rodaka.

czyźnie. Po mszy św. w wykonaniu Zespołu Kameralne-

Oprócz tego, artyści zachwycili słuchaczy porywającymi

go im. F. Dobrzyńskiego miał miejsce wspaniały koncert

melodiami z innych oper i operetek, a także polskich pio-

muzyki klasycznej epoki baroku. W czcigodnych murach

senek estradowych. Na zakończenie koncertu Wiktoria

zabrzmiały utwory Vivaldiego, Bacha, Corelli. Mottem

Laskowska Szczur, prezes Żytomierskiego Obwodowego

przewodnim koncertu było również wołanie z głębi ser-

Związku Polaków na Ukrainie razem z p.o. prezydenta

ca skierowane ku niebu: „Boże, obdarz nas pokojem!”

miasta Żytomierz Lubowią Cymbaluk skierowały do go-

Koncert był prowadzony przez dr Irenę Kopoć, która jest

ści z Polski i wszystkich uczestników Dni Kultury Polskiej

jednocześnie kierownikiem artystycznym Zespołu Kame-

szczególne słowa wdzięczności. Po krótkim podsumowa-

ralnego.

niu, Dni Kultury Polskiej zostały ogłoszone za zamknięte.
Dni Kultury Polskiej na Żytomierszczyźnie należą niewąt-

VIII Dni Kultury Polskiej na Żytomierszczyźnie

pliwie do najważniejszych wydarzeń w życiu kulturalnym

zostały uwieńczone koncertem w wykonaniu gwiazd pol-

i społecznym Polaków w kraju nad Dnieprem. Rozmach

skiej estrady ze Śląska. Publiczność – jak zawsze – do-

i poziom artystyczny robią zawsze wielkie wrażenie i do-

pisała, całkowicie wypełniając widownię Żytomierskiej

wodzą, jak żywa jest tkanka polska na Ukrainie.

Filharmonii. Ze sceny brzmiały arie operowe, ze szcze-

ѥ
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HISTORIA OBRAZU MATKI BOŻEJ ZWYCIĘSKIEJ Z MARIAMPOLA
Historia obrazu Matki Bożej Zwycięskiej z Mariampola związana jest z postacią księcia Stanisława
Jana Jabłonowskiego (1634-1702), kasztelana krakowskiego i hetmana wielkiego koronnego.
Hetman Jabłonowski nigdy nie rozstawał się
z obrazem Matki Bożej. Woził go ze sobą i modlił się
przed nim nawet podczas wypraw wojennych, w których
uczestniczył. Wizerunek ten zabrał także do obozu pod
Wiedniem, gdzie w 1683 roku brał udział w zwycięskiej
bitwie u boku króla Jana III Sobieskiego. Od tego czasu
do Matki Bożej Hetmańskiej przylgnęła nazwa Rycerska
lub Zwycięska.
W czasie jednej z potyczek z Tatarami, hetman
Jabłonowski został zmuszony do ucieczki i musiał konno
przeprawić się przez rzekę Dniestr. W najbardziej dramatycznym momencie przeprawy rycerz zawołał: „Jezus,
Maryja, ratujcie mnie!” Po tym akcie strzelistym koń wyskoczył na brzeg. Wdzięczny za ratunek książę ofiarował Matce Boskiej miejscowość Bożywidok – Wołczów,
zwaną też Czarnopolem i nazwał ją Mariampolem, co
znaczy Gród Maryi. Natomiast miejscowość Czesybiesy
po drugiej stronie Dniestru poświęcił czci Zbawiciela, nazywając ją Jezupolem. W 1691 r. w Mariampolu hetman
wybudował zamek obronny z kaplicą, w której umieścił
obraz Matki Bożej.
Po śmierci księcia (1702 r.), jego syn, Jan Kajetan,
postarał się o przeniesienie parafii do Mariampola. Wówczas też przekazał ów wizerunek Matki Bożej do kościoła parafialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej. Wizerunek
mariampolski słynął cudami, o których świadczyły liczne
wota i kosztowności złożone w ofierze. Wierni czcili Panią
Mariampolską jako Uzdrowienie Chorych, Wspomożenie
Wiernych, Ucieczkę Grzeszników i Pocieszycielkę Strapionych. W 1737 r. komisja duchowna uznała obraz za
cudowny. Miasto wraz z hetmańskim obrazem stało się
sławne w okolicy, zaczęło przybywać pątników, a żona
Kajetana Jabłonowskiego, Teresa ozdobiła cudowny wizerunek piękną srebrną suknią i koronami.1
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W XX wieku ks. Marcin Bosak, proboszcz parafii
w Mariampolu rozpoczął budowę kościoła-sanktuarium
dla Matki Bożej, której uwieńczeniem miała być koronacja Jej wizerunku. Plany te pokrzyżował jednak wybuch
II wojny światowej oraz tragiczna śmierć ks. Bosaka. Po
zakończeniu wojny ostatni proboszcz Mariampola, ks. Mikołaj Witkowski zabrał, nie bez trudności ze strony władz
Cudowny Wizerunek. Trzymał go początkowo w swoim
pokoju w klasztorze franciszkanów w Głubczycach na
Opolszczyźnie, ale kiedy w 1951 r. został powołany na
stanowisko wykładowcy w Seminarium Duchownym we
Wrocławiu, przekazał obraz wrocławskim Siostrom Nazaretankom.
2 września 1965 r. nastąpiła uroczysta intronizacja Cudownego Obrazu w nowo odbudowanym kościele Najświętszej Maryi Panny na Piasku. Intronizacji przy
obecności Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego dokonał metropolita wrocławski kardynał Bolesław
Kominek, powierzając Matce Bożej całą archidiecezję
wrocławską. Po nabożeństwie obraz został przeniesiony
do nawy bocznej i umieszczony tam na stałe. 10 września 1989 r. odbyła się koronacja Matki Bożej Zwycięskiej
papieskimi diademami. Głównymi celebransami byli kardynałowie: Józef Glemp, Franciszek Macharski i Henryk
Gulbinowicz.2
Matka Boska Mariampolska przyciąga przede
wszystkim Kresowian. W drugą niedzielę września odbywa się doroczna uroczystość odpustowa. Wtedy do
Wrocławia przybywają żyjący jeszcze Mariampolanie, ich
dzieci i wnuki. W 2001 roku do Mariampola powróciła kopia Cudownego Wizerunku. Została umieszczona w cerkwi, która służy wiernym zarówno grekokatolickiego jak
i prawosławnego wyznania.3
http://mariampol-wolczkow.prv.pl
http://niedziela.pl/artykul.php?id=110741436700006002037
http://www.wodynski.info/mariampol.html
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