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W tym roku kwiecień i maj obfitują w szereg ważnych wydarzeń, niezwykłych w swej
wymowie. Są to: rocznica mordu katyńskiego, katastrofy smoleńskiej, Konstytucji 3 
maja. A w to wszystko wpisują się Święta Zmartwychwstania Pańskiego i wydarzenie 
niezwykłej wagi – beatyfikacja Jana Pawła II, która odbędzie się 1 maja. Jest to data
bardzo wymowna, zważywszy na jej symbolikę, pontyfikat Papieża i Jego nauczanie.

 Życzę wszystkim głębokich przeżyć w perspektywie cudownej Tajemnicy Zba-
wienia, abyśmy mogli sprostać wyzwaniom współczesności, a przede wszystkim podjąć 
próbę odrodzenia moralnego, bo tylko prawda może zwyciężyć.

     Małgorzata Jaszczuk-Surma
redaktor naczelny

Drodzy Czytelnicy
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Przykłady luksusowych łazienek. 
Niemcy, druga połowa XIX w.
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Małgorzata Jaszczuk-Surma

Łaźnie, łazienki i kąpieliska w dawnym Wrocławiu (2)

Przez cały wiek XIX, a nawet aż do czasów 
II wojny światowej, Tamka (Wyspa Św. Macie-
ja) i okoliczne wyspy oraz Kępa Mieszczańska 
były wykorzystywane do celów sportowo-re-
kreacyjnych. W XIX stuleciu na Tamce funk-
cjonowały łaźnia i kąpielisko rzeczne Lindere-
ra, a Friedrich W.G. Kallenbach (1809–1877) 
– nauczyciel gimnastyki i jeden z najważniej-
szych organizatorów ruchu gimnastycznego 
we Wrocławiu, w 1835 r. zbudował pierwsze 
duże kąpielisko pływające na beczkach. Sta-
ło zacumowane do brzegu Tamki. Pośrodku 
pomostu znajdował się odkryty prostokątny 
basen z usytuowanymi wokół niego zada-
szonymi przebieralniami. Kąpielisko, zmo-
dernizowane i zacumowane przy Wyspie 
Bielarskiej poniżej jazu św. Klary, istniało do 
lat 30. XX wieku1.

Kallenbach w 1837 r. wybudował na Tam-
ce pierwszą w Europie halę gimnastyczną, 
a później pierwszą krytą pływalnię dla ko-
biet. Obiekt ten doskonale korespondował 
z kąpieliskiem Linderera przeznaczonym 
dla mężczyzn. Oba kąpieliska usytuowane 
zostały przy południowym brzegu wyspy. 
W 1837 r. na Wyspie Bielarskiej Kallenbach 
zbudował pierwszą krytą pływalnię dla męż-
czyzn. Początkowo obiekty te nie cieszyły się 
zainteresowaniem wrocławian, nawet gim-
nastyków, którzy korzystali przecież już z sali 
i placu ćwiczeń na Tamce. Sytuacja zaczęła 
się zmieniać w połowie stulecia pod wpły-
wem kampanii reklamowej w prasie, gdzie 
zalecano kąpiele ze względów higienicznych, 
przede wszystkim jako profilaktykę chorób 
skóry. Z drugiej strony w okresie wojen na-
poleońskich narodził się ruch turnerski, czyli 
niemiecki ruch gimnastyczny ideologicznie 
różniący się od gimnastyki sportowej, bo-
wiem miał na celu wychowanie młodzieży 
sprawnej fizycznie i jednocześnie gotowej do 
poświęceń dla ojczyzny. Jednym z jego haseł 
było zjednoczenie Niemiec2. We Wrocławiu 
to właśnie gimnastycy zapoczątkowali upra-
wianie wielu dyscyplin sportowych, dlatego 
Friedrich W.G. Kallenbach otrzymał tytuł Ojca 
Wrocławskiego Sportu Pływackiego3. Na-
wiasem mówiąc cała rodzina Kallenbachów 
była związana ze sportem i rekreacją. Wdo-
wa prowadziła Zakład Kąpielowy dla Dam, 
a dzieci i wnuki uczyły pływania.

W połowie stulecia pływanie stawało się 
coraz bardziej popularnym sportem. W związ-
ku z tym Julius Böttger wybudował w 1868 

r. na Tamce od strony północno-wschodniej, 
czyli od strony Wyspy Piaskowej, duże letnie 
kąpielisko. Charakteryzowało się ono prostą, 
drewnianą konstrukcją ozdobioną elementa-
mi nawiązującymi do architektury antycznej 
w postaci szeregu prostych kolumn doryc-
kich. W górnej części znajdowały się pryszni-
ce i przebieralnie oraz miejsce przeznaczone 
na wypoczynek. 

Warto nadmienić, że wówczas w tego 
typu architekturze stosowano różne elemen-
ty zdobnicze. W 1853 r. mistrz ciesielski Carl 
Schlick zaprojektował dla E. Schmidta łaźnię 
wraz z basenem rzecznym, zlokalizowaną 
na Kępie Mieszczańskiej przy dzisiejszej ulicy 
Ks. Witolda, konstrukcja której ozdobiona 
została wzorami gotyckimi.

Przy tej samej ulicy pod numerem 2 znaj-
dowała się łaźnia Josefa Krolla, jedna z naj-
słynniejszych w połowie XIX wieku4. Na po-
czątku lat 60. tego stulecia „Kroll`sches Bad” 
z polecenia nowego właściciela Rubena Le-
wy`ego została rozbudowana, dzięki czemu 
na drugiej kondygnacji budynku umieszczo-
no niewielki kryty basen zimowy, który miał 
zaledwie 6 m długości i 3 m szerokości. Ko-
rzystali z niego członkowie Wrocławskiego 
Klubu Pływackiego5. W obiekcie znajdowała 
się też łaźnia parowa, przy której zaprojek-
towano salę do gry w bilard, restaurację 
i winiarnię. Łaźnia była otoczona ogrodem, 
gdzie zlokalizowano pijalnię i drewnianą al-
tanę, w której można było odpocząć. 

We Wrocławiu w pierwszej połowie XIX 
wieku pojawiły się łaźnie parowe. Usytuowa-
ne z dala od rzeki stanowiły drugą grupę 
obiektów kąpielowych, które zaopatrywano 
w wodę ze studni lub naturalnych źródeł. 
W 1826 r. przy dzisiejszej ul. R. Traugutta 81 
nadporucznik Keller, zainspirowany pierwszą 
w Niemczech berlińską łaźnią parową Poch-
hammera, otworzył pierwszą rosyjską łaźnię 
parową w mieście. Początkowo przeznaczo-
na była tylko dla mężczyzn, jednak cieszyła 
się dużym wzięciem i rok później – po rozbu-
dowie – mogły korzystać z niej także kobiety. 
Architektura obiektu wzorowana była na ber-
lińskim pierwowzorze, ale – wg opinii Carla 
Ferdinanda Langhansa – łaźnia Kellera była 
najlepiej prezentującym się obiektem tego 
typu w całych Niemczech. Cechowała się 
prostotą stylu, funkcjonalnością, elegancją 
wystroju i gustownym wyposażeniem wnę-
trza jak i bardzo dobrze zaprojektowanym 

oświetleniem6. Posiadała ogród, w którym 
wystawiano donice z egzotycznymi roślina-
mi. Przy obecnym Podwalu 8 (naprzeciwko 
gmachu KW Policji) w latach 20. XIX wieku 
pojawiła się Łaźnia Diany (Dianabad), rów-
nież otoczona ogrodem i charakteryzująca 
się klasycystycznymi elewacjami. Z czasem, 
w 1846 r., została ona przebudowana i oprócz 
łaźni powstał tu hotel z restauracją Ludwi-
ga Zettlitza. Zespołowi towarzyszył ogród 
z altanami i kolumnadami. Podobnym prze-
kształceniom podlegały zakłady kąpielowe 
usytuowane w zwartej zabudowie miejskiej, 
które ze względu na lokalizację oferowały 
tylko kąpiele higieniczne i lecznicze. Nie mo-
gły konkurować z obiektami wyposażonymi 
w kąpieliska rzeczne, otoczone atrakcyjnymi 
ogrodami zapewniającymi różne formy roz-
rywki i wypoczynku, więc zazwyczaj oprócz 
łaźni w obiekcie znajdowały się hotele, re-
stauracje czy mieszkania czynszowe o wyso-
kim standardzie. Jako przykład może służyć 
Georgenbad – dawna łaźnia Jäckela przy 
ul Teatralnej, jeden z największych wrocław-
skich obiektów tego typu, jak i łaźnie przy 
ul. Jedn. Narodowej czy Legnickiej. Tak więc 
kwitło w nich życie towarzyskie zamożnego 
mieszczaństwa i z tego względu w drugiej 
połowie XIX wieku w wielu obiektach po-
wstawały atelier fotograficzne. 

Książki adresowe z około 1900 r. notują 
– oprócz odkrytych kąpielisk rzecznych – bli-
sko 40 różnych typów łaźni. Wśród nich znaj-
dują się parowe, rosyjskie, rzymskie jak i ofe-
rujące kąpiele wannowe i natryski. Odrębną 
łaźnię miała przy obecnej ul. Krupniczej 11 
gmina żydowska7. 

Łaźnie były prywatne, powstawały równo-
miernie we wszystkich częściach Wrocławia, 
co niewątpliwie podniosło standardy higieny, 
ale głównie wśród zamożniejszych warstw 

1 Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2000, s. 363.
2 S. Szymański, Sport w Breslau, Wrocław 2011, s. 338.
3 Encyklopedia, dz. cyt. s. 333.
4 Josef Kroll w 1837 r. na gruntach Przedmieścia Piasko-
wego założył ogród zimowy, który cieszył się dużą popu-
larnością wśród wrocławian. 

5 Wrocławski Klub Pływacki (Breslauer Schwimmverein) 
powstał 28 VIII 1885 r. Zob.: S. Szymański, dz. cyt., s.268; 
I. Bińkowska, Wrocławskie zakłady kąpielowe oraz po-
przedzające je dziewiętnastowieczne łaźnie i kąpieliska, 
w: Architektura Wrocławia, T. 4 Gmach, pod red. J. Roz-
pędowskiego, Wrocław 1998, s. 293-294.

6 I. Bińkowska, dz.cyt., s. 288.
7 Encyklopedia, dz. cyt., s. 500.
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Źródła fot.: Handbuch der Architektur, hrsg. J.Durm, T.4, 
Halb-Bd. 5, H.3, Stuttgart 1899; udostępnione dzięki 
uprzejmości pana mgra Tadeusza Szpinetera.

społecznych, gdyż korzystanie z nich było 
odpłatne. Były więc niedostępne dla ludzi 
ubogich, a nawet średnio zamożnych. Pod 
koniec lat 80. XIX wieku z inicjatywy władz 
miejskich przystąpiono do budowy sieci so-
lidnych, murowanych łaźni przeznaczonych 
dla ubogich. Przedsięwzięcie to finansowa-
no z pieniędzy państwowych, a koszty utrzy-
mania obiektów miało pokrywać miasto. 
Wyjątkiem była pierwsza tego typu łaźnia, 
którą zbudowano w 1894 r. przy obecnej ul. 
Ks. Witolda, pomiędzy Mostami Uniwersy-
teckim i Pomorskim, za pieniądze zapisane 
w testamencie przez Wilhelma Korna8. Był to 
nieduży budynek wolno stojący o malowni-
czym wyglądzie, utrzymany w stylu neogo-
tyckim. Zaprojektowali go Richard Plüdde-
mann i Karl Klimm. Ciekawostką jest, że miał 
wbudowany barokowy portal przeniesiony 
z wyburzonego domu przy obecnym placu 
Bohaterów Getta 2, co przemawia za pod-
kreśleniem osadzenia w lokalnej tradycji, 
a co w połączeniu z bardzo funkcjonalnym 
rozwiązaniem wnętrz jest typowe dla tego 
okresu. Na parterze znajdowały się dwie po-
czekalnie, osobna dla mężczyzn i dla kobiet, 
a za nimi kawiarnia, a ponadto 18 łazienek 
dla mężczyzn i 6 dla kobiet, toalety i pral-
nia. Na wyższej kondygnacji zaprojektowa-
no mieszkanie dla obsługi łaźni, suszarnię 
z kołowrotem, zbiornik z wodą i schody pro-
wadzące na wieżę. Budynek był częściowo 
podpiwniczony i tam znajdowała się kotłow-
nia ze składem opału oraz wytwornica pary. 
Koszt inwestycji zamknął się w kwocie 53 tys. 
marek, z czego 34 tys. wyniosły koszty samej 
budowy, a 19 tys. wyposażenia9. Kolejne łaź-
nie, finansowane już z kasy miejskiej, poja-
wiały się w przestrzeni miasta w kilkuletnich 
odstępach. W 1898 r. taki obiekt powstał 
przy obecnym pl. Orląt Lwowskich z przezna-
czeniem dla mieszkańców zachodniej części 
miasta. Następnie zbudowano łaźnie dla 
ubogich przy ul. Suchej – dla mieszkańców 
południowej części Wrocławia, przy ulicy 
M. Skłodowskiej-Curie – dla wschodniej i przy 
ul. Legnickiej – dla zachodniej. Te łaźnie róż-
niły się od poprzednich, stały się obiektami 

wielofunkcyjnymi mieszczącymi bibliotekę 
ludową i czytelnię, sale odczytowe, oddziały 
kasy oszczędności, filie Urzędu Skarbowego, 
schronisko dla samotnych matek czy też izbę 
opieki nad dziećmi. W ten sposób mieszkań-
cy Wrocławia mieli łatwy dostęp do łaźni 
i można było w ten sposób propagować za-
równo zasady higieny, jak i czytelnictwo oraz 
korzystanie z kas oszczędności. Do 1913 r. 
zbudowano 5 takich obiektów.

Łaźnie publiczne były bardzo dobrze roz-
wiązane pod względem funkcjonalnym jak 
i estetycznym. Można się o tym przekonać, 
gdyż do dzisiaj zachowała się jedna z nich, 
usytuowana przy ul. M. Skłodowskiej-Curie, 
która była czynna jeszcze do końca lat 80. 
XX wieku, kiedy to wnętrze przebudowano 
i zlikwidowano urządzenia kąpielowe. Obec-
nie mieści się tam m.in. restauracja „Pizza 
Hut” i siedziba Towarzystwa Ubezpieczeń na 
Życie Nationale-Nederlenden Polska S.A. . 

Decyzję o budowie tego obiektu podjęto 
w 1912 r. i wówczas Max Berg przedłożył 
projekt, który opracował wspólnie z Alber-
tem Kempterem. Rok później przyjęto go do 
realizacji, a w listopadzie 1914 r. nastąpiło 
uroczyste otwarcie. W piwnicy znajdowa-
ła się kotłownia, na parterze biura Urzędu 
Skarbowego, na I piętrze łaźnia dla męż-
czyzn, na II piętrze łaźnia dla kobiet, a dwa 
ostatnie przeznaczono na schronisko dla 
samotnych matek. Budynek ma trzy elewa-
cje frontowe, dwie (sześcio- i pięcioosiowa) 
wpisane w bieg ulic tworzących narożnik, 

8 I. Bińkowska, dz. cyt., s. 292.
9 Handbuch der Architektur, hrsg. J. Durm, T. 4, HB. 5, 

H. 3, Stuttgart 1899, s. 185-187.
10 Atlas architektury Wrocławia, T. 1 pod red. i w oprac. 

J. Harasimowicza, Wrocław 1997, s. 213. 

a trzecią (trójosiową) stanowi usytuowa-
na pośrodku eliptyczna klatka schodowa 
z masywnym portalem wejściowym10, co 
zachowało się do dziś. Wszystkie elewacje 
– zgodnie z duchem secesji – mają podziały 
wertykalne, a między piętrami zastosowano 
geometryczny ornament sieciowy, co też 
zostało zachowane, a co ma niewątpliwie 
związek z ideami poszukiwania nowego sty-
lu poprzez odwołanie się do architektury lu-
dowej, regionalnej czy biedermeierowskiej, 
tak charakterystycznych dla architektury 
niemieckiej tego okresu. Z pierwotnego wy-
stroju została jeszcze płaskorzeźba Alfreda 
Vocke`a przedstawiająca symbolicznie trzy 
funkcje budynku: ludzi kąpiących się pod 
prysznicem, kobietę z przytulonym dziec-
kiem i poborcę podatkowego oraz pięk-
na eliptyczna klatka schodowa wykonana 
w żelbecie. Wnętrza były zaprojektowane 
bardzo funkcjonalnie, co wynikało z kon-
strukcji budynku. Można je było dowolnie 
przedzielać ściankami – w zależności od po-
trzeb. Warto dodać, że budynek ma szkiele-
tową konstrukcję żelbetową i do jego budo-
wy wykorzystano elementy prefabrykowane. 
Świadczy to o wpływie funkcjonalizmu pro-
pagowanego przez Hansa Poelziga, Petera 
Behrensa i Waltera Gropiusa, twórców no-
woczesnej architektury przemysłowej.     

Pierwsza wrocławska łaźnia dla ubogich, proj. R. Plüddemann i K. Klimm
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Krzysztof Kobielski

Nic się nie stało, czyli przeżyj to sam... 
 Pierwsza rocznica katastrofy smoleńskiej

„Nic się nie stało, Polacy, nic się nie sta-
ło!..”. – tak śpiewają polscy kibice piłkarscy 
w momentach, kiedy ich ukochana drużyna 
traci bramkę w międzynarodowym meczu. 
Zaśpiew ten wynika zarówno z ich przywią-
zania do drużyny narodowej, jak i chęci pod-
trzymania jej na duchu. Miałem wrażenie, że 
taki chóralny śpiew przetaczał się przez pol-
skie mainstreamowe media w poniedziałek, 
11 kwietnia 2011 r. i w dniach następnych. 
Jednakże był to śpiew nie tyle przepełniony 
duchem przyjaźni i sympatii do Polski, ile 
kłamstwa, manipulacji i totalnego medial-
nego matrixu. Komuś, kto 10 kwietnia 2011 
roku w Warszawie nie był, może łatwiej jest 
uwierzyć kantorom głównego medialnego 
nurtu. Problem polega jednak na tym, że 
ja tam byłem. A do tego, co tam ujrzałem,  
i o czym nazajutrz miałem okazję usłyszeć  
w radiu i wyczytać w Internecie, dużo bar-
dziej pasowałby tekst z innej pieśni: słowa 
poety Andrzeja Sobczaka z „Przeżyj to sam” 
zespołu „Lombard”, która stała się na po-
czątku lat 80. ubiegłego wieku hymnem po-
kolenia stanu wojennego:

Widziałeś wczoraj znów w dzienniku 
zmęczonych ludzi wzburzony tłum
I jeden szczegół wzrok Twój przykuł: 
ogromne morze ludzkich głów
A spiker cedził ostre słowa, od których 
nagła wzbierała złość
I począł w Tobie gniew kiełkować, 
aż pomyślałeś: milczenia dość!

I jako żywo skonstatowałem, że jakże 
blisko obok siebie są te dwie rzeczywisto-
ści, które rozdzielają całe trzy dekady. Bo  
z jednej strony można było obejrzeć sobie 
w telewizji TVP2 cykliczny program „Tomasz 
Lis na żywo”, w którym trzech przerażo-
nych profesorów i dwóch równie przejętych  
redaktorów glanowało jednego architekta 
(Czesława Bieleckiego, który ostatnio kan-
dydował w wyborach na Prezydenta War-
szawy) i na tej podstawie uwierzyć, że oto 
zgodnie z tym, czego dowodzi owa piątka 
– mamy obecnie początek tego procesu, 
który w 1933 roku w Niemczech wyniósł do 
władzy pewnego niespełnionego malarza  
o austriackich korzeniach. Z tym, że główny 
sprawca tego całego obecnego zamętu nie 

ma na imię Adolf, lecz Jarosław. A z drugiej 
strony można było być 10 kwietnia 2011 r. 
w tej Warszawie i samemu widzieć to, co 
tam się działo. 

 Ja w Warszawie zjawiłem się około po-
łudnia. Nie mogłem więc być obecny na 
porannej mszy świętej w Kościele Semi-
naryjnym przy Krakowskim Przedmieściu, 
ani przy złożeniu wieńca przez Jarosława 
Kaczyńskiego i jego najbliższych współ-
pracowników pod Pałacem Prezydenckim  
o godzinie 8:41, ale od razu dotarła do mnie 
informacja o incydencie, jaki miał miejsce 
pod Pałacem. Policja poturbowała dwie po-
słanki PiS-u: Marzenę Machałek oraz Danielę 
Chrapkiewicz. Zdaniem posła PiS Joachima 
Brudzińskiego była to celowo wyreżysero-
wana prowokacja. Później w wywiadzie dla 
„Rzeczpospolitej” powiedział, że: „Chodziło 
o to, by móc stworzyć narrację: PiS wszczy-
na burdy”. Zastanawiałem się, czy to będzie 
jedyna prowokacja tego dnia? 

Rzeka ludzi szła na Krakowskie Przedmie-
ście z rozwiniętymi flagami łopoczącymi
na wietrze i trzeba przyznać, że nasze bar-
wy narodowe wspaniale prezentowały się  
w całej krasie. Las biało-czerwonych flag
robił nieprawdopodobne wrażenie. Nigdy 
wcześniej nie widziałem „na żywo” takiej 
ilości flag narodowych zgromadzonych 
w jednym miejscu. Po chwili znalazłem się 
tuż przy podwójnym stalowym płocie wy-
budowanym z polecenia namiestnika Pała-
cu. Staliśmy prawie twarzą w twarz z funk-
cjonariuszami Policji w pełnym rynsztunku 
bojowym. Uwagę zwracała duża ilość ko-
biet – policjantek, które w kamizelkach ku-
loodpornych i osłonach na nogach i rękach 
wyglądały dość dziwnie. Ale pewnie jest się 
czego bać, skoro „IV RP ante portas”. Wśród 
lasu biało-czerwonych flag wyróżniała się
jedna z nich, opatrzona pięcioma krzyżami 
– flaga Gruzji. Uwagę zwracała też olbrzy-
mia ilość transparentów. Tłum skandował 
m. in. „Weźcie Bronka, oddajcie skrzynki!”, 
„Komorowski won do Moskwy!”, „Tusk 
pod sąd!” i tym podobne hasła. Tłum był 
taki, że prawie zupełnie uniemożliwiał 
przemieszczanie się Krakowskim Przedmie-
ściem. Bocznymi ulicami przebiłem się pod 
Pałac Kultury i Nauki, gdzie o godz. 14:40 
w Sali Kongresowej rozpoczęła się inaugu-
racja Ruchu Społecznego im. Lecha Kaczyń-

skiego, na którą przybyli delegaci Komite-
tów z całej Polski. 

Sala zgromadziła ok. 3 tys. osób, była wy-
pełniona po brzegi. Na parterze pojawiło się 
mnóstwo biało-czerwonych flag. W pierw-
szym rzędzie miejsce zajął Jarosław Kaczyń-
ski. Spotkanie prowadził Jerzy Zelnik, który 
na wstępie przeczytał wiersz Zbigniewa 
Herberta zatytułowany „Las Ardeński”. Po-
tem uczczono chwilą ciszy wszystkich pole-
głych w katastrofie smoleńskiej. Wstaliśmy,
a w ciemności rozległy się pierwsze dźwięki 
wspaniałego, przejmującego tematu mu-
zycznego Michała Lorenca zatytułowanego 
„Wyjazd z Polski”. Na ekranach telebimów 
kolejno pojawiały się nazwiska i twarze osób 
poległych w katastrofie. Następnie Jerzy Ze-
lnik powitał zebranych oraz Prezesa Prawa 
i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.  
I tutaj, tak jak wszędzie, gdziekolwiek się 
tego dnia pojawił, spotkał się z entuzja-
stycznymi owacjami i oklaskami. Po oficjal-
nych powitaniach Jerzy Zelnik przeczytał 
przesłanie śp. Prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego do przedstawicieli Rodzin Katyńskich 
z dnia 10 kwietnia 2010 roku, którego nie 
było mu dane wygłosić. Szczególnie przej-
mująco zabrzmiały słowa: „Doły śmierci na 
zawsze miały ukryć ciała pomordowanych 
i prawdę o zbrodni. Świat miał się nigdy 
nie dowiedzieć. Rodzinom ofiar odebrano
prawo do publicznej żałoby, do opłakania  
i godnego upamiętnienia najbliższych. Zie-
mia przykryła ślady zbrodni, a kłamstwo 
miało wymazać ją z ludzkiej pamięci. Ukry-
wanie prawdy o Katyniu – efekt decyzji tych, 
którzy do zbrodni doprowadzili – stało się 
jednym z fundamentów polityki komuni-
stów w powojennej Polsce: założycielskim 
kłamstwem PRL”. Jednakże najbardziej 
bolesne i tragiczne jest pięć zdań, którym  
10. kwietnia 2010 roku historia dopisa-
ła nowe, jakże dramatycznie znaczenie:  
„Katyń stał się bolesną raną polskiej historii, 
ale także na długie dziesięciolecia zatruł re-
lacje między Polakami i Rosjanami. Sprawmy, 
by katyńska rana mogła się wreszcie w pełni 
zagoić i zabliźnić. Jesteśmy już na tej dro-
dze. My, Polacy, doceniamy działania Rosjan 
z ostatnich lat. Tą drogą, która zbliża nasze 
narody, powinniśmy iść dalej, nie zatrzymu-
jąc się na niej ani nie cofając”. Cóż, pisząc 
te słowa śp. Prezydent Lech Kaczyński nie 
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mógł przypuszczać, że ta „katyńska rana” 
otworzy się tak szybko szczególnie boleśnie 
i tragicznie. 

Na telebimach pojawił się film prezentujący
opinie o Prezydencie wraz ze zdjęciami i frag-
mentami nagrań z okresu jego prezydentury. 
Szczególne poruszenie i długotrwałe oklaski 
wywołały słowa Prezydenta Gruzji Michaiła 
Saakaszwilego: „Nasz Naród nie ma wąt-
pliwości – on był prawdziwym bohaterem. 
Widzieliśmy jego bohaterstwo. Odważył się  
w bardzo trudnym momencie zrobić to, cze-
go wielu ludzi nie miało odwagi zrobić”.

Następnie głos zabrał Jarosław Kaczyń-
ski: „Jestem bardzo wdzięczny za to powi-
tanie, za ten entuzjazm, choć chwila tak 
smutna, gdy obchodzimy pierwszą roczni-
cę wielkiej tragedii. Zebraliśmy się tutaj ku 
pamięci Prezydenta RP, jego małżonki, ale 
też ku pamięci wszystkich którzy przed ro-
kiem odeszli od nas tak niespodziewanie, 
tak nagle, tak gwałtownie. Można o nich 
powiedzieć, tak jak powiedział o innych,  
o wielu innych, Wielki Poeta: zostali zdradze-
ni o świcie. Niezależnie od tego, jaka była 
przyczyna tej katastrofy, co ostatecznie do-
prowadziło do tego, że samolot się rozbił, 
to z tego, co już dziś wiemy – możemy to 
powiedzieć: zostali zdradzeni. (…) Zosta-
li zdradzeni wszyscy ci, którzy wiedzą, że  
z pamięci o Katyniu wyrasta zobowiązanie. 
(…) Powiedzieć: nie rezygnujemy – to do-
magać się szacunku dla Narodu, dla pomor-
dowanych, dla innych, dla siebie samych, 
to domagać się praw. Musimy powiedzieć 
raz jeszcze – nie rezygnujemy. Rok i jeden 
dzień temu to „nie rezygnujemy” odnosiło 
się do ofiar Katynia, Tweru, Miednoje i wie-
lu innych miejsc, ale dziś to „nie rezygnuje-
my” odnosi się także do Smoleńska. Trzeba 
powtarzać: nie rezygnujemy. A jeśli ktoś za-

pyta: dlaczego? – trzeba odpowiedzieć: dla-
tego, bo szanujemy Polskę, szanujemy nasz 
Naród, szanujemy samych siebie. (…) Jest  
w nas także ból inny, społeczny, narodowy. 
Na szczytach naszego Państwa zabrakło lu-
dzi, którzy swoje polityczne credo przedsta-
wiali krótko: warto być Polakiem. I to „war-
to być Polakiem” zmieniali w czyn. Dlatego 
musimy o tym pamiętać do końca naszych 
dni i musimy tę pamięć przekuwać w czyn. 
Musimy wykonywać ich Testament. To nasze 
zobowiązanie. (…) Mój świętej pamięci Brat 
był przede wszystkim kontynuatorem tego 
wszystkiego, co składało się w naszej histo-
rii na nurt patriotyczny i niepodległościowy. 
Lech Kaczyński pozostał tej drodze ku nie-
podległości i ku wolności wierny. I my mu-
simy iść dalej po tej drodze. Pierwszy na niej 
krok to prawda o Smoleńsku. Musimy uczy-
nić wszystko, by ta prawda, niezależnie od 
tego jaka jest i kogo będzie bolała – wyszła 
na jaw. (…) Nie możemy również zapomnieć 
o innym sensie smoleńskiej lekcji: nasze pań-
stwo nie było w stanie ochronić nawet swo-
jego Prezydenta. Bo zła, niesprawiedliwa 
i nieefektywna jest konstrukcja społeczna, 
na której nasze Państwo się opiera. Musimy 
to zmienić. Musimy to zmienić dla nas, dla 
tych, którzy przyjdą po nas – dla przyszłych 
pokoleń i żeby spłacić ten wielki dług, który 
mamy: dług wobec tych, których zdradzono 
o świcie – przed wiekami, przed dziesięcio-
leciami i przed rokiem”. Przemówienie Ja-
rosława Kaczyńskiego przyjęto owacjami,  
a następnie odśpiewano hymn państwowy. 

Prof. Zdzisław Krasnodębski przedsta-
wił stan Państwa Polskiego po katastrofie 
10. kwietnia 2010 roku i wskazał drogi wyjścia 
z obecnej potwornej zapaści, w której pogrą-
żyła nas polityka rządzącej partii – Platformy 
Obywatelskiej, czy też raczej jej zupełny brak. 

Powiedział między innymi: „Zebraliśmy się po 
to, żeby powiedzieć: to nie jest tak, że to jest 
sprawa jednej osoby, jednej partii – to jest 
sprawa Polski. (…) My wiemy, że pamięć jest 
warunkiem pomyślnej przyszłości, budowy 
lepszej Polski. Ta pamięć to najbardziej funda-
mentalny obowiązek uczciwego Polaka, a ten, 
kto ten obowiązek kwestionuje – nie zasługu-
je na wygraną. Musimy przypominać o tym, 
kto ponosi odpowiedzialność za katastrofę 
smoleńską. Musimy domagać się prawdziwe-
go, a nie tylko pozorowanego śledztwa. (…) 
Nie możemy pozwolić na to kłamstwo, które 
zostało wypowiedziane zaraz po katastrofie:
że Państwo Polskie zdało egzamin. Państwo 
Polskie egzaminu nie zdało. (…) Musimy 
domagać się od władz polskich postawie-
nia pomnika na Krakowskim Przedmieściu: 
jako symbolu naszej pamięci i jako początku 
odnowy Polski. I jeżeli będzie potrzeba, to 
sami ten pomnik zbudujemy”. Mówił tak-
że o nowej Polsce, praworządnej: „Polska,  
w której nie ma równych i równiejszych. Polska,  
w której nie ma korupcji. Polska, w której nie 
ma przepaści między bogatymi i biednymi 
obywatelami, między bogatymi i biednymi 
regionami. Jednym słowem: Polska Prawa, 
Sprawiedliwa i silna. I taka Polska jest naszym 
wielkim projektem, a ten projekt zostawił 
nam w testamencie Nasz Prezydent”. Skon-
kludował: „Niestety, wiemy wszyscy, że dziś 
jesteśmy od tej Polski oddaleni bardziej niż 
wtedy, kiedy Prezydent trwał na swojej redu-
cie. Wiele osób pyta mnie, pyta siebie, co mo-
żemy zrobić? Co możemy zrobić my ludzie, 
zwykli obywatele? Odpowiedź jest prosta: bo 
to właśnie od nas, od zwykłych obywateli za-
leży najwięcej, bo to do obywateli należy ta 
Rzeczpospolita. I stąd wiemy, że tyle będzie 
wolności w Polsce i tyle będziemy mieli sza-
cunku w świecie, ile sobie sami wywalczymy. 
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Wywalczymy pokojowo, naszą obecnością, 
wolnym słowem, naszą działalnością poli-
tyczną, gospodarczą i intelektualną, a także 
naszym głosem oddanym w wyborach. Dla-
tego apel do Polaków, do nas tutaj wszyst-
kich: reagujmy na kłamstwo, nie bójmy się 
wyrażać naszych przekonań, twórzmy stowa-
rzyszenia, organizujmy się. A Lech Kaczyński 
niech pozostanie dla nas wzorem postawy 
Obywatela i Polaka, symbolem i przewodni-
kiem jednoczącym nas we wspólnym działa-
niu dla Polski”.

Przemówienie Zdzisława Krasnodębskiego 
nagrodzono burzliwymi oklaskami. Następ-
nie Maciej Łopiński – minister w Kancelarii 
Prezydenta Kaczyńskiego, odczytał dekla-
rację ideową Ruchu i powiedział między 
innymi: „(…) Nasza Ojczyzna potrzebuje 
działań na miarę wyzwań cywilizacyjnych 
oraz współczesnych zagrożeń ekonomicz-
nych i politycznych. Obieramy za patrona 
śp. Lecha Kaczyńskiego, ponieważ sądzimy, 
że patriotyzm, wolność i godność, który-
mi kierował się w swoim życiu prywatnym  
i służbie publicznej są dziś najważniejszymi 
wartościami dla Polaków. (... ) Przyjęty przez 
rząd Polski sposób wyjaśniania okoliczności 
tragedii smoleńskiej ujawnił pilną potrzebę 
odbudowy instytucji naszego państwa oraz 
uświadomił konieczność przywrócenia poli-
tyce jej wymiaru moralnego. W Polsce jest 
wiele nieprawości, których bolesnym prze-
jawem stał sie stosunek części wpływowych 
grup politycznych i medialnych do śp. Lecha 
Kaczyńskiego oraz licznych środowisk spo-
łecznych, identyfikujących się z Jego poglą-
dami politycznymi i dążących do upamięt-
nienia Prezydenta, a także wszystkich ofiar
katastrofy. Zbyt często są lekceważone: do-
bro wspólne, reguły państwa prawa, prawo-
rządność i uczciwość, co zagraża spójności 

społecznej oraz wywołuje poczucie krzywdy, 
a w konsekwencji niszczy podstawy demo-
kracji. Wielu Polaków zostało wykluczonych 
z życia publicznego lub odwróciło się nie 
tylko od polityki, ale również od aktywno-
ści społecznej, nie akceptując takiego stylu 
rządzenia. (... ) Naszym celem jest poszerza-
nie podmiotowości narodu jako wspólnoty 
politycznej w państwie, jak również odbu-
dowa podmiotowości państwa polskiego  
w środowisku międzynarodowym. (…) Po-
mni dorobku naszego Patrona będziemy do-
kumentować Jego myśl i służbę publiczną. 
Depozytariuszem spuścizny ideowej, myśli 
politycznej i działań państwowych Prezy-
denta jest Jego brat – Jarosław Kaczyński”.

Po spotkaniu uformował się pochód, który 
ruszył Świętokrzyską w stronę Krakowskiego 
Przedmieścia. Nad głowami ludzi powie-
wały setki, a może tysiące flag w barwach
narodowych, wiele przepasanych kirem. 
Jarosław Kaczyński wygłosił przemówienie, 
które moim zdaniem warto zacytować:

„Szanowni Państwo, (…) Chciałbym po-
wiedzieć kilka słów o dzisiejszym dniu.  
O tym, co powinniśmy uczynić, do czego 
powinniśmy dążyć. Otóż (…), kiedy na was 
patrzę, to jedno z całą pewnością wiem: ci, 
którzy chcieli zabić pamięć, przegrali. Prze-
grali proszę państwa. Nie udało się. 

Nie udało się, pamiętamy. My pamiętamy 
i będziemy pamiętać. A pamiętamy dlatego, 
że szanujemy tych, którzy zginęli, bo szanu-
jemy naród polski, szanujemy sami siebie. 
Pamiętamy, (…) bo nie pamiętać mogą tylko 
ci, którzy ani Polski, ani poległych, ani nawet 
siebie samych nie szanują. A ci, którzy siebie 
nie szanują, nie są szanowani przez innych. 
I każdy dzień, także te ostatnie dni, przyno-
szą kolejne dowody, że to jest prawda, (…) 
Ta sprawa tablicy, którą w nocy potajemnie 

zmieniono, to przecież wielki dowód braku 
szacunku. Ale powtarzam: jeśli ktoś siebie 
nie szanuje, jeśli ktoś nie potrafi wypełniać
elementarnych obowiązków, które ciążą na 
każdym, kto sprawuje wysokie urzędy, tego 
nie szanują i inni. I mamy tego dowody. Kie-
dyś tutaj chyłkiem zawieszano tablicę. Teraz 
w nocy inni chyłkiem tablicę zdjęli i zmienili. 
Jest między tymi dwoma faktami, wydawa-
łoby się, odległymi w czasie, miejscu, (…) 
jednak pewien wyraźny związek. Musimy o 
tym pamiętać (…) po to, by nigdy nie dać 
sobie wmówić że ci, którzy nie szanują Pol-
ski, którzy nie szanują nas, którzy nie szanu-
ją siebie, mają prawo mówić w naszym imie-
niu, mają prawo mówić w imieniu naszego 
kraju. Nie mają takiego prawa!

Polacy dobrze wiedzą, co zdarzyło się 71 
lat temu w Katyniu, w Charkowie, w Mied-
noje, w Twerze. (…) I doskonale wiedzą, co 
zdarzyło się w Smoleńsku. Wiemy to i domy-
ślamy się, dlaczego tak się zdarzyło. Ale wie-
my także i o tym, co zdarzyło się tu, w tym 
miejscu, przed tym Pałacem. Co działo się w 
całej Polsce. Wiemy, pamiętamy, że naród, że 
ta najlepsza część narodu była wtedy zjed-
noczona. Pamiętamy jak bardzo tą jedność 
żeśmy przeżywali, ile siły czerpaliśmy z tej 
jedności. Ona była dla nas wspomożeniem 
w ciężkiej chwili, była wsparciem, była na-
dzieją na przyszłość. Ale są tacy, których ta 
jedność przeraziła. (…) Zostawmy ich z ich 
strachem, ich kordonami, które nie pozwa-
lają tutaj dotrzeć przed pałac. Zostawmy ich 
w ich przeświadczeniu – które nie wiadomo 
skąd czerpią – że są lepsi. Zostawmy z ich 
niewiarą w Polskę. Dziś, w rok po strasz-
nej tragedii, pytamy o tych, którzy zginęli. 
I pytamy o to, czy zostawili testament. Tak, 
zostawili testament. I zostawił także taki te-
stament prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.  
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W centrum całej jego działalności była głę-
boka wiara w Polskę, w jej przyszłość, była 
duma z Polski. On mówił: warto być Pola-
kiem, warto by Polska trwała, warto by  
w Polsce powstała wreszcie elita czysta, 
niepowiązana z tamtymi czasy. Elita patrio-
tyczna, elita gotowa pracować dla ojczyzny  
w każdym miejscu, w każdej sytuacji i na 
każdym forum gotowa jej bronić. To była 
wiara głęboka i (…) skierowana w przy-
szłość. Pamiętajmy o tym i dziś. Pamiętajmy 
o tym, że przychodzimy tutaj uczcić to, co 
się stało w przeszłości, ale przychodzimy 
także dla przyszłości. Przeszłość, pamięć jest 
bardzo ważna. Nie można budować domu 
na piasku, a pamięć to skała. Dom trzeba 
budować na skale – tak uczy Ewangelia. Ale 
ten dom musi być solidny, musi być moc-
ny i musi być nasz! Wolna Polska, ale jaka 
Polska? Jaka Polska będzie tym solidnym, 
silnym, naszym domem? 

Po pierwsze musi to być Polska sprawiedli-
wa. Polska życzliwa jako państwo dla swoich 
obywateli. Musi zwracać się ku najsłabszym, 
ku tym, którym źle. Musi potrafić wyciągnąć
do nich rękę. To musi być Polska praworząd-
na, (…) której sądy będą decydowały, wyda-
wały wyroki zgodnie z prawem, bez wzglę-
du na to, kto przed sądem stoi: czy silny, czy 
słaby, czy miliarder, czy też człowiek skrom-
ny. Sądy, które nie będą się ośmielały nazy-
wać białego czarnym, kłamać w żywe oczy, 
gdzie prawda będzie rzeczą niepodważalną! 
To musi być Polska, w której wszyscy, którzy 
pracują dla państwa, ci, których wspólnie 
nazywamy aparatem państwowym, będą 
służyć obywatelowi, będą nam służyć! Nie-
zależnie od tego czy są policjantami, urzęd-
nikami, nauczycielami. Niezależnie od tego, 
jaką konkretną pracę czy służbę wykonują, 
bo po to są! Po to są, by służyć zwykłemu 

obywatelowi. By służyć Polakom! By służyć 
naszej teraźniejszości, naszej przyszłości. 

Bo wreszcie (…) to musi być Polska od-
ważnej i zdecydowanej polityki zagranicz-
nej. Polityki broniącej polskich interesów. 
Można to porównać do okrętu, który ma 
napęd i ma ster, a w żadnym razie nie może 
być tak, że jest to jakiś kawał drewna, bez 
napędu, bez steru, który płynie głównym 
nurtem, jak to się ostatnio mówi, tylko nie 
wiadomo, dokąd ten nurt nas prowadzi! I to 
wreszcie musi być Polska, w której nasi ro-
dacy, nasi obywatele, wszyscy, ale szczegól-
nie ci młodzi, ci dzisiaj dotknięci masowym 
bezrobociem, będą mieli szansę. Trzeba te 
wszystkie bariery, które tworzy złe prawo, 
które tworzą kliki, mafie, korupcja – znisz-
czyć. To dopiero będzie taka Polska!

Ten wielki kapitał, który zgromadziliśmy 
– w naszych umysłach, naszych sercach,  
w ciągu ostatnich przeszło 20 lat, który 
zgromadziliśmy dzięki społeczeństwu, dzięki 
rodzinom, (…) musi być wykorzystany. On 
może eksplodować, on może pchnąć Polskę 
do przodu, w wielkim tempie, ale nasz po-
rządek publiczny, nasz porządek społeczny, 
nasz porządek ekonomiczny, musi być inny. 
Musi być zmieniony. O takiej Polsce marzył 
Lech Kaczyński, mój świętej pamięci brat  
i prezydent Rzeczpospolitej. Marzył i praco-
wał dla niej – jako działacz Solidarności, jako 
szef Najwyższej Izby Kontroli, jako minister 
sprawiedliwości, jako prezydent tego miasta 
i wreszcie jako prezydent Rzeczpospolitej. 
Walczył o nią i może dlatego nie ma go już 
wśród nas. Ale jego testament jest, z całą 
pewnością, aktualny, o taką Polskę musimy 
walczyć, każdego dnia – nie tylko takiego jak 
ten dziś – piękny, wspaniały i uroczysty. I mu-
simy też pamiętać, (…) że ci, którzy zabiegali 
o dobry los ojczyzny powinni być uczczeni 

– bez małostkowych wykrętów, bez różnego 
rodzaju chwytów i chwycików, bez tej mar-
ności, którą widzimy w tych, którzy uczcić 
poległych, a w szczególności poległego pre-
zydenta, nie chcą. 

Dziękuję Państwu, ale pamiętajcie – jeśli 
chcemy kiedyś zobaczyć pomniki wszystkich 
poległych, bo wszystkim się to należy, jeśli 
chcemy zobaczyć pomniki Lecha Kaczyńskie-
go, ale przede wszystkim, jeśli chcemy spra-
wiedliwej Polski, nie tej, która nieustannie 
sięga do płytkich kieszeni, jeśli tylko coś złe-
go się w ekonomii dzieje, jeśli chcemy Polski 
solidarnej, jeżeli chcemy Polski, o którą wal-
czyły miliony w latach 80., to musimy przy-
pomnieć sobie te dni sprzed sześciu lat, gdy 
bardzo wielu z nas marzyło o tym, co nie na-
sza formacja polityczna nazwała IV Rzeczpo-
spolitą. Musimy o tym pamiętać, bo chociaż 
wtedy się nie udało, to musi się udać. Mu-
simy zmienić Polskę! Musimy zmienić Polskę 
w imię naszego interesu, w imię interesu 
naszego narodu, w imię interesu każdego 
z nas, w imię interesu przyszłych pokoleń! 
Tak dalej być nie może! Ja głęboko wierzę, 
że przyjdzie taki czas, gdy będziemy składali 
wieńce, kwiaty, zapalali znicze pod powsta-
łymi już pomnikami i będziemy wspominali 
ten straszny dzień, 10 kwietnia 2010 r., jako 
dzień straszliwie tragicznego wydarzenia, 
ale także jako dzień przebudzenia Polaków. 
Dziś, proszę Państwa, w to przebudzenie 
wierzę mocniej niż wczoraj. Jestem przeko-
nany, że Polska się budzi, i że będziemy mieli 
nową i lepszą Polskę!”. 

Przemówienie Prezesa Prawa i Sprawie-
dliwości wielokrotnie przerywały oklaski  
i okrzyki, między innymi: „Pamiętamy, pa-
miętamy!”, „Jarosław, Jarosław!”, „Wolna 
Polska!”, a na koniec spontanicznie odśpie-
wano Hymn. 
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 Przed Pałacem Prezydenckim przemawiał 
również Janusz Śniadek, były przewodniczą-
cy NSZ „Solidarność”. Podkreślił, że zgroma-
dzeni spotkali się wieczorem „z głębokiej 
potrzeby serca”. „Tragedia smoleńska, odej-
ście od nas, strata wielkiego patrioty – pana 
prezydenta Leszka Kaczyńskiego, uświado-
miła nam wszystkim jak bardzo wartości, 
którymi się kierował, są potrzebne nam 
wszystkim” – oświadczył. Jak mówił, „odży-
ła wielka potrzeba wspólnoty”. Janusz Śnia-
dek powiedział również: „Panie prezydencie 
wartości, żołnierzu prawdy – pomnik po-
stawiony Tobie, będzie pomnikiem ideałów 
Solidarności, będzie pomnikiem człowieka 
Solidarności, który wyniesiony na szczyty 
władzy dochował wierności wartościom i lu-
dziom, to będzie pomnik wierności Ideałom 
i Prawdzie”. Zgromadzeni zareagowali na 
to okrzykami: „Chcemy pomnika! Chcemy 
pomnika!”. „Są tacy, którzy nie chcą tego 
pomnika, ale my potrafimy stawiać takie
niechciane pomniki, postawiliśmy już nieje-
den” – zaznaczył Janusz Śniadek. Myślę że 
te słowa Janusza Śniadka trafiły nie tylko do
nas. Wiele osób, z którymi rozmawialiśmy  
o wydarzeniach z 10 kwietnia w poniedzia-
łek i w dniach kolejnych, a które znały relacje 
z Warszawy z mediów (innych niż te main-
streamowe) wracało do tego przemówienia 
i do niego się odnosiło. 

Na Placu Zamkowym odbył się koncert 
Jana Pietrzaka zorganizowany przez „Gaze-
tę Polską”, a w Archikatedrze nabożeństwo  
w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej konce-
lebrowane przez ponad 30 księży pod prze-
wodnictwem proboszcza, księdza Bogdana 
Bartołda, który wygłosił homilię. Wśród 
nich był ksiądz Stanisław Małkowski, który 
tak odważnie wspierał obrońców Krzyża na 
Krakowskim Przedmieściu. Katedra wypeł-

niona była po brzegi. Większość wiernych, 
którzy nie zmieścili się w świątyni, stała na 
zewnątrz. Uroczyste nabożeństwo uświet-
niły m. in. poczty sztandarowe górników  
z różnych kopalń Polski. 

Cały czas zastanawiam się, ile osób mogło 
wziąć udział w warszawskich obchodach 
rocznicy 10 kwietnia 2010 roku. W zasadzie 
żaden z oficjalnych czynników nie pokusił
się, niestety, o podanie choćby przybliżonej 
liczby manifestujących. Nie pokazano też 
zdjęć ze śmigłowca, które pozwoliłyby przy-
najmniej oszacować ilość uczestników, a taki 
śmigłowiec krążył cały czas nad Warszawą. 
Służby porządkowe podały, że przed pała-
cem zebrało się 6 tys. ludzi, ale jest to mało 
prawdopodobne, gdyż służby oczyszczania 
miasta informowały, że tego dnia wywiozły 
stamtąd 7 ton zniczy. „Gazeta Polska” pisała 
o 70-100 tysiącach. Ja nigdy nie widziałem 
„na żywo” takiego morza biało-czerwonych 
flag i takiego ludzkiego tłumu.

 Dzień 10 kwietnia 2011 r. był chyba 
pierwszym od roku dniem, w którym po-
czułem odrobinę optymizmu. Ten optymizm 
próbowano zgasić już w poniedziałek, gdy 
dotarły do mnie relacje i komentarze radio-
we i telewizyjne oraz artykuły zamieszczone 
w Internecie. Zastanawia mnie, kim są lu-
dzie, których niepokojem napawa rzekome 
„sześciotysięczne zgromadzenie” (powinni 
chyba wierzyć w to, co sami głoszą) ich ro-
daków, którzy na Krakowskim Przedmieściu 
z flagami narodowymi w dłoniach wołali:
„Tu jest Polska!” Gdy nad naszymi głowami 
łopotały biało-czerwone barwy, można było 
poczuć, że to właśnie tam biło serce Pol-
ski. Więc czego tu się bać? Mainstreamowi 
dziennikarze usiłują swoim lękiem zarazić 
pozostałych Polaków. Dlaczego to robią? Ja 
byłem w tym tłumie i ani razu nie poczułem 

się zagrożony. Można powiedzieć – wokół 
demonstracji panowała atmosfera narodo-
wego święta. Sytuacja ani na moment nie 
wydawała się niebezpieczna. Nawet mło-
dzieńcy z biało-czerwonymi szalikami na szy-
jach, którzy zarówno szli w pochodzie, jak  
i stali na chodniku – wznosili okrzyki: „Bóg, 
Honor i Ojczyzna!” Uderzająca była przede 
wszystkim ogromna ilość młodych ludzi 
biorących udział w manifestacji, ale także 
niezwykle godna postawa wszystkich jej 
uczestników. To była inna Polska niż ta, któ-
rej wizję wtłaczają nam do głów macherzy 
od medialnej propagandy. Nie mogę oprzeć 
się wrażeniu że dziennikarze, o których pisa-
łem wcześniej, i ja relacjonujemy jakieś zu-
pełnie różne wydarzenia. Trzeba więc trochę 
rozsądku, by nie dać się psychicznie sponie-
wierać i ogłupić, nie zatracić optymizmu. Bo 
właśnie tego optymizmu nam trzeba, żeby 
działać. Jak długo będziemy wierzyć, że tu 
już nic się nie da zrobić, będziemy bardzo 
wygodni dla rządzących. Nadzieja na lepszą 
przyszłość może pozwolić nam podjąć jakieś 
działania dla naprawy Rzeczypospolitej. 

Jak ten odświętny zbiorowy nastrój, mo-
mentami wzniosły i patriotyczny, którego 
tam doświadczyliśmy, przełoży się na przyszłe 
wydarzenia w Polsce? Bardzo trudne pytanie. 
Wiemy już, że nie jesteśmy sami, jest nas wie-
lu. Jestem przekonany, że niewątpliwie rację 
ma Jarosław Kaczyński twierdząc, że Polska 
się budzi. Pozostaje ważkie pytanie: co robić? 
Jak działać? Droga wydaje się daleka. Zachę-
tą może być chińskie przysłowie: „na każ-
dej, nawet najdalszej drodze, trzeba zrobić 
pierwszy krok”. Chciałoby się powtórzyć za 
Ojcem Świętym Janem Pawłem II uniwersalne 
wezwanie – „sursum corda” (w górę serca!) 
lub zakrzyknąć jak w piosence Lombardu  
z 1981 roku: „Milczenia dość!”        
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Agnieszka Kanclerska

Prolegomena do opery o Lechu Kaczyńskim
„Jeszcze nie tak dawno mówiono nam 

z przekonaniem – a często z drwiną – 
o nieuchronnym końcu opery. Złowróżb-
nym symptomem jej zguby była śmiesz-
ność, w którą popadła. Im bardziej opera 
była tragiczna, tym bardziej śmieszniejsza 
się stawała. A tymczasem doszło do tego, 
iż jest najpoważniejszym gatunkiem her-
meneutyki muzycznej. Tu rozmawia się 
o rzeczach, o których przy innych gatun-
kach nie sposób wspomnieć, albo wręcz 
nie wypada”1. 

Opera i polityka

Opera może nie tylko bezpośrednio 
przedstawiać wydarzenia polityczne, po-
staci polityków czy prezentować poglądy 
polityczne, ale też owe wydarzenia poli-
tyczne prowokować. Najsłynniejszy jest 
casus La Muette de Portici Daniela Aube-
ra. Jej brukselska prapremiera 25 sierp-
nia 1830 rozbudziła wielkie emocje. Pu-
bliczność odebrała spektakl jako sygnał 
do powstania przeciwko holenderskie-
mu panowaniu w Belgii. Przedstawienia 
tej opery w Warszawie odbywające się 
w czasie powstania listopadowego, zda-
niem współczesnych, podsycały nastroje 
sprzyjające walce z najeźdźcą. 

Ale i historia opery polskiej obfituje 
w dzieła, które odegrały istotną rolę w 
życiu społeczno-politycznym narodu. 
W XIX wieku „zagrożenie polityczne-
go bytu Rzeczypospolitej i rozbudzenie 
nastrojów politycznych – pisze D. Gwiz-
dalanka – spotęgowało nastawienie do 
opery jako komentarza bieżącej sytuacji”2. 
Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale 
z muzyką Jana Stefaniego do libretta Woj-
ciecha Bogusławskiego jest tu idealnym 
przykładem. Dla publiczności przesłanie 

tej opery było jasne:wezwanie do obudze-
nia się polskiego społeczeństwa, zacho-
wanie jedności narodowej i mobilizacja sił 
w obliczu nadciągającej katastrofy. Po 
trzech przedstawieniach cenzura zdjęła 
z afisza Krakowiaków i Górali, a trzy tygo-
dnie później wybuchła Insurekcja Kościusz-
kowska. Franciszek Karpiński w swoim pa-
miętniku wspominał, iż właśnie ta opera 
rozgrzała umysły Polaków do przyszłej 
rewolucji. Gwałtowne burze dziejowe, 
które przetoczyły się nad Polską na prze-
łomie XVIII i XIX wieku nie zahamowały 
rozwoju opery. Po utracie niepodległości 
powstawały dzieła, które przypominając 
świetność państwa polskiego czyniły alu-
zje do bieżącej sytuacji politycznej. I choć 
podobne tematy podejmowała ówczesna 
tragedia, to „jednak w tekstach opero-
wych – zauważa E. Nowicka – dokonywa-
ła się reinterpretacja podstawowych dla 
tragedii pojęć wzniosłości, powinnośći, 
ofiary, a także samej historii, ustanawia-
jącej wówczas model narodowego bytu-
”3. Te opery to:Jadwiga, królowa Polski 
Karola Kurpińskiego z librettem Jana Ur-
syna Niemcewicza, Król Łokietek, czyli 
Wiśliczanka, Jagiełło w Tenczynie, Leszek 
Biały Józefa Elsnera oraz Piast Wincentego 
Lessla. Wreszcie Straszny Dwór Stanisława 
Moniuszki. Opery te odbierane były przez 
publiczność jako manifesty polityczne, 
a ich przedstawienia często przeradzały się 
w patriotyczne demonstracje. 

W XX wieku pojawiły się na świecie 
opery, które za kanwę wybierały aktualne 
wydarzenia polityczne i ich bohaterów. 
Najwyraźniej teatr operowy polubił upra-
wianie polityki. Najsłynniejsze opery poli-
tyczne to: Nixon in China Johna Adamsa, 
Gorbaczow Franza Hummla, Kniefall in 
Warschau Gerharda Rosenfelda – o ka-
rierze Willy ‚ego Brandta i Transatlantic 
George’a Antheila – satyra na amerykań-
skie wybory prezydenckie. 

 Może czas na operę o Lechu Kaczyń-
skim? Ale czy śp. prezydent nadaje się na 
bohatera operowego?

Bohater operowy 

 W. H. Auden uczynił szereg spostrze-
żeń na temat operowego bohatera. Opi-

sał pewien gatunek istoty ludzkiej. Stwo-
rzył, można by rzec filozofię człowieka, 
jaką wybrała opera. Przyjrzyjmy się opi-
sowi owego gatunku istoty śpiewającej 
dokonanemu przez Małgorzatę Dziewul-
ską4. Pozwólmy sobie inkrustować ten 
opis wypowiedziami naszego kandydata 
na bohatera operowego5. 

 Po pierwsze, równość. Bohater w ope-
rze wyraża siebie w emocjonalnej treści 
śpiewu. Śpiew, w przeciwieństwie do 
mowy pozbawiony jest klasowych od-
nośników. W życiu codziennym bowiem 
język, styl, słownik utożsamiają się z cha-
rakterem społecznym. A przecież uczucia 
nie są zastrzeżone dla szlachetnie uro-
dzonych. Doświadcza ich każdy człowiek. 
Tak więc nie język lub styl jest ważny, ale 
siła wyrażanych namiętności. Świat ope-
ry to świat ludzi równych. Trudno przyjąć 
do wiadomości, że jest się obywatelem 
drugiej kategorii. Bo skoro drugiej stro-
nie coś wolno, a mnie nie, to znaczy, że 
jestem w niższej kategorii, że obowiązuje 
tylko wola najsilniejszych. 

 Po drugie, aktywność. Bohater chce, 
pragnie, dąży. Przedstawia sobą pełną 
pasji i woli formę istnienia. Swą pasję 
bohater chce wyrazić i ma odwagę za-
komunikować ją głośno całemu światu. 
Posiada on bowiem zdeterminowaną in-
tencję wypowiedzenia się. „Jesteśmy po 
to, żeby podjąć walkę”6. Śpiew sam w so-
bie, abstrahując od treści libretta zawie-
ra efekt triumfu. „U postaci tragicznych 
jest to triumf chwilowego zapanowania 
nad losem, na ten krótki moment, kiedy 
pokrzywdzony może się użalić, odrzu-
cony przypomnieć, że istnieje, umiera-
jący ostrzec morderców przed karą nie-
ba. Ten, kto został zniszczony przez zły 
świat, uzyskuje w operze czas, by przed 
wszystkimi zaświadczyć, iż to właśnie 
on ma rację”7. Bywa nastaje czas dawa-
nia świadectwa politycznego, to znaczy 
prowadzenia walki, o której wiadomo, że 
będzie przegrana. 

 Po trzecie, indywidualność. Bohater 
jest autentyczną osobowością. Sam decy-
duje o swoich działaniach, wierzy we wła-
sną wolę. Ma poczucie własnej wartości 
i godności. Jest w podejmowaniu decyzji 
suwerenny. Gotowy płacić cenę za swoją 

1M. Bristiger, Transkrypcje, Gdańsk 2010, s. 11. 
2D. Gwizdalanka, Muzyka i polityka, Kraków 1999, s. 89. 
3E. Nowicka, Opera w Polsce na początku XIX wieku-
-wyobrażenia, poglądy, teorie, (w:) M. Jabłoński (red.), 
Teorie opery, Poznań 2004, s. 97. 

4M. Dziewulska, Dramma per musica. Da Ponte naszych 
czasów, ”Ruch Muzyczny” 1980, nr 10. 

5Cytaty kursywą pochodzą z książki:Ł. Warzecha, Lech 
Kaczyński – ostatni wywiad, Warszawa 2010. 

6Przemówienie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego na wiecu 
w Tbilisi, PAP 12. 08. 2008. 

7M. Dziewulska, Mądrzejsza od mędrców Indii, (w:) Arty-
ści i pielgrzymi, Wrocław 1995, s. 225. 



na marginesie  11

autentyczność i niepokorność. Obcy jest 
mu oportunizm, serwilizm i konformizm. 
Mnie lepić jest trudno. Nie lubię grać nie 
siebie. Jedną z cech polityka prawdziwie 
wysokiej klasy jest, że on się nie zaadap-
tuje, jeżeli nie chce. Bohater operowy nie 
jest „kółkiem w mechanizmie historii”, 
ani „liściem niesionym przez wiatr”. Jest 
zawsze podmiotem, a nie przedmiotem 
scenicznej akcji. W byciu politykiem po-
ciągała mnie możliwość kształtowania 
rzeczywistości. 

 Po czwarte, wolność. Bohater nie musi 
honorować zasady prawdopodobień-
stwa. „Wiarygodna sytuacja w operze 
– wyjaśnia Auden – oznacza sytuację, 
w której wiarygodne jest, że ktoś będzie 
śpiewał”8. Intryga w libretcie ma do-
starczyć postaciom okoliczności, które 
stwarzają im sytuacje zbyt tragiczne lub 
fantastyczne, by ująć je słowami. Auden 
zgadza się tu ze stwierdzeniem Debus-
sy’ego, że śpiew zaczyna się tam, gdzie 
mowa traci siłę wyrażania. Wreszcie też, 
wyzwolenie od zasady prawdopodobień-
stwa to wyzwolenie od determinizmu. 

Opery byłyby niemożliwe „gdybyśmy 
zupełnie przestali wierzyć w wolną wolę 
i osobowość. Każde dobrze wzięte wy-
sokie C obala teorię, wedle której jeste-
śmy nieodpowiedzialnymi marionetkami 
w teatrze losu i przypadku”9. Bo „rację 
mają Ci, którzy walczą o wolność”10. 

Czy jednak współczesność nadaje się 
do przedstawienia w operze?

Mit

 Auden uważa, że opera seria nie może 
posługiwać się tematem współczesnym. 
Dlaczego? Otóż, współczesna sytuacja 
tragiczna jest nazbyt aktualna, to znaczy 
jedni ludzie znajdują się w niej, a inni nie. 
Owi inni nie mogą rozpoznać się w niej 
i z nią zidentyfikować, a w konsekwencji 
nie są zdolni postrzegać jej jako symbolu. 
Czy Auden odbiera nam więc nadzieję na 
operę o Lechu Kaczyńskim? Nie ! Opera 
tragiczna, zdaniem Audena jest możliwa, 
o ile ograniczy się do sytuacji mitycznej. 
Przez taką rozumie Auden „sytuację, 
w której znajdujemy się wszyscy z ko-
nieczności na mocy bycia istotami ludz-

kimi i którą dlatego musimy zaakcepto-
wać”11. 

 Opera o Lechu Kaczyńskim będzie 
oparta na micie. Micie Smoleńskim. 
„Już teraz – stwierdza w tekście zatytu-
łowanym Nieuchronność mitu D. Gawin 
– mamy do czynienia z powstającym 
mitem12‚ Zauważa on, iż dla „Polaków 
jako wspólnoty politycznej Rzeczpospo-
lita jest jedynym instrumentem, z któ-
rym stają oni solidarnie wobec wyzwań 
losu”. W kwietniową sobotę los uderzył 
w Rzeczpospolitą, której najwyższym re-
prezentantem był Prezydent. Członkowie 
państwowej delegacji jechali do Katynia 
w imieniu całej wspólnoty, aby dać świa-
dectwo prawdzie o dokonanej zbrodni. 
Symboliczna jest koincydencja miejsca 
i czasu tragedii. Wymiar symboliczny splótł 
się z politycznym. Odmawianie uznania 
symbolicznej wymowy tej tragedii przez 
radykalnych racjonalistów jest według 
Gawina skazane na klęskę. Sprzeciw wo-
bec mitu wzmacnia go. Mitu nie można 
wyprzeć i zapomnieć. Mit jako składnik 
kultury uporczywie trwa. Według Gawina 
formujący się mit będzie zawierał wątki 
martyrologiczne, dramatyczne, wspólno-
towe oraz element poświęcenia i ofiary. 

A może ktoś ma opory natury etycznej 
przed operą opowiadającą muzycznie 
o katastrofie smoleńskiej?

Aporia Adorna

 W Dialektyce negatywnej Th. W. Adorno 
zadał słynne pytanie o możliwość pisania 
wierszy po Auschwitz. Wobec ogromu cier-
pienia istnieje jedna tylko odpowiedź – mil-
czenie. Ale cóż to za sztuka, która omijałaby 
cierpienie? Czy milczenie nie byłoby po pro-
stu unikiem? Kapitulacją? Bo „wciąż trwa-
jące cierpienie – konkluduje Adorno – ma 
takież prawo do ekspresji, jak maltretowany 
do krzyku”13. Artyści mogą więc tworzyć, 
ale powinni mieć świadomość, że ich sztuka 
jest jedynie „akompaniamentem milczenia”. 
Opera o Auschwitz długo była czymś nie-
wyobrażalnym, ale została skomponowana. 
Jest nią Pasażerka Mieczysława Weinber-
ga. Co więcej, istnieje też opera napisana 
w obozie zagłady. W Terezinie powstał 
Der Kaiser von Atlantis Victora Ullmana. 

Ale dlaczego akurat opera? – zapyta 
ktoś jeszcze nieprzekonany.

Opera?!

 W Polsce jest wiele racjonalistycznego 
obskurantyzmu – apriorycznej awersji 
wobec rytuałów, mitów i symboli jako 
takich. Ostatnią potężną erupcję obsku-
rantyzmu wywołała żałoba narodowa 
w 2010 roku. Tzw. racjonaliści – konfe-
derację żałobników określali katolickim 
ciemnogrodem, fanatykami, ofiarami 
zbiorowej histerii, wariatami, tanatofila-
mi, nekrofilami, pogrobowcami mesjani-
zmu, opętanymi demonem patriotyzmu 
etc. Wszystkie te etykiety miały zaakcen-
tować irracjonalność konfederatów. Sło-
wem, gmin rozumowi bluźnił. 

Opera o Lechu Kaczyńskim oparta bę-
dzie na micie. A mit z natury rzeczy jest 
ateoretyczny. Mit rzuca wyzwania pod-
stawowym kategoriom myślenia... 

Jaka jest geneza naszej opery i ja-
kie będzie jej przesłanie? Genezą opery 
jest bunt. Bunt przeciwko zakłamane-
mu światu i zagładzie dotychczasowych 
wartości. Z buntu rodzi się konieczność 
sformułowania etycznej i politycznej 
misji sztuki. Bo funkcją sztuki nie może 
być tylko dostarczanie przyjemności es-
tetycznej. A przesłanie? Opera o Lechu 
Kaczyńskim „jasnemu rzekomo światu 
świadomie pokaże jego niejasność”14. To 
będzie artystyczne wyznanie wiary. Wiary 
w istnienie wiecznego porządku i praw 
nadanych przez wyższe moce. Opera od-
zwierciedli walkę o prawdę. Wskazując 
drogę do wolności, solidarności i spra-

8W. H. Auden, Uwagi o muzyce i operze, (w:) Ręka farbia-
rza i inne eseje, Warszawa 1988, s. 356. 

9W. H. Auden, op. cit., s. 360. 
10Przemówienie przygotowane przez Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego na uroczystości 10 kwietnia 2010 w Katy-
niu, cyt. za:M. Karnowski(red. ), Lech Kaczyński portret, 
Kraków 2010. 

11W. H. Auden, op. cit., s. 352. 
12D. Gawin, Nieuchronność mitu, ”Tygodnik Powszechny” 
2010, nr 35. 

13Th. W. Adorno, Dialektyka negatywna, Warszawa 1986, 
s. 509. 

14Th. W. Adorno, Filozofia nowej muzyki, Warszawa 1974, 
s. 47. 

15Przemówienie przygotowane przez Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego na uroczystości 10 kwietnia 2010 roku 
w Katyniu, op. cit. 
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wiedliwości opera stanie się współczyn-
nikiem przemiany społeczeństw. Opera 
„będzie świadectwem tego, że ludzie i 
narody potrafią – nawet w czasach naj-
trudniejszych – wybrać wolność i obronić 
prawdę”15. 

Czy sztuka o tendencjach emancypa-
cyjno-utopijnych nie może się obyć bez 
uzupełniającej ją racjonalności? Może! 
A opera jest tu gatunkiem najbardziej 
predystynowanym. Bo czymże jest ope-
ra?Opera jest „cudownym nieporozu-
mieniem” (G. Strehler), „paradoksem” 
(Auden), „jednym z najdziwniejszych po-
mysłów człowieka Zachodu, którego nie 
można było przewidzieć w żadnym lo-
gicznym procesie myślowym” (K. Clark), 
„niemożliwym dziełem sztuki”(O. Bie). 
W państwie opery „nie ma rozsądnego 
myślenia, mozolnych zdobyczy refleksji” 
( Kierkegaard). Myślenie krytyczne nie 
ma bowiem zastosowania do opery. Bo 
opera jest manifestacją samej żywotno-
ści, a przez to – potwierdzeniem sakral-
nej siły życia. Jest „ sprzyjającą życiu ra-
dością” (Kierkegaard). „Opera naśladuje 
ludzką żarliwość;czerpie siły nie tylko 
z tego, że mamy uczucia, lecz także z 
tego, że chcemy je mieć za wszelką ce-
nę”16. A przecież, parafrazując Mickiewi-
cza – czucie i wiara silniej mówi do nas, 
niż mędrca szkiełko i oko. 

Suplement

 W tygodniku „Uważam Rze” (7.02. 
– 13.02.2011) B. Wildstein pyta reto-
rycznie:Czy tragedia smoleńska stanie 
się polską sprawą Dreyfusa? Dreyfus 
doczekał się rehabilitacji po 12 latach. 
Doczekał się też... opery. Dreyfus Af-
fair z muzyką Josta Meiera kończy się 
przestrogą Zoli: „Nadejdzie dzień, kiedy 
wszyscy zrozumieją prawdę”. 

Sugestia

Twórcy opery o śp. Lechu Kaczyńskim 
winni sobie wziąć do serca słowa Dide-
rota „opera zła jest najgorszym z gatun-
ków sztuki, dobra – najlepszym”.         

16W. H. Auden, op. cit., s. 354
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Krystian Przemkowicz

Czas honoru i czas niehonoru
Zdawać by się mogło, że pojęcie HONO-

RU żyje, nie umarło, nie należy do kategorii 
przeszłych, do historii Polski. Bo przecież 
jeszcze tak niedawno (dwadzieścia parę lat 
w historii to prawie nic) HONOR kojarzył 
się z czasami „SOLIDARNOŚCI” i STANEM 
WOJENNYM. Potem pojęcie HONORU nieja-
ko zawieszone zostało na kołku, bo wolna 
Polska, bo demokracja, bo wejście do NATO 
i Unii Europejskiej – myślenie o honorze 
było czymś archaicznym, niepotrzebnym, 
niemodnym. Zaczęła obowiązywać GRUBA 
KRESKA pana premiera Tadeusza Mazo-
wieckiego, która „odcinała” to, co działo 
się w PRL-u od tego, co stanowić miało  
o III Rzeczpospolitej. A więc KOMPROMIS, 
„zgniły kompromis” pomiędzy elitami Pol-
ski Ludowej a częścią związaną dotychczas 
z „Solidarnością”, która „dogadała” się  
z nimi w Magdalence i przy Okrągłym Sto-
le. A ów kompromis z pojęciem HONORU 
nie ma nic wspólnego, wręcz przeciwnie, 
przeczy mu, jest w konflikcie z dokładnym,
literalnym i historycznym rozumieniem tej 
wartości. Tak wysoko stawianym i cenio-
nym przez Polaków w najnowszej i dawnej 
historii. Bo przecież pojęcia: BÓG, HONOR, 
OJCZYZNA wypisywane były na sztanda-
rach nie tylko WOJSKA POLSKIEGO czy OD-
DZIAŁÓW POWSTAŃCZYCH w XIX wieku  
i PARTYZANCKICH w XX wieku, nie mówiąc 
już o ARMII KRAJOWEJ i innych formacjach 
wojskowych czy paramilitarnych walczą-
cych z komunizmem. Te trzy wartości: BÓG, 
HONOR i OJCZYZNA były w przeszłości i są 
dzisiaj dla wielu Polaków RÓWNOZNACZNE 
i NIEROZDZIELNE. Jak TRÓJCA ŚWIĘTA w re-
ligii chrześcijańskiej, katolicyzmie szczegól-
nie. To święte słowa, za które ginęli generał 
NIL-FIELDORF, rotmistrz WITOLD PILECKI  
i tylu innych bohaterów z niedalekiej prze-
szłości.

Hymnem „Solidarności” stała się śpiewa-
na przez Jana Pietrzaka pieśń „Żeby Polska 
była Polską” (jego słowa, muzyka Włodzi-
mierza Korcza), dziś rzadko wykonywana, 
bo zbyt patetyczna i taka „superpatriotycz-
na”. A dziś na takie nieeuropejskie rzeczy, 
zbyt prowincjonalne, nie ma miejsca i po-
trzeby. Przeczyłoby to idei paneuropeizmu 
głoszonej przez obecnie rządzącą formację 
polityczną, czyli Platformę Obywatelską i jej 
liderów: Donalda Tuska (premiera) i Broni-

sława Komorowskiego (prezydenta). Gubi 
się w tym idea Polski, jej przeszłości, historii, 
tradycji. „Żeby Polska była Polską” nie mie-
ści się w tego typu myśleniu, a już słowa 
„honor i Ojczyzna wypisane na sztanda-
rach”, które śpiewamy nieomal w postawie 
zasadniczej, czyli na baczność, nie przystają 
zorientowanym tylko na Europę Polakom 
spod znaku PO czy SLD. Geograficznie miej-
sca „posłuchu” przesunęły się na zachód:  
z Moskwy do Brukseli. Przy czym Rosja (Fe-
deracja Rosyjska) odgrywa w dalszym ciągu 
istotną i inspirującą rolę w posunięciach ko-
alicyjnego rządu PO-PSL. Z jednej strony ru-
sofilia, z drugiej – euro entuzjazm. Gdzie w
tym HONOR i OJCZYZNA, nie mówiąc już o 
chrześcijańskim Bogu, którego ruguje się na 
wszelkie sposoby z myślenia i wartości eu-
ropejskich dotąd obowiązujących? W ukło-
nach i serwilizmie w stosunku do prezyden-
ta Miedwiediewa czy premiera Putina,  
a więc do państwa rosyjskiego, honoru nie 
można się dopatrzeć, a jedynie pokory i uni-
żenia. O równoprawnych układach i stosun-
kach mowy nie ma. Federacja Rosyjska jest 
kontynuacją ZSRR w nieco złagodzonym 
wymiarze, a z prawdziwą demokracją nie-
wiele ma wspólnego. Tradycje caratu, po-
tem czerwonego caratu (komunizmu) dalej 
obowiązują – wystarczy popatrzeć na stosu-
nek Rosjan do Władimira Putina, byłego ka-
giebisty, którego traktuje się jak nowego i 
kochanego cara-batiuszkę. A dana mu wła-
dza równa się tej, jaką mieli sekretarze ge-
neralni KC KPZR (Komunistycznej Partii 
Związku Radzieckiego). Zresztą najpierw 
Putin, potem Miedwiediew robią wszystko, 
aby przywrócić Federacji Rosyjskiej status 
mocarstwa, co im się powoli udaje. Między 
innymi dlatego, że Bruksela (Unia Europej-
ska i NATO) oraz prezydent Stanów Zjedno-
czonych Obama bardzo zabiegają o to, aby 
żyć w przyjaźni z Rosją za wszelką cenę. 
Oczywiście kosztem mniejszych krajów  
(w tym choćby Polski), o których bezpie-
czeństwo międzynarodowe i energetyczne 
mało dbają. Usłużność wobec Federacji Ro-
syjskiej, ciągłe ustępstwa dają asumpt przy-
wódcom tego wielkiego (terytorialnie, a nie 
ekonomicznie) państwa do myślenia o tym, 
że łatwo Zachód (a obecnie i USA) mieć  
w swoich rękach i żądać coraz więcej 
ustępstw. Gesty czynione wobec Polski, czy 

też odwrotnie, Polski wobec Rosji, mają wy-
miar jedynie symboliczny, przeznaczony na 
efekt wizualny. Bo zarówno w sferze gospo-
darczej, jak i w stosunkach bilateralnych ab-
solutnie nic się nie zmienia. Wystarczy przyj-
rzeć się sprawie katyńskiej, która wniesiona 
została przez rodziny katyńskie do Trybuna-
łu w Strasburgu, gdyż w Moskwie nic nie 
dało się załatwić (i taka sytuacja trwa nadal). 
Podobnie ma się sprawa katastrofy smoleń-
skiej, która lekkomyślnie została oddana  
w ręce prokuratury rosyjskiej i komisji MAK-u 
(Międzypaństwowego Komitetu Lotnicze-
go). Raport kończący prace tej komisji już 
wywołał burzę, a ze strony polskiej odpo-
wiedź w postaci prawie 150 stronic, zawie-
rających zastrzeżenia i uwagi wobec zawar-
tych w nim twierdzeń nieprawdziwych i nie 
do przyjęcia przez stronę polską. Spolegli-
wość polskiej prokuratury (cywilnej i woj-
skowej) wobec ich rosyjskich odpowiedni-
ków i władz rosyjskich powoduje, że wielu 
Polaków nie wierzy, aby śledztwo smoleń-
skie zostało prawidłowo wyjaśnione. Szcząt-
ki samolotu i czarne skrzynki, a więc koron-
ne dowody, na których powinno opierać się 
śledztwo, nadal są w rękach rosyjskich. Do-
póki więc nie znajdą się one w Polsce, nie 
można mówić o prawidłowo toczącym się 
śledztwie w sprawie smoleńskiej. Honor 
Polski i Polaków wystawiony jest na szwank, 
między innymi przez to, że Donald Tusk nie 
stanął na czele komisji śledczej w Polsce (w 
Rosji na jej czele stanął Władimir Putin), a 
obecny prezydent RP Bronisław Komorow-
ski mówi o tym, że wierzy w obiektywizm 
śledztwa prowadzonego przez Rosjan. Ho-
noru ani krztyny zarówno u premiera Tuska, 
jak i prezydenta Komorowskiego. Jeśli pa-
nowie – historycy z wykształcenia przecież 
– wierzą bardziej Rosjanom i władzom ro-
syjskim niż poczynaniom polskiej komisji 
sejmowej Antoniego Macierewicza, to py-
tam: czyich interesów ci panowie bronią – 
polskich czy rosyjskich? Gdzie honor, gdzie 
godność, gdzie Ojczyzna w ich wypowie-
dziach i poczynaniach? Bo przecież nie ma 
w nich ani krztyny odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo naszego państwa i jego 
suwerenność. Żyjemy od trzech lat w cza-
sach nie dbania o honor kraju i własny, ale 
w czasach dyshonoru. Co budzi nie tylko 
niepokój i obawy, ale i lęk przed przyszło-
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ścią naszego państwa, naszej Ojczyzny. Po-
lityka historyczna prowadzona przez Lecha 
Kaczyńskiego, tak bardzo krytykowana  
i atakowana przez Platformę Obywatelską, 
a nawet ośmieszana i dezawuowana, z per-
spektywy czasu okazuje się coraz bardziej 
słuszna. Rzucanie się w objęcia Rosji i Nie-
miec, ustępowanie na każdym kroku, aby 
tylko mieć lepsze niż dotychczas, czyli za 
czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego, 
stosunki z tymi państwami, prowadzi do 
zaniku instynktu bezpieczeństwa narodo-
wego. A jest to niebezpieczne na przy-
szłość. Bóg, honor, Ojczyzna – „trójmiłowa-
nie”, jak pięknie nazywał to w „Kwiatach 
polskich” Julian Tuwim, powoli więdnie, 
powoli wypędzane jest z duszy Polaków, 
szczególnie młodych, otumanionych przez 
szkołę w wydaniu pani minister Hall, przez 
euro entuzjastów – historyków wychowa-
nych przez Michnika i jego „Gazetę Wybor-
czą”, antynarodową i antypolską, daje 
owoce. W atakach na Kościół i krzyż (z in-
spiracji prezydenta Komorowskiego) przez 
zorganizowany motłoch, plujący, sikający, 
plugawym językiem bezczeszczący obroń-
ców krzyża. Jeśli to ma coś wspólnego  
z honorem to raczej z tym spod znaku pana 
Palikota czy Niesiołowskiego: błazeńskiego, 
prześmiewczego, pogardliwego dla prze-
ciwników politycznych i ogólnie dla społe-
czeństwa, które nie akceptuje takiego za-
chowania. Honor tych panów pozostał 
gdzieś w niebycie, bo wpisali się oni swoim 
chamstwem (językowym i politycznym) w 
typowy, niestety, dzisiaj dyshonor cechują-
cy polityków i większość polskiego społe-
czeństwa. To, jakim plugawym językiem 
posługują się politycy, biznesmeni, „elity” 
(biorę w cudzysłów to kiedyś pozytywne 
określenie, które dzisiaj zostało zdezawu-
owane i skutecznie zdeptane i splugawio-
ne) świadczy o upadku nie tylko „dobrych 
obyczajów”, ale o tym, jacy ludzie są dzisiaj 
elitą. To również świadczy o zaniku honoru, 
który także przejawia się w języku i opero-
waniu nim na co dzień. Wszystkie te rzeczy, 
o których napisałem, wiążą się ze sobą  
w nierozerwalną całość, świadczą o wszech-
ogarniającym nas dyshonorze. Bo jakże ina-
czej nazwać „odejścia”, czyli zdrady do-
tychczasowych ludzi (i twarzy) Prawa  
i Sprawiedliwości, którzy założyli PJN (Pol-

ska Jest Najważniejsza) i przeszkadzają 
swojej dotychczasowej partii i jej prezesowi 
Jarosławowi Kaczyńskiemu? Gdzie honor  
(i godność) pani Kluzik i Jakubiak, pana 
Poncyliusza i Kowala oraz innych dysyden-
tów, którzy dzięki PiS-owi pełnili takie, a nie 
inne funkcje państwowe i rządowe, a dzi-
siaj są tylko „pożytecznymi idiotami” dla 
Platformy Obywatelskiej i przepad-
ną w najbliższych wyborach parlamen-
tarnych w politycznym niebycie. Żadnych 
odszczepieńców czy zdrajców nie można 
nazwać ludźmi honoru. A w polityce jest ich 
coraz więcej, w życiu społecznym także. Ży-
cie wśród ludzi dyshonoru nie jest łatwe dla 

tych, którzy potrafią jeszcze odróżniać do-
bro od zła, kłamstwo od prawdy, wartości 
od ich braku, patriotyzm od kosmopolity-
zmu, konformizm od twórczego buntu. Nie 
trzeba być intelektualistą czy inteligentem, 
aby dojrzeć, że świat, Europa i Polska idą  
w złym kierunku. Honor przestaje się liczyć, 
jest w pogardzie, nie jest brany pod uwagę 
ani w stosunkach międzynarodowych, ani 
w stosunkach międzyludzkich. Dlatego po-
wrót do HONORU, do HONOROWEGO  
KODEKSU postępowania, do tego, co moż-
na nazwać PRZYZWOITOŚCIĄ, jest sprawą 
tak ważną dzisiaj, w XXI wieku.                    
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Stanisław Kostkiewicz

Radosny i piękny maj
Ten miesiąc – maj – jest w tym roku wy-

jątkowy, chociaż od ponad dwudziestu lat 
mamy przywrócone święto 3. Maja, ob-
chodzimy od ponad stu lat Święto Pracy  
1. Maja, a od niedawna 2. maja także Świę-
to Flagi. Pogodzenie narodowego święta  
3. Maja z lewicowym świętem 1. Maja 
(obydwa mają „czerwoną” kartkę w kalen-
darzu) to wynik kompromisu między ko-
munistami, którzy oddawali przy Okrągłym 
Stole władzę przedstawicielom „Solidar-
ności”, zawierając z nimi pakt o nienaru-
szaniu ich przywilejów („zgniły kompro-
mis”), czego skutki odczuwamy do dzisiaj. 
Nie udało się stworzyć IV Rzeczypospolitej 
braciom Kaczyńskim i Prawu i Sprawiedli-
wości, bo naruszono interesy postkomuni-
stów i umowę z wyznawcami „grubej kre-
ski” pana Mazowieckiego. Zdrada ideałów 
„Solidarności” i budowanie III Rzeczpo-
spolitej wespół z postkomunistami, dopro-
wadziły kraj do sytuacji, w jakiej się dzisiaj 
znajduje: krachu finansowego, korupcji
i zubożenia społeczeństwa polskiego. Je-
steśmy w sytuacji petenta proszącego  
i płaszczącego się wobec krajów Unii Eu-
ropejskiej (Niemiec, Francji, Wielkiej Bryta-
nii, Włoch) i wasala wobec Rosji. Rządząca 
partia, czyli Platforma Obywatelska, której 
przywództwo zdobył cynik i cwaniak, czło-
wiek bez charyzmy, trzeciorzędny polityk 
skaczący z jednej partii do drugiej. Donald 
Tusk wespół z postkomunistycznym Pol-
skim Stronnictwem Ludowym jako koali-
cjantem szkodzą Polsce, cofają ją zarówno 
gospodarczo, jak i politycznie, zwiększa-
jąc dystans wobec „starych” państw 
Unii Europejskiej o kolejne stracone lata.  
A nowo wybrany prezydent RP Bronisław 
Komorowski otacza się ludźmi spod znaku 
lewicy i Unii Wolności (swoimi dawnymi 
kolesiami) i sprawuje swój urząd w sposób 
siermiężny i rubaszny, niegodny jego zna-
czenia.

Cóż, mamy władzę opanowaną przez 
miernych magistrów historii, a nie ludzi 
z profesurą czy doktoratami z prawa lub 
ekonomii, którzy faktycznie znają się na 
rządzeniu, a nie opierają się na PR i (na 
szczęście ciągle opadających) słupkach po-
pularności. Ale niedługo skończy się sezon 
PO/PSL, bo ludziom zaczynają otwierać się 
oczy na „model” sprawowania przez nie 

władzy i spychanie Polski do ogona krajów 
Unii Europejskiej.

Cieszyć może tylko wyjątkowość te-
gorocznego maja, bo pierwszego świę-
tować będziemy nie Święto Pracy, ale 
dzień beatyfikacji polskiego papieża
Jana Pawła II, czyli Karola Wojtyły. Tysią-
ce pielgrzymów z Polski i z całego świata 
będzie brać udział w tej podniosłej uro-
czystości i ceremonii w Rzymie, jak i za 
pośrednictwem telewizji. Wyrażać będą 
swoją radość z uznania przez Stolicę Apo-
stolską Jana Pawła za błogosławionego  
(i na pewno wkrótce za świętego). Wie-
my też, że uroczystościom przewodzić 
będzie obecny papież Benedykt XVI, co 
jest wyjątkiem i równocześnie wyrazem 
wielkiego uznania z jego strony dla po-
przednika. Wyjątkowość osoby Jana Paw-
ła II i jego zasługi dla katolicyzmu świa-
towego są wszystkim dość powszechnie 
znane. Także zasługi dla Polski, jego 
ukochanej Ojczyzny, która dzięki niemu 
odzyskała swoje miejsce wśród wolnych 
i suwerennych krajów. To bardzo wielka  
i podniosła uroczystość nie tylko religij-
na, ale także o wymiarze społecznym, po-
litycznym i moralnym. Udział w niej jest 
złożeniem hołdu największemu Polakowi 
XX wieku, wielkiej i świętej osobie, której 
gorąca wiara podnosiła na duchu i da-
wała nadzieję na lepszą przyszłość świa-
ta i naszego narodu. Te wielkie zasługi 
Jana Pawła II dla obalenia komunizmu w 
Europie, jego charyzma i niepowtarzal-
na osobowość człowieka prawdy i wiary, 
zaowocowały po wielekroć. Teraz, kiedy 
wynosi się go na ołtarze, umacnia się nie 
tylko chrześcijaństwo świata i jego kato-
licka większość, ale i poczucie nadziei na 
zwycięstwo dobra w świecie, mimo ro-
snących zagrożeń. Także i w Polsce, oj-
czyźnie papieża, na pewno zaświeci go-
rętsze słońce wiary w społeczeństwie, jej 
umocnienie i obecność w naszym życiu.

Myślę, że warto przytoczyć słowa Jana 
Pawła II, które odnoszą się do naszego, 
polskiego życia, bo mają one wymiar 
uniwersalny i wskazują wprost, co dla 
Polaków powinno być najważniejszą 
wartością, o której często zapominamy, 
europeizując się nadmiernie i przyjmując 
kosmopolityzm za swój wzorzec.

MYŚLĄC OJCZYZNA

Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyra-
żam siebie i zakorzeniam, mówi mi o tym 
serce, jakby ukryta granica, która ze mnie 
przebiega ku innym, aby wszystkich ogar-
niać w przeszłość dawniejszą niż każdy  
z nas: z niej się wyłaniam… gdy myślę  
Ojczyzna – by zamknąć ją w sobie jak 
skarb. Pytam wciąż, jak ją pomnożyć, jak 
poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia. 
[…] Gdy dookoła mówią językami, dźwię-
czy pośród nich jeden: nasz własny. Za-
głębia się w myśli pokoleń i ziemię naszą 
opływa, i staje się dachem domu, w któ-
rym jesteśmy razem […].

Ojczyzna: wyzwanie tej ziemi rzucone 
przodkom i nam, by stanowić o wspólnym 
dobru i mową własną jak sztandar wyśpie-
wać dzieje.

(Kraków, 1974)

Dla kontrastu obchody święta „między-
narodowego proletariatu”, które wyrosło 
z autentycznego protestu robotników  
i robotnic przeciw wyzyskowi, w czasach 
tzw. socjalizmu (w ZSRR – komunizmu) 
stały się propagandową tubą służącą po-
chwale partii robotniczych, czyli komuni-
stycznych. Święto radości, jak określano  
1. Maja, stało się przymusowym i obowiąz-
kowym udziałem w wyreżyserowanym 
marszu i manifestacji na cześć rządzącej 
partii „robotników i chłopów”, a głównie 
jej przywódców, którzy domagali się hoł-
du i uznania dla ich przecież antyrobot-
niczych działań. Udawanie radości i entu-
zjazmu, portrety „wierchuszki” partyjnej, 
czerwone sztandary, „przebierańcy” róż-
nych zawodów, skandowanie sloganów 
– tak wyglądały pochody pierwszomajowe 
jeszcze nie tak dawno. Dzisiaj to „pochod-
ki” niedużych grup postkomunistów spod 
znaku Sojuszu Lewicy Demokratycznej  
(i innych lewackich ugrupowań), wygło-
szenie mowy-trawy pod jakimś pomni-
kiem przywódcy z epoki socjalizmu, zło-
żenie kwiatów, pozdrowienie proletariatu 
całego świata, odśpiewanie „Międzyna-
rodówki” czy „Czerwonego sztandaru” 
– oto „majestat” 1. Maja w wydaniu sta-
ro-nowej komuny. Co to ma wspólnego 
z pochodami w Ameryce czy Francji na 
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początku XX wieku, gdzie domagano się 
autentycznych zmian społecznych i eko-
nomicznych? Trzeba się domyślać. Poka-
zanie się pana Napieralskiego, pani Piekar-
skiej czy pani Senyszyn, aby przypomnieć  
o swoim istnieniu, pogardłowanie dla 
zdrowia psychicznego – to jedyny cel po-
tomków Bieruta i Gomułki.

Większość z nas wychodzi w tym dniu 
na spacer (jeśli tylko pogoda sprzyja), 
uczestniczy w festynach, zabawach, cieszy 
się z „wolnego dnia”, możliwości spędze-
nia wspólnie z rodziną majowego czasu. 
Nie ma już masowych manifestacji i reży-
serowanych pochodów – i dobrze, i tak 
powinno być!

Na koniec warto przypomnieć choć-
by śpiewaną często w czasie pochodów 
pierwszomajowych „Warszawiankę” Wa-
cława Święcickiego (zwaną „Warszawian-
ką 1905”, powstałą w 1879 roku; poniżej 
jej fragment):

Śmiało podnieśmy sztandar nasz w górę,
Choć burza wrogich żywiołów wyje,
Choć nas dziś gnębią siły ponure,
Chociaż niepewne jutro niczyje.

O! bo to sztandar całej ludzkości,
To hasło święte, pieśń zmartwychwstania,
To tryumf pracy, sprawiedliwości,
To zorza wszystkich ludów zbratania! […]

Pomiędzy 1 i 3 Maja nie tak dawno  
(w 2004 roku) Sejm RP uchwalił obchody 
Święta Flagi. I bardzo słusznie, choć nie 
jest to święto oznaczone czerwoną kartką 
w kalendarzu. Przypomina ono bowiem 
wszystkim Polakom, że należy czcić i chro-
nić nasze barwy narodowe, naszą flagę
biało-czerwoną. Bo trzeba przyznać, że 
zanikała powoli po 1989 roku tradycja sa-
morzutnego i spontanicznego wywiesza-
nia (i posiadania) flag narodowych z okazji
świąt państwowych. Czyniły to instytucje 
państwowe (z konieczności i obowiązku), 
a tylko na niewielu prywatnych domach 
powiewały flagi biało-czerwone. Komuni-
ści przyzwyczaili bowiem społeczeństwo 
do wywieszania flag czerwonych i biało-
-czerwonych z okazji 1. Maja i zdejmowa-

nia ich czym prędzej następnego dnia, aby 
nie powiewały w dniu 3. Maja, święta ska-
sowanego i nieobchodzonego (a nawet 
zakazanego) w czasach Polski Ludowej. 

Dzisiaj częściej niż do niedawna wywie-
szamy flagi narodowe z okazji świąt pań-
stwowych, nosimy je ze sobą, bo przypo-
mina o tym właśnie Święto Flagi w dniu  
2. maja. Jeszcze trwa owa niechęć z cza-
sów PRL-u do cieszenia się i bycia dumnym 
ze sztandaru biało-czerwonego, który 
(obok orła białego z koroną na głowie na 
czerwonym tle – stąd kolory naszych barw 
narodowych) symbolizuje Polskę, nasze 
państwo, nasz kraj, naszą ojczyzną. Pod 
sztandarami o tych barwach walczono  
w okresie zaborów i wojen o wolność  
i suwerenność Polski, umierano za nie, 
za flagę biało-czerwoną. Powinniśmy być
dumni, powinniśmy czcić nasze barwy na-
rodowe, jak czynią to Amerykanie, uczyć 
się od Francuzów czy Włochów i Brytyj-
czyków szacunku dla flagi państwowej.
Powinien nam to podpowiadać instynkt 
narodowy, który budzi się w nas powo-
li, uśpiony przez lata braku suwerenno-
ści. Szacunek i cześć dla flagi narodowej 
i godła są wyrazem naszego patriotyzmu, 
ukochania ojczyzny, umiłowania kraju 
rodzinnego. Tak jak wyraził to nasz wiel-
ki współczesny przecież poeta Konstanty  
Ildefons Gałczyński w pięknym wierszu na-
pisanym w obozie jenieckim w Altengra-
bow w 1944 roku:

PIEŚŃ O FLADZE

Jedna była — gdzie? Pod Tobrukiem. 
Druga była — gdzie? Pod Narvikiem. 
Trzecia była pod Monte Cassino. 

A każda jak zorza szalona, 
biało-czerwona, biało-czerwona! 
czerwona jak puchar wina, 
biała jak śnieżna lawina, 
biało-czerwona. 
[…]
I nigdy nie będziesz biała, 
i nigdy nie będziesz czerwona, 
zostaniesz biało-czerwona 
jak wielka zorza szalona […] 

To, oczy1wiście, tylko fragment tego 
mądrego i pięknego wiersza, który wyraża 
wielką miłość poety do Polski, do jej flagi,
do jej barw narodowych.

I kolejne majowe święto, rocznica 
uchwalenia Konstytucji 3. Maja. Uchwalo-
na przez Sejm Wielki (Czteroletni) w 1791 
roku, nosiła oficjalnie nazwę Ustawy Rzą-
dowej. Zrywała z dotychczasowym poli-
tycznym modelem i sposobem funkcjo-
nowania Rzeczypospolitej jako republiki 
szlacheckiej. Stanowiła realizację progra-
mu reform ustrojowych głoszonych przez 
Stronnictwo Patriotyczne. Jej projekt 
przygotowała niewielka grupa patriotów 
z królem i Hugonem Kołłątajem na cze-
le. Uchwalono ją w atmosferze spisku czy 
wręcz zamachu stanu, ale legalnymi środ-
kami prawnymi. 

Konstytucja pozostawiała w Rzeczypo-
spolitej ustrój stanowy, jednakże osłabia-
ła pozycję magnaterii i odsuwała szlachtę 
nieposiadającą ziemi od głosu na sejmi-
kach. Prawa wyborcze przysługiwać miały 
szlachcie, która mogła wykazać się odpo-
wiednim majątkiem. Zreformowano Sejm, 
który pozostał naczelnym organem władzy 
posiadającym pełną władzę ustawodaw-
czą i możliwość kontroli rządu. Zniesiona 
została zasada liberum veto, zakazano 
konfederacji. Tron miał być dziedziczny 
i należeć po śmierci Stanisława Augusta 
Poniatowskiego do dynastii saskiej, przy 
czym monarcha miał ponosić osobistą od-
powiedzialność za swoje rządy.

Konstytucja wprowadzała do władzy 
wykonawczej system komisji, czyli mini-
sterstw oraz terenowych komisarzy po-
rządkowych (zarządców). Mieszczanom 
zapewniono liczne prawa, a mieszkającym 
w miastach królewskich zagwarantowano 
pełne wolności i prawo sprawowania urzę-
dów. Chłopów wzięto pod ochronę prawa 
i rządu krajowego, lecz nadal utrzymano 
ich poddaństwo wobec panów. Konstytu-
cja była podstawą szeroko zakrojonej re-
formy państwa, nad którą pracowano już 
po jej uchwaleniu w dalszym ciągu obrad 
Sejmu Wielkiego. Dzieła tego jednak nie 
ukończono wskutek interwencji konfede-
racji targowickiej, która przekreśliła rów-
nież zmiany wprowadzone przez Ustawę 
Rządową.
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Uchwalenie Konstytucji 3. Maja wywo-
łało entuzjazm środowisk patriotycznych 
i reformatorskich. Jego wyrazem były licz-
ne, pełne nadziei na przyszłość wiersze 
okolicznościowe:

Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.

Witaj maj, piękny maj,
U Polaków błogi raj.
[…]
Witaj maj, piękny maj,
Wiwat wielki Kołłątaj!

(„Witaj, majowa jutrzenko” 
znana także jako Mazurek 3. Maja, 

R. Suchodolskiego z 1831 roku)

Konstytucja 3. Maja była drugą po Kon-
stytucji Stanów Zjednoczonych, a pierwszą 
w Europie, nowoczesną ustawą zasadniczą, 
określającą podstawy funkcjonowania pań-
stwa i porządkującą relacje społeczne w du-
chu zgodnym z ideałami epoki Oświecenia. 
Franciszek Karpiński, wybitny poeta oświece-
nia, tak witał uchwalenie Konstytucji Trzecie-
go Maja w wierszu „Na dzień 3. Maja 1791 
szczęśliwie doszłej Konstytucji krajowej”:

Rzucajmy kwiat po drodze!
Tędy przechodzić mają
Szczęścia narodu wodze,
Co nowy rząd składają.
Weźmy weselne szaty!
Dzień to kraju święcony.
Jakże ten król nasz bogaty...
Skarb jego, serc miliony.
 […]

Radosny i piękny maj czeka nas w tym 
roku. Cieszmy się i radujmy, weselmy, bo 
to miesiąc nie tylko zielonej wiosny, ale  
i wzruszeń, emocji, które będziemy prze-
żywali w dzień beatyfikacji Jana Pawła II,
w Święto Flagi i w dzień Konstytucji  
Trzeciego Maja.                    

MATKA

czeka...
na rosnącą pod jej sercem
tajemnicę życia

nie ma już 
siebie dla siebie

odkrywa codziennie
miłość cierpliwą

szczęście w ramionach
bliskość największą
tuli i pieści
deszczem pocałunków

czuwa ciągle
przeczuwa wszystko

czeka...
na pierwszy krzyk
pierwszy uśmiech
ząb, krok
i upadek

czeka...
aż dorośnie
zda egzamin
weźmie ślub
i odejdzie

na telefon 
odwiedziny

czeka zawsze...
na swoim miejscu 
jak wartownik na warcie

chciałaby jak najbliżej
bo nie ma już swego życia
oddała je przecież
za najpiękniejszy 
cud świata

Marta Jaszczuk (2011)
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Krzysztof Bauer

Brat naszego Boga
(O dramatach Karola Wojtyły)
Twórczość literacka (poetycka i drama-

tyczna) papieża Jana Pawła II sygnowana 
jest jego świeckim nazwiskiem, czyli Karola 
Wojtyły. O ile poezja papieża jest dość po-
wszechnie znana, o tyle o jego twórczości 
dramatycznej pisze się i mówi dość rzadko. 
Zresztą pisanie dramatów, uprawianie tego 
rodzaju literackiego, jest rzeczą na ogół 
trudną i rzadko spotykaną w twórczości lite-
ratów. Bo w dramacie trzeba móc wykazać 
się umiejętnością pisania prozą, piękną na 
ogół, literacką jak i znajomością wymogów 
sceny teatralnej. (Wcześniej dramaty pisano 
wierszem, na przykład dramaty antyczne, 
Szekspira czy Moliera, a bardzo często dra-
maty romantyczne, także polskie, a później 
neoromantyczne, czego przykładem może 
być dramaturgia Stanisława Wyspiańskie-
go). Dlatego do dzisiaj trwa spór: czy dra-
mat to utwór literacki, czy przynależny do 
teatru. Inaczej mówiąc: czy stworzony jest 
(jak nowela, powieść, czy wiersz liryczny) do 
lektury, a więc czytania, czy do oglądania go 
na scenie w teatrze, bo do tego jest prze-
znaczony.

 O dramatach romantycznych (Mickiewi-
cza, Słowackiego, Krasińskiego) pisano, że 
są utworami niescenicznymi, trudnymi do 
wystawienia na scenie. Dlatego utarło się, 
że należy je czytać, a nie oglądać w teatrze. 
Dopiero wielcy reżyserzy i inscenizatorzy, 
wizjonerzy teatralni, jak chociażby Stanisław 
Wyspiański, Arnold Szyfman czy Erwin Axer, 
zerwali z tym myśleniem i zaczęli wystawiać 
na deskach scenicznych „Dziady” A. Mic-
kiewicza, „Kordiana” J. Słowackiego (i inne 
jego dramaty), „Nie-Boską komedię” Z. Kra-
sińskiego. 

O dramatach Karola Wojtyły można tak-
że powiedzieć, że są niesceniczne i trudno 
je wystawić w teatrze. A mimo to wszystkie 
zostały wystawione i spotkały się z dobrym, 
a nawet bardzo dobrym przyjęciem przez 
krytyków teatralnych, a przede wszystkim 
widzów. Pierwsze bowiem kroki w dzie-
dzinie pisarstwa scenicznego stawiał Karol 
Wojtyła jako student polonistyki na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim jeszcze w roku 1938. 
Debiutancki dramat „DAWID” nie zachował 
się. Natomiast „HIOB. Drama ze Starego 
Testamentu” (1940) objaśnia od razu pod 
tytułem: „Rzecz działa się w Starym Testa-

mencie przed przyjściem Chrystusa – Rzecz 
dzieje się za dni dzisiejszych czasu Hiobowe-
go – Polski i świata – Rzecz dzieje się czasu 
oczekiwania, błagania o sąd, czasu tęskno-
ty za Testamentem Chrystusowym, w cier-
pieniach Polski i świata wypracowanym”. 
A więc plany występujące w dramacie są 
rozległe: Biblia, Polska, świat. Te ostatnie,  
z głębin lat wojennych wołają o Miłosierdzie 
i Odkupienie, gdy Bóg dotknął ludzkości, jak 
kiedyś „podniósł Pan dłoń przeciw Hiobo-
wi sprawiedliwemu, aby go doświadczył”. 
Tak bowiem spodobało się Bogu i zesłał na 
swojego wiernego sługę ogromne nieszczę-
ścia, straty materialne, a przede wszystkim 
śmierć dziesięciorga dzieci – ból zwątpienia, 
rozpaczy i samotności. Udręczony Hiob to 
wojenna Polska. Woła on do Pana wielo-
krotnie: dlaczego, czemu? Jednocześnie dla 
przykładu wszystkim pokoleniom ludzkim 
zdobywa się na znamienne słowa: 

Niech będzie Imię Twe błogosławione
Tyś dał, Tyś wziął –
Twoja jest wola i Twoja jest moc.
Bo On – Harmonia – On Zrównanie –
On jest Prawda – On jest Piękno.

Chociaż Hiob błaga Stwórcę o litość, 
mówi jednocześnie z przekonaniem – „Wy 
nie widzicie wokół ładu” – i nie chce słu-
chać tych, którzy sieją w nim zwątpienie, 
uśmierza łzy i skargi swojej żony. Hiobowi, 
w nagrodę za cierpliwość i wierność Bogu, 
zostają przywrócone posiadane dotychczas 
dobra i najbliżsi mu ludzie. Otrzymuje tak-
że tajemnicę nadejścia Syna Człowieczego, 
który jako Odkupiciel (Redemptor Hominis) 
ocali ludzkość:

Oto Cierpieniem Nowe wznosi,
co stare było, ogromnieje –
i idzie tchnienie, idzie posiew
i Syn Człowieczy w onym dziele.

Z Cierpienia Zakon wstaje Nowy.

Swoje gorące przekonanie w zwycięstwo 
Dobra i Miłosierdzia przez ofiarę wyraził
młody wówczas autor, Karol Wojtyła, pisząc 
utwór w okrutnych czasach wojennych, gdy 
na zakończenie postawił „jaśni świtania, na 
górze, na wzniesieniu, nadzieję człowieka 

– KRZYŻ”. Jakże dzisiaj aktualne są te słowa  
(i ta wizja), gdy na Krakowskim Przedmie-
ściu toczyła się walka o Krzyż prezydencki.

Następnym dramatem jest „JEREMIASZ. 
Drama narodowa w trzech aktach” (1940), 
utwór o tematyce biblijno-narodowej. Są 
w nim dwa nurty akcji i dwa typy postaci: 
znane ze Starego Testamentu oraz z historii 
Polski (późny renesans). 

Podobnie jak w „Dziadach” Mickiewicza, 
gdzie pokornie modlący się ksiądz Piotr wi-
dzi martyrologię i przyszłe losy Polski – tak 
w utworze Wojtyły Ojciec Piotr (czyli ksiądz 
Piotr Skarga, znakomity kaznodzieja, autor 
słynnych „Kazań sejmowych”) za pośrednic-
twem aniołów przeżywa widzenie biblijnej 
przeszłości: prorok Jeremiasz gromi swoich 
współczesnych za nieprawość, zło i małą 
wiarę. Przepowiada gniew Pana i upadek 
wybranego narodu: „W Prawdzie jest Wol-
ność i Wspaniałość – w nieprawdzie ku nie-
woli idziesz, o Jeruzalem – o Jeruzalem”. 
Nikt go jednak nie słucha i nie wierzy smut-
nym przepowiedniom.

Sceneria zmienia się potem i podobnie 
jak na płótnie Matejki, w świątyni „wznio-
słej kazalni” widoczny jest Ojciec Piotr 
– Jeremiasz polski, ksiądz Skarga, a wśród 
słuchaczy „sejm dostojny”: król Zygmunt 
III Waza, Anna Jagiellonka, Jan Zamoy-
ski, Stanisław Żółkiewski, liczni wielmoże  
i dworzanie. „Złotousty mnich, sprawca ich 
dusz, mocą Słowa przemożny” przepowia-
da upadek państwa polskiego. I w ogrom-
nym natchnieniu, jak to określił Mickiewicz, 
„zagłębia słowo w sumienie narodu”. Jere-
miasz polski, aby „Prawdę kłamstwu rzucić 
w oczy”, mówi o Matce-Ojczyźnie, której nie 
kochają „złodziejskie serca”, o Polsce jako 
o tonącym okręcie, który wspólnymi siłami 
ratować trzeba. O dziesięciorgu przykazań 
Bożych, tak mocno zaniedbywanych, o prze-
lanej krwi Abla, o krzywdzie człowieka.

Zrozumiał Ojca Piotra przede wszystkim 
Hetman, szlachetny Stanisław Żółkiewski,  
i w spowiedzi-rozmowie wypowiada swoje 
życiowe credo:

Ku Prawdzie idę i w Prawdzie – więc dotrę,
bo kto na Prawdzie oparty, dociera! –

Ofiarowuje własne życie w walce przeciw
wrogom Ojczyzny, chociaż wie, że w przy-
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szłości spełni się widzenie polskiego Jere-
miasza o klęsce i zagładzie państwa, gdy  
w okopach zasłaniać się będą bezbronni Po-
lacy tylko piersiami, zalani potęgą przeciw-
nika. Mimo to, wbrew wszystkiemu powie:

Trza, aby każdy niósł tyle, co może –
i aby każdy doniósł, dokąd może –
Dalej – to Boża jest rzecz, nie człowiecza!

Hetman Żółkiewski przeczuwa swą śmierć 
na polu walki, lecz wierzy, że przykład jego 
czynów wejdzie na zawsze w narodowych 
pamiątek kościół, zrodzi mścicieli oraz twór-
ców nowych form prawego życia polskiego. 
Ojciec Piotr mówi z przekonaniem:

Ino się jeszcze zbudzi w pokoleniach
Pamięć i wola, aby iść tak samo…
A ziarno wzejdzie, coć było zasiano!

Jakże te słowa zostały potwierdzone przez 
liczne wydarzenia w historii świata i Polski, 
odległe i niedawne, także obecne, dzisiej-
sze. Bo ich moc i prawda są ciągle aktualne  
i mają uniwersalną wymowę. 

Najbardziej jednak znanym dramatem 
Karola Wojtyły jest utwór pt. „Brat naszego 
Boga” z 1949 roku. Do jego popularności 
przyczyniło się piękne wystawienie w 1980 
roku w Teatrze im. Juliusza Słowackiego  
w Krakowie w inscenizacji Krystyny Skuszan-
ki. Sztuka cieszyła się niezwykłym powodze-
niem i długo nie schodziła z afisza.

Pierwszoplanową postacią jest Adam 
CHMIELOWSKI, uzdolniony, wzięty artysta 
malarz, powstaniec styczniowy. Jego nie-
nasycone serce nie mieści się jednak w zwy-
czajnych kanonach wygodnej egzystencji. 
Kocha sztukę, chce służyć Pięknu i Prawdzie, 
ale w pewnym momencie jest to już dla nie-
go za mało.

Kiedy na swojej drodze spotyka potrzebu-
jących, nędzarzy, nie tylko udziela im wspar-
cia materialnego, ale przede wszystkim 
aprobuje ich człowieczeństwo. Dochodzi 
do wniosku, że przestał należeć do siebie, 
że tworzenie tylko własnych wartości to za 
mało: „Nie wolno dopuścić, aby cała masa 
ludzka wiodła życie nieomal zwierzęce, wy-
łączając z niego powoli wszelką inną świa-
domość – poza poczuciem głodu i lęku”. 
Adam Chmielowski dając się kształtować 

Miłości, porzuca malarstwo, wygodne życie, 
idzie do ubogich, mimo że oni odrzucają 
go wielokrotnie, utożsamia się i żyje razem  
z nimi. Naśladuje bolesnego Chrystusa, któ-
rego przejmujący obraz „Ecce Homo” tak po 
mistrzowsku namalował, oddając się całym 
sobą służeniu potrzebującemu bliźniemu. 
Starą ogrzewalnię dla bezdomnych zamie-
nia w schludne schronisko, przyjmując imię 
brata Alberta. Jak i nędzarze, żyje z jałmuż-
ny, ślubuje ubóstwo, zakłada zgromadzenie 
braci albertynów, kwestuje na ich rzecz.  
W dramacie Wojtyły mówi, że biedacy mają 
„prawo do praw ludzkich”, bo narasta  
w nich gniew, który jest „słuszny, jest warto-
ścią, jest bezcenny”. Przez siłę tego gniewu 
rzesza ludzka „dźwiga się do wielu dóbr”, 
ponieważ każdy człowiek powołany jest do 
całego ich ogromu. Jest przeświadczony, że 
trzeba wyzwalać ten gniew, „sprawić, aby 
dojrzał i objawił się jako siła twórcza”. Jest 
on jednak tylko „odłamem prawdy”, bo cała 
prawda leży w Miłosierdziu.

Utwór ten skłania do refleksji nad sensem
życia. Wskazuje ważność szukania Prawdy, 
wyboru własnych, indywidualnych dróg, Bo-
żego uczestniczenia w świecie, bo: „odkąd 
zbliżyłeś się do Niego, upadek twój przemie-
nił się w krzyż, a niedola twa w wolność. Syn 
Boży jest całą wolnością. Bez śladu niewo-
li. – On ciągle dociera do dusz. I odtwarza  
w nich… siebie!”.

Jeszcze inny dramat nosi tytuł „PRZED 
SKLEPEM JUBILERA. (Medytacja o Sakra-
mencie małżeństwa przechodząca chwilami 
w dramat). Napisał go w 1960 roku i pod-
pisał pseudonimem Andrzej JAWIEŃ, gdyż 
był już wówczas pomocniczym biskupem 
krakowskim. Zawarte w nim rozważania 
dotyczą głównie problemu miłości i małżeń-
stwa. Ukazane są w nim trzy pary. Pierwsza 
została rozdzielona śmiercią męża na fron-
cie w czasie wojny, żona do końca życia jest 
samotna, pielęgnuje w sobie pamięć prze-
szłości, starannie wychowuje syna, zaszcze-
piając mu skutecznie najważniejsze warto-
ści. Druga para to ludzie, których połączyła 
gorąca miłość, a teraz powoli stają się sobie 
obojętni i obcy. Trzecią parę stanowią dzieci 
obydwu małżeństw, związane piękną, mło-
dzieńczą miłością.

Utwór podkreśla m.in. niezależność part-
nerów w małżeństwie, bo: „Miłość jest ra-

czej entuzjazmem niż zadumą – musi być ra-
dosna, twórcza. Miłość to nie jest przygoda. 
Ma smak całego człowieka. Ma jego ciężar 
gatunkowy. I ciężar całego losu. Miłość jest 
ciągłym wyzwaniem rzucanym nam przez 
Boga”. Motyw tajemniczego jubilera, przej-
mująco patrzącego w oczy kupującym ślub-
ne obrączki – symbol wspólnego losu mał-
żonków – wraca wielokrotnie w dramacie. 
Mówi: „Ciężar tych złotych obrączek – to 
nie ciężar metalu, ale ciężar właściwy czło-
wieka”. Jubiler to filozof, który wypowiada
pouczające myśli o złożoności, bezdrożach, 
wzlotach i skłębieniach wewnętrznych czło-
wieka. Z utworu płyną także refleksje, jak
ważna jest pełna, zdrowa rodzina, atmosfe-
ra domu, uczucie łączące rodziców. 

Ostatnim utworem Karola Wojtyły jest 
dramat-misterium „PROMIENIOWANIE OJ-
COSTWA”. Jest to wielka medytacja o zawi-
łych pokładach ludzkiej osobowości. Autor 
zachęca, aby dociekać, myśleć i czuć, „od-
krywać głębię istot cudzych i własnej”. Jest 
to warunek, aby bardziej BYĆ, wybierać war-
tości bezcenne, niematerialne, bo „każdy 
niesie w sobie nieuświadomioną treść, która 
nazywa się człowieczeństwem”. Utwór uka-
zuje też pustkę i smutek ludzkich samotno-
ści, tęsknotę dziecka do prawdziwego ojca 
(stąd tytuł dramatu), poszukiwania auten-
tycznych uczuć i spraw. Upomina, aby wy-
zwolić się z magii słów MÓJ, MOJE, ponie-
waż wszystko w człowieku jest własnością 
Boga i wszystko dzieje się przez Niego. Bóg 
nieustannie wchodzi w ludzką samotność, 
promieniuje swoim świętym ojcostwem, 
kształtuje człowieka i rozwija, nawet bez 
jego woli, już przez sam akt stworzenia go 
na obraz i podobieństwo własne. W samot-
ność człowieka weszła również Niewiasta, 
dając światu Syna. Ona stoi na straży ludz-
kiego losu, ogrzewa miłością, prostuje kręte 
ścieżki. Za jej przyczyną zbawił i nieustannie 
zbawia świat Redemptor Hominis. Niewia-
sta-Matka kończy też utwór słowami: „We 
mnie przetrwa dziedzictwo wszystkich ludzi, 
zaszczepione w śmierci Oblubieńca”.    
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Teresa Izworska

Po drogach życia z Janem Pawłem II...

Wszystko się może zmienić,
ale zawsze największą siłą;
dzięki której naród zdoła się ostać,
pozostanie zwarta, nierozerwalna,
jednolita i czysta rodzina. 

  Kardynał Stefan Wyszyński
 Prymas Tysiąclecia

W radosny czas Zmartwychwstania Pań-
skiego A.D. 2011 przeżywaliśmy wyniesienie 
na ołtarze umiłowanego Ojca Świętego Jana 
Pawła II. Pierwszy na Stolicy Piotra papież Po-
lak, papież Słowianin, beatyfikowany będzie 
1 maja 2011 r. w Rzymie, w dniu wspomnie-
nia św. Józefa Rzemieślnika. 

Wymowny jest ten dzień jak i miesiąc. 
Święto Bożego Miłosierdzia po raz pierwszy 
przypada w dniu tzw. Święta Pracy, a nowy 
błogosławiony Karol Wojtyła był robotni-
kiem i jako student-robotnik często zaglądał 
do siostry Faustyny Kowalskiej, którą Jezus 
prosił o ustanowienie Święta Bożego Miło-
sierdzia.

Maj to miesiąc szczególny, zarówno w ży-
ciu Kościoła, jak i Jana Pawła II. Jest to mie-
siąc poświęcony Maryi, Matce Chrystusa, 
którą 3 maja czcimy jako Królową Polski. Jej 
to ks. Karol Wojtyła, młody biskup krakowski 
(miał 38 lat), zawierzył swoją posługę, a póź-
niej pontyfikat w słowach Totus Tuus Maryjo. 
Maj to miesiąc urodzin Wielkiego Papieża 
(przyszedł na świat 18 maja 1920 roku), ale 
również tragicznego zamachu na Placu Świę-
tego Piotra w Rzymie, i cudownego ocalenia 
(13 maja 1981 r.). 

Maj obfituje w inne jeszcze ważne wy-
darzenia: 13 maja 1917 r.miały miejsce 
pierwsze objawienia Matki Bożej w Fatimie, 
18. maja 1944 r. Polacy stoczyli zwycięską 
bitwę pod Monte Casino, 16 maja 1956 r. 
Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński, 

uwięziony w Komańczy, napisał Jasnogórskie 
Śluby Narodu Polskiego, a 28 maja 1981 r. 
odszedł do domu Ojca. W maju obchodzi-
my Święto Konstytucji 3 maja, którą uchwa-
lono w 1791 r. To także miesiąc odejścia na 
wieczną wartę pierwszego Marszałka Polski 
– Józefa Piłsudskiego (12 maja 1935 r.) i uro-
czystego pogrzebu w Krakowie na Wawelu 
(18. maja 1935 r.). Maj to w Polsce najpięk-
niejszy miesiąc kwitnących, pachnących 
kwiatów, budzącego, rozwijającego się ży-
cia; to Dzień Matki i moje urodziny.

Maj jest miesiącem Maryi Królowej Polski, 
której śpiewamy Litanię Loretańską przed Je-
zusem ukrytym w Najświętszym Sakramen-
cie.Zacznijmy więc szturm do nieba za wsta-
wiennictwem Maryi – Matki i Królowej. Totus 
Tuus Maryjo! To Jej zwycięstwo przeżywać 
będziemy w Święto Pracy, którego patronem 
od 1 maja 1955 roku jest św. Józef Rzemieśl-
nik – opiekun i wychowawca Jezusa.

Kościół czci Józefa z Nazaretu jako cieślę, 
rzemieślnika, człowieka pracy. O nim powie-
dział Jan Paweł II: Jest to – wśród wszystkich 
ludzi pracy na ziemi – ten jeden jedyny, przy 
którego warsztacie stawał codziennie Jezus 
Chrystus, Syn Boży i Syn Człowieczy. 

To on, Józef, nauczył Go pracy w swoim 
zawodzie, wdrażał Go w nią, nauczył Go 
pokonywać trudności i opory „materiału” 
i wydobywać z martwego tworzywa dzieła 
ludzkiego rzemiosła. To on, Józef z Naza-
retu, związał raz na zawsze Syna Bożego 
z ludzką pracą1. 

Przez niego sam Chrystus należy też do 
świata pracy – i świadczy o jej najważniejszej 
godności w oczach Bożych... 

Świat zadany człowiekowi przez Stwórcę 
zawsze i wszędzie, na każdym miejscu zie-
mi i wśród każdego społeczeństwa czy na-
rodu, jest „światem pracy”... „Świat pracy” 
– to znaczy równocześnie „świat ludzki”2. 
A życie ludzkie zawsze jest powołaniem. W 
języku potocznym oznacza to uzdolnienie i 
skłonność do określonych zajęć i ofiarne wy-
konywanie pracy dla dobra innych. W języku 
biblijnym powołanie to wezwanie skierowa-
ne z miłości przez Boga do wybranego czło-
wieka, by przyjął wyznaczone posłannictwo. 

Bóg, który jest Miłością, wzywa człowieka 
na określoną drogę życia poprzez różne dary, 
naturalne zdolności, talenty, skłonności. 
I oczekuje odpowiedzi, stopniowo odsłania 

swoją wolę przed człowiekiem i wspiera go 
swoją łaską. Wybór powołania pociąga za 
sobą odpowiedzialność. Celem powołania 
jest wypełnianie misji według woli Bożej. 

W Adhortacji apostolskiej Familiaris Con-
sortio Jan Paweł II naucza o zamyśle Bożym 
względem małżeństwa i rodziny. Powołując 
z miłości osobę do istnienia, powołał ją jed-
nocześnie do miłości. Stwarzając człowieka 
na swój obraz i nieustannie podtrzymując 
go w istnieniu, Bóg wpisuje w człowie-
czeństwo mężczyzny i kobiety powołanie, 
a więc zdolność i odpowiedzialność za mi-
łość i wspólnotę. Miłość jest zatem podsta-
wowym i wrodzonym powołaniem każdej 
istoty ludzkiej3.

Osoba jest zdolna do pewnego rodzaju mi-
łości wyższej: nie do miłości pożądania, któ-
ra widzi tylko przedmioty, dające satysfakcję 
własnym żądzom, lecz do miłości, przyjaźni 
i oddania w takim stopniu, by uznać i miło-
wać osoby dla nich samych. Taka miłość zdol-
na jest do wielkoduszności na podobieństwo 
miłości Bożej, chce i pragnie dobra drugiego 
człowieka, ponieważ uznaje go za godnego, 
by był kochany. Jest to miłość rodząca komu-
nię między ludźmi, ponieważ każdy uważa 
dobro drugiego za własne4.

Wymownym świadkiem Bożej miłości była 
św. Joanna Beretta Molla. Naśladując Jezusa, 
który umiłowawszy swoich... do końca ich 
umiłował (J13,1), ta święta matka rodziny 
w sposób heroiczny dochowała wierności 
zobowiązaniom podjętym w sakramencie 
małżeństwa. Składając najwyższą ofiarę dla 
ratowania życia swojego dziecka, zaświad-
cza o tym, że człowiek tylko wtedy może 
się zrealizować, gdy ma odwagę całkowicie 
poświęcić się Bogu i braciom. Dzięki jej przy-
kładowi możemy odkryć prawdziwe, czyste 
i płodne piękno miłości małżeńskiej, przeży-
wanej jako odpowiedź na Boże powołanie5. 
W samym akcie stwórczym Bóg powołuje 
człowieka do dialogu miłości. 

Jan Paweł II w Liście do Młodych prosi, aby 
na tym ważnym etapie życia nie przerywać 
rozmowy z Chrystusem. Wezwanie Pójdź za 
mną! często oznacza: pójdź za mną, który 
jestem Oblubieńcem Kościoła – mojej Ob-
lubienicy... Pójdź, stań się i Ty oblubieńcem 
twojej oblubienicy... stań się i ty oblubienicą 
twego oblubieńca. Stańcie się oboje uczest-
nikami tajemnicy tego Sakramentu, o którym 

1Jan Paweł II, Modlitwy i rozważania na każdy dzień roku, 
Wybór i oprac. P Canisius, J. van Lierde, Warszawa 2005, 
s. 159.

2tamże, s. 159. 
3Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris Consortio, 
n. 11. (dalej cyt. FC)

4Por. Papieska Rada do Spraw Rodziny, Ludzka płciowość, 
prawda i znaczenie. Wskazania do wychowania w rodzi-
nie, Łomianki 1996, s.9.

5Por. Jan Paweł II, Świadkowie pokoju Chrystusa wśród 
ludzi, w: OR nr 7-8/2004, s. 9.

6Por. Jan Paweł II, List do Młodych całego świata z okazji 
Międzynarodowego Roku Rodziny, n. 10. (dalej cyt. LM)
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List do Efezjan mówi, że jest wielki: w odnie-
sieniu do Chrystusa i do Kościoła (Ef 5,32)6. 
Wielka tajemnica ma swój początek w Bogu 
– Stwórcy, jest zakorzeniona w Chrystusie 
– Odkupicielu, który jako Oblubieniec wydał 
samego siebie. Jezus uczy nas miłości oblu-
bieńczej.

Papież wyjaśnia jak rozumieć to wejście na 
drogę powołania małżeńskiego: to znaczy 
uczyć się miłości oblubieńczej z dnia na dzień, 
z roku na rok: miłości wedle duszy i ciała, 
miłości, która cierpliwa jest i łaskawa, która 
nie szuka swego i nie pamięta złego, miło-
ści, która umie współweselić się z prawdą 
i wszystko przetrzyma. Takiej właśnie miłości 
potrzeba młodym, jeśli przyszłe małżeństwo 
ma przetrzymać próbę całego życia. A taka 
właśnie próba należy do samej istoty powo-
łania, jakie przez sakramentalne małżeństwo 
zamierzają wpisać w projekt swojego życia7. 
Z tego względu niezbędne jest przygotowa-
nie młodych do małżeństwa oraz pomoc 
chrześcijańskim małżonkom, by mogli po-
znać zamysł Boga względem nich8. Należy 
szczególnie zwrócić uwagę narzeczonych na 
modlitwę, wyrzeczenie, wzajemny szacunek, 
czystość, ponieważ pełny i autentyczny dar 
z siebie może się realizować tylko w nieroze-
rwalnej miłości małżeńskiej9. Papież wskazu-
je na międzyosobowy charakter małżeństwa 
opartego na prawdziwym poszanowaniu 
godności zarówno mężczyzny, jak i kobiety, 
a także komplementarności obojga. Uświa-
domienie młodym ludziom, którzy wspólnie 
układają plany na przyszłość, konieczności 
nieustannych wysiłków, jakie należy podej-
mować dla rozwijania owej jedynej w swo-
im rodzaju relacji dwojga osób, opartej na 
wzajemnym zaufaniu i prawdzie, na pełnym 
otwartości porozumieniu i gotowości słucha-
nia głosu rozumu i serca ułatwi im realizację 
drogi życiowej. 

Jan Paweł II naucza, że wzajemne obdaro-
wywanie sobą jest niezbędnym warunkiem 
szczęścia każdej pary małżeńskiej. Ten obu-
stronny altruizm najpełniej wyraża się, gdy 
małżonkowie dobrowolnie przyjmują po-
tomstwo i wychowują je w poznaniu i umiło-
waniu Boga. Cały sens życia rodzinnego oraz 
prawdziwy szacunek dla miłości małżeńskiej 
zmierzają do tego, by małżonkowie gotowi 
byli mężnie współdziałać z miłością Stwórcy 
i Zbawiciela, który poprzez nich powiększa 

i wzbogaca swoją rodzinę. Jednocześnie nie 
mogą zapomnieć o pozostałych celach życia 
małżeńskiego. Wszelkie działania wymierzo-
ne przeciwko życiu, jak sztuczne zapobiega-
nie i przerywanie ciąży są rzeczą złą i niegod-
ną dobrych mężów i żon10.

W Liście do Rodzin Jan Paweł II przypomina 
to, co przez wieki było oczywiste, a dziś jest 
niestety podważane. Lansuje się wzorce nie-
zgodne z naturą i powołaniem człowieka do 
życia w prawdzie i miłości. Rodzina oczekuje 
od społeczeństwa uznania swej tożsamości 
i zaakceptowania jako społecznej podmioto-
wości. Małżeństwo leży u podstaw instytucji 
rodzinnej, ustanowione dzięki przymierzu, 
przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze 
sobą wspólnotę całego życia, skierowaną 
ze swej natury na dobro małżonków oraz 
zrodzenie i wychowanie dzieci. Tylko taki 
związek może być uznany i potwierdzony 
społecznie jako małżeństwo. Nie mogą być 
uznane społecznie jako małżeństwo inne 
związki międzyludzkie, które tym warunkom 
nie odpowiadają, choć dziś istnieją takie ten-
dencje, bardzo groźne dla przyszłości ludz-
kiej rodziny i społeczeństwa11.

Wspólnota małżeńska ma swoje korzenie 
w naturalnej dążności mężczyzny i kobiety, 
więc ujęcie jej jako wspólnoty naturalnej 
wiąże się ściśle z rozumieniem natury i osoby 
ludzkiej. Prawo naturalne określa zarówno 
bycie człowiekiem, jak i bycie małżeństwem 
i wspólnotą. Małżeństwo wchodzi w samą 
strukturę człowieczeństwa, nie jest ono ja-
kimś dodatkiem do osoby12.

Kardynał Karol Wojtyła rozważając treść 
Encykliki Humanae Vitae stwierdził, że czło-
wiek winien być ujmowany całościowo jako 
osoba, a nie tylko z punktu widzenia biolo-
gii, psychologii czy socjologii. Antropologia 
i zawierająca się w niej integralna wizja czło-
wieka są podstawą rozumienia jego natury, 
moralności i małżeństwa13.

Jan Paweł II w swoim nauczaniu ukazuje 
prawo naturalne jako rzeczywisty ład mo-
ralny, wyższy od woli jednostek czy całych 
zbiorowości i od tej woli niezależny, a dany 
człowiekowi przez Stwórcę. Prawo moralne 
pochodzi od Boga i w nim ma zawsze swe 
źródło: mocą naturalnego rozumu, który 
bierze początek w mądrości Bożej, jest ono 
zarazem własnym prawem człowieka14. Za 
św. Tomaszem papież podaje definicję prawa 

naturalnego: nie jest ono niczym innym jak 
światłem rozumu wlanym w nas przez Boga. 
Dzięki niemu poznajemy, co należy czynić 
i czego należy unikać. To światło i prawo 
Bóg podarował nam w akcie stworzenia15. 
Natura ludzka pełni rolę przekaźnika Bożych 
zamiarów względem człowieka.

Prawo naturalne jest powszechne i nie-
zmienne, wyraża godność osoby ludzkiej, 
kładzie podwaliny jej fundamentalnych 
praw i obowiązków, jego nakazy mają zna-
czenie uniwersalne, jest zatem wiążące dla 
wszystkich ludzi żyjących w różnych epokach 
historycznych16. Jako wpisane w rozumną 
naturę osoby, obowiązuje ono każdą istotę 
obdarzoną rozumem. Dążąc do doskona-
łości we właściwym sobie porządku musi 
ona czynić dobro i unikać zła, troszczyć się 
o przekazywanie i zachowanie życia, po-
mnażać i rozwijać bogactwa otaczającego 
świata, kultywować życie społeczne, poszu-
kiwać prawdy, spełniać dobre czyny, kon-
templować piękno17.

Prawo naturalne staje się prawem moral-
nym obowiązującym w sumieniu każdego 
człowieka. Małżeństwo jest wspólnotą natu-
ralną powstałą na bazie miłości i pochodzą-
cą od Boga. Ojciec Święty podkreśla, że usta-
nowienie małżeństwa jest ściśle związane ze 
stworzeniem. Już w pierwszych rozdziałach 
Księgi Rodzaju zarysowuje się prawda funda-
mentalna dla biblijnej i chrześcijańskiej an-
tropologii. Człowiek – zarówno mężczyzna, 
jak i kobieta – jest jedynym wśród stworzeń 
świata widzialnego, którego Bóg Stwórca 
«chciał dla niego samego»: jest osobą, jest 
stanowiącym o sobie podmiotem18.

7Por. tamże.
8Por. Jan Paweł II, Dziś zostaliście zaproszeni do Kany Ga-

lilejskiej, w: Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II. Antolo-
gia wypowiedzi, Kraków 1990, s.111.

9Por. E. Fert, Wychowanie do czystości w nauczaniu Jana 
Pawła II, Kielce 1998, s.142.

10Por. Jan Paweł II, Dziś zostaliście zaproszeni do Kany 
Galilejskiej, w: Rodzina w nauczaniu... dz. cyt., s.110 
-111.

11Jan Paweł II, List do Rodzin, n. 17. (dalej cyt. LR)
12Por. M. Słowik, Rodzina wspólnotą religijno-moralną. 

Wpływ sakramentów na kształtowanie wspólnoty ro-
dzinnej w nauczaniu Jana Pawła II, Niepokalanów 1997, 
s. 15-16.

13tamże, s.17.
14Jan Paweł II, Encyklika Veritatis Splendor, n. 40. (dalej 

cyt VS)
15tamże, n. 12.
26Por. Jan Paweł II, VS, n. 51.
17tamże.
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Jan Paweł II w swoim nauczaniu o mał-
żeństwie odwołał się do początku – Stwór-
ca od początku stworzył ich jako mężczyznę 
i kobietę (Mt 19,3). W jedności dwojga męż-
czyzna i kobieta są od «początku» wezwani 
do tego, aby bytować wzajemnie «jedno dla 
drugiego», aby stawać się darem19. Jezus 
wobec swoich rozmówców, znawców Pra-
wa, odwołuje się do «początku». Problem 
dotyczy męskiego prawa oddalenia żony 
z jakiegokolwiek powodu (Mt 19,3), a więc 
zarazem prawa kobiety, jej właściwej pozycji 
w małżeństwie, jej godności. Oboje zostali 
stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. 
Kiedy mężczyzna „opuszcza ojca i matkę” 
łącząc się ze swą żoną tak, że oboje stają się 
jednym ciałem, pozostaje w mocy prawo, 
które od Boga samego pochodzi: „co więc 
Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” 
(Mt 19,6)20.

Chrystus wbrew tradycji, która niosła ze 
sobą niższą pozycję kobiety, przypomina 
i potwierdza zasadę etosu stworzenia. Zjedno-
czenie małżeńskie domaga się poszanowania 
i doskonalenia prawdziwej podmiotowości 
osobowej obojga. Kobieta nie może stawać 
się przedmiotem męskiego panowania i po-
siadania. Człowiek obarczony dziedziczną 
grzesznością nosi w sobie trwałe zarzewie 
grzechu, to jest skłonność do naruszania 
tego porządku moralnego, który odpowiada 
samej rozumnej naturze i osobowej godności 
człowieka. Skłonność ta wyraża się w troistej 
pożądliwości ciała, oczu i pychy tego życia. 
Przezwyciężenie tego złego dziedzictwa jest 
zadaniem każdego człowieka, zarówno ko-
biety, jak i mężczyzny. W każdej sytuacji, kie-
dy mężczyzna jest odpowiedzialny za to, co 
uwłacza osobowej godności kobiety i jej po-
wołaniu, postępuje on wbrew swojej własnej 
godności i własnemu powołaniu21.

Jan Paweł II wskazuje na niezastąpione 
miejsca i zadania ojca w rodzinie. Wewnątrz 
komunii – wspólnoty małżeńskiej i rodzin-
nej – mężczyzna jest powołany do życia 
w świadomości swego daru oraz roli męża 
i ojca22. Na pierwszych stronach Pisma Świę-
tego czytamy: Nie jest dobrze, żeby mężczy-
zna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią 
dla niego pomoc (Rdz 2,18). Miłość małżeń-
ska jest największym darem i zarazem naj-
trudniejszym ludzkim zadaniem, wymaga, 
aby mężczyzna żywił głęboki szacunek dla 

równej godności kobiety i żył ze swą żoną 
w szczególnej formie przyjaźni osób23. Św. 
Ambroży pisze: Nie jesteś jej panem, lecz mę-
żem, nie służącą otrzymałeś, ale żonę. Ojciec 
Święty zwraca uwagę, że chrześcijanin jest 
powołany do rozwijania nowej postawy mi-
łości, do miłości subtelnej i mocnej zarazem, 
jaką Chrystus żywi do Kościoła. Naturalną 
drogą do zrozumienia i urzeczywistnienia 
swego ojcostwa jest dla mężczyzny miłość 
do małżonki, która została matką, i miłość 
do dzieci.

Mężczyzna powołany jest do zabezpiecze-
nia równego rozwoju wszystkim członkom 
rodziny poprzez ukazanie i przeżywanie na 
ziemi ojcostwa samego Boga. Zadanie to 
spełni poprzez wielkoduszną odpowiedzial-
ność za życie poczęte pod sercem matki, 
przez troskliwe pełnienie obowiązku wy-
chowania dzielonego ze współmałżonką, 
przez pracę, która nigdy nie rozbija rodziny, 
ale utwierdza ją w spójni i stałości przez da-
wanie świadectwa dojrzałego życia chrze-
ścijańskiego, które skutecznie wprowadza 
dzieci w żywe doświadczenie Chrystusa 
i Kościoła24.

Nieobecność ojca powoduje zachwia-
nie równowagi psychicznej i moralnej oraz 
znaczne trudności we wzajemnych relacjach 
rodzinnych. Z kolei przytłaczająca obecność 
ojca z nadużywaniem męskich uprawnień, 
które upokarzają kobietę, nie pozwalają na 
rozwój zdrowych stosunków rodzinnych. Na 
godności ludzkiego ojcostwa, na odpowie-
dzialności mężczyzny: męża i ojca, na jego 
pracy opiera się rodzina25. Spoistość i trwa-
łość rodziny jest jednym z podstawowych 
dóbr człowieka i społeczeństwa. Kiedy grozi 
niebezpieczeństwo rozbicia rodziny, trzeba 
usłyszeć głos skierowany do św. Józefa: Nie 
opuszczaj! Nie bój się wytrwać! Tak mówi 
Bóg do człowieka, z którym niejako podzielił 
się swoim ojcostwem. Wszelkie ojcostwo na 
ziemi, wszelkie ludzkie ojcostwo od Niego 
bierze początek i w Nim znajduje swój wzór. 
To ludzkie ojcostwo zawsze łączy się z macie-
rzyństwem. Dziecko poczęte w łonie kobiety 
– matki łączy małżonków szczególnym wę-
złem, który od początku pobłogosławił Bóg, 
Stwórca człowieka. Jest to węzeł rodziciel-
stwa, który zawiązuje się od momentu, kiedy 
w macierzyństwie kobiety mężczyzna znajdu-
je wyraz i potwierdzenie swojego ludzkiego 

ojcostwa26. Mężczyzna współuczestnicząc 
w rodzicielstwie, znajduje się jednak «na ze-
wnątrz» procesu brzemienności i rodzenia 
dziecka i musi pod wieloma względami od 
matki uczyć się swojego własnego ojcostwa. 
Należy to do normalnego dynamizmu ro-
dzicielstwa również w dalszych etapach po 
urodzeniu dziecka, zwłaszcza w pierwszym 
okresie życia maleństwa27.

Ojcostwo to wielka odpowiedzialność za 
życie poczęte i wydane na świat, aby w nim 
objawił się nowy człowiek, będący krwią 
z naszej krwi i ciałem z ciała. Bóg mówi do 
każdego mężczyzny: przyjmij życie za twoją 
sprawą poczęte! Nie pozwól go zniszczyć. 
Tak mówi Bóg głosem swoich przykazań, 
głosem Kościoła, a przede wszystkim głosem 
sumienia. Głos ludzkich sumień jest jedno-
znaczny, niezależnie od tego, ile się czyni, 
aby człowiek tego głosu nie słyszał28.

Godność kobiety Bóg objawia w naj-
wyższym stopniu, gdy on sam przyjmuje 
ciało ludzkie z Maryi Dziewicy, nazywając 
ją nową Ewą i stawiając jako wzór kobiety 
odkupionej29.

W Liście apostolskim Mulieris Dignitatem 
zawarte są rozważania na temat godności 
i powołania kobiety. Theotòkos – Matka 
Boga – stała się imieniem własnym tego 
zjednoczenia z Bogiem, jakiego dostąpiła 
Maryja Dziewica30. Godność każdego czło-
wieka oraz powołanie, które odpowiada tej 
godności, swą ostateczną miarę znajduje 
w zjednoczeniu z Bogiem. Maryja, biblijna 
niewiasta, jest najpiękniejszym wyrazem tej 
godności i tego powołania. Każdy człowiek, 
zarówno mężczyzna, jak i kobieta, stworzo-
ny na obraz i podobieństwo Boga, nie może 
spełnić się poza wymiarem tego obrazu 
i podobieństwa31. Maryja jest «nowym po-
czątkiem» godności i powołania wszystkich 
kobiet. Odkrycie tego faktu winno stale do-
cierać do serca każdej niewiasty i kształto-
wać jej powołanie życiowe32.

Na kartach Ewangelii spotykamy wiele ko-
biet różnego wieku i stanu. Chrystus wobec 
swoich współczesnych stał się rzecznikiem 
prawdziwej godności kobiety oraz odpowia-
dającemu tej godności powołaniu. Jego za-
chowanie wywoływało zaskoczenie, a nawet 
zgorszenie, dziwili się, że rozmawia z kobie-
tami33. Słowa i czyny Chrystusa wyrażają za-
wsze należny dla kobiety szacunek i cześć, 
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stanowią wyraźną nowość na tle panujących 
obyczajów. Odnoszenie się Jezusa do kobiet, 
które spotyka na drodze swego mesjańskie-
go posługiwania, jest odzwierciedleniem 
odwiecznego zamysłu Boga, który stwarza-
jąc każdą z nich, wybiera ją i miłuje w Chry-
stusie34. Kobiety rozmawiające z Chrystusem 
odnajdują siebie w prawdzie, czują się przez 
tę prawdę wyzwolone, przywrócone sobie, 
umiłowane miłością odwieczną, zmienia się 
ich pozycja społeczna. Chrystus powierza im 
ewangeliczne orędzie (Samarytanka, Marta) 
i znajduje u nich zrozumienie i odpowiedź 
wiary. W najcięższej próbie dochowały wier-
ności Chrystusowi, były na drodze krzyżowej 
i u stóp krzyża. Okazały się mocniejsze od 
Apostołów. Te, które wiele umiłowały, potra-
fiły przezwyciężyć lęk35. Znaki potwierdzają-
ce szczególne uznanie Chrystusa dla kobiet 
to Jego ukazanie się po Zmartwychwstaniu 
kobiecie oraz powierzenie kobietom misji za-
niesienia Apostołom dobrej nowiny o Zmar-
twychwstaniu36.

W czynach i słowach Jezusa z Nazaretu 
przejrzyście uwydatnia się ewangeliczne 
«równouprawnienie» kobiet i mężczyzn wo-
bec wielkich spraw Bożych. Każde powołanie 
ma sens głęboko osobowy i profetyczny, co 
oznacza wyrażanie słowem i czynem ewan-
gelicznego orędzia miłości37.

Pierwszym powołaniem kobiety jest 
macierzyństwo, a wychowując i trosz-
cząc się o maleństwo, staje się strażniczką 
ogniska domowego38. Papież nie przekreśla 
rozwoju zawodowego matki, ale nawołuje 
do uznania i poszanowania niezastąpio-
nej wartości pracy kobiety w domu. Należy 
stworzyć takie struktury, by kobiety zamęż-
ne i matki nie były w praktyce zmuszane do 
pracy poza domem, aby ich rodziny mogły 
godnie żyć i się rozwijać, gdy one poświę-
cają się całkowicie własnej rodzinie. Mówi o 
zaangażowaniu kobiety w życiu społecznym: 
Równa godność i odpowiedzialność kobiety 
i mężczyzny usprawiedliwia w pełni dostęp 
kobiety do zadań publicznych. Z drugiej stro-
ny prawdziwy awans kobiety domaga się 
uznania wartości jej zadań macierzyńskich i 
rodzinnych w odniesieniu do wszystkich in-
nych zadań publicznych i zawodów39.

Godność kobiety wiąże się ściśle z miło-
ścią, jakiej doznaje ze względu na samą ko-
biecość, a zarazem z miłością, którą obdarza 

innych. W taki sposób zostaje potwierdzona 
prawda o osobie i o miłości. Człowiek jest 
jedynym na świecie stworzeniem, które Bóg 
chciał dla niego samego i odnajduje się w 
pełni jako bezinteresowny dar z siebie sa-
mego. Tylko w ten sposób kobieta może się 
w pełni odnaleźć, będąc bezinteresownym 
darem, darząc innych miłością.

Pisząc o posłannictwie niewiasty Ojciec 
Święty wraca do początku. W paradygmat 
biblijnej «Niewiasty» zostaje wpisana od 
początków aż po kres dziejów walka ze 
złem i ze Złym o człowieka i jego prawdziwe 
dobro oraz zbawienie. Moralna siła kobie-
ty i jej duchowa moc wiąże się ze świado-
mością, że Bóg w jakiś szczególny sposób 
zawierza jej człowieka40 i to stanowi o jej 
powołaniu. Kobieta jest mocna świadomo-
ścią zawierzenia, mocna tym, że Bóg zawie-
rza jej człowieka w każdej sytuacji, nawet 
w warunkach społecznego upośledzenia. Ta 
świadomość i to zasadnicze powołanie mó-
wią o godności, jaką otrzymuje od samego 
Stwórcy, a to czyni ją dzielną i umacnia jej 
posłannictwo. Dzięki temu staje się źródłem 
duchowej siły i niezastąpionym oparciem dla 
innych41. Takim heroicznym matkom, które 
bez reszty poświęcają się swoim rodzinom, 
które cierpią wydając dzieci na świat, goto-
we podjąć wszelkie trudy, ponieść wszelkie 
ofiary, aby dzieciom przekazać wszystko, co 
mają w sobie najlepszego, wiele zawdzię-
czają ich rodziny, a nawet całe narody i spo-
łeczeństwa42.

Żyjemy w epoce szalonego postępu tech-
nicznego. Zdobycze wiedzy i nowe techno-
logie pozwalają osiągnąć wysoki stopień do-
brobytu materialnego dla jednych, niestety 
często kosztem drugich. Obserwowany jed-
nostronny postęp może również oznaczać 
stopniowy zanik wrażliwości na człowieka, 
na to, co istotowo ludzkie. W tym sensie 
– naucza Jan Paweł II – nasze czasy ocze-
kują na objawienie się owego «geniuszu» 
kobiety zabezpieczającego wrażliwość na 
człowieka w każdej sytuacji: dlatego, że jest 
człowiekiem i że największa jest miłość43. 
W kształtowaniu cywilizacji życia wyjątkową 
i decydującą rolą w sferze myśli i działania 
mają kobiety. To one winny stawać się pro-
motorkami «nowego feminizmu», który nie 
ulega pokusie naśladowania męskich wzor-
ców zachowań, ale umie rozpoznać i wyrazić 

autentyczny geniusz kobiecy we wszystkich 
przejawach życia społecznego, działając na 
rzecz przezwyciężenia wszystkich form dys-
kryminacji, przemocy i wyzysku44.

Pojednajcie ludzi z życiem, ponieważ je-
steście powołane, aby dawać świadectwo 
prawdziwej miłości – z tym wezwaniem 
zwraca się Jan Paweł II w encyklice Evange-
lium Vitae. Doświadczenie macierzyństwa 
wyostrza wrażliwość na bliźniego. Ten je-
dyny w swoim rodzaju sposób obcowania 
z kształtującym się nowym życiem w łonie 
matki stwarza takie odniesienie do człowieka 
– nie tylko do własnego dziecka, ale do czło-
wiek w ogóle, która głęboko charakteryzuje 
całą osobowość kobiety. Matka przyjmuje 
i nosi w sobie innego człowieka, pozwala mu 
wzrastać i czyni mu miejsce w swoim wnę-
trzu, szanując jego odrębność. Dzięki temu 
rozumie i uczy innych, że ludzkie relacje są 
autentyczne, jeżeli otwierają się na przyjęcie 
drugiej osoby, kochanej i akceptowanej ze 
względu na godność, którą nadaje jej sam 
fakt bycia osobą, a nie inne czynniki, takie 

18 Jan Paweł II, List apostolski Mulieris Dignitatem, n.18. 
(dalej cyt. MD); Por.: M. Słowik, Rodzina wspólnotą reli-
gijno – moralną, dz. cyt., s.18

19 Por.:Jan Paweł II, MD, n 7.
20 tamże, n.12.
21 Por.: tamże, n. 10
22 Jan Paweł II, FC, n. 25.
23 Por. W. Półtawska, By rodzina była Bogiem silna, na 

kanwie Listu do Rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, 
Częstochowa 2003, s. 64.

24 Por. Jan Paweł II, FC, n. 25.
25 Por. Jan Paweł II, Św. Józef objawieniem godności ludz-

kiego ojcostwa, w: Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II, 
dz. cyt., s.75.

26 tamże, s.76-77.
27 Por. Jan Paweł II, MD, nr 18.
28 Por. Jan Paweł II, Św. Józef objawieniem godności ludz-

kiego ojcostwa, w: Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II, 
dz. cyt., s.77.

29 Jan Paweł II, FC, n. 22.
30 Jan Paweł II, MD, n. 4.
31 tamże, n. 5.
32 Por. tamże, n. 11.
33 tamże, n. 12.
24 tamże, n. 13.
35 Por. tamże, n. 15.
36 Por. Jan Paweł II, FC, n. 22.
37 Por. Jan Paweł II, MD, n. 16.
38 T. Bilicki, Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana 

Pawła II, Kraków 2000, s.70.
39 Jan Paweł II, FC, n. 23.
40 Por. Jan Paweł II, MD, n. 30.
41 tamże
42 Jan Paweł II, Encyklika Evangelium Vitae, n. 86. (dalej 

cyt. EV)
43 Jan Paweł II, MD, n. 30.
44 Jan Paweł II, EV, n. 99.
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jak przydatność, siła, inteligencja, uroda, 
zdrowie, skuteczność. Tego oczekuje Kościół 
od kobiety i to stanowi nieodzowną prze-
słankę prawdziwej odnowy kultury45.

Na zgromadzeniu ONZ w 1979 roku Jan 
Paweł II powiedział: Troska o dziecko jeszcze 
przed jego narodzeniem, od pierwszej chwi-
li poczęcia, a potem w latach dziecięcych 
i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawo-
wym sprawdzianem stosunku człowieka do 
człowieka (...) Każde dziecko jest jedynym 
i niepowtarzalnym darem Boga i posiada 
ono prawo do zjednoczonej i kochającej ro-
dziny. Nigdzie indziej Bóg nie uobecnia się 
we właściwym sobie działaniu wobec czło-
wieka tak radykalnie i nigdzie indziej nie 
ujawnia się wobec człowieka tak namacalnie 
jak w swoim stwórczym działaniu, czyli jako 
Dawca daru życia ludzkiego. Stąd stosunek 
do daru życia jest wykładnikiem i podstawo-
wym sprawdzianem autentycznego stosun-
ku człowieka do Boga i do człowieka, czyli 
wykładnikiem i sprawdzianem autentycznej 
religijności i moralności46.

Do was, drogie mamy – mówi Ojciec Świę-
ty Jan Paweł II (osobiście to słyszałam na Pla-
cu św. Piotra w październiku 2000 r.) – któ-
re nosicie w sobie niepowtarzalny instynkt 
obrony życia, kieruję zatroskany apel: bądź-
cie zawsze źródłami życia, nigdy śmierci! Kto 
by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, 
mnie przyjmuje (Mt 18,5).

Wręczając młodym encyklikę Evangelium 
Vitae, ojciec Święty powiedział, aby zawieźli 
ją do swoich domów, aby ją czytali i wprowa-
dzali w życie. W odróżnieniu od poprzednich 
dokumentów napisana jest prostym języ-
kiem i przepełniona tekstami Pisma Święte-
go. Skierowana jest również do ludzi dobrej 
woli. Cała argumentacja sprowadza się do 
argumentacji biblijnej. Ojciec Święty przyta-
cza wiele fragmentów zarówno ze Starego, 

jak i Nowego Testamentu. Ważnym novum 
związanym z zastosowaniem cytatów z Pi-
sma Świętego w tym dokumencie jest aktu-
alizacja i ponadczasowość Słowa Bożego47.

Wobec ciągłego „ale”, z jakim spotyka-
my się w dyskusjach na temat szacunku do 
ludzkiego życia, Papież aż trzy razy w swoich 
orzeczeniach powołuje się na swój autorytet 
Najwyższego Nauczyciela. Dotyczą one:
– bezpośredniego i umyślnego zabójstwa 

niewinnej istoty ludzkiej (EV 57);
– bezpośredniego, zamierzonego (jako 

cel czy jako środek) przerywania ciąży 
(EV 62);

– eutanazji (EV 65).
Jan Paweł II tym samym oznajmia, że na-

uka, którą głosi i przypomina, jest nauką 
objawioną i powinna być przez wszystkich 
ludzi Kościoła przyjęta i zaakceptowana.
W swoim nauczaniu nieustannie podkre-
śla, że Ewangelia życia jest przeznaczona 
dla wszystkich ludzi, a nie wyłącznie dla 
wierzących. Sprawa życia ludzkiego, jego 
obrony i promocji, choć czerpie swe niezwy-
kłe światło i moc z wiary, należy do każdego 
ludzkiego sumienia, które dąży do prawdy 
i któremu nie są obojętne losy ludzkości. Ży-
cie ma w sobie niewątpliwie coś świętego 
i religijnego, ale ten jego aspekt nie dotyczy 
tylko wierzących. Tu chodzi bowiem o war-
tość, którą każdy człowiek może pojąć, także 
w świetle rozumu, i dlatego bez wątpienia 
odnosi się ona do wszystkich. Działanie na 
rzecz życia przyczynia się do odnowy spo-
łeczeństwa przez budowanie wspólnego 
dobra. Jednym z filarów każdego cywilizo-
wanego społeczeństwa jest bezwarunkowe 
poszanowanie prawa do życia każdej niewin-
nej osoby od poczęcia do naturalnej śmierci. 
Głosząc taką naukę, Kościół pragnie przy-
czyniać się do budowy państwa o ludzkim 
obliczu, które uznaje za swą podstawową 
powinność obronę fundamentalnych praw 
człowieka, zwłaszcza człowieka słabszego48.

W Kaliszu Ojciec Święty powiedział: Ewan-
gelia, głosząc dobrą nowinę o Jezusie, jest 
również dobrą nowiną o człowieku, o jego 
wielkiej godności. Uczy wrażliwości na każ-
dego człowieka. Prawo do życia nie jest kwe-
stią światopoglądu, nie jest tylko prawem 
religijnym, ale jest podstawowym prawem 
człowieka. Artykuł 3 Powszechnej Deklara-
cji Praw Człowieka brzmi: Każda osoba ma 

prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa 
osobistego. Piąte przykazanie Dekalogu: Nie 
będziesz zabijał! (Wj 20,13) jest zarazem 
fundamentalną zasadą i normą kodeksu 
moralności wpisanego w sumienie każdego 
człowieka. Cywilizacja, która odrzuca bez-
bronnych, zasługuje na miano barbarzyń-
skiej. (...) Kościół wierny misji otrzymanej 
od Chrystusa, mimo słabości i niewierności 
wielu swych synów i córek, konsekwentnie 
wnosił w dzieje ludzkości wielką prawdę 
o miłości bliźniego, łagodził podziały społecz-
ne, przekraczał różnice etniczne oraz raso-
we, pochylał się nad chorymi i nad sierotami, 
nad ludźmi starszymi, niepełnosprawnymi 
i bezdomnymi. Uczył słowem i przykładem, 
że nikogo nie można wykluczyć z wielkiej 
rodziny ludzkiej, że nikogo nie wolno wyrzu-
cać na margines życia społecznego. Obrona 
życia nienarodzonych jest konsekwencją tej 
wielkiej misji Kościoła49.

Cywilizacja miłości, która na pierwszym 
miejscu łączy się z rodziną, dla wielu ludzi 
wydaje się być jeszcze jedną utopią. Przecież 
nie można od nikogo wymagać miłości, nie 
można jej nikomu narzucać. Miłość to wolny 
wybór ludzi, mogą ją przyjąć lub odrzucić.

Chrystus pozostawił nam największe, naj-
ważniejsze przykazanie – przykazanie miło-
ści. Podobnie jak Bóg na Synaju powiedział 
do człowieka: «Czcij Ojca swego i matkę 
swoją». To znaczy, że miłość nie jest utopią. 
Ona jest ludziom zadana jako powinność 
możliwa do zrealizowania dzięki łasce Bo-
żej. W sakramencie małżeństwa jest zadana 
mężczyźnie i kobiecie także jako zasada po-
winności50.

Utopia w sensie antropologicznym opiera 
się na nieprawdziwych założeniach o naturze 
ludzkiej i naturze rzeczywistości społecznej. 
U podstaw ideologii utopijnych odnajduje-
my przekonanie o niemal nieograniczonych 
możliwościach człowieka51. Zarówno socja-
listyczna, jak i komunistyczna koncepcja ży-
cia społecznego człowieka były taką utopią, 
a jej źródłem był błąd antropologiczny. Wi-
zja nowej cywilizacji, cywilizacji miłości, jest 
uwarunkowana koniecznością zdobycia peł-
nej prawdy o człowieku, która nie jest jego 
idealizacją. Polega ona na odczytaniu sta-
tusu ontycznego człowieka jako osoby, ale 
w całym uwarunkowaniu płynącym z natury 
(kruchości, przygodności, niewystarczalno-

45 Por.: tamże.
46 Jan Paweł II, Kolegialna jedność Konferencji Episkopatu 

wsparciem dla każdego biskupa, w: Pokój Tobie Polsko 
Ojczyzno moja. Jan Paweł II znów na polskiej ziemi, Li-
breria Editrice Vaticana 1983, s.108.

47 Por.: I. Dec, Życie czy śmierć, dramat naszego czasu, 
w: Życie dar nienaruszalny, Wokół encykliki Evangelium 
Vitae, pr. zb. pod red. A. Młotek, T. Reroń, Wrocław 
1995, s.111.

48 Por.: Jan Paweł II, EV, n. 101.
49 Jan Paweł II, Rodzina wspólnotą życia i miłości, 

w: OR Numer Specjalny 1997, s.50.
50 Jan Paweł II, LR, n. 15.
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ści, grzeszności). Te elementy natury czło-
wieka utrudniają realizację projektu nowej 
cywilizacji.

Jan Paweł II w swoim nauczaniu odrzuca 
zarzut utopijności, uzależniając jednak re-
alizację programu cywilizacji miłości od wy-
borów moralnych człowieka, aby budować 
bardziej ludzki świat.

W stosunku do każdego człowieka Bóg 
ma swój plan i do każdego kieruje swe we-
zwanie. Należy je rozpoznać, przyjąć i być 
mu wiernym. Trzeba zrobić Bogu miejsce. 
W różnorodności powołań wszyscy jesteśmy 
wezwani do przyjęcia Boga w swoim życiu 
i pójścia za Nim po drogach świata, głosząc 
Jego Ewangelię i dając świadectwo o Jego 
miłości52. W naszych niełatwych czasach 
jeszcze wielu ochrzczonych nie przyswoiło 
sobie w sposób świadomy i dojrzały swej 
wiary. Twierdzą, że są chrześcijanami, ale 
nie odpowiadają w sposób w pełni odpo-
wiedzialny za otrzymaną łaskę; nie wiedzą 
jeszcze, czego chcą i dlaczego53.

Jan Paweł II skierował przesłanie do uczest-
ników kongresu tomistycznego, w którym 
podkreślił, że priorytetowym zadaniem no-
wej ewangelizacji jest pomaganie ludziom 
naszych czasów, aby osobiście spotkali Boga 
i żyli z Nim i dla Niego. Do tego potrzebni 
są mistrzowie i świadkowie, którzy byliby 
w stanie wskazać właściwą drogę ku światu 
bardziej godnemu człowieka. Na początku 
trzeciego tysiąclecia wierzącym, a rodzice 
mają tu z pewnością uprzywilejowane miej-
sce, przypada historyczne zadanie głoszenia 
Chrystusa jako «drogi», która prowadzi ku 
nowej ludzkości według Bożego zamysłu54.

Istnieje pilna potrzeba, by rodzice wycho-
wywali swoje dzieci do należytej wolności, 
przygotowując je do udzielenia właściwej 
odpowiedzi na Boże powołanie. Rodziny 
można porównać do szkółki, w której wzra-
stają sadzonki nowych pokoleń, gdzie kształ-
tuje się przyszłość każdego narodu55.

W czerwcu 1997 roku w Legnicy Jan Paweł 
II pytał nas, jaką drogą pójdziemy w trzecie 
tysiąclecie i mówił nam o w odpowiedzial-
ności za życie społeczne, aby cywilizację, 
w której żyjemy przepoić duchem sprawie-
dliwości i miłości. 

Patrz! Kładę dziś przed tobą życie 
i szczęście, śmierć i nieszczęście.

Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, 
Boga twego i chodzić Jego drogami,
pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, 
abyś żył i mnożył się,
 a Pan, Bóg twój, będzie Ci błogosławił

(Pwt 30, 15-16)

Słowa Mojżeszowego testamentu z wiel-
ką mocą rozbrzmiewają również i dziś 
w naszej Ojczyźnie, tak jak rozbrzmiewały 
14 lat temu, kiedy to Jan Paweł II prosił nas 
o dokonanie wyboru drogi życia na nowe ty-
siąclecie: Bracia i siostry, proszę was, wybie-
rajcie życie! Ten wybór dokonuje się w sercu, 
w sumieniu człowieka, ale nie pozostaje on 
bez wpływu również na życie społeczności 
– narodu. Każdy człowiek wierzący jest więc 
w jakiś sposób odpowiedzialny za kształt 
życia społecznego. Każdy z nas ponosi od-
powiedzialność za sprawy naszej Ojczyzny 
i nie możemy z tego wielkiego zadania, ja-
kie przed nami stoi, zrezygnować, nie mo-
żemy zdezerterować. Jak naucza Jan Paweł 
II: Chrześcijanin żyjący wiarą, żyjący Euchary-
stią, jest wezwany do budowania przyszłości 
własnej i swego narodu – przyszłości opartej 
na mocnych fundamentach Ewangelii56.

Ojciec Święty znał nasze lęki i obawy, ro-
zumiał dobrze niełatwą sytuację polityczną, 
dlatego zachęcał do odwagi w podejmowa-
niu decyzji: Nie lękajcie się zatem brać od-
powiedzialności za życie społeczne w naszej 
Ojczyźnie. To jest wielkie zadanie, jakie stoi 
przed człowiekiem: pójść odważnie do świa-
ta; kłaść podwaliny pod przyszłość, by była 
ona czasem poszanowania człowieka, by 
była otwarta na Dobrą Nowinę! Czyńcie to 
w jedności, która wyrasta z miłości do czło-
wieka oraz z umiłowania Ojczyzny57. 

 Czasy współczesne wymagają wielkiego 
czynu i wielkiego dzieła, by dzisiejsza kultura 
szanowała ludzką godność, uczyła obcować 
z pięknem i otworzyła się na świętość – czyli 
wysokiej miary zwyczajne życie chrześcijań-
skie. Możemy to realizować, jeżeli budować 
będziemy na Ewangelii Chrystusowej, na 
Ewangelii Miłości. W dzisiejszej trudnej rze-
czywistości coraz częściej odczuwany brak 
sprawiedliwości, co jest równocześnie ozna-
ką braku miłości. Bo, jak mówił błogosławio-
ny ks. Jerzy Popiełuszko: Gdzie brak miłości 
i dobra, tam na ich miejsce natychmiast 
wchodzą nienawiść i przemoc, a kierując się 

nienawiścią i przemocą, nie można mówić 
o sprawiedliwości58. A my przecież powołani 
jesteśmy do budowania cywilizacji miłości, 
o co nieustannie prosił nas Błogosławiony 
Jan Paweł II: Budujcie i umacniajcie na pol-
skiej ziemi cywilizację miłości.... 

W Poznaniu na Pl. Adama Mickiewicza59 
Ojciec Święty zwrócił się do polskiej mło-
dzieży z takimi słowami: Bądźcie w tym 
świecie nosicielami wiary i nadziei chrześci-
jańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie 
wiernymi świadkami Chrystusa, nie cofajcie 
się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą 
się na ścieżkach waszego życia. Liczę na 
was. Liczę na wasz młodzieńczy zapał i od-
danie Chrystusowi. Znałem młodzież pol-
ską i nie zawiodłem się nigdy na niej. Świat 
was potrzebuje. Potrzebuje was Kościół. 
Przyszłość Polski od was zależy. Budujcie 
i umacniajcie na polskiej ziemi cywilizację 
miłości: w życiu osobistym, społecznym, 
politycznym, w szkołach, na uniwersyte-
tach, parafiach, ogniskach rodzinnych, 
które kiedyś utworzycie. Nie żałujcie na ten 
cel młodzieńczego entuzjazmu, wysiłku ani 
ofiary. „A Bóg dawca nadziei, niech wam 
udzieli pełni radości i pokoju w wierze, aby-
ście przez moc Ducha Świętego byli bogaci 
w nadzieję” (Rz 15, 13)60.                        

51 Por.: J. Czarny, Jana Pawła II wizja cywilizacji miłości, 
(Studium filozoficzne), Wrocław 1994, s.26.

52 Por.: Jan Paweł II, Potrzeba wychowania do wolności, 
w: OR, nr 11-12/2003, s.15.

53 tamże, s.14.
54 Jan Paweł II, Chrystus jest prawdziwą drogą człowieka, 

w: OR, nr 11-12/2003, s.8.
55 Por.: Jan Paweł II, Potrzeba wychowania do wolności, 

w: OR, nr 11-12/2002, s.15.
56 Leksykon wypowiedzi Jana Pawła II do Polaków, red. 

Z. Wietrzak, Kraków 2006, s. 280.
57 tamże
58 J. Popiełuszko, Słowa do Narodu. Kazania, modlitwy, 

zapiski z lat 1980-1984, Warszawa 2007, s. 79.
59 Na placu tym stał pomnik Najśw. Serca Pana Jezusa 

wzniesiony w 1932 r. ze składek całego społeczeństwa 
jako wotum wdzięczności za odzyskanie wolności, wi-
domy znak zwycięstwa Polaków odniesionego dzięki 
wierze i nadziei. Odrodzona Polska z Serca Jezusa, źró-
dła ofiarnej miłości czerpać siłę do budowania Ojczyzny 
na fundamencie Bożej prawdy, w jedności i zgodzie. Po 
wybuchu II wojny światowej pomnik został zburzony 
przez hitlerowskich najeźdźców jako niebezpieczny 
symbol chrześcijańskiego i polskiego ducha.

60 Jan Paweł II, Patrzcie na Jezusa – głębią waszych serc 
i umysłów! Przemówienie Ojca Świętego do młodzieży, 
Poznań, 3 czerwca 1997 r. w: Jan Paweł II Pielgrzymka 
do Ojczyzny 31 maja – 10 czerwca 1997 r. Przemówie-
nia i homilie, Częstochowa 1997 s. 92.
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Krzysztof Bauer

Boże, coś Polskę
To jedna z najbardziej znanych i najpięk-

niejszych pieśni religijnych i patriotycznych 
śpiewanych do dzisiaj w kościele i przy 
okazji różnych uroczystości państwowych. 
Ma charakter hymnu, a więc pieśni pod-
niosłej i patetycznej, której stylistyka jest 
odświętna, uroczysta, okazjonalna. Zwykle 
mocno podporządkowana jest rygorom 
klasycznym, czyli harmonijności i jasności 
w wyrażaniu treści, jakie chce przekazać 
poprzez odpowiednio dobrane słownic-
two i ekspresywizmy, które przekazują 
treści w sposób emocjonalny. Takie cechy 
nosi hymn „Boże, coś Polskę” napisany 
przez Alojzego Felińskiego, autora najlep-
szej polskiej tragedii klasycystycznej „Bar-
bara Radziwiłłówna”. Trzeba dodać, że 
jego bratankiem był późniejszy arcybiskup 
warszawski, zesłany przez władze carskie 
na syberyjską katorgę za poparcie powsta-
nia styczniowego – Zygmunt Szczęsny 
Feliński, niedawno wyniesiony na ołtarze, 
którego grób znajduje się w katedrze św. 
Jana w Warszawie. Przyjaciel i druh Ju-
liusza Słowackiego, któremu towarzyszył  
w czasie umierania, spisując dyktowane 
mu przez poetę ostatnie strofy wspaniałe-
go, niedokończonego poematu mistyczne-
go „Król Duch”.

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego 
Bohdan Zakrzewski na początku lat osiem-
dziesiątych wydał pracę pt. „Boże, coś Pol-
skę Alojzego Felińskiego”, która jest czymś 
w rodzaju monografii tej pieśni. Omawia
w niej najważniejsze fakty historyczne, 
stanowiące genezę tej tak bliskiej sercom 
Polaków pieśni oraz przedstawia jej prze-
obrażenia i zmienne losy.

Pieśń ta powstała dla uczczenia pierw-
szej rocznicy istnienia Królestwa Polskiego 
(20 VI 1816 r.), rzekomo wolnej ojczyzny 
Polaków i na cześć jej władcy, cara Alek-
sandra I. Ponieważ na uroczystościach pań-
stwowych i kościelnych grano i śpiewano 
„Te Deum” Józefa Elsnera i hymn angiel-
ski „God, save the king” („Boże, zachowaj 
króla”), potrzebna była rodzima, okolicz-
nościowa pieśń religijno-patriotyczna, 
wyrażająca najbardziej własne odczucia 
narodu. Car Aleksander I, który na Kongre-
sie Wiedeńskim doprowadził do utworze-
nia Królestwa Polskiego (inaczej zwanego 
Królestwem Kongresowym) z okrojonego 

Księstwa Warszawskiego, i który w 1815 
roku przyjął tytuł króla polskiego, w za-
miarze zjednania sobie Polaków obiecał 
powiększenie terytorium o ziemie wschod-
nie oraz ogłosił bardzo liberalną konstytu-
cję, zapewniając poszanowanie wolności 
i swobód narodowych. Car powiedział 
wówczas: „Niech mnie błogosławi w ser-
cu swoim lud mój, jak ja błogosławię go  
w moim! Niech będzie szczęśliwy i niech 
nade mną i nad nim będzie błogosławień-
stwo Boże”. Pewna część Polaków uwierzy-
ła w szczerość intencji cara jako „anioła po-
koju”, spodziewając się częściowej choćby 
autonomii i niezależności politycznej. Na-
wet bardzo ostrożni i trzeźwo myślący lu-
dzie o znanych nazwiskach dali się zwieść 
dwulicowej postawie nowo kreowanego 
władcy. Uwierzył carowi także Tadeusz Ko-
ściuszko, oficjalnie dołączając do składki
na wzniesienie w Warszawie bramy try-
umfalnej na powitanie monarchy. Dziwić 
się także nie można Alojzemu Felińskiemu, 
który był sekretarzem naczelnika w okre-
sie insurekcji, że myślał podobnie jak jego 
zwierzchnik i jak szereg wybitnych pisarzy 
i twórców tamtych czasów (na przykład 
ksiądz Onufry Kopczyński – uczony filolog
i językoznawca, Józef Dionizy Minasewicz, 
tłumacz i poeta, Ludwik Osiński – poeta  
i krytyk, dyrektor teatru, jezuita Marcin Po-
czobutt-Odlanicki – astronom i matema-
tyk, rektor Akademii Wileńskiej). Trudno 
było przewidzieć, że wkrótce zaostrzy się 
postępowanie początkowo dobrotliwego 
władcy, a dotkliwe i pogłębiające się repre-
sje coraz mocniej będą dręczyły Polaków.

Tymczasem w klimacie nadziei, w roku 
1816, gdy po utworzeniu Królestwa Pol-
skiego, car Aleksander I, król Polski, ogłosił 
się przyjacielem naszego narodu, życząc 
jemu i sobie błogosławieństwa Boże-
go, powstała pieśń Alojzego Felińskiego 
„Boże, coś Polskę”. Płynęła w niej gorąca 
modlitwa do Boga o łaski dla znanej lu-
dom Europy z dawnej świetności, wskrze-
szonej Polski, walczącej zawsze, mimo 
nieszczęść, za świętą sprawę. Biła z pieśni 
prośba o pomnożenie jej siły, sławy i potę-
gi, o prawdziwe braterstwo z narodem ro-
syjskim, zjednoczonym pod władzą cara. 
Refren pieśni aż czterokrotnie powtarzał 
modlitwę o zachowanie króla:

Boże! Coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały
I tarczą swojej zasłaniał opieki
Od nieszczęść, które przywalić ją miały

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,
Naszego Króla zachowaj nam Panie!

Tyś, coś ją potem, tknięty jej upadkiem,
Wspierał walczącą za najświętszą sprawę,
I chcąc świat cały 
mieć jej męstwa świadkiem,
Wśród samych nieszczęść 
pomnożył jej sławę

Przed Twe ołtarze...

Ty, coś na koniec nowymi ją cudy
Wskrzesił i sławne 
z klęsk wzajemnych w boju
Połączył z sobą dwa braterskie ludy,
Pod jedno berło Anioła pokoju:

Przed Twe ołtarze...

Wróć nowej Polsce świetność starożytną
I spraw, niech pod Nim szczęśliwą zostanie
Niech zaprzyjaźnione dwa narody kwitną,
I błogosławią Jego panowanie;

Przed Twe ołtarze...

Pierwszą melodię do „Hymnu” skompo-
nował Jan Nepomucen Kaszewski, potem 
zaczęto ją śpiewać na melodię „Bądź po-
zdrowiona, Panienko Maryjo”, a jeszcze 
później jak popularną już wtedy „Serdecz-
na Matko”.



na marginesie  27

Jako odzew na hymn Alojzego Felińskie-
go pojawił się kontrastowy, polemizujący 
wiersz Antoniego Goreckiego (poety i baj-
kopisarza, żołnierza Legionów Dąbrow-
skiego, uczestnika powstania listopado-
wego, emigranta i męża córki Mickiewicza 
– Marii). Utwór Goreckiego nosił tytuł 
„Hymn do Boga o zachowaniu wolności”. 
Pastiszowa, a więc świadomie naśladują-
ca melodię i tonację, stylizacja pieśni Fe-
lińskiego różniła się jednak zasadniczo od 
pierwowzoru pod względem treści. Nie 
wymieniała osoby panującego, lecz pod-
kreślała rolę Boga, szafarza łask i cierpie-
nia. Nade wszystko jednak powtarzało 
się w niej wielokrotnie błagalne wołanie 
o wolność:

O ty! którego potężna prawica
W chwili świat zniszczyć, 
w chwili stworzyć może,
Co się lud biedny twą łaską zaszczyca,
Ty ojców naszych nieśmiertelny Boże!

Niesiemy modły przed twoje ołtarze,
Zostaw nas Panie przy wolności darze.
 
Niech innym góry swe złoto oddadzą,
Niechaj ich miecza żelazna potęga,
Dzierżąc okuty świat pod swoją władzą,
Od wiecznych lodów do ogniów dosięga.

My niesiem prośby przed twoje ołtarze,
Zostaw nas Panie przy wolności darze.
 
Chwilęś ją tylko zabrał z naszej ziemi,
A łez, krwi naszej popłynęły rzeki,
Jakżeż to musi okropnie być z temi,
Którym ty wolność odbierzesz na wieki?

Niesiemy modły przed twoje ołtarze,
Zostaw nas wiecznie przy wolności darze.
 
Jedno twe słowo wielki gromów Panie,
Z prochów nas z prochów 
wskrzesić było zdolne,
Jeśli znów karać twa wola nastanie,
Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne.

Niesiemy modły przed twoje ołtarze,
Zostaw nas Panie przy wolności darze.

Ale ta budząca tak wielkie zaintereso-
wanie pieśń żyła dalej swoim własnym 
życiem. Około 1820 roku nieznany autor 
połączył i przekształcił obydwa teksty, od-
rzucając wszelkie naleciałości wiernopod-
daństwa i serwilizmu wobec cara, tworząc 
błagalny hymn patriotyczno-religijny, mo-
dlitwę spiskującej i walczącej młodzieży 
oraz udręczonego niewolą, lecz niedają-
cego się ujarzmić narodu. Ta nowa wersja 
została zakazana przez władze carskie, 
dlatego tym droższa stała się polskiemu 
społeczeństwu:

Boże! coś Polskę przez tak liczne wieki
Okrytą blaskiem potęgi i chwały,
Nagle spod swojej usunął opieki
I wzniósł te ludy, co jej służyć miały.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie.

Tyś, co ją potem, tknięty jej upadkiem,
Wspierał walczącą za najświętszą sprawę
I chcąc świat cały 
mieć jej męstwa świadkiem,
Wśród samych nieszczęść 
pomnożył jej sławę.

Przed Twe ołtarze…

Niedawnoś zabrał wolność z polskiej ziemi
A łez, krwi naszej popłynęły rzeki;
Jakże okropnie to być musi z temi,
Którym Ty wolność odbierzesz na wieki.

Przed Twe ołtarze…

Jedno twe słowo, wielki gromów Panie!
W chwili nas z prochów 
wskrzesić będzie zdolne,
Gdy znów zasłużym na Twe ukaranie,
Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne!

Przed Twe ołtarze…

Tak więc przetwarzając i wzbogacając 
tekst „Hymnu” treściami antyzaborczymi, 
śpiewali go patrioci w czasie powstania 
listopadowego, w okresie Wiosny Ludów, 
a najgoręcej w latach 1860–61 w czasie 
warszawskich manifestacji narodowo-re-
ligijnych, kiedy stał się ukochaną pieśnią 

powstańców styczniowych. Już ponad 200 
lat utwór ten służy następującym po sobie 
pokoleniom, zajmując poczesne miejsce 
w sercach Polaków.

Profesor Bogdan Zakrzewski tak pisze 
o hymnie „Boże, coś Polskę”: „Ów modli-
tewny hymn błagalny, w zasadzie okupu-
jący posłuszne wyroki Boskie, posiada nie-
ustanną żywotność, którą mu zapewnia 
szczególny dramatyzm i charakter naszych 
wydarzeń historycznych. […] Akcentu-
jąc ufność narodu w opiekę Boga, posia-
da jednocześnie wartości konsolacyjne, 
szczególnie cenne w czasach najcięższych 
rozczarowań, klęsk i żałoby. […] Hymn ten 
jest zatem sztandarowym sacrum narodo-
wym o niezniszczalnej mocy działania” (B. 
Zakrzewski, „Boże, coś Polskę” Alojzego 
Felińskiego, Ossolineum, Wrocław 1983).

A że tak jest przekonał nas czas pierw-
szej „Solidarności”, stanu wojennego, 
a i niedawne manifestacje pod Krzyżem 
Prezydenckim na Krakowskim Przedmie-
ściu w Warszawie. Jak w Pieśni Wajdeloty 
z „Konrada Wallenroda” Adama Mickiewi-
cza: „Skarby mieczowi spustoszą złodzie-
je, PIEŚŃ UJDZIE CAŁO”.                           
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Marta Jaszczuk

Serce poetki – o Wandzie Sieradzkiej (1941-2011)
„Non omnis moriar” – wiemy jak dosko-

nale słowa Horacego oddają piękny wymiar 
poezji. Wypływa ona zawsze z wnętrza po-
ety, jest nierozerwalnie z nim związana. To 
jakby nagie bijące serce, którego możemy 
dotknąć i które jest wiecznie żywe.

Jakie jest bijące serce Wandy Sieradz-
kiej, wrocławskiej poetki, zmarłej tak nie-
dawno, w lutym tego roku? To piękne, 
ciepłe, przepełnione miłością do Boga, oj-
czyzny, do ludzi serce, pełne żaru, trwogi 
i wzruszeń codziennych. To serce bijące na 
alarm, samotne, bolące, które chciałoby 
się ogrzać. Prowadzi nas do niego droga 
wyznaczona konkretnymi, wyraźnymi śla-
dami życia poetki.

Wanda Bogumiła Sieradzka, z domu 
Kruczkowska, urodziła się 19.12.1941 r. we 
wsi Obydów (obecnie na Ukrainie, w rejonie 
kamienieckim w obwodzie lwowskim), jako 
trzecie, najmłodsze dziecko Karola Krucz-
kowskiego – dyrektora miejscowej szkoły 
i Stefanii z domu Kromer – nauczycielki. Była 
to typowa, inteligencka rodzina o ziemiań-
skich, staropolskich korzeniach, gdzie żywe 
były tradycje patriotyczne, niepodległościo-
we i katolickie. We wczesnym dzieciństwie 
musiała uciekać wraz z rodziną przed rze-
ziami, jakich dopuszczały się na Polakach 
w czasie II wojny światowej ukraińskie or-
ganizacje nacjonalistyczne OUN i wojskowe 
UWO. Dramat ten odnajdujemy w wier-
szach: Kamień, Siłaczka (wiersz o matce), 
w których poetka upomina się o prawdę hi-
storyczną. Bardzo widoczna w jej poezji jest 

również sprawa Katynia, gdzie zginął jeden 
z wujków Wandy – Tadeusz Kromer. 

Po wojnie rodzina jej zamieszkała w Rze-
szowie. Tam Wanda uczęszczała do szkoły 
podstawowej i średniej. Jej rodzice – na-
uczyciele, dumni z wielopokoleniowego, 
szlacheckiego pochodzenia, byli jednocze-
śnie przepojeni autentycznym szacunkiem 
do ludzi pracy, co wynikało z głębokiego 
przekonania, że każda uczciwa praca, 
a zwłaszcza ciężka, ryzykowna praca fizycz-
na zasługuje na największe uznanie. Ta ce-
cha rodzinna szczególnie mocno zakorze-
niła się w Wandzie. Na studia wyjechała do 
Wrocławia. Wtedy pojawiła się u niej pasja 
poetycka. Była laureatką wielu konkursów 
krasomówczych i sama rozpoczęła własną 
twórczość, którą gromadziła w szufladach. 
Celująco ukończyła Wydział Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Wróżono jej karierę adwokacką, jednak 
zrobiła aplikację radcowską i na całe życie 
zawodowe związała się z Zakładem Ubez-
pieczeń Społecznych we Wrocławiu, gdzie 
wielokrotnie odznaczana za zasługi, prze-
szła kolejne szczeble awansu zawodowego 
aż do naczelnika Wydziału Zasiłków. 

Miała duże zdolności aktorskie, literackie 
i wrażliwość poety. Męczyła się w urzęd-
niczym gorsecie, co uważała za swoją ży-
ciową i zawodową porażkę. Jednak zawód 
ten był jej drogą do ludzi, a ludzie stanowili 
sens jej życia: „(...) Tak dużo czasu poświę-
cam ludziom/ Tak mało Bogu”1. Z natury 
była społecznikiem, co bezpośrednio wyni-
kało nie tylko z tego co wyniosła z domu, 
ale z jej dojrzałej religijności, z podążania 
za Chrystusem. Miała ogromny szacunek 
do człowieka jako wartości unikatowej, nie 
podporządkowanej żadnym klasyfikacjom. 
Wrażliwość ta pozwalała jej patrzeć na lu-
dzi bez uprzedzeń, z empatią. Przykładem 
są wiersze: Pogrzeb sąsiada, w którym do-
strzega piękno duszy Pana Franciszka, grze-
biącego w śmietnikach; Skrzyneczka, gdzie 
w pozornie powierzchownych szczegółach 
rozpoznaje człowieka biednego, skromne-
go, ale jakże szlachetnego.

W latach 80-tych XX w. zaangażowała się 
w działalność opozycyjną. Była współzało-
życielem NSZZ „Solidarność” w ZUS-ie. Za-
angażowała się w pomoc osobom represjo-
nowanym przez władzę, m.in. śp. Piotrowi 

Bednarzowi. Wtedy zaczęła występować 
w kościołach deklamując swoje wiersze 
patriotyczne, czy poświęcone tragicznie 
zamordowanemu ks. Jerzemu Popiełuszce. 
Zajmowała się również kolportażem mate-
riałów „z drugiego obiegu”. 

W tym czasie, w sensie historycznym, na 
pewno najbliżej jej było do postaci Józefa 
Piłsudskiego – wtedy symbolu antykomu-
nizmu i walki o niepodległość. Z biegiem 
lat coraz bardziej zbliżała się do ideologii 
narodowej, czytała dzieła Romana Dmow-
skiego (ulubione: „Myśli nowoczesnego Po-
laka”: „Kościół, Naród, Państwo”) znajdując 
w nich najpełniejszą, rodzimą, polską 
syntezę chrześcijańskiego uniwersalizmu 
z postawą narodową. Była par excellen-
ce polską patriotką i wrogiem globalizacji. 
Uzależnienie Polski od Zachodu, wstąpienie 
do Unii Europejskiej, masowa prywatyza-
cja polskich przedsiębiorstw, libertynizm 
w mediach, udział RP w agresjach prze-
ciwko innym narodom i suwerennym pań-
stwom, przyjmowała z ogromnym bólem 
i zwątpieniem w sens poprzedniej walki 
z okresu swojej młodości. Zawsze powta-
rzała, że nam Polakom tak samo daleko do 
Wschodu, jak i do Zachodu, że nigdzie tak 
naprawdę nie pasujemy, ani oni nie pasują 
do nas. Uważała także, że 20 lat tzw. demo-
kracji liberalnej w Polsce poczyniło większe 
szkody w mentalności i duchowości Pola-
ków, niż poprzednie postalinowskie dekady 
PRL.

Ogromne poczucie patriotyzmu znalazło 
swoje odbicie nie tylko w jej działaniach, 
ale przede wszystkim w jej twórczości, któ-
ra w zasadniczej części ma właśnie ten cha-
rakter. „Rozmiłowałam się w Tobie, Polsko/ 
Rozmiłowałam do szaleństwa (...)”2. Często 
konkretne wiersze są niejako pomnikami 
polskich bohaterów, najczęściej tych de-
precjonowanych, kłamliwie oczernianych 
lub przemilczanych. Są to takie postacie 
jak rotmistrz Witold Pilecki, generał August 
Emil Fieldorf „Nil”, pułkownik Łukasz Cie-
pliński, Danuta Siedzikówna „Inka”, Wikto-
ria i Józef Ulmowie (...).

Wanda Sieradzka była bardzo kobieca, co 
przejawiało się w eleganckim stylu bycia, 
ubierania się, w zachowaniu – była żoną, 
matką i babcią a jednocześnie była osobo-
wością bardzo silną o cechach przywód-

1 Wiersz Czas, tomik Otwarty Zamknięty II str. 65, Wro-
cław 2004

2 Wiersz Polska, tomik Otwarty Zamknięty II str. 15, Wro-
cław 2004

3 Wiersz Gorzki list do narodu, tomik Otwarty Zamknięty II 
str. 17, Wrocław 2004

4 Wiersz Niezwykła historia, tomik Otwarty Zamknięty II 
str. 37, Wrocław 2004, również wiersz Wiosna 2003, 
tomik Otwarty, Zamknięty str. 33, Wrocław 2003

5 Wiersz W oczekiwaniu na Wiosnę 2004, tomik Otwarty 
Zamknięty II str. 21, Wrocław 2004

6 Wiersz Rozmowa z generałem Nilem, tomik Otwarty, Za-
mknięty str. 37, Wrocław 2003

7 Wiersz Najcudowniejsza przyjaźń, tomik A życie toczy się 
dalej... str. 12, Wrocław 2007

8 Wiersz Jezu ufam Tobie, tomik Otwarty Zamknięty II str. 
35, Wrocław 2004

9 Wiersz Polska, tomik Otwarty Zamknięty II str. 15,
Wrocław 2004
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czych, dużo wymagającą od samej siebie 
jak i od innych, ceniła sobie wysoką kultu-
rę osobistą oraz wiedzę merytoryczną, ale 
była też wyrozumiała, umiejąca wybaczać 
błędy i potknięcia. Wszystko to w połącze-
niu z wdziękiem osobistym i erudycją zło-
żyło się na nieprawdopodobny dar zjedny-
wania sobie ludzi, którzy ją kochali i lgnęli 
do niej, a ona lubiła być duszą towarzy-
stwa. Owocowało to licznymi przyjaźniami  
(w tym między innymi z Anną Strzałkow-
ską – matką Romka poległego w Poznaniu  
w 1956 r. i z Marią Fieldorf-Czarską – córką 
legendarnego generała „Nila”) i ciekawymi 
znajomościami, bardzo często w różnych 
twórczych środowiskach, gdzie aktywnie 
się udzielała (Klub Muzyki i Literatury, Dusz-
pasterstwo Środowisk Twórczych), co zna-
lazło szczególne miejsce w jej poezji. Moż-
na powiedzieć, że dzieliła się swoim sercem 
z wszystkimi, których na swojej drodze spo-
tykała, a Polską się po prostu pasjonowała.

Narastało w niej jednak wielkie rozcza-
rowanie ludźmi właśnie i sytuacją w kraju. 
Nie rozumiała tych, którzy zachwyceni za-
granicą, nie znali historii, pięknej przyrody, 
zabytków i klimatu własnego kraju. Bardzo 
żałowała, że nie zdążyła zobaczyć jeszcze 
tylu pięknych polskich miejsc. Zawsze po-
wtarzała: „Jaka Polska jest piękna. Dlacze-
go oni tego nie widzą?”. Kiedy czuła coraz 
bardziej, że III Rzeczpospolita, o którą sama 
walczyła, jest kolejnym przekłamaniem, 
jest „udawaniem” i grą nie o Polskę – tylko  
o władzę: „(...) Polski w Polsce nie ma/ 
Gdzie mam jej szukać – na folderach? 
(...)”3, głośno o tym mówiła, krytykowała i 
apelowała o opamiętanie się. W swej po-
ezji przywoływała często piękne postawy 
Polaków, aby podkreślić wartości, po które 
trzeba nam dzisiaj sięgać. Tragiczne dla niej 
były coraz większe zaślepienie wśród roda-
ków, upadek obyczajowości i moralności: 
„(...) To jest epoka zła/ Jasno a ciemno/ Pięk-
nie a brzydko/ Czysto a brudno/ Pachnie a 
cuchnie/ Wszyscy uśmiechnięci a smutni/ 
Wszyscy wolni a w kajdany zakłuci... (...)”4.  
I tkwiło w niej pytanie: „(...) Jak mam Pol-
skę ratować...?”5. Starała się przekonywać 
ludzi do prawdy, do obrania innej właściwej 
drogi poprzez publikację tomików swojej 
poezji, czy odczyty w szkołach, kościołach i 
różnych środowiskach. Spotykała się jednak 

z coraz większą ignorancją i obserwowała 
coraz bardziej pogłębiającą się degradacją 
Państwa. To był jej wielki ból i narastające 
poczucie osamotnienia: „(...) Coraz więcej 
ludzi wokół mnie/ A coraz mniej przyjaciół/ 
Już inaczej myślą/ Już inaczej czują/ I inaczej 
marzą (...)”6. Wiersze jej często mają formę 
„rozmowy”, pełnej żalu, goryczy, zwątpie-
nia i troski o kraj, gdzie bliskimi jej sercu 
przyjaciółmi stają się wielcy polscy poeci: W. 
Syrokomla, C. K. Norwid, K. I. Gałczyński,  
J. Kasprowicz, S. Wyspiański.

I wreszcie najważniejsza „(...) I najcudow-
niejsza przyjaźń/ Z samym Bogiem”7, do 
której poetka uciekała się w swej bezsilności 
i bezradności, to w Nim pokładała nadzieję: 
„(...) Tylko ocal mój Kraj/ I mnie od rozpa-
czy!”8. Podobnie jak papież Jan Paweł II nie 
widziała dla swego kraju innej drogi: „(...) 
Polsko z krzyżem/ I pod krzyżem żyjąca, 
(...)”9. Posiadała jakąś głęboką instynktow-
ną potrzebę Krzyża, potrzebę strasznego 
doświadczenia, choćby częściowego zbliże-
nia się, zrozumienia męki Jezusa Chrystusa. 
Była zafascynowana Jego osobą nie tylko w 
boskim, ale także czysto ludzkim wymiarze 
(cierpienie, ból). Ten stan Jej ducha prze-
jawiał się w zamiłowaniu do krzyża także  
w sensie przedmiotu: postawienie kapliczki 
na rodzinnej ziemi, bogata kolekcja antycz-
nych krzyży i wizerunków ukrzyżowanego 
Chrystusa. 

Trzeba podkreślić, że Wanda Sieradz-
ka nigdy nie zabiegała o promocję swojej 
poezji, o czym świadczy chociażby epizod  
z jej członkostwem w Związku Literatów Pol-
skich. A jednak ta poezja zaczęła się rozprze-
strzeniać w sposób naturalny. Poruszeni nią 
ludzie, przekazując ją z rąk do rąk, przenieśli 
ją już za granicę, a nawet za ocean. Otrzy-
mywała wiele listów pełnych wdzięczności  
i uznania, co na pewno dodawało jej otuchy. 
Została odznaczona przez kardynała Henry-
ka Gulbinowicza Pierścieniem Tysiąclecia.

„Tyle chciałam jeszcze napisać i opowie-
dzieć” – pisała. Niestety, poważna choroba, 
która była ostatnim, ciężkim doświadcze-
niem jej życia, zatrzymała je już dla nas tu 
na ziemi. 

Lecz to pięknie polskie serce Wandy Sie-
radzkiej nie przestanie bić. Jak bardzo nam 
dziś potrzeba takich serc... szukajmy ich nie 
tylko dookoła nas, ale i w sobie.              

śp. Dorze Młochowskiej

POPRAWNI – Wanda Sieradzka

„Mój ojciec był bohater
A my jesteśmy nic”*

Tak, Poeto
To są słowa prawdy
A dla mnie wstyd –
Ogromny wstyd!
Czuję pokoleń wzgardę.
Mózgi wyprane,
Oczy nasycone złem:
Zbrodnią, zboczeniami...
Co po nas zostanie?
Komórki, telewizory, komputery?
Złom! Góra złomu!
GINIEMY!!!
Świętych zamieniliśmy na artystów,
Bohaterów skazali na zapomnienie
Wolność jak mebel...
W komis oddali
Może ktoś weźmie...?

Bo ciężaru kajdan 
Niewolnik nie poczuje
Pójdzie tam, gdzie mu każą
Mówić będzie to, co mu podyktują
I śmiać się będzie...
Ale tylko w miejscach
Palcem mu wskazanych!
O, nieszczęśni niewolnicy XXI wieku!
POPRAWNI

Boże Miłosierny!**
My Tobie poddani!
Nie motłoch, zgraja, hałastra
NARÓD!
Od piastowskich królów
I męczenników świętych
Za wolność, za wiarę!
Naród Jana Pawła Wielkiego!
Który światu oddał wszystko:
Miłość, Boga i Siebie!

Boże!
Chrystus zmartwychwstał
Prawdziwie zmartwychwstał:
Błagam o zmartwychwstanie mojego 
narodu
Teraz – za życia!

*  St. Wyspiański Wyzwolenie
** Wiersz napisany w lutym 2005 r. Zwrotka o zmartwychwsta-

niu dopisana po śmierci Jana Pawła II, 13 kwietnia 2006 r.



30  na marginesie

Dariusz Pawlicki

Henry znad Waldenu
Czas to tylko strumień, 
w którym łowię ryby

Henry David Thoreau

 
 Książka WALDEN, czyli życie w lesie 

była moim Wielkim, najzupełniej prywat-
nym odkryciem. Nie pamiętam, co przed 
dwudziestu laty sprawiło, że tę pozycję 
kupiłem. Niczego bowiem o niej wcześniej 
nie wiedziałem. Nie znane mi było również 
nazwisko autora. Nie wierzę w przypadki, 
więc już dawno doszedłem do wniosku, że 
tak jak było, miało być. 

 *

 Henry David Thoreau przyszedł na świat 
12 lipca 1817 r. w Concord, stan Massachu-
setts. I z tym niewielkim miasteczkiem zwią-
zany był przez całe swoje życie. Przebywał 
poza nim jedynie w czasie studiów na Uni-
wersytecie Harvarda i kilku podróży, które 
miały miejsce w późniejszych latach.

 Po zakończeniu edukacji pracował  
w szkole powszechnej w Concord. Nauczy-
cielem był jednak krótko. Zwolniono go, 
gdyż nie realizował programu szkolnego  
i sprzeciwiał się wymierzaniu uczniom kar 
cielesnych. Potem ze swoim bratem Johnem 
założył prywatną szkołę w Concord. Ale 
mimo powodzenia, nie wiadomo dlaczego, 
zamknęli tę placówkę. Następnie Henry D. 
Thoreau pracował jako robotnik, mierni-
czy, prywatny nauczyciel. Był też pracow-
nikiem do wszystkiego w domu „Mędrca 
z Concord”, czyli Ralpha Waldo Emersona. 
Zajmował się także rodzinnym interesem 
– produkcją ołówków (podobno najlepszych  
w USA). Ale jego kontakt z biznesem był 
również krótki. O wiele bardziej pociągało 
go czytanie książek (był wielbicielem klasycz-
nej literatury indyjskiej, greckiej, rzymskiej; 
angielskich poetów metafizycznych), pisa-
nie esejów i wierszy, kontakt z naturą. Jego 
podejście do życia wywoływało w Concord  
w większości negatywne komentarze. We-
dług przyjętych norm postępowania, młody 
mężczyzna powinien bowiem prowadzić ja-
kiś interes, ożenić się, mieć dzieci. A te na-
stępnie winny pomnażać odziedziczony ma-
jątek. Do tego Concord leży w Nowej Anglii, 
w której od XVII do końca XIX w. ogromną 
rolę odgrywał purytanizm. A doktryna ta, 
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między innymi, głosi, że miarą powodzenia 
człowieka, i boskiej łaski dla niego, jest osią-
gnięty poziom zamożności. Na szczęście dla 
Henry’ego D. Thoreau nie wszyscy concord-
czycy wyznawali takie poglądy. 

 Ówczesne Concord było bowiem miej-
scem szczególnym. I to nie tylko w Nowej 
Anglii, ale w całych Stanach Zjednoczonych. 
Wśród jego kilkuset mieszkańców było bo-
wiem niezwykle wielu pisarzy, poetów, ese-
istów, filozofów.Warto w tym miejscu wy-
mienić Bronsona Alcotta, jego córkę Louisę 
May Alcott, Nathaniela Hawthorne’a, Mar-
garet Fuller, wspomnianego Ralpha Waldo 
Emersona, najsławniejszego mieszkańca 
Concord. Byli to ludzie, którzy marzyli o innej 
Ameryce. Pragnęli aby w ich ojczyźnie więk-
szą rolę, niż dotychczas, odgrywała kultura, 
czyli ta szeroko rozumiana część ludzkiej 
działalności, która nie jest wyłącznie nasta-
wiona na zysk. Mierziło ich bowiem dorob-
kiewiczowskie podejście do życia rodaków. 

 Wyjątkowość Concord polegała także na 
tym, że większość spośród tych intelektu-
alistów była transcendentalistami. Byli więc 
członkami ruchu religijno-społecznego gło-
szącego bezwzględną “wyższość ducha nad 
materią, wiarę w absolutne Dobro, Prawdę 
i Piękno”. W procesie poznania przedkłada-
jącego nad rozum i doświadczenie, intuicję 
i instykt. Transcendentalizm propagował za-
sadę polegania na sobie. Ale jednocześnie 
starał się łączyć indywidualizm z działalno-
ścią grupową.

Stał na straży ideałów, o których jest 
mowa w Deklaracji Niepodległości Stanów 
Zjednoczonych.

 * 

 Thoreau nigdy nie ożenił się. Ale miał 
dwie wielkie miłości swojego życia.

Pierwszą była Ellen Sewall. Jej ojciec nie 
zezwolił jednak córce na poślubienie kogoś, 
jego zdaniem, tak dziwnego. Drugą – star-
sza od niego o kilka lat żona Ralpha Waldo 
Emersona Lidian.

 *

 Lata 1845-1847 spędził w niewielkiej 
drewnianej chacie (3,04 m x 4,56 m), któ-
rą własnoręcznie zbudował nad stawem 
Walden, w pewnej odległości od Concord. 
Ten etap swego życia opisał następnie 

w książce, która przyniosła mu sławę. Mam 
na myśli wspomniany WALDEN, czyli życie 
w lesie (po raz pierwszy opublikowany 
w 1854 r.). Proponowany przez niego spo-
sób życia, zainteresował bardzo wielu. Tho-
reau twierdził, że nie musimy być półniewol-
nikami sprzedającymi siebie i swoje życie za 
pieniądze. Następnie za te pieniądze kupu-
jącymi rzeczy, które najczęściej wcale do ży-
cia nie są niezbędne.

 Henry D. Thoreau pokazał, że można za-
pewnić sobie dach nad głową za 28 dola-
rów, 12 i ½ centa*. A uprawiając niewielkie 
pole – co zajmowało niewielką część dnia 
– mieć żywność w wystarczającej ilości. Po-
zostały zaś czas można poświęcić na rozwi-
janie swoich zainteresowań.

*

 Nie marzył o zwiedzaniu dalekich kra-
jów. Uważał, że życia ludzkiego nie starczy 
na gruntowne poznanie, chociażby, miejsca 
swego urodzenia (mawiał: podróżuję po 
Concord). Ale odwiedził Przylądek Cod (w 
towarzystwie przyjaciela Ellery’ego Chan-
ninga), stan Maine, Quebec i Montreal 
w Kanadzie. Był z bratem Johnem nad rze-
kami Merrimack i Concord. Odwiedził tak-
że dwukrotnie Nowy Jork. Do większości 
z tych miejsc dotarł na piechotę. Aby bo-
wiem zapłacić za podróż pociągiem bądź 
dyliżansem, musiałby nająć się do jakiejś pra-
cy. A na to szkoda było mu czasu. Natomiast 
wędrówka była dla niego samą przyjemno-
ścią. Te wyprawy zaowocowały eseistyczny-
mi książkami. Przykładem mogą być: Lasy w 
Maine, Przylądek Cod, Jankes w Kanadzie. 

 Gdy wybuchła wojna meksykańska 
(1846-1848) Thoreau, który był jej przeciw-
ny (uważał ją za wojnę zaborczą), odmówił 
płacenia podatków rządowi federalnemu. W 
rezultacie trafił do więzienia. Został jednak z 
niego, wbrew sobie, po jednym dniu zwol-
niony. Jego rodzina uregulowała bowiem 
zaległe podatki. Podczas odwiedzin Thoreau 
w więzieniu, Emerson miał go zapytać:
 – Dlaczego tu jesteś?

Na co pytany podobno odpowiedział 
pytaniem:
 – Dlaczego ciebie tu nie ma?

 Na tę wojnę obaj mieli bowiem taki sam 
pogląd. Ale Henry D. Thoreau postępował 
w każdej sytuacji zgodnie ze swymi prze-

konaniami. Natomiast Emerson, jak zresztą 
wielu innych z ich kręgu, taki konsekwentny 
nie był.

 Swoje poglądy na temat sprzeciwu oby-
watela wobec polityki prowadzonej przez 
własny rząd, Thoreau przedstawił w słyn-
nym, przetłumaczonym na wiele języków, 
eseju Obywatelskie nieposłuszeństwo. Pisał 
w nim nie o zbrojnym, ale biernym oporze. 

 *

 Henry D. Thoreau był samotnikiem. Nie 
był jednak z pewnością odludkiem. Los bliź-
nich nie był mu bowiem obcy. Pisząc eseje 
chciał też przedstawić inne rozwiązania 
trapiących ich problemów. Inne od tych, 
które dotąd znali. Ale należy zdecydowa-
nie zaznaczyć, że Thoreau nie twierdził, że 
wszyscy mają żyć w prostych chatach, jako 
pustelnicy, ale walczył o to, aby każdy mógł 
dokonać własnego wyboru. 

 Był także zdecydowanym abolicjonistą. 
Brał, na przykład, udział w odbywających się 
w wielkiej konspiracji “ przerzutach” zbie-
głych z Południa niewolników do Kanady.

 Thoreau wiele uczynił na rzecz ludzi ubo-
gich. Ale był przeciwnikiem obdarowywa-
nia ich pieniędzmi.Twierdził że jałmużna 
utwierdza w biedzie. Za właściwe uważał 
dawanie im pracy, narzędzi, przyuczanie 
do zawodu.

 *

 W 1860 r. Thoreau zachorował na gruźli-
cę. W roku następnym, dla poratowania

zdrowia, pojechał do Minnesoty. Niestety, 
6 maja 1862 r. zmarł. Pochowano go w Con-
cord. Mówiono o nim bowiem: “Produkt 
w stu procentach lokalny”. Dla niego Con-
cord, miasteczko rodzinne było bowiem 
centrum Świata.

 *

 Pisma Henry’ego D. Thoreau czytali i in-
spirowali się nimi, między innymi: Antoni 
Czechow, Lew Tołstoj, Mahatma Gandhi, 
Martin Luther King, założyciele brytyjskiej 
Partii Pracy, antyfaszyści, antykomuniści, be-
atnicy, hippisi.                                          

*Tyle w latach 40. XIX w. student Uniwersytetu Harvar-
da, przeciętnie, płacił rocznie za wynajęcie niewielkiego  
pokoju.
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Adam Maksymowicz

Szkodliwa propaganda

Propaganda gazu łupkowego

Amerykańskie i kanadyjskie sukcesy w po-
szukiwaniach i eksploatacji gazu łupkowego 
wzbudziły entuzjazm na całym świecie. Jest 
on całkowicie zrozumiały biorąc pod uwagę 
stały wzrost jego ceny, tym bardziej, że do-
tychczasowi dostawcy próbują narzucać wa-
runki polityczne swoim odbiorcom. Polska jest 
szczególnie narażona na tego rodzaju naciski. 
Mogliśmy się o tym przekonać podczas niedaw-
nych negocjacji z Rosją. Od trzech lat przede 
wszystkim Amerykanie prowadzą poszukiwa-
nia tego rodzaju gazu na terenie naszego kra-
ju. Ich wydawałoby się „ostrożne” prognozy 
wzbudziły w całym kraju nastrój oczekiwania 
na sukces. Mówią one o zasobach rzędu ok.  
3 bilionów metrów sześciennych tego gazu. 
Jest to wielkość pokrywająca nasze zapotrze-
bowanie w skali ok. 200 lat! Inne o połowę 
mniejsze szacunki też stanowią rewelację. 
Zalew medialnych wypowiedzi na ten temat 
wydaje się potwierdzać wszystkie tego ro-
dzaju prognozy. Mamy stać się niezależni od 
dostaw rosyjskich tego surowca. Być może, że 
będziemy nawet jego eksporterem. Nie kwe-
stionując fachowości, rzetelności i naukowych 
podstaw dla tych prognoz, niepokojem napa-
wa jednak fakt ich przedwczesnego ujawnia-
nia i spekulowania przyszłymi jego zasoba-
mi. Odkrycie to ma zrewolucjonizować rynki 
dostaw gazu ziemnego. Entuzjazm dla tych 
jeszcze nie odkrytych zasobów powoduje, że 
całkowitej redukcji ulega kwestia, co zrobią w 
tej sytuacji nasi dotychczasowi jego dostaw-
cy. Do naiwnych należy zaliczyć poglądy, że 
będą się oni temu biernie przyglądać. 

Amerykańska bomba atomowa

Odkrycia gazu łupkowego stwarzają sy-
tuację rewolucyjną na dotychczasowych 
rynkach dostaw tego surowca. Wszystko 
to w jakiś sposób przypomina amerykań-
skie badania nad bombą atomową, która 
miała zrewolucjonizować dotychczasowe 
doktryny militarne wielkich mocarstw. Trze-
ba zauważyć, że badania nad nową bronią 
masowego rażenia były ściśle tajne. Niezna-
ne konsekwencje wyprodukowania tej broni 
należało za wszelką cenę ukryć, aby uniemoż-
liwić przeciwnikom możliwość wykorzystania 
własnych doświadczeń. Pod tym względem 
trwał wyścig z Niemcami, którzy byli już na 
dobrej drodze do wyprodukowania podobnej 

broni. Nawet po zrzuceniu bomby na Hiro-
szimę i Nagasaki nadal obowiązywała ścisła 
tajemnica jej produkcji. Amerykański wywiad 
kontrolował uczonych pracujących nad tą 
bronią, gdyż zdecydowana ich większość pro-
testowała przeciwko jej użyciu. Wszystkich 
upilnować się jednak nie dało. Ethel i Juliusz 
Rosenbergowie zdołali przekazać jej tajemni-
ce do ZSRR. Od tego czasu coraz mniejszą już 
wagę przykładano do jej strzeżenia. Stawała 
się ona coraz bardziej znana wszystkim pań-
stwom, które pod względem ekonomicznym 
stać było na jej wyprodukowanie. Od czasu 
podjęcia pierwszych prac minęło już około 
15 lat. Tyle lat USA miały pod tym względem 
przewagę nad swoimi rywalami. Takie przy-
kłady można by mnożyć, niekoniecznie tylko 
z dziedziny militarnej. Przykładem są początki 
odkrycia największych w Europie złóż gazu 
ziemnego i ropy naftowej na Morzu Północ-
nym. Państwa uczestniczące w tym odkryciu 
początkowo nie podawały żadnych informa-
cji na ten temat. Wiadomości zaczęły poja-
wiać się dopiero wówczas, kiedy złoże zostało 
zbadane i zagospodarowane. Przestrzegano 
generalnej zasady, że im bliżej końca jego 
eksploatacji, tym bardziej można było ujaw-
nić wszystkie związane z tym szczegóły. Po-
siadanie tak kolosalnych zasobów dla państw 
tych było uśmiechem losu i szczęśliwą kartą 
w międzynarodowej rywalizacji. Jako wytraw-
ni gracze swoich kart nikomu nie pokazywali 
dotąd, dopóki miało to jakiekolwiek jeszcze 
znaczenie. 

Amerykański gaz łupkowy

W Stanach Zjednoczonych przez ostatnie 20 
lat zachodził niemal niepostrzeżenie proces, 
który całkowicie zmienił perspektywy i zwią-
zane z nimi plany gospodarcze. Zaczęto tam 
odkrywać i udostępniać niekonwencjonalne 
złoża gazu ziemnego, zwłaszcza łupkowego 
(shale gas), lecz również gazu zamkniętego 
(tight gas) i tzw. metanu pokładów węgla (co-
al-bed methane). W kolejnych latach pierw-
szej dekady XXI wieku udokumentowano w 
USA, a później również w Kanadzie, kilkadzie-
siąt indywidualnych regionów geologicznych 
(tzw. basenów sedymentacyjnych), zawierają-
cych złoża gazu łupkowego. Wraz z kolejnymi 
odkryciami łączne, szacowane zasoby tego 
gazu w Ameryce Północnej w ostatnich latach 
błyskawicznie rosły. Podobnie szybko zwięk-
szało się jego wydobycie, osiągając obecnie 

blisko 20% amerykańskiej produkcji gazu. Ten 
dwudziestoletni proces to wdrażanie nauko-
wych badań prowadzonych przedtem przez 
wiele lat bez żadnego rozgłosu. Obecnie tyl-
ko Amerykanie opanowali technologie pozy-
skiwania gazu łupkowego i dlatego właśnie 
oni szukają go też w innych krajach. 

Gaz łupkowy w Polsce

Jednym z nich jest właśnie Polska. Pod tym 
względem panuje powszechny entuzjazm  
i pewność, że Amerykanie odkryją – podob-
nie jak u siebie – biliony metrów sześciennych 
tego gazu. Sceptyczne i stonowane w tej spra-
wie stanowisko Głównego Geologa Kraju jest 
źle odbierane. Zarzuca się mu, że w ten spo-
sób wspiera on postulaty cenowe i ilościowe 
importowanego gazu z Rosji. Nikt nie przyj-
muje do wiadomości, że mimo iż od trzech lat 
prowadzone są intensywne badania i poszu-
kiwania gazu łupkowego, niczego w Polsce 
jeszcze nie znaleziono. Jest to o tyle istotne, 
że nowoczesna technika wiertnicza pozwala 
na wykonanie głębokiego otworu w grani-
cach około trzech miesięcy, a pół roku na ogół 
trwają badania. Nie ma żadnych złudzeń co 
do tego, że Amerykanie poszukiwania te pro-
wadzą dla zysku. Jest to rzecz naturalna. Są to 
jednocześnie koncerny z kapitałem międzyna-
rodowym. Odkrycie w Polsce znaczących złóż 
tego rodzaju gazu jest wybitnie na niekorzyść 
rosyjskiego Gazpromu, który dostarcza go po 
wysokich cenach do naszego kraju. Warto za-
stanowić się, czy Rosjanie bezmyślnie czekają 
na swoją klęskę w Polsce, czy też starają się 
temu przeciwdziałać? Jest to pytanie retorycz-
ne. Odpowiedź na nie musi być twierdząca. 
Tak robi każdy, kto dba o swoje interesy.

Rosyjska odpowiedź

Im więcej w Polsce wiadomości i nadziei 
na gaz łupkowy, tym Rosjanie intensywniej 
pracują nad zabezpieczeniem tu swoich inte-
resów. O tym, że penetrują oni amerykańską 
politykę i biznes wiadomo od dawien dawna. 
Teraz jest dla nich w tym kraju okazja szcze-
gólna ze względu na politykę koegzystencji  
i współpracy z Rosją, jaką prowadzi prezydent 
Barak Obama. Na utrwalenie swojej pozycji  
w USA Rosja nigdy nie żałowała żadnych pie-
niędzy. Z czego żyją amerykańskie koncerny? 
Ano ze swoich dochodów. Skąd pochodzą te 
dochody? Jest to na ogół już ich tajemnicą 
handlową. Przekupstwo amerykańskiej elity 
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jest powszechnie znane. Mówią o tym niezli-
czone raporty FBI i CIA, które tropią i doku-
mentują tego rodzaju korupcję. Jest ona też 
na zasadzie fantazji naukowej (science fiction)
pokazywana na licznych filmach amerykań-
skich, jako powszechnie obowiązujący obyczaj 
w USA. Powstaje pytanie, czy Rosjanie mają 
dostęp do prowadzonych poszukiwań na te-
renie Polski? Ależ, oczywiście, że tak. Jasne, 
że jest on nieoficjalny, poufny, a być może,
nawet tajny. Czy są na to jakieś dowody? Nie 
ma. Niemniej z literatury przedmiotu wynika, 
że tego rodzaju postępowanie rosyjskich służb 
specjalnych jest standardowe. Dziwne by było, 
gdyby było inaczej. Wydaje się, że tu tkwi ta-
jemnica braku efektów w amerykańskich po-
szukiwaniach gazu łupkowego w Polsce. Przy-
najmniej trzeba to brać pod uwagę.

Radosna twórczość

To, że dziennikarze, publicyści i wszyscy 
podobni im ludzie, którzy żyją z powtarza-
nia sensacji, piszą na temat gazu łupkowego 
rzeczy niestworzone jest ich prawem, a na-
wet obowiązkiem. Oczywiście, w ich niefa-
chowych i zasłyszanych tylko wiadomościach 
tkwi jakieś ziarno prawdy. Niemniej jest ono 
tak powszechnie znane, że na tego rodzaju 
wiadomości nikt poważny nie zwraca uwagi. 
Znacznie gorzej jest, kiedy specjalista od tego 
rodzaju zagadnień zatrudniony w państwo-
wej instytucji stara się zrobić im konkurencję. 
Podaje dokładne namiary i lokalizacje odwier-
tów, dokładną mapę udzielonych koncesji,

liczne fotografie z lotu ptaka rozmieszcze-
nia położonych na nich obiektów technicz-
nych. Nie trzeba dodawać, że koordynuje on 
w jakiś sposób wszystkie tego rodzaju prace 
na terenie kraju. Czy nie mogą to być przy-
najmniej wiadomości poufne? Na to można 
odpowiedzieć: koniec z cenzurą! Jest wolność 
i każdy może ujawnić to, co uzna za stosowne. 
Jest to bardzo naiwne pojęcie wolności, która 
sprzyja działaniu na naszą niekorzyść. Otóż 
wspomniany naukowiec ujawnia polskie karty 
i atuty, jakie posiadamy w grze o polski rynek 
gazu. Czy w grze pokerowej, jaką jest tego 
rodzaju polityka, ktoś o zdrowych zmysłach 
pokazuje innym, jakie ma karty, w tym atuty  
i blotki? Nie, nikt. Zatem warto by ograniczyć 
tę radosną twórczość. Powściągliwość i pouf-
ność jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Natomiast 
uprawiana w tej materii propaganda sukcesu, 
jak zwykle może zakończyć się klęską.           

Barbara Inglot

Moje obserwacje językowe
„Póki co”

W ostatnich latach obserwujemy przy-
spieszony rozwój języka polskiego. Poja-
wił się tzw. język internetowy. Sytuacja 
wymusiła taki slang. Jest on niekiedy 
sympatyczny. Zawsze przecież, oprócz 
języka ogólnopolskiego, inaczej dialektu 
kulturalnego, istniały różne odmiany ję-
zyka potocznego, języków regionalnych, 
żargonów. Obserwujemy ogromny na-
pływ słownictwa z języka angielskiego, 
niejednokrotnie niepotrzebnie dublują-
cego polskie nazwy. Zdarzało się już po-
dobnie w historii języka polskiego (wiek 
XVII – zalew łaciny, tzw. makaronizmy), 
jednak polszczyzna jakoś się w tej sytuacji 
wybroniła. 

Niestety, obecnie znikają z języka słowa 
używane „od zawsze”, słowa „eleganc-
kie”, a na ich miejsce pojawiają się różne 
kalki językowe, formy niepoprawne, któ-
re są stosowane powszechnie, również 
wśród inteligencji. 

Co się stało z wyrazem „tymczasem”? 
Zniknął zupełnie z naszego języka. Na 
jego miejsce pojawił się potworek języko-
wy „póki co” (kalka z języka rosyjskiego, 
покá – tymczasem, na razie) i on święci 
triumfy. Spiker radiowy, telewizyjny, re-
daktor prowadzący program, gość pro-
gramu – nie znają określeń „tymczasem”, 
„w tym czasie”. „Póki co” jest dla nich 
najpiękniejszym wyrażeniem. 

Współczesny inteligent nie powie:
„Tymczasem odpocznijmy chwilę…”, 

lecz: „Póki co odpocznijmy chwilę…”, 
albo: 

„– Wybierasz się?
– Póki co nie”. 
Wyobraźmy sobie, że wers Adama Mic-

kiewicza w „Panu Tadeuszu” 
„Tymczasem przenoś moję duszę utęsk-

nioną” brzmi: 
„Póki co przenoś moję duszę utęsknio-

ną…”. 
Dlaczego nie chronimy tego, co piękne, 

także w naszym ojczystym języku?

„Wie pan..”., „wie pani..”.

Jak już wspomniałam, pewne formy ję-
zykowe (wyrażenia, zwroty, frazy) znikają 
z polszczyzny chyba bezpowrotnie. Żal, bo 
przecież są to słowa podnoszące kulturę na-
szego języka, jego standard. Tym razem mam 
na myśli wyrażenia „Proszę pana…”, „proszę 
pani…”. Obecnie prawie w ogóle niestoso-
wane w żywej mowie. I tu znowu muszę 
zaznaczyć – niestosowane przez inteligencję. 
Zamiast tych wyrażeń, powszechnie używa 
się zwrotów: „wie pan…”, „wie pani…”. 
Przykłady: „– Wie pani, ja nie bardzo wiem… 
To znaczy, wie pani…” (zwrot został użyty 
przez pewnego profesora w dłuższej wypo-
wiedzi kilka, a może nawet kilkanaście razy). 

– „Wie pan, ja nie mogę tego wykonać!”. 
Czy nie lepiej brzmiałoby: „Proszę pana, ja 
nie mogę tego wykonać”. 

Co prawda, może jeszcze sporadycznie 
słychać te wyrażenia w dialogach osób star-
szych, np. – Proszę pana, dzielnicowy wie, do 
kogo ten teren należy (starsza pani z Wro-
cławia), ale są to obecnie rzadkie przypadki.  
A zdarza się też błędne użycie tego związku, 
np. „Proszę panią, to nie było tak”. 

Właśnie wyrażenia „proszę pani” nie na-
leży mylić z zestawieniem wyrazów „proszę 
panią”, np. „Proszę pani, ja chcę odpowia-
dać”, ale: „Proszę panią o tę książkę”. „Proszę 
panią o przesłanie wiadomości”. A więc uży-
cie form „pani”, „panią” zależy w tej sytuacji 
od kontekstu zdaniowego. „Proszę pana”, 
„proszę pani”, „proszę państwa” to formu-
ły grzecznościowe zwracania się do kogoś,  
z kim się nie jest na „ty”. A przed laty mówiło 
się też „proszę ojca”, „proszę mamy („Mały 
słownik języka polskiego”, podobnie: „Nowy 
słownik poprawnej polszczyzny”). Słownik 
frazeologiczny wymienia jeszcze używanie 
tych wyrażeń jako „zwrotów wtrącających, 
wciągających do dyskusji, np. „– Weźmy pod 
uwagę, proszę cię (proszę ciebie), takie zja-
wisko…”. 

Wprawdzie „Słownik języka polskiego” po-
daje wyrazy „wie pan”, „wiesz”, „wiesz co” 
jako zwroty potoczne rozpoczynające jakąś 
wypowiedź, ale w ostatnich latach właśnie 
te potoczne zwroty zdominowały teksty mó-
wione osób występujących oficjalnie i takich,
co do których oczekiwałoby się większej sta-
ranności mówienia. 

Nie pozwólmy, aby nasz język ubożał, aby 
znikały wyrażenia, które czynią go piękniej-
szym, szlachetniejszym.                            
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Adam Maksymowicz

Nieoficjalny Główny Geolog Kraju (GGK)
Formalnie jest jeden Główny Geolog Kra-

ju w osobie dra Henryka Jacka Jezierskiego, 
który z dniem 26 listopada 2007 roku ob-
jął to stanowisko jako podsekretarz stanu  
w ministerstwie środowiska. Zastąpił on 
profesora geologii Mariusza Oriona Jędry-
ska, który nadal – podobnie jak jego następ-
ca – zabiera publicznie głos prawie w każdej 
sprawie dotyczącej polityki surowcowej. Nie 
trzeba dodawać, że jest on bezwzględnie 
merytorycznym krytykiem najważniejszych 
decyzji rządowych w tej materii. Posądzany 
o polityczną stronniczość odparowuje, że 
nie jest związany z żadną partią polityczną, 
a poprzednie swoje rządowe stanowisko 
pełnił jako niezależny ekspert zawodowy. 
Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że 
Mariusz Orion Jędrysek nie przejmuje się 
tym, że został odwołany. Pod względem 
kompetencji, wiadomości i propozycji  
w niczym nie ustępuje on osobie sprawu-
jącej obecnie ten urząd. Pisze on pisma do 
premiera, listy do parlamentarzystów, za-
mieszcza liczne teksty swoich wypowiedzi 
we wszystkich możliwych mediach oraz na 
własnej stronie www.morion.ing.uni.wroc.
pl. Postronny obserwator, nie znający hie-
rarchii rządowej mógłby odnieść wrażenie, 
że jest dwóch Głównych Geologów Kraju. 
Ten oficjalny – polityczny, będący podsekre-
tarzem stanu, i ten nieoficjalny –meryto-
ryczny, będący profesorem zwyczajnym na 
Uniwersytecie Wrocławskim. Mają oni jed-
nak całkiem przeciwstawne wizje, poglądy 
i stanowiska niemal w każdej sprawie doty-
czącej geologii, surowców, ich poszukiwań 
i związanych z tym uprawnień. Po prostu 
ten nieoficjalny GGK na bieżąco monitoruje
postępowanie rządu w sprawach polityki 
surowcowej.

Jędrysek przeciw Axel Springer

W piątek 8 maja ubiegłego roku zakoń-
czyła się rozprawa przed Sądem Okręgo-
wym w Warszawie z powództwa prof. dr 
hab. Mariusza Oriona – Jędryska, byłego 
Głównego Geologa Kraju i wiceministra 
środowiska w latach 2005 – 2007, przeciw-
ko wydawnictwu Axel Springer. Wydawany 
przez to wydawnictwo „Dziennik” opubli-
kował w dniu 21 stycznia 2008 r. notatkę pt. 
„Pomagał Rydzykowi, teraz pomógł sobie”. 
W tekście tym sformułowano wobec profe-

sora zarzut „nieuzasadnionego pomagania 
w zakresie geotermii Ojcu Rydzykowi” oraz 
„zlecenie sobie za 660 tys. złotych koordy-
nowania serii monograficznej”. Profesor
Jędrysek natychmiast napisał do „Dzienni-
ka” sprostowanie, lecz gazeta odmówiła 
zamieszczenia go na swoich łamach. W tej 
sytuacji złożył on pozew do sądu przeciw 
wydawcy. Mając niezbite dowody w obu 
sprawach bez trudu wygrał sprawę w są-
dzie pierwszej instancji w sądzie apelacyj-
nym i w sądzie egzekucyjnym. Jest faktem, 
że wydał on pozytywną opinię i koncesję 
na wiercenie otworów geotermalnych  
w Toruniu. Jednakże jego działalność w tym 
zakresie była czysto urzędowa oraz zgod-
na z przepisami i polityką dotyczącą odna-
wialnych źródeł energii, gdyż przedłożono 
wszystkie wymagane prawem dokumenty. 
W tej sytuacji obowiązkiem urzędnika było 
wydanie stosownej decyzji, co stało się 
faktem. Gazeta nie była w stanie udowod-
nić przed sądem swojego twierdzenia, że 
profesor zlecił sobie koordynowanie serii 
monograficznej jak i przyznał sobie z tego
tytułu wynagrodzenie. Podjęta z inicjatywy 
profesora myśl wydania serii monograficz-
nej o objętości ok. 30 tomów miała być naj-
nowszym podsumowaniem stanu badań, 
poszukiwań i prac naukowych z zakresu 
wszystkich kierunków geologii. Tego typu fi-
nansowanie działalności wydawniczej było 
prowadzone od dwudziestu lat, tyle, że bez 
jakiejkolwiek koordynacji merytorycznej. 
Pieniądze na ten cel miały pochodzić – jak 
zawsze – ze środków własnych uzyskanych 
z opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez 
krajowe przedsiębiorstwa górnicze płacące 
ustaloną sumę za każdą wydobytą tonę 
surowca. Jak profesor udowodnił przed są-
dem, wszystkie prace związane z przygoto-
waniem tego wydawnictwa wykonywał on 
w ramach obowiązków służbowych nieod-
płatnie. Sąd zarządził opublikowanie przez 
Axel Springer oświadczenia prostującego 
nieprawdziwe wiadomości, jakie uprzednio 
podał w tej sprawie oraz nakazał wypłatę 
50 tys. złotych tytułem zadośćuczynienia. 
Wyrok jest prawomocny – Springer Axel 
wypłacił zadośćuczynienie i opublikował 
mikroskopijne, ale chyba dla siebie bardzo 
bolesne przeprosiny. Do dziś jednak nie 
ma śladu opublikowania przeprosin przy 

właściwym internetowym archiwalnym wy-
daniu „Dziennika” – co nakazał sąd egze-
kucyjny. Parafrazując tytuł notatki zamiesz-
czonej przez gazetę, można powiedzieć, 
że Axel Springer i jego „Dziennik” chcieli 
komuś zaszkodzić, a zaszkodzili przy tym 
sobie samemu. 

Pierwsi odkrywcy gazu łupkowego  
w Polsce

Powszechnie uważa się, że Amerykanie 
we własnym interesie podjęli się poszuki-
wania gazu łupkowego w Polsce. Tak po 
prostu największe amerykańskie koncerny 
poszukiwawcze nagle wpadły na pomysł, 
aby nie gdzie indziej szukać tego gazu, 
tylko akurat u nas. Sprawa ta jak zwykle 
ma swoich cichych bohaterów, o których 
nikt nie wspomina, a oni sami nie mają 
ani śmiałości, ani tzw. siły przebicia, aby 
ich pomysłowość, upór, trud i praca zosta-
ły przynajmniej zauważone. Tak się akurat 
złożyło, że będąc 24 marca na uroczysto-
ściach pięćdziesięciolecia KGHM w Lubi-
nie spotkałem się ze znanym uczonym  
i biznesmenem zajmującym się poszukiwa-
niem surowców na świecie. Był to dr Jan 
Krasoń, który od ponad pół wieku pracuje 
w tej branży w USA. Nie byłoby w tym nic 
specjalnie sensacyjnego, gdyby nie – kil-
ka dni później – przypadkowe spotkanie  
w kameralnym gronie we wrocławskim 
klubie Civitas Christiana, gdzie były Głów-
ny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion Jędry-
sek opowiadał o krajowych zasobach złóż 
surowców naturalnych. Mówiąc o gazie 
łupkowym powiedział, że pierwszym, który 
dostarczył mu – na jego prośbę – informacji  
o gazie łupkowym był dr Jan Krasoń z USA. 
Ponieważ profesor zajmował się od strony 
naukowej powstawaniem metanu i spo-
dziewał się znaczących jego ilości właśnie 
z polskich łupków, nowiny dra Krasonia 
padły na podatny grunt. Na prośbę profe-
sora Jędryska Krasoń spędził wiele godzin 
w Departamencie Geologii i Koncesji Geo-
logicznych tłumacząc od podstaw sprawę 
gazu łupkowego w USA i szans dla Polski.  
Dr Krasoń, w porozumieniu z ministrem 
prof. Jędryskiem, udał się do amerykańskich 
firm wiertniczych i przedstawił im możli-
wości odkrycia kolosalnych zasobów gazu 
łupkowego w Polsce. Amerykanie natych-
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miast przybyli do nas i uzyskali pierwsze 
koncesje na poszukiwania, które wydał im 
prof. Mariusz Orion Jędrysek. Był to jeszcze 
2006 rok. Dla czytelności całej sprawy trze-
ba przypomnieć, że dr Jan Krasoń ukoń-
czył Uniwersytet Wrocławski z dyplomem 
geologa (obaj z prof. znali się jako człon-
kowie tej samej organizacji absolwentów, 
której Jędrysek był wtedy prezesem). Tutaj 
też J. Krasoń uzyskał doktorat z sedymen-
tacji cechsztyńskich złóż rud miedzi, obec-
nie eksploatowanych przez KGHM. Jego 
doskonała znajomość geologii Polski była 
pierwszą gwarancją dla amerykańskich biz-
nesmenów. Bez wiedzy i inicjatywy obu Pa-
nów poszukiwań gazu w łupkach być może 
jeszcze by nie było – w ślad za Polską po-
dążyły inne kraje Europy. Krótko mówiąc, 
obecne wielce rokujące poszukiwania gazu 
łupkowego w Polsce mają swój początek 
we Wrocławiu.

Państwowa Służba Geologiczna

Obecnie cała administracyjna część służ-
by geologicznej kraju mieści się w depar-
tamencie geologii w ministerstwie śro-
dowiska i liczy sobie razem 38 osób. Jest 
jasne, że tak szczupły zespół pracowników 
administracji państwowej nie może podo-
łać obowiązkom merytorycznego nadzoru 
geologicznego i udzielania koncesji oraz 
prowadzenia odpowiedniej polityki zago-
spodarowania krajowych złóż surowców 
naturalnych. Szczególnie, że podlega im 
zalegający pod powierzchnią ziemi mają-
tek w przybliżeniu odpowiadający wartości 
tego, co znajduje się na jej powierzchni. 
Mając to wszystko na względzie prof. Ję-
drysek – jeszcze jako Główny Geolog Kra-
ju – forsował pomysł powołania odrębnej 
służby, która zajmowałaby się gospodarką 
tymi surowcami. Propozycja ta spotka-
ła się ze stanowczym sprzeciwem Pań-
stwowego Instytutu Geologicznego (PIG)  
w Warszawie. Przede wszystkim dlatego, że 
instytucja ta statutowo pełni również rolę 
Państwowej Służby Geologicznej (PSG). Czy 
wywiązuje się z tej roli poprawnie i skutecz-
nie? Są co do tego znaczące wątpliwości. 
Przede wszystkim dlatego, że jest to insty-
tut badawczy. Służba geologiczna będąca 
jego częścią w jakiś sposób zleca i inicjuje 
niezbędne dla gospodarki badania, które 

wykonuje tenże sam instytut. W rezultacie 
brak jest gospodarza dla majątku decydu-
jącego o poziomie dochodów i przyszłości 
całego państwa. Rozerwanie wzajemnych 
ścisłych współzależności pomiędzy PIG  
i PSG uznawanych za patologiczne było jed-
nym z celów powołania tej służby. Na razie 
nic z tego nie wyszło. Nowy GGK wszyst-
kie pomysły swego poprzednika uznał za 
błędne i odstąpił od ich dalszej realizacji. 
Profesor Jędrysek jednak się tym nie zraża 
i wszędzie, gdzie tylko może, przekonuje  
o potrzebie powołania tego rodzaju służby. 
Nie trzeba dodawać, że władze administra-
cyjne polskiej geologii i górnictwa starają 
się jak mogą wyciszyć jego postulaty, pro-
pozycje i krytykę aktualnego stanu polskiej 
geologii.

Nowe prawo geologiczne i górnicze 

Profesor Jędrysek w swoich ekspertyzach 
dla Sejmu i Senatu RP nie zostawia przy-
słowiowej suchej nitki na projekcie nowego 
prawa geologicznego i górniczego. Krytyka 
ta jest jednak całkowicie ignorowana i pro-
jekt ten po trzecim czytaniu jeszcze w tym 

miesiącu ma być uchwalony. Jego rządowi 
obrońcy odpowiadają na tę krytykę stwier-
dzeniem, że jest to zasadniczo projekt przy-
gotowany jeszcze przez prof. Jędryska. Jest 
to tylko część prawdy. Przede wszystkim 
projekt pierwotny dotyczył powołania PSG, 
co zostało w obecnej jego wersji wykre-
ślone, a tym samym stracił on rację bytu. 
Dodano do niego cały szereg załączników, 
w tym ustalenia stawek opłat eksploatacyj-
nych. Skutkuje to wielomilionowymi stra-
tami skarbu państwa, gdyż bez uchwały 
parlamentu nie będzie można na bieżąco 
korygować wysokości opłat. Wszystkie do-
kumenty towarzyszące tej ustawie liczą so-
bie ok. 1200 stron druku, czego nikt nie jest 
w stanie opanować, zapamiętać i stosować. 
Najbardziej zaś kontrowersyjny jest zapis 
odnośnie podatku od podziemnych wyro-
bisk górniczych, który definitywnie przy-
czyni się do likwidacji polskiego górnictwa. 
Krótko mówiąc, strona rządowa od strony 
surowców, zasobów i gospodarki nimi ma 
godnego i kompetentnego, ale osamotnio-
nego, przeciwnika w osobie prof. Mariusza 
Oriona Jędryska.                                            
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Poprzednio powiedzieliśmy już, że Wielka 
Rewolucja Październikowa nie była sponta-
nicznym zrywem uciskanego ludu rosyjskie-
go i nie dążyła do poprawy jego warunków 
życia. Jak można się przekonać, doprowa-
dziła raczej do jego destrukcji. Przebieg 
rewolucji był finansowany i bez przerwy
kontrolowany przez wielki kapitał zachodni, 
przede wszystkim amerykański (Wall Street) 
i niemiecki. Istnieje szereg dokumentów, jak 
i wiarygodnych badań historycznych, które 
dowodzą tego ponad wszelką wątpliwość. 
Niezwykle cenne są ustalenia amerykańskie-
go naukowca A.C. Suttona, jednak ze wzglę-
du na to, iż doszedł on do wniosków bardzo 
niewygodnych dla wielu przedstawicieli es-
tablishmentu, jego prace zostały wyrzucone 
poza nawias jako tak zwane ekstremum, lub 
– co zdarza się znacznie częściej – są po pro-
stu ignorowane. Jednak mimo to znane są  
i cytowane przez czołowych polityków ame-
rykańskich mających wpływ na losy świata. 
Przykładem jest Zbigniew Brzeziński, autor 
słynnej i tajemniczej Komisji Trójstronnej,  
o której będzie jeszcze mowa.

Okazuje się, że obraz rosyjskiej rewolucji, 
jaki funkcjonuje w podręcznikach szkolnych 
i w głowach przeciętnych ludzi, nawet tych, 
którzy legitymują się wyższym wykształce-
niem, bardzo odbiega od prawdy. Nie odbył 
się żaden szturm na Pałac Zimowy, a znane 
powszechnie zdjęcia nie miały nic wspólne-
go z rzeczywistością. Są tylko i wyłącznie 
inscenizacją Siergieja Eisensteina z udzia-
łem statystów nakręconą na potrzeby pro-
pagandy sowieckiej. Naturalnie, społeczeń-
stwo rosyjskie żyło w ciężkich warunkach, 
ale w takich samych żyły wszystkie europej-
skie społeczeństwa wczesnego kapitalizmu, 
a Rosja carska wcale nie była takim zaco-
fanym państwem, jak się to usiłuje przed-

stawić, a co miało jakoby stanowić jedną  
z głównych przyczyn tego „zrywu proleta-
riatu”. W przededniu rewolucji całkiem do-
brze rozwijał się przemysł, eksploatowano 
bogactwa naturalne (wydobycie ropy naf-
towej w 1901 r. było większe niż połowa 
całego wydobycia światowego). Rozwijało 
się lotnictwo, kolejnictwo, chemia przemy-
słowa, produkowano samochody i budo-
wano porty. Wszystko to brutalnie znisz-
czyła rewolucja i można przypuszczać, że 
została ona dokładnie zaplanowana, prze-
prowadzona, jak i sfinansowana zgodnie 
z planem wytyczonym przez wielką finasje-
rę żydowską z Nowego Jorku, powiązaną 
z masonerią. Chodzi tu przede wszystkim 
o takie nazwiska, jak: Jakub H.Schiff, Felix 
Warburg, Otto H. Kahn, M.L.Schiff, Max 
Breitung, Isaac Seligman, M.Guggenheim 
oraz Kuhn i Loeb. Jakub Schiff zresztą pu-
blicznie przyznał się do tego że finansował
rewolucję. Trzeba przyznać, że był bardzo 
hojny, bo wyasygnował aż około 20 milio-
nów dolarów na ten cel. (Obecnie stanowi 
to równowartość – bagatela – 1 miliarda 
dolarów!). Źródła amerykańskie mówią 
też o 20 milionach dolarów przekazanych 
przez członka CFR Roota oraz o ponad 21 
milionach rubli od lorda Milnera, który był 
animatorem Okrągłych Stołów Rhodesa. W 
1915 r. założono American International 
Corporation również w celu finansowania
rewolucji rosyjskiej. Znamienne jest to, że 
jej dyrektorzy (Frank Vanderlip i George 
Herbert Walker Bush – dziadek prezydenta  
G. Busha i pradziadek G.W. Busha) reprezen-
towali interesy Rockefellerów, Rothschildów, 
Du Ponta, Kuhna, Loeba, Harrimana i Rezer-
wy Federalnej. Tak więc w rewolucji, której 
celem było pozbawienie majątku zwykłych 
ludzi, mają swój udział niektóre spośród 

najbogatszych i najbardziej wpływowych 
osób, takich, jak Rothschildowie, Warbur-
gowie, Rockefellerowie, co na pierwszy rzut 
oka wydaje się być niedorzecznym para-
doksem. Jednak w gruncie rzeczy świadczy  
o tym, że nie bali się oni skutków rewolucji, 
ponieważ mieli nad nią kontrolę. Takie po-
glądy reprezentował na przykład Winston 
Churchill. Ze względu na objętość artykułu 
nie sposób tu wyczerpać tematu. 

Ciekawostką jest również to, że w 1917 
roku liberalny Rząd Tymczasowy Kiereńskie-
go-Adlera pozwolił na powrót z zagrani-
cy, jak i z zesłania na Syberię wygnańcom  
i więźniom politycznym, a więc zawodo-
wym rewolucjonistom, w celu wzniecania 
rewolucyjnych nastrojów. Istotne jest to, że 
wszyscy członkowie Rządu byli masonami,  
a rewolucja lutowa była właśnie dziełem 
rosyjskich lóż, co potwierdził sam Kiereński.  
W ten sposób prawie w tym samym czasie 
w Petersburgu znaleźli się Lenin, Trocki, jak 
i Izrael Lazarewicz Gelfond – „Parvus”, który 
był wręcz fanatykiem marksistowskiej re-
wolucji permanentnej i – co bardzo istotne 
– pośrednikiem między rządem niemieckim  
i grupą rosyjskich zawodowych rewolucjoni-
stów. Trocki publicznie powiedział, że wraca 
do Rosji, aby obalić Rząd Tymczasowy i prze-
rwać wojnę przeciw Niemcom. Bardzo inte-
resujące jest to, że rządy USA i Anglii świet-
nie orientowały się w stanie przygotowań 
do rewolucji, gdyż na sześć tygodni przed jej 
wybuchem wezwano Anglików do wyjazdu 
z Rosji, a prezydent USA Woodrow Wilson 
zabronił jakiejkolwiek ingerencji. Czyż nie 
jest to zastanawiające?

Związki z masonerią mieli również czołowi 
rewolucjoniści, co jest dobrze udokumento-
wane. Lew Trocki był członkiem „Wielkiego 
Wschodu”, a osobistym jego sekretarzem był 
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późniejszy Wielki Mistrz „Wielkiego Wscho-
du Francji”. Jak wiadomo, cała jego działal-
ność przedrewolucyjna była finansowana
przez bogatych protektorów, natomiast pre-
zydent USA W. Wilson przyczynił się do tego, 
że Trocki otrzymał amerykański paszport, jak 
i brytyjską wizę tranzytową i wjazdową do 
Rosji. Wiele zawdzięczał też pułkownikowi 
Mandelowi House`owi, masonowi i ilumi-
natowi, zaufanemu W. Wilsona, jak i Rober-
towi M. Coulterowi – masonowi i liberałowi, 
który od 1897 r. pełnił urząd ministra pocz-
ty kanadyjskiej i dzięki któremu zwolniono 
go z więzienia w Halifaksie. O związkach 
Trockiego z masonerią skwapliwie pamiętali 
jego wrogowie, poczynając od czarnoseciń-
ców, po obecnych antysemitów i podkreślali 
to na każdym kroku. Faktem jest również, że 
był finansowany przez rodzinę Józefa Felsa
– miliardera i lidera ruchu komunistycznego 
w USA (pani Fels była z domu Rothschild), 
który finansował różne przedsięwzięcia ko-
munistyczne (m.in. londyński zjazd bolsze-
wików w 1907 r.). Lew Trocki był również 
pomysłodawcą pięcioramiennej gwiazdy 
radzieckiej o oczywistym masońskim rodo-
wodzie.

Wróćmy jeszcze na chwilę do powrotu 
Lenina wraz z grupą rewolucjonistów ze 
Szwajcarii do Rosji. W 1917 r. trwała I woj-
na światowa i Rosja była w stanie wojny  
z Niemcami. Rewolucja miała na celu mię-
dzy innymi wycofanie się Rosji z działań 
wojennych, toteż nie może dziwić fakt, 
że rewolucjoniści z Leninem na czele mie-
li wysoko postawionych protektorów w 
osobach: Theobalda Hollweg-Bethmana 
(potomka znanej frankfurckiej rodziny ban-
kierskiej), Artura Zimmermanna, Izraela 
Lazarewicza Gelfonda-„Parvusa”, Jakuba 
Furstenberg-Ganeckiego oraz znanego ban-

kiera Maxa Warburga. Istnieje uzasadnione 
przypuszczenie, że Parvus był emisariuszem 
tajnych stowarzyszeń – spadkobierców Ilu-
minatów Bawarskich. Podróż przez Niemcy 
była aprobowana, uzgodniona i finansowa-
na przez Naczelne Dowództwo, ponieważ 
była częścią planu dezintegracji armii ro-
syjskiej i eliminacji Rosji z frontów I wojny 
światowej. Nie przypuszczano wówczas, 
żeby bolszewicy mogli kiedykolwiek działać 
przeciwko Europie i Niemcom. Propaganda 
i działalność bolszewików, wydawanie pra-
sy i druków ulotnych w masowych nakła-
dach (np. „Prawdy”) były w znacznej mierze 
finansowane przez sztab armii niemieckiej 
i skarb Cesarstwa Niemieckiego już od 
1915 r. A wszystko to po to, aby Niemcy 
zwyciężyły na froncie zachodnim, a prze-
mysł niemiecki miał łatwy dostęp do rosyj-
skich bogactw naturalnych i jej zasobów go-
spodarczych. Głównym architektem polityki 
Berlina na froncie wschodnim był Parvus, 
który otrzymywał od bankierów środki na 
ten cel. Banki niemieckie finansowały więc
działalność Lenina, ale i Trockiego, który po-
czątkowo był mienszewikiem, a od 1917 r. 
stał się bolszewikiem. To sugeruje, że być 
może niemieckie pieniądze mają związek 
ze zmianą etykiety partyjnej. Istnieją doku-
menty partii rosyjskiej dowodzące, że Troc-
ki, Lenin i inni bolszewicy byli nie tylko opła-
cani przez Niemców, ale byli też agentami 
niemieckiego rządu. 

Utrzymanie Rosji Sowieckiej wymaga-
ło stałego wsparcia z zagranicy w postaci 
uzbrojenia, żywności, pomocy finansowej 
i dyplomatycznej, jak i wymiany handlowej. 
W Nowym Jorku w 1919 r. rozpoczęło dzia-
łalność tzw. „Biuro Sowieckie”, które peł-
niło funkcję ambasady, a w gruncie rzeczy 
było przykrywką dla działalności szpiegow-

skiej. Oprócz tego zajmowało się wymianą 
carskiego złota na amerykańskie dolary, 
ignorując całkowicie oficjalne embargo na
dostawy dla bolszewików. Szefem Biura był 
Ludwig Martens legitymujący się obywatel-
stwem niemieckim. Wywiad brytyjski ustalił, 
że fundusze na funkcjonowanie tej instytucji 
pochodziły między innymi od bolszewickich 
kurierów przewożących diamenty z Rosji do 
USA. Jednym z nich był dziennikarz John 
Reed, piewca rewolucji, pracujący dla za-
leżnego od grupy Morgana „Metropolitan” 
i komunistycznego „Masses”. Działalność 
Biura wspierał również asystent amerykań-
skiego sekretarza wojny (Bakera), znany 
komunista Felix Frankfurter, który później 
został jednym z sędziów Sądu Najwyższego.  
Z Biurem związany był także rosyjski emi-
grant Juliusz Machabeusz-Hammer („Mac-
cabi” = „Młot”), wpływowy członek ame-
rykańskiej Socjalistycznej Partii Pracy, a przy 
tym bardzo dobry znajomy Lenina, który na 
kontaktach z Rosją zbił fortunę. Zagrabił 
przy okazji mnóstwo dzieł sztuki zrabowa-
nych carskiej rodzinie.

Finansiści i bankierzy z Wall Street wspie-
rali wszelkie działania bolszewików mające 
na celu transfer pieniędzy, ponieważ w ten 
sposób zyskiwali dostęp do ogromnych ro-
syjskich bogactw. Bolszewicy płacili carskim 
złotem i diamentami, których transfer odby-
wał się przez sieć banków skandynawskich  
i niemieckich, ale to już inny wątek, którego 
nie sposób rozwijać w tak krótkim artykule. 
Podsumowując trzeba podkreślić, że Rewo-
lucja Październikowa była doskonałym inte-
resem dla międzynarodowej finansjery. Ban-
kierzy z nawiązką odzyskali swoje pieniądze, 
które zainwestowali w to przedsięwzięcie  
i zyskali otwartą drogę do nieprzebranych 
bogactw naturalnych Rosji.                             
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Rozdział 3

W sobotnie popołudnie Charlotte wy-
brała się do Willa Robertsa. Bez trudu od-
nalazła adres. Pracownia znajdowała się 
rzeczywiście w dawnej fabryce porcelany. 
Na samej górze. Był to świetnie zagospo-
darowany loft, ostatnio szalenie modny 
sposób na zdobycie dużej przestrzeni do 
życia. W budynku, oprócz jego pracowni, 
było jeszcze ogromne studio fotograficz-
ne, pracownia architektoniczna i pracow-
nia ceramiczna, należąca do Mary Percy, 
która zajmowała się wyrobem porcelany 
wzorowanej na miśnieńskiej. William cze-
kał na nią, bo gdy tylko usłyszał jej kroki, 
otworzył drzwi i zaprosił ją do środka.Wy-
glądał całkiem zwyczajnie, ubrany w dżinsy 
i czarny T – shirt. Pracownia była ogromna 
i urządzona bardzo gustownie. Panował  
w niej wręcz wzorowy porządek, co trochę 
ją zdziwiło, ale starała się tego nie dać po 
sobie poznać. Właściwie była to jedna wiel-
ka przestrzeń z wydzielonym aneksem ku-
chennym, sypialnym i łazienką. Pod oknami 
stały rzędem sztalugi różnej wielkości, na 
których schły obrazy.
– Jednak pani przyszła, to dobrze, pro-
szę wejść – wprowadził ją do środka i za-
mknął drzwi. – Bardzo się cieszę, napraw-
dę – mówiąc to zniżył głos do tonacji,  
w której brzmiał on aksamitnie, a zarazem 
bardzo męsko. Zbliżył się do niej, aby ode-
brać płaszcz i wówczas poczuła delikatny 
zapach jego wody toaletowej. Pomyślała, 
że pachniał jakoś dziwnie znajomo. Zaraz, 
zaraz, tego samego, albo czegoś o bardzo 
zbliżonej nucie używał przecież zawsze Oli-
ver. Z tych rozmyślań wyrwało ją jego pyta-
nie: – Jak długo może pani dzisiaj zostać? 
Chciałbym wiedzieć, żeby sobie rozplano-
wać prace nad portretem.
– Dzisiaj mogę poświęcić panu trzy godzi-
ny. Może nawet trzy i pół. – Rozglądała się 
dyskretnie, co nie uszło jego uwadze.
– Może chciałaby pani obejrzeć, co maluję, 
w jakim klimacie? Może chce pani obejrzeć 
pracownię? – starał się czytać w jej myślach 
i zarazem być uprzejmym gospodarzem..

– Tak, nie ukrywam, że jestem ciekawa, 
jakie obrazy pan maluje, no i... nie byłam 
nigdy w takiej pracowni. Jakoś nie miałam 
dotąd okazji.
– Proszę się nie tłumaczyć, a ja wobec tego 
mam propozycję: może przygotuję coś do 
picia, a pani się tu rozejrzy, dobrze? 
– Tak, oczywiście, to dobry pomysł.
– Czego więc się pani napije? Kawy? Herba-
ty? A może jakiegoś drinka?
– Może herbatę. Na drinka jeszcze zbyt 
wcześnie, jak dla mnie.
– Wobec tego proszę się rozgościć, a ja na 
chwilę znikam w kuchni. Zapytam jeszcze 
tylko, czy ma pani może jakiś ulubiony ga-
tunek herbaty?
– Nie, nie jestem aż tak bardzo wymaga-
jąca. Wystarczy, że będzie czarna, świeżo 
parzona i liściasta.
– Rozumiem, w takim razie proszę sobie tu 
oglądać wszystko, co tylko się pani podoba 
i czuć się swobodnie. To nie jest oficjalne
miejsce. Można tu wszystko dotykać, tak 
jak we własnym domu.
– Dobrze, będę o tym pamiętać – Char-
lotte uśmiechnęła się do Willa. Zrobiło się 
całkiem sympatycznie i z przyjemnością 
oglądała obrazy ustawione na sztalugach. 
Były bardzo różne, zarówno pod względem 
formatu, jak i treści. Najwięcej było pejza-
ży, a wśród nich przeważały o tematyce 
wiejskiej. Była pewna, że Will malował je w 
Europie, przede wszystkim we Włoszech i 
we Francji. Kilka z nich przedstawiało ule 
w sadzie. Były bardzo ładne i miały tę wła-
ściwość, że im dłużej się im przyglądała, 
tym bardziej ją wciągały i coraz bardziej się 
podobały. Charlotte patrzyła na nie z dużą 
przyjemnością. Pomyślała sobie, że takie 
mogłaby mieć u siebie w domu na ścia-
nie. Właśnie zastanawiała się, gdzie były 
malowane, kiedy Will pojawił się z herbatą  
i stanął obok niej.
– Na co pani tak patrzy? Na te ule? – spy-
tał nie potrafiąc ukryć zadowolenia, jed-
nocześnie odstawiając tacę z herbatą na 
mały okrągły stolik. Charlotte rzuciła okiem 

na piękny mebel. Znała się przecież, dzięki 
rodzicom, na antykach, a ten wyglądał na 
oryginalny z XVIII wieku. 
– Na obrazy i na stolik. Jedno i drugie bar-
dzo mi się podoba.
– A wie pani, że mnie też? – w tym mo-
mencie wybuchnęłi śmiechem. Zrobiło się 
sympatycznie. – Te ule malowałem w Pol-
sce. Studiowałem tam przez trzy lata. Wie 
pani, gdzie to jest?
– Tak mniej więcej, z akcentem na mniej. 
Nie znam dokładnie Europy Wschodniej.
– Polacy mówią, że to Europa Środkowa, 
a czasem że Środkowo – Wschodnia. To 
bardzo ciekawy naród o bogatej i drama-
tycznej historii. Poznałem ten kraj i ludzi 
dopiero, jak pojechałem na studia do Kra-
kowa. Dzięki temu mam tam kilku przyja-
ciół, z którymi do dzisiaj utrzymuję dobre 
kontakty. Te obrazy, na które zwróciła pani 
uwagę, namalowałem w ogrodzie u jedne-
go z moich przyjaciół, w pewnej podkra-
kowskiej wsi.
– Te obrazy mają dobry klimat. Są w moim 
guście. Bardzo mi się podobają. 
– Też je bardzo lubię i nie chciałbym się  
z nimi rozstawać.
– Tak, rozumiem, coś w nich jest szczegól-
nego. Jakaś aura, nie bardzo wiem, jak to 
wyrazić... mówiąc po prostu: patrząc na nie 
odnoszę wrażenie, że mają związek z jakąś 
tajemnicą. 
– Może ma pani rację... to brzmi całkiem 
ciekawie – powiedział wymijająco. – Pro-
szę na herbatę. Chciałbym, abyśmy dzisiaj 
zaczęli szkic do portretu. Przynajmniej tak 
sobie zaplanowałem. Przygotowałem blejt-
ram i zagruntowałem już płótno – pod-
szedł do jednego z ogromnych okien zaj-
mujących praktycznie całą ścianę. Podniósł 
roletę, odsunął fotel trochę bardziej w głąb 
pokoju, a sztalugi przestawił w stronę okna 
i umieścił na nich blejtram
– Proszę tu usiąść. Jest pani brunetką i nie 
może pani siedzieć pod oknem. To do-
bre dla blondynek. Światło musi padać na 
pani twarz z przodu. W ten sposób będzie 

Margaret J. Swanson

Barwy miłości

6



na marginesie  39

ciekawie eksponowało modelkę siedzącą 
w fotelu. – Charlotte przyglądała się tym 
przygotowaniom i od razu zauważyła, że  
w pracowni jest bardzo dużo światła, przez 
co wydawała się większa niż była w istocie.
– Czyżbym miała zająć to miejsce? – wska-
zała na fotel i spojrzała pytająco na Willia-
ma.
– Tak, właśnie tak. Proszę dać mi swój 
płaszcz i torebkę. Położę tutaj – mówiąc to 
odłożył je na małą komodę, którą Charlot-
te zauważyła dopiero teraz. – A teraz mam 
prośbę, żeby usiadła pani na fotelu, w wy-
godnej pozie, najlepiej w najbardziej natu-
ralnej. Chciałbym, żeby pani patrzyła przez 
okno przed siebie. Dachy, na które będzie 
pani patrzeć proszę potraktować, jak dachy 
Paryża. 
– Dobrze, postaram się, chociaż nigdy nie 
byłam w Paryżu – Charlotte sadowiła się 
wygodnie i czuła się trochę jak gwiazda 
filmowa w świetle reflektorów, na której
skupiona jest uwaga widzów. – A moja 
herbata? Czy będę ją mogła pić pozując? 
– przypomniała sobie o zastawie czekającej 
na stoliku. Była smakoszem herbaty i praw-
dę mówiąc chciało się jej pić.
– Nie, oczywiście, że nie. Herbatę wypi-
jemy za chwilę, zanim zacznę. W trakcie 
pozowania byłoby to raczej trudne. Przy-
najmniej dla mnie. Model zmieniający bez 
przerwy ułożenie ciała jest bardzo trudny 
do namalowania.
– Jakoś nie widzę tu portretów. Ciekawa 
jestem dlaczego? – wyciągnęła rękę po  
filiżankę.
– Z cytryną, z cukrem czy ze śmietanką? 
– zapytał ignorując jej pytanie. – Z czym 
podać?
– Z cytryną i odrobiną cukru, i proszę  
o odpowiedź – Charlotte chciała go jednak 
zmusić do wyjaśnienia nurtującej ją tajem-
nicy.
– No cóż, po prostu portrety nigdy nie były 
moją mocną stroną. Właściwie tylko z jed-
nego byłem zadowlony.
– To dlatego nie ma tu żadnego z nich? – 

Charlotte nie dawała za wygraną. Siedziała 
w fotelu z nogą założoną na nogę w taki 
sposób, że ich kształt bardzo wyraźnie ryso-
wał się pod spódnicą. Miała bardzo zgrab-
ne nogi i teraz kusiły swoją tajemnicą. Will 
patrzył na nią z dużym zainteresowaniem. 
Widać było, że mu się podoba jako kobie-
ta, a nie tylko jako modelka. Kiedy wypiła 
herbatę, wziął od niej filiżankę, odstawił na
stolik i poprosił o zajęcie wygodnej pozycji. 
Odszedł na pewną odległość i dokładnie ją 
otaksował spojrzeniem. 
– Proszę podnieść spódnicę trochę wyżej, 
tak żeby utworzyła się fałda i jednocześnie 
odsłoniły się nogi mniej więcej w okoli-
cy kolan. – Wyciągnął przed siebie rękę  
z pędzlem, przymrużył jedno oko i przy-
glądał się jej zaznaczając palcem na rączce 
pędzla pewien punkt. Potem odłożył pę-
dzel, odszedł kilka kroków dalej, przyjrzał 
się bacznie Charlotte i wreszcie przystąpił 
do malowania. Szkicował jej sylwetkę na 
płótnie i raz po raz przyglądał się mierząc 
proporcje jej ciała. Gdzieś w podświado-
mości ciągle odzywało się jego zaintere-
sowanie ładną kobietą nie tyle zawodowe, 
co czysto męskie. W trakcie tych czynności 
zaczęła nawiązywać się między nimi jakaś 
intymna więź, pewien rodzaj wtajemnicze-
nia. Charlotte siedziała patrząc przed sie-
bie na „paryskie” dachy i mimo wszystko 
nie mogła uwolnić się od myśli o Oliverze. 
Zastanawiała się, kiedy do niego zadzwo-
nić. Wiedziała, że przyjechał mniej więcej 
na pół roku. Projektował adaptację jakie-
goś budynku po starej fabryce na biura. To 
było ostatnio bardzo modne. Pracownia 
Robertsa też przecież znajdowała się w ta-
kim obiekcie.
– Nad czym tak rozmyślasz? zapytał w 
pewnym momencie bezceremonialnie 
przechodząc na ty. Charlotte jakby tego 
nie zauważyła, bo zabrzmiało to całkowi-
cie naturalnie, a ona była dosyć mocno po-
grążona w swoich myślach i początkowo 
nie zareagowała. Wówczas Will ponowił 
pytanie.

– Ja? O niczym szczególnym. Zastanawia-
łam się, jak faktycznie mogą wyglądać da-
chy Paryża. Nigdy tam nie byłam, a Paryż 
znam tylko z fotografii i opisów. Właściwie
mam o nim tylko jakieś swoje wyobrażenie 
i to bardziej historyczne niż współczesne.
– Może warto byłoby skonfrontować je 
z rzeczywistością? Nie myślałaś o tym? 
– chętnie podtrzymywał ten temat.
– Może. Nawet kiedyś planowałam taką 
podróż, ale jakoś mi nie wyszło.
– Bo na pewno nie miałaś odpowiedniego 
towarzystwa, a to zawsze jest połowa suk-
cesu we wszelkich przedsięwzięciach.
– Może masz rację, jednak nic na to nie 
mogę poradzić.
– Możesz, możesz, tylko musisz chcieć. 
Sama o tym jeszcze nawet nie wiesz 
– stwierdził to z taką niesamowitą pewno-
ścią, że aż sam się zdziwił. – Wybieram się 
do Francji w tym roku w sierpniu, na plener. 
Jeśli chcesz, możesz jechać ze mną. Gwa-
rantuję ci, że na pewno poznasz współcze-
sny Paryż.

Była dosyć mocno zaskoczona tą wy-
powiedzią. Przecież znali się dopiero od 
pół godziny, a on już jej zaproponował 
współny wyjazd. – Czy aby nie za szybko? 
Czyżbym miała do czynienia z ekspreso-
wym podrywaczem?– przestała patrzeć się  
w okno i całą swoją uwagę skupiła na Wil-
lu. Wyglądał na bardzo zaangażowanego. 
W dalszym ciągu mierzył proporcje jej ciała 
i szkicował na płótnie. Zauważyła, że pod-
czas tej czynności kosmyk włosów opadł 
mu na czoło, nadając mu tym samym pe-
wien rodzaj chłopięcego wdzięku. – Jest 
nawet całkiem pociągający i z całą pewno-
ścią może podobać się kobietom. Pewnie 
doskonale o tym wie. Swoją drogą, cieka-
we ile udało mu się ich zdobyć? – wyraźnie 
zaczął ją interesować. Nie zdążyła jednak 
rozwinąć swojej wyobraźni, bo nagle po-
czuła bardzo silny zawrót głowy. – O nie 
! tylko nie to ! – pomyślała w popłochu. 
Zbladła, a przez jej twarz przebiegł skurcz, 
co nie uszło uwadze Willa.                      
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Agnieszka Jaworska

Wiosenna akademia... bo każde dziecko ma prawo do sukcesu!

Stowarzyszenie WIOSNA zostało za-
łożone w 2001 roku w Krakowie przez 
ks. Jacka Stryczka1. Od 2004 roku stowa-
rzyszenie ma status organizacji pożytku 
publicznego. Misją WIOSNY jest „propa-
gowanie solidarności z potrzebującymi, 
pośredniczenie w organizowaniu po-
mocy i współtworzenie społeczeństwa 
obywatelskiego. Najważniejsze jest to, 
żeby ludzie w sposób skuteczny poma-
gali sobie nawzajem”2. Projekty stowa-
rzyszenia są różnorodne nastawione 
przede wszystkim na pomoc konkret-
ną i bezpośrednią. Jedna z najbardziej 
znanych jest ogólnopolska akcja przed-
świątecznej zbiórki – Szlachetna Paczka. 
Wolontariusze przeprowadzają wywiady 
z rodzinami, które potrzebują material-
nej pomocy. Pytają, co jest im niezbęd-
ne, a następnie darczyńcy przygotowują 
dla nich paczkę, która odpowiada po-
trzebom i marzeniom. Jest to pomoc 
skuteczna i sensowna. Inny projekt – 
Wiosna Liderów skierowany jest na ludzi 
młodych, którzy chcą pomagać. Młodzi 
ludzie chcą pomagać, ale często nie wie-
dzą jak się do tego zabrać. Szkolenia dla 
wolontariuszy organizowane są po to, 
by w przyszłości „samodzielnie projek-
towali i organizowali wartościowe ini-
cjatywy społeczne, odpowiadając na po-
trzeby swoich lokalnych zbiorowości”. 
Wolontariusze biorąc udział w projekcie 

stają się liderami środowiskowymi, co 
daje im wiele możliwości rozwoju. 

Najbardziej znanym projektem WIO-
SNY jest Akademia Przyszłości. Działa 
w 16 miastach w Polsce. W tym roku szkol-
nym ponad 1000 wolontariuszy pomaga 
1000 dzieciom w osiąganiu sukcesów. 
W ramach Akademii Przyszłości stowarzy-
szenie prowadzi 3 programy: 1.Podzielmy 
się wiedzą: indywidualne wsparcie w na-
uce (cotygodniowe zajęcia z tutorem dla 
dzieci ze szkół podstawowych i gimna-
zjów), 2. Podaruj mi czas, w którym dzieci 
co tydzień uczą się wspólnie przedsiębior-
czości i atrakcyjnie spędzają czas wolny, 
3. Klucz do jutra, polegający na pracy z wy-
chowankami Rodzinnych Domów Dziecka 
w ramach cotygodniowych zajęć (projekt 
realizowany przy współpracy z Fundacją 
Ernst & Young)3.

Wszystkie z nich łączy wspólna idea: 
każde dziecko ma prawo do sukcesu! Pro-
gram polega na indywidualnych zajęciach 
edukacyjnych dla dzieci, które wychowują 
się w trudnych warunkach i przez to mają 
duże problemy w nauce. Każdy wolonta-
riusz spotyka się z uczniem raz w tygo-
dniu na godzinnych zajęciach z jednego 
przedmiotu. Osobisty tutor to najczęściej 
student, którego głównym zadaniem nie 
jest nauczenie przedmiotu, lecz obudzenie 
w dziecku motywacji do nauki, sprawienie, 
że uwierzy we własne możliwości a także 
podzielenie się z nim pasją i zaintereso-
waniami. Dzieje się to za sprawą małych 
sukcesów. Każdy uczeń na gali otwarcia 
roku szkolnego w Akademii Przyszłości 
otrzymuje indeks. Służy on do wpisywa-
nia po każdych zajęciach sukcesów ucznia. 
Dzięki nim uczeń widzi, że robi postę-
py, zasługuje na pochwały i umacnia się 
w nim przekonanie, że potrafi zmienić 
swoje nastawienie do szkoły, przedmio-
tu. Pomagając dzieciom w nauce, tutorzy 
przywracają im zarazem wiarę we własne 
siły i możliwość przezwyciężenia barier 
biedy, apatii, konfliktów rodzinnych. Po-

moc nie jest jednostronna. Tutorzy także 
wiele zyskują pomagając. Nabywają do-
świadczenia pracy z uczniem, sprawdzają 
się w roli tutora przygotowując ciekawe 
lekcje i organizując zabawy karnawałowe 
czy wyjścia poza szkołę. Wolontariusze 
widząc poprawę ocen ucznia, mają niesa-
mowitą satysfakcję i sami mogą odnieść 
sukces wychowawczy. Stowarzyszenie 
zapewnia szkolenie wstępne, a także cykl 
szkoleń motywacyjnych i dydaktycznych. 
Wolontariusz ma stały kontakt z peda-
gogiem szkolnym, któremu raz na kwar-
tał dostarcza sprawozdania – karty pracy 
ucznia. Ma też „nad sobą” lidera szkoły, 
a także koordynatora regionu, którzy 
z razie potrzeby pomagają w jakichkolwiek 
problemach. Celem jest wyrównanie szan-
sy, na którą każdy uczeń zasługuje. 

21 marca – w pierwszy dzień WIOSNY 
odbył się w Polskich miastach happening 
promujący stowarzyszenie. Największy 
odbył się w Krakowie – założycielskim 
mieście. Także na wrocławskim Rynku 
o 16.00 pojawili się wiosenni wolontariu-
sze, którzy rozdawali ulotki zachęcające 
do pomocy dzieciom z Akademii Przy-
szłości. Odbyła się także pokazowa lekcja 
w Akademii. Happenerzy zachęcali mło-
dych wrocławian do zabawy, tańca oraz 
uczestniczenia w lekcji. Wszyscy ubrani byli 
w kwiatowe, wiosenne motywy i krzyczeli 
hasło: „Wstąp do WIOSNY, bądź radosny!” 
Przechodni zainteresowała ciekawa forma 
promocji. 

Wiosna promuje pomoc bezpośrednią, 
konkretną i długotrwałą. Istotne jest by 
dziecko, które zazwyczaj pochodzi z róż-
norodnych środowisk mogło się poczuć 
wyjątkowe, doceniane i ważne. Pomoc 
tutora nie polega na przywiązaniu do sie-
bie dziecka, ale właśnie nauczeniu go, jak 
radzić sobie bez niego. Uczeń po takich 
całorocznych zajęciach ma się usamo-
dzielnić, uwierzyć w swoje możliwości 
i starać się samemu przezwyciężać szkol-
ne trudności.                                              

1WIOSNA zrodziła się z pragnienia życia zgodnego 
z ideałami. Razem z gronem moich wychowanków 
z Duszpasterstwa Akademickiego św. Anny szukaliśmy 
sposobu na to, jak zamienić ideały w czyn. Był rok 2001 
i zadawaliśmy sobie pytanie, kim chcemy być jako gru-
pa zaangażowana społecznie. Wtedy podczas jednego 
ze spotkań na tablicy pojawiły się trzy najważniejsze 
dla nas słowa: wspólnota, indywidualność, otwartość. 
W skrócie „WIO”. Tak powstała WSPÓLNOTA INDYWI-
DUALNOŚCI OTWARTYCH. „WIO” zmobilizowało nas do 
działania i w 2001 roku powstała WIOSNA – Stowarzy-
szenie WIOSNA. 

Z http://www.wiosna.org.pl/main/pl/article/1484.htm 
– komentarz ks. Jacka Stryczka. 

2http://www.wiosna.org.pl z dn. 21.03.2011r.
3www.akademiaprzyszlosci.org.pl z dn. 21.03.2011r.
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