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1 listopada udamy się na groby naszych 

najbliższych, przyjaciół i znajomych, by 

w powadze, ale zarazem zadumie nad 

przemijającym życiem, wyrazić naszą 

pamięć o tych, którzy odeszli. 

Odwiedzimy też groby naszych 

bohaterów narodowych, tych znanych i 

tych skrytobójczo zamordowanych przez 

wrogów: zbrodniarzy niemieckich, 

komunistycznych, czasami 

banderowskich. Złożymy wiązankę 

kwiatów, może wieniec, zapalimy 

lampki. Od ich blasku polskie cmentarze 

rozbłysną łunami, potęgującymi wrażenie 

obchodów Dnia Wszystkich Świętych.  

Jednakże ten dzień znaczy dla każdego 

Polaka i katolika coś więcej, niż tylko 

zewnętrzne symbole. To przede 

wszystkim głęboka zaduma modlitewna, 

odmówienie „Zdrowaś Maryjo” czy 

„Wieczny odpoczynek” tudzież innych 

modlitw za dusze w czyśćcu. To refleksja 

nad ulotnością naszego ziemskiego życia, 

tej czasowej wędrówki, po której złączymy 

się kiedyś z tymi, którzy odeszli przed nami. 

W dzisiejszym, mocno zlaicyzowanym 

świecie zatarła się różnica między Dniem 

Wszystkich Świętych a Dniem Zadusznym, 

który następuje po tym pierwszym. Dzień 

Wszystkich Świętych jest w Polsce świętem 

zarówno kościelnym, jak i państwowym. 

Ustanowił je od około IV wieku zwyczaj 

oddawania czci wszystkim męczennikom 

chrześcijańskim, zaś jako oficjalne święto 

Ciąg dalszy na stronie 2 

Wszystkich Świętych 

Jak co roku w Dniu Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny Polacy odwiedzają groby 

swych najbliższych, a także bohaterów narodowych, by w zadumie modlitewnej oddać 

im należną cześć. Zdjęcie z cmentarza powązkowskiego w Warszawie.  

(fot. archiwum) 
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kościelne pod nazwą Świętych 

Męczenników dzień ten został 

ogłoszony w roku 610 przez papieża 

Bonifacego IV. Był on początkowo 

obchodzony w dniu 13 maja. Dopiero 

papież Grzegorz postanowił w roku 

731, że od tego roku święto to będzie 

obejmowało nie tylko męczenników za 

wiarę, lecz także wszystkich świętych 

Kościoła oraz że będzie ono 

obchodzone w dniu 1 listopada. Jest 

więc ono poświęcone świętym 

Kościoła, zaś wierni mają obowiązek 

uczestniczyć w tym dniu w mszy 

świętej jak w każdą niedzielę. 

W odróżnieniu od Dnia Wszystkich 

Świętych Dzień Zaduszny (w skrócie 

zwany Zaduszkami), obchodzony 2 

listopada jest dniem pamięci o 

wszystkich zmarłych. Obchody tego 

dnia datują się na rok 998, kiedy to opat 

z Cluny święty Odilon wprowadził go 

do kalendarza kościelnego jako 

przeciwwagę dla wielu pogańskich 

obrządków, w których oddawano cześć 

zmarłym. W Kościele Katolickim 

Dzień Zaduszny na dobre zagościł w 

kalendarzu liturgicznym w XII wieku. 

Przez wiele wieków był on również 

oficjalnym dniem świątecznym, tak jak 

poprzedzający go Dzień Wszystkich 

Świętych.  

Polska, jako kraj zachodniej kultury 

chrześcijańskiej od samego początku 

swojej państwowości wprowadził do 

swojej tradycji oba te święta. Stąd 

obowiązywały dwa dni świąteczne, w 

czasie których modlono się do świętych 

oraz za dusze wszystkich zmarłych. W 

takim kształcie obchody zarówno 1 jak 

i 2 listopada przetrwały aż do czasów 

PRL-u, z tym jednak, że władze 

komunistyczne ograniczyły je do 

jednego dnia - 1 listopada, 

wprowadzając w miejsce nazwy 

Wszystkich Świętych ateistyczne 

określenie Dzień Zmarłych. Zaduszki 

stały się zwykłym dniem. 

W świecie zachodnim oba dnie 

świąteczne istniały aż do rewolty 

francuskiej, zwanej eufemistycznie 

Wielką Rewolucją Francuską czyli do 

końcowych lat XVIII wieku. Jako takie 

przeniknęły również do kościołów 

protestanckich czy kościoła 

anglikańskiego. Laicko-ateistyczne prądy 

doby oświecenia i coraz większe wpływy 

masonerii w XIX wieku spowodowały 

wpierw zeświecczenie Dnia Zmarłych 

czyli Zaduszek, a z czasem ich likwidację. 

Podobnie rugowano sam Dzień 

Wszystkich Świętych, starając się zastąpić 

go pogańsko-satanistyczną namiastką 

Halloween, obchodzoną dzisiaj w dniu 31 

października. Tendencja ta dominowała 

przez wiele lat w kręgach kultury 

anglosaskiej, a zwłaszcza w Ameryce 

Północnej (USA i Kanada). Jednakże 

Kościół Katolicki w krajach tego kręgu 

kultury do dzisiaj wyróżnia Dzień 

Wszystkich Świętych (All Saints Day) i 

Dzień Zaduszny (All Souls Day).  

Laicyzacji obu świąt w Polsce sprzyjała 

nie tylko antyreligijna propaganda władz 

komunistycznych doby PRL-u. W III RP 

wciąż utrzymywano niezwykle silny 

nacisk kręgów lewacko-masońskich na 

ateizację życia publicznego. Dzień 

Zaduszny 2 listopada jest—identycznie jak 

w PRL—zwykłym dniem powszechnym, 

co powoduje, że jedynie dzień 1 listopada 

jest praktycznie jedynym dniem, w którym 

Polacy masowo odwiedzają cmentarze i w 

którym uczestnictwo we mszy świętej jest 

obowiązkowe na prawach niedzieli. 

Jedynie starsze pokolenie pamięta o 

zmarłych w następnym dniu, zgodnie z 

tradycją katolicką. 

W epoce III RP nachalna propaganda 

lewacka starała się zaciekle wprowadzać 

obcy nam kulturowo, a zwłaszcza religijnie 

zwyczaj Halloween, zapożyczony z 

zachodnich kręgów pogańskich obchodów 

celtyckich w czasach przedchrześcijańskich. 

Jest to sprzeczne z polską tradycją i 

wartościami katolickimi i tak jest traktowane 

przez Polaków. 

W Dniu Wszystkich Świętych oraz w 

Zaduszki Polacy nie tylko w Polsce 

uczestniczą w liturgii mszy świętej, lecz 

także nawiedzają groby zmarłych. Bo 

przecież polskie groby są rozsiane po całym 

świecie. Polskie mogiły rozciągają się od 

najdalszych zakątków Syberii, przez 

Kazachstan, ziemie pocurzońskie czyli 

Kresy, Bliski Wschód, Europę po obie 

Ameryki. Niektóre z nich uległy już 

naturalnej degradacji środowiskowej, wiele 

jest opuszczonych. O nich przypomina 

czasem zmurszały krzyż, wbity w 

zmarzniętą ziemię tajgi czy tundry, 

kazachskiego stepu czy po prostu płasko 

wbudowana w murawę niewielka płytka z 

nazwiskiem na cmentarzach amerykańskich. 

To polscy zesłańcy, emigranci a także ci, 

których winą nie jest odsunięcie granic 

Polski na zachód. Wiele z niegdyś 

wspaniałych grobowców największych 

przedstawicieli polskiej kultury na Kresach 

było i jest systematycznie niszczonych czy 

po prostu skazanych na zagładę naturalną. 

Ostatnio czyni się wielkie starania, by 

rekonstruować szczególnie ważne polskie 

nekropolie we Lwowie czy Wilnie. Na wielu 

polskich cmentarzach w Polsce, zwłaszcza 

na Powązkach ale nie tylko, zbierane są 

dobrowolne datki na ten cel. O tym też 

Polskie mogiły sióstr Felicjanek w 

Albuquerque w stanie New Mexico  

(fot. własna PSF) 

Cmentarz Orląt Lwowskich 

(fot. archiwum) 

Wszystkich Świętych 
(ciąg dalszy ze strony 1) 

Dokończenie na stronie 3 
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Jeszcze w latach osiemdziesiątych losy 

Żydów w czasie II wojny światowej w 

okupowanej Polsce były tematem dla 

mnie atrakcyjnym i byłem przekonany, że 

można i koniecznie trzeba powiedzieć na 

ten temat całą prawdę. Uczestniczenie w 

kilku konferencjach międzynarodowych 

na temat holokaustu wyleczyło mnie ze 

złudzeń i sprawiło, że tematykę tę 

porzuciłem, zebrane materiały oddałem 

chętnym ich posiadania i tylko jeszcze 

wybiórczo śledziłem debatę  coraz 

bardziej schodzącą na … nie powiem tak, 

jak to Polacy zwykli mówić, choć trzeba 

by… a więc na manowce.   

Czasy Ringelblumów, Datnerów dawno 

minęły. Dziś w Wikipedii pod hasłem 

„Zagłada Żydów” w przypisach takich 

nazwisk nie ma. A przecież w tamtych 

wczesnych pracach autorów żydowskich  

na temat holokaustu nie brak krytyki pod 

adresem Polaków. Bo w tamtym czasie 

okupacji zło było tak wśród nich jak i 

wśród Żydów. A jedną z przyczyn była 

obawa przed śmiercią. Oczywiście także 

szmalcownictwo po jednej i po drugiej 

stronie. Ale ci autorzy lat powojennych 

wiedzieli o czym pisali. Ci obecni, 

zwłaszcza pewni siebie młodsi   często 

piszą jak ślepi o kolorach. Po prostu 

zawodzi wyobraźnia, albo jest mącona 

współczesnym przekazem o okupacji. 

Eldorado dla fabrykantów 

uszminkowanych legend.    

Ostatnio śledzę pląsy wokół filmu Powrót 

do Jedwabnego Wojciecha Sumlińskiego. 

Już samo jego nazwisko, niezależnie od 

tego, co on pisze, czy w inny sposób 

publikuje, jak tym razem film 

dokumentalny, wzbudza u pewnych osób 

alergię trudną do opanowania. Film 

obejrzałem, a ponieważ przedtem 

przeczytałem  w „Sieci” artykuł Jakuba 

Augustyna Maciejewskiego p. t.  Kto chce 

wysadzić Jedwabne w powietrze, 

spodziewałem się jakiegoś horroru. 

Wróciłem więc do artykułu. Ale nic 

nowego tam nie znalazłem. Jak zawsze, 

kiedy ktoś się nie zgadza z jakąś wersją 

oficjalną jest po prostu zaszufladkowany 

jako  zwolennik teorii spiskowej, 

względnie stawiający publicystykę ponad 

ustalenia naukowe. Niekiedy otrzymuje 

noty jeszcze surowsze. Tak autor recenzji 

odniósł się zwłaszcza do niektórych osób 

wypowiadających się w filmie, n.p. do pani 

Kurek i Wojciecha Sumlińskiego. W sumie 

recenzent ocenia film jako wodę na młyn 

takich „uczonych” jak pan Grabowski i 

pani Engelking. Mamy więc dość 

apodyktyczną ocenę filmu: „przeciw 

publicystycznym tezom Wojciecha 

Sumlińskiego i dr Ewy Kurek stają nauka i 

twarde fakty”.  Ejże, panie recenzencie, 

czy przy takim skoku nie spada 

poprzeczka ? Jakie są te twarde fakty ? I co 

z tą nauką ? Przecież wiadomo, że sprawa 

Jedwabnego była i jest pionkiem na 

szachownicy  różnych graczy. Dla strony 

żydowskiej ważne jest napiętnowanie już 

nie tyle mieszkańców miasteczka, ale 

Polaków in gremio jako sprawców 

holokaustu, w najlepszym razie biernych 

gapiów, zadowolonych, że oto pozbywają 

się ludzi „innych” niż oni sami. A jeśli 

naród  polski był sprawcą zagłady, to 

dlaczego rości sobie prawo do mienia 

pożydowskiego. Zatem, jak nie wiadomo o 

co chodzi, chodzi zawsze o pieniądze. Dla 

strony polskiej, a ściśle mówiąc dla 

„totalnej”, Jedwabne, to pozwalająca 

wywijać sobą maczuga, którą wali się w 

rząd. Niemcy uznają swóją winę za 

Jedwabne, ale cóż im szkodzi, kiedy sami 

Polacy biorą na swe barki kawałek ich 

winy. I co ważniejsze dla owych 

„Polaków”, jakoś się im to opłaca.  

Szkoda, że sprawa Jedwabnego nie została 

uczciwe i do końca wyjaśniona. Nie jest 

tajemnicą, dlaczego ? Po prostu zbyt dobra 

to maczuga, którą można uderzać 

stosownie do potrzeby. Tutaj obie strony, 

żydowska i polska działały ręka w rękę. Z 

pewnością były w Jedwabnem wtedy  

osoby, spełniające nakazy Niemców, ale 

chodziło głównie o pilnowanie 

zatrzymanych Żydów. To jednak nie równa 

się ich mordowaniu. Francuzi sami 

dostarczali Żydów do transportów. Niemcy 

ich masowo mordowali. Ale o tym mówi 

się coraz mniej, natomiast  obecnie w 

świecie wielu wie, że to robili Polacy. 

Prawda, że dzięki propagandzie 

warto pamiętać, kiedy znajdziemy się na 

cmentarzu 1 listopada. 

Poza granicami Polski istnieją wielkie 

nekropolie, z których najbardziej 

znanymi są cmentarze: Łyczakowski we 

Lwowie, na Rossie w Wilnie czy 

cmentarz żołnierzy polskich gen. 

Władysława Andersa pod Monte 

Cassino. To nekropolie-symbole 

tragicznych losów Polski XX wieku. Ale 

poza nimi istnieje wiele polskich 

cmentarzy—mniejszych lub większych. 

Pochylmy się w modlitewnej zadumie 

nad tamtymi grobami, często już 

bezimiennymi, zapomnianymi.  

W polskiej tradycji istnieje wspaniały 

zwyczaj, by zapalić świeczkę na grobach 

polskich bohaterów narodowych, ale 

także na grobach opuszczonych. Nasza 

Ojczyzna jest ich pełna. Opuszczeni, 

wyklęci żołnierze polskiego podziemia 

nadal czekają na ich znalezienie, 

identyfikację i godny pochówek z 

przywróceniem pamięci o nich 

następnym pokoleniom. Część z nich 

spoczywa na warszawskiej Łączce, ale 

przecież tych bezimiennych polskich 

bohaterów są tysiące. Niektórzy z nich 

stale spoczywają gdzieś pod podłogami 

byłych więzień UB, gdzieś w zbiorowych 

mogiłach, na których posadzono drzewa 

czy wybudowano aleje. Oni też czekają 

na naszą modlitwę. 

Polacy na emigracji, jeśli sami nie 

posiadają na cmentarzach lokalnych 

swoich najbliższych, przyjaciół czy 

znajomych, w Dniu Wszystkich Świętych 

zapalają symboliczne lampki na grobach 

tych, którzy mają polskie nazwiska. Jeśli 

nawet takich mogił brak, przenoszą 

polską, piękną tradycję zapalenia lampki 

na opuszczone groby. Wszędzie jednak 

myśli wędrują ku Polsce, a modlitwa za 

zmarłych posiada większą siłę blasku od 

tysięcy świeczek. 

Stanisław Matejczuk 

„Powrót do Jedwabnego” i „Wesele” – jedna 

tragedia i dwie prawdy ? 

Wszystkich Świętych 
(dokończenie) 

Ciąg dalszy na stronie 4 
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antypolskiej, ale nie brakuje obywateli 

polskich, którzy sekundują tej 

propagandzie. Mało jest ludzi, którzy zdają 

sobie sprawę, że temat Jedwabne wywołał 

niejaki Gross, którego książka Sąsiedzi 

podejmuje ważny problem, ale traktuje go 

z beztroską amatora, udającego historyka. 

Jego wersja właściwie trwa mimo 

usiłowań jej weryfikacji.  

W wypowiedziach zamieszczonych w 

filmie Sumlińskiego  jest troska o prawdę 

na temat Jedwabnego. Jest też postulat 

zbadania tej sprawy bez jakichkolwiek 

ograniczeń przez taką czy inną cenzurę.  

Ale czy to sprawia, że uczestnicy filmu 

zasługują na takie baty, jakie im aplikuje 

Jakub Augustyn Maciejewski ? Po prostu 

trzeba film obejrzeć, zapominając o dotąd 

toczącej wokół niego dyskusji.  

Swoją drogą harmider wokół filmu ma 

swoisty akompaniament. Akompaniatorem 

jest niejaki Jan Borowicz. Dobrze czuje się 

w środowisku „Gazety Wyborczej”, gdzie 

dał wywiad przeprowadzony przez 

Tomasza Żukowskiego. Borowicz jest 

„przerażony” faktem, że „we współczesnej 

Polsce można otwarcie mówić 

takie rzeczy”. A co ta Młodzież 

Wszechpolska takiego powiedziała w 

czasie happeningu przed ambasadą 

Izraela ? Przyznaję, że rozsypywanie 

gruzu, co miało symbolizować zniszczenie 

Polski przez Niemców, nie można uznać 

za wyszukany sposób protestu, ale 

szokować nie powinno nikogo 

stwierdzenie, iż Polska została rzeczywiści 

w czasie okupacji zdewastowana i 

wykradziona, że wymordowano 6 

milionow jej obywateli. Czemu więc  i 

czym czuje się Borowicz zaszokowany ? 

W dodatku mowa była o polskim 

faszyzmie, co z kolei winno zaszokować 

każdego zdrowo myślącego Polaka, z 

wyjątkiem ignorantów, którzy wiedzę o 

okupacji zaczerpnęli z filmu „Stawka 

większa niż życie”. Chociaż i to nie, bo 

film przedstawia Niemców jako 

skończonych kretynów, a komunistów 

jako jedynych, którzy z nimi walczyli. 

Takimi bzdurami usiłowała karmić PRL 

naród polski, ale sukces odnosiła 

wyłącznie w środowiskach, gdzie 

propaganda zrobiła wodę z mózgów.  

Niestety, coś z tego się uchowało do dnia 

dzisiejszego i stąd takie rewelacje i szoki 

jak wyżej wspomniano.  

W końcu jednak każda głupota ma jakiś 

konkretny cel. I w tym przypadku nie jest 

inaczej. Oto co w wywiadzie się znalazło:  

„Polska jest jedynym krajem w Europie, 

który nie uregulował kwestii przejmowania 

własności po zamordowanych Żydach. 

Kiedy po wojnie ocalali z Zagłady chcieli 

dochodzić swoich praw, musieli uciekać 

albo ginęli. Zdarzenie pod ambasadą 

to powtórzenie aktu przemocy: 

sadystycznie pokazuje się Żydom, 

ż Zagłada starła ich na proch, a ich życie 

zmieniła w gruzy. Ostrzega się ich, żeby 

nie próbowali wracać”. 

Nie jest tajemnicą, że propaganda szermuje 

bardzo zróżnicowaną argumentacją. Dla 

durniów musi ona być odpowiednio durna, 

gdyż innej nie zrozumieją. Ale tu już 

Borowicz przeszedł samego siebie. Co 

działo się po wojnie w Polsce i jaki był w 

tym udział Żydów, to istnieje w przekazie 

rodzinnym czy środowiskowym, zatem 

wyżej zacytowane zdanie  jest atestem 

gruntownej ignorancji w sprawach 

okupacji niemieckiej i następnie 

sowieckiej, gdyż mniej więcej 10 lat 

powojennych to była tylko lekko 

zakamuflowana okupacja sowiecka. Do 

dziś czas nie rozliczony. Co więcej udział 

w niej Polaków nie został dotąd także 

rozliczony. Pisząc o sadyzmie, tak jak to 

czyni Borowicz, szydzi się z 

wielotysięcznej rzeszy Polaków 

zamordowanych w tamtym czasie. Trudno 

napotkać większą nienawiść do narodu 

polskiego, aniżeli ta, która wyziera z 

przytoczonych słów.  

Smarzowski, z kolei, filmem  swoim 

Wesele stworzył fabułę wyrażającą 

językiem sztuki stwierdzenie ongisiejsze 

polityka żydowskiego, że Polacy wyssali 

nienawiść do Żydów z mlekiem matki. W 

takiej wersji mógł reżyser mniej jeszcze 

niż historycy zważać na fakty, a puścić 

wodze fantazji, „pokazując, że to, co 

doprowadziło do mordu w Jedwabnem 

1. Kontrowersyjną wypowiedzią popisał się 

Prezydent Miasta Opola .           Arkadiusz 

Wiśniewski (wywodzi się z PO) w  rozmowie z 

dziennikarzami zasugerował, że najlepszym 

sposobem na źle zaparkowane samochody w 

mieście nie jest wzywanie straży miejskiej a 

„jeżeli ktoś nie boi się konsekwencji, to 

przebijanie opon”. Abstrahując od formalnego 

podżegania do samosądu i niszczenia mienia; 

wysoko postawionemu politykowi NIE 

WYPADA czegoś takiego nawet sugerować. 

Nie wypada – wężykiem prosimy zakreślić. 

2. Rudy Giuliani wezwał   Josepha Bidena 

dzień przed 20. rocznicą zamachów na WTC, 

aby prezydent Stanów Zjednoczonych nie 

przyjeżdżał do Nowego Jorku 11 września. 

Inwazja Stanów Zjednoczonych na Afganistan 

była  spowodowana zamachami . Były 

Burmistrz uważa, że decyzja Prezydenta 

Bidena o wycofaniu wojsk z tego kraju była 

jedną z najgorszych podjętych w historii USA. 

3. Prawicujący Premier Wielkiej Brytanii Boris 

Johnson też lubi lewicowe pomysły. 

Szczególnie jeśli mają dać nowe wpływy do 

budżetu państwa. Jego rząd rozważa 

wprowadzenie podatku od soli i cukru w 

produktach spożywczych, który nazwano 

„podatkiem od przekąsek”. Podobno zła dieta 

przyczynia się każdego roku do około 64 

tysięcy zgonów w Wielkiej Brytanii a podatek 

miałby przynieść około 3,4 mld funtów 

wpływów do budżetu. Oba argumenty są 

mniam mniam. 

4. Papież Franciszek w encyklice „Fratelli 

Tutti” („Wszyscy jesteśmy braćmi”) pisze tak: 

Dzisiaj w wielu krajach stosowany jest 

polityczny mechanizm jątrzenia, rozdrażniania 

i polaryzacji. Na różne sposoby odmawia się 

innym prawa do istnienia i wyrażania swoich 

opinii. W tym celu stosowane są strategie  

ośmieszania ich, posądzania, osaczania … w  

tej nikczemnej grze dyskwalifikacji, debata jest 

manipulowana, tak aby nieustannie podlegała 

kontrowersji i konfrontacji. To celna ocena 

poziomu „debaty  politycznej” – nie tylko w 

Polsce. 

5. 4 sierpnia 2021  indyjską stocznię Cochin 

Shipyard Ltd (CSL) w Koczin, w stanie Kerala, 

opuścił pierwszy lotniskowiec zbudowany 

w Indiach, INS Vikrant. Wodowanie nastąpiło 

z 10-letnim opóźnieniem. Stępkę pod okręt 

położono 28 lutego 2009. 

niuanse zebrał wk  

Imponderabilia  

i niuanse:  

Kącik Prześmiewcy (8) 

Dokończenie na stronie 5 
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(ciąg dalszy ze strony 3) 
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dokonanego przez Polskich obywateli na 

swych żydowskich sąsiadach, nie było 

jedynie mrocznym wypadkiem, ale 

konsekwencją hołdowania złym narodowym 

cechom. W "Weselu" owe paralele rażą 

uproszczeniami – choćby wtedy, gdy 

miejscowi księża z ambon usprawiedliwiają 

przemoc wobec Żydów (kiedyś) i 

mniejszości seksualnych (dzisiaj)”. To 

ostatnie zdanie recenzenta zbyt pobłażliwie 

ocenia dokonanie Smarzowskiego. On bez 

ogródek wskazuje na całą przeszłość Polski 

jako drogę do mordu w Jedwabnym. „To 

historia o polskich demonach – 

zaściankowości, egoizmie, ksenofobii, lęku 

przed Innym prowadzącym do tragedii i 

namnażającym rachunek krzywd”. Dla 

Smarzowskiego Polacy, w tamtym 

przypadku mieszkańcy małego miasteczka, 

a jako pars pro toto naród polski, dokonał 

rzezi Żydów. To już nie są uproszczenia, to 

jest jakiś paroksyzm nienawiści do tegoż 

narodu, kłamstwo, oszczerstwo o wiele 

gorsze niż wszystkie nawet najbzdurniejsze 

teorie spiskowe.  Smarzowski wprawdzie 

należy także do pokolenia, które czas 

wojny i okupacji przyswoiło sobie jako 

konglomerat  mitów i zamierzonych, lub 

nie, zmyśleń. Pytanie tylko czy z takim 

bagażem wypada wyprawiać się przeciwko 

narodowi, z którym przynajmniej ma się 

jakieś związki ? Naród stawia się pod 

pręgierzem mordu i  nienawiści, a siebie na 

piedestale sędziowskim jako wyjątek bez 

skazy. I po co to wszystko ? Przecież 

historia nawet ta bezlitosna, nie karmi się 

baśniami, a właśnie ona jest magistra vitae. 

Kiedy Smarzowski szedł do I klasy nie 

uczono już wszakże łaciny. Czyli wszystko 

jasne. 

Na marginesie tych, jak by nie było, 

smutnych spostrzeżeń,  warto poruszyć 

inną jeszcze kwestię. Najogólniej można ją 

zaszeregować do zagadnień 

metodologicznych. Choć nie tylko.  

Każda rzeczywistość odległa czasowo, 

innymi słowa tworzywo dla historyka, 

wymaga odwołania się do wyobraźni. 

Źródło, nawet to najbardziej plastyczne, 

n.p. obraz, ukazuje tę rzeczywistość 

spreparowaną, można plastyczniej 

powiedzieć, wyciętą z tła. To czego w 

źródle brakuje, historyk lub publicysta musi 

Halloween wywodzi się z pogańskiego 

obrządku Samhain oddawania czci 

zmarłym, ale także demonom, 

czarownicom i złym duchom. Wywodzi 

się on z kręgów kultury celtyckiej 

(galijskiej) a więc z terenów dzisiejszej 

Francji. W miejscach pochówku 

pogańscy kapłani, zwani druidami, ubrani 

w czarne szaty, oddawali cześć siłom 

nieczystym. 

Obrządki te trwały nieprzerwanie do roku 

998, kiedy to benedyktyn, przełożony 

opactwa w Cluny we Francji, wprowadził 

do kalendarza liturgicznego Dzień 

Zmarłych, następujący po Dniu 

Wszystkich Świętych czyli 2 listopada. 

W ten sposób na długie wieki zanikł 

obrządek pogański, zaś Dzień Zmarłych, 

znany w Polsce jako Zaduszki, 

rozprzestrzenił się w całym 

chrześcijańskim świecie. 

Do pogańskich zwyczajów zaczęła 

nawracać ideologia oświecenia, a działo 

się to za sprawą powstawania lóż 

masońskich. Wielka rebelia we Francji, 

zwana Wielką Rewolucją Francuską, 

skierowana przeciwko religii, 

propagowała wzorce pogańskie. Właśnie 

ona odrodziła ideę pogańskich 

obrządków Halloween. W ciągu XIX 

wieku obrządki te, wymieszane z 

rodzimymi angielskimi, walijskimi czy 

szkockimi rozprzestrzeniły się na 

wyspach brytyjskich, docierając do 

Irlandii. Stamtąd dotarły do Stanów 

Zjednoczonych. Propaganda często 

lubuje się w podkreślaniu, że pogański 

zwyczaj Halloween dotarł za ocean 

właśnie z Irlandii, starając się 

doszukiwać wątków tych obrządków w 

rzekomej migracji ludów celtyckich na 

wyspy. Tymczasem badania naukowe 

tego nie potwierdzają. 

Obrzędy Halloween, przepełnione czcią, 

oddawaną złym mocom, duchom, 

demonom i czarownicom zostały 

doszukać, by móc wejść in medias res i nie 

myśleć w literaturze a nawet w źródle 

nagromadzonymi schematami. Trudne to 

zadanie i może w stu procentach nawet 

niewykonalne, ale zrezygnować z tej 

nadbudowy, jaką stwarza dobrze 

ukształtowana wyobraźnia, nie można. W 

stosunku do czasów najnowszych jest ona 

szczególnie konieczna, gdyż na tamtejszy 

obraz nakłada się nasze bieżące 

doświadczenie. Tak zresztą było zawsze, 

ale korekty mogą tu dokonać tylko żyjący 

jeszcze uczestnicy zdarzeń lub 

świadkowie. N.p. w przeważającej części 

prac na temat pomocy  

Żydom w okupowanej Polsce pomija się 

lub lekceważy fakt, że tylko niewielka 

ilość Żydów znała język polski, a jeśli 

nawet do „żydłaczyła”. Każdy 

rozpoznawał w ten sposób Żyda. W takich 

warunkach pomoc była problematyczna, 

tym bardziej, że pomagającemu i jego 

rodzinie groziła za to śmierć. Druga 

sprawa. to zamierzona przez Żydów 

separacja od społeczeństwa polskiego, stąd 

absolutna niezdolność, z małymi 

wyjątkami, funkcjonowania w środowisku 

polskim. Inna sprawa: brak rozeznania w 

rzeczywistym funkcjonowaniu okupacji, 

zarówno w GG jak i na ziemiach 

włączonych do Rzeszy.  Widać to choćby 

w traktowaniu przez wielu historyków 

sprawy tzw. volkslisty. Istotnym błędem 

jest także założenie, że w okupowanej 

Polsce działali tylko hitlerowcy. 

Większość funkcjonariuszy, zwłaszcza na 

polu gospodarki to byli zwykli Niemcy, 

którzy po prostu działali w myśl 

otrzymywanych dyrektyw i dla Polaków 

stanowili nie mniejsze zagrożenie aniżeli 

hitlerowcy. Słowem, dzień powszedni w 

okupowanej Polsce to stale jeszcze pole 

pod uprawę mitologii.  

Najgorsze jest jednak to, że holokaust – 

tragedia niepodobna do innych – stał się 

polem pod uprawę manipulowanej na 

wszelkie sposoby historii i lukratywnego 

interesu. Tam, gdzie on wchodzi na 

wokandę zaciąga się zasłonę nad 

cierpieniem ludzkim, dzisiaj używanym, 

niestety, jako klucz do osiągania zysków.  

Zygmunt Zieliński  

Satanistyczny 

Halloween 

„Powrót do Jedwabnego” i „Wesele” – jedna tragedia i dwie 

prawdy ? (dokończenie) 

Dokończenie na stronie 6 
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potępione przez wszystkie kościoły 

chrześcijańskie, zwłaszcza zaś przez 

Kościół Katolicki. Ich wyraźny satanizm 

dostrzegają też luteranie, anglikanie czy 

prawosławni, a nawet niewiele mające z 

chrześcijaństwem wspólnego sekty 

Świadków Jehowy i im podobne. 

Niezależnie od różnic, dzielących 

wyznania chrześcijańskie, są one 

zadziwiająco zgodne co do tej opinii. 

Obrzędy i zwyczaje Halloween, 

propagowane najsilniej na terenie Stanów 

Zjednoczonych datują się na rok 1920, 

kiedy to w małym miasteczku Anoka w 

stanie Minnesota (znanym z odprawiania 

tzw. „czarnych mszy” satanistycznych), 

po raz pierwszy otwarcie celebrowano 

Halloween. Zwyczaj ten, praktykowany 

wpierw w niejawnych środowiskach 

satanistów, stał się w roku 1975 oficjalnie 

jednym z najważniejszych obrządków 

tzw. Kościoła Szatana. Od tego bowiem 

roku sataniści zostali pod tą nazwą 

zarejestrowani w USA.  

Z obchodami Halloween wiążą się zawsze 

postaci szatana, demonów, szkieletów, 

pająków—słowem tandetnej ohydy, która 

jest zewnętrznym wyrazem zaprzeczenia 

bożego ładu i harmonii. Jest 

zaprzeczeniem wartości, płynących z 

Dekalogu i Ewangelii. Jest w prostej linii 

przedłużeniem masońsko-lewackiej walki 

z religią. Z pozoru „niewinne” symbole 

wydrążonych dyń mają w sobie ustalony 

przez satanistów koloryt czarnej liturgii: 

pomarańczowo-czarny. Główne 

oddziaływanie tutaj jest skierowane 

zwłaszcza na najmłodszych, 

obdarowywanych słodyczami, 

przebierania się w postaci z horrorów, a 

nawet wręcz za czarownice czy diabły. To 

bardzo niebezpieczna ścieżka, na którą 

rodzice w żadnym wypadku nie mogą 

zezwalać. Od chwili wejścia Polski do 

Unii Europejskiej nachalna lewacka 

propaganda wtłacza nam obok ideologii 

gender także Halloween. 

Jan Woś 

agenturę wpływu, czyli 

użyteczniejsze w "demokracji" 

oddziaływanie na społeczeństwo. 

Targalski pisze jak w 

poszczególnych krajach wyglądało 

tworzenie przez lokalne służby 

"społeczeństwa obywatelskiego". 

Najbardziej czasochłonnym 

procesem było wygenerowanie 

"dysydentów walczących z komuną", 

których uwiarygodnienie (m.in. 

przez represje) trwało lata. Później 

tworzono "aktywność obywatelską" 

poczynając od ruchów 

ekologicznych – początki 

aktywności "zielonych" powstały z 

inspiracji komunistycznych służb. 

Ostatnim etapem było tworzenie 

partii politycznych. Tę część 

działalności dobrze ilustruje cytat z 

gen Kiszczaka: 

„SB może i powinna kreować różne 

stowarzyszenia, kluby, czy nawet 

partie polityczne, głęboko 

infiltrować istniejące. Gremia 

kierownicze tych organizacji, na 

szczeblu centralnym i wojewódzkim, 

a także na szczeblach podstawowych, 

muszą być przez nas operacyjnie 

opanowane. Musimy sobie zapewnić 

operacyjne możliwości 

oddziaływania na te organizacje, 

kreowania ich działalności i 

polityki” (1990 r) 

Konkluzje Targalskiego w pełni 

potwierdziły wcześniejsze ustalenia 

angielskiego sowietologa 

Christopfera Story publikującego 

wyniki swych badań na łamach 

pisma "The soviet analyst" w latach 

90-tych. Także prace tego 

sowietologa nie przebiły się do 

powszechnej świadomości i 

pozostają znane jedynie ekspertom.  

Jan Martini 

Trudno się oprzeć wrażeniu, że 

ogromna wiedza zmarłego 19 września 

dr Jerzego Targalskiego nie była w 

pełni wykorzystywana. Wynikało to 

być może z wyrazistości i radykalnych 

poglądów Targalskiego, a takie cechy 

nie znajdują uznania wśród 

decydentów politycznych wyżej 

ceniących elastyczność i sztukę 

osiagania kompromisów. Niektórzy 

zarzucali mu też uprzedzenia 

antyrosyjskie graniczące z rusofobią, 

bo Targalski wiele zjawisk tłumaczył 

knowaniem sowieckich/rosyjskich 

służb. Ale taka postawa naukowca 

wynikała z jego dogłębnej wiedzy i 

znastwa mechanizmów 

funkcjonowania władzy w Rosji.  

Choć Targalski jako autor jest 

najbardziej znany z cyklu "Resortowe 

dzieci" napisanym wraz z Dorotą 

Kanią i Maciejem Maroszem, to 

prawdziwym jego "opus magnum" jest 

przemilczane 3 - tomowe dzieło pt. 

"Służby specjalne i pierestrojka" z 

podtytułem "rola służb specjalnych i 

ich agentur w pierestrojce i demontażu 

komunizmu w Europie sowieckiej".  

Nie jest to lektura do czytania w 

pociągu - autor zebrał ogromną ilość 

faktów z archiwalnej kwerendy we 

wszystkich krajach byłego bloku 

sowieckiego. Targalski jako poliglota 

był w stanie tego dokonać, bo czytał 

archiwa w 10 językach. Zdaniem 

autora przygotowania do 

"transformacji ustrojowej" zaczęły się 

już w czasie, gdy na czele KGB stanął 

Jurij Andropow. Tak więc początek 

pierestrojki to nie "głasnost" 

Gorbaczowa z 1985 r. tylko koniec lat 

60-tych. Przygotowanie do 

zainstalowania "demokracji" 

rozpoczęły się od masowych zmian 

kadrowych w KGB. Zmieniono sposób 

pracy służb przestawiając główny cel 

ze szpiclowania (kontroli populacji) na 

Ekspert niewykorzystany 

Satanistyczny Halloween 
(dokończenie) 
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1939 r., miałem zaledwie osiem lat. 

Nigdzie nie jest powiedziane, jak 

wcześnie dziecko zaczyna zapamiętywać 

pewne istotne fakty ze swojego życia. W 

mojej dziecięcej pamięci utrwaliło się 

mnóstwo wydarzeń z tamtych 

tragicznych czasów. Dzisiaj wiele z nich 

pamiętam niemal z fotograficzną 

dokładnością; inne przetrwały w tradycji 

rodzinnej.(1) 

1. Pierwsze lata na Wołyniu 

 Moi dziadkowie ze strony mamy, 

Antonina i Julian Matlowie, w połowie 

lat dwudziestych XX w. przeprowadzili 

się z Ostrowca Świętokrzyskiego do 

Siekierna, gmina Bodzentyn, powiat 

Kielce, gdzie kupili 6 ha ziemi. Dziadek 

Julian pracował przedtem na kolei jako 

maszynista i pociągiem zjeździł niemal 

całą carską Rosję. W Siekiernie zbudował 

modrzewiowy domek, który stał się 

domem rodzinnym jego córki Julii (ur. 

1907 r.), w przyszłości mojej mamy, i 

trzech synów: Bolesława, Zygmunta i 

Mariana. Młodsi bracia mamy po 

ukończeniu szkoły zawodowej w 

Radomiu zamieszkali w tym mieście.  

Julia w 1927 r. wyszła za mąż za 

Franciszka Lesisza (ur. 1900 r.), mojego 

tatę, który pochodził z Woli 

Szczygiełkowej, wsi spod Gór 

Świętokrzyskich. Miał też trzech braci: 

Michała, Wojciecha i Ludwika. Razem z 

dwoma starszymi braćmi służył w wojsku 

legionowym Józefa Piłsudskiego. Po 

zwycięskiej wojnie z bolszewikami w 

1920 r. Marszałek Piłsudski, chcąc 

wynagrodzić swoich żołnierzy, polecił 

obsadzać nimi, według stopnia 

wojskowego i wykształcenia, m.in. 

urzędy: pocztowe, policji, leśnictwa, 

szkoły, fabryki i gospodarstwa rolne na 

Kresach II Rzeczypospolitej, gdyż tam 

było najwięcej ziemi. Zasiedlano nimi: 

Podole, Polesie, Wileńszczyznę i Wołyń. 

Przybysze wywodzili się najczęściej z 

niezamożnych, często chłopskich rodzin z 

centralnej i południowej Polski. 

Osadnictwo wojskowe miało też na celu 

zagospodarowanie nadwyżek 

niewykwalifikowanej siły roboczej, 

wzmocnienie polskości i obronności 

Kresów przed zagrożeniem sowieckim.  

Najstarszy brat ojca, Michał, wyjechał na 

Wileńszczyznę, do Smorgoni ok. 40 km od  

Wilna, gdzie otrzymał 50 ha ziemi. Trudnił 

się hodowlą koni. Tam też osiedlił się 

najmłodszy brat – Ludwik. Wojciech 

natomiast wybrał Wołyń i ożenił się z 

autochtonką Anną Marmur. Jako osadnik 

wojskowy otrzymał 12 ha ziemi w polskiej 

osadzie Wąsowicze, gmina Mikulicze, 

powiat Włodzimierz Wołyński. Drugie 12 

ha odkupił od osadnika Suchodolskiego. 

Stryj Wojciech wkrótce z pomocą teścia 

postawił budynki gospodarcze. Po pewnym 

czasie napisał list do mojego ojca, 

zapraszając go na Wołyń razem z jego 

teściem Julianem Matlą. Dziadek Julian 

niezbyt chętnie pojechał na Kresy. 

Przeczuwał mogące powstać problemy. 

Znał dążenia Ukraińców i ich tęsknotę za 

wolną, niepodległą Ukrainą. Przestrzegał 

przed nimi osadników. Mawiał: „Polska od 

wieków posiada te ziemie, ale dochodziło tu 

często i może dochodzić do krwawych 

konfliktów narodowościowych”. Tata 

wspominał te słowa dziadka Juliana w 

ostatnich latach pobytu na Wołyniu.  

Ojciec w 1928 r. przybył na Wołyń i 

odkupił ziemię od osadnika 

Różanowskiego. Pierwsze lata jego 

gospodarowania nie należały do łatwych. 

Tata początkowo mieszkał u stryja 

Wojciecha, gdy w tym czasie jego żona i 

syn Bogusław (ur. 1928 r.), zwany w domu 

Sławkiem, przebywali w Siekiernie. Dzięki 

finansowej pomocy swego ojca i teścia 

niebawem zbudował dom i budynki 

gospodarcze. Mama przyjechała na Wołyń 

w 1929 r., a dziadek Matla wrócił do swego 

domu w Siekiernie. Nasza rodzina wkrótce 

powiększyła się, gdyż w 1931 r. ja 

przyszedłem na świat, a dwa lata później 

mój brat Zygmunt.                        

Na początku lat trzydziestych XX w. 

osadnicy wojskowi nadal masowo osiedlali 

się na Wołyniu. Polska osada złożona z 18 

gospodarstw, nosząca początkowo nazwę 

Róża, w maju 1924 r. została 

przemianowana na Wąsowicze na cześć 

poległego w 1919 r. kpt. Bolesława Dunin-

Wąsowicza, oficera Józefa Piłsudskiego. 

Mieszkaliśmy w niej zaledwie 15 lat. Na 

lata trzydzieste przypadł intensywny 

rozwój naszej wsi. Chętnie uprawiano tu 

ziemię, budowano drogi, postawiono 

most, przebudowano nawet miejscowy 

pałac, w którym znalazła siedzibę 

siedmioklasowa szkoła powszechna. 

Stała się ona wkrótce miejscem spotkań i 

zebrań nie tylko osadników, ale i ludności 

ukraińskiej. Zamierzano wybudować 

kościół. Na wytyczonym placu został 

postawiony i poświęcony dębowy krzyż. 

Na ten cel zebrano już fundusze, za które 

kupiono materiały budowlane. Starania te 

przerwała jednak wojna. Przyjeżdżali do 

naszej osady specjaliści od uprawy roli, 

produkcji zbóż i hodowli zwierząt. W 

latach 1937–1939 funkcjonowało tu Koło 

Gospodyń Wiejskich, którego 

przewodniczącą była moja mama Julia 

Lesisz.  

Do wybuchu II wojny światowej 

osadnikom powodziło się już dość 

dobrze. Stryj Wojciech miał dwie pary 

koni, żniwiarkę konną, a w 1938 r. kupił 

młocarnię na czyste zboże. Żyzne gleby 

Ciąg dalszy na stronie 8 

Moja wołyńska Atlantyda  

Zdzisław Lesisz w dniu Pierwszej 

Komunii Świętej, maj 1939 r.  

(ze zbiorów autora) 
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Radio podało, że wojska niemieckie, 

naruszając prawa ludzkie i 

międzynarodowe, wkroczyły do Polski. 

Byliśmy przerażeni tą wiadomością. Dzień 

wcześniej młodsze roczniki ułanów 

rezerwistów otrzymały karty poborowe do 

wskazanych jednostek. W połowie 

września już tysiące uciekinierów z 

centralnej Polski przemieszało się z 

naszym wojskiem wycofującym się w 

kierunku granicy rumuńskiej, w stronę 

Zaleszczyk. Na szosie Włodzimierz–Łuck 

utworzył się niesamowity ścisk. Zatłoczona 

była nie tylko droga, lecz także jej pobocza 

i rowy. Zaroiło się od pieszych z bagażami, 

wozów konnych i samochodów pełnych 

ludzi.  

Nagle zagrała trąbka wojskowa. Ktoś od 

strony szosy wydał komendę: „Padnij! 

Kryj się!”. Nad nasze głowy nadleciały 

samoloty niemieckie, kierując się w stronę 

Łucka. Po chwili jednak zawróciły i 

zaczęły ostrzeliwać salwami szosę i 

pozycje wojska polskiego. Żołnierze na 

próżno próbowali zestrzelić wroga. Piloci 

niemieccy, odlatując, zrzucili jeszcze kilka 

bomb. Jedna z nich spadła obok 

gospodarstwa stryja, w pobliżu dużej sterty 

słomy. Mnie i stryjecznego brata Ryśka 

wyciągnięto z płonącej sterty i polewano 

wodą. 

Był ranek 18 IX, kiedy na nasze podwórze 

zajechał wóz konny powożony przez wujka 

Bolesława Matlę, brata mamy. Zdyszany 

krzyknął: „Sowieci idą na zachód. 

Uciekam przed nimi”. Wuj był w 

mundurze polskiej Policji Państwowej. 

Odjeżdżając śpiesznie w stronę 

Włodzimierza, powiedział: „Jak 

bolszewicy z Niemcami zrobią granicę na 

Bugu, to z Polakami będzie koniec”. 

Ojciec z tą nowiną poszedł do stryja 

Wojciecha, a potem do innych osadników. 

Wszyscy niebawem wiedzieli, że 

„będziemy pod bolszewikami”.  

Nalot bombowy we wrześniu 1939 r. nie 

powtórzył się już w naszych stronach. 

Wojska niemieckie podeszły pod 

Włodzimierz Wołyński, ale wkrótce 

dawały niezłe urodzaje zbóż. Gospodarze 

zakładali hodowle bydła i drobiu. Mama 

prowadziła hodowlę gęsi. Pierze i puch 

odsprzedawała żonom oficerów Wojska 

Polskiego stacjonujących we 

Włodzimierzu Wołyńskim. Głównymi 

odbiorcami naszych produktów rolnych 

byli Żydzi. Pamiętam Żyda Ankiela, 

który miał sklep w sąsiedztwie naszego 

gospodarstwa, gdzie kupowaliśmy m.in. 

naftę. Z Żydami i ludnością ukraińską 

żyliśmy w przyjaźni i zgodzie.  

Do szkoły, w odległości ok. 150 metrów 

od naszego domu, chodziłem z dziećmi 

ukraińskimi. Kierownikiem jej był 

Tadeusz Nowak, który surowo 

przestrzegał dyscypliny. Zakazał polskim 

chłopcom konfliktów i bójek z 

ukraińskimi dziećmi. Na lekcje religii 

przyjeżdżał ks. Aleksander Kamiński z 

Sielca, z parafii oddalonej o 7 km od 

Wąsowicz. W okresie natężenia 

ludobójstwa Polaków, księdzu 11 VII 

1943 r. udało się w porę opuścić parafię. 

Nazajutrz część polskiej ludności tej wsi 

zbiegła do Włodzimierza Wołyńskiego, 

pozostałą 13 VII wymordowała bojówka 

UPA Iwana Baranika. Barokowy kościół 

z XVII w., fundacji Heleny ks. 

Sapieżanki, został przez nich 

zdemolowany, a plebania spalona. (2) Do 

uczniów ukraińskich przychodził pop-

batiuszka – Stepan Żeromski. Jego ziemia 

graniczyła z gruntami mojego ojca, toteż 

często nas odwiedzał. U mamy bywali też 

nauczyciele ze szkoły, m.in. moja 

wychowawczyni pani Niedźwiedzka, 

pochodząca ze Lwowa. Grono 

pedagogiczne zostało uwiecznione na 

zdjęciu z wycieczki 14 VI 1939 r. do 

Krakowa i Wieliczki. 

Naszymi najbliższymi sąsiadami były trzy 

rodziny ukraińskie: Homo Sasmiły, Iwana 

Samiły i Stepana Fiedora, którego syn 

Paweł był diakiem. Niektórzy 

prawosławni chodzili do cerkwi na skrót 

przez nasze podwórze. Ukraińscy sąsiedzi 

byli zżyci z nami, Polakami. 

Gospodarstwo taty graniczyło też z 

obejściem osadnika Wacława Bodki i 

stryja Wojciecha. Ziemia stryja przylegała 

do drogi wiodącej w kierunku Chmielowa, 

dużej wsi ukraińskiej, a od strony 

północnej do szosy Włodzimierz–Łuck. 

Osadnicy wojskowi mieszkali w głębi 

Wąsowicz. Rezerwistów obowiązywał 

dozór wojskowy. Przeprowadzane były 

często ćwiczenia bojowe. Każdy osadnik 

musiał posiadać konia, siodło i rynsztunek 

w pogotowiu. W maju 1939 r. przyszedł 

rozkaz złożenia broni w koszarach we 

Włodzimierzu Wołyńskim. Powodem była 

nadchodząca wojna z Niemcami. 

2. Polskie Radio umilkło                         

  

Wczesnym rankiem 1 IX 1939 r. Polskie Ciąg dalszy na stronie 10 

Wycieczka do Krakowa i Wieliczki z ks. 

Aleksandrem Kamińskim i Tadeuszem 

Nowakiem (od lewej), 14 VI 1939 r. 

(ze zbiorów autora) 

Franciszek Lesisz, ułan rezerwy. 

Włodzimierz Wołyński 1928 r. 

(ze zbiorów autora) 

Moja wołyńska Atlantyda  
(ciąg dalszy ze strony 7) 
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Komisariat policji. Dyżurka. Dzwoni 

telefon. Dyżurny odbiera:  

- Komisariat Policji, słucham ?  

- Dzień dobry. Czy to wasz komisariat 

wysyłał wczoraj wieczorem patrol na 

Lipową 74 mieszkania 3 ?  

- Chwileczkę, już sprawdzam. Tak. 

Mieliśmy zgłoszenie naruszenia ciszy 

nocnej - głośna muzyka, krzyki...  

- Mam prośbę. Czy możecie ich przysłać 

jeszcze raz ? Zapomnieli zabrać czapkę i 

pistolet. No i zdjęcia sobie obejrzą, fajne 

wyszły !  

*** 

Facet, który przyszedł do fryzjera i 

zamówił golenie, skarży się, że ostatnio 

na policzkach pozostały mu kępki 

zarostu. Fryzjer odpowiada, że ma 

sposób na dokładniejsze golenie i 

wyciąga z szuflady drewniana kulkę.  

Każe ja facetowi włożyć w usta i 

rzeczywiście, perfekcyjnie goli 

naprężoną w ten sposób skórę na 

policzkach. Zadowolony z efektu klient 

płaci za usługę i szykując się do wyjścia 

pyta:  

- A co by się stało, gdybym przez 

przypadek połknął tę kulkę ?  

- Nic strasznego - uspokoił go fryzjer - 

przyniósłby pan ja jutro, wszyscy tak 

robią.  

*** 

Budzi się facet na tylnym siedzeniu 

jadącego auta. Spogląda na siedzenie 

kierowcy, a tam wielki, napakowany typ 

z czerwoną skórą i rogami na głowie.  

- Co się dzieje ? Gdzie ja jestem ?! - pyta 

się kierowcy.  

- Umarłeś. Jestem diabłem i wiozę cię 

tam, gdzie twoje miejsce.  

Facet wygląda za okno i blednie. 

- Jak tu strasznie, brzydko... I tak szaro, 

depresyjnie. 

- Zgadza się - mówi diabeł.  

- Te sypiące się ruiny, jak po zagładzie.  

- Tak...  

- I ten dym, smog... Jak tu śmierdzi, nie 

ma czym oddychać !  

- To prawda. 

- To piekło jest straszne ! - woła 

przerażony pasażer.  

- Jakie piekło ? - dziwi się diabeł - 

jeszcze z Krakowa nie wyjechaliśmy.  

*** 

Poniedziałek, szósta rano. Amerykański 

emeryt bierze butelkę burbona i wyrusza 

na ryby. 

Francuski emeryt bierze butelkę wina i 

wyrusza na miłosne podboje. 

Polski emeryt bierze słoiczek moczu i 

wyrusza do przychodni żeby zająć 

miejsce w kolejce.  

*** 

Mąż siedzi przy komputerze, za jego 

plecami żona.  

Żona mówi:  

- Puść mnie na chwilę, teraz ja sobie 

posurfuję po internecie !  

A mąż na to:  

- No i co jeszcze ! Czy ja Ci wyrywam 

gąbkę z ręki jak zmywasz naczynia ?!  

*** 

Żona do męża:  

- Zobacz, ja muszę prać, prasować, 

sprzątać, nigdzie nie mogę wyjść, czuję 

się jak Kopciuszek.  

A mąż na to:  

- A nie mówiłem, że będzie ci ze mną jak 

w bajce ?  

*** 

Podchodzi blondynka do kiosku:  

-Poproszę bilet za złotówkę.  

-Proszę bardzo.  

-Ile płacę ? 

*** 

Pani pyta Jasia:  

- Podaj długość linii kolejowych w 

Polsce.  

- A w którym roku ? - pyta Jaś.  

- Obojętnie.  

- Ok, więc rok 1183, długość 0 km. 

*** 

Przychodzi facet do restauracji i mówi:  

- Proszę coś wykwintnego.  

- Może kawior ?  

- A cóż to takiego ?  

- Jaja jesiotra, proszę Pana.  

- O tak ! Poproszę dwa na twardo. 

*** 

Jasiu mówi do mamy:  

- Mamo kup mi małpkę.  

- Czym ją będziesz karmił?  

- To kup mi taką z zoo, bo tych nie wolno 

karmić. 

*** 

Pacjent radzi się lekarza co zrobić, aby 

pozbyć się tasiemca.  

- Proszę przez tydzień jeść ciastka i 

popijać je mlekiem.  

Po tygodniu pacjent wraca.  

- Panie doktorze, nie pomogło.  

- Niech pan pije samo mleko !  

Chory zrobił, jak mu radził lekarz, a tu na 

drugi dzień tasiemiec wychodzi i pyta:  

- A ciacho gdzie ? 

*** 

Żebrak stuka do drzwi bogatej damy i 

pyta:  

- Czy ma pani jakieś butelki po piwie ?  

- Oburzające ! Czy ja wyglądam na 

osobę, która pije piwo ?  

- Och przepraszam. Czy ma pani jakieś 

butelki po wódce ? 

*** 

- Dostaniesz, jak będziesz grzeczny - 

mówi chirurg przed operacją.  

- Do kogo pan to mówi, doktorze ? - pyta 

się pacjent.  

- Do tego kota, który siedzi pod 

krzesłem. 

*** 

Michał W. wbiega na scenę. Ręce w 

geście pozdrowienia. Uśmiech na twarzy. 

Jupitery dyskretnie podkreślają czerwień 

jego czupryny. Spogląda na widownię - 

konsternacja. Na sali znajduje się jedna 

jedyna osoba, kobieta po trzydziestce... 

Starając się odzyskać rezon, Michał W. 

namiętnym (choć lekko drżącym) głosem 

mówi do mikrofonu:  

- Dzisiaj zaśpiewam tylko dla ciebie, 

bejbe !  

- Dobra, byle szybko, ja tu jeszcze 

posprzątać muszę ! 

*** 

- Mój tatuś ma piękny, nowy samochód - 

chwali się chłopiec kolegom.  

- A gdzie go trzyma? - dowiadują się 

koledzy.  

- Schnie w garażu. Całą noc malował go i 

zmieniał numery. 

Uśmiechnij się...  
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do niewoli sowieckiej, ale udało mu się 

zbiec, bo z początku strażnicy nie liczyli 

jeńców (uniknął śmierci w Katyniu). 

Namawiał tatę do powrotu do Siekierna. 

Kolejnym niespodziewanym gościem był 

stryj Ludwik, najmłodszy brat ojca. Stryj 

8-9 IX 1939 r. walczył z Niemcami w 

bitwie pod Iłżą koło Radomia. Po 

przegranej walce i rozproszeniu oddziału 

wrócił do rodzinnej Woli Szczygiełkowej, 

ale na Wileńszczyźnie pozostawił żonę i 

syna. Postanowił więc przedostać się do 

swej rodziny, odwiedzają nas po drodze. 

Tata odwiózł go potem końmi na stację 

kolejową do Włodzimierza Wołyńskiego. 

Zima 1940 r. nadal była sroga. Dokuczały 

nam obfite opady śniegu. Powstały tak 

wysokie zaspy, że trzeba było kopać 

tunele między budynkami. Podobnie było 

10 II 1940 r. Mróz dochodził do –40⁰ C. 

Tego dnia rano ojciec zobaczył przez 

okno rząd sunących sań, które kierując się 

ku szosie wiodącej do Chmielowa, 

zatrzymały się przy obejściach 

osadników. Na każdych saniach siedział 

ukraiński woźnica i ruski sołdat z 

karabinem. Dały się wkrótce słyszeć 

głośne rozkazy: Odkrywaj dwieri, 

wychadi ! (Otwieraj drzwi, wychodź !). 

Ojciec kazał mamie, by obudziła dzieci i 

pośpiesznie odziała je w najcieplejsze 

ubrania, mówiąc, że to wywózka na 

Syberię. Wyszedł potem z domu, aby 

zobaczyć, gdzie stoją sanie przeznaczone 

dla nas. Sani przed domem nie było. 

Wywózka nas ominęła. 

 Ojciec poszedł wtedy do brata Wojciecha 

pod pretekstem, że zostawił u niego 

siekierę po wyrębie lasu. Sołdat, widząc 

go wchodzącego do domu, krzyknął:  

Uchadi ! (Uciekaj !). Jak dowódca 

przyjdzie, to każe zabrać i ciebie. Oficer, 

który nadszedł polecił stryjowi wziąć na 

drogę dużo żywności: kaszę, chleb i 

mięso. Ojciec pożegnał się z 

wywożonymi na Sybir bratem, bratową 

Anną i trójką ich dzieci. Wyszedł potem 

na drogę i ze smutkiem patrzył na 

kilkanaście rodzin deportowanych z 

Wąsowicz. Na saniach siedziały kobiety i 

dzieci opatulone w kożuchy i pierzyny. 

Konwój skierował się na Chmielów, 

Sielec, a stamtąd do Zdołbunowa, gdzie 

stacjonowała załoga niemiecka i była 

niewielka stacja kolejowa z rampami do 

załadunku drewna. (3) Tam wtłoczono 

osadników do wagonów towarowych i 

wysłano w głąb Rosji. W tym dniu 

wywieziono także rodziny policjantów, 

wójtów i urzędników państwowych.  

Po upływie prawie pół roku przyszedł z 

obwodu archangielskiego pierwszy list od 

stryja. Pisał w nim, że mieszkają w 

ziemiance ze zmurszałych drewnianych 

bali, bez okien, z piecem ulepionym z 

gliny. Stryj prosił o paczki z żywnością. 

Zesłańcy musieli ciężko pracowali przy 

wyrębie lasów, aby wyrobić nakazaną 

normę. Chłód i głód powodowały dużą 

śmiertelność i epidemie różnych chorób.   

Naszych dawnych Wąsowicz już nie było. 

Sowieci przywrócili osadzie jej poprzednią 

nazwę – Róża. Opuszczone przez 

osadników budynki świeciły pustkami. 

Prawie cały inwentarz zagarnęło ruskie 

wojsko, którym obsadzono granicę na 

Bugu. W obejściach zostało tylko trochę 

koni i bydła. Po polskich „panach”, jak 

mówili Ukraińcy, przyszła sowiecka 

komuna. Nowa władza kazała tworzyć 

kołchozy (spółdzielnie produkcyjne) i w 

nich pracować. Kiedy przyszła wiosna, 

zaorano i obsiano kołchozowe pola.  

Opiszę jedno wydarzenie, niezwykłe w 

swojej wymowie. Przed kołchozową 

stodołą był kierat poruszany przez dwa 

konie. Kierat napędzał sieczkarnię, która 

rżnęła słomę na sieczkę dla zwierząt. 

Zauważono, że pękła sztelwaga, 

drewniany, okuty drąg z zaczepami, do 

którego przymocowuje się orczyki. Aby 

zrobić nową sztelwagę, Ukrainiec 

Semeniuk z kolegą – ścięli i porąbali 

krzyż, poświęcony z okazji rozpoczęcia 

budowy kościoła. „Świętokradztwo !” – 

mówili Polacy i starzy Ukraińcy. Kiedy 

mój brat Sławek spostrzegł, że drogą idzie 

sędziwa Ukrainka, pobiegł do niej i 

powiedział, że koniuch Semeniuk zrubał 

(ściął) krzyż. Babcia zakryła rękami twarz 

i rzekła, że Semeniuk nie przeżyje roku. 

Gdy ojciec po kilku dniach poszedł do 

wycofały się za Bug. Zapanowała cisza, 

nie było słychać ani armat, ani samolotów. 

Z końcem września 1939 r. umilkło też 

Polskie Radio.          

3. Okupacja sowiecka 

Rano 19 IX 1939 r. ojciec z bratem 

Wojciechem wyszli na szosę, aby 

zobaczyć wkraczających bolszewików. 

Drogą jechały sowieckie tanki (czołgi). 

Pełno też na niej było ludzi powracających 

do Włodzimierza Wołyńskiego. Kiedy 

ojciec opowiadał w domu o wydarzeniach 

na szosie zobaczyliśmy jadący przez pole 

sowiecki czołg. Po sforsowaniu płotu 

zatrzymał się na podwórzu. Wyskoczyli z 

niego trzej umorusani czołgiści i żądali od 

ojca wydania broni. Tata pokazał im 

dokument potwierdzający oddanie 

karabinu. Splądrowali tylko obejście i 

odjechali. Taka była pierwsza „wizyta” 

Sowietów w naszym domu.  

Nazajutrz w pobliżu domostwa pojawiła 

się sowiecka piechota. Część sołdatów 

rozsiadła się na podwórzu i oczekiwała na 

posiłek. Wkrótce zajechała ich kuchnia 

polowa i zaczęto przygotowywać 

jedzenie. Żołnierze rozpalili ogień w 

palenisku, nalali do kotła wody, nasypali 

kaszy. Gdy kucharz zapytał komandira 

(dowódcę) o mięso, ten machając ręką, 

wskazał naszą oborę. Żołnierze 

wyciągnęli z niej jałówkę, zarżnęli pod 

płotem, oprawili i poćwiartowali mięso na 

leżących na ziemi drzwiach zdjętych z 

obory. Nieumyte ćwierci wrzucili do kotła 

z wrzątkiem. Rodzice siedzieli na progu 

domu i przypatrywali się ich kulinarnym 

poczynaniom. Bojcy odeszli wkrótce z 

podwórka. Piechota maszerowała przez 

wieś jeszcze do późnej nocy. Rano 

przejechały już tylko tabory i na koniach 

oficerowie. Jeden z nich poprosił mamę o 

czaj (herbatę). 

 Nastała zima 1940 r. z dużymi opadami 

śniegu i silnymi mrozami. Nie mieliśmy 

radia ani gazet. Nie otrzymywaliśmy też 

listów. Dzieci nie chodziły do szkoły. 

Pewnej nocy ktoś zapukał do okna. Po 

chwili w otwartych drzwiach stanął 

zziębnięty wujek Zygmunt, brat mamy. 

Opowiedział, że pod Lwowem dostał się 

Moja wołyńska Atlantyda  
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kołchozu, usłyszał szokującą nowinę: 

„Semeniuka zabił koń. Kopnął w głowę”.            

4. Codzienność pod okupacją niemiecką  

Tego dnia 22 VI 1941 r. było pogodnie. 

Ojciec zdziwił się, bo nie widział na niebie 

burzowych chmur, a słyszał grzmoty od 

zachodniej strony. Po namyśle oznajmił 

nam, że zaczęła się wojna, Hitler napadł 

na Sowietów, mimo że 23 VIII 1939 r. 

podpisał ze Stalinem pakt o nieagresji. Z 

oddali słyszeliśmy wybuchy bomb, świst 

pocisków, wystrzały z armat. Nad naszymi 

głowami przelatywały samoloty jak we 

wrześniu 1939 r. Nie były to pojedyncze 

bombowce, ale całe eskadry. Z każdą 

godziną robiło się coraz głośniej od 

wybuchów bomb i wystrzałów z armat. Na 

szosie zamieszanie. Niektórzy ruscy 

żołnierze uciekali, inni okopywali działka 

przeciwlotnicze. Samoloty niemieckie 

ostrzeliwały z karabinów maszynowych 

pozycje Sowietów i zrzucały bomby. Po 

nalocie widać było ogień i dym z 

płonących samochodów. Piechota w 

popłochu uciekała bocznymi drogami. Nie 

widać było żadnego zorganizowanego 

oporu. Nawet broń zostawili w naszej 

stercie słomy. Tak było do późnej nocy. 

Niemcy doszli do Włodzimierza 

Wołyńskiego, odległego od nas o 12 km.  

Następnego poranka było już cicho w 

osadzie. Tylko z daleka dochodził szczęk 

karabinów. Siedzieliśmy w piwnicy do 

chwili, gdy usłyszeliśmy głosy 

niemieckich żołnierzy na podwórzu. Jeden 

z nich, z granatem w ręku, podszedł 

ostrożnie do piwnicy, zajrzał do środka. 

Mogliśmy wyjść na zewnątrz. Oficer 

wskazał Sławkowi na wiadro przy studni, 

kazał mu nabrać wody i napić się. Dopiero 

kiedy brat wypił wodę, Niemcy nabrali jej 

w pokrywki z menażek i zaczęli pić. 

Weszli potem po domu i zlustrowali 

wszystkie pomieszczenia. Zajrzeli do 

komory, gdzie stały worki z mąką, beczki 

z soloną słoniną, na hakach wisiała 

kiełbasa. Oficer podszedł wtedy do ojca i 

powiedział: – Gut polnischer bauer (Dobry 

polski gospodarz). Żołnierze odeszli. Na 

szczęście były to już wszystkie nasze 

frontowe przeżycia.   

Okupantów sowieckich zastąpili 

niemieccy. W Wąsowiczach w 1941 r. 

pozostało tylko pięć polskich rodzin. To 

był rok względnego spokoju dla 

miejscowej ludności. Sławek uczył się w 

Technicznej Średniej Szkole we 

Włodzimierzu Wołyńskim. Ja i mój 

młodszy brat nie chodziliśmy do szkoły, 

stała zamknięta. Nauczyciele starali się nie 

rzucać w oczy okupacyjnym władzom. 

Tylko Żydzi zaczęli się niepokoić. 

Pewnego dnia przyszedł do ojca sąsiad 

Ankiel z propozycją wymiany pieniędzy. 

„Ja dam ci srebrne polskie pieniądze, a ty 

mi dasz banknoty. Mnie będzie lżej 

uciekać z tymi papierami niż ze srebrem” 

–powiedział Ankiel. Ojciec zgodził się. To 

był ostatni interes, jaki zrobił z Żydami. 

We Włodzimierzu Wołyńskim z każdym 

dniem wzrastał terror wobec Żydów. 

Niemcy w 1942 r. zagonili ich wszystkich 

do getta otoczonego drutem kolczastym. 

Uzyskali też czynną pomoc ze strony 

Ukraińców, z których utworzyli policję do 

wyłapywała i mordowania Żydów 

ukrywających się po wsiach i lasach. 

Któregoś dnia na nasze podwórze zajechał 

wóz konny powożony przez 

włodzimierskiego Żyda, właściciela 

sklepu z odzieżą. Siedziała na nim  

dziewczynka w moim wieku. Żyd chwycił 

ojca za ręce i całując je, błagał, aby ją 

przyjął. Dawał pieniądze na jej 

utrzymanie. Zwrócił się do dziewczynki: – 

Mów paciorek, a ona bezbłędnie odmówiła 

Ojcze nasz i Zdrowaś, Maryjo. Tata 

przypomniał mu obwieszczenie, w którym 

Niemcy ostrzegali, że jeśli ktoś będzie 

ukrywał Żydów, grozi mu za to kara 

śmierci. Dodał, że Ukraińcy znają jego 

rodzinę. Donieśliby Niemcom. Kiedy Żyd 

odjechał, mama spytała ojca: – Nie żal ci 

tego dziecka ? Tato ze smutkiem skinął 

głową. – Jakie miałem wyjście ? – 

odpowiedział.  

W połowie września 1942 r. getto 

włodzimierskie zostało całkowicie 

zlikwidowane. Wymordowano tam ok. 15 

tys. Żydów z miasta i okolicznych wsi. 

Włodzimierz Wołyński opustoszał, 

skończyła się gehenna Żydów. 13  X 1942 

r. Niemcy z policją ukraińską zlikwidowali 

też getto w Zdołbunowie.  

5. Ludobójstwo Polaków na Wołyniu 

 Nadszedł 1942 r. Policja ukraińska stała 

się coraz bardziej widoczna we 

Włodzimierzu Wołyńskim. Niemcy 

przeprowadzali w mieście szkolenie ich 

drużyn, aby pilnowały potem dworców 

kolejowych, torów, mostów i linii 

telefonicznych. Ukraińcami obsadzano też 

miejskie urzędy. Z każdym dniem rośli w 

siłę i jawnie już wypowiadali groźby pod 

adresem Polaków. Pewnego razu 

poszedłem z mamą zbierać truskawki. W 

tym samym czasie przyszła zgraja 

młodych Ukraińców. Zaczęli zrywać 

truskawki z naszego zagonka i go 

tratować. Kiedy ruszyliśmy do domu, 

poleciały w naszą stronę grudy ziemi. 

Ziemia na Wołyniu była gliniasta, a gdy 

wyschła, można było rzucać nią jak 

kamieniami. Krzyczeli za nami: Lachy, 

pany, jeszczo wam pokażim !  

Polacy na Wołyniu czuli się coraz bardziej 

zagrożeni, bo wciąż dochodziły do nas 

wiadomości, że ktoś zginął. W nocy było 

często widać łuny płonących gospodarstw. 

W czerwcu 1942 r. przyszedł do nas 
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pewien Ukrainiec z sąsiedniej wsi, który 

poszukiwał swego zięcia Polaka – 

Krzemińskiego. Zięć jego był 

młynarzem. Ktoś w końcu zawiadomił 

teścia-Ukraińca, że w pobliskim rowie z 

wodą leży jakieś ciało. Pojechał tam i 

rozpoznał swego zięcia. Młynarz został 

utopiony, a przed śmiercią związany i 

okręcony drutem kolczastym. 

Zaczął się tragiczny dla Polaków 1943 r. 

Słyszeliśmy coraz więcej o Stepanie 

Banderze, przywódcy Ukraińskiej 

Powstańczej Armii (UPA), który był 

znany z wrogości do Polaków. Mówiono 

powszechnie, że Niemcy przeszkolili go 

specjalnie do zwalczania polskiej 

partyzantki na Wołyniu. Ojciec pewnego 

dnia dowiedział się od sąsiada 

Władysława Lewandowskiego o 

wymordowaniu w kwietniu 1943 r. 

rodziny Wilhelma Rudnickiego w 

majątku Chobułtowa, gmina Mikulicze, 

powiat włodzimierski. Banda UPA 

przebiła tam bagnetami i zastrzeliła 

siedmioro domowników oraz dwie 

służące. Pogrzeb pomordowanych odbył 

się potem we Włodzimierzu Wołyńskim. 

(4)  

Tata przyszedł któregoś dnia z osady i 

powiedział, że strzały, które słyszeliśmy 

w nocy pochodziły z Wąsowicz.  

Ukraińcy napadli wtedy na dom rodziny 

Klusków. Mieszkańcy odparli atak, 

odpowiadając ogniem z karabinów. Kilka 

tygodni później upowcy przyjechali 

konno pod budynek szkoły, zaglądali też 

na nasze podwórze, coś knuli. Mama 

przygotowała kolację i wołała nas do 

stołu, gdy brat spostrzegł Ukraińców za 

naszymi oknami. Zaczęli łomotać do 

drzwi. W chwili, gdy bandyci wchodzili 

do kuchni, tata ze Sławkiem zdążyli 

schować się pod łóżko w pokoju. Z 

młodszym bratem Zygmuntem klęczałem 

wtedy przed figurką Matki Boskiej i 

odmawialiśmy pacierz. Obok paliły się 

dwie świece. Kiedy jeden z bandytów 

kopnął drzwi, świeca od podmuchu 

wiatru zgasła. Zapanował półmrok. Do 

pokoju wpadło ich kilku. Rozejrzeli się, 

zapytali o gospodarza. Mama 

odpowiedziała, że jest na podwórzu, poi 

konie. Bagnetami zaczęli przewracać 

pościel na łóżku, otwierać szafę, 

przeglądać kąty. Nagle padły strzały za 

oknem. Poderwałem się z kolan i 

wybiegłem na podwórze. Mama za mną, 

krzycząc: „Nie strzelajcie do mego męża!”. 

Z domu wypadli też bandyci. Zaczęli 

przeszukiwać oborę i stodołę. 

Na podwórzu stał wóz konny, na który 

upowcy polecili mi nałożyć pełno słomy i 

podjechać pod szkołę. Ukraińcy, którzy 

stali dookoła budynku  chwycili za widły i 

przez okna zaczęli wrzucać słomę do sal 

lekcyjnych i na korytarz. Kiedy mój wóz 

był już pusty, podszedł do mnie sąsiad 

Fiedor i kazał mi zawieźć na swoje 

podwórko okna wyrwane z budynku 

szkolnego. Kiedy odjeżdżałem do Fiodora, 

szkoła już się paliła. Inni Ukraińcy brali na 

plecy powystawiane wcześniej stoły oraz 

krzesła i odchodzili w stronę swoich 

zabudowań. Na podwórzu Fiedora jego syn 

Paweł radził mi, abym poczekał u nich, aż  

wszystko ucichnie i upowcy odejdą. 

Zacząłem wtedy płakać, miałem 12 lat. 

Paweł uciszał mnie, mówiąc, że mama 

czeka na mnie na podwórzu, a tata i bracia 

są cali i zdrowi. Ostrzegł nas, abyśmy tej 

nocy uciekali w pole i nie nocowali w 

domu. 

Rano ze szkoły zostały tylko zgliszcza. 

Tato powiedział, że upowcy zamierzali nas 

w niej spalić. Zastanawialiśmy się, co dalej 

robić. Słońce było już wysoko na niebie, 

gdy mama zawołała nas do domu. Talerze 

stały na stole tak, jak je rozstawiła na 

kolację. Mogliśmy siadać do śniadania, ale 

nikt nie myślał o jedzeniu. W lichtarzu 

przy figurce Matki Boskiej pozostał ogarek 

z wypalonej świecy. Mama klęknęła wtedy 

z nami i modliła się. Po skończonym 

pacierzu tata zarządził warty, po godzinie 

każdy. Nie wolno nam było opuszczać 

podwórza. Mieliśmy też obserwować, co 

dzieje się dookoła. Tata przyniósł potem 

karabin i kazał bratu dobrać do niego 

amunicję. Broń zostawili w naszej stercie 

słomy Ruscy w czerwcu 1941 r., kiedy 

uciekali przed Niemcami. Usiedliśmy 

ponownie na ławce przed domem i 

zastanawialiśmy się, co przyniesie 

najbliższa noc. Mama płakała i mówiła, że 

to opieka Matki Boskiej nas ocaliła. 

Zbliżał się wieczór. Tata w pewnym 

momencie spostrzegł sąsiada Fiedora 

pasącego krowę. Zdziwił się, bo 

Ukrainiec nigdy tego nie robił. Fiedor 

skinął na tatę, aby podszedł. Półgłosem 

powiedział: Lesisz, zaprzęgaj konie. 

Kładź na wóz, co się da, i uciekajcie do 

Włodzimierza. Dzisiaj wam już nie 

darują.    

Tata wrócił pośpiesznie na podwórze i 

krzyknął: Jula, Sławek, uciekamy! Konie 

zaprzągł do drabiniastego wozu. Mama w 

tym czasie rzucała na wóz pierzyny i 

poduszki. Sławek chwycił opałkę (duży 

kosz) i zaczął wkładać do niej bochenki 

chleba, kawałki słoniny, kiełbasę, zaniósł 

je na wóz. Kiedy mama ponownie 

wróciła do mieszkania zobaczyła figurkę 

Matki Boskiej. Chwyciła ją i schowała 

między pierzyny. Mieliśmy ruszać, ale 

Sławek gdzieś się zapodział. Po chwili 

brat wybiegł ze stodoły z pistoletem w 

ręku. Odjeżdżając, spojrzeliśmy na dom, 

by już nigdy więcej go nie zobaczyć. Na 

pożegnanie skinęliśmy tylko nieznacznie 

ręką Fiedorowi. Do spotkanego natomiast 

na drodze syna naszego sąsiada 

Lewandowskiego ojciec krzyknął, aby 

ich rodzina uciekała z Wąsowicz. 

Wyjechaliśmy na szosę, ale żelazne 

obręcze u kół głośno tłukły się o bruk. 

Tata zjechał wtedy w boczną polną 

drogę. Konie pędziły galopem. Za nami 

kurzyło się tak, że nic nie było widać. W 

takim tempie dojechaliśmy do ukraińskiej 

wsi Falemicze. Od strony Włodzimierza 

jechało kilka samochodów z niemieckim 

wojskiem. Poczuliśmy się wtedy mimo 

wszystko bezpieczni. Słońce prawie już 

zachodziło, gdy w oddali spostrzegliśmy 

wóz z rodziną Lewandowskich. Po 

przyjeździe do Włodzimierza 

zastanawialiśmy się, u kogo się 

zatrzymać. Mama zaprotestowała na 

propozycję zajęcia mieszkania po 

Żydach. Tata zdecydował w końcu, że 

pojedziemy do Władysława 

Sosnowskiego, jego znajomego z 

Bodzentyna. Pan Sosnowski zgodził się 

Dokończenie na stronie 13 
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nas przyjąć. Dopiero wtedy 

odetchnęliśmy z ulgą. 

6. Trzeba było wyjeżdżać 

U pana Sosnowskiego mieszkaliśmy trzy 

miesiące. W tym czasie docierały do nas 

wiadomości o niespotykanych dotąd 

rzeziach Polaków – bez względu na wiek 

i płeć. Upowcy nie oszczędzali ani 

starców, ani nawet dzieci i niemowląt. 

Nasilenie ukraińskich akcji 

pacyfikacyjnych wzrosło po 11 VII 1943 

r. Ludność polska upomniała się wtedy u 

Niemców o ochronę przed bandami UPA. 

Za ich zgodą (i pozwoleniem władz 

akowskich) z ochotników polskich 

tworzono pomocnicze oddziały 

żandarmerii do obrony przed Ukraińcami 

z UPA. Uratowały one życie wielu 

Polaków, odpierając ataki upowców, 

osłaniając wyprawy po żywność, na 

żniwa i wykopki. Do Włodzimierza 

przybywało coraz więcej uciekinierów. 

Po lipcowych i sierpniowych rzeziach 

było ich tak wielu, że nie mieszcząc się w 

polskich domach, koczowali na ulicach, 

placach, w kościołach, w kinie. Powstały 

też duże problemy aprowizacyjne. 

Brakowało paszy dla inwentarza, który 

przyprowadzano często ze sobą. 

Niektórzy uciekinierzy godzili się na 

dobrowolny wyjazd do Niemiec, do 

pracy u bauerów. Niemcy pozwalali brać 

ze sobą tylko podręczny bagaż. Resztę 

dobytku trzeba było zostawić. Ogrodzili 

płotem plac i tam kazali odprowadzać 

wozy, konie i krowy.  

U znajomego taty było nam dobrze. Pan 

Sosnowski miał radio i często z ojcem 

słuchali go nocą. Już wtedy słyszało się 

dużo o nadchodzącym od wschodu 

froncie. Tata mówił, że nie chce czekać 

na Ruskich i wracać do Wąsowicz, by 

znów pracować w kołchozie. Trzeba było 

wyjeżdżać. Rodzice myśleli o powrocie 

w rodzinne strony. Ojciec jeździł do 

pobliskiego miasteczka Uściługa, 

szukając możliwości przeprawy przez 

Bug, na lewy brzeg. Niemcy do lipca 

1944 r. traktowali rzekę jak granicę i 

strzegli jej brzegów z obu stron. 

Przewodnicy organizowali przeprawy 

przez bród na rzece. Przekupywano też 

niemieckich strażników. Tym razem 

niemiecka straż na moście była nie do 

sforsowania. 

Zbliżała się zima. Brakowało żywności, a 

dach nad głową był niepewny. Ojciec 

zaczął przygotowania do wyjazdu do 

Polski. Zmienił wóz na nowy, z kołami 

dobrze okutymi w żelazne obręcze. 

Mieliśmy srebro z wymiany z Żydami, 

które ukryliśmy w skrzyni, przysypując 

mąką. Tata dobrał jeszcze sześć rodzin, 

chętnych do powrotu za Bug. Umówiliśmy 

się z przewodnikiem, że przeprowadzi nas 

przez bród. Siedem wozów konnych 

wyruszyło nocą na przeprawę przez rzekę. 

Wkrótce okazało się, że nie było to takie 

łatwe i bezpieczne. Opłacony przewodnik 

nie pojawił się. Sławek z jakimś chłopcem 

znaleźli po drugiej jej stronie łagodny 

odcinek brzegu. Wozy, jadąc jeden za 

drugim, przejechały bezpiecznie przez 

płyciznę. Po drugiej stronie Bugu 

zatrzymali nas jednak Niemcy i zażądali 

okupu. Kobiety pościągały obrączki, inni 

dali złote ruble. Niemcy dopiero wtedy 

puścili nas wolno. Było to jedyne nasze 

spotkanie z nimi w drodze w Góry 

Świętokrzyskie.  

Dzień zastał nas już na ziemi lubelskiej. 

Byliśmy wśród swoich. Z nędznym 

dobytkiem zaczynaliśmy nowe życie w 

Siekiernie, do którego przedzieraliśmy się 

prawie dwa tygodnie. Pomagali nam w tym 

partyzanci z oddziałów Armii Krajowej. U 

rodziny mamy dotrwaliśmy do końca 

wojny. Jeszcze przed jej zakończeniem, w 

kwietniu 1945 r., ojciec jako repatriant zza 

Buga, otrzymał gospodarstwo rolne po 

koloniście niemieckim Auguście 

Flugrathcie w Godowie, dziś dzielnicy 

Radomia. Tu mieszkam nadal. W 1956 r. 

zawarłem związek małżeński z Jadwigą z 

Pokorskich. Dochowaliśmy się dwojga 

dzieci, trzech wnuków i prawnuka. Mam 

satysfakcję z tego, że moje dzieci i 

wnukowie ukończyli studia wyższe i 

cieszą się uznaniem w swoim 

środowisku. 

Miałem 12 lat, kiedy nasza rodzina w 

obawie o własne życie w pośpiechu 

opuszczała Wąsowicze, uciekając przed 

bandytami z UPA. Do chwili wybuchu II 

wojny światowej Wołyń był krainą 

mojego sielskiego dzieciństwa. Potem 

pod wpływem tragicznych wojennych 

wydarzeń przeszedłem przyśpieszony 

kurs dorastania, starałem się myśleć i 

czuć jak dorosły, być odpowiedzialny za 

najbliższych członków rodziny. Mimo 

tych bolesnych doświadczeń zawsze z 

sentymentem wspominam minione lata i 

rodzinne Wąsowicze, moją zaginioną 

Atlantydę. (5) 
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spisała  i opracowała Elżbieta 

Orzechowska 

Przypisy: 

(1) Poszerzony tekst wspomnień 

Zdzisława Lesisza pt. Wołyńskie lata 

ukazał się w: „Wojenne dzieciństwo. 

Wspomnienia”, wyd. IPN, Lublin 

2014, s. 35-66. 

(2) Zob. M. Dębowska, Kościół katolicki 

na Wołyniu w warunkach okupacji 

1939–1945, Rzeszów 2008, s. 432; 

W. Siemaszko, E. Siemaszko, 

Ludobójstwo dokonane przez 

nacjonalistów ukraińskich na 

ludności polskiej Wołynia 1939-

1945, Warszawa 2000, t. 1, s. 866–

867.  

(3) Tamże, t. 1, s. 996.  

(4) Por. Tamże, t. 1, s. 859.  

(5) Zdzisław Lesisz zmarł 10 II 2020 r. w 

Radomiu.  

Zygmunt (od lewej), Julia, Zdzisław i 

Franciszek Lesiszowie, Radom 1953 r.  

(ze zbiorów autora) 

Moja wołyńska Atlantyda  
(dokończenie) 
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Alan Fimister, pracownik naukowy w 

St. John Vianney Theological 

Seminary w Denver, Colorado, 

dyrektor Dialogos Institute 

opublikował 11 VIII 2021 w The 

Spectator artykul p.t. Poles apart: The 

EU will never understand Poland  

(Polacy na uboczu. UE nigdy nie 

zrozumie Polski).  

Sama teza zawarta w tytule jest 

oczywista. Można by tylko dodać, nie 

tyle: „nie rozumie”, co: „nie chce 

zrozumieć”. Bo tak faktycznie jest. A 

nie chce dlatego, że Zachód wykreślił 

już chrześcijaństwo ze swego słownika, 

ale jak każdy totalitaryzm – a lewacki 

libertynizm takowym w istocie jest – 

nurtuje nim niepokój, że ktoś czy coś 

odstaje od jego jedynie akceptowanej 

interpretacji świata. Nie szukajmy 

daleko. Przecież w III Rzeszy obozy  

koncentracyjne były przepełnione 

ludźmi nie akceptującymi ideologii 

nazizmu i to była ich jedyna wina.  

Autor artykułu, będąc teologiem, 

niewątpliwie sporo rozumie z tej 

gmatwaniny, w jakiej pogrążona jest  

dzisiejsza Europa, a nawet świat cały. 

Rzecz jasna, obecnie powstaje nowy 

problem. Państwo islamskie w 

Afganistanie. Jest to przyczółek do 

ataku na Europę, obecnie mającą już, 

na własne życzenie,  silną V kolumnę 

islamską w swych granicach, a jeśli 

dodać do tego slogany na temat praw 

człowieka, to ci z Konia Trojańskiego 

otworzą bez szczególnego kłopotu 

bramy braciom Talibom. Europa nie 

ma wyjścia. Utraciła kręgosłup – 

chrześcijaństwo – i pozostała z niczym, 

a natura horret vacuum. Żadna 

rzeczywistość, tłumaczmy to 

swobodnie, nie znosi pustki.  

Fimister tak daleko nie sięga. 

Właściwie ogranicza się do Polski 

plasując ją między Rosją a Berlinem, 

ale nie tyle jako świadome swych 

celów politycznych państwo, lecz jako 

bufor. Trochę to kalka z myślenia 

między wojnami, ale dziś już 

anachronizm. Chyba, że chce się 

stworzyć jakiś nowy stereotyp, w który 

można ukryć treści sobie 

przeciwstawne.  

Autor stwierdza, że bezpośredni dostęp 

do materiałów na temat Polski jest 

udziałem tylko nielicznych na 

Zachodzie, bo  bariera językowa jest 

trudna do pokonania. To prawda, ale 

prawdą jest też to, że czerpiący z 

trzeciej ręki wiadomości o Polsce 

inkasują niekiedy wprost zadziwiające 

wpadki. Autor nie jest wyjątkiem. 

Często z wypowiedzi jego wynika 

jasno, skąd czerpano informacje. Choć 

nie jest tubą mediów zachodnich i stara 

się mieć własne zadanie.  Jednak 

ogólnie obowiązuje zasada: Wessen 

Brot ich esse, dessen Lied ich singe – 

stare niemieckie przysłowie. Prościej 

brzmi to: kto płaci ten żąda. Wiele 

analiz zachodnich na temat Polski 

prowokuje pytanie, kto za tym stoi. Do 

autora być może odnosi się to w małym 

stopniu. 

Ale przejdźmy do treści zauważonego 

tu artykułu.    

Pierwszy akapit jest wcale obiecujący. 

W parafrazie  rzecz ujmując, istota jego 

zamyka się w słowach: Polska była 

kiedyś największym krajem w Europie. 

Jej historia dowodzi, że „Polacy nie 

sądzą, iż potrzebują jakichkolwiek 

lekcji ze strony Unii Europejskiej”. 

Wspomina Polskę jako refugium 

Żydów, Sobieskiego, Piłsudskiego, rok 

1920, Jana Pawła II, który, jak chce 

autor, wbił kołek w serce ZSRR. 

Inne stwierdzenie:  Unia Europejska 

atakuje Polskę z powodu jej rzekomego 

gwałcenia demokracji. Tymczasem UE 

została założona jako wspólnota 

ekonomiczna, a teraz chce stać się  

„wspólnotą wartości”, nie będących 

wartościami, jakie uznaje rząd polski 

stojący na czele kraju stale jeszcze 

katolickiego. [Dodajmy: wartości 

kwestionowane przez UE drogie są 

także innym społeczeństwom w UE]. 

 W Polsce nie wykluczono dawnych 

komunistów od rządów (jak w 

Czechach). Dlatego odżywa marksizm 

w rożnych formach, n. p. LGBT, co w 

UE jest głównym instrumentem  

mających zapanować nad Starym 

Światem. Zabrakło też w Polsce 

lustracji. [Trzeba by tu dodać, że 

wybroniły się od niej niektóre 

środowiska, zwłaszcza prawnicze, co 

cieniem legło na polskim wymiarze 

sprawiedliwości]..  

Wielu widzi elementy marksizmu w 

nowej ideologii  LGBT i w Unii 

Europejskiej, jednym z głównych 

narzędzi władzy nad Starym Światem. 

Wspierający rząd polski podejrzewają 

starych marksistów o popieraniu 

samych siebie w sądach i że konieczna 

jest czystka. Stworzono struktury do jej 

przeprowadzenia, co Unia Europejska 

uznała za nie do przyjęcia.  

Konflikt groził wyprowadzeniem 

Polski z UE i rzuceniem jej w ramiona 

Rosji. Polska jest, jak to bywało w jej 

historii, między Moskwą a Berlinem. 

[Stary schemat politycznego myślenia, 

czy stale jeszcze aktualny ?]   Unia 

zawsze była niechętna do koncesji 

wobec polskich rozwiązań, bo gdyby 

na nie szła, byłoby wątpliwe czy 

praworządność według recepty  

Brukseli ma  rację bytu.   

Tak więc, toczy się dziś wojna 

kulturowa. Nie wolno dopuścić, by UE 

tworzyła w Polsce V Kolumnę 

zwalczającą polskie prawo 

konstytucyjne. Istnieje wszakże także 

obawa wśród niektórych 

konserwatystów, że katolicyzm jest 

wykorzystywany jako  skrzywiona i 

Dokończenie na stronie 15 

Polska i Polacy, niby to samo. Czy do końca ? 
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niekompetentna koteria, podczas gdy 

całe pokolenie z Kościoła się alienuje. 

Dalej, Fimister pisze o stanie Polski, o 

TVN, o Kaczyńskim, któremu zarzuca 

jako coś istotnego, że jako wicepremier 

zlekceważył ograniczenia z racji 

pandemii i odwiedził grób matki, 

PiSowi zarzucając też złe 

oddziaływanie medialne, straszliwą 

inflację, drakoński lockdown z powodu 

Cowid, marnotrawstwo Sasina z racji 

wyborów, atak na TVN.  Ale stwierdza 

też, że myśl o utracie władzy przez 

partię (PiS) wywołuje apokaliptyczne 

wizje wśród konserwatywnych 

katolików.  

Reforma sądownictwa budzi sprzeciw 

opozycji nie z racji rzekomej – w jej 

zrozumieniu –  motywacji 

antykomunistycznej, ale z chęci 

podporządkowania sądownictwa 

władzy wykonawczej. UE uważa, że to 

zagraża „rządom prawa”. [jest to 

pogląd tzw. opozycji, którą część 

wymiaru sprawiedliwości wspiera we 

własnym interesie. Spuścizna PRL] 

Opozycja to: “starzy patrioci” mający 

szczególne przywiązanie do cywilnej, 

kulturalnej i religijne tradycji polskiej. 

Są nieufni wobec PiS, ich zdaniem, 

mało skutecznej, ale boją się też, że 

nowy liberalizm dojdzie do władzy i 

puści korzenie. Druga część opozycji to 

nieprzejednani liberałowie, [dodać 

trzeba, że także popłuczyny dawnej 

nomenklatury komunistycznej] którzy 

gotowi są walczyć o zwycięstwo 

liberalizmu zachodniego [vide 

marksizm] w łonie UE.  

Jest wielu Polaków którzy pielęgnują 

tradycję rodzimą i którzy nie chcą być 

ani wchłonięci w zachodni kulturalny 

nihilizm ani też pozwolić PiSowi na 

skierowanie swego kraju w wiejską 

kleptokrację, czyli system, w którym 

władza używana jest, aby poszerzać 

własny stan posiadania (zyskać 

wpływy). 

Reasumując swe wywody na temat 

sytuacji politycznej w Polsce, autor 

pisze: „problemem nie jest czy ktoś 

popiera specyficzną reformę Prawa i 

Sprawiedliwości, ale czy ktoś jest 

zwolennikiem narodowej niezawisłości. 

W pełni racjonalne jest odrzucenie 

pierwszego,  a jednocześnie  stanie po 

stronie Polski w jej walce z Brukselą”.  

Stanowisko Fimistera wyraźnie 

podbudowane jest brytyjską racja 

stanu. „Ku naszemu wiecznemu 

wstydowi, w 1945 uznaliśmy rząd 

komunistycznych kukieł i 

zrezygnowaliśmy z udziału właściwej 

reprezentacji Polski w naszej paradzie 

zwycięstwa. Ponownie Polska 

uczestniczy w naszej walce i gotowi 

jesteśmy uznać ten fakt. Polskie dążenie 

do posiadania własnego rodzaju 

demokracji ma więcej wspólnego z 

brytyjską tradycją cywilną, niż 

Brytyjczycy zdolni są pojąć i zasługuje 

to na więcej sympatii niż Polska 

doznaje.” 

*** 

W porównaniu z wieloma publikacjami 

na temat Polski powstającymi w 

świecie zachodnim, artykuł Alana 

Fimistera wyróżnia się pod wieloma 

względami. Przede wszystkim  

kwestionuje on prawo UE do ingerencji 

w konstytucyjne prawa Polski. W jej 

samorządność, suwerenność. Walkę o 

te wartości przedkłada nad poparcie dla 

partii rządzącej, dostrzegając jej 

niedostatki, choć pod tym względem 

jego wiedza jest fragmentaryczna. 

Uderza brak jasności w 

charakteryzowaniu zarówno opozycji 

jak i adherentów rządu i PiSu. 

Opozycja w znaczeniu ogólnie 

przyjętym w Polsce obecnie nie 

istnieje. Jest to rodzaj „ruchu oporu” z 

jedynym hasłem programowym: PiS 

musi odejść. W istocie taka opozycja 

przyjmuje na siebie rolę sabotażu. Kto 

tego nie rozumie, a autor wydaje się do 

takich należeć, nie może adekwatnie 

ocenić obecnego stanu państwa, 

będącego rezultatem eliminacji 

nadużyć i indolencji poprzednich 

rządów.   

Niedoskonała  polityka informacyjna 

PiS jest wprawdzie faktem, ale o wiele 

gorsze jest świadczenie usług na rzecz 

przeciwników Polski przez media 

polskojęzyczne, będące w obcym 

posiadaniu. Autor zdaje się  nie 

rozumieć tego w przypadku TVN.  

Z artykułu wszakże wynika jasno, iż 

nie zajmując jednoznacznego 

stanowiska wobec polskich ugrupowań 

politycznych, stoi on na stanowisku 

suwerenności Polski w sporach z UE. 

Pewien indyferentyzm w ocenie PiSu i 

tzw. opozycji osłabia wymowę 

wiodącej tezy w wypowiedzi Fimistera. 

Trzeba jednak przyznać, że miał on do 

czynienia z wielką różnorodnością 

źródeł, w dodatku spoza Polski. Swoją 

drogą i te polskie dają wiele do 

myślenia. N. p. sonda na zamówienie 

Onetu z 11 sierpnia 2021 r., z której 

wynika, że Tusk cieszy się większym 

zaufaniem niż Kaczyński. Obserwatora 

polskiej sceny politycznej może raczej 

dziwić, że Tusk cieszy się 

jakimkolwiek zaufaniem. Pamiętajmy 

jednak, że taki a nie inny wynik 

potrzebny był Onetowi. A może 

jeszcze bardziej   koncernowi  Ringer 

Axel Springer od 2017 r. mającemu w 

swym ręku cały pakiet akcji. Wiadomo 

komu Tusk może się podobać! Nie 

sądzę, żeby podobał się komuś, kto 

pretenduje do jakiejś przyzwoitości, nie 

mówiąc o skłonności do rzeczowości i 

kultury języka, a przede wszystkim do 

szacunku dla Polski. 

Zygmunt Zieliński  

Polska i Polacy, niby to samo. Czy do końca ? 
(dokończenie) 
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Bitwa pod El Alamein, która toczyła się 

od 23 października do 4 listopada 1942 

roku. Przez wielu historyków uznawana 

jest za punkt zwrotny w kampanii 

pustynnej w Afryce Północnej. Zdaniem 

tych naukowców bitwa ta, wraz z bitwą 

stalingradzką, były dwoma 

zwycięstwami, które w największym 

stopniu przyczyniły się do klęski 

hitlerowskich Niemiec.  

Niezwykle ważną rolę w tej bitwie 

odegrał ręczny wykrywacz min. Dzięki 

kilkuset posiadanym egzemplarzom tego 

urządzenia, wojska brytyjskie 

błyskawicznie wykonały przejścia w 

niemieckich polach minowych i obeszły 

pozycje Afrika Korps.  

Zapewne niewielu czytelników wie, że 

urządzenie to opracowało na przełomie 

1941 i 1942 roku dwóch polskich 

żołnierzy wojsk łączności Polskich Sił 

Zbrojnych: porucznik Józef Kosacki oraz 

plutonowy Andrzej Garboś. Niektóre 

źródła podają, że koncepcyjne plany 

takiego urządzenia powstały jeszcze 

przed wojną, również w Polsce, a ich 

autorem był Tadeusz Lisicki z Biura 

Badań Technicznych Wojsk Łączności. 

Polska konstrukcja była jedną z siedmiu 

rozwiązań zgłoszonych do konkursu. 

Jednym z zadań mających pokazać 

działanie przedstawianych urządzeń było 

zebranie rozsypanych na trawniku monet 

jednopensowych. Ponieważ wykrywacz 

polskiej konstrukcji okazał się najlepszy - 

w najkrótszym czasie udało się zebrać 

wszystkie rozsypane monety, podjęto 

decyzję o skierowaniu go do seryjnej pod 

nazwą Mine Detektor Polish Mark 1. 

Wykrywacz nie został opatentowany - 

przekazano go Brytyjczykom 

nieodpłatnie.  

Ta prosta konstrukcja okazała się 

niezwykle skuteczna i była masowo 

wykorzystywana praktycznie na 

wszystkich frontach II wojny światowej, 

oddając jeszcze wiele nieocenionych 

usług alianckim żołnierzom. Co więcej, 

ręczny wykrywacz min, wykonany wg 

pomysłu polskich żołnierzy, był 

wykorzystywany przez armie całego 

świata jeszcze przez dziesiątki lat. 

Brytyjczycy korzystali ze 

zmodernizowanych wersji tego 

urządzenia aż do 1995 roku ! 

Amerykanie mają taki paskudny żart o 

Polakach, który brzmi mniej więcej tak: 

„W jaki sposób Polak wykrywa minę ? – 

Tupiąc”. Bardzo śmieszne, prawda ? 

Ciekawe, ilu amerykańskich żołnierzy 

podczas II wojny światowej uniknęło 

rozerwania przez niemieckie miny dzięki 

polskiemu wynalazkowi ? 

A o Józefie Hofmannie ktoś słyszał ? Ten 

wybitny pianista i kompozytor, uczeń 

Antona Rubinsteina (nie mylić z 

Arturem!),  wymieniany jest w 

niektórych almanachach i encyklopediach 

ze względu na swą działalność 

artystyczną. Ale o tym, że zasłynął m.in. 

wynalezieniem: wycieraczek szyb 

samochodowych, podwyższanego stołka 

do fortepianu, pneumatycznych 

amortyzatorów samochodowych, zegara 

elektrycznego, maszynki elektrycznej do 

gotowania, spinacza biurowego oraz 

szeregu rozwiązań konstrukcyjnych w 

fortepianach – mało kto wie. 

Rudolf Stefan Weigl był tyle razy 

nominowany do medycznej Nagrody 

Nobla, że musiało to już być nudne. Jego 

kandydaturę zgłaszano w 1930, 1931, 

1932, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938 i 1939 

roku. Po wojnie polski rząd 

komunistyczny wycofał poparcie dla 

Weigla w wyniku nieprawdziwych 

oskarżeń o kolaborację z hitlerowcami. A 

co zrobił ? Ano „nic wielkiego”, wynalazł 

„tylko” szczepionkę na tyfus plamisty, 

która uratowała życie milionom istnień 

ludzkich. Wiedzieliście o tym ? 

A czy ktoś wie, kto to był Jan Józef 

Baranowski ? Może tylko „gapowicze”?... 

Człowiekowi temu zawdzięczamy bowiem 

semafor, czyli automatyczny system 

sygnalizacji kolejowej i… kasownik do 

biletów. 

* 

Najbardziej rozpoznawalni Polacy na 

świecie to papież Jan Paweł II oraz Lech 

Wałęsa. Świat zna również Fryderyka 

Chopina i Marię Skłodowską-Curie, 

chociaż nie wszyscy uważają ich za 

Polaków. Podobnie, jak Mikołaja 

Kopernika. Tymczasem na kartach naszej 

bogatej historii zapisało się złotymi 

zgłoskami wielu innych wybitnych, choć z 

różnych powodów zapomnianych w 

ojczyźnie rodaków. Żyli i pracowali na 

chwałę ludzkości w dalekich, obcych 

krajach, najczęściej z powodu zesłania lub 

przymusowej popowstaniowej lub 

powojennej emigracji. Część z nich, mimo 

niewątpliwych zasług dla świata, znana 

jest w naszym kraju tylko nielicznym 

zainteresowanym. 

Obok Irlandii i Sycylii, ziemie polskie 

Ciąg dalszy na stronie 17 

Co Polacy dali Światu 
Przedstawiamy dzisiaj wprowadzenie autorów trzytomowego dzieła „Co Polska i 

Polacy dali światu”, którego pierwszy tom ukazał się nakładem wydawnictwa 

Fronda. W dalszych numerach naszego pisma będziemy prezentowali wybrane 

postaci, omawiane przez Teresę Kowalik i Przemysława Słowińskiego. Dla naszych 

potrzeb skróciliśmy tytuł do: „Co Polacy dali światu”. 
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mają nieproporcjonalnie duży udział w 

zasilaniu szeregów europejskiej 

emigracji. Powikłane i tragiczne dzieje 

naszego narodu sprawiły, że za granicą 

mieszka niemal jedna trzecia ogółu 

etnicznych Polaków. Ilość polskiej 

diaspory oblicza się obecnie na 12–15 

milionów 

Emigrację można podzielić na dwie 

główne kategorie: polityczną i 

ekonomiczną. Jest wprawdzie jeszcze i 

trzecia kategoria, obejmująca milionowe 

rzesze Polaków, ale tych, których 

wysadzano z sań czy kibitek w tajgach 

Syberii, bądź z bydlęcych wagonów 

gdzieś wśród suchych stepów 

Kazachstanu – trudno nazwać 

emigrantami. Trudno określić tą nazwą 

również tych, którzy pewnego pięknego 

dnia obudzili się we własnym łóżku, we 

własnym domu i z przerażeniem 

dowiedzieli się, że to łóżko i ten dom nie 

znajdują się już w Polsce, lecz w kraju 

nazywanym Związek Socjalistycznych 

Republik Radzieckich. 

Bieda, przegrane wojny i powstania, 

powodowały exodus wciąż nowych i 

nowych pokoleń buntowniczych 

patriotów, którzy gdzieś tam w dalekich 

krajach, „przy stołach współczucia 

nurzali się w winie i obcym śpiewali o 

tej, co nie zginie”. Następnie był rok 

1956, potem 1968, i ponownie liczne 

grupy Polaków rozjeżdżały się po 

wszystkich kontynentach szukając tam 

wolności i chleba. Kolejną Wielką 

Emigrację sprokurowali dwaj wybitni 

demokraci, generałowie Jaruzelski i 

Kiszczak, wypędzając z Polski po 1981 

roku ponad milion obywateli, 

zapełniających obozy przejściowe w 

Traiskirchen w Austrii, Friedland w RFN 

czy Latina we Włoszech. 

Dawniej wyjeżdżali ci, którym żołądek 

przyrastał z głodu do kręgosłupa, a w 

ostatnich latach – obywatele chcący za 

wszelką cenę polepszyć swój 

ekonomiczny status. Biednych już nie 

było stać na to, aby wyjechać. Po wejściu 

Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 

roku) najwięcej rodaków ruszyło na 

Wyspy Brytyjskie. Milion, czy sześćset 

tysięcy? Nikt dokładnie nie wie. Pewne 

jest natomiast, że największą zmianę 

demograficzną i kulturową przynieśliśmy 

do czteromilionowej Irlandii. Jest nas tam 

oficjalnie co najmniej 150 tysięcy. 

Niektóre skutki tej emigracji widać gołym 

okiem: zmniejszenie się bezrobocia, czy 

wręcz brak rąk do pracy w wielu 

dziedzinach gospodarki. Inne zobaczymy 

za parę lat. Opustoszałe wsie, starzejące 

się szybko miasta, niska aktywność 

gospodarcza i społeczna, rodzinne rozłąki 

zmieniające się w rodzinne tragedie, 

spadający przyrost naturalny. No cóż, Ubi 

bene, ibi patria (1) -  jak powiadają 

wyjeżdżający. Gdzie dobrze tam ojczyzna.  

Jest rzeczą naturalną – i wysoce dla 

naszego kraju szkodliwą, – że wśród 

emigrantów znajdował się duży procent 

ludzi wybitnych, wykształconych, 

utalentowanych i aktywnych, którzy swój 

rozum i zdolności musieli sprzedawać 

obcym. Nie ma na ziemskim globie 

miejsca – jak egzotycznie by ono nie 

brzmiało: Barbados, Seszele, Madagaskar 

czy Gwadelupa – gdzie nie mieszkaliby 

Polacy. Jerozolima jest jednym z wielu 

miast na świecie, gdzie przybysz mówiący 

po polsku nie musi się obawiać, że nie 

odnajdzie drogi. Wielkie skupiska Polonii 

znajdują się w Kanadzie (Montreal, 

Quebec oraz prowincje: Ontario, Manitoba 

i Kolumbia Brytyjska), Brazylii 

(prowincje: Parana, Santa Catarina i Rio 

Grande do Sul), Australii (Sydney, 

Melbourne, Canberra, Brisbane), Rosji – 

gdzie los setek tysięcy polskiej ludności 

cywilnej deportowanej w latach 1939–

1940 oraz dziesiątków tysięcy żołnierzy 

Armii Krajowej uwięzionych w latach 

1944–1946 – wciąż jeszcze nie jest 

dokładnie znany. 

W Europie emigracja jest najliczniejsza 

we Francji, Belgii, Niemczech i na 

Wyspach Brytyjskich. Sporo Polaków 

zamieszkuje również Italię, Szwajcarię i 

Holandię. Dużą grupę tworzą pozostałości 

polskiej i spolonizowanej ludności, która 

od wieków zamieszkiwała Litwę, Białoruś 

i Ukrainę. 

* 

W Mongolii i dla Mongolii zasłużył się 

Józef Kowalewski (1801–1878), 

językoznawca, orientalista, filomata, który 

zajmował się językiem, literaturą, historią 

i etnografią ludów mongolskich. Czy kto 

kiedy o nim słyszał ? W 1833 roku został 

profesorem adiunktem pierwszej w 

Europie Katedry Filologii Mongolskiej na 

Uniwersytecie w Kazaniu. W roku 1834 

mianowano go profesorem 

nadzwyczajnym, a w 1837 profesorem 

zwyczajnym Uniwersytetu w Kazaniu. 

Trzykrotnie powierzano mu stanowisko 

dziekana Wydziału Filologicznego na 

czteroletnie kadencje. W latach 1855–

1860 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu 

w Kazaniu. 

Polacy działali również w Chinach i 

Japonii. W XVII wieku zasłużył się w 

Chinach wnuk przybyłego z Węgier wraz 

ze Stefanem Batorym Jerzego Boima, syn 

Pawła Jerzego Boima, lekarza Zygmunta 

III Wazy Michał Boym (1612/1614–

1659). Orientalista, jezuita, misjonarz, 

przyrodnik, kartograf, jeden z pierwszych 

sinologów na świecie, propagator 

chińskiej medycyny, poseł cesarza Yongli, 

którego zresztą Boym ochrzcił.  

W 1655 roku, po długiej podróży, uzyskał 

przychylność papieża Aleksandra VII dla 

dynastii Ming. W 1656 roku wyruszył w 

podróż powrotną z Chin, jednak nie udało 

mu się wypełnić swej misji. W 1659 roku 

zmarł w chińskiej prowincji Kuangsi w 

nieznanym miejscu. Sporządził rysunki 

flory i fauny Mozambiku i atlas Chin. 

Uzmysłowił współczesnym wielkość i 

położenie Chin, zaznaczył na mapach Mur 

Chiński, Koreę przedstawił jako półwysep. 

Jego mapy zdobione były ilustracjami 

pokazującymi chińską florę, faunę, 

architekturę i sceny z życia Chin. Stworzył 

dzieło, w którym opisuje chińską 

medycynę.  

Natomiast lekarz okulista pediatra Wacław 

Szuniewicz (1892–1963), misjonarz ze 

Zgromadzenia Świętego Wincentego á 

Paulo, stworzył w Xingtai początkowo 

szpital okulistyczny na 19 łóżek, który 
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stale powiększał, i otworzył 18 przychodni 

położonych w pobliżu Xingtai. 

Szuniewicz przeprowadzał wówczas 35 

operacji okulistycznych dziennie. 

Wkrótce został mianowany dyrektorem 

generalnym wszystkich szpitali 

katolickich w północnych Chinach. 

Nazywano go „człowiekiem ze srebrną 

brodą”. Znał biegle 7 języków. W 

istniejącym do dziś i znacznie 

rozbudowanym szpitalu w Xingtai, 

otwarto muzeum poświęcone doktorowi 

Wacławowi Szuniewiczowi, a przed 

szpitalem postawiono jego pomnik. 

Misjonarz, franciszkanin Władysław 

Żebrowski (ok. 1898–1982), którego 

dokonania od 2002 roku upowszechnia 

Muzeum Brata Zenona w Czarni i jego 

filia w Kadzidle, spędził w Japonii ponad 

50 lat, niosąc pomoc sierotom, kalekom i 

ofiarom wojny. Odwiedzali go m.in. 

cesarz Japonii Hirohito oraz w 1981 roku 

papież Jan Paweł II. Cieszył się 

ogromnym zaufaniem i szacunkiem 

Japończyków. W 1969 roku został 

odznaczony przez cesarza Orderem 

Skarbu Świętego IV klasy, a w 1979 roku 

u podnóża góry Fudżi wzniesiono jego 

pomnik autorstwa Adolfa Ryszki i 

Togashi Hajime. Ktoś napisał o nim: 

„Dziwny to był człowiek: zdolny 

fachowiec, ale mało rzeczy umiał robić 

naprawdę dobrze; nie skończył właściwie 

żadnej szkoły, a jednak budził podziw 

wykształconych i mądrych ludzi; był tylko 

braciszkiem w zakonie, lecz znali go 

papieże, kardynałowie i biskupi; choć 

mieszkał w Japonii jako przeciętny 

cudzoziemiec, rozmawiali z nim najwyżsi 

dostojnicy państwowi”. 

Bogaty przedsiębiorca Henryk Groppler 

(1822–1887), był przez matkę ciotecznym 

bratem Jana Matejki. W czasie powstania 

styczniowego jako emisariusz Rządu 

Narodowego był w Odessie, a później 

zbierał fundusze na potrzeby powstania. 

Należał do spółki wielkiego 

przedsiębiorstwa kopalń marmurów, gipsu 

i boracytu w Azji Mniejszej, na 

południowym brzegu morza Marmara. 

Dzięki dobrym kontaktom z rządem 

tureckim pozyskał koncesję na tereny 

górnicze w Turcji. Eksportowano stamtąd 

marmury, gips, a następnie boracyt - 

materiał cenny, używany w hutach szkła. 

Dorobił się m.in. na boracycie wielkiego 

majątku, był właścicielem dziewięciu 

okrętów. Dom państwa Gropplerów w 

Konstantynopolu, w dzielnicy Bebek, 

nazywany był Ambasadą Polski, stanowił 

centrum emigracji polskiej w Turcji; gościł 

on licznych słynnych Polaków, m.in. 

Adama Mickiewicza, Jana Matejkę i 

Henryka Sienkiewicza. 

Inżynier Władysław Turowicz (1908–1980), 

generał Pakistańskich Sił Powietrznych i ich 

współtwórca, choć w Polsce od niemal 

nieznany, w 180-milionowym Pakistanie 

uchodzi za bohatera narodowego. Za wkład 

w rozwój pakistańskiego lotnictwa i 

programu rakietowych pocisków 

balistycznych otrzymał wiele odznaczeń, 

m.in. ordery: Sitara i Pakistan (Gwiazdę 

Pakistanu, 1965), Tamgha i Pakistan (Medal 

Pakistanu, 1967), Sitara i Khidmat 

(Gwiazdę służby cywilnej, 1967), Sitara e 

Quaid e Azam (Gwiazdę Wielkiego 

Przywódcy, 1971). 14 sierpnia 2006 roku (w 

dniu Święta Niepodległości Pakistanu oraz 

w przeddzień Dnia Wojska Polskiego) 

odsłonięto jego pomnik w sali głównej 

Muzeum Pakistańskich Sił Powietrznych w 

Karaczi. Inny pomnik stoi w Lahore, drugim 

po Karaczi mieście kraju. 

Co prawda to nie Polacy nie odkryli grafen 

(zrobili to Andriej Gejm i Konstantin 

Nowosiołow za co otrzymali w 2010 roku 

Nagrodę Nobla), ale to jednak nasi rodacy z 

Instytutu Technologii Materiałów 

Elektronicznych oraz Wydziału Fizyki 

Uniwersytetu Warszawskiego opracowali 

najdoskonalszą metodę jego produkcji.  

Lampy fluorescencyjne, czyli świetlówki, 

obecne chyba w każdej szkole, zostały 

wynalezione przez wybitnego polskiego 

fizyka Stefana Pieńkowskiego (1883 - 

1953). Świetlówki wytwarzają znacznie 

mniej ciepła od standardowych żarówek, a 

także dłużej mogą pracować i mają wyższą 

skuteczność świetlną. Peryskop odwracalny 

pozwalający na obserwację 3600 pola 

widzenia bez odwracania głowy został 

wymyślony przez polskiego 

inżyniera Rudolfa Gundlacha, Jego 

wynalazek jest po dzień dzisiejszy 

używany w czołgach i łodziach 

podwodnych. 

Wojciech Świętosławski (1881–1968) to 

kolejny niedoszły polski noblista z 

dziedziny chemii. Jego praca 

magisterska, w której wyłożył teorię 

budowy związków dwuazowych i 

oksymów, była tak dobra, że przyjęto ją 

jako doktorat. 

Po odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości w 1918 roku porzucił 

laboratorium w Moskwie i wrócił do 

kraju. Pracował na Politechnice 

Warszawskiej, poświęcając się 

kalorymetrii – badaniu technik pomiaru 

ciepła powstającego w wyniku reakcji 

chemicznych i różnych procesów 

fizycznych. Świętosławski skonstruował 

urządzenia pomiarowe, które 

umożliwiły między innymi wyznaczenie 

dotychczas niemierzalnych wartości 

ciepła promieniowania blendy uranowej, 

ciepła absorpcji promieni przenikliwych 

i ciepła hydratacji cementów. 

Polski chemik wynalazł też kriometr –

 przyrząd do bardzo dokładnego 

określenia temperatury topnienia i 

krzepnięcia roztworów oraz określania 

stopnia czystości substancji. Dzięki 

niemu koszt takich badań spadł z około 

pięćdziesięciu tysięcy dolarów do 

dziesięciu. Piętnaście osób zgłosiło go 

do Nagrody Nobla. Był nominowany w 

1936, 1950, 1957, 1958, 1960 i w 1962 

roku… 

Ta  książka w dalszej swej treści 

przypomina o jeszcze kilkuset innych 

Polakach (i Polkach), którzy zasłużyli 

się dla świata. O rodakach, o których 

obcy niejednokrotnie bardziej pamiętają 

niż swoi. Często zresztą nie dzieje się to 

przypadkiem… 

* 

Pedagogika wstydu – to sformułowanie 

robi w ostatnich latach wielką karierę. 

„Samobiczowanie jest naturalnie 
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integralną częścią tzw. pedagogiki wstydu 

– pisze profesor Marek Jan Chodakiewicz, 

polonijny historyk amerykański, profesor 

w The Institute of World Politics w 

Waszyngtonie. - Samobiczowanie inicjują 

kręgi niemające wiele wspólnego z 

tradycją polską, a wręcz tej tradycji 

nienawidzące. Są to osoby zwykle 

wywodzące się z innych tradycji, 

szczególnie zjadliwej sekularnej, które 

starają się w taki sposób 

przetransformować esencję polskości, aby 

pozbawić ją twardego jądra 

jednoznaczności: historii i 

chrześcijaństwa. W ambiwalentnych 

klimatach mogą poruszać się łatwiej ze 

swoją innością. Wręcz można tę 

mniejszościową inność kultywować, 

żądając jednocześnie od grupy 

większościowej, aby rozmyła swe dumne 

jestestwo, samoświadomość w 

relatywizmie. 

Do spadkobierców wątków 

mniejszościowych dołączają się rozmaici 

liberalni masochiści i użyteczni idioci. Ci 

drudzy chcą pasować i być modni. 

Małpują, cokolwiek chwali «opinia 

publiczna», szczególnie za granicą. 

Wydaje im się, że są paragonami cnoty, 

stąpają trzy kroki przed lokomotywą 

postępu. Z pogardą patrzą się na polski 

moherowy «ciemnogród» i «zaścianek». 

W rzeczywistości nie są w stanie 

wygenerować żadnej oryginalnej myśli. 

Kopiują odgórnie aprobowane stereotypy. 

Liberalni masochiści mylą krytykę 

naukową z terapią psychiatryczną, która – 

zamiast spowiedzi – ma w końcu 

wyzwolić pacjenta z poczucia winy przez 

ujawnienie rzekomych czy prawdziwych 

problemów indywidualnych i przez 

zrzucenie ich na kolektyw: naród i 

społeczeństwo. W ten sposób liberał staje 

się w swoim mniemaniu jedynym 

sprawiedliwym, ale o Polakach mówi 

(podświadomie myśląc o sobie): «jacy to 

jesteśmy podli». W ten sposób – 

perwersyjnie – jak wszyscy są «podli», to 

nikt nie jest «podły». Wina jest bowiem 

indywidualna. 

Postawy powyższe są właściwie 

dostrzegalne wszędzie (…).  

Dlaczego pewne środowiska forsują teorię 

o «polskim antysemityzmie» czy 

«rasizmie»? Komu zależy na budowaniu 

tej «pedagogiki wstydu»? Jak sytuacja 

przedstawia się w rzeczywistości - «polski 

antysemityzm» czy raczej «antypolonizm 

środowiska lewicowo-liberalnego w 

Polsce», a może jeszcze coś innego ? 

Pedagogika wstydu to świetna pała na 

odradzającą się polską dumę. Służy więc 

opóźnianiu emancypacji z post-

komunizmu. A jednocześnie mamy do 

czynienia z dwoma zjawiskami: 

antyżydowskością i antypolonizmem. 

Lewica nie lubi raczej nacjonalizmu, bo to 

jest mobilizacja Polaków za pomocą haseł 

pozytywnych solidarności narodowej. Lubi 

natomiast walkę klas, płci czy orientacji 

seksualnych. Mobilizacja i integracja 

Polaków im nie pasuje. Dlatego lewica 

stara się, aby polskość była jak najmniej 

atrakcyjna. Najbardziej można ją zohydzić 

podłączając pod straszliwy Holocaust. I 

jednocześnie lewica może wtedy za 

eksterminacją Żydów pochować swoje 

własne zbrodnie pod czerwonym 

sztandarem: setki milionów trupów ofiar 

pedagogizmu. Stąd imperatyw pedagogiki 

wstydu”. 

Niektórzy, jak na przykład były zastępca 

redaktora naczelnego „Rzeczypospolitej 

Michał Szułdrzyński widzą ten problem 

zgoła inaczej: 

„Zdaniem komentatorów, głównie 

prawicowych, po 1989 r. zapanowała moda 

na to, by przekonywać Polaków, że 

powinni się swej historii wstydzić, obalać 

kolejne mity i pomniki, zamiast budować 

narodową dumę. Po części to diagnoza 

trafna, ale ma pewien istotny mankament. 

Przede wszystkim w zachodnim świecie 

dominuje od kilku dekad myślenie, które 

prof. Marek A. Cichocki nazwał 

posthistorycznym. Polega ono mniej 

więcej na tym, że historię i doświadczenia 

z przeszłości traktuje się jako balast, który 

trzeba zrzucić oraz przezwyciężyć. To 

oczywiście pokłosie oświeceniowej wizji, 

która widzi ludzkie dzieje jako triumfalny 

pochód postępu – od ciemnej przeszłości 

ku chwalebnej przyszłości, w której 

zapanuje wolność, równość i kres 

wszelkich uprzedzeń i zniewolenia. W 

tym sensie pedagogika wstydu nie polega 

na tym, że jej zwolennicy jakoś 

szczególnie Polski i Polaków nie lubią i 

chcą, by wstydzili się za swoją ojczyznę i 

jej przeszłość, lecz raczej na próbie 

zaszczepienia nad Wisłą 

postmodernistycznego myślenia o 

przeszłości. Wbrew twierdzeniom 

prawicowych komentatorów, oni nie 

chcieli obrzydzić nam historii, po prostu 

uważają, że przeszłość trzeba 

przezwyciężyć, by stać się nowoczesnym 

europejskim narodem. Nie chodziło 

jednak o to, że nasza historia jest gorsza 

od czyjejś innej, a raczej o to, że w ogóle 

historia jest czymś niebezpiecznym. 

Dlatego też historyczni postmoderniści w 

USA byli zwolennikami emancypacji 

kolejnych grup, ponieważ mieli 

przekonanie, że przeszłość tego kraju 

oparta była na niewolnictwie, a potem na 

ustawowo zadekretowanym rasizmie. Kto 

nie wierzy, niech przejrzy tzw. czarne 

amerykańskie kino ostatnich lat, którego 

głównym wątkiem jest właśnie 

zawstydzanie Amerykanów za cierpienia, 

które spotkały ich czarnoskórych 

współobywateli w historii kraju. (…) 

Istotnym elementem walki o narodową 

godność, o której często mówi rządząca 

prawica, jest właśnie niedostatek 

narodowej dumy, a nie jej nadmiar. 

Narody, które są naprawdę dumne, nie 

potrzebują karać więzieniem tych, którzy 

uderzają w ich «narodową godność», 

ponieważ wiedzą, że żadną wypowiedzią, 

nawet głupią i kłamliwą, nikt nie jest w 

stanie tej narodowej godności umniejszyć 

(osobna sprawa to zwalczanie fałszywych, 

krzywdzących i moralnie 

stygmatyzujących tez w stylu «polskich 

obozów»). Inaczej ma się sprawa z tymi, 

którzy mają kompleksy niższości. Oni 

muszą non stop trąbić na prawo i lewo o 

swojej wielkości, z niecierpliwością 

wypatrują oznak szacunku, które 

okazywać nam powinni inni, dlatego, że 

właśnie nie do końca wierzą w swoją 

wartość. A im bardziej wątpią, tym 

hałaśliwiej muszą domagać się, by inni 
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tym skarbem radośnie. Dlatego potrzeba 

wyzwolenia się spod presji wspomnianej 

już pedagogiki wstydu, która – jak znowu 

przypomina papież Franciszek – próbuje 

ukazywać Kościół i ludzi wierzących 

jako… ciemnogród. 

(…) W Polsce, ze względu na szczególne 

związki Kościoła z narodem i z polską 

państwowością, pedagogika wstydu 

dotyka zarazem tego co katolickie i tego 

co narodowe. Z jednej strony bowiem to 

katolicyzm ukształtował naszą 

państwowość i narodową tożsamość, z 

drugiej zaś wolność Kościoła katolickiego 

w Polsce zawsze była uwarunkowana 

wolnością narodu. Pedagogika wstydu 

była jednym z narzędzi naszego 

zniewolenia. Tak było od zaborów z 

niewielkim przerwami aż do naszych 

czasów. Mieliśmy się ciągle wstydzić za 

naszych ojców, którzy przehulali I 

Rzeczpospolitą, za przegrane insurekcje, 

za utraconą niepodległość w roku 1939, za 

Powstanie Warszawskie, za Auschwitz, a 

nawet za «Solidarność», wreszcie za 

papieża Polaka i za Kościół. Bo polskość, 

jak nam wmawiały do niedawna rządzące 

nami elity, to «obciach» i 

«nienormalność».(2) 

Dlatego w nowym kontekście trzeba 

spojrzeć w prawdzie na nasze 1050-letnie 

dzieje, których „nie sposób zrozumieć bez 

Chrystusa”. Były w nich momenty 

słabości i potknięcia. Więcej jednak było 

powodów do chwały dla narodu i dla 

Kościoła. Bo to Polska była już w 

średniowieczu ojczyzną praw człowieka i 

potem pierwszej w Europie konstytucji. 

Byliśmy krajem tolerancji, gościnnym dla 

wypędzanych z Zachodu Żydów, dla 

muzułmańskich Tatarów, dla 

wyrzuconych z Czech arian, dla 

starowierów z Rosji i katolików z Prus. 

Daliśmy światu myślicieli, artystów, 

odkrywców i świętych. Kochamy wolność 

nad życie, a równocześnie potrafimy być 

heroicznie wierni danemu słowu i temu, w 

co wierzymy. Kościół w Polsce dał światu 

św. Jana Pawła II, a w nim samą ideę 

Światowych Dni Młodzieży. Stąd również 

wyszła iskra Bożego Miłosierdzia. I tu 

przebiega dzisiaj front obrony naszej 

cywilizacji przeciwko dyktaturze 

relatywizmu. 

Nasza przeszłość i teraźniejszość daje nam 

powody do dumy. Potrzeba jednak 

osobistego nawrócenia, aby to dziedzictwo 

Kościoła i chrześcijańskiego narodu w pełni 

przyjąć za własne. Żeby świadczyć o nim 

autentycznie i szczerze”. 

* 

Do takiej właśnie mentalności nawiązuje (i 

kultywuje ją) jeden z głównych nurtów 

polskiej narracji politycznej. Hasła typu: 

„wybierzmy przyszłość” (radykalnie 

oderwaną od przeszłości), przeciwstawiane 

są uznanym za jałowe sporom o 

zakorzenione w historii wartości, czy raczej 

– według ich nazewnictwa - „wartości”. W 

ten sposób twórcy pedagogiki wstydu 

wspierają wygodną dla postkomunistycznej i 

postkolonialnej elity politykę historyczną: 

politykę totalnej amnezji, oddzieloną grubą 

kreską od przeszłości. Cywilizacyjny awans 

za cenę suwerenności i niepodległości. 

Bardzo wątpliwy zresztą – dodajmy – 

awans.  

„Zedrzeć z Polski »wygodny kostium 

ofiary« - napisał profesor Andrzej Nowak w 

książce Strachy i Lachy – To zadanie 

postawiła sobie za cel najsilniejsza na rynku 

medialnym gazeta. I to ona faktycznie, na tle 

mizerii intelektualnej pozostałych mediów, 

dyktowała ogólny ton sprywatyzowanej w 

ten sposób polityce historycznej w Polsce. 

Pokazać przeszłość polskiej wspólnoty w 

taki sposób, żeby jedyną na ten obraz 

reakcją był wstyd i chęć ucieczki”.  

„Będzie się popierać zepsucie obyczajów, ze 

świętej religii uczyni się straszaka, aby 

obrzydzić ją szlachetnym sercom, podłość 

będzie się nagradzać orderami i zaszczytami, 

lud ogłupiać wódką, szlachtę szlifami i 

stanowiskami, a na głowy tych, co będą 

stawiać opór, wyznaczy się cenę, aby 

rozprawić się z nimi w stosownej chwili”. 

Kto to powiedział ? Nie, nie Jarosław 

Kaczyński, nie ojciec Tadeusz Rydzyk, czy 

inny „oszołom”. Te słowa wyszły spod pióra 

Zygmunta Krasińskiego, i to ponad 180 lat 

temu ! Czy nie brzmią one znajomo ? 

uznali naszą wielkość i wspaniałość. 

Czy rzeczywiście ci, którzy są dumni, 

tak chętnie przedstawiają siebie jako 

ofiarę historii? Paradoksalnie więc 

najwięcej tej nieśmiałości jest właśnie u 

tych, którzy walczą z pedagogiką 

wstydu”. 

Związek Nauczycielstwa Polskiego 

wręcz zaapelował o zaprzestanie 

używania określenia „pedagogika 

wstydu”. Według ZNP „teoria 

pedagogiczna nie zna takiego terminu. 

Jest to pojęcie o charakterze 

propagandowym, które służy 

usprawiedliwianiu negowania części 

wiedzy historycznej”.  

„Wyzwolenie Polaków od pedagogiki 

wstydu należy do najważniejszych 

zadań stojących przed Kościołem w 

Polsce i przed państwem – twierdzi z 

kolei ksiądz Henryk Zieliński, redaktor 

naczelny tygodnika katolickiego 

«Idziemy». - Wzywa do tego abp Marek 

Jędraszewski w naszym wywiadzie 

«Dziesiątka za Polskę». Pod nowymi 

rządami Polska stanęła bowiem w 

centrum nie zawsze życzliwego 

zainteresowania europejskich instytucji i 

mediów. Na więcej przychylności 

możemy liczyć ze strony zwykłych 

ludzi w Europie Zachodniej, 

zmęczonych miałkością tamtejszych elit 

politycznych, skutkami realizowanej 

przez nie polityki multikulti oraz 

brakiem poczucia bezpieczeństwa. 

Polska broniąca swojej racji stanu 

odcina się od głównego nurtu 

nihilistycznych ideologii 

podmywających naszą cywilizację. 

W Polsce, podobnie zresztą jak w USA, 

mamy szansę obalić mit, że 

chrześcijaństwo jest nie do pogodzenia z 

nowoczesnością. Trwające obchody 

1050-lecia Chrztu Polski są 

opatrznościowym przygotowaniem nas 

do takiego świadectwa. Trzeba wrócić 

do chrztu jako źródeł swojej wiary i do 

źródeł wiary narodu, żeby móc się 

dzielić wiarą z innymi. Potrzeba 

również, jak pisał papież Franciszek w 

Evangelii gaudium, świadomości, że 

wiara jest skarbem, żeby móc dzielić się 

Co Polacy dali Światu 
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Znajomo i aktualnie ? 

Lewicowi demistyfikatorzy polskiej historii 

potrafią każdą wygraną obarczyć jakimiś 

masakrami na cywilach lub aktami 

fanatyzmu. Pasja naszych liberalnych elit w 

wykazywaniu ciemnych epizodów polskiej 

historii jest czymś zaiste niespotykanym 

nigdzie indziej. W interpretacji tej bandy 

durniów Armia Krajowa zajmowała się 

głównie mordowaniem Żydów, a żołnierze 

na Westerplatte tchórzliwym robieniem ze 

strachu w portki i konsumpcją napojów 

wyskokowych. Na promocję filmów i 

książek tak właśnie przedstawiających 

polską historię Ministerstwo Kultury i 

Sztuki za rządów Platformy Obywatelskiej 

czy SLD zawsze chętnie sypało groszem.  

W czerwcu 2013 roku TVP zakupiła i 

wyemitowała skrajnie antypolski serial 

Unsere Mutter, unsere Väter (Nasze matki, 

nasi ojcowie), wyprodukowany przez 

niemiecką stację ZDF. Część publicystów, 

na przykład z „Gazety Wyborczej”, 

całkowicie zbagatelizowała jego znaczenie 

twierdząc, że jest on jedynie „kiepski i 

schematyczny”. Inni bełkotali coś o 

„kontrowersyjności”. Przy takim podejściu 

nie ma się więc co dziwić depeszy 

niemieckiej agencji prasowej DPA: „W 

kwestii serialu »Nasze matki, nasi ojcowie« 

polska opinia publiczna pozostaje 

PODZIELONA”.  

„Polska stała się wygodnym kozłem 

ofiarnym na ołtarzu pojednania Niemców z 

Żydami i Rosjanami (...) – napisał Piotr 

Semka na w tygodniku «Do Rzeczy». – 

Należałoby na niemiecki film odpowiedzieć 

własną polityką historyczną i naszymi 

filmami o wojennych losach Polaków. 

Tylko kto ma je kręcić? Polski Instytut 

Sztuki Filmowej, który sfinansował 

Pokłosie”? 

„Jeszcze inną sprawą jest polityka 

polskiego MSZ pod kierownictwem 

Radosława Sikorskiego, która powiela 

często skrajnie antypolskie tezy i 

stereotypy, promując twórczość najbardziej 

ezoterycznych grup parahistorycznych 

zamiast gruntownych opracowań – ubolewa 

historyk Piotr Gontarczyk na łamach tego 

samego czasopisma. – Ręce opadają, gdy 

nawet polskie MSZ prowadzi politykę 

obrzucania błotem własnego kraju i 

dezawuowania naszych dokonań w 

historii. Za to też płacimy wysoką cenę”.  

„Rok 1989 miał być początkiem wyjścia z 

»polskiego piekła«, jak zgrabnie streścił 

mianowany wówczas premier sens naszej 

historii – pisze w książce Strachy i Lachy 

Andrzej Nowak. – Po rozpadzie 

sowieckiego imperium i naszym »wejściu 

do Europy« mieliśmy się już nie martwić 

niczym innym niż przezwyciężaniem 

naszych własnych historycznych grzechów 

i uformowanej przez »złą polską 

przeszłość« nieudolności w procesie 

dostosowania się do zachodnich wzorów 

modernizacji. Mieliśmy zapominać o tym 

wzorze przeszłości, w którego centrum 

była walka o polską wolność i 

niepodległość, - od czasów Chrztu do 

zrywu Solidarności – i oporu przeciw 

»wronie« stanu wojennego. Mieliśmy 

jednak zarazem przypomnieć sobie o tym, 

że chcąc być wolni, chcąc rządzić się sobą 

– rządziliśmy »innymi«, okrutnie, 

bezwzględnie, jak owi Persowie Herodota. 

Mieliśmy zobaczyć wstydliwą 

»podszewkę« polskiej historii. I tylko ją: 

historię Polski jako dzieje nietolerancji, 

dzieje przygotowań do Holocaustu, 

prześladowań mniejszości (ukraińskiej, 

niemieckie, każdej innej), ograniczenia 

swobody jednostki, zacofanie względem 

centrów cywilizacji i kultury. Droga do 

upragnionej modernizacji miała prowadzić 

nie tylko przez wodę zapomnienia o 

nadającej sens trwaniu naszej wspólnoty 

własnej, szczególnej historii, której 

ośrodkiem musi być jakiś powód do dumy, 

do pozytywnej identyfikacji. Teraz 

mieliśmy przejść także przez rzekę 

wstydu. Polska historia jako źródło 

wstydu, z którego leczą nas dopiero rządy 

modernizującej »Polactwo« oświeconej 

elity (...)”.  

Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa 

Edukacji Narodowej w latach rządów PO, 

edukacja polskiej młodzieży miła być 

„przyjazna” (ciekawe komu?), 

„skuteczna” (a jakże), 

„bezpieczna” (przede wszystkim, zapewne 

dla samej ówczesnej władzy), 

„europejska” i „ekologiczna”. W 

żadnym jednak wypadku nie powinna 

być „narodowa”. Poszanowanie tradycji 

czy budzenie dumy z przeszłości nie 

miało być już przedmiotem polityki 

państwa. Polska szkoła miała nie 

zajmować się takimi „bzdetami”, jak 

patriotyczna edukacja.  

Dostosowała się do tego większość 

mediów, z „Gazetą Wyborczą” „TVN-

em” i „Onetem” na czele, które zamiast 

budzić poczucie dumy z przynależności 

narodowej, stawiają na jej destrukcję i 

eksponowanie wstydu. Które 

wyprodukowały tysiące artykułów i 

programów mających przekonać 

Polaków, że nasza narodowa tożsamość 

to nic innego, jak antysemityzm, a 

polska tradycja opiera się na ksenofobii. 

Że wiara to ciemnogród, moralność jest 

frajerstwem, zaś tradycyjna rodzina, 

złożona z tatusia i mamusi – 

anachronizmem. 

Naród polski do wolności urodzony, 

wolności przyuczony, woli przyjść na 

hak ostatni [umrzeć w mękach], niż 

karki swe swobodne, od wielu set laty, 

jarzmu tureckiemu podać” – mówił 

przed wezyrem Stanisław Żórawiński, 

kasztelan bełski, poseł z oblężonego 

przez przeważające siły turecko-

tatarskie Chocimia w 1621 roku. Pan 

kasztelan wyraził w ten sposób przed 

satrapą wartość, której Polska była 

obrończynią – wolność. Oraz – w 

kontekście sytuacji: wojsko polsko-

litewskie w sojuszu z Kozakami broniło 

Chocimia, bramy do Rzeczypospolitej, 

bramy do chrześcijańskiej Europy – 

wskazał na drugą, nie mniej ważną: 

wiarę chrześcijańską. 

„Później był drugi, już bezapelacyjnie 

zwycięski dla nas, Chocim i wiktoria 

wiedeńska – pisze dr Robert Kościelny. 

- A jeszcze później: Cud nad Wisłą. A 

już zupełnie niedawno cudowny rok 

1980. Za każdym razem byliśmy murem 

broniącym Europę przed 

barbarzyństwem cywilizacji śmierci, 

Co Polacy dali Światu 
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kultem niewoli. (…) 

Byliśmy wielcy, kiedy nieśliśmy sąsiadom 

te dwie potężne idee: wiarę i wolność. 

Chrystianizacja Litwy, przeprowadzona w 

duchu nauk głoszonych w Konstancji 

przez księdza Pawła Włodkowica, a nie 

krzyżackiej praxis; władztwo Jagiellonów 

budowane w Europie Środkowo-

Wschodniej: Polska, Litwa, dzisiejsza 

Białoruś, Ukraina, w Czechach i na 

Węgrzech oraz Chorwacji, z 

poszanowaniem praw i jestestwa narodów, 

wynikającym z polskiej myśli i praktyki 

politycznej; Unia z Litwą, na zasadzie 

wolni z wolnymi, równi z równymi; próba 

podobnej unii z Moskwą na początku XVII 

wieku; Akademia Wileńska utworzona 

przez króla Stefana z myślą niesienia 

wiary katolickiej do Skandynawii, a 

kultury łacińskiej na Wschód (łącznie z 

Chinami). 

Za panowania monarchów elekcyjnych: 

Władysława IV oraz Jana III Sobieskiego, 

byliśmy natchnieniem i nadzieją dla 

podbitych przez islam chrześcijańskich 

narodów Bałkanów, w których pamięci 

zapisał się nasz Warneńczyk – syn 

Władysława Jagiełły. Z nadzieją patrzyły 

na nas ludy Europy, gdy w powstaniach 

narodowych, podejmowanych również za 

wolność naszą i waszą, naruszaliśmy 

ówczesną «europejską politykę spójności», 

gwarantowaną przez dyktat mocarstw: 

Rosji, Prus, Austrii. (…) 

Polacy, jak wykazuje historia, mają dane 

im od przodków szlachetne zobowiązanie, 

wiano i drogowskaz na drogę życia, 

szczególnie przydatny w poplątanych 

czasach. Problem jest z przywództwem – 

dopóki barany stoją na czele lwów, 

będziemy widzami kolejnych przedstawień 

z udziałem przewodników 

przeciwstawnych stad – kto kogo bardziej 

spektakularnie wykiwa. Musimy się 

obudzić, zorganizować i wyłonić własne 

przywództwo, które byłoby zdolne podjąć 

zadania najambitniejsze. (…). 

Oczywiście wszelkiej maści Azjaci, 

neobolszewicy, genderyści, krótko 

mówiąc: współcześni bigoci, podniosą 

jazgot, że wariactwo, że mesjanizm, że 

skansen XIX-wieczny, że tandetna i 

pachnie naftaliną, a tu trzeba norm 

europejskich przestrzegać, pani Merkel się 

kłaniać, znać respekt przed Putinem carem, 

bo skończymy jak prezydent Lech 

Kaczyński. 

Niech plotą farmazony dzisiejsi filistrzy, 

którzy nie są w stanie wyjść poza ramy 

swoich-nieswoich myśli-niemyśli. Cóż oni 

mogą dać twórczego światu ? Związki 

homoseksualne ? Radość z ustawienia się ? 

Mamy sobie i naszym braciom do 

zaoferowania dwie wartości: wolność i 

wiarę, czyli ten etos, w którym wszystkie 

na świecie narody czują się najlepiej. 

Mogą się rozwijać. Mogą żyć po swojemu. 

A przecież o zwycięstwo cywilizacji życia 

nam chodzi”. 

Przemysław Słowiński i Teresa Kowalik 

Przypisy: 

(1) Według przekazów mitologicznych 

powyższe słowa miał wyrzec Hermes 

porzucając Olimp i postanawiając 

zamieszkać w Atenach 

(2) „Polskość to nienormalność” – takie 

skojarzenie narzuca mi się z bolesną 

uporczywością, kiedy tylko dotykam tego 

niechcianego tematu. Polskość wywołuje u 

mnie niezmiennie odruch buntu: historia, 

geografia, pech dziejowy i Bóg wie co 

jeszcze wrzuciły na moje barki brzemię, 

którego nie mam specjalnej ochoty 

dźwigać, a zrzucić nie potrafię (nie chcę 

mimo wszystko ?), wypaliły znamię i każą 

je z dumą obnosić. Więc staję się 

nienormalny, wypełniony do granic 

polskością, i tam, gdzie inni mówią 

człowiek, ja mówię Polak; gdzie inni 

mówią kultura, cywilizacja i pieniądz, ja 

krzyczę Bóg, Honor i Ojczyzna (wszystko 

koniecznie dużą literą); kiedy inni budują, 

kochają się i umierają, my walczymy, 

powstajemy i giniemy. I tylko w krótkich 

chwilach przerwy rozważamy nasz 

narodowy etos odrobinę krytyczniej, 

czytamy Brzozowskiego i Gombrowicza, 

stajemy się normalniejsi. Donald Tusk - 

Polak rozłamany, „Znak”, listopad-

grudzień 1987 s. 191.  

Co Polacy dali Światu 
(dokończenie) 
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11 listopada, już po raz 103-ci obchodzimy 

Święto Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości w 1918 roku. Datę tego 

szczególnego dnia obrano na pamiątkę 

przekazania w Warszawie przez Radę 

Regencyjną Józefowi Piłsudskiemu 

zwierzchniej władzy nad wojskiem 

polskim. Było to bez wątpienia doniosłe 

wydarzenie, które dodatkowo zbiegło się z 

oficjalnym zakończeniem wyniszczającej I 

wojny światowej i podpisaniem w lasku 

Compiegne pod Paryżem kapitulacji  

Niemiec. Zaraz po przekazaniu władzy 

wojskowej, Józef Piłsudski—jako Naczelny 

Dowódca Wojsk Polskich—stał się 

tymczasowym zwierzchnikiem 

odrodzonego po 123 latach niewoli 

Państwa Polskiego.  

Warto jednak pamiętać, że niepodległość 

Polski nie „wybuchła” właśnie 11 

listopada. Na jej ogłoszenie złożyła się 

wielka praca narodowa, datująca się od 

schyłku XIX wieku oraz nieprzewidywalne 

w 1914 roku wydarzenia samej wojny. 

Polskie obozy polityczne okresu 

przedwojennego prezentowały różne wizje 

dążeń niepodległościowych. O ile 

środowiska prawicy narodowej upatrywały 

przyszłość Polski w oparciu o państwa 

Ententy (Anglię, Francję, Rosję, a później i 

Stany Zjednoczone), o tyle socjaliści 

związani z Józefem Piłsudskim widzieli 

rozwiązanie kwestii niepodległości w 

sojuszu z monarchią austro-węgierską, 

walczącą u boku Niemiec. W podobnym 

kierunku ciążyli również ludowcy, których 

kolebką działalności politycznej była 

Galicja.  

Wydarzenia okresu wojny wykazały, że 

żadna z orientacji nie „postawiła na 

właściwego konia”, chociaż nie było tutaj 

niczyjej winy. Rewolucja bolszewicka w 

Rosji oraz klęska Niemiec sprawiły, że 

powojenna rzeczywistość mogła się 

rysować tylko w oparciu o realną siłę 

zwycięskich państw zachodnich. 

Popierający początkowo (w ramach 

Ententy) Rosję obóz narodowy Romana 

Dmowskiego oraz związanych z nim 

Ignacego Paderewskiego czy gen. Józefa 

Hallera był bliższy temu celowi niż Józef 

Piłsudski, który był postrzegany na 

Zachodzie jako wódz legionów, 

walczących po stronie wrogich państw 

centralnych.  

Tutaj dochodzimy do najistotniejszej 

sprawy: niebywałej odpowiedzialności 

polityków wszystkich środowisk 

politycznych i ich dojrzałości na drodze do 

wolnej Ojczyzny. Pomimo dzielących ich 

różnic potrafili oni wspólnie pociągnąć ów 

„wóz”, któremu na imię Polska. Na tym 

polegała ich wielkość, przed którą należy 

pochylić czoła. Wydaje się, że wszyscy oni 

zdawali sobie sprawę z prostego faktu, iż w 

obliczu najważniejszego celu: odzyskania 

niepodległości Polski, na bok muszą odejść 

wszelkie różnice partyjne czy nawet osobiste 

animozje.  

Z tego też powodu nie wolno zapominać, że 

odzyskanie przez Polskę niepodległości w 

1918 roku nie było dziełem tylko jednego 

wodza, tylko jednego obozu politycznego. 

Było ono dziełem wspólnym 

najwybitniejszych przywódców, jakimi Bóg 

obdarzył Polskę w początkach XX wieku: 

Romana Dmowskiego, Wojciecha 

Korfantego, Ignacego Paderewskiego, Józefa 

Piłsudskiego, czy wreszcie Wincentego 

Witosa. Celowo przy tym wymieniam ich w 

kolejności alfabetycznej nazwisk.  

Kiedy 10 listopada 1918 roku otoczony 

wielką sławą wódz legionów Józef Piłsudski 

przybył do Warszawy, by następnego dnia 

otrzymać z rąk Rady Regencyjnej 

zwierzchnictwo nad wojskiem polskim, 

istniały już na terenie byłego Królestwa 

Polskiego lokalne ośrodki władzy, by 

wspomnieć chociażby o działającej od 19 

października Rady Narodowej Księstwa 

Cieszyńskiego, od 28 października Polskiej 

Komisji Likwidacyjnej w Krakowie, czy też 

utworzonym w nocy z 6 na 7 listopada w 

Lublinie socjalistycznym Tymczasowym 

Rządzie Ludowym Republiki Polskiej 

Ignacego Daszyńskiego. Dodatkowo, już w 

dniu 7 października Rada Regencyjna 

oficjalnie ogłosiła powstanie niepodległej 

Polski. Wszystkie te ośrodki 

podporządkowały się Józefowi 

Piłsudskiemu, który—jako oficjalny 

zwierzchnik polskich sił zbrojnych—jako 

jedyny dysponował stworzonymi przez 

siebie legionami—zaczątkiem wojska 

polskiego.  

Jednakże ogłoszenie niepodległości wcale 

nie oznaczało jeszcze powstania 

rzeczywistego Państwa Polskiego, któremu 

brakowało przede wszystkim ustalonych w 

pokojowy sposób granic. Nie było ich ani na 

wschodzie, ani na zachodzie, a i częściowo 

na południu (Zaolzie). Same legiony z 

czasów wojny były niewystarczającą siłą do 

egzekucji jakichkolwiek granic, zaś 

rekrutacja do nowo tworzonego wojska—

przy ogromnym zapale i zaangażowaniu się 

Polaków—również wymagała czasu.  

Z wielką pomocą przyszedł Piłsudskiemu 

ruch ludowy pod wodzą Wincentego Witosa. 

Zbudowane przez niego Stronnictwo 

Ludowe, później Polskie Stronnictwo 

Ludowe było od początku kuźnią 

świadomości narodowej wśród chłopów. 

Przypomnijmy sobie, że przez większość 

XIX wieku udział chłopów w jakichkolwiek 

zrywach ograniczał się zwykle do kwestii 

ich wolności osobistej na uprawianej ziemi 

(np. kwestia uwłaszczenia). Wieloletnia 

praca na polu narodowym stronnictwa 

Wincentego Witosa wydała właśnie na 

samym początku niepodległości znakomite 

owoce. Chłopom udzielił się wielki, 

patriotyczny zapał, zaczęli masowo zasilać 

tworzącą się polską armię.  

Jednocześnie działający na Zachodzie 

Komitet Narodowy Polski tworzył w tym 

czasie we Francji Armię Polską znaną pod 

nazwą „Błękitnej Armii” pod dowództwem 

gen. Józefa Hallera z zamiarem przerzucenia 

jej do Polski. Była to świetnie wyszkolona i 

uzbrojona formacja, posiadająca w swoich 

oddziałach pierwszą polską broń pancerną: 

francuskie czołgi Renault. Wstępowali do 

niej Polacy, mieszkający na emigracji: we 

Francji, Anglii USA, Kanadzie czy Brazylii, 

a także polscy uciekinierzy z armii 

niemieckiej oraz austriackiej. Zakończenie 

wojny nie przerwało werbunku i szkolenia i 

już w kwietniu 1919 roku gen. Józef Haller 

zameldował depeszą marszałkowi 

Piłsudskiemu o przybyciu „Błękitnej Armii” 

w granice Polski. Liczyła ona wówczas 100 

tysięcy doskonale wyszkolonych żołnierzy i 

została początkowo przerzucona do Galicji, 

do walki z Ukraińcami, szybko wyzwalając 

ziemię aż do linii rzeki Zbrucz. Następnie 

została przerzucona na Pomorze, gdzie 

oczyszczała z sił niemieckich ziemie, 

przyznane Polsce przez Traktat Wersalski.  

Dokończenie na stronie 24 
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W dniu 27 grudnia 1918 roku do Poznania 

przybył—jako reprezentant Komitetu 

Narodowego Polskiego—słynny polski 

pianista i polityk Ignacy Jan Paderewski. 

Jego przybycie zaowocowało 

natychmiastowym wybuchem Powstania 

Wielkopolskiego, które oczyściło ten 

region Polski z rządów niemieckich i 

ustaliło zachodnią granicę polsko-

niemiecką, w zasadzie zaakceptowaną 

później w traktacie pokojowym.  

Ogłoszenie niepodległości Polski nie tylko 

pozostawiało odrodzony kraj bez granic, 

ale również bez przemysłu. Ziemie 

centralne, przez które niejednokrotnie 

przetaczał się front, były z niego 

ogołocone. Zniszczenia powojenne nie 

rokowały nadziei na szybką jego 

odbudowę, zaś uprzemysłowiony Górny 

Śląsk był ciągle pod władzą niemiecką. 

Nieprzychylnie nastawiony do Polski 

brytyjski premier Lloyd George nie 

dopuszczał myśli, by konferencja wersalska 

rozważała powrót Śląska do Polski, o co 

usilnie zabiegali przedstawiciele polscy: 

Roman Dmowski i Ignacy Paderewski. Ich 

wielkim sukcesem było ustabilizowanie się 

zachodniej granicy w Wielkopolsce, a także 

dostęp do Morza Bałtyckiego. Ta druga 

sprawa była zasługą Ignacego 

Paderewskiego, pod którego wpływem 

ówczesny prezydent USA Woodrow 

Wilson, w sformułowanych celach wojny 

umieścił punkt, który mówił o wolnej 

Polsce z dostępem do morza. Dzięki temu 

zapisowi Polska odzyskała wąski pas 

Pomorza, chociaż bez Gdańska, który 

został określony jako Wolne Miasto.  

Przyszłość Śląska zadecydowała się dzięki 

serii powstań śląskich już po konferencji. 

Pierwsze dwa powstania w 1919 i 1920 

roku miały zasięg lokalny. Kierował nimi 

Alfons Zgrzebniok. Przyniosły jednak 

pewien sukces, którym było z jednej strony 

przeprowadzenie Plebiscytu, z drugiej zaś 

pokazały samym Ślązakom ich siłę liczebną 

jako ludności polskiej. Plebiscyt okazał się 

niekorzystny dla Polski, ale w odpowiedzi 

na nieprawidłowości w działaniu 

przeprowadzającej go Komisji 

Międzysojuszniczej, wybuchło trzecie 

powstanie w roku 1921. Jego dyktatorem 

został Wojciech Korfanty. W wyniku 

dobrze zorganizowanego powstania. 

Zakończyło się ono wielkim sukcesem, a 

konferencja w Genewie w 1922 roku 

oficjalnie przyznała Polsce 1/3 spornego 

terytorium, a więc to, co zdobyli powstańcy. 

Znajdowało się na nim 50% hutnictwa i 76% 

wszystkich kopalń Śląska. Była to zatem 

solidna podstawa przemysłowa odrodzonej 

Polski.  

11 listopada 1918 roku zapoczątkował więc 

proces realnego powstawania Państwa 

Polskiego, który trwał jeszcze prawie 4 lata. 

Najważniejszym wyzwaniem była 

oczywiście wojna polsko-ukraińska oraz 

polsko-bolszewicka na wschodzie. 

Zwycięstwo w tych wojnach uratowało nie 

tylko świeżą państwowość polską ale 

również całą ówczesną Europę przed 

inwazją zbrodniczego systemu bolszewicko-

komunistycznego. Najdłuższa z polskich 

granic—granica wschodnia—stanowiła 

bowiem największe zagrożenie dla Polski. 

Od razu po kapitulacji państw centralnych w 

listopadzie 1918 roku, wycofująca się z 

Ukrainy armia austriacka, pozostawiła w 

rękach nacjonalistów ukraińskich wiele 

uzbrojenia, co spowodowało wojnę polsko-

ukraińską w Galicji wschodniej. 

Jednocześnie rozpoczęło się zajmowanie 

ziem wschodnich odrodzonej 

Rzeczypospolitej przez oddziały polskie z 

zachodu oraz przez żywioł bolszewicki, 

posuwający się ze wschodu pod hasłami 

zniszczenia Polski i wzniecenia rewolucji w 

Europie. Jeśli do tego dodać toczone między 

bolszewikami walki z tzw. 

białogwardyjskimi oddziałami wojskowymi 

Rosji, obraz straszliwego galimatiasu na 

Wschodzie będzie wyraźniejszy.  

Nic dziwnego, że sprawa polskiej granicy 

wschodniej stała się dla całej 

Rzeczypospolitej sprawą pierwszoplanową. 

Pod wodzą marszałka Piłsudskiego 

zjednoczyła ona wszystkie obozy polityczne 

oraz wojskowych dowódców niezależnie od 

ich przekonań. Chodziło o być lub nie być 

Polski.  

Przybyła w granice Państwa Polskiego 

„Błękitna Armia” gen. Józefa Hallera 

szybko—jeszcze w roku 1919—uporała się z 

zagrożeniem ukraińskim, zaś Edward Rydz-

Śmigły zajął 3 stycznia 1920 roku 

historycznie polską twierdzę Dyneburg na 

Łotwie, wchodząc w pierwszy kontakt 

bojowy z nacierającymi na wschód 

bolszewikami. Jednocześnie mianowany 

Naczelnikiem Państwa Polskiego i 

awansowany do stopnia marszałka Józef 

Piłsudski, po zawarciu układu z ukraińskim 

atamanem Semenem Petlurą, wkroczył w 

maju do Kijowa.  

Na całym froncie wschodnim nastąpiło ostre 

starcie z bolszewicką nawałą, które 

spowodowało konieczność skrócenia frontu i 

odwrót wojsk polskich. W zażartych 

walkach bolszewicy podeszli pod Warszawę, 

gdzie rozegrała się jedna z najważniejszych 

bitew w historii Europy, zakończona klęską 

armii bolszewickiej. To jednak już dalszy, 

obszerny temat.  

Zaprezentowanie niejako „w pigułce” 

wydarzeń następnych lat jest tutaj niezwykle 

istotnym dla zrozumienia sytuacji, w jakiej 

znalazła się już 11 listopada odrodzona 

Polska.  

Zresztą warto pamiętać, że i samo 

odzyskanie przez Polskę niepodległości nie 

zostało ustalone przez wiele lat. W 

zależności od politycznych opcji 

preferowano te lub inne daty. Rzeczą 

ciekawą jest, że nawet zwolennicy Józefa 

Piłsudskiego wyznaczyli na datę Święta 

Niepodległości w 1920 roku dzień 14 

listopada, wiążąc obchody tego święta z 

uroczystościami wręczenia mu buławy 

marszałkowskiej w Warszawie. Ostatecznie, 

dopiero w 1937 roku Sejm RP uchwalił 

dzień 11 listopada, a więc datę przekazania 

Józefowi Piłsudskiemu władzy zwierzchniej 

nad wojskiem polskim przez Radę 

Regencyjną, jako oficjalny dzień obchodów 

odzyskania niepodległości przez Polskę, 

ustanawiając ten dzień oficjalnym świętem 

państwowym.  

Święto Niepodległości to nie tylko uczczenie 

kolejnej rocznicy deklaracji niepodległości 

czy stworzenia naczelnego dowództwa armii 

polskiej. To przede wszystkim dzień hołdu i 

pamięci dla wielkiego, łączącego wszystkich 

Polaków, patriotyzmu. Patriotyzmu, 

wznoszącego się nad polityczne podziały i 

różnice. Dali mu przykład najwybitniejsi 

przywódcy polityczni i wojskowi. Ich 

wieloletnia praca narodowa u podstaw 

wydała swoje owoce w 1918 roku, a ich 

wielkość polegała na wspólnocie wysiłków 

dla jednego celu, jakiemu na imię: Polska.  

Roman Skalski 

W rocznicę odzyskania niepodległości 
(dokończenie) 
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Rusofobia Polaków jest słynna na całym 

świecie, co potwierdził sam Michnik 

mówiąc w wywiadzie dla rosyjskiej prasy: 

„Część naszego społeczeństwa jest chora na 

rusofobię. To ludzie z ogrodu 

zoologicznego i szaleńczym kompleksem 

antyrosyjskim". Ale rusofobia ta blednie 

wobec ogromu uprzedzeń antyrosyjskich 

Chopina. 

O stosunku kompozytora do „przyjaciół 

Moskali” świadczą frazy z jego listów:„Jak 

długo nas jeszcze będą mordować. Boże ! 

Ty widzisz i pozwalasz na to !”,„Moskal ma 

być panem świata !!”, „Boże ! możeś Ty 

sam Moskalem ?” 

Сhopin bynajmniej nie był wyjątkiem - w 

społeczeństwie polskim dominowały 

postawy głębokiej niechęci do Rosjan, a 

ówczesnych Polaków niejeden z 

dzisiejszych publicystów mógłby uznać za 

„chorych z nienawiści”. Nienawiść i 

pogarda do Moskali miały uzasadnienie, bo 

jeszcze pamiętano „przywracanie porządku 

konstytucyjnego” znane jako „rzeź Pragi”, a 

już doszły „działania normalizacyjne” 

związane z Powstaniem Listopadowym...   

Wydarzenie opisane przez Norwida w 

słynnym wierszu „Fortepian Chopina” 

rzeczywiście miało miejsce – Rosjanie 

wyrzucili z okna pałacu Zamoyskich 

fortepian, na którym grywał Chopin. Każdy, 

kto próbował przesunąć pianino wie, że do 

wyrzucenia fortepianu z okna potrzebna jest 

wielka motywacja. W dziele zniszczenia 

jednak nigdy nie brakuje motywacji 

rosyjskim siłom porządkowym.  

Młodość Chopina przebiegała w 

dramatycznej i ponurej atmosferze 

podbitego kraju. Czyżby rozpacz, gorycz 

klęski, bunt i niemożność pogodzenia się z 

sytuacją  były niezbędne, aby mógł 

zaistnieć geniusz ? Może bez tych 

traumatycznych przeżyć Chopin byłby tylko 

twórcą wdzięcznych utworów salonowych ? 

W  związku z  Konkursem Chopinowskim 

często pojawiały się sformułowania 

pozornie prawdziwe, jednak redukujące  

zarówno Chopina, jak i konkurs: „Chopin to 

nasz największy kompozytor” (prezydent 

Duda też użył takich słów w 2015 roku). 

Można mówić, że np. Sibelius był 

największym fińskim kompozytorem, czy 

Smetana czeskim, ale Chopin to zjawisko o 

zupełnie innej skali. Jeśli ranking 

kompozytorów miałby jakikolwiek sens, to 

pierwszym byłby Bach ex equo z Chopinem. 

Później długo nic, a potem reszta genialnych 

kompozytorów. Muzyka Chopina to tylko 

ok. 15 godzin, czyli niemal „nic” w 

literaturze muzycznej. Niemniej muzyka ta 

się nie zestarzała i przemawia do nas dziś 

równie silnie, jak 200 lat temu. W czasach, 

gdy powstawała, jej język był bardzo 

awangardowy i nie zawsze akceptowany. 

Znana jest opinia Juliusza Słowackiego, 

który w liście do matki w pełnych pasji 

słowach ostrzegał ją przed „enerwującą 

muzyką” Chopina. Zdaniem poety muzyka 

Chopina ustępuje „szlachetnym frazom 

Ogińskiego”. 

Inne stwierdzenie skażone fałszywą 

skromnością - „Konkurs Chopinowski to 

jedna z najważniejszych imprez tego typu na 

świecie”. Powinno być - „to 

NAJWAŻNIEJSZY konkurs pianistyczny na 

świecie. Twórcą i pomysłodawcą konkursów 

chopinowskich był świetny pianista i 

długoletni pedagog warszawskiej uczelni 

muzycznej prof. Jerzy Żurawlew  (nie 

ulegam fałszywej skromności, więc powiem, 

że profesor oceniał mój recital dyplomowy, a 

nawet wyszedł z sali aby mi pogratulować!).                                                                                     

Ale prof. Żurawlew nie opatentował swojego 

pomysłu, więc konkursów muzycznych 

mamy obecnie na świecie wiele, które 

znacznie się różnią swą rangą, popularnością, 

wysokością nagród i siłą promocji. 

Konkurs Konkursów 

Konkurs Chopinowski to nie tylko najstarszy 

(1927 r.), ale i największy konkurs muzyczny 

świata. Z pewnością nie wysokość nagród 

stanowi o motywacji setek pianistów, którzy 

ubiegają się o możliwość uczestnictwa. 

Dlatego system kwalifikacji jest b. 

skomplikowany – po wstępnej selekcji na 

podstawie nagrań wideo następują eliminacje 

czyli „konkurs na udział w konkursie”.Tak 

więc, by uczestniczyć w ogromnym, 

czteroetapowym konkursie, pianiści musieli 

przejść przez sito dwukrotnych eliminacji i 

dwa razy przyjeżdżać do Polski – często z 

krańca świata. Trudy się opłacają, bo liczni 

pianiści „z najwyższej półki” uzyskali swój 

start do światowej kariery właśnie w Polsce. 

Przez konkurs przewinęła się także rzesza 

liczących się w branży pedagogów, a już sam 

udział w konkursie jest nobilitacją pianisty.  

Ostatni konkurs miał niewiarygodnie wysoki 

poziom, na który niewątpliwie miała wpływ 

pandemia (lockdown sprzyja ćwiczeniu) i 

wynikające z niej odroczenie konkursu o rok. 

Dało to uczestnikom dodatkowy czas na 

przygotowania. Było co najmniej 20 

uczestników, którzy mogli wygrać  

(niektórzy odpadli we wcześniejszych 

etapach), ale szczęście miał tylko jeden. 

Większość uczestników to rutyniarze, z 

których niemal każdy jest już laureatem kilku 

innych konkursów (rekordzistka „zaliczyła” 

nagrody na 40 konkursach!) i ma na swoim 

koncie nagrania płytowe czy debiuty na 

najbardziej prestiżowych estradach świata. 

Wyjątkowo dużo uczestników brało już 

udział w warszawskim konkursie i 

próbowało szczęścia ponownie. To zawsze 

wiąże się z ryzykiem gorszego tym razem 

rezultatu, ale w wypadku aż trzech laureatów 

przyniosło sukces. W tej sytuacji debiutanci i 

„małolaty” mieli mniejsze szanse. A zatem 

zmienił się charakter konkursu, który już 

raczej nie jest miejscem na wyszukiwanie 

młodych talentów, a raczej ugruntowuje i 

potwierdza kariery dojrzałych artystów.  

W pierwszym etapie konkursu, gdzie 

obowiązywało wykonanie etiud, zaskakiwała 

przede wszystkim fenomenalna sprawność 

techniczna WSZYSTKICH pianistów. 

Etiudy Chopina za jego życia uchodziły za 

niewykonalne (choć grał je Fr. Liszt).  Nestor 

polskiej pianistyki prof. Zbigniew 

Drzewiecki twierdził, że najtrudniejsza 

etiuda C-dur nr.1 wymaga 5 lat pracy przed 

pierwszym publicznym wykonaniem. 

Obecnie słyszeliśmy ją wielokrotnie graną w 

zawrotnych tempach, bez śladu zmagań z 

materią (czyżby zawodnicy byli na 

dopingu?). Nasuwa się refleksja, że sztuka 

pianistyczna uczyniła wielki postęp na 

przestrzeni ostatnich lat. Czy rzeczywiście? 

Słyszałem kiedyś w radiu stare, szumiące 

nagranie fenomenalnego pianisty. Okazało 

się, że to  przedwojenny pianista Stanisław 

Szpinalski – laureat II nagrody na pierwszym 

konkursie z 1927 roku. Postęp niewątpliwie 

jest, ale raczej ilościowy niż jakościowy - 

kiedyś pianistów najwyższej rangi było na 

świecie 15, dziś jest 1500. 

Mój przyjaciel z czasów studiów, 

wielokrotny juror - Piotr Paleczny 

powiedział, że wspaniałych wykonań było 

już tak dużo, że teraz od uczestników 

wymaga się czegoś więcej. Dlatego 
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uczestnicy, aby być zauważonymi starali się 

ukazywać swą „osobowość”. Presja, by nie 

narazić się na zarzut „poprawności” czy 

„nijakości”nie pozwalała im grać zwyczajnie. 

Niektórzy „odkrywczo” grali w bardzo 

wolnych tempach, wykonanie innych 

składało się z wycyzelowanych pięknych 

„jingli” z uszczerbkiem dla całości formy. 

Dlaczego np. w pierwszej części koncertu czy 

sonaty drugi temat – liryczny, bywał grany 

wolniej bez muzycznego uzasadnienia ?  

Często pianiści grali fragmenty szybkie w 

tempie najszybszym, w jakim byli w stanie 

zagrać. A ponieważ mogli grać naprawdę 

szybko, cierpiała narracja. Chopin 

precyzyjnie oznaczał tempo; w etiudach 

najszybsze to półnuta = 88. Grając jeszcze 

szybciej można epatować słuchaczy, ale 

ulatują uwadze wspaniałe chopinowskie 

harmonie. Miejsca liryczne za to grywano b. 

wolno i cicho, szukając „klimatów”. 

Niektórzy znajdowali głębię w łącznikach czy 

mniej istotnych frazach. Sztuka interpretacji 

muzycznej jest bardzo podobna do aktorstwa; 

aby coś podkreślić, coś innego trzeba 

„odpuścić”, co przychodziło z trudem wielu 

uczestnikom. Według mnie interpretacje 

niejednokrotnie bywały przerafinowane, a 

agogika (zmiany tempa) nadużywana do 

celów wyrazowych. A Chopin zalecał 

ćwiczenie z metronomem i zawsze podkreślał 

znaczenie prostoty … 

Muzykę Chopina (jak każdą inną genialną 

muzykę) można grać na wiele sposobów - 

słyszeliśmy wykonania różne, jedne 

ekspresyjne na granicy histerii, inne 

szlachetniej wyważone, lecz zawsze piękne.  

Mody wykonawcze się zmieniają. W czasie 

moich studiów (lata 60 -te) grało się 

powściągliwiej i równiej, bo takie były 

tradycje wykonawcze. My studiowaliśmy u 

profesorów, którzy kształcili się u „wnuków” 

uczniów Chopina.  Niedopuszczalna była dziś 

akceptowana maniera z czasów 

Padarewskiego – lewa ręka (bas) 

wyprzedzająca prawą (melodię). Nikt nie 

stosował też efektownych wymachów rąk – 

ale takie są wymogi widowiskowości, a gra 

na estradzie jest rodzajem spektaklu. 

Na XVIII Konkursie Chopinowskim można 

było usłyszeć wykonania zachwycające, 

perfekcyjne, porywające. Czasem słuchając 

miało się pewność, że właśnie gra murowany 

kandydat do pierwszej nagrody. Aż żal było 

tego następnego, który musiał wyjść na 

estradę po takim faworycie. Jednak 

okazywało się, że następny radzi sobie nie 

gorzej. Po czym na estradę wychodził 

kolejny uczestnik, który przebijał obu 

poprzednich... 

Żal było jurorów, którzy mieli 

niewdzięczne zadanie odrzucenia 

niektórych, a potem ustalenia kolejności.  

Niekiedy wręcz czuło się ulgę w komisji, 

gdy  komuś podczas znakomitego występu 

coś „nie wyszło”. Mogli wtedy z czystym 

sumieniem zdecydować: „panu już 

dziękujemy”.  

Widać było rozterki komisji, bo we 

wszystkich etapach dopuszczono więcej 

kandydatów niż zakładano. Więcej też 

przyznano nagród (brawo sponsorzy !). 

Należy zauważyć, że niejeden z jurorów, 

choć to znakomici pianiści, nie byłby w 

stanie zagrać tak błyskotliwie, jak niektórzy 

uczestnicy, nawet w szczycie swoich 

pianistycznych możliwości. 

Zwycięzca tegorocznego konkursu zdobył 

40 tysięcy euro. Jednego możemy być 

pewni – nie zbije fortuny. Zarobki 

pianistów klasy światowej nie pozostają w 

żadnym stosunku do przychodów golfistów, 

tenisistów, piłkarzy czy gwiazd popu. 

Aby utrzymać się na topie, laureat będzie 

musiał codziennie ćwiczyć po kilka godzin. 

Jeden dzień bez kontaktu z instrumentem 

wymagać będzie 2 dni ćwiczeń na dojście 

do poprzedniej formy. Ten zawód wymaga 

wielkiej wytrwałości, dyscypliny, siły 

charakteru. Może dlatego wśród wybitnych 

pianistów nie ma alkoholików ani 

narkomanów. Nie ma też cwaniaków, czy 

krętaczy, bo zawód pianisty wymaga 

szczerości, a przy instrumencie nic się nie 

ukryje – każda niedoskonałość jest 

słyszalna.  

Znakomity skrzypek i pedagog prof. 

Wroński mawiał, że ćwiczenie to nie tyle 

praca nad utworem, co praca nad sobą za 

pomocą utworu. Choć profesjonalistami 

mają szansę zostać tylko ci najbardziej 

uzdolnieni, zmotywowani i kochający 

muzykę, warto się uczyć grać, bo nauka gry 

na takim instrumencie jak fortepian rozwija 

inteligencję (mózg musi „przeprocesować” 

gigabajty informacji w krótkim czasie) i 

niewątpliwie kształtuje charakter. Adept 

pianistyki wdrożony od dzieciństwa do 

systematycznej pracy i obcujący na co 

dzień z Pięknem ma szansę zbliżać się do 

Absolutu i stać się po prostu dobrym 

człowiekiem. U zawodowych pianistów 

konieczność wielogodzinnych ćwiczeń 

niekiedy ogranicza możliwość pozyskiwania 

wiedzy i nie pozwala na szersze poznawanie 

świata. Wskutek czego czasem mają oni 

zawężony ogląd rzeczywistości i jako ludzie 

z natury szlachetni i wrażliwi często naiwnie 

ulegają utopijnym ideologiom. 

Znanym „kawiorowym komunistą” jest 

Mauricio Pollini (zwycięzca konkursu w 

1965 roku). Lewakiem i pacyfistą jest też 

Krystian Zimerman (I nagroda w 1975). 

Podczas koncertu w Los Angeles  wywołał 

konsternację zwracając się do publiczności, 

że nie będzie więcej grać w kraju, którego 

armia chce kontrolować cały świat. 

Jako wzorzec interpretacji Chopina 

pozostanie dla mnie zawsze estetyka Haliny 

Czerny-Stefańskiej (laureatka konkursu  z 

1949), choć nie miałem powodu, by darzyć 

sympatią tę artystkę. Gdy zwrócono się do 

niej, jako przewodniczącej Stowarzyszenia 

Polskich Artystów Muzyków z prośbą o 

interwencję w  mojej sprawie -  pianisty – 

członka SPAM skazanego w 1982 roku na 

wieloletnie więzienie, odparła, że „muzyk 

powinien zajmować się tylko nutkami, a nie 

polityką”. Sama jednak zajmowała się oprócz 

nutek także wspomaganiem Jaruzelskiego w 

ramach „Patriotycznego Ruchu” PRON. 

Wtedy ludzie oceniali działalność Czerny- 

Stefańskiej jednoznacznie – na koncertach 

była „wyklaskiwana” z estrady.                                                                         

W wywiadach TVP Kultura z uczestnikami 

tegorocznego konkursu poznaliśmy ich jako 

sympatycznych, skromnych młodych ludzi, 

bez śladu gwiazdorstwa (choć są gwiazdami). 

Wielu mówiło, że bez względu na rezultat 

konkursu już są szczęśliwi, bo mogli zagrać 

w Warszawie i zobaczyć miejsca, gdzie żył 

uwielbiany Chopin. Sympatyczny Rosjanin 

Nikolay Chozjanow      specjalnie nauczył się 

polskiego, by czytać listy Chopina i 

pogłębiać wiedzę na temat kompozytora. 

Ci wspaniali ludzie nigdy nie będą 

wyznawcami modnego w świecie 

antypolonizmu, a już są i będą w przyszłości 

najlepszymi ambasadorami polskości. 

Jan Martini 
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