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Od redakcji 

 
uż przez pięć lat wpisujemy się w geografię 
wydawniczą Chełma i regionu, podejmując 
dyskurs – jak sądzimy – w ważnych sprawach 

Polski i społeczności lokalnej. Przez ten okres, 
systematycznie, co dwa miesiące, przygotowy-
waliśmy kolejne numery naszego pisma. Podej-
mowana powinność znaczona jest pewnymi ry-
gorami, jest to bezsporne, ale one stawały się 
równocześnie czynnikami mobilizującymi. 
Wszystkie prace redakcyjne wykonywane są 
nieodpłatnie, bez żadnych gratyfikacji finanso-
wych. Zbierane fundusze w całości przezna-
czamy na druk. Jesteśmy wdzięczni wszystkim 
Autorom, niezależnie kim są, początkującymi 
uczniami, czy samodzielnymi pracownikami 
naukowymi, mieszkającymi w Polsce, czy in-
nych krajach, że pozostają otwarci na dotychcza-
sowy rodzaj relacji, przyjmując satysfakcję, jako 
jedyną formę rekompensaty za podejmowany 
wysiłek twórczy. Czym należy tłumaczyć pod-
jęty rodzaj aktywności? Wydaje się, że odpo-
wiedź jest tu prosta, właśnie tak postrzeganą po-
winnością, wobec siebie, przyjmowanego prze-
kazu, społeczności, w której żyjemy. Każdy czło-
wiek, szukający sensu w ziemskim pielgrzymo-
waniu, musi zdecydować się na określony ro-
dzaj wyborów. Ocenę, na ile nasz jest słuszny, 
zasadny, pozostawiamy przede wszystkim 
Stwórcy i historii. Po ludzku przyjmując słu-
chamy różnych głosów. Jeżeli do redakcji 
spływa tyle tekstów, że z reguły nie jesteśmy w 
stanie zamieścić ich w danym numerze, to 
można przypuszczać, że nasza obecność w prze-
strzeni publicznej jest potrzebna. Otrzymujemy 
liczne opinie, od różnych osób i środowisk. One 
utwierdzają nas w potrzebie prowadzenia pod-
jętego wyzwania, dlatego zechcemy kontynuo-
wać je. Jak długo? Tego nie jesteśmy w stanie 
określić, wszak wszystko, co przyjmujemy, wpi-
sane jest w przygodność ludzkiego bytowania. 
Mamy świadomość, że nie zawsze nasz wysiłek 
egzemplifikuje się w takim wyrazie, jaki chcieli-
byśmy uzyskać, ale przecież jest on podejmo-
wany obok innych życiowych zadań, najczęściej 
pracy zawodowej, dla wielu - spośród piszących 
- pracy badawczej. Pomimo różnych trudności 
nie pojawia się myśl o rezygnacji, czy zniechęce-
niu. Okoliczność tę proponujemy przyjąć za 
konstytuującą wydawane pismo.   

Od pierwszego numeru „Powinności…,” 
punktem wyjścia naszych rozważań jest wizja 

świata i człowieka wyłaniająca się z ponadcza-
sowego porządku. Opowiadamy się za warto-
ściami stałymi, z hierarchizowaną strukturą, 
której najwyższe poziomy prowadzą ku Nie-
skończoności. W wymiarze grudnia potrzeba 
tego rodzaju odniesień wzmacniana jest świę-
tami Bożego Narodzenia. Jest to czas szcze-
gólny, znaczony zasadniczym pytaniem, kim 
pozostaje dla nas Ten, Który przychodzi? Owe 
pytanie należy skierować do wszystkich, także 
tych, którzy – niezależnie od powodów – pozo-
stają zamknięci na Jego obecność. Nie jest na-
szym zamiarem kwestionować czyichkolwiek 
wyborów, wszak każdy pozostaje wolnym pod-
miotem, chcemy jedynie zwrócić uwagę na tę 
przestrzeń, która stawia człowieka w kontekście 
wydarzenia z Betlejem sprzed ponad dwóch ty-
sięcy lat. Człowiek od tysiącleci szuka odpowie-
dzi na zasadnicze pytania, dotyczące jego struk-
tury egzystencjalnej, tymczasem wystarczy za-
trzymać się na nauczaniu Syna Bożego, na Jego 
przesłaniu, kierowanym właśnie do każdego z 
żyjących. Przyjmijmy je za rodzaj zaproszenia, 
impulsu do wywołania refleksji i spojrzenia na 
kryteria swoich wyborów. Zapytajmy, na czym 
osadzają istotę naszych duchowych poszuki-
wań? Naturalną potrzebą każdego człowieka 
powinna być troska o rozwój swojego wnętrza, 
czynienia go wrażliwym na te wartości, które 
najpełniej uszlachetniają. Czy bezinteresowna 
otwartość na bliźniego – acz w swojej realności 
niezwykle trudna - nie pozostaje najbardziej doj-
rzałym wyrazem oczekiwanej postawy, wybo-
rów? To przecież do tego sprowadza się chrze-
ścijańska antropologia człowieka. Święta Bo-
żego Narodzenia to nie tylko wpisanie ich w pol-
ską, bogatą tradycję, określoną obrzędowość, w 
rys religijności. To wszystko jest ważne, przema-
wia siłą swojej symboliki, ale powinno kierować 
ku pytaniom podstawowym, a mianowicie od-
czytania relacji wobec Tego, Który nadaje sens. 
Czym bowiem pozostaje życie, jeżeli nie znajdu-
jemy w nim wartości, sensu? W ten okres ra-
chunku sumienia, wadzenia się z samym sobą, 
dokonywania wyborów, ale przede wszystkim 
czasu zawierzenia, odczytywania tajemnicy 
Wcielenia, wprowadzają rozważania Ojca Julio 
Almansa Calero, byłego Sekretarza Generalnego 
ds. Misji, a od niedawna Sekretarza ds. Komuni-
kacji w Kurii Generalnej Karmelitów Bosych w 
Rzymie. Ojciec Julio jest Hiszpanem. Przesłane 

J 
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treści wskazują, że do służby Kościołowi po-
wszechnemu został bardzo dobrze przygoto-
wany. Cieszymy się, że swoim doświadczeniem, 
głębią odczytywania sensu Bożego Narodzenia, 
dzieli się z czytelnikami naszego pisma. Jest to 
świadectwo kolejnego kapłana młodego pokole-
nia (w poprzednim numerze przedkładał je Po-
lak). Przyjmijmy je za znak dobrego przyjęcia 
depozytu wiary, by skutecznie mierzyć się z wy-
zwaniami współczesnego świata. Za tę otwar-
tość serdecznie Ojcu dziękujemy. Dziękujemy 
również Br. Jakubowi Przybylskiemu OCD za 
podjęty trud przekładu na język polski.  

Prof. dr hab. Władysława Bryła akcentuje, 
że Święta Bożego Narodzenia należy przeżywać 
„z pogłębioną świadomością tajemnicy Wciele-
nia i Odkupienia”, ale także z rozumieniem 
związków człowieka z narodem, jego tradycją. 
Przedłożonym ujęciem łączy wymiar Świąt z 
rozważaniami z zakresu historii (poszukiwania 
genealogiczne, historii rodzin). Odwołując się 
do rodowodu Jezusa, przynoszącego nowe 
przymierze, wskazuje zarówno na uniwersa-
lizm, jak i na to, co pozostaje wyrazem doświad-
czenia danego narodu. Za te głębokie rozważa-
nia serdecznie Pani Profesor dziękujemy. Wska-
zują one na ważne treści, także w kontekście 
prowadzonego przez nas dyskursu o patrioty-
zmie.     

To w tej perspektywie Ojciec Profesor 
Szczepan Praśkiewicz OCD, konsultor watykań-
skiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, do-
radca Referatu Spraw Kanonizacyjnych w Kra-
kowskiej Kurii Metropolitalnej, czerpiąc inspira-
cje z encykliki papieża Franciszka Laudato si’, w 
wymiar obowiązku wobec ojczyzny wprowadza 
potrzebę szacunku i troski o ojczystą przyrodę. 
Jest to bardzo ważny aspekt rozważań o prze-
strzeni patriotyzmu. Podjęty przekaz wzmacnia 
pięknem poezji, łącząc tym sferę natury z kul-
turą. Za ten tekst, i za wszystkie poprzednie, za 
każdy przekaz karmelitańskiej formacji, wyra-
żamy Ojcu Profesorowi głęboką wdzięczność. 
Deo gratias.   

Rozważania o patriotyzmie podejmuje p. 
Danuta Siwiec, kresowianka, wołynianka. Czym 
jest polskość, łączona różnymi doświadcze-
niami, odpowiedzialnością, kontekstem kultu-
rowym, siłą wrażeń, zrozumiałej nostalgii, a dzi-
siaj rozmywana pokrętnym relatywizmem? Te 
wszystkie konstatacje wplata Autorka w swój 
tekst, szukając tworzywa budowania relacji z 
polskością Za te wszystkie znaki, znaczone 
także osobistym świadectwem, serdecznie Pani 
Danucie dziękujemy.  

 

Zgodnie z zapowiedzią zamieszczamy 
tekst gen. dr. Jacka Pomiankiewicza, jako część 
II. szerszej refleksji o dziedzictwie św. Zyg-
munta Szczęsnego Felińskiego. W cz. I Autor 
skupił się na postawie świętego, w przedkłada-
nej zaprasza do lektury jego Pamiętników. Po-
wiedzmy wprost, znajomość ich jest jednym z 
podstawowych warunków zrozumienia (pozna-
nia) historii Polski XIX stulecia, a na pewno już 
w odniesieniu do Ziem Zabranych. Jeżeli ktokol-
wiek spośród nas utrzymuje, że zna nasze dzie-
dzictwo, a nie zna tej pozycji, to najnormalniej 
oszukuje siebie i innych. Dziękujemy Panu Jac-
kowi za trud przygotowania jasnego przekazu.    

Prof. dr hab. Piotr Paweł Gach zaprasza do 
rozważań o pedagogice Solidarności. Ten, bar-
dzo ważny, obszar dociekań ciągle pozostaje na-
szym wspólnym zadaniem, przypomina bo-
wiem o stałej żywotności ideałów Solidarności, 
o ich aktualności. Profesor swoje refleksje osa-
dza na nauczaniu św. Jana Pawła II, Jego relacji 
do przestrzeni solidarnościowego dziedzictwa, 
do którego trzeba stale wracać. Na łamach na-
szego pisma konsekwentnie upominamy się o 
depozyt Solidarności, tym razem powinność tą 
kreślimy autorytetem lubelskiego badacza dzie-
jów Związku, pracownika naukowego KUL. Za 
okazywaną otwartość jesteśmy Panu Profeso-
rowi niezmiernie wdzięczni.  

Zbigniew Niderla ostrzega nas, użytkowni-
ków stron internetowych, że przy korzystaniu z 
plików cookies należy zachować rozsądek. Mo-
żemy bowiem ulec presji ciasteczek, a wówczas 
- mniej czy bardziej świadomie - udostępniamy 
swoje dane osobowe, swoją sferę prywatności. 
Oczywiście, trudno jest dzisiaj wyobrazić brak 
kontaktu ze stronami internetowymi. Korzysta-
jąc z nich należy jednak pamiętać o czyhających 
zagrożeniach. Tekst ten należy odbierać w wy-
miarze poznawczym, ukazuje bowiem zjawiska 
z przestrzeni informatycznej, ale także głęboko 
praktycznym, ostrzegającym. Autorowi, za 
przygotowanie tych treści, serdecznie dzięku-
jemy. 

We wrześniu br. ukazała się publikacja 
Chełmskie w okresie przełomu (1989-1991). Doku-
menty, artykuły, informacje, wstęp, wybór, opr. E. 
Wilkowski. Jest to zbiór źródeł, z blisko stu stro-
nicowym wprowadzeniem, komentarzami. 
Przedkładane treści odnoszą się do krótkiego, bo 
niespełna trzyletniego okresu, ale lat zasadni-
czych zmian makrosystemowych i makrostruk-
turalnych, znaczonych przede wszystkim wybi-
janiem się Polski na niepodległość (symbolika 
okładki). Praca ta nie przeszła bez echa. Wyrazem



Grudzień 2015                                              Powinność. Pismo kulturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej 

4 | S t r o n a  

tego jest zamieszczana recenzja (wyraźnie roz-
szerzona) Jerzego Masłowskiego, w latach 1980-
1981 pracownika UMCS, w l. 1990-1991 wiceku-
ratora, a w l. 1991-1994 Kuratora Oświaty i Wy-
chowania w Chełmie, Senatora z ramienia AWS, 
członka Lubelskiej Grupy „Ujawnić Prawdę”. W 
kontekście podjętych konstatacji historycznych 
sytuować należy teksty: o spostrzeżeniach doty-
czących chełmskiego środowiska historycznego, 
zarysowanych nurtach w chełmskiej Solidarno-
ści, podobnie o Władysławie Kuchcie, chełm-
skim twórcy ludowym.  

Jeżeli wkraczamy w obszary dyskursu o pa-
triotyzmie, to najczęściej poprzez odwoływanie 
się czasów minionych. Tymczasem ta forma re-
lacji do tego, co Polskę stanowi, wymaga ogarnia-
nia wydarzeń powstających, rozgrywających się 
na naszych oczach, wszak przyszłą kondycję 
państwa wyznaczają dzisiejsze wybory. Naszą 
wiedzę teoretyczną, talenty naukowe, poetyc-
kie, należy pożytkować także na bieżącą analizę, 
kategoryzację pojawiających się zjawisk. Ten 
zmysł przenikania często nie jest nam obcy, ale 
przyjmujemy postawy asekuracji, zaniechania, 
bojaźni. Z tym tworzywem, z tym rodzajem po-
stawy ma odwagę zmierzyć się Prof. dr hab. Jan 
Fiedurek. Tworzone in statu nascendi fraszki są 
wyrazem głębokiej troski Autora o przejrzystość 
aktualnych struktur Polski. Mamy świadomość, 
że swoją trafnością diagnozy mogą niektórych 

razić, ale taka jest ich rola, takie zadanie twórcy. 
Za przedkładane świadectwo dziękujemy Panu 
Profesorowi. Serdeczne dzięki składamy także 
za tekst o równowadze wodno-elektrolitowej w 
organizmie człowieka, przyjmując pewne 
uproszczenie, o roli wody w organizmie czło-
wieka. Nadarza się świetna okazja, aby naszą 
wiedzę, o tym pozornie prostym problemie, 
uporządkować, usystematyzować.    

Kolejny raz podkreślamy, że chełmskiemu 
środowisku potrzebny jest poważny dyskurs o 
naszej kondycji intelektualnej, formacyjnej. Nie-
uchronnie musimy przecież zwrócić się ku wy-
miarom antropologicznym, z ich zasadniczymi 
pytaniami egzystencjalnymi. Z nich wyłaniają 
się obszary pytań o hierarchię wartości, wskazu-
jących na naszą tożsamość. Pochodną powyż-
szego są wybory w zakresie kultury, a one prze-
sądzają o tym, kim pozostajemy, w rozumieniu 
osoby ludzkiej. Ważnym jej segmentem pozo-
staje wymiar narodowy, jako komponent życia 
w wspólnocie, a taką jest przecież naród. Upo-
minamy się zatem o zasady podstawowe, nie ce-
lem budowania konstrukcji teoretycznych, a 
konkretyzujących kondycję naszego ducha, a 
przez to oblicze ziemskiej ojczyzny.    

 
Eugeniusz Wilkowski 

- redaktor odpowiedzialny 

 
Sens Bożego Narodzenia 

 
 
 

o. Julio Almansa Calero OCD  

 
ematy bardzo codzienne są najtrudniej-
sze. Ideałem więc powinno być pozosta-
nie jednocześnie i prostym i oryginalnym. 

Prostym nie da się być, gdy rozważa się wielką 
tajemnicę Wcielenia (bramę wszystkich tajem-
nic), ani nie jest tak oczywiste bycie oryginalnym 
po tylu wiekach jej świętowania. Pomimo tego, 
postaram się spojrzeć na tę Tajemnicę, którą ce-
lebrujemy w Boże Narodzenie, najpierw w klu-
czu biblijnym, potem zobaczymy jej konotację 
socjologiczną, by w końcu zastanowić się, do 
tego, co jej celebrowanie powinno wnieść w na-
sze życie duchowe.  

 
Klucz biblijny 

W Boże Narodzenie świętujemy Wcielenie, 
narodzenie Jezusa, Syna Bożego w pośrodku na-
szej historii. Poczęty w łonie Dziewicy Maryi 

przez działanie i łaskę Ducha Świętego, stał się 
człowiekiem w tamtą noc, aby pokazać światu 
miłość i uniżenie się Boga, który, „tak umiłował 
świat, że posłał swego Syna, aby go zbawił”. Stał 
się jednym z nas i swoim narodzeniem dał nowy 
sens naszemu życiu.  

W Ewangeliach uwidacznia się ubóstwo, 
ukrycie i niemalże nędza, w której narodził się 
Jezus. Nie znaleźli bowiem miejsca w gospodzie 
i dlatego narodził się On w stajni; uwidacznia się 
w tym również paradoks socjalny w momencie 
odkrycia tajemnicy, której bał się wielki Herod, 
a którą adorowali pasterze w tamtą jedyną noc 
narodzenia Syna Bożego.  

I staje nam przed oczami fakt – szczególnie 
w momencie adorowania przez Magów, że to 
bezbronne Dziecko jest królem (dlatego Mel-
chior ofiaruje mu złoto), jest prawdziwym czło-
wiekiem i przejdzie tę samą co każdy człowiek 
drogę, aż po zejście w ciemności grobu (dlatego 
Baltazar ofiaruje mu mirrę na pogrzeb) i jest 
prawdziwym Bogiem (dlatego Kacper ofiaruje 

T 
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mu kadzidło) i zasługuje na bycie adorowanym, 
jako Bóg, Syn Najwyższego.  

To wszystko dzieje się w „noc ciemną” dla 
wielkich tego świata, i noc „jaśniejącą” dla 
„mężczyzn i kobiet dobrej woli”, dla biednych, 
prostych, „ubogich Pana”, tych, którzy od tak 
długiego czasu oczekiwali Zbawiciela, „którym 
jest Mesjasz Pan”. 

 

 
 

Peter Paul Rubens, Pokłon trzech króli, 1624 
 

Konotacje socjologiczne 

Nie powiemy nic nowego, stwierdzając, że 
w gdy zbliża się Boże Narodzenie reklamy bom-
bardują nas zachętami do kupowania wszel-
kiego rodzaju rzeczy: najlepszych dekoracji dla 
domów, najelegantszych kostiumów na różne 
przyjęcia, najtrafniejszych prezentów dla na-
szych dzieci, doprowadzając do przekształcenia 
tych dni jedynie w „konsumistyczne święto”, 
tak jakby Boże Narodzenie było świętem roz-
rzutności. Ostatecznie, koncentrujemy się na 
niekończących się zakupach, które wydają nam 
się konieczne, aby wszystko było doskonałe. 
Mówiąc prosto, przekształcamy się w kompul-
sywnych nabywców i to tylko dlatego, że jest 
Boże Narodzenie. To największe święto naszej 
wiary przekształca się czasami w wydarzenie, w 
którym współzawodniczą przepych i dostatek, 
okazja do osobistego blasku i demonstracja sta-
tusu socjalnego. 

To prawda, że Boże Narodzenie powinno 
być manifestacją radości. Jej źródłem nie jest jed-
nak mnogość posiłków, słodyczy, alkoholu; 
przeciwnie, to wszystko może doprowadzić nas 

do zapomnienia, co Boże Narodzenie oznacza i 
staje się szkodliwe tak dla ciała, jak i dla ducha. 
Źródłem bożonarodzeniowej radości powinien 
być fakt przyjścia Boga na ziemię!  Jeśli o tym za-
pomnimy, doprowadzimy do spoganizowania 
bądź odwartościowania z prawdziwego religij-
nego sensu tę Błogosławioną Noc i Dzień Naro-
dzenia Pana. I biada nam, jeśli nie zastanowimy 
się chociażby przez chwilę, co takiego świętu-
jemy.  

Pozytywną stroną, i to możemy powiedzieć 
tak o wierzących, jak i o niewierzących, jest to, 
że chociaż nie przez bezpośrednie odniesienie 
do Boga, w tych dniach wielu ludzi szuka blisko-
ści z ukochanymi i objawia uczucie i zrozumie-
nie z tymi, o których na co dzień często zapomi-
nają. 

 
Wezwanie duchowe 

Często mówi się o duchu Bożego Narodze-
nia. Dla jednych jest on po prostu uczuciem za-
raźliwej radości świąteczną i solidarną atmos-
ferą, które rozprzestrzenia się w tych świętach. 
Jednak dla wielu innych duch ten ma głęboki 
sens religijny, gdzie radość pochodzi z obecności 
Jezusa Chrystusa, której w tych dniach doświad-
cza się szczególnie. Wszystko kręci wokół tej 
wielkiej Tajemnicy, wspomina się narodzenie 
Syna Bożego i ludzie czują się bardziej ludzcy i 
wrażliwsi.  

Ozdoby i dekoracje tych dni mają większy 
sens religijny niż niektórzy sądzą. Jest gwiazda 
na czubku choinki bożonarodzeniowej czy na 
wierzchołku groty betlejemskiej, która zaprasza 
nas do spojrzenia na życie jakby z góry, ponie-
waż to światło jest obecnością Boga w naszym 
życiu, jest zaproszeniem do odkrycia zbawczego 
zamysłu, który Bóg niesie naprzód z miłości do 
ludzkości.  

Szopki, które spotykamy nie tylko w ko-
ściołach, ale i na placach naszych miast, czy te, 
które większość rodzin umieszcza w swoich do-
mach, mówią same przez się o tym wydarzeniu. 
W nich możemy zobaczyć Boże Dzieciątko, 
które rodzi się w ubóstwie i bez żadnego roz-
głosu, ucząc nas bycia pokornymi i szczodrymi 
w dobrach materialnych. Widzimy pasterzy ad-
orujących Dzieciątko, którzy zapraszają nas do 
czynienia tego samego, i Królów, którzy przy-
chodzą ze Wschodu i którzy śpieszą się, by przy-
nieść Mu ich najlepszy dar, najlepszy dla każ-
dego z nich.  

Ta długa droga przebyta przez Królów-Ma-
gów, prowadzonych przez gwiazdę i trudności, 
jakie w drodze napotkali, zachowuje pewne po-
dobieństwo do trudnościami, które jakakolwiek 
osoba może napotkać w swojej drodze do Boga.  
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Boże Narodzenie jest jaśniejące, ale symbo-
lika Magów, już nas ostrzega przed niektórymi 
nieregularnościami, których możemy doświad-
czyć w naszym życiu duchowym. Jest to nor-
malne, więc nie należy tracić nadziei. Pomimo 
tego, że w niektórych sytuacjach czujemy się 
zdezorientowani w naszej drodze, gwiazda po-
wraca by znów się ukazać, gdyż znajdujemy się 

przed ostatecznym Przymierzem – tajemnicą 
Wcielenia, bramą wszystkich tajemnic; Przymie-
rzem, w którym Pan zdecydował się nie wypu-
ścić już nigdy więcej swego ludu ze swojej oj-
cowskiej dłoni.  

 
Z hiszpańskiego przełożył 
br. Jakub Przybylski OCD 

 

Kto kogo zrodził – słowo o genologii  
 

 
Władysława Bryła 

 
 ostatnich latach w Polsce wzrosło za-
interesowanie przeszłością swojej ro-
dziny, poszukiwaniem przodków i 

miejsca życia swoich rodziców, dziadków, rza-
dziej pradziadków. Dziadkowie z kolei pamię-
tają swoich rodziców i dziadków i w ten sposób 
jest gromadzona i ustnie przekazywana wiedza 
o czterech lub pięciu pokoleniach. Niektórzy 
znają historię swojej rodziny nawet do ośmiu 
pokoleń wstecz. Poszukiwania wykraczające 
poza przekaz ustny wymagają już dokumentacji 
pisanej znajdującej się w archiwach domowych 
(np. stare fotografie, książki, listy, świadectwa i 
zeszyty szkolne, pamiętniki itp.), w kancelariach 
parafialnych (rejestry chrztu, zaślubin, zgonów) 
i w archiwach państwowych (dokumenty są-
dowe, testamenty itp.). Ważną funkcję upamięt-
niającą zmarłych przodków pełnią inskrypcje 
nagrobne z imieniem i nazwiskiem, datą naro-
dzin i śmierci. 

Na podstawie gromadzonych dokumen-
tów spisuje się kroniki rodzinne i tworzy wy-
kresy genealogiczne. Mogą one mieć formę ta-

blicy zestawiającej przodków ze strony ojca 
(tzw. przodków „po mieczu”) i ze strony matki 
(tzw. przodków „po kądzieli”). Drugim sposo-
bem jest sporządzanie drzewa genealogicznego. 

Zwykle jest to rysunek rozgałęzionego drzewa 
dębowego lub laurowego, na którym protopla-
sta rodu znajduje się najniżej, często na dole pnia 
a potomstwo umieszcza się na gałęziach lub ga-
łązkach drzewa. Trzecim sposobem jest tworze-

nie rodowodów, czyli poszukiwanie osób o tym 
samym nazwisku, co w dobie Internetu jest 
znacznie ułatwione. 

Takie zestawienia genealogiczne informują 
o przynależności stanowej (obecnie modne jest 
szukanie korzeni szlacheckich), mają wartość 
prawną, np. przy ustalaniu spadkobierców. 
Dawniej informacja o przynależności rodowej 

była umieszczana w herbarzach a herb pełnił 
funkcję nobilitacyjną i identyfikacyjną. 

Historia własnej rodziny może być cieka-
wym tematem rozmów podczas spotkań świą-
tecznych i rodzinnych, a poszukiwania przod-
ków fascynującym zajęciem dla dzieci i mło-
dzieży, którzy z dumą podkreślają, że ich pra-
dziadek był piłsudczykiem, powstańcem, żoł-
nierzem itp. Na podstawie historii rodziny po-
znają historię narodu, swojego miasta i regionu. 
Zachętą do takich poszukiwań może być uświa-
domienie sobie i dzieciom faktu, że także w Bi-
blii są genealogie wyliczające potomków, m. in. 
Adama, Kaina, Seta, Dawida. W dziewięciu roz-
działach Pierwszej Księgi Kronik wymienione są 
imiona Izraelitów od Adama do Abrahama a na-
stępnie imiona potomków Abrahama: Ezawa, 
Jakuba i bardzo wielu innych rodów, z których 
każdy zawiera po kilkadziesiąt imion. 

 

 
 

Peter Paul Rubens, Pokłon trzech króli, ok. 1609 

 
W dziesiątym rozdziale Księgi Rodzaju znaj-

duje się „Tablica narodów” przedstawiająca po-
tomków Noego (Jafeta, Sema i Chama), która ma 
wielkie znaczenie, gdyż cała ludzkość, wszyst-
kie narody przedstawia jako jedną wielką ro-
dzinę, która wywodzi się od Noego i złączona 
jest przymierzem zawartym z Bogiem po poto-
pie. 

W 
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W takim kontekście kulturowym należy 
przyjmować rodowód Jezusa umieszczony w 
Ewangelii św. Mateusza (1,1-17). Autor sięga do 
dwu wielkich postaci: Abrahama i Dawida i 
stwierdza, że Jezus wypełnia wszystkie obiet-
nice, jakie otrzymał naród wybrany na początku 
swego istnienia. W Jezusie cała historia Izraela 
osiąga swoją pełnię. 

Narodzenie Pana Jezusa nie było wydarze-
niem przypadkowym, zagubionym w historii 
ludzkości, ślepym trafem. Narodzenie Jezusa 
jest realizacją planu Bożego, któremu podpo-
rządkowane są całe dzieje zbawienia opisane w 
Starym Testamencie. Jezus wypełnia stare przy-
mierze, zamyka je, ale zawiera nowe przymie-
rze, otwiera czasy mesjańskie bo jest Mesjaszem. 
Już od początku dziejów Izraela, od Adama, 
Abrahama, Dawida Pan Bóg miał inicjatywę i 
mimo niewierności ludzi prowadził ich nieu-
stannie do odkupienia, by wreszcie posłać Od-
kupiciela w wybranym przez Boga czasie, który 
św. Paweł w liście do Galatów (Ga 4, 4) nazywa 
pełnią czasu. Niekiedy odnosimy wrażenie, że 
rodowód Jezusa jest nudnym i zbędnym frag-
mentem Ewangelii. Zatraciliśmy świadomość, 
że chrześcijaństwo wyszło z judaizmu. Jednakże 
dla Semitów przynależność do narodu była bar-
dzo ważna. Musimy pamiętać, że Jezus był Sy-
nem Bożym, ale równocześnie był „synem Da-
wida”, był „zrodzony z niewiasty i zrodzony 
pod Prawem”(Ga 4, 4). Nie był Osobą znikąd. 
Możemy podziwiać w nim wzór doskonałego 
człowieka, który mieszkał w Nazarecie, wyko-
nywał pracę cieśli (tak jak jego opiekun św. Jó-
zef), był podobny (oprócz grzechu) do innych 
ludzi mieszkających w tym środowisku, po-
dobny „pod każdym względem do braci” (Hbr 

2, 17), ale był nade wszystko nosicielem i wyko-
nawcą Bożych obietnic (Rdz 12, 3). 

W rodowodzie Jezusa wymienione są też 
imiona kobiet: Tamar – synowej Judy, Rachab – 
z Jerycha, Rut – żony Booza i Batszeby – jednej z 
żon Dawida. Niekiedy o niektórych z tych ko-
biet myśli się jako o grzesznicach, ale Ewangeli-
sta poprzez nie ukazuje, że Jezus zbawił nie 
tylko sprawiedliwych, ale i grzeszników. Wziął 
na siebie wszelki ludzki grzech, całe ludzkie 
brzemię, odkupił grzechy wszystkich ludzi. Po-
nadto trzeba pamiętać, że Pismo Święte podkre-
śla, iż Izraelici cenili pragnienie posiadania po-
tomstwa przez Tamar, odwagę uczynku Ra-
chab, aby zrealizował się Boży plan w momencie 
szczególnie ważnym, zasługi Rut. Uważali bo-
wiem, że działały one pod wpływem natchnie-
nia pochodzącego od Boga. Prorok Natan nie 
potępił także Batszeby lecz króla Dawida za za-
chowanie względem żony Uriasza. Wymienione 
w genealogii Jezusa kobiety były cudzoziem-
kami: Rachab i Tamar to Kanaanejki, Rut była 
Moabitką a Batszeba Chittytką (2 Sm 11, 3). To, 
że Ewangelista wspomina o nich ma wymowę 
dydaktyczną, podkreśla w ten sposób uniwersa-
lizm nowego przymierza i to, że Jezus jest Zba-
wicielem i Mesjaszem nie tylko Izraela, ale także 
wszystkich narodów. W świetle genealogii wi-
dzimy, że Jezus Syn Boga, którego urodziła Ma-
ryja i wychowała wspólnie ze św. Józefem był 
synem swojego narodu izraelskiego. Jezus uka-
zuje jak ważny jest związek człowieka z naro-
dem, rodem, tradycją, jak ważna jest wspólnota 
wiary i jest to lekcja aktualna także dla nas, 
szczególnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia, 
które należy przeżywać z pogłębioną świado-
mością tajemnicy Wcielenia i Odkupienia.  

 

Wigilia na Syberii 
 

Zasyczał w zimnej ciszy samowar  
Ukrop nalewam w szklanki  
Przy wigilijnym stole bez słowa  
Świętują polscy zesłańcy  
 
Na ścianach mroźny osad wilgoci  
Obrus podszyty słomą  
Płomieniem ciemnym świeca się kopci  
Słowem - wszystko jak w domu  
 
Nie będzie tylko gwiazdy na niebie  
Grzybów w świątecznym barszczu  
Jest nóż z żelaza przy czarnym chlebie  
Cukier dzielony na kartce  
Talerz podstawiam by nie uronić  

Tego czym życie się słodzi  
Inny w talerzu pustym twarz schronił  
Bóg się nam jutro urodzi.  
 
Byleby świecy starczyło na noc  
Długo się czeka na niego  
By jak co roku sobie nad ranem  
Życzyć tego samego.  
Znów się urodzi, umrze w cierpieniu  
Znowu dopali się świeca  
Po ciemku wolność w Jego imieniu  
Jeden drugiemu obieca... 

 

Jacek Kaczmarski 
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W zadumie nad polską przyrodą  
(Refleksja w nawiązaniu do encykliki Laudatio si`) 

 

 

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD 
 

ednym z tematów tego numeru „Powinno-
ści” jest szeroko rozumiane zagadnienie pa-
triotyzmu. Zachęcony przez redaktora na-

czelnego, p. prof. dr. hab. Eugeniusza Wilkow-
skiego, chcę w poniższym artykule na zagad-
nienie patriotyzmu spojrzeć w optyce niedaw-
nej encykliki papieża Franciszka Laudato si’, en-
cykliki „Pochwalony bądź Panie!” o poszano-
waniu przyrody, jako dzieła Boga, Stwórcy 
Wszechświata; chcę spojrzeć w nawiązaniu do 
faktu, że na dzień 1 września, tj. na dzień rocz-
nicy wybuchu drugiej wojny światowej, Ojciec 
Święty ustanowił Światowy Dzień Modlitw o 
Ochronę Stworzenia. 

Jestem przekonany, że każdy prawdziwy 
patriota, tj. człowiek kochający Ojczyznę, powi-
nien szanować ojczyźnianą przyrodę. Do ta-
kiego właśnie szacunku otaczającej nas przy-
rody zachęca papieska encyklika i należy pod-
jąć nad nią refleksję, by potem prezentować w 
tej kwestii właściwe, chrześcijańskie postawy, 
wielbiąc Boga w Jego dziełach.   

 

 
 
Do przyrody w swej Ewangelii odwołuje 

się przecież bardzo często sam Pan Jezus: mówi 
w niej m.in. o ziarnie rzuconym w ziemię, które 
ma wydać plon stokrotny, o pszenicy i kąkolu, 
o polnych kwiatach i liliach, o ptakach i wró-
blach na dachu, o drzewie mającym rodzić do-
bre owoce, o latorośli, która winna trwać w 
winnym krzewie, aby przynieść dobre owoce, o 
wichrze i burzy na morzu… 

Przyrodę, jako dzieło Stwórcy kochali także 
wielcy święci, np. św. Franciszek, którego pa-
pież Franciszek wybrał za swego patrona, i z 

którego pieśni zaczerpnął tytuł do swej ekolo-
gicznej encykliki. On – biedaczyna z Asyżu – jak 
go nazywamy, nade wszystko ukochał Boga, a 
przez Boga rozmiłował się w stworzonym przez 
Niego świecie i człowieku. Dostrzegał dobro-
czynny wpływ ognia i pamiętał o ożywczym 
strumyku czystej wody. Rozkoszował się słoń-
cem i kolorytem pogodnego dnia, ale i mrok 
nocy, i bezkres gwiazd były mu bliskie. Nie ina-
czej czynił św. Jan od Krzyża, wielki hiszpański 
mistyk i reformator zakonu karmelitańskiego, 
który napisał wspaniałe poezje „o źródle, co try-
ska i płynie, choć się dobywa wśród nocy”, „o 
nocy milszej nad jutrznię różaną”, „o brzegach 
rzek płynących”, „o zagajnikach i puszczach rę-
kami Oblubieńca zasadzonych, o łąkach pełnych 
zieleni, kwiatami ozdobionych”. A w tym 
wszystkim, w całym pięknie przyrody, widział 
„vestigia Creatoris”, tj. widział ślady Stwórcy i 
wielbił Go całym swoim życiem. 

Nie inaczej czynili i nasi polscy poeci, pisa-
rze i wieszczowie narodowi, ucząc nas szacunku 
wobec przyrody. Już Mikołaj Rej w „Żywocie 
człowieka poczciwego” oferuje pierwsze w lite-
raturze polskiej opisy przyrody, jak np. widok 
przydomowego ogródka: 

 
Drzewa wdzięczne owoce nam z siebie dawają, 
(…) a różyczki nadobne między nimi stają, 
lilie zaś białe i żółte na poły się dwoją; 
ogóreczki, melony i dziwne jagódki, 
że wszędzie pięknie po-źrzeć na ony ogródki. 

 
A któż z nas nie zna owego przepięknego 

hymnu „Czego chcesz od nas Panie” Jana Ko-
chanowskiego? W hymnie tym wyśpiewuje on 
wspaniałość Pana Boga, Stwórcy całego wszech-
świata, który przecież sam całe „niebo zbudo-
wał i złotymi gwiazdami ślicznie uhaftował; 
który fundament założył nieobeszłej ziemi i 
przykrył jej nagość zioły rozlicznemi”. Któż nie 
pamięta owej fraszki „Na Lipę” tegoż samego 
Jana z Czarnolasu? Zacytujmy:  

 
Tu zawżdy chłodne wiatry z pola zawiewają, 
Tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają. 
Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły 
Biorą miód, który potym szlachci pańskie stoły. 
A ja swym cichym szeptem sprawić umiem snadnie, 
Że człowiekowi łacno słodki sen przypadnie. 

 

J 
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Także i tło większości ballad i poezji Ad-
ama Mickiewicza stanowi przyroda z okolic No-
wogródka i Wilna. Kocha on, owszem Ostrob-
ramskie Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia, 
które założyli karmelici bosi, ale kocha też je-
zioro Świteź, a gdy jest na wygnaniu, pisze o 
„Stepach Akermańskich”. Jego poemat „Pan Ta-
deusz”, to nie co innego, jak tylko powrót do 
krainy dzieciństwa: 

 
Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, 
Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych; 
Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, 
Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem; 
Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała, 
Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała. 

  
Nadto szczególnie Władysław St. Reymont 

w „Chłopach”, przedstawia zasadniczy wątek 
stale powtarzającego się rytmu pór roku i mie-
sięcy, który to rytm przyrody wyznacza rytm 
pracy człowieka żyjącego na wsi. 

Także i Cyprian Norwid, poeta szczególnie 
kochany przez św. Jana Pawła II napisał wspa-
niałe słowa o polskiej przyrodzie, za którą tęsk-
nił w czasie lat swej tułaczki emigracyjnej. W 
„Mojej piosnce” skreślił dla przykładu:  

 
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą 
Popsować gniazdo na gruszy bocianie, 
Bo wszystkim służą... 
Tęskno mi, Panie.... 

 
A gdzie indziej dodał: 

 
Kto mi powiada, że moja Ojczyzna: 
Pola, zieloność, okopy, 
Chaty i kwiaty, i sioła – niech wyzna, 
Że – to jej stopy. 

 
W końcu i za naszych dni, zmarły przecież 

tak niedawno poeta – ks. Jan Twardowski, opie-
wał w swych wierszach piękno przyrody i 
wzbudzał we wszystkich szacunek do niej, a po-
przez nią do samego Stwórcy i Boga, gdy pisał: 

 
Cieszy nas pole różowe 
kiedy wschodzi zboże 
nagietek który zakwita w październiku 
pszczoły dokładnie złote 
leszczyna co wydaje jednocześnie kwiaty i orzechy 
spotykamy się z Matką Boską w ogrodzie 
żyjemy z kundlem na co dzień 
czujemy niewidzialne ręce 
widzimy dalej i więcej! 

 

Ten wątek przyrody tak bardzo przecież 
przeniknął i do naszego kalendarza liturgicz-
nego, w którym święta maryjne znane są nam 
pod związanymi z przyrodą nazwami. Matka 
Chrystusa jest dla nas „Zagrzewną” i „Kwietną” 
na wiosnę, jest „Jagodną” i „Zielną” latem, jest 
w końcu „Siewną” na jesieni. 

 

 
 

Józef Szermentowski, W parku 

 
Także nasz Papież Rodak – św. Jan Paweł 

II, w czasie pielgrzymki do Polski w 1999 r. mó-
wił w Zamościu: „Piękno tej ziemi, [naszej pol-
skiej ziemi], skłania mnie do wołania o jej zacho-
wanie dla przyszłych pokoleń. Jeżeli kochacie tę 
ojczystą ziemię, niech to wołanie nie zostanie 
bez odpowiedzi. Zwracam się w szczególny spo-
sób do tych, którym została powierzona odpo-
wiedzialność za ten kraj i za jego rozwój, aby nie 
zapominali o obowiązku chronienia go przed 
ekologicznym zniszczeniem! Niech tworzą pro-
gramy ochrony środowiska i czuwają nad ich 
skutecznym wprowadzeniem w życie! Niech ich 
wspierają organizacje, które sobie stawiają za cel 
obronę dóbr naturalnych. W rodzinie i w szkole 
nie może zabraknąć wychowania dla szacunku 
dla życia, dobra i piękna”. 

W tym kluczu także encyklika papieża 
Franciszka skierowuje nas na Pana Boga, i na 
piękno tego Jego dzieła, jakim jest otaczający nas 
świat. Encyklika zobowiązuje nas do nie zapo-
minania o naszym zasadniczym obowiązku 
dbania o piękno natury i o jej zachowanie. Ency-
klika w naszym zmaterializowanym i liberal-
nym społeczeństwie, nastawionym jedynie na 
zysk, jest wołaniem, odważnym wołaniem Na-
miestnika Chrystusowego o potrzebę ochrony 
roślin i zwierząt; wołaniem o to, aby bronić lasy 
przed ich rabunkową eksploatacją (wątek jakże 
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aktualny w Polsce, gdy chce się sprzedać lasy 
państwowe); encyklika jest wołaniem, aby po-
wstrzymać przemysłowców w ich rabunkowej 
eksploatacji przyrody; aby zachęcić turystów, by 
pozostawiali po sobie porządek w lasach, w gó-
rach, nad rzekami i nad jeziorami… Encyklika 
jest wołaniem do całego świata o szacunek dla 
wszelkiego życia, o nieingerowanie człowieka w 
atmosferę, co powoduje zaburzenia klima-
tyczne, których doświadczamy przecież także i 
w naszej Ojczyźnie…  

Czyż nie należy cieszyć się z papieskiej en-
cykliki? Czyż nie trzeba oddać się jej lekturze i 
medytacji? Czyż nie należy cieszyć się z inicja-
tyw promujących ochronę przyrody w Polsce, w 

które to inicjatywy wspaniale wpisuje się m.in. 
święto polskiej niezapominajki, zainicjowane 
przez śp. p. Andrzeja Zaleskiego, które zyskało 
poparcie w wielu regionach i jest w nich promo-
wane w maju, „na św. Zofię”, bardziej niż im-
portowane nam z Zachodu tzw. święto zakocha-
nych, zwane „walentynkami”? 

Chciejmy więc szanować otaczającą nas 
przyrodę, dzieło rąk Boskich. Niech i w takiej 
postawie objawia się nasz patriotyzm. Nade 
wszystko zaś trwajmy w Chrystusie, jak latorośl 
w winnym krzewie i przynośmy dobre owoce 
naszego życia dla nas samych i dla przyszłych 
pokoleń naszych rodaków, którzy będą za-
mieszkiwać na naszej polskiej, uroczej ziemi. 

Moje patriotyczne odczucia  
 

 
Danuta Siwiec 

 
acińskie powiedzenie przypomina, że: 
„Historia magistra vitae est”- „Historia 
jest nauczycielką życia.” Sam wyraz, hi-

storia, oznacza: badanie, wiedza. A wiedza ta, w 
społeczeństwie polskim, jest bardzo ograni-
czona, często wypaczona, a u wielu raczej 
żadna. Z przykrością stwierdzam, że nie szanu-
jemy historii i jej nie znamy, chociaż często nie z 
własnej woli. 
 W 50 rocznicę zakończenia wojny, jeden z 
jej rosyjskich uczestników, pisarz Bykow, wypo-
wiedział te słowa: „Wyzwalając kraje Europy, 
niosąc im wolność, nie wiedzieliśmy, że nie-
siemy im nowe okowy.” To właśnie te „okowy, 
zaplanowane i realizowanie przez władzę lu-
dową „zamiatanie” pod „socjalistyczny dywan 
obłudy i zakłamania" prawdy historycznej spra-
wiło, że to nasze polskie społeczeństwo jest tak 
bardzo podzielone względem prawdziwych hi-
storycznych wydarzeń. W Polsce Ludowej 
prasa, radio (telewizja nie była szeroko znana) 
milczały jak „zaklęte”, ale część narodu pol-
skiego znała prawdę „od podszewki”. W patrio-
tycznych domach przekazywano dzieciom tra-
giczne wydarzenia takimi, jakimi były one w 
rzeczywistości. W zależności też od tego, kto w 
jakim domu wzrastał, taki też wyrobił sobie po-
gląd na naszą historię. Historię narodu, który 
wydał oddanych swojej Ojczyźnie bohaterów, 
patriotów, hetmanów, mądrych polityków, 
świętych, poetów, pisarzy, którzy uczyli miłości 
Ojczyzny, a także i ludzi prostych, którzy dawali 

też przykład ofiarności i stali się świadectwem 
patriotyzmu i wielkiego umiłowania swej 
Matki-Polski.  
 Moja Ojczyzna, Nasza Ojczyzna. Polska. A 
czym jest Ona dla nas? Czy też kochamy Ją tak 
jak czynili to nasi przodkowie, których cecho-
wało wielkie poczucie obowiązku, a często i 
ofiara z własnego życia. Dziś nikt nie wymaga 
od nas przelewania za Ojczyznę krwi, ale szcze-
gólnie wiek XX był naznaczony jej szkarłatem. 
Błogosławiony Edmund Bojanowski jest auto-
rem słów – „W dążeniu do wolności, bardziej niż 
przez czyn zbrojny, należy zwracać uwagę na 
patriotyzm oparty na wierze i mądrości". W cza-
sie okupacji wielu naszych rodaków okryło się 
nieśmiertelną sławą.  
 Do jednych z nich należał, Prezydent War-
szawy, Stefan Starzyński. On to w czasie obrony 
Warszawy był natchnieniem dla jej obrońców. 
Dla narodu polskiego pozostanie symbolem bo-
hatera i patrioty, który ukochał Polskę i Jej lud 
bez reszty. Temu człowiekowi po śmierci, na na-
grobku, można było wyryć słowa: „Quam dulce 
et decorum est pro patria mori”. Napis ten zdobi 
grobowiec wielkiego hetmana Polski, Stani-
sława Żółkiewskiego, w kościele w Żółkwi, a 
jego pełne brzmienie to: „Ode mnie ucz się, jak 
słodko i chlubnie jest umierać za Ojczyznę".  

Nadszedł maj 1945 r. Koniec wojny. Europa 
cieszyła się wyzwoleniem spod niemieckiego 
jarzma. Podczas, gdy na ulicach europejskich 
miast tańczono, w Polsce zniewolonej przez 
inny totalitarny system, masowo aresztowano 
ludność tylko dlatego, że Polacy mieli czelność 
sprzeciwiać się dyktatom obcego mocarstwa. 
Owoce zwycięstwa dla Polski były opłakane. 

Ł 
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Alianta (Polskę), który pierwszy stawił bohater-
ski opór przeciwko Niemcom i przez prezy-
denta Roosevelta był nazwany „natchnieniem 
narodów”, potraktowano okrutnie. Taka była 
nagroda dla Polski za wysłanie żołnierzy, mary-
narzy i lotników na każdy front, za śmierć sze-
ściu milionów jej ludności (jedna piąta przedwo-
jennego stanu) i za zagładę jej miast. Taki to był 
- Dzień Zwycięstwa dla nieszczęsnej naszej Oj-
czyzny. Żyliśmy w zniewolonym kraju, ale pa-
triotycznie ukształtowana część narodu nie wy-
rzekła się swoich ideałów. 
 

 
 

Jacek Malczewski, Wytchnienie 
 

 Pamiętać należy o tym, że nie wystarczy 
urodzić się Polakiem. Ducha polskości należy w 
sobie, nieustannie, podsycać, kształcić i udosko-
nalać. Wielu z nas miało szczęście spotkać takich 
ludzi, którzy to realizowali w życiu i przekazy-
wali te ideały młodemu pokoleniu.  
 Moją edukację w I klasie i dwóch następ-
nych odbywałam, od 1945 r. w Lublinie, w 
Szkole Podstawowej Klementyny z Tańskich 
Hoffmanowej, mieszczącej się w kamienicy 
domu przy ul. Narutowicza. Nie pamiętam 
przez jaki okres czasu rozpoczynaliśmy naukę 
modlitwą, która zawierała nie tylko treści reli-
gijne, ale także i patriotyczne. Nie pamiętam też, 
jak długo, my dziatwa szkolna i wojsko, uczest-
niczyliśmy w niedziele i święta we Mszach św. 
w kościele Garnizonowym. Zapamiętałam jed-
nak to, czego uczyła nas przedwojenna nauczy-
cielka. Oto fragment jednego z patriotycznych 
wierszyków: 

 
Gdyś się urodził pod polskim znakiem, 
pod białym Orłem potężnym, 
pamiętaj dziecko, że być Polakiem 
to być uczciwym i mężnym.  

 

Uznanie i chwała należy się tym publicy-
stom i nauczycielom, którzy, w czasach zakła-
mania, głosili prawdę historyczną nie zważając 
na czekające ich represje. Byli to ludzie, którzy 
mieli wielkie poczucie własnej godności, moral-
nej odpowiedzialności za głoszenie słowa, byli 
patriotami, których ukształtował rodzinny dom. 
Dawniej dom był ostoją polskości. Ważną rzeczą 
było też wychowanie moralne, religijne. W pol-
skich rodzinach kultywowano tradycje przod-
ków, pamiętano o patriotycznych rocznicach do-
tyczących naszej historii, a dzieci wzrastające w 
atmosferze patriotyzmu, uczyły się miłości do 
Ojczyzny. Priorytetem takich patriotycznie 
ukształtowanych rodzin było: „Bóg! Honor! Oj-
czyzna!" W takiej rodzinie wzrastał Jan Paweł II, 
który dla nas, Polaków, pozostanie moralnym i 
patriotycznym autorytetem. 

Do końca pozostał Polakiem. To do Polski 
odbył najwięcej spośród swoich pielgrzymek 
(było ich łącznie 8.). Los Polski i Polaków leżał 
mu zawsze na sercu. Starał się przekazywać Po-
lakom swoją wizję patriotyzmu i wartości z nim 
związanych, walcząc już w czasach realnego so-
cjalizmu o godność i prawo Polaków do własnej 
niezafałszowanej historii: „Chcemy, aby nasza 
młodzież poznała całą prawdę o dziejach na-
rodu. Chcemy, aby dziedzictwo polskiej kul-
tury, bez żadnych dewiacji, było przekazywane 
coraz to nowym pokoleniom Polaków. Naród 
ma prawo do prawdy o sobie”. A jak to się ma 
do rzeczywistości? Na początku wspomniałam, 
że wiedza historyczna po 1945 r. zastała bardzo 
„okrojona”, a dziś też dalej bezmyślnie się ją 
„przycina”. No i jeszcze pytanie zostało: „Histo-
rio! Dokąd prowadzą Cię bezmyślni ludzie, bez 
wyobraźni dziejowej?”. Na Pęksowym Brzysku, 
w Zakopanem, przed wejściem na cmentarz, 
umieszczono napis: „Narody tracąc pamięć, 
tracą życie”. 

Pamiętajmy o naszej historycznej, bogatej i 
chwalebnej przeszłości, jak też o tym, że jeste-
śmy Polakami, o czym nieraz przypominają nam 
obcy. W latach 70-tych uczestniczyłam z moimi 
uczniami w Olimpiadzie Języka Rosyjskiego w 
Lęborku. Przewodnicząca Jury, wykładowca li-
teratury rosyjskiej, pochodząca z Syberii, prof. 
Anna Pantielejewa, przed konkursem, zwróciła 
się do nas po polsku: „Ucząc się języka obcego 
nie zapominajcie, że macie swój język własny i 
tylko jedną Ojczyznę”. Wydaje mi się, że nie 
wszyscy mają to na uwadze. Posługiwanie się 
piękną polszczyzną, to też oznaka patriotyzmu. 
A jakiegoż to słownictwa używają nasi rodacy, 
jak Polska długa i szeroka, bez względu na wy-
kształcenie, płeć i wiek, w domach, urzędach, na 
ulicy, w środkach komunikacji, a często także w 
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medialnym przekazie i Parlamencie? Czyż Ci lu-
dzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo 
zaśmiecają wulgaryzmami nasz piękny język? 

 Niektórzy nie doceniają walorów ojczy-
stego języka, a inni nie dostrzegają piękna rodzi-
mej przyrody. Podróże kształcą. Nie jestem 
przeciwko zagranicznym wojażom. Parafrazu-
jąc słowa Rosjanki (z olimpiady w Lęborku), pa-
miętajmy, ze zachwycając się przyrodą innych 
krajów, ich zabytkami, nie zapominajmy, że mo-
żemy zwiedzać malownicze zakątki w swojej Oj-
czyźnie i podziwiać zabytki, które pozostawiły 
nam poprzednie pokolenia. Tym, którzy o tym 
„zapomnieli” radzę „odkurzyć” slogan: „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie”. Umiłowanie Oj-
czyzny, zachwyt nad jej krajobrazami to też 
oznaka patriotyzmu. Przykro o tym mówić, ale 
dla wielu naszych rodaków te dwie wartości: Pa-
triotyzm i miłość Ojczyzny, to puste słowa. 
Czasy się odmieniły. Zmieniły się też poglądy. 
Dzisiaj nasz polski naród jest rozdarty, nie umie-

jący ze sobą rozmawiać, a przy tym pełen wza-
jemnej nienawiści. Czyż my idący przez pokole-
nia z podniesionym czołem nie potrafimy na-
wiązać ze sobą wzajemnej patriotycznej łączno-
ści? Czym jest dziś patriotyzm? Wielka nasza 
poetka i tejże miary patriotka, Maria Konop-
nicka, w swojej Rocie, wskazuje narodowi pol-
skiemu, jak pozostać patriotami. Pomni tych 
słów, nie rwijmy bezmyślnie tego olbrzymiego 
łańcucha naszej chlubnej historii, ale silni wiarą, 
miłością Ojczyzny podajmy sobie na znak zgody 
dłonie i wreszcie zjednoczmy się, jak przystało 
na naród, który szczyci się swoją ponad tysiąc-
letnią przeszłością. Prawdziwie rozumiany pa-
triotyzm wytycza narodowi szlachetne szlaki 
działalności, ofiarnej pracy dla swej Ojczyzny. 
Pomaga pośród życiowych burz i zawirowań za-
chować wiarę, spokój sumienia, pozostać otwar-
tymi na ludzi i mającymi oparcie w Bogu, który 
jest źródłem wszelkich szlachetnych poczynań. 
  

 
Pamiętniki ks. abp Zygmunta Szczęsnego 

Felińskiego (1822 - 1895), część II 
 

Jacek Pomiankiewicz 
 

Nie jest zbrodnią kochać swój naród, bo to jest 
uczucie wrodzone, jak miłość dziecka do matki. Nie 
jest winą Polaków, że jako naród mając wspaniałą i 
bogatą przeszłość historyczną dąży w każdym pokole-
niu do wolności i niepodległości. Losy narodów są w 
ręku Boga i jeśli w zamiarach Bożych godzina wyzwo-
lenia dla Polski wybiła, car nie zdoła pokrzyżować 
planów Boga. 

ks. abp Zygmunt Szczęsny Feliński 

 
 nawiązaniu do artykułu zamieszczo-
nego w poprzednim numerze „Po-
winności” dotyczącego niezwykłej 

postaci abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 
chciałbym zaprezentować czytelnikowi jego Pa-
miętniki i zachęcić do sięgnięcia po tę lekturę. 

Pamiętniki pisane były przez arcybiskupa 
warszawskiego w zimie lat 1882-1883 w Jarosła-
wiu nad Wołgą podczas pobytu autora na zesła-
niu. Stanowią one zapis życia i działalności Fe-
lińskiego. Jak pisał wybitny polski historyk Sta-
nisław Smolka zwłaszcza pierwsza część Pamięt-
ników stanowi jeden z najpiękniejszych utworów na-
szej literatury pamiętnikowej. Pierwsze wydanie 
ukazało się w Krakowie w 1897r., drugie we 

Lwowie w 1911, trzecie dopiero po niemal 80 la-
tach w 1986r., kolejne w 2009, czyli w roku kano-
nizacji autora. Prezentując Czytelnikowi Pamięt-
niki opieram się na ich wydaniu z roku 2013 (In-
stytut Wydawniczy PAX) ze słowem wstępnym 
Kardynała Józefa Glempa oraz przedmową Eli-
giusza Kozłowskiego. 

Tekst, poza przedmową autora i wstępem, 
składa się z dwóch części. Pierwsza część (XV 
rozdziałów) opisuje m.in. sytuację na ziemiach 
polskich pod zaborem rosyjskim od lat trzydzie-
stych XIX wieku, omawia spisek Szymona Ko-
narskiego, przytacza wzruszający opis egzekucji 
Konarskiego rozstrzelanego w Wilnie w 1839r., 
pokazuje sytuację młodzieży polskiej w Rosji, 
opisuje swoje studia w Moskwie, emigrację we 
Francji, a szczególnie kręgi polskie skupione wo-
kół Hotelu Lambert, udział w powstaniu wiel-
kopolskim 1848 r., a więc czas świeckiego życia 
autora. Część druga obejmuje lata 1851-1883, od 
momentu wstąpienia autora w stan kapłański, tj. 
studia teologiczne w Żytomierzu i Petersburgu, 
początki działalności duszpasterskiej, władanie 
stolicą arcybiskupią w Warszawie oraz zesłanie. 
Ta część stanowi swego rodzaju rozrachunek z 
samym sobą, jest opisem i próbą oceny swojej 
postawy jako uczestnika życia publicznego, reli-
gijnego, narodowego.  

W 
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Pamiętniki liczą prawie 700 stron. Lektura 
stanowi niezwykle cenne, wielowątkowe źródło 
historyczne. W opisywanym w Pamiętnikach cza-
sie autor znajdował się w centrum lub bardzo 
blisko ważnych wydarzeń historycznych, 
zwłaszcza związanych z powstaniem stycznio-
wym. Na kartach Pamiętników obok „wielkiej hi-
storii”, często dramatycznej i trudnej, obecne są 
liczne anegdoty, epizody obyczajowe i środowi-
skowe. Jednostkowe ludzkie losy i wydarzenia 
codzienne przeplatają się z burzliwymi dzie-
jami. 

Autor miał poczucie tworzenia literatury, 
która może być poddana krytyce profesjonal-
nych historyków, znawców dziejów i procesów 
społecznych. Pisał więc: Dziwnym się zapewne 
wyda niejednemu z czytelników, że ja niewykwalifi-
kowany na męża stanu ani nawet na publicystę, 
ośmielam się wydawać sądy o ludziach i wypadkach, 
które wytrawny tylko historyk należycie ocenić jest w 
stanie; nie tłumaczę się z tego, tylko przypominam, że 
nie piszę historii, ale proste pamiętniki, nie za to więc 
odpowiadam, czy tak jest rzeczywiście, tylko za to, 
czy rzeczywiście tak mi się wówczas zdawało. 

 

 
 
Na kartach Pamiętników utrwalił wspo-

mnienia i sądy o wielu znanych postaciach. O Ju-
liuszu Słowackim, z którym łączyła go wielka 
przyjaźń, napisał: Pięknym też rysem jego charak-
teru było to, że nie lubił źle mówić o ludziach, a im 
boleśniej był przez kogo dotkniętym, tym uparcie o 
nim milczał. W ogóle rozmowa o żyjących osobach, 

tym bardziej zaś nicowanie życia prywatnego, tak 
zwane plotki i komeraże, wstręt w nim obudzały; wo-
lał zawsze mówić o kwestiach ogólnych, o wypadkach 
dziejowych i tu czuł się w swoim żywiole. Wspomi-
nając spotkanie w hotelu „Lambert” w Paryżu z 
jedną z najwybitniejszych postaci polskiej emi-
gracji Władysławem Zamoyskim zanotował 
jego piękne wyznanie: Zamoyski utrzymywał, iż 
nie ten jest najbogatszy, kto największe ma dochody, 
ale ten, komu po zaspokojeniu własnych potrzeb naj-
więcej pozostaje. Z kolei najpłodniejszego pol-
skiego pisarza J. I. Kraszewskiego ocenił: wyjąt-
kową zaletą jego charakteru jest praca tak ustawiczna, 
iż chwilki jednej nie zmarnował nieużytecznie cho-
ciażby na wytchnienie. Odpoczynkiem jego była 
zmiana zajęcia, nigdy zaś próżnowanie. Opisał też i 
charakteryzował postaci cesarzy Mikołaja I 
(1825-1855) i Aleksandra II (1855-1881). Przyto-
czył np. znane powszechnie współczesnym 
epoce powiedzenie Mikołaja I o Polakach dzielę 
ja Polaków na dwie kategorie: jedni mi służą, drudzy 
walczą ze mną. Pierwszymi gardzę, drugich nienawi-
dzę. 

Styl i język Pamiętników są niezwykle 
barwne, a opowieści odznaczają się wielkim ko-
lorytem. Narracja często wzbogacana ciekawost-
kami jest frapująca i „wciągająca” czytelnika w 
wir opisywanych wydarzeń, jak choćby opis 
swojej podróży koleją z Krakowa do Wiednia, 
podczas której miał miejsce groźny pożar wago-
nów z bawełną dołączonych do osobowego 
składu pociągu. Podczas swojej wizyty w Krako-
wie w 1847r. Feliński dzieli się refleksjami na te-
mat szczególnej roli dawnej stolicy Polski (urok 
jaki dla posiada dla polskiego serca ta kolebka wielko-
ści i sławy naszej narodowej) oraz niepodległości: 
gdyby w owej chwili głos z Nieba oznajmił mi, że Pol-
ska nigdy już nie zmartwychwstanie, błagałbym jak o 
największą łaskę, by i mnie też wieko trumny wnet 
przykryło, gdyż życie bez nadziei odzyskania ojczy-
zny stokroć straszniejszym wydawało mi się od 
zgonu. 

Interesujące są wspomnienia autora z 
Łucka zwanego kiedyś małym Rzymem z powodu 
licznych świątyń i klasztorów. Feliński jako nie-
zwykle bystry obserwator rzeczywistości precy-
zyjnie oddaje nastroje społeczne, jednocześnie w 
wielu miejscach emanując wielkim poczuciem 
humoru. Dokładnie opisał represje i działania 
rusyfikacyjne po powstaniu listopadowym 1830 
r. wspominając metody prymitywnych oddzia-
ływań apostołów rusyfikacji w obszarze edukacji i 
wychowania młodzieży. Analizując zaborczy 
system wychowawczy jakże trafnie zauważał: 
pierwiastek rozkładowy moskiewski skutecznie od-
działywał na skażenie moralności uczniów (...) Mię-
dzy uczniami zagnieździły się takie nadużycia o ja-
kich w dawnych szkołach pojęcia nawet nie miano. 
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Polski system edukacyjny, czy to w świeckich, czy w 
duchownych szkołach, pod względem moralności za-
leżał na zbliżeniu wychowania publicznego do norm 
życia rodzinnego, poszanowanie nauczyciela, autory-
tet, pomoc i życzliwość wobec ucznia. Metoda rosyj-
ska polegała na zupełnym nietroszczeniu się o stan 
sumienia dzieci, o ich stosunek do Boga i bliźniego, 
byle postawa wobec rządu była nienaganna. Pijań-
stwo, rozpusta, hulatyki były więcej niż tolerowane. 
Zachęcano niemal do tego rodzaju wybryków w prze-
konaniu, iż najskuteczniej odwracają one od patrio-
tycznych knowań. 

 

 
 

Witold Pruszkowski, Na zesłanie w Sybir 

 
W tekst wprowadzał też elementy humoru, 

oddając jednocześnie ważkie problemy. Opo-
wiada np. o tym, że w Łucku był nauczyciel hi-
storii i geografii Rosjanin Popow, który często 
czuł nieprzepartą skłonność do kieliszka. Kiedy 
tylko wracał z lekcji do mieszkania wołał do słu-
żącego przywiezionego z Rosji: Wańka! Zakuska i 
wodka! Dawaj!, a wnet zjawiał się Wańka z bu-
telką i ogórkami kiszonymi. Wołanie to było sły-
szane kilka razy dziennie i jeden z uczniów do-
brze naśladujący głos nauczyciela zaczął płatać 
figle - wchodził na dach mieszkania nauczyciela 
i przez komin wołał Wańka… Zakuska i wodka!. 
Nauczyciel wściekał się na żartownisia, ale ten 
zawsze sprytnie uciekał… Feliński opisał rów-
nież ulubione zabawy uczniów w wojnę Pola-
ków z Moskalami. Jak wspominał, najtrudniej 
było wyszukać ochotnika na odgrywanie wodza 
Moskali, bo bitwa zazwyczaj kończyła się pogro-
mem Rosjan. Zdarzało się nawet, że młodzież 
symulowała wykonywanie egzekucji poprzez 
powieszenie, a mianowicie opasywano pokona-
nych „Moskali” sznurami pod pachami i wcią-
gano na gałąź. Pewnego razu na tego typu „in-
scenizację” najechał rosyjski pułkownik, który 
przyglądał się zabawie polskiej młodzieży. W 
wyniku tego nauczyciel Polak stracił pracę, a do-
wódca grupy odgrywającej Polaków wcielony 
został do wojska, zaś uczniowie, którzy brali 
udział w ceremonii „wieszania Rosjan” dostali 
po 2 tygodnie aresztu. Jednocześnie chłopiec 

wcielający się w dowódcę Moskali niespodzia-
nie zyskał niezwykłe uznanie wśród Rosjan…. 

Autor celnie opisał schemat działania admi-
nistracji i mentalność rosyjskich urzędników: 
Wzór postępowania moskiewskich urzędników: kto 
bierze łapówki i dzieli się nimi ze swą starszyzną, o 
tym mówią, że umie żyć, i taki może być pewny, że 
mu włos z głowy nie spadnie, cierpią zaś prześlado-
wanie tylko ci, od których zwierzchnicy nic nie otrzy-
mują. I dalej: Owa giętkość rosyjskiego charakteru 
pod względem zasad, co każdą drogę uznaje za równie 
dobrą, byle prowadziła do zamierzonego celu, o ile jest 
poniżająca moralnie, o tyle stanowi niezłomną ich 
siłę. Każdy na rozkaz cara gotów zrobić dziś to, co 
wczoraj potępiał, każdy gotów stwierdzić przysięgą 
oczywiste kłamstwo, skoro względy polityczne tego 
wymagają. Jeśli dołączymy do tych spostrzeżeń tę 
ważną okoliczność, że nigdy u nich podwładni nie 
szemrzą na zwierzchność w razie niepowodzenia, lecz 
z równą ścisłością spełniają jej rozkazy po klęsce, jak 
i po wygranej, to nie będziemy się dziwić potędze i 
wzrostowi Rosji. O ks. Nikołaju Dołgorukim, ge-
nerał gubernatorze wileńskim, który prowadził 
niezwykle wystawne życie, a wyjeżdżając z 
Wilna nie był w stanie spłacić zobowiązań finan-
sowych, z wymownym poczuciem humoru i 
aluzją do nazwiska gubernatora napisał: Tolko 
Ruki ujechali a dołgi ostalis (Ręce tylko odjechały, 
a długi pozostały). 

W Pamiętnikach autor ujawnia swoje zdol-
ności analityczne, analizuje układ sił politycz-
nych przed 1863, omawia postawy społeczeń-
stwa, przygląda się także wnikliwie poziomowi 
duchowieństwa oceniając dość surowo jego 
stan: ogromna większość sług ołtarza dzieliła się na 
trzy wydatniejsze grupy: karierowiczów, patriotów i 
niższy duchowny proletariat.  

Odnajdujemy tu odzwierciedlenie poglą-
dów społecznych, politycznych, kulturowych 
różnych środowisk. Na kartach Pamiętnika autor 
toczy wewnętrzną dysputę z ideą „wybijania się 
na niepodległość”. Nie popierał dążeń do po-
wstania, ale odważnie bronił spraw narodu, a po 
wybuchu styczniowych walk otwarcie protesto-
wał wobec carskich represji. Zwracał uwagę: 
Kwestię zachowania się naszego w stosunku do rzą-
dów zaborczych wypada rozdzielić na trzy kategorie: 
kwestię prawa, czasu i środków. Co do słuszności: ani 
prawo przyrodzone, ani religia ani prawo międzyna-
rodowe, ani wreszcie tradycja dziejowa nie zabrania 
nam dochodzenia orężem wydartej przemocą niepod-
ległości. Nikt potępić nas nie może za zbrojne powsta-
nie, jakoby za rzecz z natury swej niegodziwą. Kwe-
stia znowu czasu i okoliczności stanowi jedynie kwe-
stię i z tego tylko stanowiska roztrząsaną być winna. 
A i tu sam fakt niepowodzenia nie daje nam jeszcze 
prawa uznania ruchu jakiego za nierozważny, skoro 
względy moralne oporu zbrojnego wymagały (…) I tu 
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więc nie samo obliczenie szans powodzenia, ale wyż-
sze też względy zamanifestowania praw swoich i pro-
testacji przeciw gwałtowi stanowić winny o ujęciu 
lub nie za oręż. 

Abp Felińskiemu bliska była idea zjedno-
czenia Słowian pod rosyjskim berłem przy za-
chowaniu niepodległości i odrębności Rzeczy-
pospolitej. Napisał m. in.: Chciałbym jasno zaryso-
wać stanowisko moje w wielkim narodowym drama-
cie, którego stałem się uczestnikiem, zawczasu ostrze-
gając, że co do ostatecznego celu, którym jest niepod-
ległość kraju, nie różniłem się wcale od innych patrio-
tów, żądając tegoż, co i oni żądali, tylko, że do celu 
tego innymi niż oni drogami zmierzać pragnąłem i z 
tego powodu w zupełnym znalazłem się odosobnie-
niu. 

 

 
 

Jacek Malczewski, Powrót do ojczyzny,  
sybiraka Jozef Tislowitza 

 

W Pamiętnikach zamieszczony jest „Proto-
kół zjazdu duchowieństwa archidiecezji 15 
stycznia 1863r. w Warszawie”, który zawiera 
tekst przemowy abpa Felińskiego poświęconej 
sprawie narodowej, w której powoływał się na 
kazania ks. Piotra Skargi, a którą rozpoczął sło-
wami: początek uczynić musimy od kwestii dziś naj-
drażliwszej, od rany, od której uleczenia zależy spokój 
powszechny. Tą raną jest miłość ojczyzny i dalej: 
tylko wtedyśmy mocni, kiedyśmy umocnieni w Ko-

ściele. Nie można źle służyć krajowi, służąc Kościo-
łowi. Przytoczyć należy także słowa autora, które 
trudno było zrozumieć ówczesnym Polakom, 
czynnie tworzącym konspirację i dążącym do 
wywołania powstania: wszelkie wystąpienie 
zbrojne przeciwko istniejącej, chociażby nielegalnej 
władzy, jak najwyraźniej potępiam i tylko opór bierny 
w rzeczach przeciwnych prawu Bożemu i za godziwy 
i obowiązujący uważam. 

Autor relacjonuje osobistą, 1,5 godzinną 
rozmowę z carem Aleksandrem II podczas au-
diencji w styczniu 1863r., Przytacza też swój list 
do cesarza o „sprawie polskiej” z 15. 03. 1863r., 
który zawierał dramatyczny opis sytuacji w 
Warszawie, demonstracji, działań represyjnych 
Rosjan. Abp Feliński wezwał w nim cara do 
ustępstw wobec Polaków: uczyń z Polski naród 
niepodległy, połączony dynastycznym tylko węzłem z 
Rosją (...) zaklinam Waszą Cesarską Mość, aby 
chciała położyć koniec tej walce eksterminacyjnej (...) 
więcej jest prawdziwej wielkości w przebaczeniu co-
fającym się przed rzezią niźli w zwycięstwie, wylud-
niającym kraj cały. Upowszechnienie listu i jego 
opublikowanie we francuskim piśmie „Journal” 
oraz bezkompromisowa postawa arcybiskupa 
wobec działań represyjnych zaborców stała się 
powodem 20-letniego zesłania Felińskiego do 
Jarosławia nad Wołgą. Arcybiskup napisał: ja 
wszakże od razu miałem przeczucie, iż wygnanie 
moje będzie bardzo długie. Na zesłaniu oddawał się 
gorliwej pracy duszpasterskiej oraz uczestniczył 
w licznych dobroczynnych dziełach... 

Pamiętniki ks. abpa Zygmunta Szczęsnego 
Felińskiego nie są literaturą lekką i łatwą, bo 
trzeba mieć podstawową wiedzę na temat 
współczesnej autorowi rzeczywistości, ale warto 
podjąć trud zmierzenia się z niezwykłą lekturą. 
Obcowanie z intelektem autora, jego głęboką 
wiarą i kunsztem języka polskiego powodują, że 
lektura bez wątpienia przynosi bogactwo wra-
żeń i pozostawia na czytelniku trwały ślad. 

 

 

Internetowe ciasteczka 
 

 
 

Zbigniew Niderla 
 
 

d pewnego czasu podczas otwierania 
wielu stron internetowych na ekranie 
monitora pojawiają się komunikaty o 

treści zbliżonej do poniższej:  

O 
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Obowiązek wyświetlania takich komunika-
tów nałożyła na twórców witryn internetowych 
Nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne 
w styczniu 2013 roku. Administratorzy stron in-
ternetowych, zgodnie z obowiązującym pra-
wem, od 22 marca 2013 roku są zobowiązani do 
informowania o tym, jakie dane na temat inter-
nautów gromadzą w plikach cookies. Użytkow-
nicy mają też otrzymywać instrukcje, jak tę funk-
cję wyłączyć. 

Przepisy znowelizowanego prawa teleko-
munikacyjnego dosyć jasno mówią o tym, jak i 
kiedy właściciel strony internetowej ma obowią-
zek informowania o stosowaniu ciasteczek. Ła-
twiej jest chyba jednak napisać, kiedy nie musi 
tego robić: 

 kiedy użycie cookies jest niezbędne do 
wykonania transmisji; 

 kiedy użycie cookies jest niezbędne do 
wykonania usługi, której zażądał inter-
nauta. 

Innymi słowy, właściciel strony www nie 
musi wstawiać żadnego komunikatu, jeżeli pliki 
cookies są potrzebne do m.in.: 

 działania koszyka w sklepie interneto-
wym; 

 zalogowania się na stronie; 

 ustawienia domyślnego języka na stro-
nie; 

 ustawienia boksów, preferencji wyświe-
tlania strony. 

Natomiast musi wstawić komunikat, jeżeli 
pliki cookies służą do badania zachowań inter-

nautów i ustawiania (targetowania) reklam. O 
ile więc możemy sobie wyobrazić strony pozba-
wione reklam, tak już chyba na każdej witrynie 
w internecie stosuje się narzędzia do zbierania 
statystyk odwiedzin. Z tego powodu raczej 
każda polska strona musi taki komunikat o uży-
waniu cookies zawierać. Informacja w nim za-
warta winna spełniać dwa warunki: 

 musi informować internautę, że pliki co-
okies są stosowane, w jakim celu się to 
robi i do czego wykorzystuje się zdo-
byte w ten sposób informacje; 

 musi informować internautę w jaki spo-
sób może obsługę plików cookies wyłą-
czyć i zablokować. 

Obydwa warunki nie są niestety w żaden 
sposób doprecyzowane w przepisach. Nie wia-
domo, gdzie dokładnie takie komunikaty mają 
się znaleźć, jak wyglądać itp. Mają być jedno-
znaczne i łatwe w zrozumieniu. Jak to więc w 
polskim prawie często bywa, pewnie musimy 
poczekać na to, aż ludzie wymyślą, jak poradzić 
sobie z tym, co wcześniej wymyślił ustawo-

dawca. Nie dziwmy się więc różnorodnością ta-
kich komunikatów, zarówno pod względem 
wyglądu, jak i treści formułek w nich zawartych. 

 
Do czego służą cookies?  

 zapamiętują naszą tożsamość - strony 
internetowe pamiętają, że już na nich 
byłeś i potrafią przywitać Cię komuni-
katem "Witaj Adam!"; 

 zapamiętują nasz status zalogowania - 
mimo, że zamknąłeś przeglądarkę, po 
powrocie zwykle nie musisz się ponow-
nie logować. Cookies pamięta, że już to 
wcześniej zrobiłeś; 

 zapamiętują zawartość koszyka z za-

kupami w sklepie internetowym; 

 pomagają śledzić naszą aktywność w 

internecie - są wykorzystywane przez 
systemy analityczne zbierające staty-
styki dotyczące ruchu i zachowań inter-
nautów; 

 dostarczają informacji potrzebnych do 

targetowania i wyświetlania reklam na 
stronach internetowych. 

 
Pliki cookies, nazywane potocznie ciastecz-

kami (z ang. cookie – „ciastko”), niestety nie zaw-
sze bywają słodkie. Są to krótkie informacje wy-
syłane przez strony internetowe do kompute-
rów internautów. Mogą przybierać postać ciągu 
cyfr bądź liter. Wybierając w okienku z komuni-
katem o ich stosowaniu przycisk OK, wyrażamy 
zgodę na zapisywanie tychże ciasteczek na na-
szym urządzeniu. Są pożyteczne, gdyż zapew-
niają poprawne funkcjonowanie większości 
stron www (zwłaszcza tych bardzo rozbudowa-
nych), a wszystkie dane zbierane za pośrednic-
twem ciasteczek mogą być wykorzystywane 
przez twórców witryn wyłącznie w celu 
usprawnienia przeglądania stron internetowych 
i muszą być zabezpieczone w taki sposób, aby 
osoby z zewnątrz nie były w stanie ich rozszy-
frować. Podczas surfowania po sieci pliki cookies 
zapamiętują także naszą historię odwiedzin na 
danej stronie, co pozwala jej właścicielom dosto-
sowywać niektóre treści specjalnie pod naszym 
kątem (język strony, układ, kolor, itp). Na przy-
kład sklepy internetowe mogą polecać nam pro-
dukty podobne do tych, które zazwyczaj wybie-
ramy, lub takie, które mogą nas ewentualnie za-
interesować. Także reklamy, które wyświetlają 
się na naszym komputerze, są zwykle dostoso-
wane do naszej aktualnej lokalizacji – osoba 
mieszkająca np. w Lublinie nie otrzyma reklamy 
sklepu odzieżowego ze Szczecina, a mieszkań-
cowi  Gdańska  nie  wyświetli się nagle komuni- 
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kat o aktualnej pogodzie w Zakopanem. Na 
podstawie naszych ruchów na stronie ciasteczka 
wysyłają dane na serwer, aby strona aktualnie 
przez nas przeglądana była jak najlepiej dopaso-
wana do naszych potrzeb czy zainteresowań.  

 

 

 
Ciasteczka pozwalają również na zamiesz-

czanie w sieci różnego rodzaju ankiet i spra-
wiają, że nie będą wyświetlały nam się te, które 
już wypełniliśmy. Właściciele każdej z witryn 
mogą również tworzyć darmowe statystyki od-
wiedzin swojego serwisu, co pomaga im poznać 
zarówno oczekiwania, jak i preferencje odwie-
dzających ich strony. Dzięki takim badaniom 
możliwe jest wdrażanie najnowszych rozwiązań 
technicznych poprawiających użyteczność i nie-
zawodność witryny. Cookies umożliwiają użyt-
kownikom korzystanie z wielu serwisów bez 
konieczności logowania do naszego konta za 
każdym razem, bo zapamiętują hasła do poczty, 
portalu społecznościowego czy sklepu interne-
towego. Pliki cookies nie mają na celu śledzenia 
internauty ani ustalania jego tożsamości. W za-
kres działań ciasteczek wchodzi identyfikacja 
komputera (na którym zainstalowana jest prze-
glądarka internetowa) w celu sprawdzenia, czy 
dane urządzenie odwiedzało w przeszłości tę 
stronę. Dane wykorzystywane na przykład pod-
czas rejestracji w różnego rodzaju serwisach nie 
są łączone z danymi zgromadzonymi za pośred-
nictwem cookies. Ciasteczka nie mają żadnego 
wpływu na wydajność pracy naszych urządzeń. 
Nie powodują zmian w konfiguracji sprzętu ani 
w zainstalowanym na nim oprogramowaniu. 

Wszystkie ciasteczka, z których korzy-
stamy, odwiedzając różne witryny w internecie, 
tworzą swego rodzaju historię naszej aktywno-
ści. Oznacza to, że zgadzając się na politykę coo-
kies, wyrażamy zgodę na dostęp osób trzecich do 
naszej historii odwiedzanych stron. Mogą to być 
m.in. reklamodawcy czy dostawca usług inter-
netowych, którzy na podstawie naszej aktywno-
ści będą tworzyć różnego rodzaju statystyki dla 

potrzeb własnych, albo hakerzy, którzy niewiel-
kim wysiłkiem mogą uzyskać dostęp do na-
szych prywatnych informacji. Dlatego bardzo 
ważną kwestią jest bezpieczeństwo. Duży 
wpływ na jego poziom mają przeglądarki inter-
netowe. Jeśli będą miały luki w zabezpiecze-
niach, możemy być narażeni na kradzież na-
szych haseł do poczty, serwisów społecznościo-
wych czy kont bankowych.  

Możemy wyróżnić 3 typy plików cookies: 

 sesyjne (ang. session cookies) – są aktu-
alne tylko podczas danej sesji przeglą-
dania i w momencie jej zamknięcia zo-
stają usunięte. Są niezbędne do działa-
nia niektórych aplikacji aktywnych w 
przeglądarce.  

 stałe (ang. persistent cookies) – to te, które 
po zamknięciu przeglądarki nie zostają 
usunięte. To właśnie dzięki nim korzy-
stanie ze stron internetowych staje się 
prostsze. Odpowiadają one m.in. za 
układ treści na stronie, rozdzielczość czy 
spersonalizowane ustawienia użytkow-
nika. Tego typu informacje pozostają w 
przeglądarce przez dłuższy czas (który 
można określić w ustawieniach). Te cia-
steczka wysyłają dane na serwer za każ-
dym razem, gdy odwiedzamy daną 
stronę. Nazywa się je też ciasteczkami 
śledzącymi.  

 podmiotów zewnętrznych (ang. third 
part cookies) – pochodzą ze wszystkich 
serwerów zewnętrznych, np. reklamo-
dawców, dostawców usług czy firm 
umieszczających swoje mapy na stronie 
współpracującej z właścicielem witryny. 
To one pozwalają na dostosowanie re-
klam do indywidualnych preferencji 
osób odwiedzających daną stronę. Po-
zwalają one dokładnie policzyć, ilu in-
ternautów kliknęło w baner reklamo-
dawcy oraz weszło na jego stronę. 

Czy jesteśmy skazani na inwazję ciasteczek 
w internecie? Niekoniecznie, gdyż mamy możli-
wość samodzielnego zarządzania cookies tj. 

 zaakceptowania obsługi cookies, co po-
zwoli Ci na pełne korzystanie z opcji 
oferowanych przez witryny interne-
towe; 

 zarządzania cookies na poziomie poje-
dynczych, wybranych przez siebie wi-
tryn; 

 określenia ustawień dla różnych typów 
cookie, na przykład akceptowania pli-
ków trwałych jako sesyjnych itp.; 

 blokowania lub usuwania cookies. 
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Zablokowanie plików cookies nie jest takie 
proste. Zwykle przeglądarki bardzo dobrze cho-
wają tę opcję w gąszczu ustawień, aby nie 
można było ich wyłączyć przypadkowo. Efek-
tem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależ-
ności od wybranej opcji, niestety może być także 

utrata możliwości korzystania z niektórych ser-
wisów i usług lub z niektórych funkcji w nich 
dostępnych. Podsumowując: tak jak do praw-
dziwych, świątecznych ciasteczek, także do cia-
steczek internetowych należy podchodzić z 
umiarem i ze zdrowym rozsądkiem.  

 

 
Akrostych 

Jaśnieją 
archipelagi strof 
niezniszczalną muzyką słowa, 
 
z jakiego instrumentu spłynęły nuty? 
 
Czarnolas ognikami kwiatów 
zapala świętojański ogień w borze, 
a wiotki taniec wiodą panny, 
radość wiąże dłonie, 
nowennę niesie, 
o brzasku pola rosą migocą, 
latem w żniwnym trudzie chrzęści zboże, 
a potem gumna sapią dosytem, 
samotne fujarki wierzb głoszą chwałę jesieni, 
uroczo i spokojnie. 
 

Kraj jak klejnot, 
ogrom dumy; 
cóż czynicie – wy, co Pospolitą Rzeczą władacie – 
hordy pohańców w granicach, 
a piersi puklerz nie osłania, 
noc żagwie rozrzuca, 
ojczyzna płonie; 
wołajcie posłów, 
smutek trenem bandażuje serca, 
krzyk ostrza 
i gorejące słowa zgody jak chleby!... 

 
(pierwsze litery wersów czytaj w dół!) 

 

Longin Jan Okoń  
 

 

Fraszki refleksyjne 
 

 
Zaginiony obraz „Bydło na pastwisku” 

Czas mamy taki, 
„nie ma przypadków,  
są tylko znaki”. 
 

Współcześni naśladowcy 

Naśladują z „Trylogii” pana Łaszcza,  
który wyrokami sądowymi,  
podbił sobie poły płaszcza. 
 

Kłopoty z imigrantami 

Kto zmusza innych do wypicia piwa,  
które sam nawarzy,  
ten jest bez twarzy. 

 
Ostrzeżenie 

Barbarzyńcy u bram,  
obudź się Europo,  
bo trojański koń  
założy ci burki na skroń. 
 

Konsekwencje muzułmańskiej kolonizacji 
Jedną z konsekwencji,  
którą zniosę z mozołem, 
będzie konsumpcja alkoholu pod stołem. 
 

Kosztowny rozwód z muzułmanką  

Otworzy oczy 
koszt „daru pierwszej nocy”  

(„dar odprawy pierwszej nocy”) 
 

Hijra 
Gdy Europę pogrąży porządek feudalny,  
koniec jej będzie nieubłagalny. 

(hijra - zdobycie terenu przez zasiedlenie). 

 
W oczekiwaniu na „złoty” interes 

Naszła ich ochota  
na bryłę złota  
za każdego muzułmanina,  
ale to może być mina,  
i ich ostatnia godzina.  
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Lewacka nadwrażliwość 
Reagują z empatią na śmierć muzułmanina, 
ale ich nie wzrusza,  
dziecko z obciętą głową chrześcijanina.  

 
Deklaracja czytelnika 

Nie mam ochoty  
czytać medioty. 

(mediota - osoba bezkrytycznie wierząca mediom). 
 

Telewizyjni profesorowie 
„Mendy naukowe”  
wszystko udowodnić gotowe. 

 
Zagrożenie dla Europy 

Brak dla krzyża aprobaty,  
więc Europa umiera na raty.  

 
Poszkodowany 

Przez Hegla pokąsany, 
do dziś leczy swe rany. 

 
Poziom debaty 

Debata polityczna sięga dołka,  
gdy kołek broni kołka.  

 
Potrzeba naprawy szkolnictwa 

Durny, odmóżdżający test 
- czy to edukacja jest? 

 
Unijnym urzędnikom 

To już szczyt bezczelności,  
uczyć nas solidarności. 
 
Reakcji brak 

Czy świat się nie wstydzi,  
że mordów tysięcy katolików nie widzi? 
 
Zanim zatoniemy 

W odmętach muzułmańskiej brutalności,  
spokój nigdy nie zagości. 

 
Berliński hołd 

Skutkiem hołdu Sikorskiego, ·przydział 
„kwoty” imigrantów  
pochodzenia islamskiego. 
 

Nieposłusznym 

Każdy, kto Niemiec nie słucha,  
to rzecz oczywista,  
będzie traktowany  
jak ultranacjonalista.  
 

Publicystyka na zamówienie 
Kundle poszły w las,  
by ciągle szkalować nas. 

 
 

Imigracja 
Dla Izraela to „plaga narodowa”,  
a dla nas obowiązek chrześcijański  
zgodnie z dyktatem Brukseli 
i kanclerz Angeli. 

 
Właściwa droga 

Chcemy ze wschodu repatriantów,  
a nie islamskich imigrantów. 

 
Warunek 

Chętnie bym na emigrantów łożył,  
gdyby Kopacz odeszła, a Jan III ożył. 

 
Lewakom 

Przyśpieszona lekcja moralności się ziści,  
gdy „tolerancji” nauczą nas islamiści. 

 
„Ubogacona” Europa 

Niektórzy uchodźcy Europę „ubogacają”,  
zbrodniami, których ludzie tutaj nie znają. 
 

 
 

Jacek Malczewski, Ojczyzna  
(Tryptyk Prawo, Ojczyzna, Sztuka 

 
Islamski eksperyment rządu 

Nad uchodźcami się rozczulają,  
ale istnienie głodnych dzieci w kraju zaprze-
czają. 

 
Człowiek bez głowy 

Przyjąć uchodźców gotowy  
- człowiek bez głowy,  
trudno nie przyznać mu racji,  
gdyż nie obawia się dekapitacji. 

 
Eurabia 

Nową nazwę sobie wyrabia,  
nie Europa już a Eurabia.  

 
Oszczerca 

Fałszywych oskarżeń gros  
nie szczędzi nam Gross. 
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„Oczyszczeni” 
Niemcy swoje winy odpokutowały  
bo na Polaków je scedowały.  

 
Sposób na afery 

Spokojną głowę będą mieć „aferały”  
– służby specjalne zniszczą tajne materiały.  

Zawłaszczone symbole  
Symbole kultury wypaczone  
przez niewłaściwe użycie,  
zatruwają nam życie.  

 

 
Jan Fiedurek 

 
Pedagogika Solidarności dla nas  

 

 

 
Piotr Paweł Gach  

 
w. Jan Paweł II, zarówno w swoich wypo-
wiedziach, jak i postawie, ukazuje się nam 
jako: „Ojciec chrzestny Solidarności”, chary-

zmatyczny Szafarz Bierzmowania Narodu i „So-
lidarności”, a także jako pedagog przygotowu-
jący „Solidarność” do samodzielnego życia, 
wskazujący zasady, którymi winna się kierować 
i zadania, które ma do zrealizowania. Św. Jan 
Paweł II nie tylko solidaryzował się ze światem 
pracy, ale również współczuł chorym, biednym, 
ofiarom wojen i kataklizmów, odwiedzał więź-
niów, bezdomnych i bezrobotnych. Spotykał się 
z ludźmi zarówno w kościołach, sanktuariach, 
na placach i przedmieściach wielu miast świata, 
ale również podążał do szpitali, jadłodajni dla 
ubogich, dzielnic nędzy i ubóstwa. Jego imie-
niem nazwano wiele instytucji, ulic i placów. Po-
świecono Mu wiele publikacji książkowych, al-
bumów i artykułów prasowych. Jego postać 
utrwalono na kolorowych widokówkach i 
znaczkach pocztowych prawie we wszystkich 
krajach świata. Portrety wielkiego Polaka zdobią 
nie tylko wnętrza naszych domów i kościołów, 
są umieszczane na pierwszych stronach czaso-
pism, ale również zostały utrwalone na meda-
lach i fotografiach, eksponowanych na wysta-
wach krajowych i zagranicznych. Dla upamięt-
nienia Jego pielgrzymek i kolejnych lat pontyfi-
katu, wzniesiono Mu różnorodne pomniki, wy-
malowano obrazy, wykonano rysunki i płasko-
rzeźby, zapisano Jego głos i postać na płytach i 
taśmach. 
 Wielokrotnie wspierał modlitwą i radą lu-
dzi zrzeszonych w „Solidarności”, przyjmował 
pielgrzymki i delegacje naszego związku w Rzy-
mie. W intencjach „Solidarności” modlił się, a 
podczas pobytów w Ojczyźnie wskazywał na 
prawo ludzi pracy do zrzeszania się, apelował 
do władz komunistycznych o oparcie stosun-
ków pomiędzy pracownikami a pracodawcą na 

moralności, a szczególnie na sprawiedliwości, 
miłości, dobru naszej Ojczyzny. Św. Jan Paweł II 
czuł się solidarny z robotnikami, ponieważ sam 
był robotnikiem i z bliska ludzi pracy przemy-
słowej, doświadczył ich przyjaźni i „przejmują-
cej solidarności” oraz uznał to doświadczenie 
bycia robotnikiem za bezcenną wartość (Prze-
mówienie do robotników „Solvay`u”, 19 marca 
1982 r.).  
 W encyklice „Laborem exercens” z 1980 
roku Ojciec Święty wskazał na zadania związ-
ków zawodowych, to znaczy zabezpieczenie 
słusznych uprawnień ludzi pracy w ramach do-
bra wspólnego całego społeczeństwa, na ich 
wielorakie możliwości w działaniach o charak-
terze oświatowym, wychowawczym i samowy-
chowawczym, ażeby dzięki swoim związkom 
pracownik mógł nie tylko więcej „mieć”, ale 
przede wszystkim stale dążył do tego by bar-
dziej „być” i pełniej urzeczywistniać pod każ-
dym względem swe człowieczeństwo. Związki 
zawodowe maja prawo do strajku, który jest ro-
dzajem ultimatum skierowanym przede wszyst-
kim do pracodawców, jest środkiem ostatecz-
nym, którego nie można nadużywać. W sytuacji 
strajku muszą być zabezpieczone nieodzowne 
usługi dla życia społecznego. Strajk nie może 
prowadzić do paraliżowania całego życia spo-
łeczno-ekonomicznego.  
 Odwołując się do doświadczenia historycz-
nego stwierdzał, że związki zawodowe wyrosły 
z walki o słuszne prawa robotników, są obecnie 
nieodzownym składnikiem życia społecznego. 
Właśnie poprzez zjednoczenie i solidarność 
mogą one dzisiaj bronić interesów robotników, 
walczyć o ich sprawiedliwą zapłatę. Godne czło-
wieka warunki pracy, zabezpieczenie pracow-
nika i jego rodziny. Wszystkie dążenia robotni-
ków, ich porozumienia i zgoda w działaniu, mu-
szą być oparte na formacji moralnej i duchu od-
powiedzialności. Ludzkie oblicze nadaje przed-
siębiorstwu fakt, że jest w nim realizowana spra-
wiedliwość społeczna. Ta sprawiedliwość pro-
wadzi do umiłowania zakładu, do pełniejszego 

Ś 
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społecznego zaangażowania, rozmachu działa-
nia i prawdziwej solidarności międzyludzkiej. 
W tej sytuacji wiara chrześcijańska udziela lu-
dziom ducha pogody, pokoju, poczucia siły, 
ukierunkowuje na racjonalne działania.  

Można dopowiedzieć kilka zdań do tego 
papieskiego toku myślenia. Tam gdzie brakuje 
sprawiedliwości i miłości, tam likwiduje się sta-
nowiska pracy, niszczy zakład, wywozi sprowa-
dzone z daleka maszyny i urządzenia, nie płaci 
ludziom za przepracowany czas (nieraz bardzo 
długi). Tam gdzie brakuje moralności społecznej 
sprzedaje się zakład wraz z robotnikami, grun-
tem, infrastrukturą za bezcen, za psie pieniądze 
do kasy państwowej. A poza tym, czy dobry i 
odpowiedzialny gospodarz pozbędzie się do-
chodowej firmy, sprzeda za półdarmo całe wy-
posażenie, a pracowników wyrzuci na bruk?  
Czy jedynymi kryteriami stosowanymi w go-
spodarce mają być: rachunek ekonomiczny i 
opłacalność? Na te ostatnie pytania zwolennicy 
dzikiego kapitalizmu i zoologicznego liberali-
zmu odpowiadają twierdząco. Pytań rodzi się 
wiele. Odpowiedzi musimy szukać wspólnie, 
uczciwie, wytrwale. Pedagogika Solidarności 
Św. Jana Pawła II jest naszą pedagogiką i ją 
chcemy realizować.  
 

 
 

Damian Gierlach, Jan Paweł II 
 

 Jest rzeczą znamienną, że podczas piel-
grzymki do Ojczyzny Św. Jan Paweł II powie-
dział w Sopocie 5. VI. 1999 r., że „Solidarność” 
należy do polskiego dziedzictwa narodowego i 
jest połączona z miłością Boga i bliźniego. Przy-
wołajmy niektóre Jego wypowiedzi o aktualnym 
znaczeniu dla nas. 
 Problem bezrobocia staje się problemem szcze-
gólnie bolesnym wówczas, gdy zostaną nim dotknięci 

przede wszystkim młodzi, którzy po zdobyciu przygo-
towania poprzez odpowiednią formację kulturalną, 
techniczną i zawodową, nie mogą znaleźć zatrudnie-
nia. Ich szczera wola pracy, ich gotowość podjęcia 
własnej odpowiedzialności za rozwój ekonomiczny i 
społeczny społeczeństwa rodzi wówczas przykrą fru-
strację. Obowiązek świadczeń na korzyść bezrobot-
nych, czyli obowiązek wypłacania odpowiednich za-
siłków niezbędnych dla utrzymania niezatrudnio-
nych pracowników oraz ich rodzin, jest powinnością 
wynikającą z najbardziej podstawowej zasady po-
rządku moralnego w tej dziedzinie – to znaczy z za-
sady powszechnego używania dóbr – albo inaczej 
jeszcze i po prostu: z prawa do życia i utrzymania. 
(encyklika o pracy ludzkiej „Laborem exer-
cens”). 
 W imię przyszłości człowieka i ludzkości trzeba 
było wypowiedzieć to słowo SOLIDARNOŚĆ. Dziś 
płynie ono szeroka falą poprzez świat, który rozumie, 
że nie możemy żyć wedle zasady „wszyscy przeciw 
wszystkim”, ale tylko wedle zasady „wszyscy z 
wszystkimi”, „wszyscy dla wszystkich” /…/ To 
słowo jest Waszą chlubą, ludzie polskiego morza. Lu-
dzie Gdańska i Gdyni, Trójmiasta, którzy żywo macie 
w pamięci wydarzenia lat siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych /…/ Solidarność musi iść przed walką. 
Wówczas ludzkość może przetrwać /…/ Bo co znaczy 
„solidarność”? Solidarność to znaczy sposób bytowa-
nia wielości ludzkiej, a więc pluralizm /…/ Powie-
działem, solidarność musi iść przed walką. Dopo-
wiem, solidarność również wyzwala walkę. Ale nie 
jest to nigdy walka przeciw drugiemu. Walka, która 
traktuje człowieka jako wroga i nieprzyjaciela i dąży 
do jego zniszczenia. Jest to walka o człowieka, o jego 
prawa, jego prawdziwy postęp; walka o dojrzalszy 
kształt życia ludzkiego. Wtedy bowiem to życie ludz-
kie na ziemi staje się „bardziej ludzkie”, kiedy rządzi 
się prawdą, wolnością, sprawiedliwością i miłością. 
(Gdynia, 11 czerwca 1987 r.). 
 „Solidarność” otworzyła bramy wolności w kra-
jach zniewolonych systemem totalitarnym, zburzyła 
mur berliński i przyczyniła się do zjednoczenia Eu-
ropy rozdzielonej od czasów wojny światowej na dwa 
bloki. Nie wolno nam tego nigdy zatrzeć w naszej pa-
mięci. To wydarzenie należy do naszego dziedzictwa 
narodowego. Słyszałem wtedy w Gdańsku od was: 
„nie ma wolności bez solidarności”. Dzisiaj trzeba po-
wiedzieć „nie ma solidarności bez miłości”. Więcej, 
nie ma szczęścia, nie ma przyszłości człowieka i na-
rodu bez miłości, tej miłości, która przebacza, choć nie 
zapomina, jest wrażliwa na dolę innych, nie szuka 
swego, ale pragnie dobra dla drugich; miłości, która 
służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniało-
myślnego dawania. Jesteśmy zatem wezwani do bu-
dowania „cywilizacji miłości”. Dzisiaj potrzeba 
światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w po-
korze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą i bło-
gosławieństwem ziemię zdobywają. Przyszłości nie 
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da się zbudować bez odniesienia do źródła wszelkiej 
miłości, jakim jest Bóg. (Sopot, 5 czerwca 199 r.). 
 „Solidarność” nie może zaniedbywać troski o hi-
storię, tak bliską, a równocześnie już odległą /…/ To 
jest dziedzictwo, do którego trzeba stale wracać, aby 
wolność nie przerodziła się w samowolę, ale miała 
kształt wspólnej odpowiedzialności za losy Polski i 

każdego jej obywatela /…/ Trzeba aby wasz związek 
otwarcie występował w obronie ludzi pracy, którym 
pracodawcy odmawiają prawa głosu, prawa sprze-
ciwu wobec zjawisk urągającym podstawowym pra-
wom pracownika. (Przemówienie do pielgrzymki 
„Solidarności”, Rzym, 11 listopada 2003 r.). 

 

Recenzja Chełmskie w okresie przełomu 
(1989 -1991)  

 

 

 
Jerzy Masłowski 

 

iemal dokładnie w 35. rocznicę utwo-
rzenia pierwszych struktur NSZZ „Soli-
darność” w regionie chełmskim (wrze-

sień 1980) ukazała się kolejna już książka Euge-
niusza Wilkowskiego poświęcona dziejom naj-
nowszym  Ziemi Chełmskiej1. 

Autor to historyk (doktor habilitowany), a 
zarazem jeden z animatorów  prezentowanych 
wydarzeń – aktywny uczestnik ujawnienia pod-
ziemnych struktur „Solidarności”,  przewodni-
czący regionalnej „odnogi rolniczej” 
Związku, znacząca i wpływowa osoba w chełm-
skim Komitecie Obywatelskim, a następnie soli-
darnościowy Senator wybrany w wyborach 1989 
roku i po raz drugi w 1991r. 

E. Wilkowski w liczącym prawie 100 stron 
Wprowadzeniu do prezentowanych dokumen-
tów w taki sposób objaśnia czym jest to wydaw-
nictwo: Przedkładana publikacja w formie wyboru 
źródeł, opatrzonych komentarzami, jest pierwszą 
próbą ukazania okresu przełomu na terenie Ziemi 
Chełmskiej, postrzeganej w granicach ówczesnego 
województwa chełmskiego. Przez pojęcie okres prze-
łomu przyjmujemy lata 1989-1991, od styczniowych 
decyzji o rozpoczęciu obrad okrągłego stołu do wol-
nych wyborów parlamentarnych 27 października 
1991 r., czyli wprowadzenia podstawowych mechani-
zmów społeczeństwa demokratycznego2. 

Dotychczasowa literatura dotycząca wyda-
rzeń z tego okresu na terenie całej Lubelszczy-
zny jest niezwykle skromna. Można w zasadzie 
wymienić tu jedynie  wydawnictwo Ośrodka 

                                                 
1 Chełmskie w okresie przełomu 1989-1991) Dokumenty, artykuły, 

informacje. Wybór, wstęp i opracowanie Eugeniusz 
Wilkowski. Chełm 2015. W latach wcześniejszych Autor 
opublikował między innymi: Solidarność na Ziemi 
Chełmskiej w latach 1980-1989, Chełm 2005;  Solidarność w 
Chełmskiem w latach 1980-1989. Chełm 2010; Solidarność w 
Krasnostawskiem w latach 1980-1989. Chełm 2014; O 
wymiar Solidarności Dokumenty artykuły informacje, Chełm 

Brama Grodzka z 2014 roku zatytułowane 
"Scriptores" Lublin – polska transformacja 1989-
19913. Zawiera ono jednak jedynie dość krótki 
tekst Marcina Dąbrowskiego z miejscowego Od-
działu IPN o lubelskim Komitecie Obywatel-
skim, a także wspomnienia i relacje członków te-
goż Komitetu. Niestety dokumenty, zarówno 
wytworzone przez ówczesne władze komuni-
styczne jak też przez stronę solidarnościową, 
czekają na swojego odkrywcę. I to czekają w 
ośrodku, gdzie funkcjonują uniwersyteckie in-
stytuty i katedry historii, a także dość liczny za-
stęp historyków Instytutu Pamięci Narodowej – 
jednostki statutowo zajmującej się badaniem 
dziejów najnowszych ziem polskich. Inna rzecz, 
że z pobieżnego nawet przeglądu wydawnictw 
dotyczących historii Polski w okresie 1989-
91  widać niezbicie, iż w innych regionach Polski 
też nie jest najlepiej. Wyjątek stanowią jedy-
nie Rzeszów, Białystok, Radom Szczecin i Opole. 

Na tym tle praca Eugeniusza Wilkowskiego 
jest wręcz pionierska. W odróżnieniu od więk-
szości opracowań regionalnych (np. Rzeszów, 
Szczecin) dokumenty zebrał i opracował histo-
ryk nie pracujący w IPN, a do tego jeszcze histo-
ryk, który w okresie gromadzenia dokumen-
tów nie był zatrudniony w żadnej wyższej 
uczelni. 

Eugeniusz Wilkowski zgromadził i przygo-
tował do druku kilkaset dokumentów.  Będący 
integralną częścią  książki Wykaz dokumen-
tów obejmuje 230 pozycji. Żałować należy jed-
nak, że ze względu na przejrzystość i dla więk-
szej wygody czytelnika, Autor nie podzielił tego 
wykazu na dokumenty, artykuły i informacje 

2008; Solidarność rolnicza na terenie województwa 
lubelskiego w latach 1980-1989. Chełm 2013; Solidarność na 
terenie województwa bialskopodlaskiego w latach 1980-1989, 
Biała Podlaska 2013. 

2 Chełmskie w okresie przełomu …  s. 13. 
3 "Scriptores", nr 43, zeszyt: Lublin - polska transformacja 1989-

1991, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, 
Lublin 2014. 

N 
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prasowe. A przecież podtytuł wydawnictwa 
wyraźnie to wskazuje: „Dokumenty, artykuły, 
informacje”4.  

Z uznaniem jednak odnotować należy, że 
Autorowi udało się zgromadzić dokumenty róż-
norodnej proweniencji – od  akt komunistycz-
nych (SB, PZPR i partii satelickich) po doku-
menty strony solidarnościowej. 

 
 

 
 
Niestety w archiwach publicznych jest tych 

dokumentów (obu stron) niezbyt wiele. Akta 
chełmskiej Służby Bezpieczeństwa doty-
czące omawianego okresu są szczątkowe, 
akta  partii komunistycznej też są znacząco zde-
kompletowane – w Archiwum Państwowym w 
Lublinie Odział w Chełmie dostępne są tylko 
nieliczne akta Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
(14 jednostek) i szczątkowe akta Komitetów 
Miejskich z Krasnegostawu i Włodawy. Akt Ko-
mitetu Miejskiego w Chełmie nie ma w całości. 
A do tego jeszcze dochodzi zupełnie niezrozu-
miały zakaz korzystania z akt personalnych 
funkcjonariuszy partyjnych  zgromadzonych w 
Archiwum Państwowym w Lublinie. 

Jeszcze bardziej tragiczne losy spotkały 
akta wytworzone przez stronę opozycyjno-soli-
darnościową. Gromadzone w archiwum Za-
rządu Regionu Chełmskiego NSZZ ”Solidar-
ność” dokumenty Związku po 1989 roku, doku-

                                                 
4 Chełmskie w okresie przełomu … s. 425-432. 

menty partii i organizacji mających swoją sie-
dzibę przy „Solidarności”, a przede wszystkim 
akta Komitetu Obywatelskiego, a także znaczące 
zbiory pracy solidarnościowej, po zmianie kie-
rownictwa regionu w 1992 roku bezpowrotnie 
zaginęły. Wieść gminna niesie, że zostały przez 
nowe władze „Solidarności” przekazane, za 
kilka rolek papieru toaletowego, na makulaturę. 
Taki też los chyba spotkał materiały pierwszej 
„Solidarności” i dokumenty przejęte przez bez-
piekę podczas rewizji w domach działaczy pod-
ziemia solidarnościowego. Zwrócone po 1999 
roku przez nowe kierownictwo policji chełm-
skiej gdzieś po drodze z ówczesnej ul. Wysokiej 
do siedziby regionu na ul. J. Piłsudskiego zagi-
nęły. 

W tej sytuacji Autor oparł się głownie na 
swoich prywatnych zbiorach i prasie – zarówno 
komunistycznej jak też i solidarnościowej. 

Na takiej podstawie źródłowej, zresztą bar-
dzo szczegółowo scharakteryzowanej we Wpro-
wadzeniu, powstała recenzowana praca. Zdecy-
dowana większość publikowanych dokumen-
tów ujrzała światło dzienne po raz pierwszy. 
Dzięki temu wydawnictwu osoby zaintereso-
wane przebiegiem wydarzeń w naszym regionie 
w latach 1989-1991 otrzymały solidną (jak na 
stan zachowania dokumentów) bazę źródłową 
wraz cennymi objaśnieniami i rozbudo-
waną bazą biograficzną. 

Autor w dotychczasowych publikacjach 
poświęconych chełmskiej „Solidarności” konse-
kwentnie unikał podawania nazwisk funkcjona-
riuszy SB, prokuratorów, sędziów, a nawet ów-
czesnych działaczy partii komunistycznej i jej 
przybudówek, których nazwiska przecież  przez 
lata funkcjonowały na pierwszych stronach par-
tyjnej prasy. Biorąc recenzowaną książkę do ręki 
byłem przekonany, że i tutaj zastanę tylko ini-
cjały imienia i nazwiska lub ogólniki w po-
staci: funkcjonariusz SB, sekretarz  partii, kura-
tor czy prokurator. I od razu miłe zaskoczenie – 
poza nielicznymi i zupełnie niezrozumiałymi z 
punktu widzenia,  nie tylko historyka, ale i prze-
ciętnego czytelnika, zwrotami: nazwisko zostało 
pominięte, dane personalne wreszcie pojawiły 
się. A do tego w przypisach zostały jeszcze po-
dane podstawowe dane biograficzne. Od pierw-
szej publikacji E. Wilkowskiego o chełmskiej 
„Solidarności” musiało upłynąć ponad 10 lat, 
aby Autor pozbył się dziwnej maniery ukrywa-
nia nazwisk  osób zaangażowanych w zwalcza-
nie podziemia solidarnościowego i dla doraź-
nych własnych profitów wysługiwania się partii 
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komunistycznej. Lepiej późno niż wcale, a za ten 
swoisty  przełom szczere wyrazy uznania. 

E. Wilkowski po raz pierwszy ujawnia szer-
szemu gronu czytelników przyczyny podziałów 
w środowisku chełmskiej „Solidarności”, które 
nastąpiły już w kilka miesięcy po rozpoczęciu le-
galnej działalności. O podłożu zmian na stano-
wisku przewodniczącego Komitetu Obywatel-
skiego pisze: W stosunkowo krótkim czasie doszło 
do pierwszego „pęknięcia” w Komitecie Obywatel-
skim. Już 27 czerwca 1989 r. nastąpiła zmiana na sta-
nowisku przewodniczącego Komitetu. Bogusława 
Mikusa, na wniosek E. Wilkowskiego, zastąpił Jerzy 
Michalak. Oficjalnie przekazano, że powodem tej 
zmiany było rozdzielenie funkcji przewodniczącego 
Związku i przewodniczącego Komitetu. Rzeczywiste 
powody tej decyzji były jednak głębsze, dotyczyły wi-
zji przemian w Polsce. W euforii zwycięstwa wybor-
czego środowiska skupione wokół Bronisława Ge-
remka podjęły próbę podporządkowania Komitetów 
Obywatelskich. Dotąd skupiały one osoby o różnych 
orientacjach politycznych, w znacznej części repre-
zentując  postawy chadeckie, narodowe, ludowe. Wy-
razem sprzeciwu wobec tych dążeń była również de-
cyzja chełmska”5. 

Następstwem tych wyborów były również 
decyzje o utworzeniu grup założycielskich partii 
politycznych: Ruch Obywatelski Akcja Demo-
kratyczna (późniejsza Unia Wolności), Konfede-
racja Polski Niepodległej, Porozumienie Cen-
trum i Chrześcijańska Demokracja (późniejsze 
Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowe). 

Autor porusza też niezwykle istotny, a nie-
mal zupełnie nierozpoznany (i to zarówno w 
skali kraju jak i regionalnej), problem udziału 
członków partii komunistycznej oddelegowa-
nych z PZPR do siania zamętu i destrukcji w sze-
regach „Solidarności”. Powołując się na badania 
Janusza Wrony dotyczące roli tzw. wtyczek ko-
munistycznych w partiach i organizacjach spo-
łecznych pisze: Rodzi się pytanie czy „oddelegowa-
nia” funkcjonowały w okresie przełomu, w tym na 
gruncie chełmskim?. Uważny czytelnik – przedkłada-
nych dokumentów w tej publikacji – jednoznacznie 
wskaże, że były narzędziem używanym przez kilka 
środowisk. Zadania osób „oddelegowanych” były 
różne, w tym dezinformacja, np. obciążająca środowi-
ska „Solidarności” (w celu przejęcia  funkcji w 
związku, zmiany jego strategii) czy wobec osób podej-
mujących samodzielne działania. Ten rodzaj „oddzia-
ływań” skierowany był głownie przeciwko prawej 
stronie chełmskiej sceny politycznej. Okazał się on na 
tyle skuteczny, że w „oparciu” o nie prawica zaczęła 
generować mechanizmy autodestrukcji”6. 

                                                 
5 Chełmskie w okresie …. s. 45. 
6 Tamże s. 95. 

Jako wymowny przykład takich działań E. 
Wilkowski, przypomnijmy jeden z głównych 
kreatorów ówczesnego środowiska solidarno-
ściowego, podaje fakt rezygnacji Bogusława Mi-
kusa z funkcji przewodniczącego Zarządu Re-
gionu NSZZ „Solidarność” w dniu 10 lutego 
1990r. Pisemną rezygnację, uzasadnioną działa-
niami „grupki nieodpowiedzialnych i niepoważnych 
osób”(w cytowanym dokumencie Autor zastoso-
wał swoją osławioną formułkę: „nazwiska zostają 
pominięte – EW”), Mikus złożył po ośmiu dniach 
od wybrania go na to stanowisko przez IV Zjazd 
Delegatów. Rezygnacja została wycofana po 
rozmowie z senatorem E. Wilkowskim.  

W lutym następnego roku doszło do po-
ważnego kryzysu we władzach samorządowych 
miasta Chełma. Rezygnację ze stanowisk złożyli 
prezydent, jego zastępca, sekretarz i członkowie 
Zarządu Miasta, a także dwóch radnych7. 

Kolejnym, niemal sensacyjnym wątkiem 
zasygnalizowanym przez Autora są podjęte 
przez PZPR w 1988 roku próby „pozyskania kon-
struktywnych działaczy” chełmskiego środowi-
ska solidarnościowego (oczywiście poza „pozy-
skaniami” przez SB) do różnych inicjatyw władz 
– od  umieszczenia na listach wyborczych do 
ówczesnych rad, po udział w tzw. Konwencie 
Obywatelskim. Zapewne też w ten nurt wpisuje 
się zgoda komunistów  na publikowanie w „Ty-
godniku Chełmskim” - organie KW PZPR - tek-
stów historycznych przez niektórych działaczy 
„Solidarności”, a swoistym pokłosiem tego zja-
wiska były prowadzone w 1989 poufne roz-
mowy z wybranymi przedstawicielami strony 
solidarnościowej przez wpływowych sekretarzy 
KW PZPR Witosława Szczasnego i Stanisława 
Adamiaka8. 

Niezwykle znamienne dla omawianego 
okresu są trzy ostatnie dokumenty; lista kandy-
datów w wyborach do sejmu z 1991 roku, a także 
wyniki wyborów zarówno w części sejmowej 
jak i senackiej. Z pośród 111 zarejestrowa-
nych  komitetów wyborczych w okręgu chełm-
skim swoje listy zgłosiło 19 komitetów. Mandaty 
w skali kraju uzyskało 29 komitetów, a  posłami 
z naszego okręgu wyborczego zostali: Jerzy Mi-
chalak (Wyborcza Akcja Katolicka), Andrzej 
Chmiel (Konfederacja Polski Niepodległej), Ce-
zary Piasecki (Porozumienie Obywatelskie Cen-
trum), Stanisław Czechoński (Porozumienie Lu-
dowe), Henryk Wujec (Unia Wolności), Jan Ko-
walik (Polskie Stronnictwo Ludowe) i Ryszard 
Bartosz (Sojusz Lewicy Demokratycznej). 

7 Tamże, s. 92 – 93. 
8 Tamże, s. 25-26, 192-193. 
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W wyborach do Senatu zarejestrowano 10 
kandydatów, a mandaty zdobyli Eugeniusz Wil-
kowski (NSZZ „Solidarność”) i Elżbieta Rysak 
(PSL). 

Zapewne większość uważnych czytelni-
ków recenzowanej książki zgodzi się z tezą, że 
Autorowi udało się, przynajmniej w znacznym 
stopniu, zrealizować założenia zawarte w ostat-
nim akapicie Wprowadzenia: Zasadniczą intencją 
przedkładanej pracy jest wywołanie dyskusji histo-
rycznych w naszej społeczności lokalnej, ale też wpro-
wadzenie tej problematyki do  literatury przedmiotu. 
Ziemia Chełmska posiada swój udział w ówczesnych 
wydarzeniach i najwyższy czas, aby wysiłek tej spo-
łeczności starał się obecny w rozważaniach ponadre-
gionalnych”. 

Eugeniusz Wilkowski swoje zadanie wyko-
nał, a czy książka stanie się powodem rzeczywi-
stej dyskusji historycznej czas pokaże. Na dzień 
dzisiejszy bardziej słychać głosy w rodzaju: „dla-
czego o mnie tak niewiele napisał”, „dlaczego nie ma 
mojego nazwiska, a przecież byłem znaczącą osobą w 
tamtym okresie”, lub też: „dlaczego o Panu/Pani X 

pisze Wilkowski tak wiele, a o mnie nawet nie wspo-
mina”.  Zapewne po opadnięciu emocji przyjdzie 
też czas na prawdziwą debatę historyczną 
wzbogaconą o wspomnienia i refleksje uczestni-
ków opisywanych i prezentowanych w doku-
mentach wydarzeń. 

I tu można  postawić Autorowi  jeszcze je-
den zarzut – nie zebrał i nie skonfrontował z  tre-
ścią dokumentów relacji przynajmniej najważ-
niejszych postaci ówczesnej chełmskiej sceny 
politycznej. Chyba, że celowo zostawił sobie ten 
element do planowanego, wzorem pierwszych 
swoich książek o chełmskiej „Solidarności”, dru-
giego wydania – rozszerzonego i uzupełnio-
nego. 

Książka  o chełmskich przemianach w la-
tach 1989-1991 była niezwykle potrzebna i jeśli 
trafi do bibliotek szkolnych, to jej treści mogą 
stać się dobrym materiałem do przeprowadze-
nia wielu lekcji  nie tylko z najnowszej historii 
regionu. 

 

 
Solidarność dwóch nurtów  

 
 

 

 
 

Eugeniusz Wilkowski 
 

 
bchody 35. rocznicy powstania Solidar-
ności wyzwoliły tak znaczące porcje 
emocji, wywołane głównie kontekstem 

rocznicowych spotkań, dyskusji, a nawet napięć 
i sporów dotyczących istoty postrzegania dzie-
dzictwa Solidarności, że wymagają zatrzymania 
się i podjęcia trudu pewnego uporządkowania 
zarysowanej polaryzacji stanowisk. Obiektyw-
nie należy przyznać, że takiego poruszenia – w 
chełmskim środowisku Solidarności - nie było 
od kilku dziesięcioleci. Dotąd mogło się wyda-
wać, że czas stępia różnego rodzaju ostrza, uwy-
pukla rolę kompromisów, niezbywalnych praw 
zachowania odrębności, że raczej nakazuje się-
gać po znaki życzliwości, potrzebę podawania 
dłoni, wszak przygodność ziemskiego bytowa-
nia przypomina o nieuchronnym pożegnaniu 
się z tym światem. W imię czego zatem doraźne 
ambicje mają przesłaniać zasadnicze tkanki? 
Ostatnie miesiące uświadomiły jednak, że o ni-
czym nie należy przesądzać. Historia ciągle po-
zostaje dynamiczną sferą, w całej ostrości ukazu-
jącą nabrzmiałe bagaże dziejowych doświad-

czeń. Nie są one wolne ani od emocji, ani subiek-
tywnego zapisu w pamięci minionych zdarzeń. 
A może ów subiektywizm jest po prostu wyra-
zem patrzenia na tamten czas przez pryzmat 
dzisiejszych wyborów, aktualnych relacji, po-
czucia bólu, wszak wszczęte dzieło nie zostało 
dokończone, albo dlatego, że weryfikacja swo-
jego miejsca w tym procesie przynosi gorycz nie-
spełnienia się? W zasadzie czym staje się pa-
mięć? Czy można jej ufać? Czy wydobywane z 
jej struktury fragmenty przeszłości nie wyma-
gają weryfikacji? Czy każde, kolejne pokolenie, 
w takim zakresie, musi zmagać się z czasem mi-
nionym? Na ile tamten okres przenika do 
warstw współczesnych, na ile czyni nas nadal 
wrażliwymi na sprawy polskie, a nie osobiste, 
czy partyjne? Niezależnie od charakteru odpo-
wiedzi na te pytania, przyjąć należy, że puls 
dziejów uwidacznia złożoność - ciągle przecież 
kreślonego - rozdziału Solidarności. Nigdy nie 
była ona ideowo jednolita. Zresztą, trudno wy-
magać, aby takim jawił się ponad 10. milionowy 
ruch. Skupiał on – i w jakimś zakresie tak już po-
zostało – różne nurty myślenia o polskiej sub-
stancji narodowej, różne tradycje i perspektywy 
odniesień antropologicznych, ujawniał różne 
grupy interesów, sporu o odczytywanie roli 

O 
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pewnych osób, zarówno w perspektywie lat mi-
nionych, jak i dnia dzisiejszego.      

Przyjmując pewną kategoryzację w chełm-
skim środowisku Solidarności zarysowały się 
dwa zasadnicze nurty odniesienia do jej dzie-
dzictwa, sposobu jego odczytywania (czym in-
nym jawią się próby nieuzasadnionego podszy-
wania się pod ten depozyt). Jedni uznają, że jego 
podstawowym rdzeniem pozostają zasługi 
uczestników solidarnościowej rewolucji, znaczone 
patosem, dodatkowo pieczętowane medalami, 
odznaczeniami, ale już bez potrzeby kontynuo-
wania solidarnościowego dzieła, a drudzy - odwo-
łując się do sfery ducha, idei, przy równocześnie 
prowadzonym wysiłku wprowadzania do-
świadczenia lat 80. ubiegłego stulecia w obszar 
dyskursu historycznego - akcentują aktualność 
ideałów Solidarności i wskazują na potrzebę bu-
dowania przejrzystych struktur państwa wszę-
dzie tam, gdzie dotąd nie zostały zbudowane, 
szczególnie w sferze sprawiedliwości społecznej 
(z sądownictwem włącznie), czy spraw socjal-
nych. To ci podnoszą, że nie wolno – zamykając 
się w kombatanctwie – umywać rąk wobec dzi-
siejszych wyzwań.  

 

 
 

Pierwsi przyjmują postawy spełnienia się, 
wypełnienia swojej życiowej misji, wpisywania 
się w legendy, niezależnie od wyników weryfi-
kalności podnoszonych odniesień. Oni mają po-
zostawać bohaterami, z narzuconymi na ra-
miona płaszczami nieskazitelności, z wyraźnym 
żądaniem, aby ich wersja przekazu pozostawała 
jedynie słuszną, bez potrzeby konfrontowania z 
zachowanymi źródłami, różniej przecież prowe-
niencji. Praca w archiwach zostaje uznana za 
zbędną. Okolicznościowe teksty mają stawać 
ponad opracowaniami monograficznymi, opar-
tymi na źródłach i podającymi tylko tyle, na ile 
– na określonym etapie badań – pozwalają one 
przedłożyć. Rysem wyróżniającym zwolenni-
ków tego nurtu pozostają nie tylko przesłanki 
natury metodologicznej, ale i stosunek do tych 
wartości (obszar aksjologii), które powinny po-
zostawać jako fundamentalne przy konstrukcji 

aktualnych struktur naszego państwa. Dla nich 
solidarnościowa rewolucja została zakończona, 
Polska nie potrzebuje dalszych zmian. Powstałe 
struktury przyjmują za przejrzyste, sprawie-
dliwe, satysfakcjonujące rodaków, a swoje za-
sługi za ważniejsze od troski o dobro publiczne 
dnia dzisiejszego. Nie potrzeba szczególnej 
dziejowej przenikliwości, aby ten rodzaj postaw, 
w odniesieniu do naszej społeczności lokalnej, 
zauważyć, dostrzec. Co o takich wyborach prze-
sądza? - przyjęty system wartościowania. To on 
staje się podstawowym determinantem przy od-
czytywaniu dziedzictwa Solidarności, ale też ca-
łej przestrzeni polskich imponderabiliów. Po-
nadto, sfera idei powinna wskazywać na po-
trzebę kreowania niezbędnych wizji na przy-
szłość, ale z tego nurtu myślenia nie ma znaków 
wskazujących na ten rodzaj zatroskania.  
 Tak się składa, że w chełmskim piśmiennic-
twie solidarnościowym większą obecność za-
znaczyli ci, którzy identyfikują się z drugim z 
wyznaczonych nurtów. To z tej strony pojawił 
się zasadniczy wysiłek zapisania każdego z tam-
tych wydarzeń, o ile są weryfikowalne, ale 
także, a może przede wszystkim, na wymóg od-
woływania się do sfery idei, jako nośników feno-
menu Solidarności. Używając języka filozofii 
wskazują na ontologiczne podstawy dążeń wol-
nościowych Polaków, upominając się równocze-
śnie o jej fundamenty aksjologiczne, wpisane w 
ponadczasowy porządek. Tak nakreślana relacja 
do tego, co Solidarność stanowi, wymaga przyję-
cia pewnych obiektywnych narzędzi, by uchwy-
cić dziejowe znaczenie podnoszonego procesu. 
Przy takim postrzeganiu nie wystarczą subiek-
tywne nośniki, jeżeli nawet przybrane zostają w 
słowa pełne patosu. Bardzo ważną sferą pozo-
staje symbolika znaków, jako wyrazu zakotwi-
czenia w tej tradycji, ale i w całym polskim dzie-
dzictwie, w którym doświadczenie Solidarności 
jest bardzo ważne, ale poprzez włączenie w ciąg 
narodowych dziejów. Ostatnich dziesięcioleci 
nie można rozpatrywać w oderwaniu od epok 
minionych, uwarunkowań antropologicznych, 
różnych sfer życia narodu. Ponadto, niebaga-
telne znaczenie ma usytuowanie niedawnego 
doświadczenia w aktualności ideałów Solidar-
ności, więcej, niezbędna jest antycypacja, my-
ślowe wyprzedzenia tego, co jest oczekiwane, a 
czego jeszcze nie ma (choć powinno już zaist-
nieć). Należy przywidywać przyszłość, zarówno 
na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym. 
Ową zbiorowością jest sfera życia publicznego, 
racja stanu państwa. Solidarność stała się prze-
cież szkołą poważnego myślenia o sprawach na-
rodowych. Naszym obowiązkiem jest zauważać 
i podejmować działania w tych obszarach, które 
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pojawiają się, ujawniają, jako wyzwania. Polska 
naprawdę potrzebuje zmian, ważnych, strate-
gicznych. Jeżeli przez najbliższe dziesięciolecie 
nie zbudujemy potencjału wytwórczego, sta-
niemy się państwem drugiej kategorii, półkolo-
nialnym rynkiem zbytu, montownią obcych fa-
bryk. 
 Odnosząc się do przeszłości z całą mocą 
podkreślamy, że należy zapisać każdy solidar-
nościowy czyn i nie tylko z dekady lat 80. 
Zresztą, imperatyw ten nie pozostaje jedynie w 
potencjalnym wymiarze, ale w rzeczywiście po-
dejmowanym wysiłku drugiego z nurtów. Po-
wtórzmy, zarzucanie nam bezczynności staje się 
zwykłym nieporozumieniem, najzwyklejszą 
psychomanipulacją. Zdecydowanie opowia-
damy się przeciwko zamykaniu doświadczenia 
Solidarności w swoiście pojmowanym gettcie (w 
izolacji), w wąskich kręgach uczestników, a taki 
charakter przyjmują grupy i grupki kombatanc-
kie. Chcemy, aby idee Solidarności stały się 
przedmiotem każdego poważnego historycz-
nego dyskursu. W innym przypadku doświad-
czenie jej skazane zostanie na zapomnienie, albo 
na egzystencję jedynie w wąskim strumieniu. Do 

takiego redukcjonizmu dopuścić nie wolno. Nie 
jest prawdą, że depozytu Solidarności nie 
można wnosić w przestrzeń publiczną, ale musi 
pojawić się merytoryczna, dobrze przygoto-
wana refleksja, a nie ucieczki we wspomnienia i 
w wysiłek eksponowania zasług wybranych 
osób. Jest to droga do nikąd. Oczywiście, ni-
komu nie można zabierać prawa do wolnego 
wypowiadania swojego stanowiska. Wolno. 
Miejmy jednak świadomość, że każdy czyn za-
istniały w wymiarze publicznym będzie podle-
gał ocenom, analizom, opisowi, kategoryzacji. I 
jeszcze o jednym aspekcie nie można zapomi-
nać. Na różne ważne wydarzenia dziejowe nie 
ma jednoznacznych spojrzeń, tak też pozostanie 
i w tym przypadku. Po prostu, naturalnym po-
rządkiem w wymiarze chełmskiej Solidarności 
(podobnie w skali kraju) wykreślają się histo-
ryczne nurty. Ową krystalizację przyjąć należy 
za naturalny proces. Trzeba założyć, że pojawią 
się publikacje, które tę kwestię pełniej uzasad-
nią, odwołując się do odpowiedniego materiału 
historycznego.  

 

 
Równowaga wodno-elektrolitowa  

w organizmie człowieka 
 
 

 

 

 

 
Jan Fiedurek 

 
oda jest jednym z najważniejszych 
składników środowiska, w którym 
żyjemy. Odgrywa ona, oprócz powie-

trza, podstawową rolę w procesach życiowych. 
O tym, jak ogromne znaczenie ma ona w naszym 
życiu niech świadczy fakt, że jej zawartość w or-
ganizmie wynosi od 70 do 90% i zmienia się z 
wiekiem; w trzymiesięcznym płodzie znajduje 
się około 90%, u noworodka około 80%, a u czło-
wieka dorosłego 70% wody. Do istotnych funk-
cji wody w organizmie człowieka należy: za-
pewnienie właściwego ciśnienia osmotycznego i 
krążenia płynów ustrojowych; rozpuszczanie 
pokarmu oraz jego transport; wchłanianie poży-
wienia z jelit i odżywianie komórek; usuwanie 
szkodliwych produktów przemiany materii; re-
gulacja temperatury; udział w reakcjach bioche-
micznych; zwilżanie błony śluzowej, stawów, 
gałki ocznej. Woda występuje we wszystkich 

tkankach naszego ustroju, chociaż jej rozmiesz-
czenie w nim jest nierównomierne. Jest nie-
zbędna w podtrzymywaniu wszystkich proce-
sów biologicznych, bierze udział w procesie 
wchłaniania pożywienia z jelit i odżywianiu ko-
mórek. Podczas trawienia pokarmy doprowa-
dzane są do stanu umożliwiającego ich rozpusz-
czenie w wodzie i rozłożone na drobne cząstki 
przenikają przez ścianki jelit do krwi i płynu 
śródkomórkowego, a stamtąd do komórek. 
Woda w organizmie jest przenośnikiem i regu-
latorem ciepła, pochłania jego nadwyżki i wy-
dala je w czasie parowania przez skórę i dro-
gami oddechowymi. Dorosły człowiek jest w 
stanie przeżyć bez jedzenia ponad miesiąc lecz 
bez wody zaledwie kilka dni. Niedostateczna jej 
podaż doprowadza do szybkiego odwodnienia 
organizmu - niedobór wody wynoszący około 
10% masy ciała powoduje niewydolność fi-
zyczną i psychiczną, a utrata 20% może dopro-
wadzić do śmierci.  

Dzienne zapotrzebowanie człowieka doro-
słego, o siedzącym trybie życia, w klimacie 
umiarkowanym wynosi średnio 2,5 litra wody, 

W 
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co oznacza od 3% do 6% wody ustrojowej. Ca-
łość wody znajdującej się w naszym organizmie 
wymieniana jest w ciągu 20 dni. Ilość wody po-
trzebna do uzupełnienia bilansu wodnego za-
leżna jest od wielu czynników, przede wszyst-
kim od wieku, aktywności fizycznej (w wysiłku 
- wzrost nawet do 10 litrów/dobę), temperatury 
otoczenia i wilgotności powietrza (dużo większa 
w wysokiej temperaturze i wilgotności), stanu 
zdrowia (wyższa w cukrzycy, schorzeniach tar-
czycy, podczas biegunek i wymiotów, stanów 
gorączkowych - wzrost o 10% na każdy stopień 
Celsjusza ponad normę) oraz rodzaju diety 
(wyższa przy zwiększonej ilości białka i sodu). 
Jest rzeczą oczywistą, że przy tak olbrzymim 
znaczeniu wody dla życia ludzkiego niebaga-
telną sprawą jest jej odpowiednia jakość. Woda 
musi być odpowiednio czysta, bo jeśli będzie za-
wierać jakiekolwiek substancje szkodliwe, do-
starczy je natychmiast do najdalszych zakątków 
naszego organizmu. Nie tylko woda bezpośred-
nio wypijana musi być pozbawiona szkodli-
wych składników, wysoka jakość wody jest 
także niezbędna w przemyśle spożywczym, far-
maceutycznym i medycynie. Wymagania, ja-
kimi powinna odpowiadać woda pitna, reguluje 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej z 04.09.2000 r., w którym określono naj-
wyższe dopuszczalne wartości cech fizycznych 
wody (smak, zapach, barwę, mętność) i niektó-
rych związków chemicznych, a także jej właści-
wości bakteriologiczne. Do źródeł wody, oprócz 
wody pitnej (źródlanej, stołowej, mineralnej, 
leczniczej), zaliczamy: napoje niesłodzone (her-
bata, kawa) i słodzone, nektary, soki owocowe, 
warzywne (85-95 % wody), mleko i napoje 
mleczne (80-90%), zupy i przeciery (70-96%), 
owoce i warzywa (około 90%), a nawet mięso, 
ryby, wędliny, jaja, twarogi (50-80%). Woda 
pitna, wody stołowe i mineralne są napojami 
„bezkalorycznymi”, zawierającymi poza wodą 
jedynie składniki mineralne, głównie: wapń, 
magnez, sód, potas, żelazo, mangan, jod, fluor, 
siarkę i krzem oraz fluor, brom i rad (wody lecz-
nicze), występujące w postaci jonów. Natomiast 
napoje słodzone (gazowane i niegazowane) są 
źródłem nie tylko wody i składników mineral-
nych (znacznych ilości fosforu), ale także węglo-
wodanów i substancji dodatkowych (aroma-
tycznych, pobudzających, energetyzujących, 
słodzących i innych), niekorzystnych dla zdro-
wia z uwagi na znaczną zawartość energii oraz 
wpływających na erozję szkliwa zębów. Dlatego 
zaleca się ich ograniczone spożycie lub całko-
wite wykluczenie, szczególnie w diecie dzieci i 
młodzieży. Wyrównanie poziomu wody i elek-
trolitów wydzielanych z organizmu w procesie 

wydzielania potu, a także uzupełnienie witamin 
i soli mineralnych oraz w niewielkim stopniu 
węglowodanów spalanych podczas wysiłku fi-
zycznego, pozwalają izotoniki – napoje do-
stępne są w powszechnej sprzedaży, jak i wy-
specjalizowanych sklepach sportowych. Zbilan-
sowany poziom elektrolitów oraz ciśnienie 
osmotyczne, odpowiadające ciśnieniu panują-
cemu w płynach ustrojowych człowieka, po-
zwala na szybkie ugaszenie pragnienia i uzupeł-
nienie utraconych mikroelementów. Sód za-
warty w niektórych napojach izotonicznych 
przeciwdziała powstawaniu kurczy mięśni. W 
odróżnieniu od napojów energetyzujących, izo-
toniki mają niską zawartość cukru i w niewiel-
kim stopniu nasycone są dwutlenkiem węgla. 
Napoje izotoniczne są bardzo potrzebne w trak-
cie intensywnego wysiłku ponieważ skutecznie 
gaszą pragnienie i utrzymują wodę w organi-
zmie, a także uzupełniają mikro- oraz makroele-
menty, które są potrzebne do wydolności fizycz-
nej i odnowy mięśni.  

 

 
 

Leon Wyczółkowski, Maki 

 
W momencie utraty 1-2% płynów pojawia 

się uczucie pragnienia, jednak już taki poziom 
odwodnienia znacząco obniża wydolność wysił-
kową. Podobnie ugaszenie pragnienia nie ozna-
cza pełnego nawodnienia organizmu, z tego po-
wodu powinno się pić więcej płynów (od 300 do 
500 ml) ponad zaspokojone pragnienie. 

Niekiedy w zatrutym przez środowisko po-
żywieniu (dotyczy również wody) znajdujemy 
również coraz więcej mikroelementów obciąża-
jących nasz organizm. Wiele metali, jeśli spoży-
wamy ich za dużo, może bardzo niekorzystnie 
wpływać na zdrowie człowieka. Ponad 80% 
współczesnych chorób ma bezpośredni związek 
z jakością wody pitnej. Stwierdzono, że ołów 
działa toksycznie na ryby w koncentracji 10 ppm 
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w wodzie miękkiej zaś w wodzie twardej do-
piero przy dawce ponad 400 ppm. 

Woda jest ciągle wydalana z organizmu 
m.in. przez nerki (z moczem – 1500 ml), płuca (z 
parą wodną - 550 ml) i skórę (z potem - 600 ml w 
klimacie umiarkowanym). Dlatego też w celu 
utrzymania jej na poziomie umożliwiającym 
prawidłowy przebieg procesów fizjologicznych, 
musi być uzupełniana w odpowiedniej ilości. 
Prawidłowy przebieg procesów metabolicznych 
(utlenianie składników odżywczych) wymaga 
obecności wody w ilości 1 litr płynów na 1000 
kcal spożytego pokarmu. Intensywny wysiłek fi-
zyczny 15-20-krotnie zwiększa tempo metaboli-
zmu w porównaniu do warunków spoczynko-
wych. W tych warunkach szybkość wytwarza-
nia ciepła w mięśniach wzrasta nawet 100-
krotne (z 34-36°C - w spoczynku, do 37-39°C - w 
pierwszych 3-4 minutach pracy). Z wodą (z po-
tem lub moczem) usuwane są też toksyczne pro-
dukty przemiany materii. 

 

 

 
Negatywnymi skutkami odwodnienia są: 

podwyższenie temperatury wewnętrznej, 
wzrost częstości skurczów serca, zmniejszenie 
objętości wyrzutowej i minutowej serca, ograni-
czenie przepływu skórnego, zmniejszającego 
utlenowanie pracujących mięśni, obniżenie 
funkcji centralnego układu nerwowego (umy-
słowych i poznawczych) oraz szybsze zużycie 
glikogenu. W konsekwencji może to prowadzić 
do osłabienia zdolności wysiłkowych organi-
zmu, a nawet zagrożenia zdrowia i życia, w na-
stępstwie wyczerpania lub udaru cieplnego. Na 
początku objawia się bólami głowy, zaburzenia 
orientacji, splątaniem mowy, uczuciem senności 
oraz osłabieniem, które mogą trwać krótko i być 
niezauważone. Czasem zaburzenia cieplne 
(brak uzupełnienia płynów) prowadzą od nie-
groźnych skurczów mięśniowych, poprzez wy-
czerpanie cieplne, do groźnego dla życia udaru 

cieplnego. Obok zakwaszenia, niedoboru tleno-
wego i wyczerpania substratów energetycz-
nych, odwodnienie organizmu stanowi jedną z 
przyczyn zmęczenia. Deficyt wody na poziomie 
2-3% masy ciała (np. około 1400-2100 ml wody u 
mężczyzny ważącego 70 kg) stanowi krytyczny 
punkt w rozwoju odwodnienia. Już przy od-
wodnieniu 1,5-2% masy ciała objawia się obniże-
niem zdolności wysiłkowych o około 10%. Nato-
miast utrata ponad 15% masy ciała jest często 
śmiertelna. Konsekwencje odwodnienia zależą 
głównie od: rodzaju wysiłku, warunków otocze-
nia oraz predyspozycji osobniczych. Dlatego też 
w celu uniknięcia odwodnienia należy przyjmo-
wać odpowiednią ilość płynów zarówno przed i 
w czasie wysiłku fizycznego a także oraz uzu-
pełnić straty wodno-elektrolitowe po skończo-
nej pracy. 

W czasie wysiłku fizycznego z potem 
oprócz wody tracone są również składniki mine-
ralne (tj. sód, chlor, potas, magnez i wapń), któ-
rych straty prowadzą do zaburzenia równowagi 
elektrolitowej organizmu.  Szacuje się, że pod-
czas trzygodzinnego wysiłku utrata chlorku 
sodu z potem może wynieść 10-15 g. Sód od-
grywa istotną rolę polegającą na zatrzymaniu 
wody w organizmie, w wyniku zwiększenia re-
sorpcji wody w kłębuszka nerkowych, na skutek 
czego ogranicza straty wody z moczem. Nie 
stwierdzono negatywnego wpływu dodatku 
sodu do napojów nawadniających. Szczególnie 
zaleca się jego suplementację podczas długo-
trwałych i intensywnych wysiłków, z uwagi na 
stymulację pragnienia oraz poprawę wchłania-
nie wody i węglowodanów w jelicie cienkim, co 
w konsekwencji korzystnie wpływa na nawod-
nienie organizmu i opóźnienie zmęczenia. 

W przypadku znacznych strat sodu z po-
tem objawiających się widocznymi śladami soli 
na skórze, odzieży, drażnienie oczu przez pot i 
wyraźny słony smak potu, wymagana jest więk-
sza ilość sodu niż zalecana dla populacji ogólnej. 
W tym celu zalecany jest dodatek 1/4 łyżeczki 
soli na około 0.6 litra napojów, spożywanie ma-
rynowanych produktów (np. ogórków), precli, 
krakersów, lub słonych przekąsek, dodawanie 
soli do posiłków a także picie soków warzyw-
nych. 

Warto pamiętać, aby w trakcie wysiłków 
nie przyjmować napojów gazowanych z po-
wodu uwalnianego z nich dwutlenku węgla, 
który napiera na ściany żołądka, hamując przez 
to uczucie pragnienia. Wpływają one również 
niekorzystnie poprzez spadek wentylacji płuc w 
wyniku podniesienia przepony oraz odwodnie-
nie organizmu poprzez nasiloną diurezę. Dla-
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tego też ich spożywanie w czasie wysiłku fizycz-
nego jest niewskazane. Po wysiłku natomiast 
przyspieszają wydalanie z organizmu szkodli-
wych produktów przemiany materii. 

Według definicji zawartej w Rozporządze-
niu Ministra Zdrowia (z dn. 29 marca 2007 Dz.U. 
Nr 61 poz. 417 z późniejszymi zmianami) „woda 
jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest 
wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych 
i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, substancji 
chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu 
oraz nie ma agresywnych właściwości korozyj-
nych”. 

W codziennej diecie wodę mineralną 
można na stałe zastąpić na wodą kranową, która 
jest pita przez miliony ludzi przez całe życie. 
Tylko niewielki procent ludzi używa wody z 
własnych ujęć lub kupuje wodę mineralną. Ku-
pując stale wodę mineralną warto zwracać 
uwagę za stopień jej zmineralizowania, gdyż 
woda o dużej zawartości soli wapnia i magnezu 
używana codziennie jest zdrowa dla serca, ale 
może być niekorzystna u osób ze skłonnością do 
kamieni nerkowych.  

Do prawidłowego funkcjonowania orga-
nizm ludzki potrzebuje nie tylko wody, ale rów-
nież substancji w niej rozpuszczonych, które 
mogą występować w dużych ilościach (makro-
składniki) lub jako elementy śladowe (mikro-
składniki). Do makroskładników zalicza się: wo-
dorowęglany, siarczany, chlorki, sód, potas oraz 
wapń i magnez. W mniejszych ilościach wystę-
puje żelazo i krzemionka. Zawartość i proporcje 
podstawowych jonów zależą głównie od składu 
chemicznego skał i gleb, przez które przepływa 
woda. Wpływ zanieczyszczeń doprowadzonych 
do wód w wyniku działalności człowieka może 
znacznie zmienić ten skład. Badania nad wpły-
wem twardości wody na zdrowie człowieka 

prowadzone były przez wielu naukowców od 
szeregu lat.  Doświadczenia przeprowadzone w 
58 okręgach w Anglii wykazały, że w miastach z 
twardą wodą przypada o około 43% mniej zgo-
nów na serce wśród kobiet i około 37% wśród 
mężczyzn. Stan taki utrzymuje się także i wtedy, 
gdy przeciętne spożycie tłuszczów jest wyższe 
niż na terenach z wodą miękką. Przyczyną ko-
rzystnego oddziaływania wody twardej na stan 
serca należy upatrywać w większej w niej za-
wartości wapnia, magnezu, litu itd. Wapń i ma-
gnez z wody twardej łączą się w jelitach z tłusz-
czami nasyconymi, pochodzącymi z pożywie-
nia, tworząc mydło, które nie jest przyswajalne 
przez organizm. Dzięki temu człowiek pijący 
twardą wodę pozbywa się niekorzystnych dla 
niego tłuszczów. Jego organizm nie wytwarza 
nadmiaru cholesterolu, który nie grozi sercu za-
wałami, otyłością, nadciśnieniem i chorobami 
krążeniowymi. Zgodnie z sugestiami Polskiego 
Towarzystwa Magnezologicznego są dowody 
na to, że twarda woda, zawierająca większe ilo-
ści takich biopierwiastków jak, magnez i wapń, 
może być zdrowsza od miękkiej, ponieważ na 
terenie gdzie występuje, zaobserwowano niższą 
zapadalność na choroby układu krążenia. Przy-
kładem są mieszkańcy Gruzji, którzy pijąc wodę 
twardą, w mniejszym stopniu cierpią na cho-
roby miażdżycowe i dożywają sędziwego 
wieku. W przeciwieństwie do tego w Finlandii, 
której obywatele mający do dyspozycji wodę 
miękką, polodowcową, częściej zapadali na cho-
roby serca i umierali nawet w młodym wieku. 
Warto zaznaczyć iż związki wapnia i magnezu 
znajdują się także w pożywieniu, niemniej za-
warte w wodzie są przez organizm przyswajane 
w znacznie większym stopniu, ponieważ są ła-
two absorbowane w przewodzie pokarmowym. 
 

 

Spostrzeżenia o piśmiennictwie 
chełmskich historyków  

 

 

 

 
Eugeniusz Wilkowski 

 
odnoszone spostrzeżenia, dotyczące 
chełmskiej przestrzeni uprawiania historii, 
nie pojawiły się nagle, choć – do czego na-

leży się przyznać - ostatnie miesiące wskazały, 
że nie należy ich odkładać na czas bliżej nieokre-
ślony. Inne chełmskie środowisko, a mianowicie 

literatów, od wielu już lat podejmuje wysiłek pi-
sania o swoich utworach, przedsięwzięciach, 
formach aktywności. I dobrze, że ten wysiłek jest 
konkretyzowany, a czytelnikom, krytykom lite-
ratury, pozostawmy niepodważalne prawo 
oceny, bądź weryfikacji, w tym przygotowywa-
nych opracowań. Podobnego wysiłku nie podej-
mują tutejsi historycy, a jest przecież grupa osób, 
która wpisuje się w ten nurt chełmskiego pi-
śmiennictwa. Przedkładane spostrzeżenia – i 

P 
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tylko tak należy na nie patrzeć - dalekie są od ja-
kiejkolwiek zamierzeń standaryzacji, czy zbliżo-
nych intencji. Naszym zamysłem jest jedynie 
wskazać na wybrane problemy, jako zauwa-
żalne rysy tego środowiska, z którymi – w nie-
odległej perspektywie czasu – nieuchronnie 
trzeba będzie się zmierzyć. Może zatem dobrze 
stanie się, jeżeli wywołamy pierwsze impulsy? 
Może sprowokujemy potrzebną (niezbędną) 
dyskusję, artykułowaną w tekstach? Wywołanie 
takiego fermentu byłoby niesamowitym sukce-
sem, nas wszystkich, odpowiedzialnie myślą-
cych o naszej lokalnej ojczyźnie. Musimy odwo-
ływać się do idei, sfery ducha, bo jego wymiary 
stają się miernikiem naszej żywotności, głębi 
osadzania się w realiach kreowanej (czy ujmo-
wanej) rzeczywistości.  

 

 
 

Arnold Böcklin, Klio 
 
 

Piśmiennictwo tutejszych historyków na-
leży sytuować w dwóch zasadniczych nurtach: 
publicystycznym i historiograficznym (w pew-
nym zakresie także historiozoficznym). Bez 
większego wysiłku jesteśmy w stanie wyodręb-
nić grupę historyków-popularyzatorów, głów-
nie dziejów lokalnej społeczności, która ciągle 
pozostaje grupą najliczniejszą w tym środowi-
sku. Historycy ci nie korzystają z zasobów archi-
walnych, z reguły bazują na tekstach już opubli-
kowanych. Spośród miejscowych popularyzato-
rów historii należy jednak zauważyć i takie 
osoby, którym  nie  jest  obcy  chełmski  Oddział 

Archiwum Państwowego w Lublinie, ale tylko 
ten, bowiem nie korzystają z innych archiwów 
(a jeśli już, to sporadycznie). Niektórzy spośród 
nich – co jakiś czas - przedkładają teksty histo-
riograficzne, ale z wykorzystaniem wybranych 
źródeł. Nikogo nie należy przekonywać, że naj-
pełniejszą formą odtwarzania przeszłości są 
prace monograficzne, wpisane w nurt historio-
graficzny, jako owoc wieloletnich, żmudnych 
kwerend archiwalnych. Jeżeli dana osoba chce 
uchodzić za specjalistę w danej problematyce, 
epoce dziejowej, przez szereg lat musi pozna-
wać zasoby archiwalne, bo tylko one pozwalają 
na samodzielne prace, wnoszące nowe treści, 
wzbogacające literaturę przedmiotu. Za pozy-
tywną stronę tutejszego środowiska historycz-
nego należy przyjąć, że w Chełmie są osoby od 
lat otwarte na kwerendy archiwalne, dzięki 
czemu określiły obszary swoich poszukiwań ba-
dawczych. Trzeba także zauważyć, że są tu 
osoby, które uprawiają obydwa ze wskazanych 
nurtów, sięgając również po rozważania ze 
styku historii i antropologii kulturowej. Po-
wtórzmy, można być specjalistą od określonej 
problematyki, czy okresu dziejowego, jeżeli jed-
nak dana osoba podnosi, że zna się na wszyst-
kim, a dowodem mają być publikowane teksty, 
to znaczy, że pogłębionej wiedzy nie ma o żad-
nym z okresów, a zatem nie wnosi nowych tre-
ści. 
 O ile podejmowana forma aktywności pi-
sarskiej pozostaje wolnym wyborem danej 
osoby, to w zupełnie innym wymiarze sytuuje 
się odpowiedzialność za przekazywane treści. 
Historyka obowiązuje bowiem obiektywizm hi-
storyczny, rzetelność przekazu, utrzymana 
przynajmniej na elementarnym poziomie. Oczy-
wiście, można spierać się o obiektywizm w hi-
storii, zaczynając od pytania, czy jest on w ogóle 
możliwy? Na potrzeby niniejszych uwag 
weźmy w nawias spory metodologiczne, czy 
epistemologiczne, toczone od stuleci, a zatrzy-
majmy się jedynie przy wymogu podstawowych 
standardów, elementarnej przyzwoitości, jeżeli 
nie historyka, to człowieka, jako osoby, zobo-
wiązanej do respektowania przyjętych reguł w 
sferze publicznej, wszak publikacje taki wymiar 
wyznaczają. Zwykła uczciwość nakazuje, aby 
nie fałszować przekazu, przeszłości. Około 1976 
roku Stefan Kieniewicz, wybitny polski histo-
ryk, na łamach „Polityki” podkreślał, że historyk 
(tamtej epoki), ilekroć zasiadał do pisania, odno-
sił wrażenie, że w sąsiednim pokoju leży trup. 
Tym metaforycznym trupem była ówczesna 
cenzura, narzucona marksistowska metodologia 
uprawiania historii. Dzisiaj tamte determinanty 
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odeszły w mroki dziejów, ale historyk nie zaw-
sze pozostaje jedynie z własnymi predyspozy-
cjami, opanowanym warsztatem, bazą źró-
dłową, literaturą przedmiotu. Jakże często od-
nosi się wrażenie, że dzisiejszym trupem, leżą-
cym w sąsiednim pokoju piszącego, są – nie 
zawsze dookreślane, ale znakomicie wyczu-
wane – trendy poprawności. Jakiej? – swojego śro-
dowiska, oczekiwań politycznych, salonów. Nie 
bez znaczenie pozostają braki edukacyjne, bez-
wolne przyjmowanie narzucanej wizji świata i 
człowieka, obcej naszej tradycji, własnej małości, 
pozostałej bojaźni, braku odwagi (by nie narazić 
się), czy nawet niemocy? Niech każdy z czytel-
ników, na swój użytek - w ciszy i otwartości 
swojego sumienia, siłą swojego intelektu – ów 
balast dookreśli. Z takimi postawami (wybo-
rami) przecież na co dzień spotykamy się, zatem 
nie udawajmy, że tego problemu nie ma, że go 
nie dostrzegamy. Zupełnie inną sprawą jest, czy 
mamy odwagę wyartykułować go publicznie. 
 Historyka obowiązuje prawda historyczna. 
Jest to bezsporne. Nie o każdym fragmencie 
przeszłości posiadamy wystarczającą bazę źró-
dłową, wówczas zaznaczamy o tym ogranicze-
niu, a przedkładamy to, co na danym etapie ba-
dań jest możliwe. Wobec braków źródłowych 
badacz pozostaje bezbronny, przynajmniej do 
czasu odkrycia kolejnych źródeł, w większym 
zakresie odsłaniających przeszłość. Nie można 
jednak zrozumieć, a zatem i zaakceptować pisa-
nia na zamówienia polityczne określonych osób, 
czy środowisk. Niestety, z takimi przejawami 
musimy spotykać się i wcale nie tak sporadycz-
nie. Nie jest obca od nich chełmska publicystyka, 
ale i prace określane mianem monografii. 
Znawcy przedmiotu mogą wskazać nie na 
jedną, tego rodzaju publikację, wydaną z wy-
biórczym wykorzystaniem źródeł, pozostawia-
jąc nietknięte całe zespoły archiwalne, albo z wy-
korzystaniem jedynie wybranych jednostek. I 
tak pisane prace określa się mianem monografii. 
Ekonomizm (ale czy tylko on?) wdziera się w 
różne sfery współczesnego życia, wlał się rów-
nież w środowisko historyków. Przy wolności 
słowa można drukować każdy tekst, można na-
wet być z niego dumnym, usatysfakcjonowa-
nym, podnosić do rangi dzieła. Tylko jak, taki 
sposób uprawiania historii, zestawić z rzetel-
nym przekazem, ale także z troską o własny wi-
zerunek? Powstają wydawnictwa okoliczno-
ściowe. I bardzo dobrze. Powtórzmy, każdy ma 
prawo publikować. Czy jednak można zabierać 
głos w kwestiach ważnych, nigdy nie będąc w 
archiwum, bez weryfikacji stawianych tez? Źró-
dła również wymagają krytycznego oglądu, a 

nie jedynie literalnego odczytywania, ale o tym 
nie trzeba przekonywać żadnego z odpowie-
dzialnych historyków.  
 Historyk, w szczególności dziejów najnow-
szych, musi się zmagać jeszcze z dodatkową od-
powiedzialnością, a mianowicie z koniecznością 
zachowania szacunku „dla wolności i godności” 
osoby ludzkiej. Zanim więc postawi tezę, doty-
czącą konkretnego człowieka, musi ją skrupulat-
nie zweryfikować, wszak osąd historyka nie 
może być krzywdzący, oparty na informacjach 
jednoźródłowych, uproszczonych, czy wyrwa-
nych z kontekstu. Odtwarzając przeszłość nie 
można odciąć się od tła środowiska analizowa-
nych osób i ich relacji wobec otaczającej rzeczy-
wistości. Z tych racji nie można pomijać tego 
aspektu antropologicznego. 

Należy także zwrócić uwagę na pewne 
chełmskie stereotypy, niestety, ciągle pokutu-
jące w tutejszym środowisku. Jednym z nich jest 
pogląd, że Chełmskie to Kresy, a przecież poję-
cie Kresy odnosi się do terenów utraconych, na-
leżących do Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
a po okresie rozbiorów, do II Rzeczypospolitej 
Polskiej. Innym przykładem jest nieuzasadniony 
wysiłek szukania, rzekomo w imię szeroko ro-
zumianej różnorodności kulturowej, wszyst-
kiego co nie polskie, przy założeniu, że na to co 
polskie, brakuje już miejsca. W ten sposób z 
dziejów tej ziemi eliminuje się tradycję łacińską 
i polską, obecność różnych wyborów kulturo-
wych, ale w rozumieniu wielości postaw dawnej 
Rzeczypospolitej, która była Matką wszystkich 
jej mieszkańców, nacji, religii. To z tych racji, tu-
tejsza tradycja rusińska (której nie można mylić, 
czy świadomie utożsamiać, z rosyjskością czy 
ukraińskością) posiada swoją odrębność, a na-
wet specyfikę. Konsekwencją elementarnych 
braków edukacji historycznej, braku rozumienia 
skutków tragicznych rozdziałów rusyfikacji, cią-
gle utrzymywany jest trend wrzucania w niepa-
mięć dziejów chełmskich wyznawców, czyli chełm-
skich unitów. Tymczasem nie można zrozumieć 
historii tej ziemi bez rozumienia i wyczuwania 
pulsów dziejowych tych rozdziałów przeszłości. 

Trzeba upomnieć się o różne przestrzenie 
czasów minionych, i tych bardzo odległych, zna-
czonych początkami naszego państwa, wszak 
tamte wydarzenia – z X stulecia - położyły się 
cieniem na późniejszych okresach. W sposób 
szczególny dotyczy to Ziemi Chełmskiej. To 
przecież kończący się rok szczególniej otwierał 
przed nami doświadczenia odległych wieków, 
łącząc je z wymiarem ostatnich dziesięcioleci. 
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Władysław Kuchta wobec polskich  
aspiracji wolnościowych 

 

 

 

 
Eugeniusz Wilkowski 

 

ażdy piszący musi mieć świadomość, że 
jego teksty podlegać będą analizom, oce-
nom, że w oparciu o nie będą odtwa-

rzane relacje autora wobec rzeczywistości, w 
której żył, pracował, wpływał na jej bieg. Prawi-
dłowość ta w równiej mierze odnosi się do twór-
ców w zakresie literatury, w tym ludowej. W 
kontekście grudniowych historycznych konsta-
tacji popatrzmy na stosunek Władysława 
Kuchty, twórcy ludowego z Mołodutyna, do So-
lidarności, a przez to do sprawy narodowej, 
wszak to ten ruch artykułował dążenia wolno-
ściowe Polaków i doprowadził do wybicia się 
Polski na niepodległość. Rozmiary tego tekstu 
nie pozwalają na pełniejsze przedłożenie podno-
szonej problematyki, stąd – z konieczności – na-
leży ograniczyć się jedynie do ukazania wybra-
nych aspektów. W. Kuchta przyjmowany jest za 
jednego z najbardziej charakterystycznych 
przedstawicieli nurtu literatury ludowej w 
Chełmskiem. Chociażby z tej racji pojawia się 
potrzeba spojrzenia na jego system odniesień 
politycznych, który konsekwentnie definiował 
przez długie lata swojego życia. Pochylając się 
nad lekturą jego prac, głównie dzienników, na-
tychmiast zauważamy, że nie ukrywał swoich 
związków z PRL-wskim systemem władzy, a 
przez to był beneficjentem nagród, przywilejów. 
Po stronie narzucanego, pojałtańskiego po-
rządku, opowiedział się wcześnie, bo już w 1945 
roku, a przecież kilka powojennych lat znaczo-
nych było obecnością podziemia niepodległo-
ściowego, Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
procesów politycznych, okrutnych więzień, 
ludzkich dramatów, a to wszystko w imię na-
rzucenia totalitarnego systemu komunistycz-
nego. Każdy myślący Polak stawał przed dyle-
matem dokonania wyborów, niejednokrotnie 
dramatycznych. Otrzymywały one różne uza-
sadnienia, ale były. U Kuchty nie pojawiły się. 21 
października 1975 r. zapisał: „Jestem czytelni-
kiem „Chłopskiej Drogi” od pierwszego numeru 
[od października 1945 r. – E. W.]. Cenię sobie to 
pożyteczne pismo”. Przypomnijmy, było to pi-
smo PPR, a od 1948 r. PZPR, którego podsta-
wowe zadanie sprowadzało się do roli pasa 
transmisyjnego ideologii komunistycznej na pol-
ską wieś. Narzucony system Kuchta nie tylko 
przyjął, on z nim utożsamiał się. O Edwardzie 

Gierku (12 grudnia 1975) napisał: „Żaden mąż 
stanu w Polsce Ludowej nie jest lubiany i szano-
wany jak właśnie Gierek. Po wyborze I sekretarz 
podkreśla ważkość nakreślonych planów i ko-
nieczność ich realizacji zaraz, od jutra”, a po 
przyznaniu emerytury podkreślił, że „Spływa 
na nas wielkie dobrodziejstwo władzy Polski 
Ludowej”. Nie zauważał, że emerytury rolnicze 
zostały wprowadzone późno i z olbrzymim dys-
kryminowaniem środowisk rolniczych. To na 
tym tle rodziły się protesty na wsi polskiej, pro-
wadzące do powstania przedsierpniowej opozy-
cji demokratycznej w tym środowisku.     

   

 

 
Stosunek W. Kuchty do polskich aspiracji 

wolnościowych najwyraźniej ujawnia się z jego 
dzienników dekady lat 80. ubiegłego stulecia. 
Gdy 19 lipca 1980 r. „Z rana obiegła wiadomość, 
że w Chełmie wybuchł strajk kolejarzy, kierow-
ców i w ogóle robotników” Kuchta zapisał, że 
„Jakaś przygniatająca cisza zawisła wkoło”. Za-
stanawiał się, dlaczego „w radiu i telewizji nic 
się nie mówi o strajku”. Po telewizyjnym wystą-
pieniu E. Gierka 18 sierpnia zanotował: „W prze-
mówieniu Gierka widać głęboką troskę i pewien 
niepokój. Prosi robotników Wybrzeża, by pod-
jęli pracę, ich żądania rozpatrzy rząd i przyjdzie 
im z pomocą. Podobało mi się najbardziej to, że 

K 
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sekretarz Gierek poprawę widzi w zwiększeniu 
produkcji rolnej, w rolnictwie”.  Podpisanie po-
rozumienia pomiędzy Międzyzakładowym Ko-
mitetem Strajkowym w Gdańsku a Komisją Rzą-
dową z 31 sierpnia skonstatował: „odczuwamy 
pewną ulgą, jutro brać robocza Wybrzeża rusza 
do pracy”. Powrót do pracy uznał za najważniej-
szy wymiar podpisanego porozumienia. Nie 
można nie zauważyć zwrotu „brać robocza”, se-
mantycznie nawiązująca do ówczesnej „oficjal-
nej” wykładni. Dopiero pod datą 30 grudnia 
1980 r., zaznaczył, że „nie mogłem przeboleć 
swojego zaufania” do E. Gierka. Przyznał nawet, 
że wykryto duże nadużycia finansowe, ale zaraz 
dodał, że nowe kierownictwo „podjęło trud od-
nowy życia politycznego, gospodarczego i spo-
łecznego”. Na czele rządu stanęli „nowi ludzie, 
wzrosła sprawiedliwość, wprowadzono nowe 
ustawy, prawo”. Gdzie Kuchta zauważał ową 
sprawiedliwość, nowe prawo?  

 

 
 

Trudno posądzić Kuchtę, że nie dostrzegał 
rzeczywistego stanu ekonomicznego tamtego 
okresu. 3 września 1980 r. zawiózł do Kamienia, 
do punktu naprawy sprzętu radiowego telewi-
zor, „Spora zebrała się kolejka, ponad 25 osób. 
Stałem 6 godzin. W naszym GS cisza, magazyny 
zamknięte, sklepy także. Ani co kupić, ani co 
sprzedać. Ludzie przywieźli sporo świń, miał 
być skup, nie było. Wracano ze sztukami do 
domu. Jakoś w naszej spółdzielczości idzie tak 
nieporadnie. Na rynku brakuje tłuszczu, a 
trudno świnie sprzedać”. Tyle spostrzeżeń au-
tora, zupełnie brakuje odniesień strukturalnych, 
wskazania na rzeczywiste powody zaistniałego 
stanu, chronicznej niewydolności systemu. Pod 
datą 21 września 1980 r., w dniu rozpoczęcia 

przez Polskie Radio transmisji niedzielnych i 
świątecznych Mszy św. zapisał: „Szczęśliwy, ra-
dosny dzień w życiu każdego Polaka /…/ 
Wzruszenie ogarnęło wszystkich wierzących 
mieszkańców naszego kraju. Jakaż to radość dla 
chorych i starców, którzy nie mogą uczestniczyć 
w nabożeństwach kościelnych”. Nie rozumiał 
jednak, że transmisja była możliwa dzięki straj-
kującym, podpisanemu porozumieniu. Zdecy-
dowanie dystansował się od strajków, jako 
formy walki, wymuszania ustępstw ze strony 
władzy. Ciągle podkreślał, że wieś nie strajkuje 
(w 1989 r. był świadkiem strajków na wsi, ale 
wówczas nie potępiał ich, bo organizatorami 
były inne siły polityczne). Według W. Kuchty 
protesty społeczne i powstanie Solidarności do-
prowadziło do braku „zrozumienia”, „opamię-
tania”, stąd nawoływał do „współodpowie-
dzialność za losy ojczyzny”. Pod datą 4 grudnia 
1980 r. zapisał: „Gdzie się człowiek obróci, z kim 
nie rozmawia, wszyscy mają dość tej nerwowo-
ści. Czas jakoś ustabilizować tę rozbrykaną poli-
tykę. Właśnie Naczelny Komitet Frontu Jedności 
Narodu wydał odezwę, w której wzywa do 
zgody i podjęcia pracy. Całkiem słusznie, czas 
bowiem zrozumieć, jaką szkodę wyrządzamy 
ojczyźnie”. Powstawanie Polaków z kolan sytu-
ował w przestrzeni „wyrządzania” ojczyźnie 
krzywd. 16 grudnia 1980 r. oglądał transmisję z 
uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniają-
cego pomordowanych stoczniowców z grudnia 
1970 r. Skwitował ja krótko „Wzruszająca uro-
czystość”, ale bez zadawania żadnych pytań, kto 
za masakrę na Wybrzeżu odpowiada, dlaczego 
pomnik został odsłonięty dopiero w 1980 roku? 
4 stycznia 1981 r. zapisał: „W II Programie Pol-
skiego Radia podczas nabożeństwa o godz. 9 
przepiękne kazanie wygłosił ksiądz z Apostol-
stwa Chorych. Mówił do chorych i cierpiących, 
ułomnych i kalek, do inwalidów z czasu wojny i 
obozów śmierci. Kaznodzieja powiedział, że po 
31. latach ucisku i kłamstwa apostolstwo wraca 
na antenę radia i żąda 15. minut tygodniowo na 
specjalną audycję dla 5. milionów chorych. My-
ślę, że głos kapłana poruszył władze kościelne i 
państwowe”. Kuchta wyraźnie nie zrozumiał in-
tencji kapłana, nie potrafił odczytać owych lat 
„ucisku i kłamstwa”. Ponadto, dlaczego głos ka-
płana z przekazu radiowego miał poruszyć wła-
dze kościelne? 

Kuchta zdecydowanie opowiedział się 
przeciwko wolnym sobotom, wprowadzenie 
których zostało zagwarantowane porozumie-
niem jastrzębskim, a którego władze nie zamie-
rzały zrealizować. Z tych racji Związek upo-
mniał się o nie. Kuchta jednoznacznie stanął po 
stronie rządowej „nie stać nas bowiem na każdą 
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wolną sobotę, tyle mamy strat i jeszcze bardziej 
mamy pogarszać sytuację?”. Nie rozumiał, że 
przy dobrej organizacji pracy, przy pełnych do-
stawach surowców, materiałów, wynik byłby 
lepszy, gdyby pracowano nie pięć, a nawet 
cztery dni w tygodniu. Niestety, bezkrytycznie 
przyjmował argumenty „rządu”. Potrafił wypo-
wiadać się nie tylko w swoim imieniu: „Wieś nie 
godzi się na wolne soboty i tak kraj jest biedny, 
zadłużony. Osobiście też jestem przeciwny”. W 
tym trudnym styczniowym okresie napisał kilka 
fraszek, występując przeciw wolnym sobotom, 
m. in. Każda sobota chleb daje; kto w niej nie pracuje, 
niech chleba nie kraje. Trudno się dziwić, że wła-
dza chętnie takie teksty publikowała. Na oko-
liczność drugiej tury sporu Solidarności z wła-
dzami w sprawie wolnych sobót napisał: Kto nie 
chce pracować w soboty, niechaj chleba nie je, bo z 
próżniaków i nieróbstwa cały świat się śmieje… 
Świat stał po stronie nie reżimu, a Solidarności, 
ale tego Kuchta nie chciał zauważyć. 9 lutego 
1981 r. zanotował: „Echa strajków obijają się co-
raz wyraźniej o nasze uszy. W sąsiednim Stra-
chosławiu chłopi wywiesili flagi państwowe, 
żeby przez to zamanifestować chęć powołania 
niezależnego związku chłopskiego, chcą rów-
nież zmiany ustawy o rentach rolniczych. Wiele 
już osób staje po stronie Solidarności”. Nie pytał 
dlaczego? – a tego od twórcy należałoby oczeki-
wać. Kuchta, zdecydowanie opowiadając się po 
stronie władz, za podstawową cnotę obywatel-
ską uważał lojalność wobec komunistycznego 
państwa. Dążenia Solidarność nazwał „wybuja-
łymi ambicjami”, które doprowadziły do „du-
żego rozluźnienia”, braku dyscypliny. „Na wsi 
poruszenie /…/ Ktoś dowiózł do wsi ulotki 
„Solidarności Wiejskiej”, ulotka nr 1 z woj. 
chełmskiego. Ludzie czytają i zapadają w głę-
boki zamysł” [Komunikat nr 1. Informował o 
powołaniu Wojewódzkiego Komitetu Założy-
cielskiego NSSZ Solidarność Wiejska woj. 
chełmskiego, z 10 grudnia 1980 r. – E. W.]. W lu-
tym 1981 r. Kuchta został odznaczony odznaką 
„Za zasługi dla Kółek Rolniczych”. Fakt ten 
przyjął z głęboką satysfakcją. Do Mołodutyna 
władze po Kuchtę stale wysyłały samochód 
służbowy, wyraźnie mu tym schlebiając. 3 
marca, w dniu zakończenia w Moskwie Zjazdu 
KPZS, Kuchta zaznaczył: „Leonid Breżniew po-
został generalnym sekretarzem. Ten stary, mą-
dry polityk poprowadzi dalej swój kraj ku pew-
nej świetności”. Nawet trzeźwo oceniający dzia-
łacze PZPR nie kierowali takich panegiryków 
pod adresem zniedołężniałego starca. Wedle 
Kuchty, 20 marca 1981 r., na salę obrad WRN w 

Bydgoszczy „wtargnęli działacze Solidarności”, 
rozpoczęli „okupowanie urzędu wojewody”, a 
fakt pobicia osób z Solidarności skwitował: „Nie 
potrafimy prowadzić dialogu”. Pod datą 30 
kwietnia zanotował: „Oglądam tygodnik „Soli-
darność”. Ciekawe pismo”. Kuchta mógł zatem 
weryfikować swój obraz wydarzeń w kraju, ale 
dlaczego tego nie podjął?  

W dniu Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia) 
wybrał się do kościoła z „wianeczkiem kłosów, 
kwiecia i owoców. W świątyni bardzo dużo lu-
dzi, wszyscy z pękami kłosów, zboża, kwiecia”. 
W snutych rozważaniach, pod tą datą, zabrakło 
refleksji historycznej, dotyczącej znaczenia tego 
dnia w historii Polski, czyżby rzeczywiście nie 
znał Bitwy Warszawskiej? O Solidarności kry-
tycznie wypowiadał się przy każdej nadarzają-
cej się sytuacji: „Wieczorem oglądam w telewizji 
i słucham w radio przebiegu obrad I Zjazdu „So-
lidarności”. Wszystkie głosy są mocne, zago-
rzałe i butne. A Lech Wałęsa zanadto się unosi i 
wzywa do boju (z kim do boju…), inni delegaci 
też są pompatyczni. Jakoś to nie pasuje, by tak 
okazywać swoje oblicze wobec społeczeństwa”. 
W innym miejscu napisał wprost, że ludzie z So-
lidarności „pochopnie sięgają po władzę”. Po-
wołując się na odezwę KC PZPR podnosił, że So-
lidarność przekształca się w partię polityczną, 
która chce „usunięcia socjalizmu z życia w Pol-
sce, co zagraża państwu i sojuszom z Krajem 
Rad”. Czy tego rodzaju sformułowania wyma-
gają komentarza? 19 października 1981 r. 
Kuchta pojechał do Zamościa. Tam spotkał się z 
osobami pracującymi w Zakładzie w Zamościu 
Zamojskich Fabryk Mebli. Opowiadali mu, w 
jaki sposób Solidarność „twardo strzeże praw 
człowieka”. Z tego zapisu wynika, że Kuchta 
chwilami potrafił przyjmować opinie inne od 
dotąd mu serwowanych. W Chełmskiem pozosta-
wał pod stałą, troskliwą opieką władz. Nigdy nie 
zdobył się na samodzielne, krytyczne myślenie, 
podobnie nie mógł zrozumieć, że lansowana 
przez „władze” materialistyczna świata i czło-
wieka jest nie do pogodzenia z wizją teistyczną, 
depozytariuszem której pozostawał Kościół. 
Spreparowane i podawane przez kontrolowane 
publikatory informacje z 7 grudnia z posiedze-
nia KKP w Radomiu przyjmował za prawdziwe: 
„Słuchałem i nie wierzyłem, żeby tak niskie było 
morale członków Solidarności kierownictwa tej  
organizacji. Pokazali swe prawdziwe oblicze. A 
głos Lecha Wałęsy był pełen jadu przeciw obec-
nemu ustrojowi”. Pod datą 10 grudnia zapisał: 
„Mówił mi wnuk, że „Solidarność” rozwiesiła w 
Chełmie plakaty z napisem: Koniec Polski niepod-
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ległej , Naród rządzi – Partia kieruje – Naród głoduje 
[Rząd rządzi – partia kieruje – naród głoduje – E. 
W.]. Wstyd czytać, komu to się chce burzyć spo-
kój w kraju. Solidarność wyraźnie dąży do 
wojny domowej i po co to głosić swój patriotyzm 
i wiarę w Boga…”. Doprawdy, mocne… za 
mocne słowa (Donat Niewiadomski, redaktor 
pism Kuchty, by poprawić wizerunek piszącego, 
zrezygnował z fragmentów szczególnie ostro 
skierowanych przeciw Solidarności). 17 grudnia 
Kuchta następująco rozgrzeszał mord na górni-
kach: „Górnicy rzucili się na wojsko i milicję z 
łopatami, siekierami. Użyto więc broni”. Ubole-
wał nad rannymi milicjantami, ale nie nad zabi-

tymi robotnikami. Internowanie tysięcy człon-
ków Solidarności skwitował krótko: „No cóż, 
prawo jest prawem, należy je szanować”. Tak, 
tylko to nie było prawo, a właśnie bezprawie. 20 
grudnia 1981 r. zapisał: „Przypadkowo podsłu-
chałem Głosu Ameryki. Ogromnie napastują na 
nasz „rząd generałów” (tak go nazywają). Bar-
dzo mi się nie podobało wystąpienie Czesława 
Miłosza – laureata Nagrody Nobla. Takie na kraj 
ojczysty i jego władzę rzucać oszczerstwa, to 
wstyd panie Miłosz!”. Nawet w obliczu tragedii 
nocy grudniowej, oburzenia wolnego świata, nie 
rozumiał rozpoczętej dekompozycji nieludz-
kiego systemu. On w niego stale wierzył.  

 

Kalendarium  
ważniejszych wydarzeń z życia parafii:  

wrzesień - październik 2015 
 

 

 

 
opr. ks. kan. Grzegorz Szymański 

  
 18 września wspominamy św. Stani-

sława Kostkę, patrona dzieci i młodzieży. W tym 
dniu w naszym kościele przedstawiony został 
krótki montaż słowno-muzyczny ku czci św. 
Stanisława, a następnie celebrowana uroczysta 
Msza św. dla dziatwy szkolnej, której przewod-
niczył ks. proboszcz, a ks. Marcin Rola wygłosił 
okolicznościowe Słowo Boże. Po Mszy św. 
dzieci zostały obdarowane słodką niespo-
dzianką.  

 
 W niedzielę, 4 października, parafia 

obchodziła uroczysty jubileusz 30. lecia istnienia 
Parafialnych Kółek Żywego Różańca. Zapro-
szony gość, ks. Piotr Patyk z Lublina (dawny wi-
kariusz), na wszystkich Mszach św. głosił Słowo 
Boże, a po Mszy św. o godz. 11,30 poprowadził 
uroczystą procesję różańcową. Kółka Różań-
cowe włączyły się w przygotowanie i oprawę 
niedzielnych Mszy św. Jako wotum dziękczy-
nienia ofiarowały parafii haftowany biały obrus.  

 

 11 października parafia uroczyście 
świętowała Dzień Papieski, poświęcony ponty-
fikatowi papieża św. Jana Pawła II, naszego Ro-
daka. Działające w parafii grupy modlitewne za-
angażowały się w przygotowanie niedzielnych 
Mszy św., nadając im uroczysty charakter. Mło-
dzież ze Szkolnego Koła Caritas przy Zespole 
Szkół nr 6 w Chełmie, pod opieką pań kateche-
tek, rozprowadzała po Mszach św. tzw. papie-
skie kremówki, które cieszyły się dużym powo-
dzeniem. Równocześnie szkolni wolontariusze 
zbierali do puszek ofiary na Fundusz Dzieło No-
wego Tysiąclecia. Jest to żywy pomnik papieża 
Jana Pawła II, gdyż z tych ofiar są fundowane 
stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich ro-
dzin. 

 
 Niedziela 18 października była obcho-

dzona jako Niedziela Misyjna. Był to czas modli-
twy i refleksji poświęconej działalności misyjnej 
Kościoła. W Słowie Bożym ks. Andrzej Boryc 
kreślił wielkie poświęcenie misjonarzy, niosą-
cych Światło Ewangelii w krajach misyjnych. W 
tym dniu ofiary zbierane na tacę przeznaczane 
są na działalność misyjną Kościoła i wsparcie 
misjonarzy, szczególnie pracujących w trudnych 
warunkach misyjnych.     

 

 
 
Okładka:  
str. 1 – Jean-Baptiste Marie Pierre, Narodzenie 
str. 2 – Simon Dewey, Jezus śpiący w ramionach Marii 
str. 3 – Jeremy Winborg, Jego Obecność 
str. 4 – Szymon Czechowicz, Pokłon Trzech Króli 

http://galeria.rzeczysedno.pl/index.php/Historia-Narodzenia-Jezusa-w-malarstwie/23_Jean-Baptiste-Marie-Pierre_Narodzenie_1755

