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Z asadniczo spodziewam się dwu 
reakcji na powyższy tytuł – jedni 
skojarzą go z tzw. „Judeopolonią” 

i zatrą ręce z zadowolenia, że przywalę 
„Żydkom”, inni z oburzeniem pomyślą 
o mnie jako o prymitywnym antysemi-
cie i będą życzyć mi rychłego spotkania 
z prokuratorem. Rozczaruję jednych i 
drugich. To, co chcę napisać, nie wypły-
wa ani z anty-, ani z filosemityzmu. 
Wypływa z głębokiej troski o mój na-
ród, który dziś pogrążony jest w morzu 
przeogromnej głupoty. By rozświetlić 
nieco ten mrok, odwołam się do histo-
rii Żydów – narodu, którego historia 
naznaczona jest zarówno napadami 
zbiorowego amoku, jak i okresami mą-
drości, sprawiedliwości, dobrobytu i 
chwały. Poznajmy więc żydowski pro-
jekt, jak podnieść się z upadku i niewo-
li. 
 
 Dziś nawet wrogowie Żydów nie 
mogą im odmówić sprytu, konsekwencji 
w dążeniu do narodowych celów, wyso-
kiego stopnia organizacji i dumy narodo-
wej. Nie zawsze jednak tak było. Oto kilka 
opisów stanu tego narodu, które zabrzmią 
nam niestety bardzo swojsko: 
 
Wół zna swego właściciela, a osioł żłób 
swego pana, lecz Izrael nie ma rozeznania, 
mój lud niczego nie rozumie. Izaj. 1:3 
 
W co jeszcze można was bić, gdy nadal 
trwacie w odstępstwie? Cała głowa chora i 
całe serce słabe. Od stóp do głów nic na 
nim zdrowego: tylko guzy i sińce, i świeże 
rany; nie opatrzone ani nie przewiązane, 
ani nie zmiękczone oliwą. Wasz kraj pusty-
nią, wasze miasta ogniem spalone, plony 
waszej ziemi obcy na waszych oczach poże-
rają; spustoszenie jak po zniszczeniu Sodo-
my. Izaj. 1:5-7 
 
Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed 
moim obliczem, któż tego żądał od was, 
abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie 
składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, 
nowie i sabaty mi obrzydły, zwoływanie 
uroczystych zebrań - nie mogę ścierpieć 
świąt i uroczystości. Waszych nowiów i 
świąt nienawidzi moja dusza, stały mi się 
ciężarem, zmęczyłem się znosząc je. A gdy 
wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje 
oczy przed wami, choćbyście pomnożyli 
wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na 
waszych rękach pełno krwi. Izaj. 1:12-15 
 
Jakąż nierządnicą stało się to miasto wier-
ne, niegdyś pełne praworządności, sprawie-
dliwość w nim mieszkała, a teraz morder-
cy! Twoje srebro obróciło się w żużel, twoje 
wino zmieszane z wodą. Twoi przewodnicy 
są buntownikami i wspólnikami złodziei, 
wszyscy lubią łapówki i gonią za darami, 

nie wymierzają sprawiedliwości sierocie, a 
sprawa wdów nie dochodzi przed nich. Izaj. 
1:21-23 
 
Biada przekornym synom, mówi Pan, któ-
rzy wykonują plan, lecz nie mój, i zawierają 
przymierze, lecz nie w moim duchu, aby 
dodawać grzech do grzechu. Wyruszają 
hen do Egiptu, nie radząc się moich ust, aby 
oddać się pod opiekę faraona i szukać 
schronienia w cieniu Egiptu. Lecz opieka 
faraona narazi was na wstyd, a szukanie 
schronienia w cieniu Egiptu na hańbę. Izaj. 
30:1-3 
 Nie zamierzam jednak rozpisywać 
się o polskiej głupocie, krótkowzroczno-
ści, pustej religijności, demoralizacji czy 
szukaniu ratunku u obcych. To każdy wi-
dzi. Zwróćmy się ku poszukiwaniu dróg 
wyjścia. 
 Żydzi opisani przez Izajasza nie 
zmądrzeli. Ich państwo uległo zagładzie, a 
oni poszli w niewolę. Jednak mamy okazję 
przyjrzeć się temu narodowi klika poko-
leń później, w nowej rzeczywistości. Jak 
wykorzystali czas „smuty”? Czego nauczy-
li się i co poprawili? 
 Nie mogę zacytować tu całej Księgi 
Estery, ale gorąco zachęcam Państwa do 
przeczytania tych kilku stron w Biblii 
przed dalszą lekturą artykułu (w Biblii 
Tysiąclecia księga ta obarczona jest do-
datkami greckimi uznanymi za natchnio-
ne przez sobór trydencki w 1546 r. Będę 
posługiwał się wersją oryginalną). 
 Żydzi nauczyli się żyć w niewoli. 
Dorobili się nowych majątków, zajmowali 
stanowiska, wychowywali dzieci i wnuki. 
Można powiedzieć, że żyło im się dostat-
nio i spokojnie. Okazało się jednak, że 
tylko we własnym państwie naród mo-
że być prawdziwie bezpieczny. Polacy 
boleśnie przekonali się o tej prawdzie 
podczas zaborów, ale niestety ta mądrość 
została znowu zagubiona i dziś powszech-
nym staje się przekonanie, że własne pań-
stwo jest nam niepotrzebne i równie do-
brze, a może i lepiej, będzie nam się żyło 
pod obcymi rządami. 
 Spokojna egzystencja Żydów pod 
obcym panowaniem została brutalnie 

przerwana jednego dnia, gdy w wyniku 
intrygi jednego z wysokich urzędników 
król zgodził się na zagładę wszystkich 
Żydów w swoim państwie w jednym, 
ustalonym dniu w najbliższej przyszłości. 
 Żydzi jednak nie pozostali bierni. 
Już wcześniej przygotowali się na funkcjo-
nowanie w roli mniejszości. Rozwinęli 
spryt oraz umiejętność zjednywania sobie 
przychylności decydentów, rozumieli, że 
trzeba umieć się maskować, że nie zawsze 
należy „od razu wykładać wszystkie karty 
na stół”, zbudowali własny system pozy-
skiwania z wyprzedzeniem strategicznych 
informacji (wywiad). Dzięki temu Żydów-
ka została królową, a jej kuzyn ważną 
osobistością na dworze. Deficyt tych 
umiejętności jest szczególnie obecny w 
„mniejszości polskiej” naszego społeczeń-
stwa. 
 Z Księgi Estery wypływają poważ-
ne wnioski na temat związku kondycji 
państwa z kondycją moralną narodu i 
jakością życia rodzinnego. Naród o niskim 
poziomie moralnym produkuje elity słabe, 
bezideowe i sprzedajne. Z kolei zdepra-
wowane elity jeszcze bardziej deprawują 
naród, tworząc ujemne sprzężenie zwrot-
ne. Poziom moralny narodu rozstrzyga się 
w jego rodzinach – atak na instytucję mał-
żeństwa, na pozycję mężczyzny jako gło-
wy rodziny, promowanie niewierności 
małżeńskiej oraz braku dyscypliny w wy-
chowaniu dzieci – to najlepsza broń do 
zniszczenia narodu. Z tego wszystkiego 
starożytni zdawali sobie doskonale spra-
wę. Co więc powiedzieć o współczesnych 
„wykształciuchach”? 
 Żydzi przekonali się dobitnie, że 
świat w obecnym kształcie nie jest sielan-
kowy, że wiara w „pokojowe współistnie-
nie”, rozbrojenie oraz powszechną miłość 
i braterstwo między narodami to idyllicz-
ne mrzonki. Narody mogą się wspierać, 
gdy mają wspólne interesy, a najlepszym 
gwarantem pokoju jest gotowość do woj-
ny. Będąc mniejszością w obcym pań-
stwie, Żydzi kultywowali umiejętności 
militarne i posiadali osobistą broń. W 
stanie śmiertelnego zagrożenia to nie 
wojsko czy policja króla miały być dla 
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Szukaj w kioskach „RUCH” i salonach „Empik” 

Ś 
więta Wielkanocne to rocznica 
śmierci i zmartwychwstania Jezu-
sa. Warto, byśmy w ich przeżywa-

niu przedarli się przez otoczkę rytu-
ałów, jajeczek i zajączków. Proponuję 
refleksję nad odważną i fundamental-
ną deklaracją apostoła Pawła: 
 

A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, 
daremne jest nasze nauczanie, próżna 
jest także wasza wiara.1 Kor 15:14 
  

Sens chrześcijaństwa opiera się na historycznym fakcie 
zmartwychwstania Chrystusa. Jeśli jest ono tylko legendą czy 
spiskiem apostołów, jak twierdzą nasi przeciwnicy, to chrześci-
jaństwo niczym nie różni się od innych religii i jest swoistym 
„opium dla ludu”. Jeśli jednak Chrystus rzeczywiście zmartwych-
wstał, to jego przesłanie o niebie i piekle jest prawdą. I każdy z 
nas ma przed sobą wybór, który można sparafrazować słowami z 
czasów Mojżesza: „kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć 
i zło”. Apostoł Jan nie trzymał chrześcijan w beztroskiej religijno-
ści powszechnego zbawienia i wielości dróg do Boga, ale postawił 
sprawę jasno: 
 

A świadectwo 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 napisałem do was, któ-
rzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie 
życie wieczne. 1 Jan 5:11-13 
Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, 
którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, 
którzy wierzą w imię jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z 
cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Jan. 1:11-13 
 

Narodzenie się na nowo, narodzenie się z Boga to nie ze-
wnętrzny rytuał czy decyzja innego człowieka. To osobista decy-
zja poprzedzona rozpoznaniem swojego stanu oddzielenia od 
Boga z powodu naszych grzechów i uznaniem zbawczej misji Bo-
ga-Syna, który przyszedł na ziemię, by dobrowolnie ponieść karę 
za winy każdego z nas. Jego Ofiara złożona na krzyżu Golgoty dwa 
tysiące lat temu okazała się skuteczna. Potwierdzeniem tego jest 
właśnie zmartwychwstanie. Religie nie dają przebaczenia grze-
chów – mogą co najwyżej nam o nich przypominać: 
 

Bo czyż nie zaprzestanoby ich (ofiar – PCh) składać, gdyby ci, 
co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy 
raz zostali oczyszczeni? Przeciwnie, one właśnie przywodzą na 
pamięć grzechy co roku. (…)A każdy kapłan sprawuje codzien-
nie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie 
mogą w ogóle zgładzić grzechów; lecz gdy On złożył raz na 
zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, ocze-
kując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnó-
żek stóp jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze dosko-
nałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również 
Duch Święty; powiedziawszy bowiem: 
Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi Po upływie owych 
dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach 
ich wypiszę je, dodaje: A grzechów ich i ich nieprawości nie 
wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma 
już ofiary za grzech. Hebr. 10:2-3, 11-18 
 

Jeśli chcesz, to wszystko jest Ci za darmo oferowane: 
 

A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo 
weźmie wodę żywota. Obj. 22:17 
Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy 
drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. 
Obj. 3:20 
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Cytaty miesiąca 
   

Wnioski wynikające z pozycji Turowskiego ukazują najgłębszy 
wymiar realiów III RP - państwa, którego funkcjonariusz podejmu-
je misję współpracy z reżimem putinowskim, a jego skierowanie 
na placówkę w Moskwie kończy się śmiercią polskiego prezydenta 
i towarzyszących mu osób. W kontekście tej tragedii trzeba stawiać 
najważniejsze pytania: jakie zadania wywiadu III RP realizował T. 
Turowski? W czyim interesie działał i jaką misję mu powierzono? 
Dopóki nie uzyskamy odpowiedzi na te pytania - czy wolno darzyć 
zaufaniem ograny tego państwa? Aleksander Ścios, S24.pl 

Najtrudniejsze w tym wszystkim było powiedzieć sobie: "myliłem 
się". I chyba dlatego musiało trwać tak długo. Aby otworzyć oczy, 
musiałem zaprzeczyć swoim własnym przekonaniom, w które 
szczerze wierzyłem i myślałem, że są moimi niezależnymi. Tak, 
śmiałem się ze strachu "moherów" przed "masonami", 
"Żydokomuną", "UDekami" "TVN-em". Ale kiedy dowiedziałem się 
całej prawdy i co te terminy oznaczają, było mi po prostu głupio. 

 Michał, „JA TEŻ BYŁEM LEMINGIEM”, niezależna.pl 

Wspieram PiS, bo uważam, że nie ma lepszej alternatywy dla Pol-
ski. Nie widzę innej partii, którą mógłbym poprzeć. Jarosław Ka-
czyński nie ma już szans na rządzenie. Jeśli PiS realnie myśli o 
rządzeniu, to partia powinna mieć innego lidera.  

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, onet.pl 

Tomasz Adamek o poście: „Jestem sportowcem, więc odpowiednią 
dietę stosuję przez cały rok i nie mogę tego zmieniać. Ważniejsze 
jest to, że staram się być przez cały rok dobrym mężem i dobrym 
człowiekiem. Radio Związku Podhalan w Ameryce Północnej  

Premier Węgier Viktor Orbán "nadużywa" władzy i niszczy demo-
krację, co może doprowadzić do utraty przez jego kraj członko-
stwa w UE - stwierdził w rozmowie z wiodącym węgierskim opo-
zycyjnym dziennikiem „Népszabadság” były ambasador USA w 
Budapeszcie w latach 1986-1990 Mark Palmer.  

euractiv.pl, 03.01.2012 
 

Premier Węgier Viktor Orban twierdzi, że w ostatnich miesiącach 
zapobiegł trzem próbom zamachu stanu. O próby przeprowadze-
nia "rządowego puczu" Orban oskarżył lewicową opozycję oraz 
sympatyzujących z nią zagranicznych polityków i dziennikarzy, a 
o podsycanie do nienawiści - amerykańską stację telewizyjną CNN.      
                                                                              polskieradio.pl, 10.02.2012       

Nie boi się pani harować? 
- Żeby o tym mówić, to trzeba popatrzeć na to, jak się wychowy-
wałam. Moi rodzice żyją może skromnie, ale do wszystkie doszli 
pracą własnych rąk. Nie dość, że pracowali zawodowo, to jeszcze 
wychowywali czwórkę dzieci, a do tego budowali dom i mieli go-
spodarstwo rolne. Oni po prostu nas uczyli tego, że swoimi rękami 
można wiele zrobić. 

Justyna Kowalczyk, pyta Tomasz Kalemba, onet.pl 



nich gwarancją przetrwania, a broń osobi-
sta. Przez stulecia, nawet pod zaborami, 
Polacy pamiętali o tej ważnej prawidło-
wości. Nasze dzieci od małego zaznaja-
miane były z bronią i sztuką walki wręcz. 
Dzięki temu nawet bez państwa byliśmy 
gotowi organizować powstańcze armie i 
odnosić sukcesy militarne. Nie tak dawno 
to zamojscy chłopi pokonali „niezwy-
ciężonych Niemców”, gdy ci postanowili 
poddać ich eksterminacji i przesiedleniu. 
Dziś jednak panuje w naszym narodzie 
chory pacyfizm, zniewieścienie i irracjo-
nalny lęk przed bronią palną. To wspania-
ły prezent dla naszych wrogów. 
 Na uwagę zasługuje wewnętrzna 
organizacja i umiejętność zbiorowego, 
skoordynowanego działania narodu ży-
dowskiego. Pomimo braku telefonów, 
telewizji i Internetu szybko przekazywali 
sobie informacje, podejmowali skoordy-
nowane działania (np. post) i zwoływali 
zgromadzenia. W porównaniu z ich umie-
jętnościami w tym zakresie protesty prze-
ciw ACTA to drobnostka. Rozumieli też 
wagę zbiorowych celów i byli gotowi po-
święcać dla nich osobiste interesy. 
 Żydzi byli przygotowani do obro-
ny, a wzmocnieni politycznym sprytem 
swoich przywódców budzili postrach u 
tych, którzy ich nienawidzili. Nie działali 
chaotycznie, ale czekali na właściwy mo-
ment. O ile krócej mogłyby trwać nasze 
zabory, gdybyśmy posiedli tę sztukę – 
zamiast składać daninę krwi w powsta-
niach wywoływanych dla obcych intere-
sów i w czasie dogodnym dla zaborców, 
uderzyć we właściwej chwili (np. podczas 
wojny krymskiej w 1854 r.) i w sposób 
dobrze zorganizowany. 
 Żydzi nie szukali jak dawniej po-
mocy w Egipcie, a „załatwili” sobie jedynie 
u króla wolną rękę w rozprawieniu się ze 
swoimi wrogami. 
 
Mianowicie Żydzi zebrali się po miastach, 
gdzie byli, we wszystkich prowincjach kró-
la Achaszwerosza, aby podnieść rękę na 
tych, którzy pragnęli ich zguby. I ani jeden 
im się nie opierał, gdyż strach przed nimi 
padł na wszystkie ludy. I wszyscy książęta 
prowincji i satrapowie, namiestnicy i wszy-
scy sprawujący władzę w imieniu króla 
popierali Żydów, gdyż padł na nich strach 
przed Mordochajem. Mordochaj bowiem 
wiele znaczył w pałacu królewskim, a wieść 
o nim dotarła do wszystkich prowincji, 
gdyż znaczenie tego męża, Mordochaja, 
ciągle rosło. I zabili Żydzi wszystkich swo-
ich wrogów mieczem, drogą zabójstwa i 
zagłady, i robili z tymi, którzy ich nienawi-
dzili, co chcieli. W samym zamku w Suzie 
wymordowali Żydzi i wygubili pięciuset 
mężów. (…) Pozostali zaś Żydzi po prowin-
cjach królewskich zebrali się, aby stanąć w 
obronie swojego życia i zapewnić sobie 
spokój od swoich wrogów, zabili więc spo-
śród tych, którzy ich nienawidzili, siedem-

dziesiąt pięć tysięcy, lecz na ich mienie swej 
ręki nie podnieśli. Estery 9:2-6,16 
 
 Sposób traktowania wrogów wy-
daje się nam dziś niehumanitarny. Wytre-
sowano nas do wiary w „dobroć tego 
świata”. Żydzi jednak wiedzieli, że walka 
trwa naprawdę, nie na żarty. Jeśli ktoś 
chce nas skrzywdzić czy zabić, to nie wy-
perswadujemy mu tego zamiaru dobrym 
słowem czy czarującym uśmiechem. Musi-
my skutecznie uniemożliwić naszym wro-
gom złe zamiary - oni nas albo my ich. W 
tamtych realiach oznaczało to eliminację 
fizyczną. Ale i dla nas w „cywilizowanym” 
XXI wieku wypływają stąd praktyczne 
wnioski. Nasi wrogowie nie szanują reguł 
demokracji, przyzwoitości czy uczciwości. 
My, stosując się do nich, niechybnie prze-
gramy. Tę prawidłowość dobrze sobie 
przyswoił (także na swoich błędach w 
pierwszej kadencji) premier Orban. W 
latach 1998-2002 był premierem i prze-
grał z oszustami, którzy kłamstwo, gra-
bież i zawłaszczanie państwa uczynili 
istotą swej polityki. Gdy ponownie do-
szedł do władzy, nie cacka się już ze 
szkodnikami, czym wzbudza skowyt do-
morosłych i zagranicznych wrogów pra-
wości. Podobną determinację i świado-
mość zagrożeń widzieliśmy u Marszałka 
Piłsudskiego. W III RP patrioci doszli do 
władzy stosunkowo szybko – już w grud-
niu 1991r. Spisek postkomunistycznych 
kombinatorów szybko pozbawił ich jed-
nak złudzeń. Gdy w 2005 roku bracia Ka-
czyńscy ponownie przejęli stery państwa, 
nie skorzystali z mądrości Marszałka i 
znowu dali się ograć wrogom. „Kto ma 
miękkie serce, ten musi mieć twardą d..ę” 
– tragicznie doświadczamy jako naród tej 
prawdy… 
 Ostatnia myśl z Księgi Estery, jaką 
chcę państwa pożegnać, to żydowska 
umiejętność świętowania zwycięstw i 
kultywowania historii. 
 
Zobowiązując ich, aby rokrocznie święcili 
czternasty dzień miesiąca Adar i piętnasty 
dzień tegoż miesiąca, jako dni, w których 
Żydzi zyskali spokój od wrogów swoich, i 
jako miesiąc, w którym troska zamieniła 
im się w radość, a żałoba w dzień pomyśl-
ny, aby uczynili je dniami ucztowania i 
radości, i wzajemnego przesyłania sobie 
darów żywnościowych i obdarowywania 
ubogich. I Żydzi przyjęli to, co wtedy zapo-
czątkowali i co im napisał Mordochaj, jako 
zwyczaj: 
Że Haman, syn Hammedaty, potomek Aga-
ga, gnębiciel wszystkich Żydów, zamyślając 
wytępić wszystkich Żydów, rzucił "pur", to 
znaczy los, aby ich zniszczyć i wytępić. 
Lecz gdy rzecz doszła do króla, ten naka-
zał, a jednocześnie dał pisemne zarządze-
nie, że jego wrogi zamysł, jaki powziął 
przeciwko Żydom, ma spaść na jego własną 
głowę, wobec czego powiesili jego samego i 

jego synów na szubienicy. 
Dlatego te dni nazwali "purim", według 
nazwy "pur". A z powodu wszystkich słów 
tego listu oraz z powodu tego, co widzieli i 
co ich spotkało, Żydzi zobowiązali się i 
przyjęli to zarówno na siebie, jak i na swoje 
potomstwo i na tych wszystkich, którzy by 
się do nich przyłączyli, jako zwyczaj, które-
go się nie przekracza, że będą rokrocznie 
święcić te dwa dni zgodnie z przepisami i w 
oznaczonym czasie. A te dni mają być 
wspominane i obchodzone jako święta po 
wszystkie pokolenia, we wszystkich rodzi-
nach, we wszystkich prowincjach i we 
wszystkich miastach. A te Święta "Purim" 
nie mają zaniknąć wśród Żydów i pamięć o 
nich nie ma ustać u ich potomstwa.  

Estery 9:21-28 
  
 My nie umiemy pielęgnować pa-
mięci o naszych zwycięstwach, których 
mamy całkiem pokaźną kolekcję. Nie 
świętujemy wyzwolenia Wiednia czy zaję-
cia Moskwy. Nie potrafimy nawet godnie 
uczcić nie tak przecież odległego rozgro-
mienia sowieckiej dziczy na przedpolach 
Warszawy (zamiast tego cackamy się z 
pomnikiem armii sowieckiej w centrum 
stolicy, stawiamy pomniki najeźdźcom, a 
nasi hierarchowie inicjują akcję palenia 
zniczy dla krasnoarmiejców!). Jak naród 
wychowywany w takiej amnezji histo-
rycznej i pomieszaniu wartości ma przej-
mować tradycje patriotyczne przeszłych 
pokoleń? 
 Żydzi obchodzą święto swego 
zwycięstwa sprzed dwu i pół tysiąca lat! 
To dla nich nie tylko wesoła uroczystość. 
To corocznie powtarzana lekcja patrioty-
zmu i politycznego realizmu. To ludowy 
epos przekazywany w rodzinach z pokole-
nia w pokolenie. 
 Taki naród można niewolić, poko-
nywać, eksterminować, ale on się odrodzi. 
Historia Żydów jest tego niezaprzeczal-
nym dowodem. 
  
 Choć cytowałem obszernie biblijną 
księgę Estery, to ani razu nie odwołałem 
się do Boga. Co ciekawe, ta księga nigdzie 
nie wspomina o Bogu! Można by rzec, że 
Bóg opisał w niej organizację narodu za 
pomocą języka socjologicznego. Nasze 
życie ma wymiar nadprzyrodzony i natu-
ralny. My, Polacy, często ulegamy pokusie 
zbyt szybkiego odwoływania się do wy-
miaru nadprzyrodzonego. Gdy mamy 
problem, to pierwszą i niestety często 
jedyną naszą reakcją jest „zamówienie 
mszy”. Niemiłosiernie zaniedbujemy jed-
nocześnie porządek naturalny. Jeśli na-
uczymy się właściwie organizować nasze 
zbiorowe życie w porządku naturalnym 
(biorąc przykład z mistrzów w tej konku-
rencji) i mądrze rozpoznamy sygnały nad-
przyrodzone, może i nam będzie dane 
cieszyć się naszym polskim „purim”… 
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ZMIANA REGUŁ 
Dopiero w XX wieku wykazano, że informa-

cje dotyczące lat panowania królów Izraela i Judy 
znajdujące się w Księgach Królewskich i Kronik 
nie muszą sobie przeczyć. Pierwszym badaczem 
Pisma Świętego, który zauważył, że powodem 
tych pozornych sprzeczności mogą być różne me-
tody liczenia lat, był Valerius Coucke. Ten ksiądz 
katolicki i wykładowca seminarium duchownego 
w Brugii wyłożył swoją koncepcję w artykule 
„Chronologie des rois de Juda et d’Israël” opublikowanym w roku 
1925. Znacznie więcej osiągnął pracujący niezależnie od niego 
nad tym problemem adwentystyczny misjonarz i biblista Edwin 
Thiele. W roku 1951 w książce „The Mysterious Numbers of the 
Hebrew Kings” zestawił zawarte w Biblii dane w pełną i harmo-
nijną chronologię królestw Izraela i Judy. Od tego czasu do teorii 
Thiele’go wprowadzono kilka drobnych poprawek i uzupełnień, 
nie zmieniając jej podstawowych założeń.  

Przedstawiłem je w poprzednich odcinkach. Opracowując 
swój schemat chronologiczny, Thiele uznał, że w żydowskich 
królestwach stosowano dwa urzędowe sposoby liczenia lat pano-
wania władcy. Według jednego rok kalendarzowy, w którym 
wstąpił na tron, liczono jako pierwszy rok panowania, a według 
drugiego pierwszym rokiem był dopiero następny rok kalenda-
rzowy. Co istotne, Izrael i Juda w trakcie swojego istnienia zmie-
niały te metody. Założył też, że przez cały czas istnienia króle-
stwa izraelskiego rok kalendarzowy zaczynał się 1 Nisan, czyli 
wiosną. Natomiast w Judzie początek roku przypadał zawsze 1 
Tiszri, czyli jesienią. Najlepiej zilustrować na przykładzie, do 
czego to może doprowadzić. 

Przypuśćmy, że tego samego dnia w Izraelu i Judzie objęli 
władzę dwaj królowie. Najpierw rozpatrzmy przypadek, że stało 
się to po 1 Tiszri, ale przed 1 Nisan, np. według naszej rachuby 1 
stycznia. Załóżmy, że w królestwie Judy lata panowania liczy się z 
rokiem akcesji. Oznacza to, że roku kalendarzowego, w którym 
władca wstąpił na tron, nie wlicza się do lat jego panowania. 
Pierwszym rokiem jego panowania będzie rok kalendarzowy 
rozpoczynający się 1 Tiszri, czyli na przełomie września i paź-
dziernika. Do tego dnia trwa rok akcesji. Dziś nazwalibyśmy go 
„zerowym”, ale wtedy nie znano zera. Natomiast w Izraelu stosu-
je się metodę bez roku akcesji i królowi od razu biegnie pierwszy 
rok panowania. Co więcej, 1 dnia miesiąca Nisan rozpocznie się w 
jego państwie nowy rok kalendarzowy i jednocześnie drugi rok 
jego rządów. Już po czterech miesiącach król izraelski będzie 
panował drugi rok, a judzki dopiero po dziesięciu rozpocznie 
pierwszy. I tak już zostanie. Przez pół roku kalendarzowego róż-
nica w czasie panowania będzie wynosić jeden rok, a przez kolej-
ne pół roku – dwa lata, a przecież rzeczywisty czas ich rządów 
jest taki sam… 

Inaczej będzie, jeżeli królowie wstąpili na tron po 1 Nisan, a 
przed 1 Tiszri. Powiedzmy 1 lipca. Jeśli w Judzie liczy się lata 
panowania z rokiem akcesji, to pierwszy rok panowania jej króla 
zacznie się już po mniej więcej trzech miesiącach, czyli jeszcze 
podczas trwania pierwszego roku rządów króla Izraela. Po 1 
Nisan król Izraela „wyprzedzi” króla Judy o 1 rok urzędowy. Pół 
roku później król Judy go „dogoni” i tak dalej… 

Według chronologii Thiele’ego pierwszy król Izraela, Jero-
boam, i pierwszy król Judy, Rechabeam, objęli władzę na przeło-
mie lat 931 i 930 p.n.e. W Judzie liczono lata panowania z rokiem 
akcesji, a w Izraelu bez roku akcesji. Wszystko tak, jak w pierw-
szym z przedstawionych przykładów. Jeroboam miał zawsze 
zaliczone o jeden lub dwa lata panowania więcej niż Rechabeam. 
Rodzi się pytanie, jak Asa, trzeci z kolei król Judy, mógł wstąpić 
na tron w dwudziestym roku panowania Jeroboama, króla izrael-

skiego (1 Król. 15:9). Pierwszy król Judy, Recha-
beam, panował 17 lat (1 Król. 14:21), jego syn, 
Abijjam 3 lata, a 17 + 3 = 20. Jednak, jeśli w Izra-
elu lata panowania rzeczywiście liczono bez roku 
akcesji, to musiał to być 21 lub 22 rok panowania 
Jeroboama. Thiele wyjaśnił to tak, że autor Księgi 
Królewskiej i Kronik cytuje w swoim dziele urzę-
dowe dokumenty Judy i Izraela. Kronikarze judz-
cy, określając rok wstąpienia na tron króla judz-
kiego, podawali rok panowania izraelskiego, w 

którym ono nastąpiło, licząc lata kalendarzowe panowania wład-
cy Izraela według metody stosowanej w Judzie. Natomiast kroni-
karze izraelscy określali rok objęcia władzy przez króla Izraela, 
podając rok panowania króla Judy, liczony według metody stoso-
wanej aktualnie w Izraelu, zachowując kalendarz judzki. Kiedy 
czytamy, że w drugim roku panowania Asy, króla judzkiego objął 
władzę królewską nad Izraelem Nadab, syn Jeroboama (1 Król. 
15:25), to jest to drugi rok liczony bez roku akcesji. Inaczej bez-
królewie w Izraelu trwałoby około roku. 

Co świadczy o zmianie metody liczenia lat panowania 
władców? Jeśli próbujemy określić, ile czasu upłynęło między 
jakimiś wydarzeniami na podstawie lat panowania królów, to w 
metodzie bez roku akcesji „przybywa” 1 rok przy każdej zmianie 
panującego. Rok kalendarzowy, w którym do niej doszło, „zalicza 
się” do lat panowania tego, który umarł i jego następcy, chyba że 
zmiana panujących pokryje się ze zmianą roku. Metoda z rokiem 
akcesji nie ma tej wady. Pamiętając o tym, obliczmy, w którym 
roku objął władzę w Izraelu król Jehoram. 

Jeroboam panował w Izraelu 22 lata (1 Król. 14:20), Nadab 
2 (1 Król 15:25), Basza 24 (1 Król 15:33), Ela 2 (1 Król. 16:8). 
Zabił go Zimri, który panował 7 dni (1 Król. 16:15). Potem była 
wojna domowa między Omrim i Tibnim. Wygrał ją Omri, który 
panował 12 lat (1 Król. 16:23). Należy je liczyć od śmierci Zimrie-
go. Następnie królem został syn Omriego, Achab, który panował 
22 lata (1 Król. 16:29), a jego syn Achazjasz 2 lata (1 Król. 22:52). 
Po nim władzę przejął jego brat, Jehoram. Mamy razem 22 + 2 + 2 
+ 24 + 12 + 22 + 2 = 86 lat.  

W Judzie Rechabeam panował 17 lat (1 Król. 14:21), Abij-
jam 3 (1 Król. 15:2), Asa 41 (1 Król. 15:10), a Jehoram objął wła-
dzę królewską nad Izraelem w osiemnastym roku panowania 
Jehoszafata, króla judzkiego (2 Król. 3:1). Razem 17 + 3 + 41 + 18 
= 79 lat. Różnica wynosi 7 lat. Jeśli w Izraelu stosowano metodę 
liczenia lat bez roku akcesji, a w Judzie z rokiem akcesji, to 
wszystko jest tak, jak powinno być. W Izraelu było siedem zmian 
władców, które mogły „dodać” rok do rachunku. Potem coś się 
zmieniło. 

Gdy Jehu, dowódca wojska izraelskiego, zamordował swo-
jego króla Jorama i goszczącego u niego Achazjasza judzkiego (2 
Król. 9:1–29), w Judzie przejęła władzę Atalia, matka Achazjasza, 
która postanowiła wytracić całą rodzinę królewską. Dopiero w 
siódmym roku arcykapłan Jehojada zabił ją i wprowadził na tron 
jedynego ocalałego syna Achazjasza, Joasza, który panował w 
Jeruzalemie czterdzieści lat (2 Król. 12:2). Po nim przejął władzę 
jego syn, Amasjasz. Ile lat minęło od zamachu Jehu do wstąpienia 
na tron Amasjasza? Atalia rządziła 7 lat, Joasz 40, razem 47 lat 
„urzędowych”. Panował zaś Jehu nad Izraelem w Samarii dwa-
dzieścia osiem lat (2 Król. 10:36). Po śmierci Jehu królem Izraela 
został jego syn, Jehoachaz, a panował siedemnaście lat (2 Król. 
13:1), po nim Jehoasz, syn Jehoachaza (2 Król. 13:10). Syn króla 
Judy Joasza, Amasjasz objął władzę w drugim roku panowania 
Joasza (Jehoasza), syna Joachaza (Jechoachaza), króla izraelskie-
go (2 Król. 14:1). Mamy 28 + 17 + 2 = 47. Pisownia judzka różniła 
się od izraelskiej, ale lat wyszło tyle samo. 

cdn. 

PIOTR SETKOWICZ 
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W iedzieliśmy, że tak jak u nas 
niegdyś na blokach więźniowie 
cierpieli od wszy, tak w kobie-

cym lagrze, w odgrodzonych od nas blo-
kach, panuje ogromne zapchlenie. Nie 
rozumieliśmy, skąd to pochodzi, skąd 
takie robienie różnicy przez te insekty dla 
płci więźniów. Okazało się potem, że nie-
które z komand kobiecego lagru chodziły 
do pracy do jakichś zapchlonych budyn-
ków i pchły przywlekły ze sobą na bloki. 
Te się w dobrych warunkach bardzo roz-
panoszyły i przegnały dotychczasowych 
lokatorów białych. Wkrótce kobiety prze-
niesiono od nas, z bloków głównego obo-
zu do Birkenau, gdzie w drewnianych 
blokach ginęły w straszliwych warunkach. 
Brak było wody na blokach, jak również 
ubikacji. Niektóre spały na ziemi, bo bloki 
z desek nie miały podłogi. Brodziły w 
błocie powyżej kostek, gdyż ani drenów, 
ani bruku nie było. Rano setkami zosta-
wały na placu, nie mając już sił do pracy. 
Osowiałe, bez czucia te cierpiętnice prze-
stawały mieć wygląd kobiet. Wkrótce 
doznały "litości" władz lagrowych, idąc 
setkami do gazu. Zagazowano wtedy po-
nad dwa tysiące tych istot, będących nie-
gdyś kobietami.  

Na opuszczonych przez kobiety 
blokach pozostała niezliczona ilość pcheł. 
Stolarze, którzy chodzili na te bloki, by 
przed wprowadzeniem tam znowu ko-
mand męskich naprawić jakieś uszkodze-
nia w oknach lub drzwiach, opowiadali o 
straszliwej pracy w tym państwie 
"brunetek", co skakały całymi rojami w 
opróżnionych blokach. Głodne, gwałtow-
nie rzucały się na przybyszów, gryząc 
ciało w cętki jedne przy drugich. Nic nie 
pomagało. Żadne zawiązywanie nogawek 
przy kostkach bądź końców rękawów, 
więc stolarze od razu zrzucali ubrania, 
kładąc je gdziekolwiek w bezpiecznym od 
pcheł miejscu, nagie ciało broniąc stałym 
opędzaniem się, jak zwierzęta pasące się 
w polu. A one skakały po podłodze rojami 
i gdy się spojrzało na nie pod słońce, mia-
ło się wrażenie oglądania wielu fontann.  

W naszym obozie mieliśmy już wte-
dy na wszystkich blokach ubikacje i ładne 
łazienki. Kanalizacja, wodociągi - wszę-
dzie już były. W piwnicach trzech bloków 
pracowały motopompy, zaopatrujące cały 
lagier w wodę. Wielu więźniów oddało 
życie przy budowie tych wszystkich udo-
godnień.  

"Zugang", który przyjeżdżał do obo-
zu teraz, od razu tu wchodził w warunki 
odmienne od tych, w które nas niegdyś 
zamknęli, "kończąc" również brakiem 
możliwości mycia lub spokojnej chwili w 
jakiejś ubikacji. I teraz był tu stróż po-
rządku, któremu niejeden zazdrościł po-
sady. Siedział on w ubikacji i zajadał zupę; 
zawsze miał repetę i choć miejsce na po-
siłki wydawałoby się jakieś dziwne, on się 
tym wcale nie wzruszał. Spokojnie zaja-
dał, przyspieszając krzykiem czynności 
więźniów w pięknej ubikacji. (…) 

Tymczasem w łyżkarni sytuacja tak 
się przedstawiała, że trzeba było myśleć o 
innej pracy, bo łyżek już zrobiono wiele 
tysięcy i można było przewidywać, że 
wkrótce komando nasze rozwiążą. Wtedy 
na skutek wpływów moich przyjaciół 111, 
19 i 52 zrobiono mi miejsce przy warszta-
cie stolarskim wśród wybranych stolarzy 
(dawno kiedyś, przez Konrada). Na razie 
pracowałem z mistrzem-stolarzem 111 
przy jednym warsztacie, lecz gdy 111 i 
127 zachorowali kolejno na tyfus, zosta-
łem sam przy warsztacie i udawać miałem 
stolarza-fachowca, odpowiedzialnego za 
pracę warsztatu.  

Kapo był nowy, który po śmierci 
wariata "Hulajnogi" (tyfus) objął koman-
do stolarzy w garbarni. Pozycja moja stała 
się trudna. Dostawałem rysunki na obsta-
lowane meble, które musiałem sam stwo-
rzyć z drzewa. Jakkolwiek robiłem tylko 
dwanaście dni, sam jeden pracując przy 
tym warsztacie, przyznam się, że nerwo-
wo zmęczyłem się bardzo. Nie mogłem 
podpaść, a nie byłem fachowcem. W każ-
dym razie szafę składaną robiłem i cho-
ciaż na jej wykańczanie przyszedł do me-
go warsztatu pierwszorzędny majster 92, 
jednak przez tych dwanaście dni udało mi 
się bez wpadki wobec kapryśnego, lecz 
głupiego kapa, udawać majstra-stolarza. 
Nie byłem przecież w stolarce zupełnym 
nowicjuszem (resztę trzeba było nadrobić 
sprytem), lecz przyjście 92 do mego 
warsztatu, który on sobie obrał tenden-
cyjnie, przyjąłem z prawdziwą radością.  

Odtąd miałem więcej czasu, który 
poświęcałem na wiązanie tu "siatki", na 
uzgadnianie posunięć w pracy naszej or-

ganizacji z kolegami we właściwej garbar-
ni lub pod pretekstem wyboru materiału 
w szopie, gdzie leżały deski, konferując z 
50 i 106 na stosie nowych sienników, 
które tu sięgały pod sam dach. Przez 
szczeliny w dachu obserwowaliśmy ruchy 
Erika lub komendanta, jak z doskonałego 
punktu obserwacyjnego. (…) Pierwszy z 
naszej paczki zachorował pdch. 94, potem 
kpr. 91, później 71, następnie 73, 95, śpią-
cy w jednym łóżku ze mną - 111, 93, w 
końcu (już trudno spamiętać kto po kim 
szedł do szpitala) prawie wszyscy kolejno 
się położyli. Bardzo wielu nie wracało 
wcale, jadąc w wozie pełnym trupów do 
krematorium. Codziennie parę znajomych 
twarzy można było widzieć wśród rzuca-
nych jak drzewo na wóz ciał więźniów. Na 
razie tyfus mnie nie brał.  

Zjawił się u mnie dr 2, proponując 
mi zastrzyk przeciwtyfusowy; szczepion-
kę dostał z "wolności", skrycie. Musiałem 
się jednak zastanowić, co robić, gdyż jeśli 
zostałem już przez wszy tyfusowe pogry-
ziony (można było tak sądzić, bo spałem 
razem ze 111, który już zachorował, a od 
ugryzienia do pierwszej gorączki mijało 
zwykle kilkanaście dni) to w takim wy-
padku nie wolno było szczepionki stoso-
wać, bo mogło to skończyć się śmiercią. 
Nie byłem jednak zarażony, więc na za-
strzyk szczepionki się zdecydowałem.  

Z naszej paczki stającej na apelu na 
czele bloku, z trzydziestu chłopa wkrótce 
zostało siedmiu, może ośmiu. Reszta 
umarła na tyfus. (…) Kpt. 30 bardzo stara-
łem się ratować. Był zawsze wesół, ludzi 
podtrzymywał własnym humorem i mi-
ską repety; koło niego żyło zawsze szereg 
ludzi. Przed samym tyfusem dostał nagle 
zakażenia krwi, które udało się zlikwido-
wać: dr 2 zrobił mu szybko operację ręki i 
niebezpieczeństwo usunął. W tydzień 
później dostał tyfusu, poszedł na blok 28, 
gdzie leżąc parę dni, gościnnie zapraszał 
kolegów, by jedli jemu przynoszone sma-
kołyki z "kanady". Mówił wtedy głośno: 
"Bóg dał, dobrzy ludzie przynieśli, więc 
jedzcie!". Miał wielką gorączkę, a mimo to 
gadał, z humorem opowiadał o tym, że 
musi żyć, że choćby z głową pod pachą, 
wyjdzie z Oświęcimia, bo przeszedł 
straszne rzeczy w Hamburgu i że ze swoją 
Jasią jeszcze się zobaczy. I tak, mówiąc 
ciągle, dostał zapalenia opon mózgowych. 
Przeniesiono go na blok 20. Robiono mu 
punkcje. Opiekę miał troskliwą, lecz nic 
już nie pomogło. Wyszedł z Oświęcimia - 
jako dym z komina.  

Raport rotmistrza  

Pileckiego cz. 36 
Źródło: Fundacja Paradis Judaeorum                                                        michaltyrpa.blogspot.com  
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P rezydent Rzeczypospolitej Lech 
Kaczyński, dzięki zaangażowa-
niu Porozumienia Organizacji 

Kombatanckich i Niepodległościowych 
(WiN, Związek Żołnierzy NSZ, Świato-
wy Związek AK), ustanowił 1 marca 
Dniem Żołnierzy Antykomunistyczne-
go Podziemia – Narodowym Dniem 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzień 
nie był przypadkowy. 1 marca 1951 
roku w więzieniu mokotowskim stra-
cono siedmiu członków IV komendy 
WiN – ostatniej ogólnopolskiej organi-
zacji niepodległościowej.    
 
Robert Szmigielski: Czy miało w ogóle 
sens kontynuowanie przez formacje 
niepodległościowe powstałe na bazie 
Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbroj-
nych uznające Rząd RP w Londynie 
walki z Sowietami po 8 maja 1945 ro-
ku, kiedy tereny kraju zostały całkowi-
cie zajęte przez Armię Czerwoną, bio-
rąc pod uwagę skalę represji, ich cha-
rakter oraz liczbę stacjonujących na 
terenie Polski żołnierzy sowieckich 
wspomaganych przez kolaboracyjne 
formacje wywodzące się z AL, LWP, 
takie jak Urząd Bezpieczeństwa? 
Grzegorz Bębnik: A czy sens miała walka 
z Hitlerem? Czy sens miał opór stawiany 
we wrześniu 1939r.? Czy sens miała wal-
ka Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie? 
Podobne pytania można mnożyć. Historia 
dla współczesnych jest zawsze wielką 
niewiadomą. Nam, z dzisiejszej perspekty-
wy, łatwo przychodzi szafowanie jedno-
znacznymi osądami, rzucanie krótkiego 
„tak” lub „nie”, stawianie się w wygodnej 
pozycji arbitrów bogatszych o doświad-
czenia ostatnich kilkudziesięciu lat. Sta-
wianie podobnych pytań jest w pewnym 
sensie jałowe. Ci, którzy po 1945 r. posta-
nowili nie wypuszczać broni z rąk, nie byli 
przecież – choć tak przedstawiała ich ko-
munistyczna propaganda – wyalienowa-
nymi ze społeczeństwa desperados, ludź-
mi, dla których świat zaczynał się i koń-
czył na bezrefleksyjnej wojaczce. Po 
pierwsze, dla większości z nich trwanie w 
oporze było logiczną konsekwencją złożo-
nej przysięgi, jak też osobistego przekona-
nia, że złożenie broni byłoby aktem za-
przaństwa. Po drugie, wielu z powrotem 
„do lasu” wepchnęła sama „władza ludo-
wa”, bezlitośnie ścigając tych, których 
podejrzewała o brak entuzjazmu dla przy-
niesionych ze wschodu form ustrojowych, 
w tym zwłaszcza żołnierzy niepodległo-
ściowej konspiracji, nawet tych już ujaw-
nionych. W taki przecież sposób do party-
zantki powrócili cieszyńscy luteranie Pa-
weł Heczko czy Emil Ruśniok, o których 
będzie jeszcze mowa. Powszechnie liczo-
no na wybuch kolejnego konfliktu, tym 
razem pomiędzy zachodnimi aliantami a 
Związkiem Sowieckim, który to konflikt 

doprowadzić miał do odrodzenia Polski 
naprawdę demokratycznej, opierającej się 
na wschodzie o granice z 1920 r. Polskę 
„ludową” powszechnie uznawano za twór 
przejściowy; przekonanie to zmieniło się 
dopiero po ordynarnie sfałszowanych 
przez komunistów wyborach w 1947 r. 
Obserwując całkowity brak reakcji mo-
carstw zachodnich, uświadomiono sobie, 
że Polskę i Polaków czeka jednak dłuższy 
pobyt pod sowieckimi skrzydłami. Reasu-
mując, gdyby nieco inaczej potoczyły się 
koleje losu, dziś opiewalibyśmy trzeźwość 
i realizm „żołnierzy wyklętych”, dziwiąc 
się przy okazji, iż miejscowi komuniści w 
ogóle wierzyli, że zainstalowany na so-
wieckich bagnetach system utrzyma się 
dłużej aniżeli dwa – trzy lata.  
Czy w latach 1943–1956 miała miejsce, 
według Pana, wojna domowa, czy ra-
czej wojna w obronie niepodległości 
Polski z inwazją sowiecką na Polskę? 
Z całym naciskiem i jednoznacznie – mó-
wić można jedynie o sowieckiej okupacji, 
wspieranej przez relatywnie niewielką 
grupę krajowych kolaborantów. Sprawa 
ta w świetle dostępnych dziś dokumen-
tów i relacji  nie powinna w ogóle podle-
gać dyskusji, a jeśli ma to jeszcze gdzie-
niegdzie miejsce, to u podstaw leży czy to 
zła wola, czy ideologiczne zaślepienie, 
przy czym jedno nie wyklucza drugiego. 
Stosowanie terminu „wojna domowa” to 
zresztą wymysł komunistów, pragnących 
na wszelkie możliwe sposoby uwiarygod-
nić swoje rządy. A takie właśnie postawie-
nie sprawy stwarzać miało wrażenie, ja-
koby byli oni jednymi z pełnoprawnych i 
samodzielnych graczy na ówczesnej pol-
skiej scenie politycznej. To oczywiste nie-
porozumienie, a mówiąc wprost – bzdura. 
Bez wsparcia sowieckich bagnetów, 
wszechogarniającego terroru oraz wybor-
czych fałszerstw – jak w referendum 1946 

r. czy podczas „wyborów” w rok później - 
ludzie ci nie mieliby szans na przejęcie w 
Polsce rządów.  
Jaki był udział ewangelików na Podbe-
skidziu i Śląsku Cieszyńskim w oddzia-
łach antykomunistycznego podziemia 
niepodległościowego? Czy możemy 
podać nazwiska żołnierzy wyznania 
ewangelickiego? Do jakich oddziałów 
należeli? 
Trudno ocenić, jak licznie luteranie wzięli 
udział w podziemiu niepodległościowym. 
Trudność ta wynika zaś po prostu z tego, 
że w znajdujących się w naszej dyspozycji 
ubeckich dokumentach śledczych rubryka 
„wyznanie” pojawia się nader rzadko. Z 
całą pewnością zidentyfikować możemy 
dwóch cieszyńskich ewangelików, którzy 
odegrali istotną rolę w powojennej kon-
spiracji na Górnym Śląsku. Będą to wspo-
mniani już wyżej Paweł Heczko pochodzą-
cy z Brennej oraz Emil Ruśniok, rodem z 
Jaworza. Kolejno dowodzili oni jednym z 
bardziej aktywnych oddziałów partyzanc-
kich, plutonem o nazwie „Wędrowiec”. 
„Wędrowiec” kilkakrotnie zmieniał przy-
należność organizacyjną: wywodząc się ze 
struktur AK, po jakimś czasie podporząd-
kował się Narodowemu Zjednoczeniu 
Wojskowemu, następnie (również poa-
kowskiemu) Konspiracyjnemu Wojsku 
Polskiemu mjr. „Warszyca”, po czym 
wszedł w skład zgrupowania dowodzone-
go przez kpt. Henryka Flamego ps. 
„Bartek”, nie bez kozery zwanego „królem 
Podbeskidzia”. Ta mozaika nie wynikała 
jednak z jakichś kaprysów; po prostu, 
wobec rozbijania przez aparat bezpie-
czeństwa kolejnych organizacji niepodle-
głościowego podziemia, wiązano się z 
tymi, którzy akurat byli „na miejscu” i 
mogli zapewnić miejscowej konspiracji 
oparcie w szerszych strukturach. Barwy 
ideowe odgrywały przy tym rolę wybitnie 
drugorzędną. Jest wręcz pewne, że gdy 
„Wędrowcy” (jak samych siebie nazywali 
żołnierze tego plutonu) operowali w ro-
dzinnych stronach Heczki czy Ruśnioka, 
czyli na Śląsku Cieszyńskim, opierać mu-
sieli się na rozbudowanej w terenie siatce 
współpracowników, dzięki którym pluton 
mógł wówczas nie tylko przetrwać, ale i 
działać. Zważywszy na tamtejszą struktu-
rę wyznaniową, bez obawy przyjąć zatem 
można, że liczba luteran zaangażowanych 
w antykomunistyczną konspirację była 
znacznie wyższa. Choć, oczywiście, nie 
wszyscy walczyli w sposób najbardziej 
widoczny, czyli z bronią w ręku.  
Czy 3 maja 1945 roku to dzień szcze-
gólny w historii antykomunistycznego 
podziemia niepodległościowego w Wi-
śle?  
Dzień 3 maja 1945 roku to rzeczywiście 
szczególna data w historii podziemia nie-
podległościowego na Śląsku Cieszyńskim. 
W związku z przypadającymi w ten dzień 
obchodami święta Konstytucji 3 Maja w 
masywie Baraniej Góry odbyła się kon-
centracja oddziałów leśnych, podległych 
kpt. Henrykowi Flamemu 
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ŻOŁNIERZE WYKLĘCI 

dr Grzegorz Bębnik 
w rozmowie 

 z Robertem Szmigielskim 

Grzegorz Bębnik (ur. 
1970 roku). Pracownik 
Instytutu Pamięci Na-
rodowej. Historyk, 
doktor nauk humani-
stycznych  i badacz 
dziejów Górnego Ślą-
ska oraz Mikołowa. 
Studiował historię i 
nauki polityczne na 
Uniwersytecie Śląskim. W 2005 r. obro-
nił tam pracę doktorską pt. „Państwo 
jako ośrodek skupienia narodu Afryka-
nerów”. Pracuje w Instytucie Pamięci 
Narodowej - oddział w Katowicach, w 
tamtejszej Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu.  

cd na str. 16 
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C zy możecie sobie wyobrazić życie 
w świecie, w którym chrześcijań-
stwo nie posiada żadnego wpły-

wu? Świat, w którym współczucie uwa-
ża się za słabość? Gdzie aborcji doko-
nuje się tylko dlatego, że dziecko uzna-
je się za niedopasowane lub niepożą-
dane, albo nawet dlatego, że jest nie-
właściwej płci? 
 

Brzmi to jak zarys horroru science 
fiction. Ale tak nie jest, to dzisiejsza rze-
czywistość. Narodowi socjaliści Adolfa 
Hitlera zabili w Auschwitz i w innych obo-
zach, także i na ulicach miast podbitych 
krajów, miliony ludzi (nie tylko Żydów, 
jak się myśli na Zachodzie). Cywilizowani 
mieszkańcy Niemiec do tego stopnia prze-
jęli się fałszywą ideologią narodowego 
socjalizmu, że bez cienia litości byli w 
stanie mordować innych ludzi, nawet 
dzieci. Łatwo znajdziemy w Internecie 
filmowe relacje, jak to trupy ludzkie są 
spychane buldożerami do masowego gro-
bu. Powszechnie uważa się to za świadec-
two najohydniejszych zbrodni w całej 
ludzkiej historii. A jednak niedawno wy-
produkowany film nowozelandzkiego 
ewangelisty, Raya Comforta, szokuje z 
jeszcze innego powodu. Pokazuje on, jak 
wielu studentów uniwersytetu nie ma 
zielonego pojęcia, kim był Adolf Hitler. [1] 

Reżim Hitlera mordował nie tylko 
przedstawicieli innych narodowości. Do-
konał też eutanazji ponad 70 tysięcy upo-
śledzonych Niemców, aby usunąć ich geny 
z populacji i zapewnić tym samym czy-
stość rasy. Mieszkańców Niemiec ogłupio-
no przy pomocy filmów propagandowych 
wykorzystujących "naukę". Jeden z nich 
zatytułowany "Ofiara przeszłości" z 1937 
roku pokazywał kalekiego i zeszpeconego 
człowieka, a obrazowi towarzyszył ko-
mentarz o wyraźnie darwinowskim za-
barwieniu: "Wszystko, co w przyrodzie 
jest słabe, ulega nieuchronnemu zniszcze-
niu. Ludzkość w ostatnich kilku dziesiąt-
kach lat bardzo grzeszyła przeciwko pra-
wu doboru naturalnego. Nie tylko pod-
trzymywano nic niewarte życie, ale po-
zwalano nawet, by się mnożyło." [2] Zwy-
kli Niemcy poddani takiej obróbce propa-
gandowej masowe morderstwa traktowa-
li obojętnie albo nawet ich nie zauważali, 
chociaż miały miejsce tuż przed ich nosa-
mi. 

Wszystkie te okropności były do-
skonale zgodne z wysiłkami światowego 
ruchu, jakim był społeczny darwinizm. 
Główną jego częścią był ruch eugeniki - 
poglądu, że należy zabezpieczać "dobre 

geny", nie pozwalając "gorszym" ludziom 
się rozmnażać. Dziesiątki tysięcy ludzi 
zostało siłą wysterylizowanych, nie tylko 
w totalitarnym państwie Hitlera, ale na-
wet w Stanach Zjednoczonych i Skandyna-
wii. [3] 

Osiemnastowieczny brytyjski mąż 
stanu i filozof, Edmund Burke (1729-
1797), powiedział, że ci, którzy nie znają 
historii, będą zmuszeni ją powtarzać. Ta 
dobrze znana maksyma unaocznia niebez-
pieczeństwo, przed jakim stoi społeczeń-
stwo zapominające o złu, jakie go wcze-
śniej spotkało. Wydaje się, że właśnie 
mamy do czynienia z podobnym proce-
sem wybiórczego postrzegania rzeczywi-
stości, z czymś, co kilkadziesiąt lat temu 
stało się udziałem Niemców. Aborcja na 
życzenie, wedle upodobań matki, jest 
zwykłym morderstwem. Liczba bezbron-
nych dzieci mordowanych na całym świe-
cie każdego roku jest niczym milczący i 
straszny holocaust. Wspomniany film 
Raya Comforta przekonuje, że porówna-
nie to nie jest żadną przesadą. Dziś, po-
dobnie jak w czasach hitlerowskiego holo-
caustu, pewne grupy ludzi uważa się za 
podludzi i pozbawia ludzkich praw. Coraz 
częściej mówi się o dzieciach produkowa-
nych wyłącznie po to, by stały się źródłem 
narządów dla innych ludzi, przy wykorzy-
staniu embrionalnych komórek macierzy-
stych. 

Jeśli w szkołach i uniwersytetach, w 
prasie, radiu i telewizji uczymy, że ludzie 
są jedynie wyewoluowanymi zwierzęta-
mi, to nie dziwmy się, jeśli będą oni dzia-
łać zgodnie z tym przekonaniem. I nic ich 
nie powstrzyma od nadania sobie prawa, 
by decydować o losie innych "zwierząt". 

Richard Dawkins, bardzo szanowa-
ny i wpływowy arcykapłan ewolucjoni-
zmu, zaczął ostatnio badać teren, propo-
nując "pozytywną eugenikę". [4] Zdaje on 
sobie sprawę ze zbrodni reżimu hitlerow-
skiego, motywowanych względami euge-
nicznymi, ale uznał, że nadszedł już czas, 
by przynajmniej zapytać: "Jeśli można 
hodować krowy, by dawały więcej mleka, 
konie - by szybciej biegały, i psy - by lepiej 
pilnowały stada, to dlaczego nie można 
hodować ludzi ze zdolnościami do mate-
matyki, muzyki czy sportu"? [5] Dawkins 
pracuje w katedrze popularyzowania na-

uki uniwersytetu oksfordzkiego, ale bar-
dziej znany jest ze zwalczania religii, a 
zwłaszcza fundamentalistycznego chrze-
ścijaństwa. [6] Uważa, że nie istnieje mo-
ralna różnica między hodowlą muzyków a 
zmuszaniem dzieci do pobierania lekcji 
muzyki. Jego przyzwolenie na hodowanie 
określonych kategorii ludzi, skoro hoduje-
my określone gatunki zwierząt, wynika po 
części z tego, że nie widzi on - jak przysta-
ło na ewolucjonistę - wielkiej różnicy mię-
dzy zwierzętami i ludźmi. Jest przywódcą 
ruchu, by małpom człekokształtnym 
nadać "ludzkie" prawa, skoro duszy nie 
ma i nie ma moralnej różnicy między tymi 
małpami i ludźmi. 

Wśród żarliwych zwolenników eu-
geniki i darwinowskiego utylitaryzmu 
można dziś znaleźć laureatów Nagrody 
Nobla i wielu czołowych uczonych. Wy-
głaszają oni skrajnie ateistyczne opinie 
podobne do tego, o czym mówi Richard 
Dawkins. Ich zdaniem genetyczne ulep-
szanie gatunku człowieka to tylko prze-
dłużenie stosowanej praktyki, by przez 
manipulowanie genami eliminować cho-
roby. 

Sojusznik Dawkinsa, Peter Singer z 
Uniwersytetu w Princeton, tzw. bioetyk, 
uważa, że nowo narodzonym dzieciom nie 
przysługują większe prawa niż dzieciom 
w łonie matki. Proponuje on, aby rodzice 
mieli kilka miesięcy po urodzeniu dziecka 
na podjęcie decyzji, czy ma ono żyć. [7] 
Jako przykład właściwego postępowania 
wskazywał kultury pogańskie. Gdy wiemy 
- argumentuje Singer - że człowiek nie 
został stworzony na obraz Boga, ale wye-
woluował z innych zwierząt, argumenty 
przeciwko dzieciobójstwu przestają obo-
wiązywać. 

James Watson, który otrzymał Na-
grodę Nobla za odkrycie struktury DNA, 
jest także zwolennikiem "ulepszania" rasy 
ludzkiej przy pomocy dziedziczonej mo-
dyfikacji genetycznej, na przykład na eta-
pie embrionalnym. Watson jest ateistą, 
choć nie tak aktywnym jak Dawkins, ale 
podobnie jak on wyśmiewa nadawanie 
człowiekowi nadmiernej wartości w po-
równaniu do zwierząt. Uważa za komplet-
ny nonsens pogląd, że człowiek jest świę-
tością, której nie wolno zmieniać. 

W XX wieku więcej ludzi zginęło w 
wojnach i wskutek ludobójczych rządów 
niż we wszystkich poprzednich stuleciach 
razem wziętych. Ale jeszcze więcej zamor-
dowano nienarodzonych dzieci. W sa-
mych tylko Stanach Zjednoczonych od 
czasu rozprawy sądowej Roe v. Wade w 
1973 roku ponad 50 milionów dzieci 

PRZEGLĄD  PRASY  KREACJONISTYCZNEJ    

Dlaczego należy NIEUSTANNIE DEMASKOWAĆ 
 zagrożenia ze strony EWOLUCJONIZMU? 

MARTA  CUBERBILLER 

Gdy wiemy, że człowiek nie został 
stworzony na obraz Boga, ale wyewolu-
ował z innych zwierząt, argumenty 
przeciwko dzieciobójstwu przestają 
obowiązywać. Ewolucjonista P. Singer 

 



9 
    „ „ „ „ i d ź   P O D   P R Ą D ”   P O D   P R Ą D ”   P O D   P R Ą D ”   P O D   P R Ą D ”   nr 3/92/2012 

padło ofiarą aborcji. [8] Na całym 
świecie takich ofiar są setki milionów. A 
wszystko to wskutek przekonania o praw-
dziwości teorii o zwierzęcym pochodze-
niu człowieka. 

Wspomniany już wcześniej Edmund 
Burke powiedział: "Aby zło tryumfowało, 
wystarczy, aby dobrzy ludzie nie robili 
nic". Walka z ewolucjonizmem to nie jest 
tylko sprawa abstrakcyjnej prawdy jakiejś 
teorii naukowej, to także problem życia i 
śmierci dla wielu milionów ludzi. 

 
             m.cuber@wp.pl/creationism.org.pl 
 

Przypisy: 
[1] http://tiny.pl/hjpbc 
[2] Por. Jonathan Sarfati, "Darwinowskie korzenie 
nazizmu", http://tiny.pl/hjpbd 
[3] O tym i o wielu innych sprawach mówi film 
Grzegorza Brauna "Eugenika - w imię postępu", 
dostępny na YouTube w czterech odcinkach 
(http://tiny.pl/hf22d) lub w całości na kilku cho-
mikach (można znaleźć przy wykorzystaniu wy-
szukiwarki Google). 
[4] Por. Hilary White, "Anti-Religion Extremist 
Dawkins Advocates Eugenics", LifeSiteNews.com 
Nov. 21, 2006, http://tiny.pl/hjpbf. 
[5] Richard Dawkins, "From the Afterword", The 
Herald, Monday 20 November 2006, http://
tiny.pl/hjpb5. 
[6] Por. np. Richard Dawkins, Bóg urojony, Wy-

dawnictwo CiS, Warszawa 2007. 
[7] Por. Peter Singer, Rethinking Life and Death: 
The Collapse of Our Traditional Ethics, Promet-
heus Books, New York 1995, s. 130, 217; oraz 
tenże, "Early births fade to grey", The Australian, 3 
January 2007, http://tiny.pl/hjpb1. Por. też D. 
Flynn, Intellectual Morons: How Ideology Makes 
Smart People Fall for Stupid Ideas, Crown Forum, 
New York 2004, s. 74; oraz Lita Cosner, 
"'Bioethicists' and Obama agree: infanticide should 
be legal", http://tiny.pl/hjpbj. 
[8] Por. Dan Gayman, "Innocent Blood Cries Out 
for Justice in America!", The Watchman Fall 2011, 
vol. 34, no. 4, s. 12. 
(Gary Bates, "Pressing on with Questioning Evolu-
tion", Prayer News. The newsletter for Creation 
Ministries International (UK & Europe), January-
March 2012) 

Z arówno płetwa morświna i skrzy-
dło nietoperza, jak oko ośmiornicy i 
oko człowieka wykazują podobień-

stwa strukturalne. Pierwsze z nich wska-
zywane jest jako przykład homologii, dru-
gie – jako przykład homoplazji. Na czym 
polega różnica? 

Oto definicje obu pojęć:[1] 
Homologia - podobieństwo struktury 

wynikające ze wspólnoty pochodzenia 
(nawet jeśli ich funkcja jest różna), przeci-
wieństwo analogii; można mówić o: ce-
chach homologicznych (przeciwieństwo 
homoplazji) (…) 

Homoplazja - podobieństwo cech, 
które w różnych taksonach wyewoluowały 
niezależnie, a gatunek macierzysty tych 
taksonów nie miał takiej cechy; wyróżnia 
się 3 rodzaje homoplazji: paralelizm, kon-
wergencję i rewersję. 

Można zauważyć, że wymienione na 
wstępie pary podobnych pod względem 
struktury narządów zostały zakwalifiko-
wane jako przykłady dwóch różnych po-
jęć biologicznych wyłącznie na podstawie 
elementu definicji dotyczącego wspólnoty 
pochodzenia. 

Nasuwają się więc dwa pytania. 
Pierwsze – na jakiej podstawie stwierdza 
się wspólne pochodzenie struktur? Drugie 
– czy występowanie u różnych organi-
zmów bardzo podobnych struktur, jednak 
z całą pewnością nieodziedziczonych po 
wspólnym przodku, można przypisać 
działaniu procesów ewolucyjnych 
(przypadkowych mutacji i doboru natu-
ralnego)? 

Próby odpowiedzi na pierwsze py-
tanie przedstawił w swojej książce „Ikony 
ewolucji” Jonathan Wells. Jedna z nich 
zakłada, że „struktury homologiczne są 
wytworem podobnych ścieżek rozwo-
ju”[2], tzn. ich rozwój od stadium zarodka 
do dorosłego organizmu przebiega po-
dobnie. Aby wykazać fałszywość tej kon-
cepcji, autor przedstawia przykład dwóch 
gatunków jeżowców, które „rozwijają się 

według całkowicie odmiennych ścieżek w 
prawie identyczne formy dorosłe”[3]. Jego 
ocenę wspierają także cytowane wypo-
wiedzi innych naukowców, w tym em-
briologa Edmunda Wilsona, który stwier-
dza: „Jest to powszechnie znany fakt, że 
części, które ściśle zgadzają się ze sobą u 
dorosłych osobników i są niewątpliwie 
homologiczne, często bardzo różnią się od 
siebie w stanie larwalnym czy zarodko-
wym”.[4] 

Nawet kończyny przednie kręgow-
ców (w tym płetwa morświna, skrzydło 
nietoperza itd.), uznawane powszechnie 
za homologiczne, wykazują pewne różni-
ce w rozwoju zarodkowym. 

Pozostaje więc próba wyjaśniania 
cech homologicznych „jako zaprogramo-
wanych przez podobne geny odziedziczo-
ne po wspólnym przodku”.[5] 

Jednak i ta koncepcja po sprawdze-
niu okazuje się chybiona. Jonathan Wells 
pisze: „Zarodek muszki owocowej wyma-
ga genu even-skipped do właściwego roz-
woju segmentów, ale inne owady, takie 
jak szarańcza i osy, kształtują segmenty 
bez tego genu. Skoro wszystkie segmenty 
owadów uważa się za homologiczne (bez 
względu na to, czy zdefiniujemy je jako 
podobieństwo struktury czy wspólne 
pochodzenie), widzimy, że cechy homolo-
giczne nie muszą być kontrolowane przez 
identyczne geny”.[6] Także cytowany 
przez Wellsa biolog Gavin de Beer stwier-
dza: „dziedziczenia struktur homologicz-
nych po wspólnym przodku (…) nie moż-
na przypisać identycznym genom”.[7] 

Wygląda więc na to, że nie ma 
obiektywnego kryterium, na podstawie 
którego stwierdza się wspólnotę pocho-
dzenia, a klasyfikowanie jednych podo-
bieństw jako homologii, a innych jako 
homoplazji jest raczej umowne. 

Osobnym problemem dla ewolucjo-
nizmu jest występowanie narządów o 
bardzo podobnej budowie, które nawet 
nie są podejrzewane o wywodzenie się od 

wspólnego przodka. Krótko mówiąc, 
struktury te musiałyby wyewoluować co 
najmniej dwa razy, niezależnie od siebie, 
często w całkiem innym środowisku. Na 
początku zostały wspomniane oczy gło-
wonogów i kręgowców, ale przykładów 
jest więcej. Jednym z ciekawszych są oczy 
kameleona (lądowego gada) i ryby o ła-
cińskiej nazwie Limnichthytes fasciatus: 
„Gałki oczne zarówno kameleona i Lim-
nichthytes mają szczególną właściwość – 
potrafią one poruszać się niezależnie od 
siebie. (…) Co więcej, obydwa zwierzęta 
do ogniskowania obrazu obiektu używają 
rogówki, podczas gdy wszystkie inne gady 
i ryby (…) używają soczewki. (…) mają 
również zrośnięte powieki”.[8] 

Ten fenomen ewolucjoniści nazywa-
ją rezultatem tzw. konwergencji, czyli 
wytwarzania podobnych struktur nieza-
leżnymi od siebie drogami. Mechanizm 
tego procesu ma oczywiście polegać na 
pojawianiu się zupełnie przypadkowych 
mutacji selekcjonowanych następnie 
przez dobór naturalny, a doprowadzenie 
do ostatecznego rezultatu ma się ewolucji 
udać dwa razy. Prawdopodobieństwo 
zajścia takiego zdarzenia musi być oszała-
miające. 
 
[1] za: „Słownik terminów biologicz-
nych” (aneks internetowy), Wydawnictwo Na-
ukowe PWN 
[2] Jonathan Wells, Ikony ewolucji: nauka czy 
mit?, W wyłomie, Gorzów Wlkp. 2007, przekład 
z języka angielskiego: Bożena Olechnowicz 
(tytuł oryginału: Icons of evolution: science or 
myth?), s. 59 
[3] Tamże, s. 60 
[4] Tamże, s. 60 
[5] Tamże, s. 61 
[6] Tamże, s. 61 
[7] Tamże, s. 61 
[8] M. Ostrowski, Konwergencja – argument za 
stworzeniem, w: „Na Początku…”, wrzesień-
październik 2003, nr 9-10 (172-173), s. 342-
365 

 PŁETWY, SKRZYDŁA, OCZY… 
Trudności z podobieństwem strukturalnym na podstawie 

książki Jonathana Wellsa "Ikony ewolucji: nauka czy mit?"* 

MAŁGORZATA GAZDA 

 



J ózef Franczak ps. „Lalek” był ostatnim 
partyzantem II RP. Komuniści dopadli 
go dopiero 21 października 1963 r. w 

Majdanie Kozic Górnych na Lubelszczyź-
nie. Spotkaliśmy się z jego synem Mar-
kiem urodzonym w 1958 r.  

„Nie mogę powiedzieć, że znałem 
ojca. Nie było takiej możliwości, żeby mi 
go pokazano. Mam tylko jedno wspomnie-
nie, miałem 4 czy 5 lat, był stóg zboża 
przy lesie. Wyszedł z niego mężczyzna, 
postał chwilę i poszedł do lasu. Taki za-
mazany obraz. Dopiero po iluś latach ma-
ma powiedziała, że to był ojciec. Nawet 
twarzy nie widziałem...” - opowiada syn 
„Lalka”. 

W ukrywaniu się przed UB party-
zantowi pomagała cała jego rodzinna 
okolica. „Ojciec miał, jak czytałem w IPN-
ie, ok. 200 kwater. O tych wiedzieli ubecy, 
o ok. 200 innych nie mieli pojęcia.” 

Najtragiczniejsza historia wiąże się 
ze zdradzeniem pobytu „Lalka” ubekom. 
Ostatnią „kwaterą” Józefa Franczaka był 
dom Jana Becia. „Otoczyli tatę i zginął od 
serii z kałasznikowa.”  

Za kapusia został uznany Jan Beć. 
UB to nagłośniło, produkowane były na-
wet specjalne fakty medialne, żeby go 
zdyskredytować. Jednocześnie za ukrywa-
nie „Lalka” siedział w więzieniu. Odium 
zdrajcy ciążyło na nim do 2006 roku.  

Tymczasem zdrajcą był kto inny. „W 
2006 r. IPN stwierdził, że istniał tajny 
współpracownik o ps. „Michał”. Był nim 
Stanisław Mazur, stryjeczny brat mojej 

mamy! Przez szosę mieszkała jego mama, 
bawiłem się z jego dziećmi. On był z Lubli-
na, na Wapiennej mieszkał. Po śmierci 
ojca spotykałem się z TW „Michałem”. 
Kiedy dostałem mieszkanie w Chełmie, to 
jeszcze boazerię mi robił, bo trochę sto-
larką się parał. Był perfidny. Nic nie po-
dejrzewałem...” - mówi  Marek Franczak.  

Mazur zmarł na raka w 2000 r. Nie 
dożył ujawnienia prawdy. 

   
Spotkanie z Markiem Franczakiem w 

Lublinie zorganizował Klub Inteligencji 
Katolickiej przy współpracy z Akademic-
kim Klubem Myśli Społeczno-Politycznej 
„VADE MECUM” 
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Eunika Chojecka: Dlaczego Pana ojciec 
się nie poddał? Dlaczego, pomimo że 
podziemie niepodległościowe już prak-
tycznie nie istniało, on dalej walczył z 
komunistami? 
Marek Franczak: Liczył w dalszym ciągu 
na jakiś konflikt, że to się jednak załamie - 
ustrój narzucony siłą. Widział, co komuni-
ści robią z Polakami i nie mógł się z tym 
pogodzić. I do końca postanowił być wier-
ny swoim ideałom. Chciał wrócić do nor-
malnego życia, cieszył się, że ma dziecko, 
ale niestety komuniści mu nie dali... 
Jak fakt, że jest Pan synem najdłużej 
ukrywającego się partyzanta II RP, 
wpłynął na Pana życie? 
W podstawówce byłem dobrym uczniem. 
Chciałem iść do liceum. Warunki w domu 
były różne, bo sama matka z dziadkiem 
mnie wychowywali. Dostałbym się do 
liceum, ale kiedy złożyłem dokumenty, 
kierownik powiedział mi: „Nawet nie 
składaj. Nie masz szans, żeby cię przyjęli”. 
Wiadomo dlaczego. I poszedłem do szkoły 
górniczej, skończyłem technikum, później 
do pracy i tak się to potoczyło. Kiedy by-
łem młodym chłopakiem, to wiadomo, jak 
to na wsi - chłopcy to chłopcy, tu się 
szarpnęli, tu się pobili trochę. I milicja 
mnie prześladowała. Daktyloskopia, bo 
włamanie gdzieś było. Na milicji byłem 
kupę razy, ale nic mi nie udowodniono, 
nie byłem karany, broń Boże. Ale żyć mi 
nie dali. Pałowanie to tradycyjnie było, jak 
tylko mnie wzięli. 
A po 1989 roku? 
Wydawało się, że to niby wolna Polska 
jest, ale pewne rzeczy było trudno prze-
skoczyć. Pisałem nawet do prokuratury, 
bo chciałem uzyskać informacje o głowie 
ojca. (Ubowcy po zabiciu „Lalka” odcięli 
mu głowę, a ciało pochowali anonimowo 
na lubelskim cmentarzu; władze dopiero 
po wielu latach wydały je rodzinie, ale bez 
głowy – przyp. red.) Ale wszystko było 

utajnione, temat tabu. Odpisał mi tylko 
Urząd Ochrony Państwa, że oni mieli akta 
dot. ojca, ale pokazali mi tylko mały frag-
mencik, a tam napisane, że ojciec był w 
partyzantce i był bandytą. Później proku-
rator Witkowski badał tę sprawę, ale go 
też odsunęli, więc się wszystko rozmydli-
ło. Same zdawkowe odpowiedzi. Dopiero 
dzięki IPN-owi dowiedziałem się, kto jest 
winny śmierci mojego ojca. Żył nawet 
jeszcze jeden z tych ubeków, którzy mieli 
do czynienia z czaszką ojca. Mieszkał w 
Lublinie, ale prokuratura nie mogła go 
przesłuchać, bo przedstawiał zaświadcze-
nie o złym stanie zdrowia...  
Czy po dojściu do władzy Prawa i Spra-
wiedliwości coś się zmieniło w sprawie 
dochodzenia do prawdy o Pana ojcu? 
Jakie zostały podjęte działania? 

Tak, bardzo dużo się zmieniło. Ale te dwa 
lata to był za krótki okres... Dopiero po 18 
latach wolnej Polski, w 2007 r., został 
odsłonięty pierwszy pomnik ojca w ro-
dzinnych Piaskach. W 2008 r. otrzymałem 
z rąk Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski (nadany pośmiertnie 
"Lalkowi", na ręce jego syna Marka Fran-
czaka – przyp.red.). Jest to dla mnie bar-
dzo ważne. To jedno z najwyższych od-
znaczeń państwowych. I właśnie dzięki 
Prezydentowi Kaczyńskiemu, który doce-
nił tych wyklętych, niezłomnych ludzi, 
poczuli się oni dowartościowani. On 
wprowadził ustawę, dzięki której mamy 
Dzień Żołnierzy Wyklętych. Myślę, że gdy-
by nie Prezydent Kaczyński, dalej byłby to 
temat tabu. Jemu  głęboko leżało na sercu 
prawdziwe pokazanie żołnierzy wyklę-
tych. Miałem okazję poznać go osobiście. 
Był to człowiek przemiły, o wielkim uroku 
osobistym. 
A co się stało, kiedy Platforma Obywa-
telska doszła do władzy? 
Mamy przykład właśnie teraz. Znowu 
zaczynają robić bandytów z żołnierzy 
wyklętych. Różne „Gazety Wyborcze” 
zaczynają pisać o nich paszkwile…  
A jak Pan się czuł, kiedy oprawcy Pana 
ojca żyli w Polsce bez żadnych konse-
kwencji, po 1989r. dalej brali emerytu-
ry? 
Mam o to  głęboki żal do państwa. Nie 
rozumiem, dlaczego tym zbrodniarzom, 
którzy tyle istnień ludzkich zmarnowali, 
daje się tak wysokie emerytury. Powinni 
brać najniższe krajowe emerytury. Niech 
sobie spróbują żyć, jak normalni ludzie. 
Niektóre ofiary żyją właśnie na tych gło-
dowych emeryturach i zasiłkach, a ci się 
pławią w dostatku.  
Konstatacja jest smutna. W III RP jest 
lepiej katom niż ofiarom... 
Tak jest.            współpraca Monika Dąbrowska 

DOPIERO IPN  
odkrył zabójców mojego taty 

Marek Franczak 
syn „Lalka” 

w rozmowie 
 z Euniką Chojecką 
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Jan Lorek: Często podróżujesz koleją? 
Łukasz Kmita: Dość często. W ciągu 
ostatnich kilku lat niemal co tydzień do-
jeżdżałem na studia z Olkusza do Pozna-
nia (czyli 350 km w jedną stronę). Kolej to 
także moja pasja. Moi znajomi na urodzi-
ny bardzo często dają mi prezenty związa-
ne z koleją – albumy o lokomotywach, 
książki o kolei. Co jakiś czas moje teksty 
prasowe pojawiają się na portalach kole-
jowych. Do tej pory o kolei myślałem tylko 
dobrze… 
Czy pamiętasz początek swojej podró-
ży tego dnia? 
Na peron Dworca Centralnego w Warsza-
wie odprowadzali mnie moi przyjaciele, 
Monika i Tomek. Przeszedłem na począ-
tek peronu, gdyż tam zawsze jest mniej 
ludzi i łatwiej znaleźć miejsce siedzące w 
przedziale. Początkowo miałem zająć 
miejsce w pierwszym wagonie za lokomo-
tywą. Przeszedłem jednak do drugiego. 
Tuż po wyjeździe ze stolicy na portalu 
Facebook zamieściłem taki wpis: 
„Zaskoczony pozytywnie standardem w 
pociągu IR z Wawy do Krakowa (...)”. 
Przedział był bowiem czysty i wygodny. 
Co pamiętasz z momentu wypadku? 
Kiedy zdałeś sobie sprawę, że doszło 
do zderzenia? 
Pociąg jechał normalnie, ale nagle usły-
szeliśmy trzask, huk, zgasło światło. Z 
fotela, na którym siedziałem, spadłem na 
podłogę. Pierwsza myśl była taka: wyko-
leiła się stara, towarowa lokomotywa, w 
slangu kolejarskim zwana ,,bykiem”, która 
ciągnęła nasz skład. Szybko wstałem, wło-
żyłem kurtę i wyszedłem na korytarz zo-
baczyć, co się stało. Podszedłem do przej-
ścia między wagonami. Zobaczyłem, że 
nasz wagon się rozerwał. Początkowo 
lokomotywy w ogóle nie było widać. Za-
uważyliśmy tylko wykolejony pierwszy 
wagon. Wróciłem na korytarz i poinfor-
mowałem pasażerów, że mieliśmy wypa-
dek i pewnie potrzebna jest pomoc. Prze-
szedłem przez trzy wagony, głośno infor-
mując wszystkich, aby kobiety pozostały 
w przedziałach, a mężczyźni wyszli na 
zewnątrz udzielać ewentualnej pomocy. 

Pasażerowie nie do końca wierzyli, że to 
się stało. Wtedy nie wiedziałem jeszcze o 
tak potężnym rozmiarze tej katastrofy. 
Zadzwoniłem do rodziny i powiedziałem 
przez komórkę: „Był wypadek, ja żyję, nic 
mi nie jest, idę udzielać pomocy, nie 
dzwońcie”. Rozładował mi się telefon. 
Podeszliśmy do pierwszego wagonu. Zo-
baczyliśmy, że jest wykolejony i prawie 
cały zmiażdżony. Dodatkowo częściowo 
leżała na nim lokomotywa. Było bardzo 
ciemno. Telefonami próbowaliśmy choć 
trochę oświetlić teren. Widzieliśmy wiszą-
ce druty trakcji. Cały czas słyszeliśmy 
krzyki, jęki i wołanie o pomoc. Wokół 
mnóstwo pogiętej blachy, szkła. Ale 
przede wszystkim było ciemno. Przedzia-
ły pierwszego wagonu InterREGIO, w 
których siedzieli pasażerowie, zwinęły się 
jak harmonijka. Ludzie byli przyciśnięci 
półkami, siedzeniami, elementami kon-
strukcji wagonów. Widok był koszmarny. 
Czy Twój wagon nie został uszkodzo-
ny? 
Nasz i będące za nim jeszcze 2 wagony 
podczas uderzenia oderwały się od loko-
motywy i wagonu, który znajdował się tuż 
za nią. To nas uratowało. Potężny elektro-
wóz  staranował pociąg TLK jadący od 
strony Krakowa. Dlatego więcej poszko-
dowanych pasażerów było w tamtym 
pociągu, gdzie niemal doszczętnemu 
zmiażdżeniu uległy 2 wagony. 
Jak oceniasz akcję ratowniczą? 
Zastanawialiśmy się, czy służby będą wie-
działy, jak trafić na miejsce zdarzenia. W 
okolicy nie było widać domów. Z jednej 
strony otaczał nas las, a z drugiej łąka. 
Mężczyźni, którzy wyszli i zobaczyli roz-
miar katastrofy, zaczęli dzwonić po służby 
ratunkowe. Po kilku minutach przyjechała 
straż, a za nią jedna karetka, ale dla nas te 
minuty, w których byliśmy sami i częścio-
wo bezradni wobec uwięzionych, ciągnęły 
się niemiłosiernie. Wiedzieliśmy, że bez 
specjalistycznego sprzętu do rozcinania 
wagonów nie uda się szybko dostać do 
uwięzionych. Z ostatniego przedziału 
udało się wydobyć 5 osób. Na miejscu 
katastrofy zjawili się także mieszkańcy, 

którzy pomagali. Rannych znosiliśmy ze 
stromego i wysokiego na ok. 3 metry na-
sypu. Potem zaczęły przyjeżdżać straże 
pożarne, policja, karetki. Początkowo 
jednak panował chaos. Liczba potrzebują-
cych pomocy była większa od liczby ra-
towników, ale widzieliśmy docierające 
kolejne samochody na charakterystycz-
nych niebieskich kogutach. 

Strażacy przynieśli agregat, do któ-
rego podłączyli reflektory. Gdy oświetliły 
one miejsce zdarzenia, zobaczyliśmy kom-
pletnie zmiażdżone wagony drugiego 
pociągu, którego na początku dobrze nie 
widzieliśmy. Wtedy zdałem sobie sprawę, 
że otrzymałem od Pana Boga drugie życie. 
Jechałem w drugim wagonie za lokomoty-
wą i nie doznałem żadnego uszczerbku na 
zdrowiu – uważam to za cud. 
Wiem, że udało Ci się zachować spokój 
zaraz po katastrofie. Zawsze tak reagu-
jesz, czy sam nie wiesz, jak Ci się to 
udało? 
Pomyślałem sobie tak: jeśli wpadniemy w 
panikę, nikomu nie pomożemy. My ocale-
liśmy, ale jesteśmy winni naszym współ-
pasażerom pomoc. Pewnie gdybyśmy byli 
uwięzieni w pociągu, oczekiwalibyśmy 
tego samego od innych. Musieliśmy więc 
zdać egzamin. Pasażerowie chętnie zgłosi-
li się do pomocy. Teraz, patrząc z perspek-
tywy dwóch dni od wypadku, widzę, że na 
pewno wielu z nich było trudno zostawić 
w przedziałach żony, płaczące dzieci i iść 
pomagać innym. Oni zdali egzamin. To 
piękne świadectwo, że osoby te były goto-
we iść z pomocą innym, którzy jak się 
okazało, byli w dramatycznej sytuacji. 

 
Podziękowania dla Michała Karnow-

skiego za wsparcie podczas przygotowy-
wania wywiadu. Pierwotnie tekst ukazał 
się na portalu wPolityce.pl 

"OTRZYMAŁEM OD PANA BOGA DRUGIE ŻYCIE" 
Łukasz Kmita, uczestnik zderzenia pociągów pod 

Szczekocinami w rozmowie  z Janem Lorkiem 

ONZ opublikowała raport na temat infor-
matyzacji procesów zarządzania pań-
stwami. Z raportu wynika, że nawet Ka-
zachstan, Chorwacja czy Rosja są bardziej 
zinformatyzowane niż my. W raporcie 
ONZ Polska zajęła 47. miejsce, podczas 
gdy w 2010 r. byliśmy na 45., a w 2008 r. 
na 33. Pogarszamy swoją pozycję w dzie-
dzinie e-administracji mimo olbrzymich 
środków unijnych przeznaczonych na 
inwestycje w tym obszarze. Za rządów 
PiS -u zajmowaliśmy 33. miejsce w ran-
kingu. Rządy PO to spadek o 14 pozycji, 
czyli informatyczna katastrofa, której 
konsekwencje polscy obywatele odczu-
wają codziennie - afery z lekami refundo-
wanymi, katastrofy lotnicze i kolejowe. 
Żyjemy w państwie, które z dnia na dzień 
staje się coraz bardziej niebezpieczne. 
Piotr Piętak, „Państwo Polskie - cywiliza-
cyjna katastrofa”, mediologia.pl       
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P rzewodniczący Rady Krajowej 
Aliansu Ewangelicznego w RP 
pastor Andrzej Nędzusiak wy-

stosował w imieniu Rady AE apel do 
prezydenta Węgier JE Pála Schmitta w 
sprawie rzekomego pogwałcenia praw 
człowieka przez ustawę dotyczącą re-
jestracji kościołów, która weszła w 
życie 1.01.2012 r.  

Pastor Nędzusiak twierdzi, że nowe 
prawo stanowi pogwałcenie artykułu 9 
europejskiej Konwencji o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności. Oto 
brzmienie tego przepisu: 
Wolność myśli, sumienia i wyznania 
1. Każdy ma prawo do wolności myśli, 
sumienia i wyznania; prawo to obejmuje 
wolność zmiany wyznania lub przekonań 
oraz wolność uzewnętrzniania 
indywidualnie lub wspólnie z innymi, 
publicznie lub prywatnie, swego wyznania 
lub przekonań przez uprawianie kultu, 
nauczanie, praktykowanie i czynności 
rytualne. 
2. Wolność uzewnętrzniania wyznania lub 
przekonań może podlegać jedynie takim 
ograniczeniom, które są przewidziane 
przez ustawę i konieczne w społeczeństwie 
demokratycznym z uwagi na interesy 
bezpieczeństwa publicznego, ochronę 
porządku publicznego, zdrowia i 
moralności lub ochronę praw i wolności 
innych osób. 

Niestety, pastor Nędzusiak nie wy-

kazał, na czym konkretnie polega pogwał-
cenie tego prawa na Węgrzech. Zakładając 
dobrą wolę pastora Nędzusiaka, stwier-
dzam, że zaatakował on władze węgier-
skie bez należytego zbadania sprawy. 
Otóż krytykowana ustawa zmniejszająca 
liczbę oficjalnie zarejestrowanych przez 
państwo kościołów i wspólnot religijnych 
z 360 do 14 (ostatnio rozszerzono tę listę 
do 32) nie ogranicza wolności myśli, 
sumienia i wyznania obywateli Węgier ani 
nie ingeruje w swobodę kultu, misji i 
zgromadzeń istniejących tam wspólnot 
religijnych. Sprawa państwowej 
rejestracji nie ma związku z wolnością 
religijną, a jedynie z subwencjami z 
budżetu państwa oraz ulgami 
finansowymi. Na Węgrzech, podobnie jak 
w Polsce, pojawił się problem fikcyjnego 
rejestrowania związków wyznaniowych 
mających na celu jedynie wyłudzanie 
dotacji lub korzystanie z preferencji 
podatkowych. Choć zdrowszym 
rozwiązaniem byłoby pozbawienie 
wszystkich kościołów pomocy finansowej 
ze strony państwa, to zarzucanie 
władzom Węgier gwałcenia praw 
obywatelskich przy próbie uzdrowienia 
finansowych relacji państwo-kościoły 
wydaje się być owocem ignorancji lub 
stronniczości.  

Warto zauważyć, że nierówności, a 
nawet dyskryminacja w traktowaniu wy-
znań występują w Polsce oraz w innych 

państwach Unii Europejskiej (np. w Pol-
sce władza państwowa nie uznaje ślubów 
kościelnych wszystkich związków wyzna-
niowych i nie udziela kościołom równego 
dostępu do mediów publicznych; w Grecji 
i Francji odmówiono rejestracji scjentolo-
gom, w Wielkiej Brytanii wyznawcom 
Kriszny, w Szwajcarii zakazano budowy 
minaretów).  

Nasuwa się więc pytanie, czy Alians 
Ewangeliczny w RP z równą gorliwością 
zabiega o poprawę sytuacji związków 
wyznaniowych w innych państwach, czy 
też w sposób szczególny zainteresował się 
Węgrami? Ma to kluczowe znaczenie w 
kontekście zmasowanych ataków na rząd 
węgierski, pochodzących ze środowisk 
wrogich tradycyjnym wartościom. Pod-
czas gdy premier Viktor Orbán wraz ze 
zmobilizowanym społeczeństwem wę-
gierskim stara się przywrócić należne 
miejsce wartościom chrześcijańskim, ro-
dzinie i patriotyzmowi, atak pastora Nę-
dzusiaka jawi się jako czyn wysoce szko-
dliwy dla Bożej sprawy. Chrześcijanie 
powinni wspierać dobre dzieła, nawet 
ponosząc przy tym osobiste straty. Dziś 
Węgry dają przykład i nadzieję ludziom 
wierzącym w Boga i ceniącym wolność. 
Naszą patriotyczną i chrześcijańską po-
winnością jest wspierać ten dzielny naród 
w konflikcie z możnymi tego świata, któ-
rzy kwestionują jego suwerenność. Przy-
łączanie się do antywęgierskiej nagonki w 
imię partykularnych interesów (nawet, 
jeśli są to interesy kościelne) jest czynem 
nielicującym z postawą chrześcijańską. 

 
 Paweł Chojecki, pastor Kościoła 

Nowego Przymierza w Lublinie 

                Stanowisko 
 wobec  Apelu Aliansu Ewangelicznego w RP 

 do PREZYDENTA WĘGIER 

Lublin 15.03.2012 r. 

  

LUBLIN W BUDAPESZCIE 
Wiesława Gomulak: Dla mnie to są nieza-
pomniane przeżycia. Węgrzy tak bardzo 
potrzebowali naszej bliskości. W naszej 
grupie - gdy szliśmy w Marszu Niepodległo-
ści - nie było nawet mężczyzny, który by nie 
płakał. Na całej długości przemarszu, to jest 
4,5 km - stali Węgrzy, bili brawo. Pod koniec 
już przychodzili po prostu do nas, żeby uca-
łować, uściskać. Były łzy u nich i u nas. 
Zdzisław Stosiak: W godzinach porannych 
wiedliśmy prym - tak jakbyśmy opanowali 
Budapeszt, ale później Węgrzy się zoriento-
wali, że za dużo nas jest. Wylegli na ulice i 
praktycznie rozpłynęliśmy się w tym tłumie 
węgierskim. 
Stanisław Brzozowski: Atmosfera była 
piękna, można powiedzieć, że Węgrzy chcie-
li nas na rękach nosić. Podczas przemówie-
nia na Placu Kossutha Marszałek Sejmu 
Węgier co najmniej pięć razy dziękował 
Polakom za to, że przybyli, że wsparli. Za 
każdym razem Węgrzy, między którymi 
staliśmy na placu, odwracali się do nas i bili 
brawo. Teraz, kiedy Węgrzy potrzebują 
naszego wsparcia, myśmy tego wsparcia im 
udzielili. 

fot. Paweł Chojecki  Zdzisław Stosiak, Stanisław Brzozowski, Wiesława Gomulak 
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Alians Ewangeliczny wspiera 
ŚWIATOWE LEWACTWO 

P rzywykłem już do tego, że w 
polskich środowiskach prote-
stanckich pokutuje esbecka na-

uka o niemieszaniu się chrześcijan do 
polityki. Często sam jestem obiektem 
bezpośrednich, a jeszcze częściej ukry-
tych ataków ze strony kolegów pasto-
rów za to, że staram się przywrócić 
biblijne wzorce w tej kwestii. Kościelni 
„purytanie polityczni” nie mają jedno-
cześnie żadnych oporów przed otwar-
tym popieraniem UD, SLD czy PO. Ich-
niejsza „doktryna świętości” zaczyna 
działać dopiero wtedy, gdy protestanci 
popierają partie patriotyczne i prawi-
cowe.  
 

W zeszłym miesiącu Alians Ewange-
liczny w RP włączył się do nagonki na 
rząd węgierski. Zdziwiło mnie tak otwarte 
wejście do gry politycznej na szczeblu 
ponadpaństwowym i opowiedzenie się po 
stronie interesów światowego lewactwa. 
W historii znajdujemy wiele podobnych 
gier przy udziale kościelnych autoryte-
tów. 

Komuniści moskiewscy wykorzystali 
księdza Stanisława Orleańskiego z katolic-
kiej parafii w stanie Massachusetts, który 
wraz z agentem NKWD prof. Oskarem 
Lange odwiedził w 1944 roku Stalina i 
wspomógł proces uwierzytelnienia PKWN 
(fakt ten dokumentuje Grzegorz Braun w 
filmie „New Poland”, którego redakcja „idź 
POD PRĄD” jest jak dotychczas jedynym 
dystrybutorem w wersji DVD). Podczas 
zimnej wojny pastorzy z bloku wschod-
niego angażowali się gorliwie w „walkę o 
światowy pokój i rozbrojenie”. Po otwar-
ciu tajnych archiwów wiemy dziś, że za-
angażowanie wielu z nich wspomagano 
srebrnikami z kasy komunistycznych taj-
nych służb, ale część robiła to dobrowol-
nie i z przekonania(!), pełniąc za darmo 
rolę tzw. „pożytecznych idiotów”. Dopiero 
odważny rajd protestanckiego prezydenta 
Reagana, który krucjatę antykomunistycz-
ną rozpoczął od odwołania się do amery-
kańskich środowisk ewangelikalnych 
(słynne przemówienie o „Imperium Zła” 
Reagan wygłosił na dorocznym zjeździe 
przywódców chrześcijańskich - 8 marca 
1983r. w Orlando na Florydzie), tchnął 
nowego ducha także w ewangelizację 
Polski. To wtedy nasilił się niesamowity 
„wysyp” wspólnot i akcji o charakterze 
ewangelikalnym. Choć budowane na ame-
rykańskich wzorcach inicjatywy rzadko 
odwoływały się do polskiego dziedzictwa 

protestanckiego i bezpośredniego zaanga-
żowania państwowotwórczego, to już 
samo popularyzowanie zachodniego stylu 
myślenia i przywiązania do wolności było 
znaczącym wkładem w demontaż mo-
skiewskiego totalitaryzmu. 

Czasy, niestety, się zmieniły i społe-
czeństwa Zachodu zdominowane są obec-
nie przez postępowe lewactwo walczące z 
tradycyjnymi wartościami. Dziś to nie 
spuścizna Reagana wyznacza amerykań-
skie trendy polityczne, ale ludzie pokroju 
Hilary Clinton. Nic też dziwnego, że Wę-
grzy - pierwszy naród, który w naszej 
części Europy oprzytomniał na tyle, by 
skutecznie stawić czoła „postępowi” na 
płaszczyźnie ideologicznej i symbolicznej, 
a także medialnej, politycznej i gospodar-
czej - stali się obiektem zmasowanych i 
skoordynowanych ataków z wielu stron. 
Na baczność stanęli dyżurni 
„intelektualiści” i przeróżne „gw-
autorytety”, prześcigając się w pisaniu 
listów i apeli alarmujących świat o 
„czarnosociennej dyktaturze” Budapesztu. 
Procedurę przywoływania Węgier do 
porządku rozpoczęła na poważnie Unia 
Europejska. 

Nagonka na rząd Wiktora Orbána nie 
ominęła też problematyki kościelnej. Mi-
mo że sam premier jest nowo narodzo-
nym protestantem, a w jego ekipie znaj-
duje się kilku pastorów (m.in. szefem jego 
doradców jest pastor Zoltán Balog), to 
próba uzdrowienia chorych relacji finan-
sowych z kościołami i związkami wyzna-
niowymi spotkała się z oskarżeniami o 
łamanie wolności religijnej i praw czło-
wieka. Hilary Clinton w ostatnich dniach 
minionego roku uznała reformę prawa 
kościelnego za "pogwałcenie demokracji, 
ograniczenie swobód wyznaniowych i pod-
stawowych praw człowieka”.  

Miesiąc później pastor Andrzej Nędzu-
siak w imieniu Aliansu Ewangelicznego w 
RP (zrzeszającego przedstawicieli m. in. 
Kościoła Bożego w Chrystusie, Kościoła 
Chrześcijan Baptystów, Ruchu Nowego 
Życia, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia 
Akademickiego, Ewangelikalnej Wyższej 
Szkoły Teologicznej, Chrześcijańskiej Fun-
dacji "Życie i Misja") wystosował Apel do 
Prezydenta Węgier, w którym stwierdza, 
że nowe prawo kościelne „pogwałca arty-
kuł 9 Europejskiej Konwencji Praw Czło-
wieka”, który gwarantuje wolność religij-
ną (…) i ostrzega Węgry przed skargami 
do Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka oraz  Komitetu Praw Człowieka 

ONZ. 
Trudno nie dostrzec koincydencji cza-

sowej i tematycznej  wystąpienia Hilary 
Clinton (która mocno kojarzona jest z 
ogólnoświatowym nurtem lewicowym) z 
apelem pastora Nędzusiaka. Nie twierdzę, 
że pastor Nędzusiak jest w jakiś sztywny 
sposób powiązany z obcymi chrześcijań-
stwu agendami. Mając jednak na uwadze 
manipulacyjne zdolności neokomuny, 
powinien poważnie rozważyć, czy swoim 
apelem nie odegrał roli pożytecznego 
naiwniaka (ujmując sprawę delikatnie). 
Niezależnie od motywacji, pastor Nędzu-
siak nie może tłumaczyć się ignorancją co 
do szczególnego momentu dziejowego w 
historii Węgier oraz trendu, w jaki wpisu-
je się Apel Aliansu Ewangelicznego w RP. 
  

Niniejszym wzywam pastora Nędzu-
siaka oraz władze AE do wycofania 
swojego Apelu.  

Wzywam też każdego chrześcijani-
na, który jest reprezentowany przez 
Alians Ewangeliczny w RP, do nie-
zwłocznego wyrażenia swojego prote-
stu wobec działania władz Aliansu, a w 
razie braku reakcji, do opuszczenia tej 
organizacji. 
Paweł Chojecki, pastor Kościoła Nowego 
Przymierza w Lublinie, 15.03.2012, w dzień 
święta narodowego Węgier 
PS 
Gdyby Alians Ewangeliczny w RP (i pastor 
Nędzusiak osobiście) chciał się pochylić 
nad stanem wolności religijnej i prze-
strzeganiem praw człowieka w tym zakre-
sie w Polsce, informuję, że: 
- kilkakrotnie byłem bez przyczyny legity-
mowany przez policję tajną i umunduro-
waną na legalnych zgromadzeniach, 
- dwukrotnie byłem przesłuchiwany 
przez policję w związku z moją działalno-
ścią kościelną, 
- przeprowadzono rewizję w siedzibie 
kościoła, 
- przeprowadzono rewizję w moim pry-
watnym mieszkaniu, 
- przeprowadzono wielotygodniową, dro-
biazgową kontrolę skarbową finansów 
mojego kościoła, choć jego „obroty” są 
rzędu kilku tysięcy złotych miesięcznie
(nic nie wykazała). 

O braku jakiegokolwiek dostępu do 
mediów publicznych, dyskryminacji w 
stanie prawnym kościoła nie warto wspo-
minać, bo z pewnością pastor Nędzusiak 
jest o tym doskonale poinformowany. 

PAWEŁ CHOJECKI 

Z pastorem Nędzusiakiem weszliśmy w 
spór także w innej dziedzinie. Gdy w 
2007 roku uruchomiliśmy akcję dobro-
wolnej lustracji pastorów, skrytykował 
nas za to:  
„Jestem przeciwny temu pomysłowi 

"lustracji", nie widzę żadnego sensu, aby 
ludzie wierzący przyłączali się do tego, 
co aktualnie dzieje się w sferze politycz-
nej naszego kraju, czego nie uważam za 
zdrowe. W moim rozumieniu Kościół 
funkcjonuje w oparciu o zasadę miłosier-

dzia i przebaczenia, które przeważają 
nad osądzaniem kogokolwiek. Bardzo 
niezdrową rzeczą byłoby wprowadzanie 
atmosfery podejrzeń, ograniczonego 
zaufania itp.”   

iPP, nr 36, lipiec 2007  
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P rzełom lat pięćdziesią-
tych i sześćdziesiątych. 
Zaczynałam wówczas 

pisać moje pierwsze wiersze. 
Wychowano mnie na poezji 
Mickiewicza, Słowackiego, Kra-
sińskiego, Asnyka i Staffa. Po 
maturze sama wybierałam 
swoich ulubionych poetów, 
takich jak: Kazimiera Iłłakowi-
czówna, Maria Jasnorzewska-
Pawlikowska, Konstanty Ilde-
fons Gałczyński i Władysław 
Broniewski. Jeśli chodzi o tych 
dwóch ostatnich poetów, to 
udało mi się dostać bardzo sta-
re wydania ich tomików, kiedy 
to Gałczyński mógł jeszcze pi-
sać o flagach na Monte Cassino, w Tobru-
ku i Narwiku, a Broniewski tworzył pięk-
ne liryki. Później, jak wiadomo, różnie 
było z tą ich twórczością. Ale nie o nich 
mam pisać, tylko o Szymborskiej. 

Ukończyłam właśnie studia, zaczę-
łam pracować w swoim zawodzie, miałam 
już dwójkę małych dzieci, no i oczywiście 
po powrocie z pracy czekał na mnie mój 
drugi etat, zresztą najważniejszy: rodzina 
i dom. Trudno mi było dać sobie radę z 
tym wszystkim, zwłaszcza w warunkach 
siermiężnego socjalizmu. 

A właśnie wtedy zawładnął mną 
potężny imperatyw: konieczność pisania 
wierszy. Tłoczyły się w mojej głowie w 
najmniej odpowiednich momentach: w 
tramwaju, w drodze do pracy, przy pra-
niu, gotowaniu itp.  

Doszłam do wniosku, że muszę po-
kazać swoje wiersze jakiemuś profesjona-
liście, który oceni, czy jestem zwykłą gra-
fomanką, czy może dostrzeże we mnie 
jakieś ślady talentu. Jednak codzienne 
zabieganie sprawiło, że zabrakło czasu na 
czytanie wierszy współczesnych poetów 
w "Życiu Literackim" czy w jakiejkolwiek 
innej prasie. Nie wiedziałam zupełnie, 
gdzie mam się zwrócić. Ktoś mi powie-
dział, że jest w Krakowie poetka, pani 
Szymborska, która publikuje wiersze w 
"Życiu Literackim" i w dodatku pracuje w 
redakcji tej gazety. Wzięłam więc ze sobą 
kilka wierszy i udałam się do redakcji na 
spotkanie z panią Szymborską. 

Okazała się ona bardzo sympatycz-
ną osobą i po przeczytaniu moich wierszy 
oceniła je w miarę pozytywnie. Była już 
niewątpliwie profesjonalistką, skoro od 
razu dopatrzyła się w nich wpływu poezji 
Jasnorzewskiej, za to ani śladu wpływu 
Przybosia. Przyznałam, że istotnie, wier-
szy Przybosia na ogół nie czytuję, ponie-
waż go nie lubię. Szymborska odrzekła, że 
to wielka szkoda, ale zaraz po tym zapyta-
ła wprost, czy chciałabym, żeby moje 
wiersze były publikowane. 

Zrozumiałam, że mimo mojej awer-
sji do Przybosia uważa, że zasługują one 

na publikację. Potem zapytała o 
moje wykształcenie i gdy odpo-
wiedziałam, że jestem inżynie-
rem, zasugerowała, żebym na-
pisała kilka wierszy na temat 
industrializacji i wspaniałego 
rozwoju budownictwa w na-
szym kraju. Dodała jeszcze, że 
nie muszą to być wiersze tak 
dobre, jak te, które jej pokaza-
łam; najważniejsza jest bo-
wiem tematyka: "no, a potem 
to już wszystko pani wydru-
kują"...  
Byłam oburzona, zszokowana i 
poczułam się jakoś dziwnie 
zlekceważona, mimo wyraźnej 
propozycji współpracy. Odpo-

wiedziałam hardo, że po to właśnie ukoń-
czyłam studia techniczne, mimo zamiło-
wania do nauk humanistycznych, żeby 
być jak najmniej zależną od panującego 
obecnie ustroju. Bo na szczęście w każ-
dym ustroju "dwa razy dwa równa się 
cztery". Podkreśliłam dobitnie, że mam 
uczciwy, solidny zawód, z którego mogę 
się utrzymać i że nie zależy mi aż tak bar-
dzo, żeby zaistnieć na łamach prasy. Po-
dziękowałam pani Szymborskiej za po-
święcony mi czas i ocenę moich wierszy, 
ale oświadczyłam, że z propozycji niestety 
nie skorzystam. 

Muszę wyznać, że nie byłam z siebie 
zadowolona. Nie wiedziałam przecież 
wtedy nic o poetce, z którą rozmawiałam, 
jakim jest człowiekiem, jakie są jej wier-
sze, a już zdążyłam jej powiedzieć, że wy-
konuję uczciwy zawód, tym samym dając 
jej do zrozumienia, że bycie poetą jest 
samo w sobie nieuczciwe. Sądziłam, że 
prawdopodobnie pani Szymborska jest 
tak utalentowana, że nie musi stosować 
żadnych sztuczek, żeby pojawiać się w 
czołówkach pism literackich. A mnie po 
prostu chciała dać szansę zaistnienia po-
przez pisanie propagandowej chałtury, 
tak po prostu, z dobrego serca. 

Gdy wspominam swoją niegdysiej-
szą naiwność, śmieję się sama z siebie. 
Znacznie później dowiedziałam się, kim 
naprawdę jest pani Szymborska i jakie 
wierszydła pisywała w latach 1952 do 
1966 (Tomasz Zb. Zapert "Nasza Polska" z 
4.01.2011) Chciałabym zacytować frag-
menty dwóch najpopularniejszych wier-
szy z tego okresu. Pierwszy z nich odnosi 
się do śmierci Stalina w dniu 5 marca 
1953 roku i nosi tytuł "Ten dzień": 

 
„Oto Partia-ludzkości wzrok 
 Oto Partia: siła ludów i sumienie 
 Nic nie pójdzie z Jego życia w zapomnienie 
 Jego Partia rozgarnia mrok. 
 Niewzruszony drukarski znak 
 drżenia ręki mej piszącej nie przekaże, 
 nie wykrzywi go ból, łza nie zmaże 
 A to słusznie. A to nawet lepiej tak" 

 
A teraz fragment kolejnego wiersza 

zatytułowanego "Wstępującemu do Par-
tii": 

 
"Partia. Należeć do niej 
 Z nią działać, z nią marzyć 
 Z nią w planach nieulękłych 
 Z nią w trosce bezsennej 
 Wierz mi, to najpiękniejsze 
 Co się może zdarzyć 
 W czasie naszej młodości, 
 Gwiazdy dwuramiennej" 

 
Tuż po śmierci Stalina, w roku 1953, 

autorka, która swego czasu uznała Lenina 
za "nowego człowieczeństwa Adama", 
podpisała się razem z kilkudziesięcioma 
literatami pod rezolucją popierającą wy-
rok w sfingowanym procesie "grupy 
szpiegów amerykańskich, powiązanych z 
kurią krakowską". Zapadły w nim trzy 
wyroki śmierci (na szczęście nie wykona-
no ich). 

Przyznanie poetce Nagrody Nobla w 
roku 1996 jest ukoronowaniem jej kariery 
literackiej i równocześnie hańbą i wsty-
dem dla Polski. Zbigniew Herbert, jak i 
Gustaw Herling-Grudziński przewyższali 
ją pod każdym względem, zarówno do-
skonałością swoich wierszy, jak i umiło-
waniem Polski, wolności i osobistą godno-
ścią. Jest to fakt powszechnie znany i ob-
szernie komentowany, więc nie warto o 
tym więcej pisać. 

W roku 1991 poetka wyznała, że 
należała do pokolenia, które uwierzyło i 
wypełniała swoje wierszowane zadania z 
przekonaniem, że robiła dobrze, i że to 
było najgorsze doświadczenie w jej życiu. 
(Krzysztof Masłoń w "Uważam Rze..." 6-
12.02.2012). Tylko jak to pogodzić z jej 
sympatią dla Palikota i z faktem, że w 
roku 2011 Bronisław Komorowski przy-
znał jej order Orła Białego, niewątpliwie 
dziękując w ten sposób poetce za wspar-
cie jego kandydatury w wyborach na pre-
zydenta. 

Byłoby jednak nieuczciwie nie 
wspomnieć o nieżyjącej już poetce, że ma 
na swoim koncie także i dobre wiersze. 
Do najważniejszych można zaliczyć 
wiersz pt. "Nic dwa razy się nie zdarza", 
bardzo popularny dzięki pięknie wyśpie-
wanej przez Łucję Prus piosence o tym 
samym tytule, oraz wiersz zatytułowany 
"Fotografia z 11 września" dotyczący za-
machu na World Trade Center. Zdumiewa 
jednak fakt, że Zamachu Smoleńskiego, w 
którym poległo 96 Polaków, nie upamięt-
niła żadnym wierszem. 

Mnie  najbardziej poruszył wiersz, 
którego dotąd nie znałam (również przy-
toczony przez Krzysztofa Masłonia), napi-
sany po śmierci pisarza Kornela Filipowi-

KRYSTYNA SZCZYREK 

Moje spotkanie z Wisławą Szymborską 

cd. na str. 16 
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ŚWIĘTE DZIECKO  
Z LA GUARDIA 

Jednym z największych 
problemów, na jakie może 
napotykać człowiek chcący coś 
zrobić, jest skłonienie innych 
ludzi do współdziałania z nim. 
Niewielu z nas potrafi go roz-
wiązać. Dlatego próbujemy 
zrobić coś samemu lub z nie-
wielkim gronem współpracow-
ników, ale to skutkuje tylko w 
mikroskali. Do realizacji wiel-
kich celów potrzebny jest wysi-
łek mas ludzkich. Człowiek, 
który potrafi zaprząc te masy 
do realizacji swojej woli, prze-
chodzi do historii bez względu 
na moralną ocenę celu, który 
osiągnął. Gdyby nie proces 
rzekomych morderców święte-
go dziecka z La Guardia, być 
może Tomasz de Torquemada 
nie byłby postacią historyczną. 
Umiejętnie rozgrywając tę 
sprawę, stworzył kult, który 
przetrwał do dziś, choć święte-
go Krzysztofa z La Guardia 
wykreślono z rejestru katolic-
kich świętych.1 Sprawił też, że 
wielkie rzesze Hiszpanów, od 
prostych chłopów po królew-
ską parę, zaczęły współdziałać 
z nim w realizacji idei, której 
poświęcił życie – Hiszpanii 
oczyszczonej z Żydów. 

Pełne akta sprawy nie 
zachowały się. Do pierwszych 
związanych z nią dokumentów 
hiszpański historyk Fidel Fita 
dotarł dopiero w roku 1887.2 Z 
tego, co do tej pory udało się 
odnaleźć, wynika, że wszystko 
zaczęło się niepozornie. W 
czerwcu 1490 roku w miejsco-
wości Astorga zatrzymał się w 
gospodzie konwertyta Benito 
García, z zawodu postrzygacz 
wełny. Miejscowi pijacy donie-
śli władzom, że znaleźli w jego 
bagażach konsekrowaną ho-
stię. Nie jest jasne, z czyjego 
polecenia Garcíę aresztowano i 
poddano torturom. W każdym 
razie dość szybko jego sprawę 
przejął Święty Trybunał z Val-
ladolid.3  

Z zachowanego protoko-
łu przesłuchania z 6 czerwca 
1490 roku wynika, że Benito 

García mający 60 lat, urodzony 
w miejscowości La Guardia, 
został oskarżony o judaizowa-
nie i przyznał się, że od roku 
1485 skrycie powrócił do wia-
ry przodków. Uczynił to za 
namową innego konwertyty z 
La Guardia, Juana de Ocaña i 
Żyda z pobliskiego Tembleque 
nazwiskiem Franco. 1 lipca 
1490 roku inkwizycja areszto-
wała szewca z Tembleque Yuçe 
Franco, lat 20 i jego ojca Ça 
(Izaaka) Franco, lat 80. Po kil-
ku dniach pobytu w więzieniu 
w Segowii Yuçe zachorował i 
poprosił o umożliwienie mu 
rozmowy z rabinem. Zakonnik 
Alonso Enriquez, z pochodze-
nia konwertyta, wszedł do celi 
Franco, przedstawiając się jako 
rabbi Abrahán. W trakcie roz-
mowy zapytał szewca, o co jest 
oskarżony. Ten odpowiedział 
mu, że o mord rytualny.4 Odtąd 
śledztwo podążało tym tro-
pem.  

Benito García i Yuçe 
Franco zostali oskarżeni o po-
rwanie, a następnie ukrzyżo-
wanie na pośmiewisko męki 
Chrystusa małego chłopca, a w 
sprawie „morderców świętego 
dziecięcia z La Guardia” aresz-
towano kolejnych podejrza-
nych. Ostatecznie zostało 
oskarżonych ośmiu ludzi: sze-
ściu konwertytów z La Guardii 
– bracia Alonso, Lope, Garcia i 
Juana Franco, Juan de Ocaña i 
Benito García – i dwóch Żydów 
- Yuçe Franco z Tembleque i 
Mosze Abenamias z Zamory. 
Zbrodni mieli dokonać w Wiel-
ki Piątek 1490 roku, odgrywa-
jąc najpierw parodię Pasji Jezu-
sa. Każdy z nich miał w niej 
jakąś rolę: Judasza, Piłata, arcy-
kapłanów Annasza i Kajfasza… 
Nieszczęsne dziecko mieli 
ukrzyżować i pogrzebać w 
jakiejś jaskini. Okolice La Guar-
dii wybrali na miejsce mordu, 
bo tamtejsze krajobrazy przy-
pominają Palestynę.5 

O tym, jak ciężkie było 
śledztwo, świadczy to, że trzem 
aresztowanym nie przedsta-
wiono zarzutów, ponieważ 
zmarli, zanim proces się rozpo-
czął. Byli to Mosze Franco, 
David de Pereyon i Yuçe Tat-
zarte. Poważnym problemem 
był fakt, że „mordercy” prze-
czyli sobie nawzajem. Jeden 
twierdził, że porwali dziecko w 
Lille, drugi, że w Toledo, a trze-

ci, że Quintar.6 Inkwizytorom 
bardzo zależało na tym, by 
proces zakończył się po ich 
myśli, dlatego wbrew uświęco-
nej latami praktyce, umieścili 
oskarżonych w jednej celi, żeby 
uzgodnili zeznania.7 

Proces był niezwykły już 
choćby z tego względu, że in-
kwizycja sądziła Żydów, którzy 
wyznawali judaizm. Nie zda-
rzyło się to nigdy wcześniej. 
Przecież powołano ją do zwal-
czania heretyków i odstępców, 
a więc ktoś, kto nigdy nie był 
katolikiem, nie podlega jej ju-
rysdykcji. Yuçe Franco podczas 
procesu zwrócił na to zresztą 
uwagę, ale nie uwzględniono 
jego protestu. W sprawie tej 
złamano wiele zasad zawar-
tych w opracowanej przez 
Torquemadę Instrukcji i trudno 
uwierzyć, że stało się to bez 
jego wiedzy i woli. Zastanawia-
jące jest też, że zachowująca 
zwykle absolutną tajność po-
stępowania inkwizycja w tym 
wypadku zadbała, by akta 
sprawy przetłumaczono na 
kataloński i opublikowano już 
w roku 1491.8 Ktoś, kto chce 
wykorzystać masy do realizacji 
swoich celów, musi umieć 
wpływać na ich nastroje. 

Oczywiście wina wszyst-
kich oskarżonych została uzna-
na za udowodnioną i 
„przekazano ich świeckiemu 
ramieniu sprawiedliwości”. 
Egzekucja odbyła się 16 listo-
pada 1491 roku w Avila. Za-
chował się raport z jej przebie-
gu sporządzony przez miejsco-
wego notariusza Antonio Gon-
zaleza. Benito García, Juan de 
Ocaña i Juan Franco wyznali 
wiarę katolicką i wyrazili skru-
chę, dlatego zostali uduszeni, 
zanim podpalono stosy. Nota-
riusz Gonzalez osobiście wy-
świadczył im tę przysługę. 
Pozostali okazali zatwardzia-
łość. Zostali spaleni żywcem na 
małym ogniu, a przed podłoże-
niem ognia ich ciała szarpano 
rozpalonymi do czerwoności 
obcęgami.9 

Wieść o losie El Santo 
Niño de La Guardia poruszyła 
całą Hiszpanię. Torquemada 
domagał się od Ferdynanda 
Aragońskiego i Izabeli Kastylij-
skiej, by nakazali wygnanie 
wszystkich Żydów. Żydowski 
dworzanin namawiał królew-
ską parę, by pozwoliła jego 

rodakom pozostać. Obiecywał 
dużo złota. Gdy wieści te dotar-
ły do Torquemady, ten wpadł 
do komnat królewskich i rzucił 
im pod nogi garść srebrnych 
monet, mówiąc: "Judasz sprze-
dał Jezusa za trzydzieści srebr-
ników. Jeśli jeszcze raz chcecie 
go sprzedać, proszę, oto pienią-
dze".10 Brat Tomasz kierował 
się żelazną logiką. Dopóki ist-
niała społeczność żydowska, 
conversos nie zasymilują się ze 
starymi chrześcijanami. Żydzi 
nie przejdą na katolicyzm, wi-
dząc represje  inkwizycji wo-
bec conversos. Trzeba wywrzeć 
na nich większą presję. Nie 
wystarczy do tego szczupły 
personel Świętych Trybuna-
łów. Musi się poruszyć cała 
Hiszpania. 

Dekret królewski z 31 
marca 1492 roku nakazywał 
wszystkim Żydom, którzy od-
mówią przyjęcia chrztu, opusz-
czenie królestwa w ciągu czte-
rech miesięcy. Nie wolno im 
było zabrać ze sobą złota, sre-
bra ani koni.11 Historycy spie-
rają się, ilu Żydów wtedy wy-
pędzono. Najczęściej padają 
liczby od 70 do 300 tysięcy. Nie 
wiadomo, ilu zginęło w drodze. 
Przecież wiadomo było, że nikt 
się o nich nie upomni. Rabowa-
no i mordowano ich, gdy zmie-
rzali do granic Hiszpanii. Wielu 
opuszczało ją na pokładzie 
statków. Tam też bywali rabo-
wani i mordowani. Najwięcej 
ich dotarło do Afryki Północ-
nej, gdzie miejscowi też umieli 
rabować i mordować.12 Z pew-
nością było ich wielokrotnie 
więcej niż tych, których za 
czasów Torquemady spalono 
na stosach. Inkwizytor Gene-
ralny, w którego żyłach płynęła 
żydowska krew, spełnił marze-
nia Hiszpanów czystej krwi, 
choć cena była wysoka. 

cdn.    
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ĘDZIOWIE MYŚLI - z dziejów Inkwizycji  

My nie niszczymy naszych 
wrogów; my ich zmieniamy. 
George Orwell – „Rok 1984”   

PIOTR SETKOWICZ 

Przypisy: 
1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Oskar%C5%
BCenia_o_mord_rytualny_wzgl%C4%99dem_%
C5%BByd%C3%B3w 
2. http://en.wikipedia.org/wiki/
Holy_Child_of_La_Guardia 
3. John Edwards, op. cit., str.92 – 93. 
4. http://en.wikipedia.org/wiki/
Holy_Child_of_La_Guardia 
5. http://www.materialesdehistoria.org/
guardia_english.htm 
6. http://www.jewishencyclopedia.com/
articles/6916-guardia-la-the-holy-child-of 
7. John Edwards, op. cit., str.95. 
8. John Edwards, op. cit., str.93. 
9. http://www.materialesdehistoria.org/
guardia_english.htm 
10. http://historia.pgi.pl/torquemada.php 
11. John Edwards, op. cit., str.97. 
12. John Edwards, op. cit., str.99 – 101. 
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cza, z którym była związana od 1967 ro-
ku. Wiersz jest zatytułowany "Kot w pu-
stym mieszkaniu". Moim zdaniem, jest on 
najbardziej "ludzki" ze wszystkich wier-
szy poetki, dlatego pragnę go zacytować: 

 

Umrzeć - tego się nie robi kotu. 
Bo co ma począć kot 
w pustym mieszkaniu. 
Wdrapywać się na ściany. 
Ocierać między meblami. 
Nic niby tu nie zmienione, 
a jednak pozamieniane. 
Niby nie przesunięte, 

a jednak porozsuwane. 
I wieczorami lampa już nie świeci. 
 

Słychać kroki na schodach, 
ale to nie te. 
Ręka, co kładzie rybę na talerzyk, 
także nie ta, co kładła. 
 

Może zacytowałam ten wiersz dlate-
go, że bardzo kocham zwierzęta i rozu-
miem ich uczucia, ich żal i wierne aż do 
śmierci czekanie na tę jedyną osobę, któ-
rej już nikt nie zastąpi. A może i dlatego, 
że jest mi trochę smutno, że o nieżyjącej 

już osobie nie potrafiłam powiedzieć kilku 
ciepłych zdań, podając tylko suche fakty z 
jej życia. 

Pogrzeb Wisławy Szymborskiej 
odbył się w Krakowie 9 lutego na Cmenta-
rzu Rakowickim. Zgodnie z jej wolą miał 
charakter świecki, a ciało zostało poddane 
kremacji. Uczestniczyli w nim przedstawi-
ciele najwyższych władz państwowych: 
prezydent Komorowski, premier Tusk, 
prezydent miasta Krakowa Majchrowski i 
inni oraz koleżanki i koledzy zmarłej ze 
Związku Literatów Polskich. 

Ł atwo potępiać 
reżim Łukaszen-
ki jako niede-

mokratyczny. Pro-
blem pojawi się wte-
dy, gdy przestaniemy 
przystawiać współcze-
sne, europejskie nor-

my do oceny jego wła-
dzy. 

„Ten, kto decyduje o stanie wyjąt-
kowym – jest suwerenny” – słowa Carla 
Schmitta z jego „Teologii politycznej” są 
chyba najbardziej obrazowym opisem 
tego, czym w istocie jest suwerenność. 
Suwerenem może być ten, kto podejmuje 
strategiczne oraz - w krótszej perspekty-
wie – taktyczne decyzje. Kontynent euro-
pejski przez wieki realizował ten model. 
Suweren był jeden – władca, zaś inne 
ciała były zaworami bezpieczeństwa, 
mającymi na pewnych obszarach ograni-
czać jego władzę. A te zawory powstały z 
kolei z powodu niezwykle prostego – 
władca doby średniowiecza, wbrew ro-
mantycznej legendzie, bardzo często nie 

był królem zarządzającym swoimi wło-
ściami, lecz raczej „największym gang-
sterem w całej wsi” korzystającym ze 
swej siły militarnej do egzekucji władzy. 
Dopiero z czasem system ten zaczął się 
porządkować – powstawały dynastie, 
które z kolei wikłały się w pewne zobo-
wiązania bi- i multilateralne i tym sposo-
bem otrzymywaliśmy nowoczesną wła-
dzę. A potem przyszła demokracja. 

Nie jestem zwolennikiem obwinia-
nia demokracji o wszelkie zło tego świa-
ta. Ba! Uważam ten ustrój za bardzo do-
bry, jeśli jest on wynikiem ukształtowa-
nia się pewnej historycznej kultury 
(USA!). W Europie jednak w wielu miej-
scach jest on całkowicie sztuczny. A w 
Europie Wschodniej – wręcz staje się 
dziwnym wynaturzeniem samego siebie. 

Na tym tle Łukaszenka staje się 
wręcz idealnym suwerenem – spójrzmy 
prawdzie w oczy – facet nie tylko realizu-
je prymat Schmittowski, ale potrafi tak-
że, wbrew prawicowej, jak i lewicowej 
mitologii, balansować pomiędzy Europą 
a Rosją, będąc przywódcą prawdziwie 

niezależnym. Ostatnim suwerennym 
władcą Europy. 

Stąd wspieranie białoruskiej opo-
zycji przez Polskę uważam za działanie 
cokolwiek szkodliwe. Owszem – nękanie 
Związku Polaków na Białorusi jest ha-
niebne, ale przecież Łukaszenka wspiera 
inną organizację polską, tylko że reżimo-
wą. Czyli stan naturalny. Owszem, może-
my roić, że jesteśmy Amerykanami i na-
wet jeden nękany nasz obywatel jest 
pretekstem do, mówiąc hasłowo, 
„wypowiedzenia wojny”, ale jednak Ame-
rykanami nie jesteśmy. I nie będziemy. 

A wyobraźmy sobie, że - nie daj 
Boże - faktycznie udaje się nam obalić 
Łukaszenkę i instalujemy tam jakiegoś 
naszego fajtłapę. W tym momencie ruscy 
obalają go w tydzień i mamy granicę z 
Federacją Rosyjską o wiele dłuższą niż ta 
z Kaliningradem. Warto więc przemyśleć 
uderzenia w Łukaszenkę. Bo że to strasz-
ny reżim? Owszem, tak – wedle europej-
skich standardów. No, ale czy chcemy go 
zamieniać na o wiele groźniejszy dla nas 
reżim wschodniej demokracji? Nie sądzę.    

Łukaszenka – ostatni suweren ARKADY SAULSKI 

 

cd. ze str. 14 Moje spotkanie z Wisławą Szymborską 

„Bartkowi”. W Święto Konstytucji party-
zanci zeszli do Wisły, gdzie odbyła się 
defilada, w której wzięło udział ponad stu 
kompletnie umundurowanych i uzbrojo-
nych żołnierzy. Drugie tyle pod dowódz-
twem por. Antoniego Bieguna „Sztubaka” 
zabezpieczało teren. Żołnierze „Bartka” 
zostali przez mieszkańców Wisły przyjęci 
wręcz entuzjastycznie; padały pytania, 
czy defilada oznacza wybuch ogólnonaro-

dowego powstania. Na rynku miał miejsce 
wiec, podczas którego „Bartek” wygłosił 
mowę o celach walki z komunizmem. 
„Sztubak” na czele kilku żołnierzy odwie-
dził w tym czasie pensjonat, w którym 
pod opieką guwernantki przebywały dzie-
ci ówczesnego wojewody śląskiego, gen. 
Aleksandra Zawadzkiego. Tłumaczył im, 
że nie są partyzanci – jak utrzymuje ich 
ojciec – bandytami; gdyby tak było, upro-

wadziliby je dla okupu lub celem wymia-
ny na przynajmniej kilku uwięzionych 
współtowarzyszy. Wieczorem podko-
mendni „Bartka” wycofali się z Wisły, nie 
niepokojeni przez wojsko czy milicję. 
Pierwsi demonstracyjnie wręcz okazywali 
solidarność z partyzantami, drudzy po 
prostu zabarykadowali się na miejsco-
wym posterunku, nie wychylając nosa na 
zewnątrz. 

cd. ze str. 7 ŻOŁNIERZE WYKLĘCI 

W dokumencie o udziale Kościoła 
w życiu społecznym, biskupi stwierdzi-
li, że jest "rzeczą niedopuszczalną zmu-
szanie posłów do głosowania wbrew 
sumieniu poprzez narzucanie w prak-
tyce parlamentarnej dyscypliny partyj-
nej". Co Pan o tym sądzi? Czy Kościół 
powinien zajmować się sferą polityki? 

 

Kościół nie powinien zajmować się 
polityką i mówię to bardzo stanowczo. 
Chociaż nie powinno się mówić Kościół, 
bo to wspólnota wiernych, a oni często 
mają jeden cel idąc do Kościoła - modlić 
się. Natomiast władze Kościoła zamiast 
robić to, co wierni, bawią się w politykę. 
Skutek mamy taki, że dochodzi do patolo-
gii takich jak w zadanym mi pytaniu. My-

ślę, że taki komentarz wystarczy. Kościół 
jako biskupi niech się nie wtrąca do poli-
tyki, a my posłowie powinniśmy również 
wstrzymać się od ingerowania i doprowa-
dzić do pełnego oddzielenia spraw ko-
ścielnych i państwowych.   

Michał Kabaciński RPP, onet.pl   
 

Taki młody, a Lenina pamięta! red. 
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W  imieniu polskiej 
prawicy pragnie-
my złożyć panu 

Prezydentowi Władimirowi 
Putinowi szczere gratulacje z 
okazji ponownego wyboru na 
stanowisko Prezydenta Rosji. 
Gratulacje te składamy jako 
ideowi konserwatyści wybit-
nemu politykowi, realiście 
politycznemu i nadziei Rosji 
na lepszą przyszłość i uzna-
nie na arenie międzynarodo-
wej. 

Jakkolwiek na hałaśliwej i zrewolto-
wanej duchowo polskiej tzw. prawicy nie 
wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale 
prezydent Rosji jest obecnie jedynym 
znaczącym politykiem, który może po-
wstrzymać ofensywę społeczno-
politycznego demoliberalizmu, homopro-
pagandy i sodomii. Skoro bronimy warto-
ści Cywilizacji, to naszą sympatię będą 
budzić wszyscy ci politycy, którzy stano-
wią realną przeszkodę dla zgniłej demo-
kratycznej kultury. 

Mamy nadzieję, że nowa kadencja 
przyczyni się do wspólnej pracy na rzecz 
poprawy i umocnienia stosunków rosyj-
sko-polskich i rozwoju konstruktywnej, 
rzeczowej współpracy w najróżniejszych 

sprawach, w tym również 
pozytywnego rozwiązania 
kwestii historycznych. 
Odpowiada to niewątpli-
wie interesom naszych 
państw, a także wpisuje 
się w koncepcję (R. 
Dmowskiego) zapewnie-
nia wzajemnego zrozu-
mienia i poszanowania 
wzajemnych interesów w 
Europie i szczególnie w 
Europie Wschodniej. 

Panie Prezydencie, życzymy Panu 
sukcesów i budowy nowoczesnej Rosji, 
gdzie tradycyjne wartości będą miały 
pierwszeństwo przed ideologicznymi 
ekstrawagancjami modnymi na Zacho-
dzie. 

Redakcja Konserwatyzm.pl 
 
A oto skład redakcji: red. naczelny Adam 
Wielomski, Dawid Stefański, Stanisław 
Niewiński,  Arkadiusz Meller, Krzysztof 
Sobczuk, Marcin Jendrzejczak, Bartłomiej 
R. Gajos, Mariusz Matuszewski, Stanisław 
Niewiński, Tomasz J. Kostyra, Emil Kowalik, 
Łukasz Zaroda, Jarosław Kornaś, Witold 
Bieschke,  Piotr Fudali, Paweł Bała, Stani-
sław Bulza, Konrad Rękas, Ludwik Skurzak. 
 

Autorom dedykujemy klasyka: 
 
Mistrz coraz takty nagli i tony natęża, 
A wtem puścił fałszywy akord jak syk węża, 
Jak zgrzyt żelaza po szkle - przejął wszyst-
kich dreszczem 
I wesołość pomięszał przeczuciem zło-
wieszczem. 
Zasmuceni, strwożeni, słuchacze zwątpili, 
Czy instrument niestrojny? czy się muzyk 
myli? 
Nie zmylił się mistrz taki! on umyślnie trą-
ca 
Wciąż tę zdradziecką strunę, melodyję 
zmąca, 
Coraz głośniej targając akord rozdąsany, 
Przeciwko zgodzie tonów skonfederowany; 
Aż Klucznik pojął mistrza, zakrył ręką lica 
I krzyknął: "Znam! znam głos ten! to jest 
Targowica!" 
I wnet pękła ze świstem struna złowróżą-
ca; 

Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz” XII 
„Kochajmy się” 

Oświadczenie redakcji konserwatyzm.pl  
przesłane ambasadzie Federacji Rosyjskiej 

PPPOSPRZĄTAĆ DOM   

O GŁUPOCIE 
 KOŚCIOŁÓW  

 
Dopiero do niewielu dociera 

doniosłość narodowej klęski, jaką 
ponieśliśmy, pozwalając rządzić pre-
mierowi i prezydentowi z nadania 
PO - formacji, której założenie przy-
pisuje sobie wysoki oficer służb PRL. 

 
O ideologii PO wypowiedzieli się 

ostatnio dwaj jej czołowi (obecnie byli) 
politycy – J. Palikot: „Polacy muszą wy-
rzec się polskości”, A. Olechowski: 
„największą zasługą PO jest to, że PiS 
dalej nie rządzi”. Walka z polskością i 
walka z tradycyjnymi wartościami. 

Gdy przed ostatnimi wyborami 
apelowałem do protestantów: 
„STAŃMY PRZY POLSCE!” i - głosując 
na PiS - przeciwstawmy się monopolo-
wi szkodliwej władzy PO, wielu wy-
śmiewało mnie i porównywało do ks. 
Rydzyka (np. Dariusz Bruncz z portalu 
ekumenizm.pl). Zaznaczam, że w 
ustach tak krótkowzrocznych czy głu-

pich ludzi traktuję to porównanie jako 
komplement. 

Protestanci i „postępowi” katolicy 
zagłosowali w większości na PO, SLD i 
RP. 

 
Czy dzisiaj, kiedy prokuratura 

ściga chrześcijańskie wydawnictwa 
(Vocatio i Pojednanie) za druk książek 
przedstawiających biblijną naukę na 
temat wychowania dzieci, otworzyły 
się już wam oczy? Jeśli nie, niebawem 
zobaczycie rzeczy większe. Ale czy wy 
w ogóle macie duchowe oczy? 

 
Paweł Chojecki 

GDZIE ZASZEDŁ 
 KATOLICYZM? 

 

Oto ksiądz Marcelo Guarnizo z 
archidiecezji waszyngtońskiej, który 
odmówił komunii sodomitce i publicz-
nie powiedział, że „nie udzieli jej Ko-
munii, ponieważ żyje ona z inną kobie-
tą, co dla Kościoła stanowi grzech”, 
został zawieszony w czynnościach 
kapłańskich. Kuria przeprosiła sodo-
mitkę za zachowanie księdza. Kto 
przeprosi za zachowanie Kurii? P. Ch 

 

„…każda "ultraprawicowość" jest 
zwykle nieudolnie maskowanym bol-
szewizmem i wcześniej czy później 
ukazuje prawdziwą gębę.”  

Aleksander Ścios, S24.pl 

- Ślub kościelny Donalda Tuska w 
2005 r. w kampanii prezydenckiej 
uważał Ksiądz Arcybiskup również 
za populizm polityczny na potrzeby 
kampanii wyborczej? 
- Nie. Takie decyzje budzą szacunek, a 
wtedy miałem nadzieję, że to był gest 
człowieka dojrzewającego do pewnej 
konsekwencji życiowej związanej z wia-
rą i uporządkowaniem swojego życia 
duchowego. abp Józef Michalik pytany 
przez Jacka Nizinkiewicza, onet.pl 

POLECAMY KSIĘGARNIĘ! 
Warszawa, ul. Marszałkowska 7 

(wejście od Zoli) 
Czynna od pon. do pt. od 10 do 17; 

Prowadzi sprzedaż wysyłkową; 
tel. (22) 405 66 30, 501 037 074, 

e-mail:ksiazkicomax@op.pl 

Tu kupisz „idź POD PRĄD” 
oraz film G. Brauna „New Poland” 
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M y, Polacy, w przeci-
wieństwie do naro-
du wybranego, 

traktowani jesteśmy jak 
zepsute powietrze. Nie tylko mała Litwa 
gra nam na nosie i poniewiera tamtejszy-
mi Polakami, ale i niewiele większa Ho-
landia lekceważy akcje ksenofobów. Gdy-
by tutaj ktoś wzywał do palenia cudzo-
ziemskich aut, mielibyśmy przerąbane. A 
tak tylko europarlament wzywa, oburza 
się i rezoluje. Stanisław Michalkiewicz 
pisał, że w Unii każdy naród będzie robił 
to, do czego najlepiej się nadaje. Francuzi 
będą się pysznić, Niemcy - rządzić, a Pola-
cy - poświęcać. Ja dodam, że Europa oka-
zała się pracowita jak Grek, szczodra jak 
Szkot i odważna jak Włoch. Nasi przy-
wódczykowie skaczą, jak im kto zagra, co 
czasem przypomina wkładanie krawatu 
na spotkanie z przydrożną prostytutką. 
Tusk podpisuje wszystko bez czytania jak 
aktor rozdający autografy. Ostatnio zdro-
żały jajka, bo Unia walczy o prawa kur. 
Tak więc Polak ma już gorzej niż kura. 

Żeby temu zaradzić, poseł Palikot 
radzi olać polskość i klecić superpaństwo 
europejskie, które od dawna nazywam IV 
Rzeszą. Idźmy więc za ciosem. Wpro-
wadźmy euro i pogońmy w diabły Radę 
Polityki Pieniężnej i NBP. Po co Sejm, sko-
ro prawo unijne jest nadrzędne? Na cóż 

premier i prezydent? A i nie zapomnijmy 
o ambasadach. Czysta oszczędność. Ubę-
dzie koryt i malwersacji. Zresztą, pewnie i 
państwo nie mają tam znajomków, więc 
nikt porządny nie będzie płakał. Ach, gdy-
by tak uwalić też ZUS, tego abortera go-
spodarczej przedsiębiorczości. Warto by i 
pogonić KRRiTV. Ten cenzorski urząd 
znów wziął na widelec TV Trwam. Pew-
nie, po co krytykować władzę. Komuna 
też nienawidziła Radia Wolna Europa. 

Przy tej okazji dziwnie milczy Epi-
skopat. Najpierw na beknięcie Komora 
polecieli usuwać krzyż sprzed pałacu tego 
miernoty, a teraz gęba na kłódkę. No, ale 
istnieje fundusz kościelny i to rząd da (lub 
nie da) biskupikom gotówkę. Dojdzie do 
tego, że odnowione katedry będą odwie-
dzać jedynie chińscy turyści, a zaczęło się 
tak niewinnie od trzydziestu srebrników. 
I tak dobrze, że premierem nie został Pali-
kot, bo już widzę, jak biskupi prowadzą 
procesję nie w Boże Ciało, a w dzień dumy 
gejowskiej. Jak przyszło co do czego, to 
zwykli wierni muszą brać sprawy w swoje 
ręce, bo ręce rumianych biskupów są wy-
ciągnięte w błagalnym geście po wspo-
mniane walory. Episkopat chciał wycyga-
nić coś z budżetu, a wierni zostali wyrolo-

wani i pewnie będą mogli jedynie pooglą-
dać TV Religia TVN-u i pozachwycać się 
gustownymi nakryciami głowy starszych 
braci w wierze. Być może, jak już się znu-
dzi ks. Sowa i Szymon Hołownia, wiarę w 
nasze serca wleje sam Kuba Wojewódzki. 

Ktoś powiedział, że „prawda nas 
wyzwoli”. Jak tylko premier Pawlak wy-
rzekł prawdę, że nie ma co liczyć na eme-
rytury państwowe, to dawaj na niego. 
Jedyny uczciwy w tym rządzie, a tu taka 
niewdzięczność. PO chce podnieść emery-
tury w zamian za pracę do 67. roku życia. 
Ja przebijam, a co będę sobie żałował. 
Zróbcie mnie premierem, a dam wam 
dziesięciokrotnie większe świadczenia, 
ale po pracy do 90. roku życia. A ci, co nie 
będą nigdy chorować, dostaną po przej-
ściu na emeryturę motocykl, ścigacz taki, 
co to 5 sekund do setki. No, skoro buduje-
my już autostrady, które póki trzyma 
mróz, to i one się trzymają, to będzie 
gdzie pohulać na starość. 

Ogólnie fajnie jest, szkoda tylko, że 
protegowany minister Muchy już się 
zwolnił, bo i pani minister, i poseł Palikot 
wreszcie zadbali o swoje fryzury. Czyżby 
w hurcie było taniej? 

Wkrótce święta, typowo jajeczne. 
Dzieląc się jajkiem z bliskimi, nie zapo-
mnijmy, komu zawdzięczamy ich wysoką 
cenę. Wesołego!!! 

                           OOOKIEM NARODOWCA MARIAN KOWALSKI       

MY, NARÓD OLANY 

 OOOKIEM WOLNORYNKOWCA BARTEK PODOLSKI 

O statni miesiąc przyniósł klika cie-
kawych kwestii, które mogłyby 
dać opinii publicznej trochę do 

myślenia, gdyby ta nawykła była myśleć, 
zamiast spijać z telewizorów propagandę 
przygotowaną na tacy. Dwie z tych wiado-
mości zawdzięczamy sprawiedliwemu 
ministrowi Gowinowi.  

Pierwsza, ta o zamiarze uwolnienia 
kilkudziesięciu zawodów, czyli zniesienia 
przymusu posiadania urzędniczego po-
zwolenia na ich wykonywanie, mogłaby 
obudzić w ludziach poważne wątpliwości 
na temat tego, w jakim to rzekomo wolno-
rynkowym ustroju żyjemy. Jakiż to wolny 
rynek, jeżeli (być może) uwolnimy parę-
dziesiąt zawodów, a ponad trzysta pozo-
stanie reglamentowanych? Kto by pomy-
ślał, że na świecie w ogóle istnieje trzysta 
zawodów, a tu siurpryza, nie tylko istnie-
je, ale w dodatku, aby je wykonywać –
trzeba poprosić o zgodę urzędnika. 
To zresztą poniekąd tłumaczyłoby nie-
odzowny wzrost liczby urzędników zmie-
rzającej raźno w kierunku miliona. I nikt 
w mediach głównego ścieku – jak trafnie 
nazywa je pewien felietonista – nie zająk-
nie się nawet, w jakiż to sposób od czte-
rech reglamentowanych zawodów (czyli 
od kiedy to minister Wilczek, z górką dwie 
dekady temu, przekonał (i chwała mu za 
to) prezydenta Jaruzelskiego, że aby było 
co kraść, to ktoś musi to coś najpierw 

wyprodukować), dobrnęliśmy nagle do 
licencyj niemal czterystu. Czy nie oznacza 
to, że teraz z wolnym rynkiem jest około 
sto razy gorzej niż na początku 
„transformacji”?  

A wszystko to przy stałym podąża-
niu we właściwym kierunku, ku wolności, 
ku kapitalizmowi! I niech ktoś jeszcze 
wyjaśni, dlaczego deregulacją zawodów 
zajmuje się ministerstwo sprawiedliwo-
ści? Czyżby nagle przywileje jednych i 
nędza innych stały się niesprawiedliwe?  
I nie ma żadnej przesady w powyższym 
stwierdzeniu, już samo uwolnienie zawo-
du lekarza pozwoliłoby leczyć się za roz-
sądne pieniądze ludziom bez ubezpiecze-
nia społecznego (licencjonowanie lekarzy 
jest, nawiasem mówiąc, głównym powo-
dem drożyzny usług medycznych w Sta-
nach), a co dopiero, gdyby tak uwolnić 
zawód ministra! Każdy stałby się 
„ministrem swojej własnej działalności”, 
to dopiero byłby milowy krok we właści-
wą stronę!  

Druga wiadomość, również przeka-
zana przez min. Gowina, jest nie mniej 
frapująca niż pierwsza. Otóż, jak dowie-
dzieliśmy się z programu „Młodzież kon-
tra”, nie tylko min. Gowin, ale i sam pre-
mier Donald Tusk wychowali się na książ-

kach Misesa i Hayeka! Zapewne ci  wolno-
rynkowi ekonomiści przewróciliby się 
obaj na te słowa w grobie, gdyby im się to 
już nie znudziło. Każdy kolejny Nobel 
przyznawany z ekonomii szmaci co roku 
tę naukę, co musi ich boleć jak cholera, 
więc słowa min. Gowina może puszczą 
mimo uszu. 

Chwała jedynie zapobiegliwym ro-
dzicom naszych dwóch asów wolnorynko-
wych, strach pomyśleć, co by z nami robili 
dzisiaj, gdyby wychowali się, dajmy na to, 
na Marksie albo Keynesie. 

Za pośrednictwem banku centralne-
go dotarła do nas także wiadomość, że 
inflacja w poprzednim miesiącu wyniosła 
4,3%, jeśli wierzyć statystyce i GUS-owi, a 
spowodowana była wzrostem cen benzy-
ny i jajek (sic!). Są to ponoć „surowce” 
używane do produkcji „wszystkiego” i 
stąd ten ból. Pozwólcie jednak Państwo, 
że przetłumaczę zawiłości terminu infla-
cja (czyli wzrostu ilości pieniądza w go-
spodarce za Misesem i Hayekiem), tak jak 
go rozumieją dzisiejsi eksperci, a za nimi 
reszta: wzrost cen spowodowany był 
wzrostem cen. I wszystko jasne.  Dobrze 
chociaż, że min. Gowin i premier Tusk 
wiedzą, o co chodzi. Pozdrawiam serdecz-
nie. 

Dwóch sprawiedliwych 



19 
    „ „ „ „ i d ź   P O D   P R Ą D ”   P O D   P R Ą D ”   P O D   P R Ą D ”   P O D   P R Ą D ”   nr 3/92/2012 

Ż 
yjemy w szczytowym momencie walki o 
duszę człowieka, w czasie, który zadecy-
duje o przetrwaniu lub zniszczeniu wiel-

kich ideałów cywilizacji: wolności osobistej, 
demokracji przedstawicielskiej i rządów pra-
wa w imię Boga. 

Whittaker Chambers (amerykański 
dziennikarz, który przyznał się do szpiego-
stwa na rzecz Moskwy), który kiedyś szukał 
idealizmu w komunizmie, a w końcu znalazł 
w nim tylko rozczarowanie, bardzo wzrusza-
jąco opisał moment swojego przebudzenia. 
Wydarzyło się to podczas śniadania, gdy pa-
trzył na drobne uszko swojej małej córeczki. 
Nagle doszedł do wniosku, że nie może to być 
tylko przypadkowe dzieło natury. Mimo że 
wtedy nie zdawał sobie z tego sprawy, dziś 
wie, że Bóg dotknął wówczas palcem jego 
czoła. 

Później napisał: „W naszym stuleciu, w 
ciągu następnych dziesięcioleci będziemy 

decydowali o losie przyszłych pokoleń. Zade-
cydujemy, czy komunizm zawładnie ludzko-
ścią, czy też cały świat będzie wolny, czy może 
w wyniku starcia idei cywilizacja, którą zna-
my, zostanie zniszczona lub całkowicie odmie-
ni swe oblicze. Naszym przeznaczeniem jest 
życie w tym przełomowym momencie historii” 
 Rodacy, musimy spełnić nasz obowią-
zek. Podążajmy naprzód, przekonani o potrze-
bie bezinteresownego przekazywania wszyst-
kim wizji człowieka pogodzonego z Bogiem, 
wizji rządu służącego obywatelom, wizji ludz-
kości żyjącej w pokoju. To jest nasze zadanie. 
Przez najciemniejsze i najzimniejsze noce mu-
simy nieść ten „święty ogień wolności”, o któ-
rym wspominał prezydent Waszyngton dwa 
wieki temu. Ogień, który tego wieczoru jest 
niczym latarnia wskazująca drogę uciskanemu 
światu, wysyłając światło z tej przyjaznej, 
szczodrej, pokrytej zielenią ziemi, którą nazy-
wamy Ameryką. 

PROTESTANT, KTÓRY OBALIŁ KOMUNIZM 

PPPROTESTANCI W POLITYCE  

 Celem jest zwycięstwo      26 lutego 1982 roku 

Przemówienie prezydenta 
poprzedzające IX Konferen-
cję Konserwatywnego Ru-
chu Politycznego (CPAC) 

W  niedzielę 18 marca br. pastor Joachim Gauck 
został prezydentem niemieckiego państwa. War-
to dokonać z tej perspektywy porównania na-

szych losów po ’89 roku. Gdzie zaszliśmy jako pokolenie 
JP2, czytelnicy „pierwszej opozycyjnej gazety w bloku so-
wieckim” i „dziejowego kompromisu” z komunistycznymi 
oprawcami? 
 

Ludzie nie lubią gorzkiej prawdy. Wolą „prawdę” przy-
jemną, miłą i niewymagającą. Na tym właśnie polegał okrągło-
stołowy układ rządu dusz III RP. Wszyscy zainteresowani – 
autorytety kościelne, media, politycy i przedstawiciele świata 
kultury - mają mówić jednym, spokojnym głosem na wzór zakli-
nacza wężów. Ważne sprawy i interesy załatwimy między sobą 
w zaciszu salonów, a lud skierujemy ku bezideowej konsumpcji, 
na którą i tak nigdy im nie starczy. Za komuny mieliśmy roboli, 
teraz wytworzymy sobie robotników. Robol miał tyrać za mar-
ne PRL-owskie grosze w gułagu strzeżonym przez wojsko i mili-
cję. Dzisiaj tyra jeszcze ciężej, a motywuje go, ciągle dyndając 
mu przed pyskiem, marchewka dóbr, które ogląda na wysta-
wach. Hierarchowie tymczasem skorzystali z dobrodziejstw 
reprywatyzacji (czego nie dostąpił naród) i podziału państwo-
wego (i unijnego) tortu. Dzięki ich milczeniu komunistyczni 
zbrodniarze do dziś chodzą na wolności, opływając w luksusy. 
Naród wielokrotnie okradziony z własności ma wybór – wyno-
szenie nocnika u Niemca lub Anglika albo wegetację „u siebie”. 

Niemcy mogą cieszyć się ze swoich elit. Gdy nam stręczo-
no grubą kreskę i zamknięcie tajnych archiwów, oni bezkom-
promisowo rozliczyli się z komunizmem i zdrajcami służącymi 
bezpiece. Symbolem tej walki o prawdę i moralną kondycję 
narodu – zbrodnia i zdrada muszą być ukarane - jest właśnie 
pastor Gauck, a wywyższenie go na najwyższy urząd w pań-
stwie jest symbolicznym hołdem oddanym tej walce. 

Dlaczego tak nie stało się u nas? Najważniejszą przyczyną 
jest śmierć ks. Jerzego Popiełuszki i kilku innych niezłomnych 
duchownych, którzy mogli przeszkodzić wesołemu oberkowi 
pojednania z komunistami. W ich miejsce pasterzami narodu 
zostały religijne kukły niezdolne do wyjścia poza oklepane fra-
zesy taniego religijniactwa. 

Warto spojrzeć na statystyki w innych krajach. Oto w Buł-
garii w gronie kierowniczym panującej tam religii (w Synodzie 
Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej) na 15 hierarchów 11 (!) 
działało na rzecz komunistycznych służb specjalnych. W Polsce 
pocieszamy się, że z SB współpracowało tylko 8–12% katolic-
kiego duchowieństwa. Ale ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski twier-
dzi, że nasycenie nie było równomierne, że SB interesowała się 
szczególnie osobami wpływowymi lub mającymi szanse na ka-
rierę. W wyniku tego im wyżej w hierarchii kościelnej, tym pro-
cent zdrajców był większy. Po zachowaniu katolickiej komisji 
lustracyjnej zwanej pieszczotliwie „Niepamięć i beztroska”, 
która ukręciła łeb szukaniu prawdy o kolaborantach w sutan-
nach, można wnioskować, że wśród naszych najwyższych hie-
rarchów sytuacja jest podobna do bułgarskiej. 

Mamy więc naród w sytuacji gorszej niż bez pasterzy. 
Mamy naród ogłupiany przez pasterzy fałszywych, którzy - jak 
wilki w owczej skórze - przybierają pozór pobożności i zabiega-
ją tylko o własne interesy, podczas gdy owce giną. Hierarchowie 
podnoszą larum tylko wtedy, gdy władza chce zabrać im dotacje 
czy przywileje. Twój los ich nie obchodzi. 

  

Dziś z zazdrością spoglądamy na Niemców, którzy decyzją 
Bundestagu z października ubiegłego roku przedłużyli o kolejne 
osiem lat (do 2019 roku) działanie Urzędu ds. Akt Stasi 
(odpowiednika IPN) i rozszerzyli zakres lustracji o kolejne za-
wody. Symbolem tego urzędu jest jego twórca i wieloletni szef, 
pastor Joachim Gauck, od tygodnia Prezydent Niemiec. 

ONI MAJĄ ZA PREZYDENTA  MARIUSZ POSTAWNY       

Źródło: „Moja wizja Ameryki”, ARWIL 

PASTORA GAUCKA, A MY?  



 

 

B óg przyprowadził Państwa na Plac 
Lajosza Kossutha! (…). Nie zebraliśmy 
się po to, by - zacnym zwyczajem na-

szych przodków - wspominać tylko chwaleb-
ną przeszłość. Zgromadziliśmy się, aby oży-
wić w sobie odwagę marcowych młodzień-
ców. (…) Tak, my, którzy tu stoimy, i Węgrzy 
rozsiani po świecie, jesteśmy politycznymi i 
duchowymi spadkobiercami roku 1848. Poli-
tyczny i duchowy program tamtego roku 
brzmiał następująco: nie będziemy kolonią! 
Program i pragnienie Węgrów w roku 2012 
brzmi: nie będziemy kolonią! (…) Węgry nie 
zdołałyby podjąć rękawicy rzuconej im zimą, 
na przełomie 2011/12, będąc pod presją 
międzynarodowych nacisków i dyktatów, 
gdyby do pojedynku nie stanęły setki tysięcy 
tych, którzy wszystkim chcieli uświadomić, 
że Węgrzy nie będą żyli pod dyktatami ob-
cych, nie poddadzą ani swej niezależności, 
ani wolności. Dlatego też nie poddadzą stwo-
rzonej wreszcie, po dwudziestu latach, swojej 
Konstytucji. Składam podziękowania wszyst-
kim, którzy stanęli do obrony! 

Począwszy od 1848 roku żyjemy dzięki 
jednemu wierszowi, żyjemy wierszem wolno-
ści Węgrów: „Na Boga Węgrów przysięgamy, 
przysięgamy, że już więcej nie będziemy nie-
wolnikami!” (S. Petőfi, Nemzeti dal: Talpra 
magyar, hí a haza! - Pieśń narodu: Powstań, 
Węgrze, Ojczyzna woła!). Cóż jednak mogliby-
śmy powiedzieć, my, dzisiejsi Węgrzy, na-
szym rodakom roku 1848? Czy jesteśmy jesz-
cze wierni tamtej przysiędze? Czy Węgrzy są 
dziś wolni? Czy wolnym jest 
ten Węgier, który tonie w 
długach? Czy wolnym jest 
ten Węgier, dla którego wła-
sny dom pozostaje tylko 
marzeniem? Czy wolnym 
jest ten Węgier, który po 
trzykroć zastanowi się, czy 
ma przyjąć nowe dziecko? 
Czy wolnym jest ten Węgier, 
który od lat nie znajduje 
pracy? Czy wolnym jest ten 
Węgier, którego dziecko 
chodzi głodne? Czy wolnym 
jest ten kraj, gdzie ze 100 
forintów podatku 90 idzie 
do wierzycieli? Czy wolnym 
jest ten kraj, który zamiast 
stać na twardym gruncie, 
grzęźnie w długach? Mimo 

to od czasów wielkiego marca nigdy nie byli-
śmy tak blisko wolności, jak teraz, gdyż jesz-
cze nigdy nie byliśmy tak zjednoczeni, jak 
dziś. Nie dajcie się Państwo zwieść, jeśli jutro 
w światowych gazetach przeczytacie, że tu, 
na tym placu było tylko kilkaset osób, a i te 
protestowały przeciwko rządowi. Rzecz w 
tym, że przez dziesiątki lat nie byliśmy tak 
silni, jak jesteśmy dzisiaj. Rzecz w tym, że 
jeszcze nigdy nie mieliśmy do dyspozycji tak 
wielu politycznych, konstytucyjnych i gospo-
darczych środków, byśmy mogli wyrwać się 
ze stanu bycia zdanym na czyjąś łaskę. Rzecz 
w tym, że dziś jest nas wystarczająco wielu i 
wystarczająco zdecydowanych na to, by po 
wywalczeniu naszych wolnościowych praw, 
wywalczyć również pełną wolność życia Wę-
grów. (…) 

Sensem walki o wolność nie jest walka 
sama w sobie, lecz to, co po niej ma nadejść. 
Nie wystarczy złego wyrzucić, trzeba go prze-
zwyciężyć. Ale nie wystarczy przezwyciężyć, 
trzeba też stworzyć dobro, tak, by zły nie 
miał dokąd powrócić. Wiele uczyniliśmy w 
tym względzie w ostatnich dwóch latach. 
Uwolniliśmy setki tysięcy rodzin z pułapki 
kredytowej. Wprowadziliśmy banki i koncer-
ny w trud dźwigania kosztów publicznych. 
Mamy wreszcie gotową do przetrwania pró-
by czasu Konstytucję. (…) Moi świętujący 
Przyjaciele, my jeszcze pamiętamy o nauce, 
która mówi, że prawda czyni wolnym. Ojczy-
zna nasza potrzebuje gospodarczego sukcesu, 
lepszego systemu edukacji, służby zdrowia i 

wyższych pensji. Lecz najbardziej potrzebuje 
ona prawdy, gdyż zbyt wiele kłamano jej i o 
niej. Owocami kłamstwa są niezgoda, niena-
wiść i oszustwo, dlatego właśnie nie możemy 
też okłamywać samych siebie. Gdy będąc 
jeszcze w opozycji, spotkaliśmy się po raz 
ostatni 15 marca, przestrzegaliśmy siebie: 
jeśli chcemy przezwyciężyć nasze problemy, 
jeśli chcemy odnieść zdecydowane zwycię-
stwo nad naszym złym położeniem i jego 
żołdakami, to w pierwszym rzędzie każdy 
Węgier w sobie samym powinien pohamo-
wać prowadzące do samozniszczenia żądze, 
w sobie samym powinien przeprowadzić 
dogłębną przemianę, z którą w sposób trwały 
odniesie się do uczciwości, obowiązkowości i 
pracy, a z nimi stanie u boku ojczyzny. Tylko 
tak można osiągnąć prawdziwe, dogłębne, 
podniosłe zwycięstwo. (…) 

Na wolność narodu składa się osobista 
wolność wielu milionów ludzi. Każdy ma 
swoje osobiste zmagania, każdy walczy o 
osiągnięcie swoich celów, marzeń, walczy dla 
dobra tych, których kocha i którzy są dla nie-
go ważni. Siły ich wszystkich sumują się i ta 
połączona siła posuwa do celu wolnościowe 
walki narodów. Ludzie zalęknieni nigdy nie 
będą odważnym narodem. Odwagą naszego 
narodu jest suma osobistej odwagi Węgrów. 
(…)Cokolwiek się zdarzy, ktokolwiek próbuje 
ich zniechęcić, namówić do kapitulacji, oni 
nie dają się zachwiać, oni wiedzą, że odejście 
stąd gdzieś daleko nie przyniosłoby żadnej 

odpowiedzi. To ci, którzy nie 
akceptują dryfowania, lecz 
podejmują decyzje i działają. 
Nie czekają, aż ktoś zdecyduje 
za nich. Mają swój pogląd na 
świat i swoje w nim miejsce, 
na swoje życie, i stają w ich 
obronie. Bronią siebie, swoich 
rodzin, swojego narodu. To ci, 
którzy od świata nie oczekują 
niczego innego, tylko prawdy. 
Prawdy dla Węgier! To oni 
zwyciężają bitwy na rzecz 
całego narodu. Tak było w 
roku 1948, tak 
jest i dziś. 
Chwała odważ-
nym!  

Całość na: 
www.fronda.pl 

fot. oficjalny profil Viktora Orbána na Facebooku  

ŻYWY POMNIK PREZYDENTA 

Fragmenty przemówienie Viktora Orbána 
w dniu węgierskiego święta narodowego 
Budapeszt, Pl. Kossutha 15 marca 2012 

K arzełkowatość naszych rządzą-
cych sprawia, że w Warszawie nie 
ma pomnika Lecha Kaczyńskiego i 

ofiar katastrofy nad Smoleńskiem. Ale o 
wiele lepiej niż kamienny monument o 
czyjejś wielkości świadczy żywotność 
jego idei. To, co stało się 15 marca w Bu-
dapeszcie, jest najlepszym upamiętnie-
niem drugiej rocznicy śmierci Prezyden-
ta. To on jasno wytyczył kierunek naszej 
polityce zagranicznej – kierunek jagiel-

loński. To właśnie Węgry były najwięk-
szym sojusznikiem Polski w czasach ja-
giellońskich. Ta przyjaźń przetrwała do 
dziś i dzięki akcji „Gazety Polskiej” roz-
kwitła niesamowitą erupcją wspaniałych 
emocji i poczucia braterstwa. Oby ten 
przykład przeniósł się na inne bliskie 
nam narody, byśmy wspólnie odzyskali 
podmiotowość na arenie międzynarodo-
wej. Śmierć naszych przywódców nie 
pójdzie wtedy na marne! 

Hajrá, Magyarország, hajrá magyarok!  
Naprzód, Węgry! Naprzód, Węgrzy! 


