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R eakcja na mój list otwarty do poli-
tyków była dość oczekiwana. Nie 
odpowiedzieli, żaden! Po prostu 

nie odpowiedzieli i szczerze mówiąc, 
wcale mnie to nie zdziwiło. Jeden z po-
lityków, dość otwarty na sprawy broni 
palnej, list określił mianem: „idiotycz-
ny”.

Natomiast reakcja zwykłych ludzi na ten 
apel była zaskakująco pozytywna. Na 
portalu społecznościowym Facebook list 
rozpowszechniał się błyskawicznie. W 
momencie gdy trafił na Wykop, dotarł do 
dziesiątków tysięcy, o ile nie setek tysię-
cy odbiorców. W konsekwencji zostałem 
zaproszony do TV Republika i list nabrał 
wzmożonej siły rażenia. Siły telewizyjnej. 
To może tylko cieszyć.

Na podstawie reakcji na mój apel mam też 
smutne konstatacje. Różnica światów nas, 

ludzi, i ich, polityków, jest zatrważająco 
wielka. Skoro polityk, który z sympatią od-
nosi się do spraw broni palnej, list określa 
jako „idiotyczny”, to przepaść między na-
szymi światami jest zaiste ogromna. W ofi-
cjalnych wystąpieniach nikt nie był łaskaw 
pochylić się nad moim apelem. Może nie je-
stem personą takiego formatu, że politycy 
winni mi są odpowiedź na list. Moje wystą-
pienie nie dotyczyło jednak błahej sprawy 
i nie pochodziło wyłącznie ode mnie, choć 
ja list podpisałem. Wystąpiłem w imieniu 
tych dziesiątków czy setek tysięcy, którzy 
z radością treść listu przyjęli, dlatego poli-
tycy powinni na niego odpowiedzieć. Apel 
mój dotyczy sprawy bezpieczeństwa nas, 
Polaków. To najważniejszy powód, dla któ-
rego powinien doczekać się reakcji. 

Europa jest systematycznie podpalana. Tu 
i ówdzie słychać już strzały. Odgłosy wojny 
dobiegają nie z odległych kontynentów, a z 

sąsiedniej Ukrainy. Europę czeka niechyb-
nie islamska wiosna ludów. Póki czas, póki 
w Polsce mamy względny spokój, powinni-
śmy na poważnie rozmawiać o broni.

Milczenie polityków wzmaga moje prze-
konanie, że musimy działać oddolnie. Mu-
simy budować szeroki ruch społeczny. Tak 
też i czynię nieustannie. Zwykli ludzie słu-
chają, to do nich trzeba mówić. Jako Ruch 
Obywatelski Miłośników Broni zaczynamy 
właśnie społeczną kampanię pod hasłem 
„Broń dla ochrony miru domowego”. Już w 
lutym na ulicach polskich miast powinny 
zacząć pojawiać się wielkoformatowe bill-
boardy. Ich celem będzie masowe zaintere-
sowanie Polaków bronią palną. Rozsądny 
człowiek rozumie konieczność posiadania 
środków, a nie jedynie poczucia bezpie-
czeństwa. Treść billboardów będzie, mam 
nadzieję, na tyle zaskakująca, że wywoła 
zainteresowanie problemem.  

Ja, Polak - 
co daleJ?

andrzej Turczyn
adwokat, 
ekspert prawny, 
prezes RoMB

andrzej@turczyn.pl

andrzej Turczyn

Jaki cel przyświeca działaniu ROMB?

W naszym kraju zdeprecjonowane zostały 
pojęcia odpowiedzialności i wolności oraz 
wiedza o broni. Przez dziesięciolecia wtła-
czano Polakom do głowy, że człowiek z bro-
nią to dobry milicjant, a cywil z bronią to 
zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa. 
Jako Polacy wciąż tkwimy w takim syste-
mie myślenia. W Polsce dopiero od marca 
2011 roku istnieją racjonalne zasady do-
stępu do broni palnej. Ruch Obywatelski 
Miłośników Broni to społeczna organiza-
cja, która powstała w 2011 roku. Powoła-
nie do życia naszego stowarzyszenia ściśle 
związane było z uchwaleniem przez Sejm 
zmian w ustawie o broni i amunicji. ROMB 
to organizacja, która dąży do zwalczania 
złych stereotypów dotyczących posiada-
cza broni. Chcemy, aby istniały w Polsce 
przejrzyste i racjonalne zasady dostępu 
do broni palnej. Aktualnie podstawowe 
zadanie to przełamanie policyjnego bez-
prawia w stosowaniu przepisów prawa o 
broni i amunicji. Trzeba było spędzić pół-
tora roku w sądach różnych instancji, aby 
zmusić Komendę Główną Policji do tego, 

by zechciała czytać przepis tak, jak jest na-
pisany. Od zwycięstwa w sądach w 2013 r. 
musimy borykać się z ciągłymi zakusami 
unicestwienia zmian z 2011 roku. Od 2011 
roku przepisy wyłączają to, co nazywamy 
uznaniowością. Komenda Główna Policji 
tę uznaniowość chce posiadać za wszelką 
cenę. Początkowo przez wulgaryzację pra-
wa, a teraz przez dążenie do zmian przepi-
sów. Wreszcie za cel stawiamy sobie uświa-
damianie i przekonywanie społeczeństwa 
do tego, że broń w rękach praworządnego 
i zdrowego psychicznie Polaka nie stanowi 
zagrożenia dla porządku i bezpieczeństwa. 
Prowadzimy akcję „Broń dla ochrony miru 
domowego”. Jest to w pewnym sensie akcja 
edukacyjna. Za cel stawiamy sobie dąże-
nie do standardów europejskich. W Polsce 
mamy 1 egzemplarz broni palnej na 100 
mieszkańców, a średnia europejska to po-
nad 30 egzemplarzy broni na 100 miesz-
kańców. 

Czy jest szansa, by ROMB odgrywał w 
Polsce podobną rolę, jak NRA w USA?

Mam wrażenie, że nigdy ich nie dogonimy. 

Chciałbym jednak, aby ROMB pojawił się 
w powszechnej świadomości społecznej, 
to krok pierwszy. Chciałbym, aby ROMB 
był stowarzyszeniem powszechnym. Moż-
na być członkiem ROMB bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów. Chciałbym, aby 
ROMB był jak NRA „wyborcą”. W Amery-
ce wskazanie przez NRA polityka palcem 
powoduje poważne konsekwencje. To jest 
potrzebne także w Polsce i do tego dążymy. 
To jest potrzebne nie tylko sprawie broni 
palnej, ale i polskiej demokracji. Aktual-
nie politycy nas lekceważą, ale to jednak 
nie musi być sytuacja trwała. Mamy wielki 
deficyt społecznego wpływu na to, co robią 
politycy. Mam nadzieję, że za jakiś czas pol-
ski ROMB, jak amerykańskie NRA, będzie 
mógł mówić, kto jest politykiem dobrym, a 
kto złym. 

z andRzeJeM TuRczyneM 
RozMawia 
TyMoTeusz choJecki

PRzywItANIe 
z bronią

nowy program telewizji ipp
już wkrótce na
youtube.com/user/idzpodprad

rozmawia Tymoteusz Chojecki

cd. na str. 21
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„
R zeź dokonana w centrum Paryża 

unaocznia nawet ślepawym kon-
sumentom medialnej papki stan, 

do jakiego doprowadzono Europę. Nie-
stety, wydaje się, że pacjent nie jest już 
zdolny do powrotu do zdrowia.

Co zrobiłoby normalne społeczeństwo 
w odpowiedzi na tak bestialski atak ban-
dziorów? A co stało się we Francji? Po ata-
ku na redakcję „Charlie Hebdo” wzrosła 
sprzedaż… no czego? Broni? Nie! Psów 
obronnych, drzwi antywłamaniowych czy 
systemów alarmowych? Nie! Tabuny Fran-
cuzów ruszyły do aptek po środki nasenne 
i uspokajające…

Dokładnie taką samą reakcję zaprezen-
towała lewicowa młodzież na norweskiej 
wyspie Utoja. Ich oprawca przez dwie go-
dziny krążył po wysepce i strzelał jak do 
kaczek do pięciuset osób! Tylko 1 (słow-
nie: jeden) młodzieniec próbował mu się 
przeciwstawić. Reszta chowała się w swo-

ich namiotach lub co najwyżej pisała alar-
mujące notki na Facebooku. (Taką samą 
mentalność prezentuje szefowa rządu III 
RP - w konfrontacji z uzbrojonym napast-
nikiem uciekłaby do domu i zamknęła 
drzwi.) 

Niezrozumiałe zachowanie Europejczy-
ków w obliczu agresji jest wynikiem spe-
cyficznego wychowania i kultu państwa 
opiekuńczego. Jednostka nie jest uczona 
odpowiedzialności za siebie. Wszystkie 
swoje wolności (z wyjątkiem rozrywki) 
scedowała na państwo, a ono gwarantuje 
opiekę i bezpieczeństwo. Dodatkowo mło-
dy EU-citizen nie jest szkolony wojskowo, 
nie ma żadnego obycia z bronią, nie mó-
wiąc o jej posiadaniu. Wpojono mu man-
trę, że najważniejsze jest życie, więc stara 
się je chronić, uciekając i chowając głowę 
w piasek. Nie słyszał o czymś takim, jak 
rycerskość, poświęcenie życia w obronie 
wyższych wartości czy innych ludzi. Nie 
zna archaicznych pojęć w rodzaju: trud, 

ryzyko, dyscyplina; obce mu jest działanie 
zbiorowe (poza lajkowaniem oczywiście); 
zatracił zdolność kojarzenia faktów i prze-
widywania. Żyje sobie spokojnie jak… pro-
się w ciepłym chlewie przy pełnym kory-
cie, zapominając, że nieuchronnie zbliża 
się świniobicie... 

Wielu próbuje bić na alarm i ratować upa-
dającą cywilizację Białego Człowieka. Jed-
ną z takich polskich prób jest ROMB (Ruch 
Obywatelski Miłośników Broni), który 
stara się ponownie spopularyzować strze-
lectwo i szerszy dostęp do broni palnej. 
Kierunek wydaje się słuszny - człowiek po-
siadający broń palną staje się bardziej od-
powiedzialny, samodzielny i trzeźwiej pa-
trzy na życie. Jednak to nie sam brak broni 
uczynił z niegdyś dumnych i rycerskich 
Europejczyków bezwolne społeczeństwa 
utuczone dobrobytem na rzeź. Osią naszej 
cywilizacji był Chrystus, a drogowskazem 
Biblia. Bez powrotu do Źródła cywilizacja 
się nie odrodzi. 

od RedakcJi

co daleJ z iPP?

Podjęliśmy decyzję, by zachować papierową wersję 
„idź POD PRĄD”. Ograniczymy jednak drastycznie 
nakład do kilkuset egzemplarzy oraz przejdziemy na 
rytm dwumiesięczny. Dalej koncentrujemy się na te-
lewizji - wyposażenie studia jest na ukończeniu, kolej-
ne odcinki naszych cyklicznych programów pojawiają 
się już regularnie, opracowujemy nowe programy. Dla 
wygody naszych ofiarodawców uruchomiliśmy sys-
tem Pay-Pal. Wszystkim zatroskanym o rozwój „idź 
POD PRĄD” jesteśmy niezmiernie wdzięczni za liczne 
słowa zachęty, modlitwę i wymierną pomoc.  

W imieniu zespołu redakcyjnego
Paweł Chojecki

wydawca: Kościół Nowego Przymierza w Lublinie
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Dąbrowska, Anna Fałek, Michał Fałek, Małgorzata Gazda, Olga Gazda, Wiesława Gazda, 
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„użyjemy broni ideologicznej, by obalić 
zachodnie idee, które i tak powoli tracą 
impet. wówczas, gdy Rosja już pozbę-
dzie się ameryki, zajmie należyte jej 
miejsce, czyli miejsce lidera na świecie. 
Rosja jest jedynym centrum świata i 
zasługuje na to, by nim być, bardziej od 
wszystkich europejskich stolic i usa.” 
wsiewołod chaplin, rzecznik Rosyj-
skiej cerkwi Prawosławnej. wpolityce.pl

„słyszymy, że przekaz papieża jest stale 
manipulowany, że wyciąga się z jego wy-
powiedzi wątki korzystne dla lewicy, a na-
wet że mamy do czynienia ze świadomym 
przekłamywaniem przekazu. Takie ujęcie 
sprawy oznaczałoby jednak, że uważamy 
papieża za osobę nieroztropną. Przecież, 
zapewne, w samolocie podróżują z nim 

ciągle ci sami dziennikarze. skoro rzekomo 
stale i stale przekłamują, to dlaczego wciąż 
latają, i dlaczego wciąż to się powtarza? a 
i sam papież jest osobą zbyt wybitną, zbyt 
inteligentną, by nie rozumiał mechanizmów 
medialnego przekazu. skoro używa słowa 
„króliki”, wie, że pójdzie ono w świat, i zdo-
minuje wszystkie relacje z konferencji.

istota sprawy jest więc następująca: to jest 
zakręt, to jest zmiana.” Jacek karnowski, 
wpolityce.pl

BezBRonni, 
uTuczeni na uBóJ

„…czas pontyfikatu papieża Franciszka zapi-
sze się złotymi zgłoskami w kremlowskich 
annałach.” aleksander Ścios, scios.pl
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w wielu dyskusjach o posiada-
niu i noszeniu broni bywa 
przywoływana teza, jakoby 

broń - nawet sam jej widok - wywo-
ływała lub potęgowała w ludziach 
agresję. Część psychologów nazwała 
to „efektem broni.” Jednak wiele źró-
deł wskazuje, że nie tylko nie jest to 
prawdą, ale nawet zależność może 
być odwrotna. 

Badania prowadzone w Teksasie poka-
zały, że ludzie posiadający pozwolenie 
na przenoszenie broni w ukryciu (Con-
cealed Carry Permit) są zdecydowanie 
bardziej praworządni niż większość 
społeczeństwa. Wśród posiadaczy CCP 
było niemal sześciokrotnie mniej aresz-
towanych za przestępstwa z użyciem 
przemocy niż wynosi średnia dla całej 
populacji. [1] [2]

Dean Weingarten - instruktor strzelec-
twa w Arizonie i długoletni pracownik 
Centrum Badań Rozwoju i Inżynierii 
armii amerykańskiej i popularyzator 
strzelectwa - tak podsumował swoje do-
świadczenia instruktorskie:

Podczas mojej 15-letniej kariery instruk-
tora Concealed Carry moi kursanci byli 
wyjątkowo uprzejmymi, opanowanymi, 
pomocnymi i odpowiedzialnymi osobami, 
znacznie ponad normę społeczną. Mogło 
być to wynikiem zarówno autoselekcji, 
ponieważ tylko opanowane i spokojne 
osoby aplikują o pozwolenie CC, jak i tego, 
że sama obecność broni popycha człowie-
ka do odpowiedzialnego zachowania. 
Mogła też nastąpić kombinacja obu po-
wyższych okoliczności. Podejrzewam, że 
po trochu z obu. [3]

Podobnie rzecz ma się z myśliwymi. 
Profesor Dietmar Heubrock - dyrektor 
Instytutu Psychologii Prawa na Uniwer-
sytecie w Bremie - stwierdził w niedaw-
nym wywiadzie dla magazynu „Fluter”: 
[...] potencjał agresji u aktywnych myśli-

wych jest mniejszy niż przeciętna w spo-
łeczeństwie [4]

Jednak te obserwacje dotyczą ludzi, 
którzy przechodzą przez rygorystyczną 
selekcję przed otrzymaniem pozwolenia   
na broń oraz kończą kursy przygoto-
wawcze. Co z innymi?

Najbardziej podatne na wpływ takich 
zewnętrznych bodźców powinny być 
dzieci. Wspomniany profesor Heubrock 
przed laty czynnie angażował się w ak-
cje dążące do wyeliminowania zabaw-
kowej broni z pokojów dziecięcych. Wy-
nikało to z przekonania, że nawet sam 
widok broni i udawane posługiwanie 
się nią zwiększają agresję. Po czasie jed-
nak zmienił zdanie. Teraz jednoznacznie 
ocenia tamte działania: To było ideolo-
giczne. Z perspektywy czasu powiedział-
bym: Te akcje nie były humanitarne. 

Twierdzi, że nie ma powodu zabraniać 
dzieciom bawić się plastikowymi kara-
binami: Zabawa z bronią nie prowadzi 
wcale do tego, że ktoś rozwija się jako 
bandyta czy szaleniec. Broń sama w sobie 
nie powoduje choroby.

Podobne zarzuty jak do zabawkowej 
broni wysuwane są wobec gier kompu-
terowych zawierających sceny przemo-
cy. Jednak sądy w wielu przypadkach 
odrzuciły badania twierdzące, że gry 
komputerowe pokazujące agresję wy-
wierają na dzieci tak szkodliwy wpływ.

W sprawie „Brown vs. EMA” sędzia An-
tonin Scalia uzasadniał: Dowody stanu 
nie są przekonujące. Kalifornia opiera 
się głównie na badaniach dr. Craiga An-
dersona i kilku innych psychologów, któ-
rych prace próbowały wykazać zależność 
między używaniem gier komputerowych 
zawierających sceny przemocy i szkodli-
wymi skutkami u dzieci. Te opracowania 
zostały odrzucone przez każdy sąd, który 
je rozpatrywał [...] Nie dowodzą, że bru-

talne gry komputerowe powodują u nie-
letnich zachowania agresywne.
[...] niemal wszystkie badania wykazują 
korelację, nie wykazując związku przy-
czynowego, a także większość tych opra-
cowań posiada znaczące błędy metodolo-
giczne [5]

Prof. Heubrock zauważa: Kiedy popa-
trzymy, który gracz-strzelec faktycznie 
kogoś zranił lub zabił z użyciem broni, to 
ta liczba jest znikoma. Oczywiście, ta dys-
kusja pojawia się, kiedy dowiadujemy się, 
że bandyci, tacy jak Robert Steinhäuser, 
grali w takie gry. Ale to robi 70 procent 
męskiej młodzieży.

Heubrock twierdzi również, że rygory-
styczne prawo nie chroni przed atakiem 
z użyciem broni: To byłoby dopiero wte-
dy możliwe, gdyby wszelka broń zniknęła 
z cywilnej części społeczeństwa. To po 
prostu nierealne.

Tych kilka wybranych faktów i opinii 
pokazuje, że samo obcowanie z bronią 
nie wzmaga agresji. A jeśli robimy to w 
sposób odpowiedzialny, to może mieć 
nawet pozytywny wpływ na psychikę.

Potwierdza to wielowiekowe doświad-
czenie. Już Thomas Jefferson zalecał 
swemu siostrzeńcowi ćwiczenia z bro-
nią:  Jest to umiarkowane ćwiczenie dla 
ciała, ale kształtuje śmiałość, inicjatywę i 
niezależność myśli. [6]

Przypisy:
[1] http://www.ncpa.org/pub/ba324
[2] http://www.txchia.org/sturdevant2000.htm
[3] http://www.thetruthaboutguns.com/2015/01/
dean-weingarten/question-day-gun-training-cause
-people-less-violent/ (tłum. Sylwester Witek) 
[4] http://www.fluter.de/de/138/thema/13127/ 
(tłum. Maciej Stadnicki)
[5] http://volokh.com/2011/06/27/47830/
[6] http://avalon.law.yale.edu/18th_century/
let31. asp

czy BRoń      wywoŁuJe       aGResJę?

cezary kłosowicz
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J ohn Correia jest starszym pastorem w kościele West Greenway 
Bible Church w miejscowości Glendale w Arizonie i wykwalifi-
kowanym instruktorem strzelectwa organizacji National Rifle 

Association (NRA, Narodowe Stowarzyszenie Strzeleckie Ameryki).  
Dla tego ojca czworga dzieci nie ma niczego nienormalnego w gło-
szeniu Słowa Bożego i jednoczesnym posiadaniu broni palnej.
 
Correia mieszka wraz ze swoją żoną Laurą (38 l.) oraz czwórką 
dzieci: Phoenix (17 l.), Jamesem (15 l.), Sarą (12 l.) i ośmioletnią 
Abby w Phoenix w Arizonie.
 
Z czworga jego dzieci tylko najstarsza córka Phoenix nie interesuje 
się bronią. Za to jej młodszy brat szkoli się na instruktora strze-
lectwa NRA. Posiada swój własny karabin Browning BLR, strzelbę 
Remington 870, kilka karabinów kal. 22 oraz pistolet Kahr CW9. 
Sara jest dumną posiadaczką strzelby, zaś 8-letnia Abby otrzymała 
na swoje urodziny karabin Crickett 22 w kolorze różowym.
 
Correia, były żołnierz Marynarki Wojennej USA, posiada swój wła-
sny arsenał liczący ponad 20 sztuk broni. Ten ewangeliczny chrze-
ścijanin ma trzy strzelby, pistolet Glock 19 oraz karabin AR-15. Ten 
ostatni jest „cywilną” wersją M16, karabinu szturmowego używa-
nego podczas wojny w Wietnamie, ale nie ma ustawienia strzela-
nia automatycznego. 

Wycieczka z przewodnikiem po wszystkich rodzajach broni, jakie 
posiadam, zajęłaby trochę czasu - mówi Correia i dodaje: Ludzie 
żartują, że jeśli wiesz, ile sztuk broni posiadasz, to prawdopodobnie 
masz jej za mało.
 
38-letni pastor widzi uzasadnienie posiadania i ewentualnego 
użycia broni jako wynikające z Biblii.

Co napędza moją pasję związaną z bronią i samoobroną? Przede 
wszystkim moja chrześcijańska wiara. Chciałbym, aby wszyscy 
się z sobą dogadywali i byli dla siebie mili, ale tak nie jest i aż do 
nadejścia idealnego świata, do którego weźmie nas Jezus, musi-
my być w stanie się bronić. Jezus powiedział w Ewangelii Łuka-
sza 22:36: „kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi”. 
Ludzie ciągle mnie pytają: „A co z pokojem i dobrą wolą wobec in-
nych?” Oczywiście, mocno wierzę w słowa Pawła Apostoła z Listu do 
Rzymian 12:18: „Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi 
ludźmi pokój miejcie”. Kocham pokój i jestem przyjazny w stosunku 
do ludzi. Tylko wiesz co? Są ludzie, którzy nie będą chcieli z tobą 
pokoju.
 
Choć członkowie kościoła prowadzonego przez pastora zgadza-
ją się z jego podejściem do broni, nie dla wszystkich wierzących 
wspólne strzelanie było do zaakceptowania i część z nich odeszła 
ze wspólnoty z tego powodu.
 
John Correia prowadzi strony internetowe poświęcone aktywnej 
samoobronie oraz stronę na FB propagującą strzelectwo wśród 
kobiet. Twierdzi, że ze względu na to, iż są słabsze fizycznie, kobie-
ty powinny umieć posługiwać się samoobroną z dystansu, w czym 
broń palna jest szczególnie skuteczna.
 
Ciekawe, że Correia i jego żona wychowali się w Kalifornii, stanie 
drastycznie ograniczającym dostęp do broni, a już szczególnie 
w  porównaniu z Arizoną. Laura przyznaje, że w dzieciństwie bar-

dzo obawiała się broni, a sam kontakt z bronią w sklepie, w któ-
rym pracowała, napawał ją przerażeniem. Kiedy jednak jej mąż 
zdecydował się zakupić broń do obrony domu, postanowiła prze-
zwyciężyć swój strach i nauczyć się bronią władać. Dzisiaj mówi: 
Czuję się teraz kompetentna i bezpieczna. Czuję się też silna, ale nie 
w tym popularnym sensie: „Patrz, mam broń i mogę jej użyć, więc 
nie zadzieraj ze mną”. Myślę o broni w sensie defensywnym, wiem, 
że mam możliwość skutecznej obrony przed kimś, kto chciałby zro-
bić mi krzywdę.
 
John regularnie chodzi z dziećmi na polowania i na strzelnicę. Po-
doba się to jego 8-letniej córce: Lubię strzelać, bo to fajna zabawa. 
Moi znajomi w szkole uważają, że broń jest bardzo niebezpieczna 
i nie powinno się jej posiadać. Ja myślę, że posiadanie broni jest OK, 
jeśli się wie, jak jej używać i tak samo używanie broni jest OK, jeśli 
używa się jej, kiedy trzeba.
 
Gdy po strzelaninie w Sandy Hook idea posiadania broni znalazła 
się pod szczególną krytyką, zdeterminowało to pastora jeszcze 
bardziej do przekazywania umiejętności strzeleckich w swojej ro-
dzinie.

Patrzcie, ten morderca z Sandy Hook zamordował najpierw swoją 
matkę, aby ukraść jej broń, a potem popełnił poważne przestępstwa, 
przewożąc ją i wnosząc na teren szkoły. Zabił kolejne 25 osób, a kie-
dy przestał? Wtedy, gdy nadjechały policyjne wozy. Odebrał sobie 
życie, bo pojawili się dobrzy ludzie z bronią. Karabin w ręku dobrego 
człowieka jest dobry, a karabin w ręku człowieka złego jest zły. Co 
Bóg sądzi o broni? To tylko narzędzie.

Oboje małżonkowie mają pozwolenie na noszenie broni w ukryciu, 
ale dzieci mają dostęp do broni tylko pod ścisłą kontrolą rodziców. 
Broń w moim domu jest niezwykła i atrakcyjna dla moich dzieci 
w tym samym stopniu, co mop w kuchni - mówi John.
 
Pastor mocno wierzy w Drugą Poprawkę do Konstytucji USA ze-
zwalającą na posiadanie broni. Jak zareagowałbym, gdyby rząd 
chciał odebrać mi broń? Wierzę, że jakikolwiek rząd USA, który by 
próbował to zrobić, przestałby być rządem legalnym.
 
Moim pierwszym i bezpośrednim zwierzchnikiem jest Jezus Chry-
stus. Gdybyś powiedział, że Jezus przyszedł i każe oddać mi broń, to 
pod warunkiem, że byłby to rzeczywiście Jezus, oddałbym ją, ponie-
waż to Jemu jestem winien posłuszeństwo w pierwszej kolejności. 
Jezus tak jednak nie mówi. Mówi raczej „John, nosisz w sobie podo-
bieństwo Boga, więc chroń je. Chroń je w mądry sposób”. Uważam, że 
broń palna jest dziś najlepszym na taką ochronę sposobem.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2738052/Pastor-John-Correia-teaches-flock-sho-

ot-automatic-assault-rifles-spread-word-Lord.html

https://www.youtube.com/watch?v=LNXf1DS7Ym0

streszczenie i tłumaczenie Paweł Machała

PasToR 
z kaRaBineM

kadr z filmu „Gun of a Preacher Man: evangelical Pastor says Jesus Justifies Firearms”, reż. dave cruz
źródło: Barcroft TV (https://www.youtube.com/watch?v=zV1nondz5PM) 
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P rzyjęło się powszechnie uważać, 
że ludzie mądrzy, wykształceni i 
usytuowani stanowią elitę naro-

du. Szczególną estymą w tym względzie 
obdarza się obecnie profesorów wyż-
szych uczelni. Warto zbadać ten pogląd 
w świetle biblijnej relacji o narodzie ży-
dowskim z czasów Jezusa.

Zdefiniujmy na wstępie pojęcie elity na-
rodu. Nie chodzi o ludzi najbogatszych 
czy najlepiej urodzonych. Nie chodzi też o 
osoby aktualnie sprawujące nad narodem 
władzę - Hans Frank czy Bolesław Bierut 
mieli władzę nad Polakami, ale trudno za-
liczyć ich w poczet naszej elity. Intuicyjnie 
oczekujemy od elity wpływu na los narodu 
z właściwych motywacji - z troski o jego 
dobro. W tym znaczeniu używa się niekie-
dy pojęcia elita rycerska. Ludzie ci mają 
więc wyróżniać się mądrością, prawością 
charakteru, stawianiem dobra wspólnego 
ponad własne oraz zdolnością i odwagą do 
podejmowania decyzji za innych.

W sytuacji upadku autorytetu polskich 
polityków, duchownych, o dowódcach 
wojskowych nawet nie wspomnę, naród 
gorączkowo szuka kandydatów na elity 
rycerskie. Stosunkowo mało skompromito-
waną grupą wydają się „ludzie nauki”. Do-
brze tę tendencję odczytało Prawo i Spra-
wiedliwość, otaczając się wianuszkiem 
profesorów. Czy możemy jednak zaufać 
polskim profesorom?

Po pierwsze, większość z nich „naukę” 
uprawiała już za komuny. A nawet dziecko 
wiedziało wtedy, że karierę robi się w tym 
systemie nie dzięki walorom rzeczywi-
stym…

Po drugie, III RP nawet w symbolicznym 
stopniu nie oczyściła się z „naukowego” 
dziedzictwa PRL. Co więcej, centralny sys-
tem grantów uczynił naukowców jeszcze 
bardziej zależnymi od władzy i „układów”. 
Nic więc dziwnego, że nie tylko etos ryce-
rza, ale nawet odważne szukanie prawdy 
jest w tym środowisku wartością niezmier-
nie rzadką.

Po trzecie, cywilizacja Zachodu weszła w 
okres terroru poprawności politycznej 
oraz dogmatu naturalizmu. Każdy nauko-

wiec zdaje sobie doskonale sprawę z tego, 
że odwołując się do Boga, prawdy objawio-
nej w Biblii lub wypowiadając swoje zdanie 
pod prąd lewackiej ideologii, ogranicza lub 
kończy swoją karierę.

Biorąc pod uwagę tylko te trzy przesłanki, 
należy się spodziewać, że wśród naukow-
ców niełatwo znajdzie się kandydatów na 
rycerzy… Raczej na klakierów władzy lub 
co najwyżej „tajnych wyznawców” Prawdy. 
Do nich chciałbym zaadresować refleksję 
nad smutnym casusem Nikodema.

A był człowiek z faryzeuszów imieniem Ni-
kodem, dostojnik żydowski.
Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: 
Mistrzu! Wiemy, że przyszedłeś od Boga 
jako nauczyciel; nikt bowiem takich cudów 
czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby 
Bóg z nim nie był. Odpowiadając Jezus, rzekł 
mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli 
się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć 
Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże 
się może człowiek narodzić, gdy jest stary? 
Czyż może powtórnie wejść do łona matki 
swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Za-
prawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto 
nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść 
do Królestwa Bożego. Co się narodziło z cia-
ła, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, 
duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedzia-
łem: Musicie się na nowo narodzić. Wiatr 
wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale 
nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak 
jest z każdym, kto się narodził z Ducha. Od-
powiedział Nikodem i rzekł do niego: Jakże 
to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł 
mu: Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego 
nie wiesz? Jan. 3:1-10

Profesor tamtych czasów, Nikodem, nie 
miał wątpliwości, że Jezus przyszedł od 
Boga. Nie miał jednak odwagi, by udać się 
do Niego jawnie, w dzień. Wiedział dosko-
nale, jakie opinie na temat Jezusa panują w 
jerozolimskim PAN-ie i wolał się nie nara-
żać. Przyszedł więc w ukryciu, nocą. Przy 
okazji konwersacji z Jezusem dowiedział 
się jeszcze jednej ciekawej rzeczy o sobie - 
jego tytuł, pozycja, wiedza, kultura nie dają 
mu wystarczającego mandatu do bycia 
prawdziwym nauczycielem narodu. Jeśli 
ktoś nie umie jasno wskazać autentycznej 
duchowej rzeczywistości, nie umie wska-

zać maluczkim drogi do zbawienia, to po-
mimo całej swojej wiedzy na inne tematy, 
nie posiada dostatecznych kwalifikacji, by 
być elitą narodu. Może być co najwyżej elit-
ką, która prowadzi naród szeroką drogą do 
zatracenia.

Prof. Nikodem pojawia się ponownie w 
narracji biblijnej, tym razem już w sytuacji 
publicznej, w debacie ze swoimi kolegami 
po fachu. Oto Jezus staje się coraz więk-
szym problemem dla autorytetów Izraela. 
W polemice z Nim postanawiają sięgnąć do 
rozstrzygnięć siłowych i nasyłają na niego 
policję. Niestety, sprawy się komplikują:

Przyszli tedy słudzy do arcykapłanów i fa-
ryzeuszów, którzy ich zapytali: Dlaczego nie 
przyprowadziliście go? Słudzy odpowiedzie-
li: Nigdy jeszcze człowiek tak nie przema-
wiał, jak ten człowiek mówi. Wtedy odpo-
wiedzieli im faryzeusze: Czy i wy daliście 
się zwieść?
Czy kto z przełożonych lub z faryzeuszów 
uwierzył w niego? Tylko ten motłoch, któ-
ry nie zna zakonu, jest przeklęty. Rzekł do 
nich Nikodem, ten, który przyszedł przed-
tem do niego, jeden z ich grona:
Czyż zakon nasz sądzi człowieka, jeżeli go 
wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni?
Odpowiadając mu, rzekli: 
Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj Pisma i do-
wiedz się, że prorok nie z Galilei się wy-
wodzi.
I rozeszli się, każdy do domu swego. 
Jan. 7:45-53

Dowódcy straży świątynnej, zamiast aresz-
tować Jezusa, składają świadectwo o Jego 
wyjątkowości. To musiało zaboleć autory-
tety! W odpowiedzi sięgają po stare, wy-
próbowane metody - dyskredytację prze-
ciwnika i jego zwolenników (jego nauka 
to zwodzenie niewarte naukowej analizy; 
wyznawcy to zacofany motłoch) oraz po-
wagę autorytetów (czy kto z profesorów…). 
Nikodem wiedział, że teraz powinien się 
odezwać, że dalsze milczenie w sprawie 
Prawdy dyskwalifikuje go jako jej obrońcę. 
Całe jego dotychczasowe życie było realiza-
cją doktryny „tisze jediesz, dalsze budiesz”. 
Ale teraz nadszedł czas na działanie! Zbie-
rając w sobie wszystkie nieliczne pokłady 
odwagi, zabiera głos i jasno staje w obro-
nie… procedur. Tu jednak czeka go zimny 

kTo JesT eliTĄ? 
inTelekTualiŚci?

Paweł chojecki
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B ombardowani jesteśmy ostatnio 
w Polsce wciąż nowymi wieścia-
mi z frontu walki o ekumenizm. 

Kolejne alianse, koncerty i eventy to 
wywieszanie białej flagi i przyjmowanie 
rzymskich doktryn jako akceptowal-
nych, a niekiedy nawet jako własnych. 
Rzym też jakby zmiękł i z dobrodusz-
nością godną matki wszelkich religii 
pochyla się nad zagubionymi owcami, 
mamrocząc zaklęcie o jednym pasterzu 
i jednej owczarni. 

Ma ruch ekumeniczny i swoich proroków. 
Od jednego z nich, luteranina (a jakże!), 
wyszło pojęcie „jedności w różnorodności”, 
określające postawę akceptowania u do-
mniemanych braci w wierze doktrynalnych 
różnic. Jest w tym pojęciu iście złowieszcza 
mieszanina prawdy z kłamstwem. Choć bo-
wiem Pismo wzywa do akceptowania róż-
nic u słabszych, niedojrzałych braci, to jed-
nocześnie braterstwo w Biblii oparte jest 
na wierze w ewangelię o zbawieniu jedynie 
na podstawie zaufania Jezusowi Chrystuso-
wi, który zbawienie ofiarowuje wyłącznie 
ze swojej łaski. Nazywanie bratem osoby, 
która wierzy w rzymskie dogmaty, jest za-
tem odrzuceniem podstawowych prawd, 
które Bóg jasno objawił w swoim Słowie. 
Tymczasem obecna soteriologia Rzymu tak 
różni się od biblijnej, jak trydencka msza 
od zebrania wierzących w pierwszym wie-
ku. I pomyśleć, że Paweł apostoł radził tym, 
którzy chcieli dodać do wiary w Jezusa je-
den tylko ruch noża, aby odcięli sobie i całe 
przyrodzenie (Gal 5:12). Jaką radę od Paw-
ła usłyszałby teolog katolicki dzisiaj – aż 
strach pomyśleć.

Skąd zatem takie parcie na ekumenizm 
wśród wyznających Jezusa między Odrą a 
Bugiem? Między innymi z duchowej ślepo-
ty i bezbożnej naiwności jego propagato-
rów. Co im radzić? Może powinni pójść po 

rozum do głowy albo - jeśli taka podróż wy-
daje się im zbyt daleka - po radę do wierzą-
cych w Jezusa we Włoszech, mieszkających 
tam, gdzie tron ma sam Pontifex Maximus, a 
którzy „trzymają się mocno imienia Jezusa 
i nie zaparli się wiary w Niego” (Obj 2:13). 
Owi bracia (ok. 85% wszystkich włoskich 
chrześcijan ewangelicznych), obyci z impe-
rialnym Kościołem rzymskim, wystosowali 
19 lipca 2014 roku takie oto wezwanie:

W następstwie okrągłego stołu z udziałem 
the Italian Evangelical Alliance, the Federa-
tion of Pentecostal Churches, the Assemblies 
of God in Italy, the Apostolic Church oraz 
the Pentecostal Congregations, jaki miał 
miejsce w Aversea 19 lipca 2014 roku w 
Zielonoświątkowym Kolegium Studiów Reli-
gijnych (the Pentecostal College of Religious 
Sciences), wspomniane wyżej kościoły i or-
ganizacje, zaalarmowane ostatnimi ekume-
nicznymi działaniami ze strony chrześcijan 
ewangelicznych oraz kręgów zielonoświąt-
kowych w odniesieniu do Kościoła rzym-
skokatolickiego i jego obecnego zwierzch-
nika, nie osądzając wiary poszczególnych 
członków tego kościoła, uważają, iż jest 
niezgodne z nauczaniem Pisma twierdzenie, 
że kościół może być pośrednikiem w kwestii 
zbawienia czy też przedstawiać inne osoby 
jako pośredników łaski, ponieważ Boża ła-
ska jest dostępna wyłącznie przez wiarę w 
Jezusa Chrystusa (Ef 2:8) bez udziału po-
średników (1 Tym 2:5).

Uważamy również za niemożliwe do pogo-
dzenia z Pismem istnienie kościoła, którego 
sercem jest państwo polityczne będące spu-
ścizną kościoła „imperialnego”, od którego 
bierze ono swoje tytuły oraz prerogatywy. 
Kościoły chrześcijańskie muszą powstrzy-
mywać się od naśladowania „książąt tego 
świata” i iść za przykładem Jezusa, który 
przyszedł, aby służyć, nie zaś, aby Mu służo-
no (Mk 10:42-45).

Wierzymy również, że to, co w niektórych 
elementach wydaje się podobne do ewan-
gelicznej wiary i duchowości, nie pozwala 
żywić nadziei, że w Kościele rzymskokato-
lickim dokonała się prawdziwa przemia-
na. Z powodu wszystkich teologicznych i 
etycznych różnic te podobieństwa nie mogą 
usprawiedliwić inicjowania ekumenicznych 
kroków wobec Kościoła rzymskokatolickie-
go. 

Wzywamy chrześcijan ewangelicznych w 
kraju i na forum międzynarodowym do sto-
sowania zdrowej biblijnej metody badania 
(1 Jan 4:1) bez popadania w unifikacyjne 
inicjatywy, które są sprzeczne z Pismem, 
oraz do odnowienia swego oddania sprawie 
zaniesienia ewangelii Jezusa Chrystusa do 
całego świata (Mt 28:18-20).

Powyższy tekst, choć napisany formalnym 
i wygładzonym stylem, i tak byłby niedo-
puszczalnie sekciarski dla dużej części 
polskich „ewangelikałów”. Oduczyli się oni 
biblijnej ostrości, a w imię fałszywej jedno-
ści z ziemską potęgą Rzymu na indeks wer-
setów zakazanych wpisali i ten:

Dlatego, mając tę służbę, która nam zosta-
ła poruczona z miłosierdzia, nie upadamy 
na duchu, lecz wyrzekliśmy się tego, co lu-
dzie wstydliwie ukrywają, i nie postępujemy 
przebiegle ani nie fałszujemy Słowa Bożego, 
ale przez składanie dowodu prawdy poleca-
my siebie samych sumieniu wszystkich ludzi 
przed Bogiem. A jeśli nawet ewangelia nasza 
jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, któ-
rzy giną,  w których bóg świata tego zaślepił 
umysły niewierzących, aby im nie świeciło 
światło ewangelii o chwale Chrystusa, który 
jest obrazem Boga. 2 Kor 4:1-4

Oby wszyscy wierzący w Polsce mogli te 
słowa szczerze za Pawłem powtórzyć!

Paweł Machała

RzyM z wŁoskieJ 
PeRsPekTywy

prysznic - warknięcie ze strony „towarzy-
stwa”, że jeszcze słowo, a sam może zostać 
zaliczony w poczet motłochu. Nikodem wie 
doskonale, że Jezus nie pochodzi z Galilei, 
ale z Betlejem, wie, że jego mocni w gębie 
koledzy są zwykłymi ignorantami i mógłby 
to łatwo wykazać. Ale strach i umiłowanie 
profesorskich przywilejów wygrywają. 

Kładzie uszy po sobie i potulnie idzie do 
domu, by dalej w ukryciu „walczyć z syste-
mem”. Jego naukowa intuicja nie prowadzi 
go jednak do oczywistego wniosku, że dzię-
ki takim jak on Zło bezkarnie triumfuje…
Tchórzliwego profesora spotykamy jeszcze 
raz na kartach Biblii. Jest już po wszystkim, 
autorytety wespół z władzą  opanowały za-

grożenie, a Wichrzyciel leży w grobie. Niko-
dem przyniósł umarłemu kadzidło…

Przyszedł też Nikodem, ten, który poprzed-
nio przybył w nocy do Jezusa, niosąc około 
stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. 
Jan. 19:39
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a ustralijska pisarka Bronnie 
Ware, szukając sensu w swoim 
życiu i pracy zawodowej, zdecy-

dowała się na niezwykły krok – podjęła 
się opieki nad osobami umierającymi. 
Mając za sobą wiele rozmów z ludź-
mi, którym zostało kilka tygodni lub 
co najwyżej kilka miesięcy życia, jest 
pod wrażeniem dojrzałych zmian, ja-
kie powoduje perspektywa rychłego 
rozstania się z tym światem. Podobne 
obserwacje miał król Salomon.

Bronnie Ware spisała pięć rzeczy, które jej 
rozmówcy wymieniali, oceniając swoje ży-
cie z perspektywy hospicjum:

1. Szkoda, że nie miałem odwagi żyć 
tak, jak naprawdę chciałem, a nie tak, 
jak inni tego ode mnie chcieli.
2. Żałuję, że tyle pracowałem.
3. Szkoda, że nie miałem odwagi wyra-
zić prawdziwych uczuć.
4. Mogłem więcej czasu poświęcić na 
utrzymanie kontaktu z przyjaciółmi.
5. Żałuję, że nie pozwoliłem sobie być 
szczęśliwszym.

(więcej tu: http://tiny.pl/q3qbx, po pol-
sku: http://tiny.pl/q3qbm)

Kiedy jesteśmy młodzi, zdrowi i silni, ule-
gamy iluzji, że stan ten będzie trwał wiecz-
nie i wszystko zdążymy jeszcze zrobić. 
Gdy budzimy się w realnym świecie - bli-
skości śmierci, bezpowrotnej utraty zdro-
wia, swobody ruchów, siły itp., na wiele 
zmian w życiu jest już za późno. Dociera 
do nas świadomość zmarnowanego czasu, 
odkładania na później rzeczy naprawdę 
ważnych czy wymieniania czasu z bliskimi 
i przyjaciółmi na pracę lub inne „obowiąz-
ki”. Warto więc od czasu do czasu spojrzeć 
na nasze życie z perspektywy jego kresu. 
Może zauważymy potrzebę niezbędnych 
korekt?

Król Salomon przejmująco, aczkolwiek re-
alistycznie, opisuje starość i nadchodzący 
koniec:

Zanim się zaćmi słońce i światło, księżyc 
i gwiazdy, i znowu powrócą obłoki po desz-
czu, A są to dni, gdy będą drżeć stróże do-
mowi i uginać się silni mężowie, gdy ustaną 
w pracy młynarki, bo ich będzie za mało, 
a wyglądające oknami będą zamglone. Gdy 
zawrą się drzwi na zewnątrz, gdy ścichnie 
łoskot młyna, dojdzie do tonu świergotu 
ptasząt, i wszystkie pieśni brzmieć będą ci-
cho. Gdy nawet pagórka bać się będą i stra-
chy czyhać będą na drodze; gdy drzewo 
migdałowe zakwitnie i szarańcza z trudem 
wlec się będzie, a kapar wyda swój owoc, 
bo człowiek zbliża się do swojego wieczne-
go domu, a płaczący snują się po ulicy. Za-
nim zerwie się srebrny sznur i stłucze zło-
ta czasza, i rozbije się dzban nad zdrojem, 
a pęknięte koło wpadnie do studni. Wróci 
się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś 
wróci do Boga, który go dał. Kazn. 12:2-7

Niezmiernie ciekawy i konkretny jest jego 
wniosek, który z tej sytuacji powinien 
wysnuć każdy człowiek będący jeszcze w 
pełni sił:

Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie 
swojego wieku, zanim nadejdą złe dni 
i zbliżą się lata, o których powiesz: Nie po-
dobają mi się. Kazn. 12:1

Mojżesz podobnie pouczał swoich współ-
czesnych i potomnych:

Życie nasze trwa lat siedemdziesiąt, a gdy 
sił stanie, lat osiemdziesiąt; a to, co się 
ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, 
gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy. Któż 
zna moc gniewu twego? Kto boi się ciebie 
w uniesieniu twoim? Naucz nas liczyć dni 
nasze, abyśmy posiedli mądre serce! 
Ps. 90:10-12

Co więc znaczy to mądre serce czy życie 
dla swego Stwórcy? Podobne pytanie za-
dano kiedyś Jezusowi:

Rzekli więc do niego: Cóż mamy czynić, aby 
wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Je-
zus i rzekł im: To jest dzieło Boże: wierzyć 

w tego, którego On posłał. Jan. 6:28-29

Można zrobić i przeżyć w swoim życiu 
wiele wspaniałych rzeczy, ale jeśli zabrak-
nie w nim tej jednej – zaufania Jezusowi, 
z perspektywy wieczności okaże się ono 
zmarnowane. Ap. Jan stawia sprawę bar-
dzo jasno:

Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w so-
bie świadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu, 
uczynił Go kłamcą, bo nie uwierzył świa-
dectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu. A świa-
dectwo jest takie:  że Bóg dał nam życie 
wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, 
kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna 
Bożego, nie ma też i życia. O tym napisa-
łem do was, którzy wierzycie w imię Syna 
Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie 
wieczne. 1 Jan 5:10-13 (BT)

Wielu ludziom w Polsce wiara w Jezusa 
kojarzy się z religią, nudnymi rytuałami, 
powierzchownością czy wręcz faryzej-
ską obłudą. Jest to prosty skutek wpływu 
religii katolickiej, która wydaje taki wła-
śnie owoc. Jezus przedstawiony w Biblii, 
w którego uwierzyli apostołowie i pierwsi 
chrześcijanie, krańcowo odbiega od reli-
gijnych wyobrażeń. Zrozumiał to świetnie 
ap. Paweł, człowiek na wskroś religijny, 
a wręcz fanatyczny:

Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w cie-
le. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać 
ufność w ciele, to tym bardziej ja:
Obrzezany dnia ósmego, z rodu izrael-
skiego, z pokolenia Beniaminowego, He-
brajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu 
faryzeusz, co do żarliwości prześladowca 
Kościoła, co do sprawiedliwości, opartej na 
zakonie, człowiek bez nagany.
Ale wszystko to, co mi było zyskiem, 
uznałem ze względu na Chrystusa za 
szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko 
uznaję za szkodę wobec doniosłości, 
jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, 
Pana mego, dla którego poniosłem wszel-
kie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, 
żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim, 

Paweł chojecki

Życie z 
PeRsPekTywy 
ŚMieRci
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„R ozpoczynamy nowy cykl artykułów na temat indoktrynacji ateistyczno-e-
wolucjonistycznej w podręcznikach szkolnych. Trochę wbrew ogólnemu 
wyobrażeniu z indoktrynacją taką dzieci spotykają się nie tylko na lek-

cjach biologii przy omawianiu tematu ewolucji, ale praktycznie na każdym innym 
przedmiocie. W kolejnych artykułach przeprowadzimy przegląd podręczników z 
zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum pod tym kątem.

Na początku jednak należy zwrócić uwagę na to, czego w podręcznikach zabrakło, co 
zostało zignorowane. Zazwyczaj zignorowanie ważnego tematu nie wynika z przypad-
ku, lecz ma coś na celu. We współczesnej edukacji takim ignorowanym tematem jest 
oczywiście... Bóg. Dzieci od najmłodszych lat są uczone wizji świata, w którym Bóg jest 
nie tylko nieobecny, ale też zupełnie niepotrzebny. Uczenie teorii ewolucji w szkole to 
tylko jeden ze sposobów umacniania tej wizji przez dawanie fałszywych odpowiedzi 
na pytanie o pochodzenie świata i ludzkości. Wszystko to dzieje się oczywiście pod ha-
słem „neutralności światopoglądowej”, która nie jest neutralna, tylko antychrześcijań-
ska. Młody człowiek opuszczający współczesną szkołę postrzega świat jako działający 
samoistnie mechanizm, w którym ewentualny Bóg to ktoś raczej odległy, ktoś włożony 
w szufladkę z subiektywnymi odczuciami z napisem „religia”, którą dosłownie od święta 
potem otwiera. Robiąc więc wspólnie z dzieckiem lekcje, warto „uzupełnić” podręczniki 
i wskazać Tego, który stworzył świat, który go podtrzymuje (Hebr 1:3), który będąc 
trójosobowy, dał przez to początek wszelkim relacjom między ludźmi i wszelkiej róż-
norodności w przyrodzie. Młody człowiek, wchodząc w coraz bardziej dorosłe życie, 
powinien być nauczony tego, że żyje w Bożym świecie, rządzonym Bożymi regułami.

Tomasz Mróz

„szkoła, która ignoruje Boga, uczy 
dzieci ignorować Boga, a tego nie 
można nazwać neutralnością. To naj-
gorszy rodzaj antagonizmu, gdyż 
stwierdza, że Bóg jest nieważny i nie-
istotny dla ludzkich spraw. To ateizm”. 

Gordon h. clark

„obawiam się, że nasze szkoły wyż-
sze, które Pisma Świętego nie uczą ani 
znajomości takowego do serc mło-
dzieży nie zaszczepiają, niczym in-
nym są jak tylko bramami piekła. Tego 
zaiste nie radzę nikomu, aby dziecko 
swoje do takiej szkoły posyłał, w której 
Pisma Świętego na pierwszym miej-
scu nie uczą. wszystko bowiem, co nie 
czerpie nieustannie swej siły ze sło-
wa Bożego, koniecznie musi zginąć”. 

Pismo do chrześcijańskiej szlachty narodu 
niemieckiego, Marcin luter, 
26 czerwca 1520 r.   

ewolucJonizM w 
PodRęcznikach

nie mając własnej sprawiedliwości, opar-
tej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi 
z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z 
Boga, na podstawie wiary, żeby poznać go 
i doznać mocy zmartwychwstania jego, i 
uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się 
podobnym do niego w jego śmierci, aby tym 
sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie 
jakobym już to osiągnął albo już był do-
skonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, 
ponieważ zostałem pochwycony przez 
Chrystusa Jezusa. Filip. 3:4-12

Gdy ap. Paweł zrozumiał, kim jest Jezus, 
i zdecydował się Mu zaufać, jego życie dia-
metralnie się zmieniło. Odrzucił religijne 
sposoby zasługiwania sobie na przychyl-
ność Boga - uznał je wręcz za szkodzący 
człowiekowi gnój, śmiecie - i całe swoje 
zaufanie złożył w tym, co Jezus zrobił na 
krzyżu: zdobył dla niego sprawiedliwość 
(usprawiedliwienie) w oczach Boga Ojca. 
Dalsze swoje życie na ziemi widzi jako pa-
sjonującą przygodę służenia Jezusowi, do 
którego już na zawsze należy. Starzejąc 
się tu, na ziemi, widząc więdnięcie swo-
jego ciała, nie ma przed oczyma stracone-

go czasu, poczucia zmarnowanych okazji 
i możliwości, ale dostrzega całkiem nową, 
nieporównywalnie lepszą i ciekawszą rze-
czywistość:

Dlatego nie upadamy na duchu: bo choć 
zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to 
jednak ten nasz wewnętrzny odnawia 
się z każdym dniem. Albowiem nieznacz-
ny chwilowy ucisk przynosi nam prze-
ogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, 
którzy nie patrzymy na to, co widzialne, 
ale na to, co niewidzialne; albowiem to, 

co widzialne, jest doczesne, a to, co niewi-
dzialne, jest wieczne. 2 Kor. 4:16-18

Bronnie Ware po latach spędzonych 
z ludźmi odchodzącymi z tego świata tak 
podsumowuje swoje obserwacje:

„Wiele osób dopiero na końcu drogi zda-
ło sobie sprawę z tego, że bycie szczęśli-
wym to wybór. Niestety, za życia za bar-
dzo trzymali się tradycyjnych schematów 
i nawyków. Brak odwagi, by przełamywać 
bariery, rzucił cień na ich emocje i całe ży-
cie. Obawa przed zmianą zmusiła ich, by 
udawali przed innymi, a także przed sa-
mymi sobą, że są szczęśliwi, podczas gdy 
gdzieś głęboko w środku tęsknili do tego, 
by w ich życiu znów pojawiły się szczery 
uśmiech i beztroska”.

Najlepszy czas na decyzję zmiany życia 
jest więc… TERAZ!

BóG 
nieoBecny

Jaka szkoda, 
Że MusiaŁeM czekać do 
TeRaz, kiedy MoJe ciaŁo 
JesT PRzeŻaRTe PRzez 
Raka, ŻeBy nauczyć się, 
Jak TRzeBa Żyć – jeden z 
pacjentów doktora irvina yaloma, ame-
rykańskiego terapeuty, ateisty. cytat 
z jego książki: „Patrząc w słońce. Jak 
przezwyciężyć grozę śmierci”.
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P odręczniki do historii dla szkoły 
podstawowej i gimnazjum zaczynają 
się od przedstawienia początków hi-

storii ludzkości. Najczęściej spotkamy tam 
ilustracje ludzi ubranych w skóry, żyjących 
w jaskiniach oraz przykłady malowideł 
naskalnych – reprodukcje tych malowideł 
znajdziemy także w podręcznikach do pla-
styki jako przykłady sztuki prymitywnych 
ludzi. Niezgodnością takiego obrazu po-
czątków ludzkości z zapisem biblijnym zaj-

miemy się przy omawianiu historii. Tym-
czasem pozostańmy przy malowidłach. 
Przykładem mogą być słynne malowidła 
i ryty z jaskini Chauveta we Francji, które 
przedstawiają lwy, konie, mamuty, noso-
rożce,  jelenie, renifery, bizony, motyle. Ob-

razy te nie są jednak prymitywne ani jeśli 
chodzi o ich wygląd, ani jeśli chodzi o za-
stosowane tam techniki malarskie, wśród 
których znajdziemy perspektywę, wieloto-
nalność, cieniowanie w celu uzyskania gra-
dacji dla oddania wyglądu sierści zwierzę-
cia, syntezę kształtu na poziomie kubizmu.
To i inne znaleziska, przy braku znalezisk z 
prymitywną wcześniejszą sztuką, jasno po-
kazują, że nie rozwijała się ona ewolucyj-

nie i liniowo przez setki czy tysiące poko-
leń, ale najwcześniejsza sztuka jest od razu 
zaawansowana, a umiejętności artystyczne 
ówczesnych ludzi  jakościowo nie różniły 
się fundamentalnie od naszych.

Bardzo podobne malowidła  znaleziono też 
w Hiszpanii (jaskinia Altamira) oraz w In-
donezji (wyspa Sulawesi). Do czasu odkryć 
malowideł w Indonezji ewolucjoniści tak 
nagłe pojawienie się sztuki tłumaczyli tym, 
iż po opuszczeniu kolebki ludzkości (czyli 
Afryki) ludzie w trakcie zmagań z neander-
talczykami przeszli na wyższy poziom roz-
woju kultury. Obecnie uważają, że umiejęt-
ność tworzenia sztuki była ludziom znana 
już przed opuszczeniem Afryki.

Jak znaleziska te mają się jednak do zapisu 
biblijnego? Czy postęp w dziedzinie sztuki 
i techniki opisany w Biblii jest powolny, 
czy raczej bardzo szybki? W Księdze Ro-
dzaju czytamy: „[…] imię brata jego było 
Jubal, który był praojcem wszystkich gra-
jących na cytrze i na flecie. Również i Sylla 
urodziła Tubalkaina, który wykuwał wszel-
kie narzędzia z miedzi i żelaza” (Rdz. 4:21-
22). Jubal należał do dziewiąte-
go pokolenia po Adamie. Jest to 
pierwsza wzmianka o sztuce i 
technice w Biblii i nie wyklucza 
ona możliwości pojawiania się 
sztuki jeszcze wcześniej. Skoro 
już na pewno w dziewiątym po-
koleniu ludzie zajmowali się mu-
zyką oraz wyrobami hutniczy-
mi, nie należy się dziwić, iż nie 
znajdujemy „form pośrednich” w 
sztuce.

Jednak to wcale nie historia 
rozwoju sztuki jest najwięk-
szym wyzwaniem dla ewo-
lucjonistycznego poglądu na 
rozwój ludzkości, a raczej 
sztuka jako taka! Jak bowiem 
na gruncie ateizmu i ewolucjo-
nizmu można wytłumaczyć chęć 
wyrażania się ludzi przy pomocy 
obrazów czy muzyki? Skąd choć-
by teoretycznie w umysłach ludzi zagościły 
takie pojęcia, jak piękno, harmonia, ład? 
Dlaczego przy pomocy zmysłów wzroku, 
słuchu, smaku czy dotyku możemy wręcz 
się czymś zachwycić, a nie tylko odczuć 
jakieś impulsy? (Izaj. 45:18-19) Dlaczego 
widok piękna w przyrodzie, na obrazach 
czy słuchanie muzyki skłania nas do od-
czuć i refleksji wręcz duchowych? Dlaczego 
większość otaczającego nas świata wydaje 

nam się piękna, harmonijna, przyjemna dla 
wszelkich zmysłów? Dlaczego potrafimy 
zachwycić się widokiem gwiazd i zacho-
du słońca, czego nie spotkamy u innych 
naszych rzekomych „ewolucyjnych przod-
ków”?

Ateistyczny światopogląd będzie szu-
kał odpowiedzi na te pytania w budowie 
i złożoności mózgu, wpływie kultury czy 
dostosowaniu się ludzi do otoczenia na 
drodze ewolucyjnych zmian. Biblia udzie-
la jednak zupełnie innych odpowiedzi i 
stwierdza, że Bóg stworzył świat tak, aby 
on wyrażał Jego atrybuty – wielkość, po-
tęgę, bóstwo, dobroć, hojność i wiele in-
nych. Człowiek stworzony na obraz Boga 
tym samym może zauważyć te cechy Boga 
poprzez obserwację fizycznego stworze-
nia (Rzym. 1:20). Bóg na końcu procesu 
stwarzania także spogląda na swoje dzieło 
i stwierdza, że jest ono „bardzo dobre”. Po-
strzeganie piękna (niezależnie od tego, czy 
znajdujemy je w przyrodzie, czy w dziełach 
ludzkich) zostało niejako w nas wbudowa-
ne. Pojawienie się sztuki nie jest więc skut-
kiem ewolucyjno-kulturalnego procesu za-

chodzącego w materii (bo czym innym, jak 
nie tylko materią, jest dla konsekwentnego 
ateisty człowiek), lecz raczej logicznym 
skutkiem tego, że zostaliśmy stworzeni na 
obraz Boga.
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fot. „historia sztuki wybrane zagadnienia”, nowa era

szTuka 
Bez sTwóRcy

Autor artykułu odniósł się krytycznie do pewnych treści 
w dominującej obecnie interpretacji naukowej zawartych 
m.in. w omawianych podręcznikach.
Podobne treści znajdują się w podręcznikach innych wydaw-
nictw, co wynika z zaleceń MEN.

fot. malowidła z jaskini chauveta

fot. „historia wokół nas”, wsiP

ewolucJonizM w 
PodRęcznikach
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Które żaby są takie same?

Które z czterech zwierząt nie pasuje 
do pozostałych i dlaczego? 

1. rekin, pstrąg, wieloryb, miecznik
2. krowa, borsuk, koń, koza
3. krokodyl, żółw, żaba, iguana
4. orzeł, struś, łabędź, mewa
5. wiewiórka, szympans, goryl, orangutan
6. kangur, koala, lis, walabia
7. pchła, karaluch, pająk, ćma
8. pies, chomik, jeż, kot
9. łosoś, ośmiornica, dorsz, tuńczyk 
10. żaba, kurczak, motyl, mysz
11. foka, mors, bóbr, kret
12. wróbel, gil, nietoperz, rudzik 

Skamieniałości pokazują, że niegdyś w okolicach bieguna 
północnego, gdzie obecnie jest tylko śnieg i lód, znajdo-

wała się rafa koralowa. W przeszłości musiało być tam 
znacznie cieplej.

W dawnych czasach istniały ogromne zwierzęta i rośliny, a miejsca, 
które dziś pokryte są śniegiem i lodem, porastały bujne lasy.

W 1912 roku Sir Artur Conan Doyle napisał 
książkę „Świat zaginiony”. Opisywał w 
niej historię badaczy, którzy w Ameryce Po-

łudniowej odkryli „zaginiony świat”, miejsce, 
gdzie żyły dinozaury i inne wymarłe już stworzenia. 

Oczywiście była to jedynie wymyślona historia, jednak faktycznie 
w przeszłości Ziemia wyglądała zupełnie inaczej. Skamieniałości odkrywają przed nami obraz 

świata zielonego, wilgotnego, przepełnionego roślinami i zwierzętami. Ogromne drzewa i inne 
rośliny rosły w pobliżu biegunów, a w miejscu dzisiejszych pustyń znajdowały się jeziora i rzeki.

Co stało się z tym zaginionym światem? 
Kreacjoniści uważają, że potop z czasów Noego poprzedzał epo-

kę lodowcową, po której klimat stał się taki, jaki jest obecnie.

Tytuł oryginału: Our WOrlD
Oryginalna gazetka kreacjonistyczna dla dzieci 

wydawana jest raz na kwartał przez 
Creation resources Trust
Kontakt: www.crt.org.uk

Email: info@crt.org.uk
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OGrOmNE  OWADY świadczą o tym, 
że w przeszłości 

mierzyły one na-
wet 75 cm!

Większość karalu-
chów nie ma więcej niż 

4 cm długości, natomiast 
niektóre skamieniałe kara-

luchy mierzyły 9 cm. Jest wiele 
innych przykładów ogromnych 

skamieniałych owadów, co wska-
zuje na to, że żyły one w odmiennym 

świecie.

 rZEKI  NA 
puSTYNIAChBiblia mówi nam, że 

przed potopem ludzie 
zwykle żyli ponad 
900 lat. W Księdze 
Rodzaju dokładnie 
zapisany jest wiek 
ludzi, począwszy 
od Adama, który żył 
930 lat. Najstarszym człowiekiem był 
Metuszelah - żył 969 lat!  Czy naprawdę ludzie 
żyli tak długo? Niektórzy są zwolennikami teorii, 
że wiek pierwszych bohaterów biblijnych nie 
jest podany w latach, tylko w miesiącach; kiedy 
jednak studiujemy biblijne zapisy, widzimy, że ta 
koncepcja musi być błędna. Dla przykładu, Księga 
Rodzaju rozdział 5 informuje nas, że kiedy Adam 
miał 130 lat, urodził się mu trzeci syn Set. Jeśli 
lata byłyby miesiącami, od stworzenia Adama 
upłynęłoby zaledwie 11 lat, a przecież wiadomo, 
że kiedy Kain zabił Abla, obaj byli już dorośli. Set 
zaś urodził się po śmierci Abla.
Po potopie życie ludzi stawało się coraz krótsze, aż 
średnio długość życia wyniosła około 70 lat. Przed 
potopem na świecie musiało być coś, co umożliwiało 
ludziom dłuższe życie; wszystko zmieniło się, kiedy 
Noe i jego rodzina opuścili arkę.

rOZWIĄZANIE ZAGADEK:
Takie same są żaby: nr 3 i nr 8.
Niepasujące zwierzęta: 1) wieloryb - nie jest rybą; 2) borsuk - nie jest zwie-
rzęciem gospodarskim; 3) żaba - nie jest gadem; 4) struś - nie potrafi latać; 
5) wiewiórka - nie jest małpą; 6) lis - nie jest torbaczem; 7) pająk - nie jest 
owadem; 8) jeż - nie jest zwierzęciem domowym; 9) ośmiornica - nie jest rybą; 
10) mysz - nie składa jaj; 11) kret - mieszka pod ziemią; 12) nietoperz - nie 
jest ptakiem.

Większość żyjących owadów jest 
dość mała, jednak skamieniało-
ści pokazują, że wiele z nich 
miało gigantyczne rozmia-
ry. Największe dziś żyją-
ce ważki mierzą 10 cm 
(mierząc rozpiętość 
skrzydeł), większość 
z nich jest jed-
nak mniejsza. 
S k a m i e -
niałości  

Pustynia Sahara w Afryce zajmuje powierzchnię 
9000 km2 – jest tak duża, jak kontynentalna część 

Stanów Zjednoczonych. Jest to bardzo suche i gorące 
miejsce, gdzie pada niewiele deszczu, a temperatura 
może osiągać 57 oC. Jednak tysiące lat temu było to 
bardzo wilgotne miejsce. Setki malowideł naskalnych 
namalowanych przez ludzi ówcześnie żyjących, a tak-
że skamieniałości pokazują, że słonie, nosorożce, hi-
popotamy, krokodyle oraz różne rodzaje dinozaurów 
zamieszkiwały tereny dzisiejszej pustyni. Znajdowa-
ła się tam bujna roślinność, lasy, ogromne rzeki oraz 
jeziora wypełnione wieloma gatunkami ryb. Gdzie 
obecnie jest tylko piasek, wcześniej były bagna i 
zielone pastwiska. Rolnicy hodowali owce i uprawia-
li kukurydzę. Inne pustynie, między innymi Kalahari i 
Namib, w przeszłości również były terenami bardziej 
wilgotnymi. 
Dlaczego te miejsca stały się pustyniami? Biblia mówi 
nam, że w czasach Noego cała ziemia była pokryta 
wodą przez ponad rok. Po potopie, gdy wody opa-
dły, Ziemia powoli stawała się coraz bardziej sucha, 
a pogoda ulegała przekształceniom. Na obszarach 
takich jak Sahara padało coraz mniej deszczu, więc 
rzeki i jeziora wysychały. Dziś żyją tam jedynie rośliny 
i zwierzęta, które potrafią przetrwać żar i posuchę. 
Nie ma hipopotamów czy krokodyli i prawie wcale 
nie ma drzew i roślin z wyjątkiem tych wokół oaz. 
Jak zawsze historie biblijne pasują do faktów!

ZYjAC  pONAD  
900  lAT
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prZYrODNICZE NOTATKI 
GEOffA ChApmANA 

ludzie wydobywają węgiel od wieków. Wciąż 
uważa się, że jest go wystarczająco dużo, nawet 
na kolejne 130 lat. Większość z nas wie, że węgiel 
powstał z drzew zagrzebanych w ziemi. Gdyby 
dzisiaj wszystkie lasy na ziemi zostały zagrzeba-
ne, utworzyłyby jedynie ułamek zasobów świa-
towego węgla. Skąd wzięło się tyle drzew, aby 
powstały ogromne złoża węgla znajdowane na 
całym świecie? Jak zmieniły się w węgiel?

Wielu naukowców uważa, że węgiel formował się 
bardzo powoli z drzew tonących w bagnach. Ich 
zdaniem przez miliony lat wyrastały kolejne lasy, a 
proces powtarzał się, powodując powstanie kolejnych 
warstw węgla. Wiele dowodów świadczy jednak o 
tym, że warstwy węgla uformowały się bardzo szyb-
ko. Powstały one z potężnych lasów, które przed po-
topem porastały całą ziemię. Skamieliny liści i drzew 
oraz bogate pokłady węgla były znajdowane nawet 
w pobliżu biegunów. W 1985 roku na wyspie Axel 
Heiberg w Kanadzie zostały odkryte szczątki ogrom-
nego lasu sekwojowego. Dziś jedyne rosnące tam 
rośliny drzewiaste to wysokie na kilka centymetrów 
wierzby karłowate. Znaleziono tam również skamie-

niałe aligatory i żółwie. Wody potopu poprzewraca-
ły drzewa, niosąc je na duże odległości. Kiedy zostały 
pogrzebane, w odpowiednich warunkach temperatu-
ry i ciśnienia zamieniły się w węgiel.
Miliony lat nie są potrzebne, żeby powstał węgiel. 
W warunkach laboratoryjnych naukowcy zamieniają 
materiał roślinny w węgiel w kilka tygodni. 
 

Kaktusy są roślinami tak zaprojektowanymi, aby mogły 
przetrwać żar i suszę. 
Niektóre pustynne kaktusy dorastają do 20 m wysokości, 
inne zaś mają 1 cm albo mniej. Zamiast liści, które mo-
głyby tracić wilgoć w gorącym słońcu, mają ostre igły. 
Niektóre igły kaktusów osiągają 15 cm długości. Chronią 
one roślinę przed zwierzętami, które mogłyby ją zjeść. 
Łodygi kaktusa są bardzo 

grube i wypełnione gąbczastą tkan-
ką. Działają jak komora do przechowywania wody 

oraz transportują wodę do korzeni. Zdarzało się, że ludzie rato-
wali się przed śmiercią na pustyni, pijąc płyn zmagazynowany w 
kaktusie. Wszystkie kaktusy mają rozległe systemy korzeniowe, które 
pozwalają im absorbować każdą odrobinę wilgoci i minerałów z 
ziemi. Kaktusy wykształcają bardzo piękne kwiaty. Wiele z nich 
zapylają pszczoły, kolibry, a nawet nietoperze, które w zamian 
wynagradzane są nektarem wytwarzanym przez kaktusy. 
Ewolucjoniści uważają, że kaktusy wyewoluowały z innego rodza-
ju roślin. Najstarsza skamieniałość kaktusa z rodzaju opuncja po-
kazuje, że kiedyś kaktusy te wyglądały tak samo, jak występują-
ce dzisiaj. Dlaczego więc nie uznać, że  Bóg od początku stworzył 
je takimi, jakimi są dziś?

Górnicy często odkrywają skamieniałe pnie drzew 
stojące pionowo poprzez nawet 13 m węgla i skał. 
Wiele z nich nie ma korzeni, co jest dowodem na to, 
że nie wyrosły tam, gdzie zostały znalezione. Gdyby 
warstwy formowały się powoli przez miliony lat, pnie 
zgniłyby na długo przed zagrzebaniem.
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KrET WOrKOWATy
Kret workowaty został odkryty dopiero 100 lat temu. To nie-
zwykłe zwierzę występuje jedynie w Australii, gdzie większość 
swojego życia spędza zagrzebane kilkanaście centymetrów 
pod ziemią. Zwierzęta te są wyposażone w specjalne cechy 
umożliwiające im rycie w ziemi. Mają głowę o stożkowatym 
kształcie oraz skórzastą „tarczę” zabezpieczającą nos. Na ich 
przednich łapach znajdują się dwa duże płaskie pazury do 
kopania tuneli. Tylne łapy są płaskie i służą do wypychania 
rozkopanej gleby. Krety workowate nie opuszczają tuneli – kie-
dy poruszają się do przodu, gleba i piasek wypełniają nory. 
Zwierzęta te są ślepe, ich oczy pokryte są skórą. Nie muszą wi-
dzieć pod ziemią, a gdyby miały normalne oczy, piasek i gleba 
uszkadzałyby je. Nie mają również widocznych uszu, a jedynie 
dwa małe otwory ukryte w futrze. Jak wszystkie torbacze, małe 
kreciki workowate rodzą się zaledwie częściowo rozwinięte. 
Spędzają czas w torbie swojej mamy do momentu osiągnięcia 
dojrzałości wystarczającej do zadbania o siebie. Inaczej niż 
u większości torbaczy, torby kretów workowatych skierowane 
są do tyłu. Zapobiega to przedostawaniu się piasku do we-
wnątrz, gdy zwierzęta kopią w ziemi. Ewolucjoniści uważają, że 
ich skierowane do tyłu torby powstały z toreb skierowanych do 
przodu, jak jednak mogło się to stać stopniowo?

ZAGINIONy ŚWIAT – NOWy ŚWIAT
Zaginiony świat, jaki istniał przed potopem, był inny od tego, który znamy. Tamten świat został zniszczony 
przez potop, ponieważ nieprawość ludzi sprowadziła na nich gniew Boga. Jednak chociaż po potopie świat 
się zmienił, wciąż jest niezwykłym miejscem do życia. Bóg obiecał: dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną 
siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc (I Mojż. 8:22) i dał tęczę na znak, że 
dotrzyma słowa. 
Biblia mówi nam, że świat, w którym żyjemy, nie jest już doskonały. Bóg stworzył 
nas, żebyśmy żyli w bliskiej relacji z Nim, ale złe rzeczy, których się dopusz-
czamy, oddzielają nas od Niego, a bez Boga jesteśmy zgubieni. Jezus, Boży 
Syn, przyszedł na ziemię, aby szukać i zbawić to, co zginęło (Łuk. 19:10)
Przez swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie Jezus pozwolił nam 
odnaleźć drogę do Boga. Bóg obiecał stworzenie w przyszłości nowe-
go świata, w którym wszystko, co niszczy nasz świat, zniknie. Biblia opi-
suje to w ten sposób: i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani 
mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły (Obj. 21:4). 
Jezus będzie panował jako Król na zawsze! 
Jeśli chcemy być częścią nowego świata, musimy zwrócić się do Jezusa, 
by nas zbawił. 

DZIWNE  I  CuDOWNE
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Małgorzata Gazda

PRzeszkoda dla 
koRzysTnych MuTacJi

e wolucjoniści głoszą, że każdy or-
ganizm żywy powstał w procesie 
ewolucji od jakiegoś pierwotnego 

organizmu jednokomórkowego. Rozwój 
ten według neodarwinistów odbywa się 
dzięki istnieniu dziedzicznej zmienności i 
działaniu doboru naturalnego. Podstawą 
dziedzicznej zmienności są mutacje – ko-
rzystne, niekorzystne i neutralne – zacho-
dzące w materiale genetycznym. Spośród 
tych trzech dla koncepcji ewolucjonistycz-
nej najważniejsze są oczywiście mutacje 
korzystne – one bowiem mają odpowiadać 
za pojawianie się coraz lepszych przystoso-
wań.

Krytycy teorii ewolucji zwracają jednak 
uwagę na to, że korzystnych mutacji wła-
ściwie się nie obserwuje lub obserwuje się 
bardzo rzadko – jeśli za korzystną uznać 
mutację wywołującą anemię sierpowatą, 
która chroni przed śmiercią z powodu ma-
larii, czy mutacje powodujące odporność 
bakterii na niektóre substancje chemiczne.
[1] W jednym z takich krytycznych artyku-
łów autorzy zwrócili uwagę na pewną ce-
chę większych genomów, która podkopuje 
wiarygodność mechanizmu mutacje + do-
bór naturalny jako mechanizmu twórczego 
ulepszania genomów. Autorzy tego artyku-
łu zajęli się mianowicie problemem, w jaki 
sposób istnienie nakładających się (zacho-
dzących na siebie) kodów genetycznych 
wpływa na prawdopodobieństwo zajścia 
korzystnej mutacji.[2]

Pojęcie kodu genetycznego odnosi się do 
zależności pomiędzy sekwencją nukleoty-
dów w DNA a pojawianiem się określonych 
skutków biologicznych. Na przykład w po-
wszechnie znanym trójkowym kodzie ge-
netycznym, za którego pomocą kodowane 
są białka, pewne sekwencje DNA ulegają 
przepisaniu na cząsteczki pośredniczące 
(mRNA), a następnie „odczytywane” są w 
ten sposób, że trzy nukleotydy (stanowiące 
tryplet, kodon) oznaczają instrukcję wsta-
wienia jednego określonego aminokwasu. 
Odczytywanie trypletów zgodnie z kolej-
nością ich ułożenia w sekwencji nukleoty-
dów prowadzi do realizowania instrukcji 
dotyczących łączenia aminokwasów w pra-
widłowej kolejności, warunkującej prawi-
dłowe funkcjonowanie białek. Okazuje się 
jednak, że nie jest to jedyny kod genetyczny 
i nie jest to jedyny poziom zapisanej infor-
macji genetycznej.

Na przykład istnieje również kod, w którym 

równolegle do kodu trójkowego (kodujące-
go instrukcje co do kolejności łączenia ami-
nokwasów w białkach) zapisana jest inna 
informacja (w tych samych sekwencjach 
nukleotydów, jednak czytanych w inny 
sposób). Chodzi tutaj o kod, w którym zapi-
sana jest informacja o występowaniu pauz 
w translacji, co ma znaczenie dla tworzenia 
właściwej struktury przestrzennej białek, 
zapewniającej ich funkcjonalność.[3]

Co ciekawe, część fragmentów DNA, które 
gdy są odczytywane z jednej nici, zawierają 
zakodowaną informację na temat kolejno-
ści łączenia aminokwasów w białkach, po-
siada również biologiczne znaczenie, gdy 
są odczytywane z drugiej nici – jako tzw. 
antysensowne transkrypty.[4]

W 1980 roku odkryto także pewien inny 
wzorzec sekwencji, który odpowiada za 
uporządkowane zwijanie (upakowywanie) 
nici DNA. Nazwano go kodem chromaty-
nowym. Chodzi o periodyczne sekwencje 
wyznaczające miejsca, w których do DNA 
przyłączają się białka histonowe, na które 
DNA nawija się, co wpływa na jego ściślej-
sze upakowanie w komórce (białka te wraz 
z nawiniętymi odcinkami DNA to tzw. nu-
kleosomy).[5]

DNA zawiera również informacje jeszcze 
innego typu, np. dotyczące procesu splicin-
gu genów, regulacji transkrypcji, wyzna-
czania miejsc wiązania kohezyn. Autorzy 
artykułu przedstawili swoją propozycję 
wyodrębnienia aż szesnastu różnych ko-
dów genetycznych odpowiadających róż-
nym poziomom zakodowanej informacji.
[6] Oczywiście nie twierdzą oni, że każdy 
nukleotyd w genomie ma znaczenie dla 
więcej niż jednego kodu. Dopuszczają na-
wet możliwość, że niektóre nukleotydy w 
ogóle nie są brane pod uwagę w żadnym 
kodzie. Nie twierdzą też, że istnieje choćby 
jeden nukleotyd, który brałby udział we 
wszystkich szesnastu kodach.

Dla kwestii prawdopodobieństwa zacho-
dzenia korzystnych mutacji ważne jest to, 
że różne kody genetyczne mogą w mniej-
szym lub większym stopniu wykorzysty-
wać te same odcinki nici DNA. Inaczej mó-
wiąc, występowanie takich a nie innych 
nukleotydów w danym miejscu sekwencji 
może być istotne ze względu na więcej niż 
jeden kod. Jeśli chodzi np. o odcinki DNA 
kodujące aminokwasy w białkach (tzw. ek-
sony stanowiące około 1-2% genomu), to 

objęte są one co najmniej dwoma kodami 
– trójkowym oraz dotyczącym występo-
wania pauz podczas translacji. Część nu-
kleotydów znajdujących się w obrębie ek-
sonów jest istotna również ze względu na 
inne kody, np. kod chromatynowy, ponie-
waż w obrębie eksonów również znajdują 
się miejsca wiązania histonów.

We wspomnianym artykule przedstawiono 
obliczenia pokazujące, jak wielość kodów 
genetycznych – możliwość wykorzystania 
tych samych nukleotydów do kodowa-
nia informacji różnego typu – wpływa na 
prawdopodobieństwo ulepszenia sekwen-
cji DNA w wyniku punktowej mutacji.[7] 
W obliczeniach tych przyjęto założenia, 
które być może zaniżają bądź zawyżają w 
pewnym stopniu konkretny wynik liczbo-
wy, warto jednak zwrócić uwagę na ogólne 
wnioski. Po pierwsze, prawdopodobień-
stwo korzystnej mutacji jest tym mniejsze, 
im większy stopień optymalności wykazuje 
aktualna sekwencja. Po drugie zaś, praw-
dopodobieństwo korzystnej mutacji jest 
tym mniejsze, im więcej kodów współdzieli 
daną sekwencję. 

Dla zobrazowania tych zależności można 
spróbować wyobrazić sobie akapit tekstu, 
w którym przy różnych sposobach czytania 
(wprost, wspak, co drugą literę itp.) uzy-
skuje się jakąś sensowną treść. Jeśli ktoś 
przepisze ten akapit z jedną literówką, być 
może uda mu się zwiększyć optymalność 
tekstu na jednym poziomie odczytu, cho-
ciaż o wiele bardziej prawdopodobne jest, 
że się ona zmniejszy. A jeśli weźmiemy 
pod uwagę dwa, trzy lub więcej poziomów 
odczytywania tego tekstu, to prawdopo-
dobieństwo, że przynajmniej na jednym z 
nich nastąpi ulepszenie bez jednoczesnego 
uszkodzenia na pozostałych poziomach, 
jest jeszcze bardziej nikłe. 

Chociaż jak dotąd nie wiadomo, jaka jest 
skala zjawiska występowania nukleoty-
dów istotnych ze względu na informacje 
kodowane za pomocą więcej niż jednego 
kodu, to w tych obszarach DNA, w których 
zjawisko to ma miejsce, prawdopodobień-
stwo zajścia korzystnej mutacji drastycz-
nie maleje, osiągając bardzo niewielkie 
wartości w stosunku do prawdopodobień-
stwa zachodzenia mutacji szkodliwych.[8] 
Obserwacje potwierdzają, że zachodzenie 
szkodliwych mutacji jest w genomach nor-
malną tendencją.

cd. na str. 16



17161-2 (126-127) 2015idź pod prąd

Marta cuberbiller
m.cuber@wp.pl 
creationism.org.pl/Members/mcuberbiller

PRzeGlĄd PRasy 
kReacJonisTyczneJ

sTwoRzenie 
z PozoReM wieku?

w środowisku kreacjonistów 
popularne jest powiedzenie, 
że Bóg stworzył świat z pozo-

rem wieku. Pismo Święte bowiem mówi, 
że Adam i Ewa zostali stworzeni jako do-
rośli ludzie, a nie jako zapłodnione jaja, i 
byli w stanie posiadać potomstwo. Wy-
glądali więc, jakby mieli - powiedzmy - 
20 lat. Podobnie drzewa w raju zostały 
stworzone z owocami na gałęziach, a 
nie jako nasiona w ziemi. Słońce, Księ-
życ i gwiazdy zostały stworzone w ta-
kiej wzajemnej relacji i wobec Ziemi, że 
od razu mogły pełnić rolę wskaźników 
czasu - upływających dni, pór roku i lat. 
Także stworzenia morskie, ptaki i zwie-
rzęta lądowe zostały stworzone jako do-
rosłe osobniki gotowe do reprodukcji. 
 
Ale zwrot, że Bóg stworzył świat „z po-
zorem” wieku, nie jest najszczęśliwszy, 
bo sugeruje, że Bóg dokonał jakiejś 
sztuczki, w rezultacie której wpro-
wadził wszystkich w błąd.  Stworze-
nie rzeczywiście wyglądało tak, jakby 
miało jakąś przeszłą historię, ale nie 
taki był cel Boga, by nas w tej sprawie 
mylić. Zamiast o stworzeniu z pozo-
rem wieku lepiej mówić o dojrzałym, 
w pełni funkcjonalnym stworzeniu. 
Pozór wieku był tylko nieuchronną 
konsekwencją dojrzałego stworze-
nia. W jego rezultacie przyroda była 
od razu gotowa do działania według 
praw, jakie Bóg ustanowił na początku. 
 
Idea stworzenia z pozorem wieku 
jest też wykorzystywana do niewła-
ściwego celu. Dziewiętnastowiecz-
ny kreacjonista, Philip Henry Gosse 
(1810-1888), użył jej do wyjaśnienia, 
dlaczego w głębokich warstwach znaj-

dujemy skamieniałości dziwnych, dziś 
niewystępujących na Ziemi zwierząt. 
Gosse był kreacjonistą młodej Ziemi 
i starał się unieważnić odkrycia geo-
logów i paleontologów wskazujących 
na starożytne pochodzenie Ziemi. A 
była to epoka, w której zaczęto wy-
dobywać skamieniałości dinozaurów. 
Upowszechniał się pogląd, za sprawą 
wybitnych geologów Jamesa Huttona 
(1726-1797) i Charlesa Lyella (1797-
1875), że epoki geologiczne zmieniały 
się wolno, a wielkie katastrofy w rodza-
ju potopu Noego to mity. Sprzeciwiając 
się tym poglądom, Gosse w dziele zaty-
tułowanym „Omphalos” (co po grecku 
znaczy „Pępek”) wyjaśniał zawartość 
warstw geologicznych dokładnie tak 
samo, jak wyjaśnia się posiadanie pępka 
przez Adama. Pępek Adama nie świad-
czył o tym, że Adam się urodził. Bóg 
stworzył Adama z pępkiem, ponieważ 
Jego stworzenie miało pozór wieku. I 
jak Adam miał pępek pozornie wska-
zujący na jego życie w łonie matki, tak 
i warstwy geologiczne wg Gossego zo-
stały stworzone, by wyglądały na stare. 
 
Wyjaśnienie Gossego nie jest ani możli-
we do zaakceptowania, ani potrzebne. 
Nie można go przyjąć ze względów teo-
logicznych - Bóg nie jest oszustem. Ow-
szem, dokonał dojrzałego stworzenia, 
ale nie było jego celem zwodzenie kogo-
kolwiek. Nie ma potrzeby przyjmować, 
że Bóg stworzył Ziemię i jej warstwy 
geologiczne od razu ze skamieniało-
ściami, bo istnieje wiarygodny sposób 
wyjaśnienia, skąd te skamieniałości się 
wzięły. W dużym stopniu są one wy-
nikiem potopu Noego, jaki miał miej-
sce ok. 1600 lat po stworzeniu świata. 

Również nie do przyjęcia jest hipoteza 
starej Ziemi. Ma ona dwie dyskwalifi-
kujące wady. Po pierwsze, Bóg w Księ-
dze Rodzaju stwierdza, że do czasu 
pierwszego grzechu naszych praro-
dziców całe stworzenie było „bardzo 
dobre”, a zapis kopalny, który rzekomo 
ma dotyczyć milionów lat starej Zie-
mi, pełen jest śmierci, chorób, wymie-
rań i innego naturalnego zła, którego 
z pewnością nie można nazwać „bar-
dzo dobrym”. Po drugie, język użyty w 
Księdze Rodzaju wyraźnie wskazuje na 
młodą Ziemię. Bóg nie miał powodu, by 
w tej sprawie wypowiadać się zwod-
niczo. Mógł przecież, gdyby tak było, 
stwierdzić wielomilionowy wiek Ziemi. 
Zapis kopalny pokazuje, że zwierzęta, 
których szczątki lub skamieniałości 
się wydobywa, cierpiały na rozmaite 
choroby, często śmiertelne. Widać to 
na przykład przy analizie kości dino-
zaurów. Gdyby człowiek pojawił się na 
Ziemi wiele milionów lat po dinozau-
rach, to Bóg nigdy by nie powiedział 
po stworzeniu człowieka, że Jego do-
tychczasowe dzieło było bardzo dobre. 
 
Pismo Święte wyjaśnia, że choroby i 
śmierć są rezultatem grzechu pierw-
szych ludzi, są wynikiem Upadku, 
olbrzymiej katastrofy, jaka spotkała 
świat niedługo po stworzeniu. A zapis 
kopalny jest głównie skutkiem kolejnej 
wielkiej katastrofy, globalnego poto-
pu, jaki miał miejsce ok. 4300 lat temu. 

(Dr Terry Mortenson, „Did God Create the World 
with the <<Appearance of Age>>”, Answers Up-
date, Nov.-Dec. 2014, vol. 7, issue 6, s. 16; 
Dr Terry Mortenson, „Cancer - Very Good?”, Answers Up-
date, Nov.-Dec. 2014, vol. 7, issue 6, s. 16.)

Ale skoro tak jest, to jak takie rzadkie 
korzystne mutacje wśród przytłaczającej 
większości mutacji szkodliwych mogłyby 
stanowić wystarczające źródło ulepsza-
nia genomów?

Przypisy:
[1] Jednak można je uznać za korzystne tylko w takim 
sensie, że blokują niszczący wpływ jakiegoś jednego 
czynnika, nie wnoszą natomiast żadnej twórczej korzyści 
i w normalnych warunkach mogą okazywać się szkodli-
we, jak jest w przypadku mutacji wywołującej anemię 
sierpowatą. 
[2] Zob. George Montañez, Robert J. Marks II, Jorge Fer-
nandez and John C. Sanford, „Multiple Overlapping Ge-
netic Codes Profoundly Reduce the Probability of Benefi-

cial Mutation” w: R. J. Marks II, M. J. Behe, W. A. Dembski, 
B. L. Gordon, and J. C. Sanford, Biological Information. 
New Perspectives, World Scientific Publishing Company 
2013, s. 139-167 (wszystkie artykuły opublikowane w 
tej książce można pobrać ze strony http://tiny.pl/qzbpz, 
28.01.2015 r.).
[3] Por. David J D’Onofrio, David L. Abel, „Redundancy 
of the genetic code enables translational pausing”, Fron-
tiers in Genetics 2014, vol. 5, s. 1, 3, 4 [1-16], http://tiny.
pl/q6nt9 (27.09.2014 r.); pisałam też o tym w tekście 
„«Śmieciowy» DNA i «zdegenerowany» kod genetyczny”, 
idź Pod Prąd 2014, nr 8-9-12 (121-122-123), s. 16.
[4] Por. Adam Master, Alicja Nauman, „Regulacja ekspresji 
genów przez długie naturalnie występujące antysensow-
ne transkrypty”, Postępy Biologii Komórki 2014, tom 41, 
nr 1, s. 3-28, http://tiny.pl/qzv2f (27.01.2014 r.).
[5] Por. Edward N. Trifonov, „Thirty Years of Multiple 
Sequence Codes”, Genomics Proteomics Bioinforma-
tics 2011, vol. 9, no 1-2, s. 1-6, http://tiny.pl/qzvfc 

(27.01.2015 r.). Por. też: J. C. Sanford, Genetic Entropy 
& The Mystery of the Genome, FMS Publications, New 
York 2008, s. 132.
[6] Por. Montanez et al., „Multiple Overlapping Genetic 
Codes…”, s. 154-155.
[7] Por. Tamże, s. 144-148.
[8] Warto dodać, że wiele mutacji wywołuje tak słaby 
efekt, że są jakby niewidoczne dla doboru naturalnego, 
przez co nie są selekcjonowane. Niekorzystne mutacje 
mogą się więc akumulować w genomie, mimo że teore-
tycznie powinny być eliminowane, korzystne mutacje zaś 
– nawet jeśli już się pojawią – mogą nie być faworyzowa-
ne, a przez to nie będą miały szans zdominować popula-
cji, aby korzystna zmiana została utrwalona w kolejnych 
pokoleniach. Por. John C. Sanford, John R. Baumgardner 
and Wesley H. Brewer, „Selection Threshold Severely 
Constrains Capture of Beneficial Mutations” w: Marks II 
et al., Biological Information…, s. 265-266 (http://tiny.
pl/qzbpz, 28.01.2015 r.).
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w e wczesnym okresie Solidarności zachowywaliśmy 
się jak typowy szczeniak, któremu z każdym jest 
po drodze, który jest gotów pójść za każdym. Było 

nam po drodze nawet z Geremkiem, z Michnikiem, ze Staszew-
skim. Dobrze, że nie z Urbanem, ale chyba to Urban nie chciał 
kolaborować z opozycją. Nie winiliśmy nikogo za grzechy ro-
dziców, a rodziców też chętnie rozgrzeszaliśmy z ich przewin. 
Każdy szczurołap mógł nas wprowadzić w dowolne maliny. 
 
Uwaga techniczna. Użycie formy MY to w tym przypadku raczej 
pluralis modestiae. Przez skromność nie chcę wyróżniać się z 
ogółu, choć wtedy bardzo mi się nie podobała ta amikoszoneria. 
 
Sądzę, że w sferach bezpieczniackich radziło się wówczas nad 
tym, jak skanalizować oddolną solidarnościową rewoltę. Ska-
nalizować to znaczy dosłownie wpuścić w kanał, rozbroić. 
 
Nie ma wątpliwości, że obecnie stosuje się tę samą taktykę spraw-
dzoną i skuteczną od czasów Ochrany. Metody infiltracji środo-
wisk niepodległościowych się nie zmieniają. Natomiast jeszcze 
trudniej im przeciwdziałać, bo zmieniła się panorama polityczna. 
Kiedyś wybaczaliśmy komuchom niejako na wyrost, po chrześci-
jańsku. Teraz wiele zarzutów straciło po prostu ciężar gatunkowy. 
 
O wiele poważniejszym problemem jest rozbicie naszej mitycz-
nej solidarności. Nie mówię o organizacji piszącej się solidary-
cą, lecz o poczuciu solidarności, wszystkich ze wszystkimi, jak 
się potem często okazywało - solidarności kota z myszą. Inte-
resy ludzkie są rozbieżne, więc trudno na przykład oczekiwać 
solidarności sprzedawcy z klientem. Sprzedawca chce sprzedać 
jak najdrożej, a klient kupić jak najtaniej i to generuje sprzecz-
ność. Zwolennicy wolnego rynku twierdzą, że tę sprzeczność 
usuwa jakaś niewidzialna ręka, ale ja w duchy nie wierzę, a nie 
o to tutaj zresztą chodzi. Niezwykle skutecznym zabiegiem so-
cjotechnicznym okazała się „ekonomizacja ludzi”. Wmówiono 
społeczeństwu , że niektórzy ludzie przynoszą same straty, bez 
przerwy trzeba do nich dokładać, są niejako permanentnie na 
jego garnuszku. Nie dotyczyło to bynajmniej marginesu społecz-
nego, owych obiboków, którzy chcą „godnie żyć”, lecz nie zamie-
rzają pracować. Zarówno w PRL-u, jak i obecnie są oni pupilkami 
władzy. Według liberalnej, czyli postkomunistycznej frazeologii 
tymi pasożytami okazali się robotnicy z wielkich zakładów prze-
mysłowych. Od 30 lat słyszę bez przerwy, że kopalnie są nieren-
towne i trzeba je likwidować. Jakoś tak się dziwnie składa, że dla 
nabywców okazują się rentowne. Trudno zresztą, żeby były ren-

towne w kryminogennej strukturze pośredniczej, w budowaniu 
której mocno zasłużyła się lewicowa męczennica, śląska Aleksis. 

Obecnie równie skutecznie stosuje się strategię napuszczania 
obywateli na strajkujących górników. „Niech sobie kupią kopal-
nię i nią zarządzają” - twierdzą różne mędrki. O, sancta simpli-
citas - przecież przysłowiowy Kowalski nie ma i nigdy nie bę-
dzie miał środków, żeby kupić kopalnię, nawet zbankrutowaną. 
Tam, gdzie groziło niebezpieczeństwo, że zwykli ludzie kupią 
na przykład pegeerowską ziemię, skutecznie temu przeciwdzia-
łano. W imię mitycznej farmeryzacji rolnictwa, czyli tworzenia 
gospodarstw wielohektarowych, sprzedawano ziemię bardzo 
tanio „w pęczku”. Na przykład 1000 ha po 10 groszy za metr. Jak 
łatwo obliczyć, za taki areał należało zapłacić tylko milion zło-
tych. To bardzo niska cena, ale rolnik nie ma w skarpetce tych 
pieniędzy, natomiast „oszczędny” parlamentarzysta już może 
mieć. W ten sposób powstały latyfundia rolników z Marszał-
kowskiej, którzy teraz czerpią zyski z dopłat unijnych, a potem 
będą tę ziemię sprzedawać. To wszystko z ewidentną szkodą 
dla rolnictwa, dla nas wszystkich, dla bezpieczeństwa żywno-
ściowego kraju. Natomiast cukrowni nie chciano sprzedawać 
spółkom producentów buraków za żadne pieniądze. Przecież 
miały być zlikwidowane, wraz z polskim cukrem. Jeszcze inny 
przykład. Uzdrowisko Inowrocław kupił jakiś peowiak i zapłacił 
5 milionów. Jest to cena śmieszna. Więcej jest wart sprzęt reha-
bilitacyjny w jednym z gabinetów fizjoterapii. Jednak Kowalski 
nie ma tych 5 milionów, a jak twierdzili postkomuniści przero-
bieni na liberałów, każda rzecz jest tyle warta, ile ktoś chce za 
nią dać. Te 5 milionów może natomiast wysupłać bez trudu 
każdy z beneficjentów FOZZ albo innych utworzonych w tym 
celu specjalnych kraników z forsą dla komunistycznej i postko-
munistycznej nomenklatury. Tak następuje oligarchizacja kraju. 
 
PO zabiera się do przejęcia ostatnich klejnotów rodowych Rzecz-
pospolitej według sprawdzonych wzorów. Kopalnie – twierdzą 
- nie są nic warte i ich eksploatacja jest nieekonomiczna. Trze-
ba je zalać. Strajkujący w ich obronie górnicy to wichrzyciele, 
zagrożenie dla demokracji. Poza tym górnik dostaje na otarcie 
łez wysoką odprawę, której nie dostanie Kowalski zwolniony w 
ramach restrukturyzacji ze spółdzielni pracy Zbędny Trud. Ko-
pacz przedstawiana jest wręcz jako polska Margaret Thatcher 
bohatersko przeciwstawiająca się dyktatowi związkowców. 
 
Czy znowu damy się nabrać na ten sam numer?
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„…większość naszych rodaków nie jest w ogóle zaintere-
sowana przyszłością kraju lub nie potrafi sięgnąć pamię-
cią dalej niż w bieżący przekaz propagandy.” 
aleksander Ścios, scios.pl 

„najwyraźniej wybitni stratedzy Pis-u (ze stajni, która 
decydowała o wyborach 2010 roku) uznali, że przed-
stawianie Bk jako postaci humorystycznej i zależnej od 
wszechwładnego dT będzie korzystniejsze niż ukazanie 
prawdy o lokatorze Belwederu. Przyczyny mogą być 

dwie: mamy do czynienia z niezdolnymi do podstawowej re-
fleksji idiotami lub z ludźmi działającymi na rzecz komorow-
skiego. Pomijając te okoliczności, dość zauważyć, że kandydat 
duda zostanie kompletnie ośmieszony (nie wspominając o jego 
partii), jeśli nie będzie potrafił wygrać z tak bezwolną i słabą po-
stacią. Ponieważ takim dylematem nikt nie zaprząta sobie głowy 
(Pis i partyjne media są pewne głupoty elektoratu), będziemy 
mieli do czynienia z tragikomiczną kampanią i widowiskową 
klęską.” aleksander Ścios, scios.pl
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oBoJęTnoŚć 
nisko uRodzonych

Piotr setkowicz

Różne nowe idee zakorzeniają się w 
narodach w podobny sposób. Naj-
pierw interesują się nimi elity, czyli 

ludzie odznaczający się odwagą myślenia 
i gotowością do brania odpowiedzialności 
za społeczność, w której żyją. Pospólstwo 
obserwuje elitę, naśladuje ją i ocenia jej 
pomysły. Kryterium jest najczęściej jakaś 
osobista korzyść. Jeśli idea przynosi dobre 
owoce, ilość naśladowców rośnie i w koń-
cu zostaje zaakceptowana przez większość, 
choć tych, którzy naprawdę ją rozumieją, 
najczęściej jest niewielu. Jeśli nie zyska ta-
kiej powszechnej akceptacji, zazwyczaj elita 
ją w końcu porzuca.

W XVI wieku protestantyzm, zwłaszcza kal-
winizm, zyskał wielu wyznawców wśród 
polskiej szlachty. Wydaje się, że poszukiwa-
nia duchowe podjęła najbardziej wartościo-
wa jej część. A jednak nisko urodzeni nie byli 
skłonni do brania z niej przykładu. 

Propaganda katolicka przesadzała, twier-
dząc, że rzadki taki ewangelik, który by swe-
mu poddanemu miał dopuścić we wsi swej 
wierzyć po staremu. Szlachta wyznająca 
protestantyzm wywalczyła sobie wolność 
sumienia i znaczna jej część pozostawiała 
ją też swoim poddanym. Ci ludzie uznawali, 
że wiara jest dar Boży, a przymuszanie przy-
czyniłoby się bardziej ku zamieszaniu niż ku 
zbudowaniu.[1] Oczywiście liczni byli też 
tacy, którzy w przymuszaniu nie widzieli ni-
czego złego. W końcu dziedzic – katolik też 
pilnował, by chłopi przychodzili na mszę. 
Stosowali podobne „metody”. Ekonomowie 
zapędzali chłopów do zboru pod groźbą 
chłosty i zakucia w dyby. Trochę łagodniej 
postępowano w miastach. Na przykład 
kasztelan Andrzej Bzicki, właściciel Bełżyc, 
karał nieobecność na nabożeństwie grzyw-
ną wysokości 6 groszy i aresztem.[2] Akurat 
Bełżyce stały się wskutek tego przymusu 
silnym ośrodkiem protestanckim, ale na 
ogół skutek był odwrotny. 

Chłopi z wsi należących do protestantów, 
choć zbór mieli blisko, chodzili na katolickie 
msze, nadkładając często wiele kilometrów. 
Chodzili nawet, gdy groziły im za to kary. 
Wszyscy musieli oczywiście oddawać dzie-
sięcinę pastorowi, ale zdarzali się tacy, któ-
rzy dobrowolnie oddawali drugą księdzu.
[3]

Przywódcy polskich kalwinistów rozumieli, 
że reformacja może się rozbić o obojętność 
chłopów i mieszczan. Kolejne synody zale-
cały szlacheckim patronom zborów przy-
muszanie do słuchania Słowa Bożego. Synod 
obradujący w roku 1559 w Pińczowie naka-

zał, by dzieci poddanych - katolików przy-
musowo chrzcić w zborach i wychowywać 
w kalwińskiej wierze. Wizytacje ujawniały 
liczne przypadki ignorowania tych nakazów.
[4] Być może szlachcie sumienie nie pozwa-
lało ich wykonać, być może bali się, że pod-
dani się zbuntują lub zaczną uciekać, a część 
z nich pewnie próbowała uchwałę synodu 
realizować…

Jeden z polskich kalwinistów tak opisywał 
duchowość polskiej wsi XVI wieku: Czego się 
(u księży katolickich) z trudnością dokupy-
wali, to teraz (u protestanckich ministrów) 
darmo mają, by jeno chcieli, lecz nie smakuje 
im ten pokarm…

Ten rodzaj mało się nabożeństwem porząd-
nym wedle Boga bawi, okrom swoich zwy-
czajów i nałogów dawnych, a wolą do lasu 
niż do kościoła, gdy na nie zadzwonią, a idąli 
do kościoła, tedy się cmentarzem zajmą na 
rozmowach, pokładłszy się drudzy; takieć 
ich nabożeństwo. A będąli w kościele, a spyta 
się którego, czego się nauczył, wnet odpowie: 
Azaż ja ksiądz?[5]

Większość polskich chłopów tkwiła jeszcze 
w magicznych praktykach wywodzących 
się z pogaństwa, a Bóg objawiony w Biblii 
mało ich obchodził. Czemu jednak tak moc-
no trzymali się katolicyzmu? Powodów było 
kilka. Być może najważniejszym było to, że 
przyjęcie przez pana kalwinizmu oznacza-
ło najczęściej dla jego poddanych zmianę 
na gorsze. Chciwość to jeden z grzechów 
głównych, a w tym czasie, sprzedając zboże 
do Gdańska, można było osiągać ogromne 
zyski. Szlachta zwiększała powierzchnię 
zasiewów, a chłopom wymiar pańszczyzny. 
Jedyną ochroną przed pańszczyzną były 
święta.[6] W tych czasach średnio co trzeci 
dzień wypadało jakieś katolickie święto.[7] 
Kalwińskich było znacznie mniej… Bardzo 
popularny wśród szlachty, niezależnie od 
wyznawanej wiary, był podręcznik rolnic-
twa pod tytułem Gospodarstwo zalecający 
bezwzględne karanie niedbale odrabiają-
cych pańszczyznę. Jego autorem był kal-
winista Anzelm Gostomski.[8] Zapewne ta 
zasada była w jego otoczeniu powszechnie 
przyjęta. Z drugiej strony chłopi musieli 
pozytywnie oceniać protesty katolickiego 
duchowieństwa przeciwko zmuszaniu ich 
do pracy w święta i jego działalność chary-
tatywną.[9] 

Podczas mszy prostych ludzi musiały po-
ruszać uroczyste obrzędy, wspaniałe orna-
ty, dym kadzidła. Mogli sobie popatrzeć na 
obrazy, rzeźby, polichromie. To wszystko 
przyciągało oczy. Centralnym elementem 

kalwińskiego nabożeństwa było kazanie, 
które w większości przypadków pospólstwa 
nie interesowało, a w budynku zborowym 
nie było żadnych ozdób. Powiedzenie „pusto 
jak kalwińskim zborze” świadczy o tym, co 
zwracało uwagę chłopów. 

Kalwiński minister Słowa Bożego nie budził 
szacunku ludu, bo najczęściej sam się z nie-
go wywodził. Ponadto widać było, że jest 
całkowicie uzależniony od patrona zboru.
[10] Pozycja katolickiego księdza, za którym 
stała potężna organizacja, była inna i chłopi 
bardziej go szanowali niż kogoś, kto był wła-
ściwie takim poddanym szlachcica, jak oni. 
Wreszcie najczęściej trudno było zauważyć, 
by w życiu tegoż szlachcica zmiana wiary 
wywołała jakieś inne zmiany. 

Dość podobnie jak chłopi reagowali miesz-
czanie. Przykładem może być działalność 
jednego z wybitniejszych ministrów, Feliksa 
Krzyżaka, w Seceminie. Spędził tam półtora 
roku i nie zyskał ani jednego mieszczanina, 
a tylko powszechną niechęć.[11]

W niektórych regionach Polski reformacja 
zyskała wśród chłopów prawdziwych wy-
znawców. Stało się tak w księstwie oświę-
cimsko-zatorskim, na pograniczu śląsko
-wielkopolskim i w okolicach Nowego Sącza.
[12] Były to jednak wysepki w katolickim 
morzu. Wydaje się, że do protestantyzmu 
skłaniali się chłopi tam, gdzie mieli stosun-
kowo dużą wolność. Na pewno można to po-
wiedzieć o księstwie oświęcimskim, gdzie 
wieśniacy ziemię mieli prawie na własność i 
sami występowali w sądach.[13] 

Szlacheccy wyznawcy protestantyzmu mieli 
jeszcze odnieść wiele politycznych sukce-
sów, ale obojętność nisko urodzonych źle 
wróżyła trwałości ich dzieła.
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My nie niszczymy naszych wrogów; my 
ich zmieniamy.
George Orwell – „Rok 1984” 

w ielu, a może nawet większość 
mieszkańców szesnastowiecznej 
Europy musiało uważać rozłam 

wywołany przez reformację za wielkie nie-
szczęście. Stał się on przyczyną wojen, skłó-
cił wiele rodzin, a ludzie nie mogli już mówić 
sobie, że skoro wierzą tak, jak wszyscy, to z 
pewnością wierzą dobrze. Nic dziwnego, że 
powszechnie oczekiwano soboru, który roz-
strzygnąłby sporne kwestie i przezwyciężył 
podziały. Domagało się go wielu panujących 
w tych czasach monarchów. Szczególnie na-
tarczywy był najpotężniejszy, cesarz Karol 
V. Wydaje się, że w pierwszych 20 latach 
po tym, jak Luter ogłosił swoje odkrycie, 
istniała możliwość osiągnięcia kompromi-
su. On i jego zwolennicy dopiero zaczynali 
rozumieć, jakie konsekwencje wynikają z 
prawdy, że grzesznik jest zbawiony wyłącz-
nie przez wiarę. Z drugiej strony wielu kato-
lickim hierarchom luteranizm wydawał się 
do przyjęcia. Dopiero kalwinizm, w którym 
pozycja duchownych była znacznie słab-
sza, wzbudził odrazę u niemal wszystkich. 
Jednak ani Hadrian VI, ani Klemens VII nie 
zwołali soboru. Zarówno jeden, jak i drugi 
zdawali sobie sprawę, że mógłby on dopro-
wadzić do zjednoczenia katolików i prote-
stantów, ale z pewnością ograniczy władzę 
papieża.[1]

Również kolejny papież, Paweł III, nie spie-
szył się z tą sprawą. Aby sobór nie stał się 
zagrożeniem dla jego pozycji, musiały być 
spełnione dwa warunki. Po pierwsze, nie 
mogli w nim wziąć udziału protestanci. 
Mogłoby się wydawać, że osiągnąć ten cel 
jest łatwo. Na przełomie lat trzydziestych i 
czterdziestych w wyznaniach reformowa-
nych zwolenników kompromisu z katolicy-
zmem było już bardzo niewielu. Jednak w 
tym czasie Karol V chciał pokonać ich mi-
litarnie, a następnie zmusić do powrotu do 
jedynego prawdziwego Kościoła. Ten plan 
wcale Pawłowi III nie odpowiadał. Najpraw-
dopodobniej spodziewał się, że wymuszony 
powrót protestantów do katolicyzmu spo-
woduje ewolucję tej religii w kierunku, któ-
ry mu nie odpowiadał. Nie chciał też, by i tak 
najpotężniejszy władca swoich czasów pod-
porządkował sobie całe Niemcy, dlatego pa-
pież na różne sposoby starał się krzyżować 
mu szyki.[2] Drugim warunkiem bezpiecz-
nego przebiegu soboru była neutralizacja 
tych hierarchów, którzy dążyli do zaszcze-
pienia jakiejś części idei reformacyjnych w 
katolicyzmie. To zadanie papież powierzył 
stworzonej przez siebie nowej inkwizycji. 

Na jej czele postawił kardynała Carafę, który 
kiedyś powiedział: Gdyby mój własny ojciec 
był heretykiem, zgromadziłbym drewno na 
stos dla niego.[3] Jego osoba gwarantowa-
ła, że choć instytucji tej może brakować sił, 
środków i doświadczenia, to nie zabraknie 
zapału w pełnieniu obowiązków. Na wyniki 
nie trzeba było długo czekać.

W tym czasie popularna była we Włoszech 
głoszona przez hiszpańskiego arystokratę 
Juana de Valdesa nauka zwana ewangelicy-
zmem. Valdes twierdził, że człowiek osiąga 
zbawienie tylko przez wiarę, a wspólnotę z 
Bogiem można nawiązać poprzez mistyczną 
kontemplację i indywidualne spełnianie na-
kazów Jezusa. Sakramenty i przynależność 
wyznaniową uważał za sprawy drugorzęd-
ne.[4] Święte Oficjum poświęciło tej herezji 
sporo uwagi, ponieważ była w tym czasie 
dość popularna wśród włoskich intelektu-
alistów, a także duchownych i to niekiedy 
wysoko postawionych.

Piotr Antoni di Capua został arcybiskupem 
Otranto dzięki poparciu Pawła III. Miał też 
uczestniczyć w charakterze eksperta w so-
borze trydenckim. W grudniu 1545 roku 
ujawniono, że jest zwolennikiem ewangeli-
cyzmu, a jego sekretarz Guido Gianetti wy-
znaje luteranizm. Zapewne tylko poparcie 
Habsburgów uratowało go przed wyrokiem.
[5] 

Wyznawcą ewangelicyzmu był również 
Wiktor Soranzo. Uczestniczył on również 
w soborze trydenckim, a w 1547 roku zo-
stał mianowany biskupem diecezji Berga-
mo. Objąwszy ten urząd, zaczął zwalczać 
kult obrazów i relikwii. Starał się o to, by 
Biblia i książki o treści duchowej, często 
protestanckie, trafiały do wszystkich zain-
teresowanych, w tym także prostych ludzi. 
Namawiał też księży do zawierania tajnych 
małżeństw, licząc na to, że będą się wtedy le-
piej prowadzić. Zdemaskowano go i areszto-
wano w roku 1551. Podczas procesu wyra-
ził skruchę i został łagodnie ukarany. Zdaje 
się, że kardynał Carafa uważał to za rażącą 
niesprawiedliwość i gdy został papieżem, 
proces biskupa Soranzo wznowiono. Ten 
jednak bardzo rozsądnie znalazł się w tym 
czasie na terenie Republiki Weneckiej, która 
nie zgodziła się na ekstradycję, a on zmarł 
tam śmiercią naturalną.[6] 

Nie tylko zwolennicy ewangelicyzmu zakłó-
cali przebieg soboru trydenckiego. Podczas 
jego czwartej sesji w kwietniu 1546 roku bi-
skup Chioggi, Jakub Nacchianti, gwałtownie 
zaprotestował przeciwko stwierdzeniu, że 
tradycja kościelna jest źródłem objawienia 

równie autorytatywnym co Pismo Święte. 
Dość szybko zmienił stanowisko, ale po-
nieważ pachniało ono protestantyzmem, 
rozpoczęto przeciwko niemu śledztwo in-
kwizycyjne. Zakończyło się ono pełnym 
oczyszczeniem biskupa z podejrzeń.[7] W 
tym czasie w katolicyzmie nie wymagano 
jeszcze czczenia kościelnej tradycji na równi 
z Biblią. Choć w praktyce od dawna kiero-
wano się głownie tradycją, brakowało sto-
sownego dogmatu. Wprowadził go właśnie 
sobór trydencki. Nacchianti bronił dotych-
czasowego stanu rzeczy. Mimo całej swojej 
uczoności nie rozumiał, jaka jest potrzeba 
chwili. Przyjmując, że wola Boga objawiona 
jest tylko w Biblii, trzeba było przyznać ra-
cję protestantom, a to nie wchodziło w grę. 
Oznaczałoby to koniec całej organizacji. Gdy 
okazało się, że Nacchianti chce jej pomyśl-
ności, pozwolono mu uczestniczyć nadal w 
soborze.

Sprawę biskupa Capodistry (dziś Koper w 
Słowenii) Piotra Pawła Vergerio inkwizycja 
musiała uważać za swoją porażkę. Uczest-
niczył w negocjacjach z protestantami i był 
wobec nich bardzo ustępliwy, jakby uzna-
wał ich rację. Już w 1544 roku przesłuchał 
go trybunał inkwizycyjny w Wenecji. Został 
oczyszczony z zarzutów, ale nie dopuszczo-
no go do udziału w soborze. To, co napisał 
później, spowodowało, że w 1549 roku we-
zwano go do stawienia się w Rzymie. Uciekł 
wtedy do Szwajcarii. Resztę życia poświęcił 
na krzewienie luteranizmu w Europie, w 
tym także w Polsce.[8] 

Kardynał Carafa chciał, by nowa inkwizycja 
papieska traktowała jednakowo wszystkich 
podejrzanych, bez względu na stanowisko, 
jakie zajmują. Tego ideału nie osiągnięto. 
Biskupi oskarżani o herezję nie byli trakto-
wani surowo. Nie skazywano ich na śmierć. 
Można też podejrzewać, że zwykle wiedzie-
li, jakie są plany inkwizycji względem nich. 
Sprawa wyglądała inaczej, gdy heretyk był 
zwykłym księdzem lub osobą świecką.
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PoRzĄdki 
na GóRze

Piotr setkowicz sędziowie MyŚli cz. 85
z dziejów inkwizycji
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Paskudny zdrajca - Radziwiłł i niezłom-
ny bohater - Kordecki. A pomiędzy nimi 
przeżywający przemianę, w trakcie któ-
rej przechodzi od jednego do drugiego 
- Kmicic. Taką wizję wojny ze Szwecją 
wtłoczył nam w głowy Henryk Sienkie-
wicz. Ale czy tak było naprawdę?

Zdrada Radziwiłła
W „Potopie” mamy zakreśloną mniej 
więcej taką sytuację: Radziwiłł w kry-
tycznym momencie, kiedy ważą się losy 
ojczyzny, wbija w nią nóż, aby wykroić 
dla siebie kawałek „czerwonego sukna” 
Rzeczpospolitej. Zaskakuje nagle swoich 
podkomendnych decyzją o podporząd-

kowaniu się królowi Karolowi Gustawowi, a sprzeciwiających się 
dowódców każe uwięzić.

Co na to historia?

W 1654 r. na Litwę wkraczają silne armie rosyjskie. Radziwiłł - 
niedawno mianowany hetmanem wielkim - broni się przed wielo-
krotnie liczniejszym wrogiem. Zadanie ma utrudnione, król ciągle 
próbuje osłabić jego pozycję, na hetmana polnego mianuje skłóco-
nego z Radziwiłłem Wincentego Gosiewskiego. 

Po wspaniałym zwycięstwie pod Szkłowem przychodzi klęska pod 
Szepielewiczami. Rosjanie zajmują połowę obszaru Litwy. Wiosną 
1655 r. kontynuują ofensywę. Zajęte tereny systematycznie grabią, 
rozpoczynają również deportacje ludności w głąb Rosji.

W lipcu do Polski wkraczają Szwedzi, armia polska (w tym młody 
Jan Sobieski) kapituluje pod Ujściem, Wielkopolska poddaje się 
Karolowi Gustawowi. Jan Kazimierz błaga o pomoc cesarza, ofe-
rując mu w zamian nawet koronę polską. Odwołuje z Litwy chorą-
gwie koronne.

W takiej sytuacji Janusz Radziwiłł wraz ze swoim bratem oraz 
biskupem wileńskim rozpoczynają własne negocjacje ze Szweda-
mi. Chcą zastrzec udział Litwy w rozmowach pokojowych Polski i 
Szwecji i dopiero potem rozstrzygnięcie kwestii wzajemnych sto-
sunków między trzema państwami,  postulują również możliwość 
zawarcia unii polsko-litewsko-szwedzkiej. 

Rosjanie po wygranej bitwie zajmują Wilno, palą miasto, mordując 
niemal połowę mieszkańców.

Na pozostałą część Litwy wkraczają od północy Szwedzi. Wystoso-
wują do szlachty litewskiej odezwę, w której obiecują zachowanie 
przywilejów (Jan Kazimierz dążył do ich ograniczenia, by wzmoc-
nić swoją władzę) i obronę przed Moskwą. 

Janusz Radziwiłł i kilkuset przedstawicieli szlachty litewskiej pod-
pisują pierwsze  porozumienie ze Szwedami w tym samym dniu, 
w którym Jan Kazimierz opuszcza bezbronną Warszawę. Szwedzi 
zobowiązują się odbić zajęte przez Moskwę tereny i nie naruszać 
praw, wolności i zwyczajów Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Król Polski, przegrywając kolejne bitwy, wycofuje się do Krakowa, 
z którego w końcu ucieka na Śląsk. Szwedzi zajmują Kraków.

Radziwiłł w tym czasie kontynuuje trudne 
negocjacje. Pogarszająca się sytuacja w Ko-
ronie zdecydowanie osłabia jego pozycję 
w rokowaniach. Po dwóch miesiącach - 20 
października - w Kiejdanach podpisuje akt 
odłączający Litwę od Korony i oddający ją 
pod władanie króla Szwecji. Obok niego 
podpisy złożyło ponad 1100 dostojników i 
szlachty litewskiej, w tym biskup żmudzki 
oraz kanonik wileński w imieniu biskupa i 
duchowieństwa wileńskiego.

Następnego dnia w Krakowie poddaje się 
Karolowi Gustawowi siedem województw 
koronnych. Kilka dni później Aleksander 
Koniecpolski i hetman wielki koronny Sta-
nisław Rewera Potocki.
  
Car wobec sukcesów szwedzkich wstrzymuje ofensywę rosyjską 
na Litwie.

Janusz Radziwiłł umiera w ostatni dzień 1655 r. 

Bohaterstwo Kordeckiego
Czcimy więc, jako ulegli poddani, Jego Królewską Mość Szwecji, Pana 
naszego najłaskawszego, nie odważamy się też podnieść zaczepne-
go oręża przeciw wojsku Jego Królewskiej Mości. To nie jest cytat z 
umowy kiejdańskiej ani aktu kapitulacji pod Ujściem. To cytat z 
listu przeora Kordeckiego do gen. Mullera. 

A tak rozpoczął zakonnik swój list:
Niechaj się dowie szanowna i szlachetna Dostojność Wasza, że nasz 
stan zakonny nie posiada prawa wybierania królów, lecz czci tych, 
których szlachta królestwa wybrała. Ponieważ Jego Królewską 
Mość, Króla Szwecji, całe królestwo uznaje i na swego pana wybra-
ło, przeto i my z naszem miejscem świętem, które do tego czasu tak 
opieki, jak i najwyższego poszanowania doznawało ze strony królów 
polskich, pokornie poddaliśmy się Jego Królewskiej Mości Szwecji.

28 października Kordecki poddał się królowi Szwecji. W zamian za 
deklarowaną wierność dostał od feldmarszałka Wittenberga gwa-
rancję bezpieczeństwa klasztoru. 

Generał Muller chce wprowadzić swoją załogę do twierdzy. Liczy 
zapewne, że zostanie wpuszczony ze swoimi wojskami. Może cho-
dzić o bogactwa zgromadzone w klasztorze, ale też, a może przede 
wszystkim, nie chciano pozostawić nieobsadzonej twierdzy na te-
renie rozpoczynającego się powstania.

Jednak zakonnicy zamykają bramy. Przeor w cytowanym wyżej 
liście poddaje w wątpliwość decyzję o wejściu wojsk szwedzkich 
do klasztoru. Uzasadnia, że Karol Gustaw nakazał zająć Częstocho-
wę, a klasztor od niedawna jest od Częstochowy odrębny i posiada 
własną nazwę: Jasna Góra. Muller rozpoczyna oblężenie. 

Nie wyglądało ono tak spektakularnie, jak u Sienkiewicza. Pisarz 
swoje opisy walk oparł na propagandowym dziele samego Kor-
deckiego „Nowa Gigantomachia”, ponadto silnie wyolbrzymił za-
ciekłość i siłę szwedzkich ataków i cudowność obrony. 

W rzeczywistości Szwedzi nie mieli wystarczających sił, żeby zdo-

cezary kłosowicz
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być dobrze przygotowaną nowoczesną twierdzę. Kilka lekkich ar-
mat (tak naprawdę nie było żadnej kolubryny) nie mogło zagrozić 
murom klasztoru. Nawet kilka cięższych dział, które dotarły pod 
Jasną Górę z posiłkami, to było za mało. Artyleria klasztorna miała 
sporą przewagę nad atakującymi. Muller zdawał sobie z tego spra-
wę i często przerywał walki negocjacjami. 

W klasztorze wcale też nie było „cudownego” obrazu. Ikona - po-
dobnie jak król - uciekła na Śląsk, a ściślej - została tam wysłana 
przez przeora. Na Jasnej Górze pozostała tylko kopia.

Pod koniec grudnia Muller dostaje rozkaz udania się do Prus i zwi-
ja oblężenie.

Ciekawe jest porównanie dwóch wersji cytowanego na początku 
listu. W „Nowej Gigantomachii” Kordecki przytacza jego tekst. Jed-
nak pomija fragmenty o poddaniu się władcy szwedzkiemu. Jego 
wersja jest też pisana w dużo bardziej śmiały sposób [http://eu-
rofresh.se/manuskrypty/kordecki/].

Przełom
Z lektury „Potopu” można też wynieść przekonanie, że nieudane 
oblężenie było przełomem w wojnie. Gdy Kmicic jedzie do Często-
chowy, widzi w całym kraju zdradę, tchórzostwo, w najlepszym ra-
zie - poddanie się losowi. Gdy odchodzi spod Jasnej Góry, nagle ze-
wsząd dochodzą wieści o walkach, o sprzeciwianiu się Szwedom, 
zdobywaniu kolejnych miast. Przykład Jasnej Góry daje impuls dla 
całego narodu.

Faktem jest, że w tym czasie sytuacja się odwróciła, ale nie zaczęło 
się od Jasnej Góry. Już dużo wcześniej Żegocki i Opaliński prowa-
dzili partyzantkę w Wielkopolsce. 8 października zdobyli Kościan - 
co dało zachętę dla wielu innych grup oporu. W Małopolsce oswo-
bodzono Biecz i Pilzno. Ludzie dotknięci konfiskatami, grabieżami 
i brutalnością szwedzkich wojsk zwrócili się przeciwko nim. Czę-
sto ci sami, którzy wcześniej otwierali bramy miast przed oddzia-
łami Karola Gustawa.

Z militarnego punktu widzenia z pewnością ważniejsza od oporu 
Jasnej Góry była choćby ofensywa porucznika Wojniłłowicza, któ-
ry wyzwolił Krosno (7 grudnia), Nowy Sącz (13 grudnia), Bochnię, 

Wieliczkę, Wiśnicz i podszedł pod Kraków. Jednak o bitwie pod 
Krosnem nie uczą nawet w krośnieńskich szkołach. 
Na odwrócenie sytuacji miały wpływ też inne czynniki. 

Na froncie z Rosją walki zostały praktycznie zawieszone. Będący 
od roku w sojuszu z Polską Tatarzy zmuszają Chmielnickiego  do 
udzielenia pomocy zbrojnej Rzeczypospolitej oraz do zerwania 
związków z Rosją. Chan wysyła pisma do Jana Kazimierza, w któ-
rych zapewnia go o swojej pomocy dla Polski oraz żąda od wojsk 
koronnych, by porzuciły służbę szwedzką i z powrotem poddały 
się władzy swego prawowitego króla. 

Kiedy z trzech frontów wojny pozostał jeden, kiedy Polacy poczuli 
do Szwedów większą niechęć niż przedtem mieli do swojego króla, 
Jan Kazimierz postanawia wrócić do kraju.

W świetle tych faktów ocena postaci nie wypada już tak jedno-
znacznie.  Zarówno Radziwiłł, jak i Kordecki poddali się królowi 
Szwecji. Przeor co prawda walczył potem ze Szwedami, ale trzeba 
pamiętać, że działał w zupełnie innych warunkach niż hetman li-
tewski. Można usprawiedliwiać zakonnika, że poddanie się Karo-
lowi Gustawowi było działaniem taktycznym.  Że działał na zwło-
kę, nie chciał narażać klasztoru i ludzi, których miał pod opieką. 
Podobnych argumentów można jednak użyć do obrony Janusza 
Radziwiłła.

Na kartach „Potopu” Henryk Sienkiewicz wkłada w jego usta takie 
słowa:
Gdybym ja teraz wojnę zaciekłą rozniecił i nie zawarłszy układu zgi-
nął, tedyby kamień na kamieniu z tego kraju nie pozostał. 

Źródła:
Konrad Bobiatyński, Od Smoleńska do Wilna. Wojna Rzeczypospolitej z Moskwą 1654-1655, 
Zabrze 2004;
Ryszard Henryk Bochenek, Twierdza Jasna Góra, Warszawa 1997;
Andrzej Borcz, Działania wojenne na terenie ziemi przemyskiej i sanockiej w latach „potopu” 
1655-1657, Przemyśl 1999;
Mieczysław Brzyski, Szwedzi w Małopolsce w latach 1655-57, praca dyplomowa pod kier. prof. 
dr Adama Przybosia, Kraków 1972;
Paweł Jasienica, Rzeczpospolita Obojga Narodów, Warszawa 1985;
Adam Kersten, Sienkiewicz - „Potop” - Historia, Warszawa 1966;
Adam Kersten, Szwedzi pod Jasną Górą, Warszawa1975;
Augustyn Kordecki, Nowa Gigantomachia: Pamiętnik oblężenia Częstochowy roku 1655;
Jacek Wijaczka, Potop szwedzki w świadomości historycznej Polaków, „Czasy Nowożytne” - tom 
23, s. 27-46, Warszawa 2010;

Czego się Pan spodziewa po trwającej obecnie akcji billboar-
dowej?

Około rok temu przygotowałem projekt zmiany w ustawie o bro-
ni i amunicji. Celem było wprowadzenie kategorii pozwolenia na 
broń dla ochrony miru domowego. Projekt rozesłany został do 
posłów i senatorów. Widzę jednak, że trzeba wywołać społeczną 
dyskusję. Taki cel ma ta akcja przynieść. Chcemy przez billboardy i 
hasła na nich zamieszczone sprowokować do dyskusji społecznej. 
Dotychczas medialna dyskusja o broni zdominowana była przez 
kilka osób, które opowiadały nieustannie te same głupoty. Czas to 
przerwać i przejść do dyskusji merytorycznej. 

Czy liberalizacja dostępu do broni palnej umożliwi Polakom 
budowanie lepszej przyszłości? Przecież stosunkowo duże 
nasycenie bronią mają kraje arabskie czy afrykańskie, a nie 
widać tam zmian w dobrym kierunku. Na przykład takie 
kraje, jak Irak, Angola, Libia, RPA mają jedne z najwyższych 
wskaźników posiadania broni na świecie.

Broń jako sposób na umożliwienie Polakom lepszej przyszłości? 
Hm… tak bym nie powiedział. Posiadanie broni może spowodo-
wać kilka skutków, które w jakiś sposób mogą wpływać na lepszą 
przyszłość Polaków. Broń to wzmożona odpowiedzialność. Obco-
wanie z bronią powoduje wzrost indywidualnej odpowiedzialno-

ści. To jest zjawisko stwierdzone przez naukowców. Polacy zaś to 
społeczeństwo rozprzężone. Powiedziałbym nawet, że w jakiejś 
części zdemoralizowane. Uzyskanie prawa do posiadania broni 
przez tę część Polaków, która nie uległa jeszcze procesowi spo-
łecznej destrukcji, może spowodować powstrzymanie procesu 
rozkładu społecznego. Broń w rękach praworządnego i zdrowego 
psychicznie człowieka to podniesienie poziomu bezpieczeństwa. 
ROMB postuluje rozszerzenie prawa do posiadania broni tylko dla 
takich obywateli. To kolejny skutek, który może wpływać na lepszą 
przyszłość Polaków. Bezpieczeństwo indywidualne i zewnętrzne 
to stan konieczny dla rozwoju kraju. Drugiej Szwajcarii nie zbu-
dujemy, ale nie możemy pomijać milczeniem tego, jakie skutki 
dla bezpieczeństwa Szwajcarii przynosi posiadanie broni przez 
Szwajcarów. Społeczeństwo słabe prowokuje, społeczeństwo silne 
odstrasza. Si vis pacem, para bellum - to prawda znana od wieków 
i jej działanie trzeba w Polsce przypomnieć. To, czy Polacy będą 
mieli łatwiejszy dostęp do broni palnej, czy nie, nie zmieni tego, że 
ta zasada działa. Albo wyciągniemy z niej należyte wnioski, albo 
jej działanie będzie miało dla nas zgubne skutki. Wskazane w py-
taniu kraje w żaden sposób nie mogą być porównywane do nas. 
Tam broń trafia do każdego: bandyty, terrorysty, praworządnego. 
ROMB nie postuluje powszechnego dostępu do broni palnej. Uwa-
żamy, że broń powinna być dostępna wyłącznie dla praworządne-
go i zdrowego psychicznie człowieka. Posiadaniu broni muszą to-
warzyszyć wartości, wartości z cywilizacji nazywanej dotychczas 
judeochrześcijańską. 

cd. ze str. 2 
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o czy widzą prawdę, uszy słyszą fałsz, 
jak mawiają Chińczycy, więc kiedy 
od czasu do czasu przynajmniej 

niektórym ludziom otwierają się oczy na 
sprawy gospodarcze, o ile zgłębią temat i 
nie zadowolą się powierzchownymi wyja-
śnieniami, dotrą w końcu do Austriackiej 
Szkoły Ekonomii i uzyskają logiczne wyja-
śnienie bałaganu, który się dookoła dzieje. 
Trudno bowiem oczekiwać, by „otwieranie 
oczu” miało miejsce przy pięknej pogodzie, 
kiedy wszystko wydaje się być w porządku, 
a statek co prawda już mocno przecieka, 
ale przecież jeszcze nie tonie.

Łatwo zauważyć, że ostatni (ale przecież 
nie pierwszy i z pewnością nie ostatni 
sensu stricto) „bałagan” gospodarczy miał 
związek z niespodziewanym wzrostem 
kursu franka szwajcarskiego o niemal 
czterdzieści procent w stosunku do innych 
walut. Postawiło to w trudnej sytuacji wie-
le osób, które mają kredyt rozliczany w tej 
właśnie walucie, i to właśnie te osoby mają 
teraz największą motywację, by szukać wy-
jaśnień. Istnieje poważne ryzyko, iż uznają 
oni, że padli ofiarą „dzikiego wolnego ryn-
ku” i „kapitalizmu”, pośpieszmy więc wyja-
śnić rzecz zgodnie ze zdrowym rozsądkiem 
– czyli po austriacku.

Kredyt we franku szwajcarskim to swoista 
odmiana carry trade, czyli operacji finanso-
wych mających na celu wykorzystanie róż-
nic w stopach procentowych. Carry trader 
pożycza pieniądze w kraju, który utrzymu-
je niskie stopy procentowe (a więc tanio) 
i „inwestuje je” – o ile kupno na przykład 
obligacji można w ogóle nazwać inwesto-
waniem – w kraju, który stopy procento-
we ma relatywnie wyższe. Zakładając, że 
waluty tych krajów pozostają we wzajem-
nie stabilnej relacji, zarabia na różnicy w 
oprocentowaniu. Podobnie wzięcie kredy-
tu „denominowanego we franku szwajcar-
skim” umożliwiało korzystanie z (póki co) 
niskich szwajcarskich stóp procentowych. 
Ryzyko jest takie samo, jak przy „tradycyj-
nym” carry trade (wzrost kursu pożyczonej 
waluty, podwyżka szwajcarskich stóp pro-
centowych) i ta strategia nawet pomimo 
wzrostu kursu franka może być opłacalna. 
Ponieważ Szwajcarzy (a raczej ich bank 
centralny) zeszli ze stopami procentowymi 
poniżej zera (co samo w sobie jest socjali-
stycznym paradoksem – oznacza „pożyczę 
ci sto franków, ale za rok będziesz musiał 
oddać już tylko dziewięćdziesiąt!”), raty 

wciąż mogą być niższe niż w porównywal-
nym kredycie złotówkowym.

Tyle z teorii operacji finansowych – a 
przyznać trzeba, że w obecnym systemie 
papierowych walut, banków centralnych 
i rezerwy cząstkowej możliwe operacje fi-
nansowe są tak skomplikowane, że nawet 
ich „wynalazcy” zapewne nie do końca 
je rozumieją. Przedstawienie sprawy jak 
powyżej na pierwszy rzut oka wskazuje 
jednoznacznie winowajcę – „wolny rynek 
wpakował ludzi w bagno”. Należy koniecz-
nie zacieśnić kontrolę nad kredytami, nad 
bankami, a w ogóle najlepiej nad pieniędz-
mi i wolną wolą ludzi, żeby czasem sobie 
krzywdy nie zrobili.

Trzeba dysponować prawdziwą – austriac-
ką – wiedzą ekonomiczną, aby odeprzeć te 
zarzuty.

Po pierwsze, na prawdziwie wolnym ryn-
ku pieniądz jest towarem produkowanym 
przez rynek (najpewniej złotem lub sre-
brem), nie zaś papierkiem drukowanym 
przez rząd. Gdyby tak, jak jeszcze w dzie-
więtnastym wieku, frank, dolar lub zło-
tówka były jedynie nazwą określonej ilości 
metalu, banknoty zaś jedynie potwierdze-
niem własności zdeponowanej w bankach 
– żadne różnice kursowe nie mogłyby 
zajść, gdyż wymiana walut sprowadzałaby 
się do przeliczania wag. Rządy, ze względu 
na swój nienasycony apetyt na pieniądze, 
którego nie dało się już zaspokoić podat-
kami, powoli ograniczały rolę pieniądza 
towarowego na rzecz drukowanego przez 
siebie papieru.

Najpierw w ten rażący sposób, a potem 
za pomocą bankowego mechanizmu kre-
acji pieniądza nauczono się niejawnie wy-
właszczać swoich obywateli. Ekonomia 
jest jednak nieubłagana – wartość każdego 
pieniądza dąży do kosztów jego wypro-
dukowania. W przypadku papieru jest to 
właściwie zero (a w przypadku pieniędzy 
elektronicznych „jeszcze bardziej zero” niż 
w przypadku papieru), dlatego wartość 
każdej waluty dąży do zera. Jedne rządy są 
jednak bardziej powściągliwe w tym sza-
leństwie od innych – stąd też różnice kur-
sowe.

Po drugie, w dzisiejszych czasach banki to 
w sensie dosłownym fabryki pieniędzy. W 
normalnych warunkach przekształcałyby 

jedynie oszczędności jednych w pożycz-
ki drugich. Ponieważ jednak bankowość i 
monopol na produkcję pieniądza to sojusz 
wielkiego biznesu i socjalizmu, banki po 
prostu tworzą, czy jak się to eufemistycz-
nie ujmuje, kreują pożyczane pieniądze. Za-
tem to, ile kosztuje kredyt, nie zależy już od 
chęci ludzi do oszczędzania, czyli od poda-
ży oszczędności, lecz – jak to w socjalizmie 
– jest ustalane centralnie. Zamiast natu-
ralnej, względnie stałej stopy procentowej 
mamy więc huśtawkę cen kredytu zależną 
od czyjegoś widzimisię (i tytuły profesor-
skie posiadane czasem przez tych, którzy 
owo widzimisię mają, wcale nie zwiększają 
wartości „widzimisiowania”). Gdybyśmy 
zatem wprowadzili wreszcie wolny rynek, 
można by wziąć kredyt o stałej, niskiej sto-
pie procentowej na cały okres kredytowa-
nia, zamiast podpisywać szalone umowy, 
w których nie dość, że oprocentowanie 
jest zmienne, to jeszcze ustala je nie bezo-
sobowy mechanizm rynkowy, lecz owiana 
mgłą tajemnicy rada „mędrców” polityki 
pieniężnej. Carry trade sprowadzałby się 
wówczas do handlu arbitrażowego i nie 
zagościłby zapewne w nieruchomościach.

Nie wspomnę już o tym, że wolnorynkowa 
gospodarka zawsze kwitnie i nie deprecjo-
nuje pieniądza z roku na rok (a wręcz pod-
nosi jego wartość), zatem na dom dałoby 
się najzwyczajniej w świecie zaoszczędzić. 

Jakie zatem są widoki na przyszłość? O 
ile nie zmieni się świadomość szerokiego 
ogółu, należy obawiać się, że nie najlepsze. 
W podobnej sytuacji węgierski rząd zmu-
sił banki do przewalutowania kredytów i 
wzięcia na siebie kosztów operacji (ich zy-
ski są z gruntu nieuczciwe, więc nie ma co 
żałować, że większy rabuś pogonił mniej-
szego). Sądząc jednak po realiach progra-
mu „Rodzina na swoim”, który zamiast 
obniżać kapitał pozostały do spłaty, pasie 
banki odsetkami, należy spodziewać się 
czegoś podobnego. Zamiast więc przewa-
lutowania, będziemy mieli na przykład do-
płacanie do różnic kursowych z podatków 
lub, co bardziej prawdopodobne, z długu 
„publicznego”. Problem nie zniknie, banki 
będą karmione cudzymi pieniędzmi i przy 
okazji stworzy się trochę nowego kredytu. 
Tylko co się stanie w momencie podniesie-
nia stóp procentowych przez Szwajcarów? 
To mądry naród i trudno oczekiwać, by 
długo tolerował rozdawanie pieniędzy za 
darmo…

caRRy TRade Po Polsku 
i co Ma z TyM wsPólneGo socJalizM?

Bartłomiej Podolski okieM wolnoRynkowca
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Ś limacząca się wojna rosyjsko-ukra-
ińska daje sporo okazji polskim po-
litykom do zabrania głosu. Niejeden 

uchodził za prawdziwego mędrca, dopóki 
nie otworzył ust. Na początku 2015 roku 
mamy prawdziwą epidemię tego zjawi-
ska. Zbigniew Bujak - legenda solidarno-
ściowego podziemia - milczał przez wiele 
lat, by nagle objawić, że Polska powinna 
zaangażować się zbrojnie po stronie ukra-
ińskiej. Pisowski kandydat na prezydenta 
Andrzej Duda (nie mylić z Piotrem – to nie 
są bliźniacy) w czasie radiowego wywiadu 
wprawdzie dość pokrętnie, ale nie wyklu-
czył takiego scenariusza. Minister spraw 
zagranicznych Grzegorz Schetyna też bły-
snął, oznajmiając, że obóz w Oświęcimiu 
wyzwalali ukraińscy żołnierze. Nie będę 
rozwijał wątku wyzwolenia. Uważam bo-
wiem, że w roku 1944 i 1945 Polska nie 
została wyzwolona, a jedynie zmieniła 
okupanta. Nie ma też za co całować w rękę 
wyzwolicieli obozu, bo zrobili to niejako 
po drodze. W wypowiedzi Pana Schetyny 
wyczuwam chęć rewanżu wobec Ukraiń-
ców, ale byłbym ostrożny, bo wszyscy do-
skonale wiemy, że w kontekście obozu w 
Auschwitz Ukraińcy zapisali się co najwy-
żej jako okrutni strażnicy obozowi, a nie 
wyzwoliciele. Jednoznaczny był też fakt 
wyściskania się w parlamencie prezyden-
tów Komorowskiego i Poroszenki. Widać 
gołym okiem, że scena polityczna od PO 
po PiS zasilona głosem solidarnościowej 
legendy ma dziwny sentyment do obec-
nej ekipy rządzącej w Kijowie, a oznacza 

to jednocześnie ostry kurs antyrosyjski. 
Doskonale rozumiem, że Polska powinna 
uprawiać własną politykę, ale potrzebu-
je do tego kilku rzeczy: pieniędzy, armii i 
powodów. Dwie pierwsze sprawy możemy 
od razu pominąć z oczywistych względów. 
A jakie mamy powody, by w tym konflik-
cie stanąć po stronie Ukrainy? Czy otrzy-
mamy korzyści terytorialne? Wątpię. Czy 
pokochają nas Ukraińcy chowani na kulcie 
Bandery? Marna nadzieja. Może nawiąże-
my jakieś relacje gospodarcze? Tego nie 
wiadomo, ale można to załatwić bez wojny. 
Powody „za” mogą być następujące: chce-
my wkurzyć Ruskich, bo akurat nie mamy 
nic lepszego do roboty, albo ktoś każe nam 
wybadać przeciwnika na własnej skórze. 
Tu można rozmaicie spekulować. Nie wi-
dzę też powodu, by wspierać Rosję, bo 
doskonale da sobie radę sama, a nie sądzę, 
żeby z wdzięczności oddali nam Obwód 
Królewiecki. Tylko to byłoby interesujące. 
Zwróćmy uwagę, że odzyskanie niepodle-
głości Polski w 1918 r. było możliwe, gdy 
państwa zaborcze wzięły się za łby. Gdzie 
dwóch się bije...

Wojna chachłów z kacapami to też niezła 
okazja dla nas, by coś ugrać i to niskim 
kosztem – nie robiąc nic. Oba te narody 
w swej historii po wielokroć pokazały, jak 
kochają Polaków. Ukraińcy łatwo dawali 
się na nas napuszczać, niech teraz zaznają 
moskiewskiego braterstwa. Może ta lekcja 
da efekty. Pamiętają Państwo, jak jeszcze 
za prezydentury Juszczenki przestrzega-

łem Ukraińców przed budowaniem swej 
świadomości narodowej na etosie bande-
rowskim. Tak jak przewidywałem, dało 
to pretekst Moskwie do rozpętania kru-
cjaty antyfaszystowskiej. Wprawdzie nie 
wiemy, jak mocno pójdą Rosjanie w kon-
flikt, ale mają spore możliwości militarne, 
mimo że, a może zwłaszcza że cena ropy 
spadła o połowę. Niektórzy się cieszą, że 
Rosja przeżywa trudności finansowe, ale 
w historii nieraz zdeterminowany tyran w 
takiej sytuacji gotów był pójść na całość. 
Wprawdzie dziwię się, dlaczego Rosjanie 
nie wjechali na Ukrainę regularną armią. 
Czyżby Kijów miał asa w rękawie? Kijów 
już ponad 20 lat temu pozbył się broni 
jądrowej, ale kto wie, jak to wyglądało na-
prawdę w postsowieckim bajzlu, gdy każ-
dy generał handlował bronią, jak chciał.

Wszystko to bardzo mi się nie podoba, bo 
podobnie jak w 1939 r. nieuzbrojona  a na-
pinająca wątłe muskuły Polska pierwsza 
padnie ofiarą swej naiwności i cynizmu 
sojuszników.

Jako kandydat na prezydenta RP daję sło-
wo honoru, że zrobię wszystko, by Polska 
nie dała się wrobić w tę wojnę, a na pew-
no nie pozwolę, by weszła do niej jako 
pierwsza. Nie będziemy umierać za Kijów, 
podczas gdy Paryż sprzedaje Rosji okręty 
i konserwy. To pokazuje najlepiej, że Unia 
Europejska jest oszustwem mającym na 
celu zniszczenie naszego kraju.

naiwniacy

Marian kowalski okieM naRodowca

MaRian kowalski
kandydaT 
na PRezydenTa RP

Rozmowa z Marianem kowalskim w każdy poniedziałek na 
kanale telewizji idź Pod Prąd (youtube.com/user/idzpodprad).

Pytania do kandydata można zadawać w komentarzach pod 
najnowszym wywiadem lub pisząc na adres knp@knp.lublin.pl 

Tych, którzy traktują poważnie naszą działalność medialną, za-
chęcamy do jej wsparcia. na naszej stronie internetowej uru-
chomiliśmy usługę PayPal: http://idzpodprad.pl/paypal/



o statnim punktem zeszłorocznej współpracy Fundacji 
Twój Ruch z węgierskimi przyjaciółmi był udział na-
szej delegacji w konferencji organizowanej przez fun-

dację Linum „Welcome Freedom – 25 Years Later”. Ze względu 
na historyczny charakter wydarzenia tym razem wysłaliśmy 
do Budapesztu ekipę pamiętającą tamte czasy. 

Pastor Paweł Chojecki zapoznał młodzież z 
naszego regionu Europy z faktycznym prze-
biegiem przemian 1989 roku. Już sama analiza fotografii z tamtego czasu daje 
wiele do myślenia. O ile w Berlinie, Budapeszcie, Pradze czy Bukareszcie widać 
w tamtym okresie masowe demonstracje, o tyle w Polsce widzimy tylko kilku-
dziesięciu aparatczyków przy okrągłym stole. U nas tłumy były, ale dziewięć lat 
wcześniej... Wtedy jednak zostały brutalnie spacyfikowane przez stan wojenny 
junty Jaruzelskiego. Co się więc stało, że ten sam komunistyczny aparatczyk tak 
łatwo oddał władzę w roku 1989? Nasuwa się prosta odpowiedź – w 1980r. komu-
niści nie byli jeszcze przygotowani do operacji trans-
formacja. Gdy jednak wyszkolili kadry i zgromadzili od-
powiedni kapitał, pozwolili na dekoracyjne przemiany 
polityczne, zachowując całkowitą kontrolę w gospodar-
ce i resortach siłowych. Owoce tego podstępnego ma-
newru widzi obecne młode pokolenie, niemające przy-
szłości w swoich ojczyznach. 

Po prelekcji pastora Chojeckiego wywiązała się dysku-
sja, podczas której również młodzież dawała przykłady 
kontynuacji wpływu komunistów w swoich krajach.
 
Pomimo niewesołych konstatacji wypływających z re-
fleksji nad naszą niepodległością, Budapeszt był jak 
zawsze piękny i gościnny… Dziękujemy za zaproszenie 
Panu Attili Szomolányi!

BudaPeszT: 
„welcoMe FReedoM 

– 25 yeaRs laTeR”

FundacJa TwóJ Ruch

Mgr Fruzsina stella hossó - Menedżer Progra-
mowy w departamencie Projektów współ-
pracy Transgarnicznej, kancelaria Premiera 
węgier; doktorantka uniwersytetu corvinusa w 
Budapeszcie

dr Miklós Mitrovits - historyk, członek węgierskiej aka-
demii nauk, odznaczony krzyżem kawalerskim orderu 
zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

attila szomolányi - Prezes Fundacji linum

Marzena chojecka


