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Roman Drecki

DLA NARODU - NIEPODLEGŁOŚĆ JEST WIECZNYM ZADANIEM

Od dwustu lat stanowi sprawa polska kwestię etyki międzynarodowej;
ponieważ zaś tylko katolicyzm uznaje etykę w życiu publicznym,

więc losy narodowe polskie związane są z losami katolicyzmu w Europie. 
(Feliks Koneczny Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej)

Polska, od swego zarania, jest krajem katolickim. Nie tylko dlatego, że w czasach 
Mieszka I przyjąła chrzest, ale przede wszystkim dlatego, że od tego momentu, 
chrześcijaństwo – w jego rzymsko-katolickiej postaci – stało się osią, wokół której 
obudowywała się cała kultura Narodu polskiego. Katolicyzm, a więc chrześcijaństwo 
świata zachodniego, nie tylko zastąpił dawne wierzenia plemion składających się na 
Naród polski, ale przenikał dotychczasową kulturę, obyczaj, kształtował postawy, 
wyznaczał kierunek myśli, odciskał się na prawie cywilnym i publicznym, budował 
relacje miedzynarodowe. Słowem – katolicyzm stał się treścią życia duchowego 
Polaków. W Polsce od początku uznano, że katolicka etyka jest etyką obejmującą 
wszystkie dziedziny życia, to znaczy, że podporządkowane jej być musi nie tylko 
życie prywatne, ale i publiczne. To, rzecz jasna, wymagało całkowitej autonomii 
władz duchownych, autonomii Kościoła, aby mógł on swobodnie poddać ocenie 
moralnej zarówno życie prywatne indywidualnych ludzi, jak i władzę państwową 
(w tamych czasach – władcę, króla) i jej postępki. Pamiętać trzeba, że nie było 
to powszechnie uznawaną zasadą w - ówcześnie jeszcze jednolicie katolickiej - 
Europie. Wszak w tym samym czasie, gdy cesarz Henryk walczył o prymat władzy z 
papiestwem, polski król, Bolesław Śmiały, za zbrodnię biskupobójstwa musi uciekać 
z kraju. Nie dlatego, że przegrał jakąś bitwę, że był pokonany i zegnany z tronu, 
ale dlatego, że wyłamał się spod osądu moralnego; że na klątwę, rzuconą nań za 
niegodziwe postęki, odpowiedział okrucieństwem i biskupobójstwem. Wszystko to 
dzieje się w 113 lat po chrzcie Polski. Jak głęboka przemiana duchowa dokonała się, 
w stosunkowo nie długim czasie, w ówczesnym społeczeństwie i elitach polskich, 
zważywszy, iż nie było wtedy środków masowej komunikacji społecznej.
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Tej zasady, że etyka obowiązuje także w życiu publicznym (jej obowiązywalności 
w życiu prywatnym nikt nigdy nie kwestionował), to znaczy, że państwo – pod 
jakimkolwiek pretekstem – nie może postępować niegodziwie, niemoralnie, ani w 
swej polityce wewnętrznej ani zewnętrznej, broni Polska z ogromną konsekwencją 
w słynnym sporze z Krzyżakami na Soborze w Konstancji. Paweł Włodkowic, rektor 
Akademii Krakowskiej, opierając się na dorobku teologiczno-prawnym „szkoły 
krakowskiej”, wykazuje bezspornie, że narody, z samego prawa naturalnego (a więc 
– Bożego), niezależnie czy są to narody chrześcijańskie czy pogańskie, mają prawo 
do istnienia i suwerenności, której nie może ich nikt pozbawić, nawet, jeśli usiłuje 
tego dokonać, jak w przypadku krajów nie ochrzczonych, w imię nawracania.

Zasada ta, tym razem w odniesieniu do polityki wewnętrznej, z całą siłą dochodzi 
do głosu w dobie reformacji. Kiedy na zachodzie Europy płoną stosy, pochłaniając 
innowierców, kiedy w Niemczech tryumfy święci zasada cuius regio, eius religio; kiedy 
Henryk VIII w Anglii posyła pod topór kata wiernych Rzymowi biskupów, a nawet 
osoby świeckie – jak św. Tomasz Morus, w ówczesnej Rzczypospolitej uchwalana 
jest wielka karta tolerancji religijnej, a król, Zygmunt August, uroczyście ogłasza, że 
nie jest i nie będzie królem polskich sumień. 

Oto jak owocuje serio przyjęte chrześcijaństwo, uwewnętrznione i uczynione 
generalną wytyczną życia, zarówno indywidualnego jak i publicznego. Myśl 
polska koncentrowała się wokół personalistycznej koncepcji człowieka, którego 
przyrodzona godność, jako stworzonego na obraz Boży, domagała się wolności, 
prawdy i sprawiedliwości. Z takiego widzenia jednostki ludzkiej, brało się 
rozumienie narodu. W polskiej refleksji nad narodem, silnie zakorzenione jest 
przeświadczenie, że naród, rodząc się pod sercem matki, obdarzony jest, z samego 
urodzenia, niezbywalną godnością, prawem do swobodnego decydowania o swoim 
losie, prawem do posiadania własnego państwa i takiego ustroju, jaki odpowiada 
jego duchowi i życiowym potrzebom. Obie te przesłanki – personalistyczna 
koncepcja człowieka i narodu (w tym rozumieniu, że naród jest wspólnotą osób a 
nie zbiorowiskiem jednostek, magmą ludzką czy hordą) stworzyły oryginalny rys 
kultury polskiej sprawiający, że Polak, przez swą postawę, profil ideowy i głęboko 
chrześcijańskie podstawy swej duchowości, był wyraziście rozpoznawalny pośród 
innych nacji europejskich. Sprawiało to także, iż Polak gotów był zaangażować się 
w jakąś sprawę do końca tylko wtedy, jeśli była to sprawa jednocześnie: racjonalna 
i dobra moralnie. (Do tej kwestii przyjdzie nam wrócić niejednokrotnie w dalszej 
części tego opowiadania.)
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Powstaje jednak pytanie, po co to wszystko jest mówione przy okazji dzisiejszego 
spotkania? Wszak poświęcone ono jest uczczeniu 91 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Po pierwsze dlatego, że niepodległość nie jest czymś 
posiadanym raz na zawsze; o niepodległość trzeba stale zabiegać, także walczyć, 
nawet wtedy, gdy ona formalnie istnieje, już choćby po to, aby ta niepodległość 
mogła być kształtowana zgodnie z wielowiekowym doświadczeniem Narodu, z jego 
poczuciem sensu dziejów, prawdy i sprawiedliwości. Po drugie, ufam, że uwagi 
te pomogą zdać sobie do końca sprawę z tego, o co naprawdę chodziło wtedy, 
gdy Rzeczypospolita ginęła pod ciosami zaborców (ale także później, w nieudanej 
próbie roku 1920, a następnie latach 1939-45) i dlaczego tak się stało?

Przyjrzyjmy się przez chwilę państwom rozbiorczym.

Oto Rosja – wielkie imperium, sięgające w głąb Azji, staje się mocarstwem 
europejskim dzięki ziemiom zabranym Polsce. Cywilizacyjnie przynależy do 
Bizancjum, dzięki prawosławiu, jednak bez mała trzywiekowa niewola mongolsko-
tatarska zaszczepia tam elementy cywilizacji turańskiej, odznaczającej się na 
wewnątrz despotią, zaś na zewnątrz parciem do podbojów. Państwa cywilizacji 
turańskiej żyły z grabieży, organizując swe społeczeństwa w hordy najeźdźców.

Oto Prusy – absolutystyczna monarchia, powstała w 1701r. z elektoratu 
Branderburgii-Prus, jako nowe królestwo: Królestwo Prus. Zrazu niewiele znaczące 
państewko w obrębie Rzeszy, swoją szansę na wzrost potęgi i znaczenia widziało 
w ekspansji na wschód. Jako dziedzic krzyżactwa, przejmuje także jego metody: 
wiarołomstwo, nie dotrzymywanie umów i niepohamowaną żądzę potęgi i władzy. 
Jako kraj protestancki, w swych zachowaniach nie jest krępowany żadnymi względami 
moralnymi, bowiem religia ta nie stawia wymogów etycznych życiu publicznemu, 
a więc polityce. Tak więc zabór ziem polskich, sprawiający, że Prusy szybko zyskują 
na znaczeniu, stając się jednym z zasadniczych graczy na terenie wielopaństwowej 
Rzeszy niemieckiej (a w niedługim czasie także na scenie europejskiej), jest łatwo 
usprawiedliwiony ubóstwianą tam ideą – racją stanu.

W końcu Austria – wielonarodowa monarchia, formalnie katolicka, ale 
pogrążona w józefinizmie, polegającym w istocie na traktowaniu religii, jako 
wygodnego środka służącego władzy państwowej. Do rozbiorów przystępuje, bo 
Rosja i Prusy potrzebują wspólnika do tej zbrodni, a Austria, rywalizując z Rosją na 
Bałkanach, nie chce dopuścić do zbytniego wzrostu jej znaczenia.
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Oto ta trójca, związana zbrodnią zabicia Rzeczypospolitej, niewiele lat później 
określająca siebie, jak na szyderstwo, Świętym Przymierzem, Europie tłumaczy, że to 
dla jej dobra, bo słaba i zanarchizowana Polska zagrażała porządkowi europejskiemu 
i tak zwanej równowadze sił. Zaiste, szatańska to filozofia, i zapewne w dzisiejszych 
czasach z jej logiki wyrasta przeświadczenie, że człowieka starego, słabego i chorego 
trzeba dobić, nazywając to eufemistycznie eutanazją. Jednak, jak wiemy, hipokryzja 
jest hołdem składanym cnocie. Trzeba było przecież jakoś przed światem ukryć 
istotną prawdę, że dwa państwa, spośród trzech rozbiorców, mianowicie Prusy i 
Rosja, nie mogły istnieć i znaczyć bez zaborów cudzych ziem i zamieniania całych 
narodów w niewolników, wprzęganych w rydwany swoich mocarstwowych aspiracji. 
Co więcej, Polska, ze swymi urządzeniami demokratycznymi, w szczególności 
wzmacnianymi postanowieniami Konstytucji 3 Maja, w ustroju wewnętrznym 
kierująca się poszanowaniem wolności człowieka, a na gruncie międzynarodowym 
uznająca suwerenność wszystkich państw i narodów, była swoistym wyzwaniem dla 
despotycznych Prus i Rosji; mogła stanowić punkt odniesienia dla wolnościowych 
dążeń tamtych społeczeństw. Tego właśnie nie mogły tolerować ani Petersburg 
ani Berlin, mające w pogardzie własne społeczeństwa i z pogardą odnoszące się, 
w stosunkach międzynarodowych, do państw i narodów, leżących na drodze do 
realizacji ich mocarstwowych dążeń.

Jak z tego widać, wewnętrzna słabość Polski, obecne w niej elementy anarchiczne, 
a także zaprzaństwo i zdrada, nie były rzeczywistą przyczyną upadku państwa, co 
najwyżej stanowiły okoliczność sprzyjającą, wykorzystaną cynicznie przez zaborców. 
Wyrok na Polskę wydała chęć unicestwienia Rzeczypospolitej, będącej ostoją 
wolnego narodu, o wielkich tradycjach republikańskich (jak wtedy mówiono: „tej 
zarazy jakobińskiej”), aby nie było „zapalającego” przykładu dla społeczeństw Rosji 
i Prus, nieokiełznana zaborczość tych państw, a także ich antykatolickość. Wszak 
prawosławna Rosja patrzyła na Polskę, jak na zdrajczynię słowiańszczyzny, w swej 
większości prawosławnej, zaś Prusy – jako kraj protestancki – były antykatolickie z 
samej swej natury. Więc zabili państwo, to prawda, ale Narodu, z jego wolnościowymi 
dążeniami, znicestwić nie zdołali.

Posłuchajmy, co w kontekście sytuacji Narodu po rozbiorach mówi papież Jan 
Paweł II: W obrębie pojęcia ojczyzna zawiera się jakieś głębokie sprzężenie pomiędzy 
tym co duchowe, a tym co materialne, pomiędzy kulturą a ziemią. Ziemia odebrana 
narodowi przemocą staje się niejako  głośnym właniem w kierunku „ducha” narodu. 
Duch narodu się budzi, żyje nowym życiem i z kolei walczy, aby były przywrócone 
ziemi jej prawa. (Jan Paweł II Pamięć i tożsamość str. 67)
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Oczywiście, nie chodzi o jakąkolwiek ziemię. Chodzi o ziemię, którą Naród 
polski od prawieków posiadał, uprawiał, zraszał ją potem i krwią, uwzniaślał 
męczeństwem i heroizmem swych świętych. I ta ziemia, będąca przez wieki ostoją 
bytu i niepodległości, teraz gwałcona i deptana przez obce żołdactwo, wydała krzyk, 
budząc ducha Narodu. Odtąd, sprawa polska staje się poniekąd sprawą europejską. 
Europa pozostaje jednak obojętna na los zgnębionego Narodu. Ale Polacy, posłuszni 
wołaniu swej ziemi, w dwu po sobie następujących pokoleniach, zrywają się do 
walki w ramach powstań: Listopadowego i Styczniowego. Wcześniej drogę tym 
powstaniom przecierała Insurekcja Kościuszkowska. Tak postępuje Naród, który 
umiłował wolność i dla którego jakakolwiek niewola jest nie do zniesienia. Tu 
przypomnijmy sobie to spostrzeżenie, iż Polak angażuje się w pełni tylko w to, co 
jest jednocześnie racjonalne i dobre. W oczach ówczesnego świata podjęcie walki z 
tak przeważającymi siłami przeciwnika jest po prostu szaleństwem, nieracjonalne, 
w istocie – głupie. Jednak na głębszym poziomie racjonalności, rozpoznawalnym 
przez wiarę, każde opowiedzenie się po stronie prawdy, sprawiedliwości i dobra – 
jest racjonalne. Więc szły powstańcze legie do walki, ryzykując nie tylko życie, ale 
także prześladowania rodzin, konfiskatę dóbr, zesłania, katorgę niewolniczej pracy 
w syberyjskich tajgach i kopalniach. Jednak ta walka, to nie tylko powstania. Naród 
walczy na różne sposoby – piórem i twórczością swej Wielkiej Emigracji, pracą w 
kraju i obroną przed wynarodowieniem. Walczy i czeka. I oto w tułaczym Paryżu 
potężnie zabrzmiała modlitwa, wypowiedziana geniuszem Mickiewicza w Księgach 
pielgrzymstwa i narodu polskiego: O wojnę powszechną, za wolność ludów – prosimy 
Cię, Panie. W krótkim czasie modlitwę tę podejmują patriotyczne dwory i zaścianki 
w kraju, a nawet prosty lud. Rozbrzmiewa wielkie wołanie do Pana światów, bo 
panowie „tego świata”, panowie Świętego Przymierza, ba, panowie Europy całej, 
pozostają głusi i nieczuli na krzywdę i niesprawiedliwość ujarzmionych narodów.

Pozostawiając poza tym omówieniem, powszechnie przecież znane, okoliczności 
polityczne, jawne i niejawne działania mocarstw, intrygi i zbrodnie, które 
doprowadziły do wybuchu I wojny światowej, to przecież dla nas, Polaków, ta 
wojna rozgorzała za sprawiedliwym zrządzeniem Bożej Opatrzności - stawiając 
zaborców w przeciwstawnych obozach. Wybiła godzina spełnienia się nadziei 
kilku pokoleń Polaków – nadziei na odzyskanie niepodległości. Zauważmy przy 
okazji, jak szczodry jest ten posiew wolności. Wszak „cud” niepodległości, poza 
Polską, stanie się również udziałem wielu innych narodów. I tak, na obszarach 
zagarniętych przez Rosję, wolność odzyskują Finlandia, Estonia, Litwa i Łotwa. 
Po rozpadzie cesarstwa Habsburgów powstają wolne Węgry, Czechosłowacja oraz 
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Królestwo Serbii, Chorwacji i Słowenii, po 1929 r. przemianowane na Jugosławię. 
Osobnym zagadnieniem jest powstanie republikańskiego państwa narodowego – 
Austrii. Tak więc, wraz z Polską, niepodległy byt uzyskuje 9 narodowych państw. 
Można powiedzieć, że jest to czas swoistej erupcji niepodległości i samostanowienia 
narodów.

Jednak niepodległość polska została wystawiona na śmiertelną próbę już u jej 
zarania.

Cofnijmy się na chwilę do początku roku 1917. Front zachodni tkwi, bez mała 
nie poruszony, w potwornie wyniszczających walkach pozycyjnych. Niemcy nie 
są w stanie przełamać oporu Francji i Wielkiej Brytanii, a już staje się oczywiste, 
że Ameryka szykuje się do przystąpienia do wojny po stronie Ententy. Niemcom 
się spieszy, chcą przełamania frontu zachodniego przed wejściem Amerykanów 
do wojny. Potrzebne im są dywizje walczące na wschodzie. Proponują carowi, 
Mikołajowi II, separatystyczny pokój, aby w ten sposób zwolnić wojska tam walczące, 
i przerzucić je na zachód. Car odrzuca tę propozycję. Po abdykacji cara, co następuje 
w wyniku rewolucji marcowej, utworzony tam Rząd Tymczasowy deklaruje wolę 
kontynuowania wojny, pozostając lojalnym uczestnikiem Ententy. Wtedy Niemcy 
podejmują inną grę – wywiad niemiecki sięga po Lenina, przebywającego wraz 
z Trockim w Szwajcarii, skąd obaj, z wydatną pomocą niemieckiej masonerii, w 
zaplombowanym wagonie kolejowym zostają przetransportowani przez terytorium 
Niemiec do Rosji. Cel jest jeden – chodzi o to, aby pogrążyć Rosję w zamęcie 
rewolucyjnym i w ten sposób wyeliminować ją z wojny. Pół roku trzeba było czekać 
(od kwietnia 1917, kiedy to Lenin, wraz Trockim i kilku innymi towarzyszami, 
stanął w Petersburgu, do października 1917 r.), aby ta intryga wydała owoce. 
Po przejęciu władzy, bolszewicy istotnie podpisują, w marcu następnego roku, 
separatystyczny pokój z Niemcami (w rzeczywistości ze wszystkimi Państwami 
Centralnymi) w miasteczku Brześć Litewski nad Bugiem. To z tego właśnie 
powodu Rosja bolszewicka nie została dopuszczona do udziału w konferencji 
paryskiej i do podpisania Traktatu Wersalskiego. Jak wiemy, nie na wiele przydało 
się owo wytrącenie Rosji z wojny. W kilka miesięcy później, Niemcy podpisują akt 
kapitulacji, w wyniku czego przestaje także istnieć II Rzesza, a więc stworzone przez 
Bismarka - Cesarstwo Hohenzollernów.

Jednak istotne jest to, że na skutek akcji niemieckich służb specjalnych i tamtejszej 
masonerii, ideologia bolszewicka, z oczywistych, konspiracyjnych, względów 
mająca dotąd ograniczone pole działania, otrzymuje teraz do dyspozycji ogromne 
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państwo, którego cały potencjał, zarówno ludzki jak i materialny, po złamaniu 
kontrrewolucji „białych”, ma odtąd służyć dziełu rewolucji światowej. Turańskie 
parcie Rosji do podbojów i grabieży, uzyskuje teraz uzasadnienie ideologiczne – 
wyzwalanie „uciśnionych” w ramach wszechświatowej rewolucji proletariackiej. 
Armia Czerwona ma na swych bagnetach roznosić hasła tej rewolucji. Pierwszym 
celem tej bolszewickiej „krucjaty” stała się Polska.

I znowu, nie wdając się w szczegółowe relacjonowanie tego, jak przebiegała 
kampania lat 1919/1920, z Bitwą Warszawską włącznie, uzmysłówmy sobie, jak 
śmiertelne to było zagrożenie dla ledwo co wskrzeszonej państwowości polskiej, 
i jakich natężeń ducha Narodu wymagało powstrzymanie tej nawały. Przecież to 
młodziutkie państwo znajdowało się dopiero w fazie trudnego zlepiania z trzech 
kawałków - różniących się nie tylko stopniem rozwoju materialnego, ale, co 
jeszcze istotniejsze, także mentalnością ludności je zamieszkującej, wynikajacą z 
odmiennych warunków życia i walki w zaborze pruskim, rosyjskim i austriackim 
- jednolitej Rzeczypospolitej. A jednak, w chwili największej próby, pozostawiając 
na boku zrozumiałe w tych oklicznościach odmienności mentalne czy polityczne, 
właściwe dla poszczególnych dzielnic, Naród, moralnie zjednoczony, świadomy 
tego, że broni nie tylko granic, nie tylko bytu państwowego, ale także duszy polskiej, 
wiary ojców, honoru swego pokolenia – utworzył na przedpolach Warszawy szaniec 
obronny, uczyniony z piersi żołnierza polskiego, i powstrzymał falę bolszewickiego 
najazdu.

Uratowane zostało nie tylko państwo polskie, ale także Europa. Wszak 
wykrawawiona Francja i wyczerpane wojną, zrewoltowane Niemcy, w przypadku 
klęski Polski, nie byłyby w stanie zatrzymać, zmotywowanej ideologicznie Armii 
Czerwonej, popędzanej przez jej komisarzy politycznych – Stalina i Trockiego, w 
jej marszu do Atlantyku, z zadaniem tworzenia na ziemiach zajętych - republik 
radzieckich. I oto, podobnie jak pod Wiedniem, gdzie o kopie i pancerze polskiej 
husarii rozbiła się fala islamskiego zalewu, zagrażająca katolickiej Europie, pod 
Warszawą załamała się nawałnica bezbożnego bolszewizmu, będącego nowym 
wcieleniem azjatyckiego barbarzyństwa.

Po przegranej wojnie, Rosja bolszewicka zmuszona była, na mocy traktatu 
ryskiego, cofnąć się - z korzyścią dla Polski - o około 250 km dalej na wschód od, 
oferowanej jej przez zachodnich „mężów stanu”, tzw. linii Curzona, Ale przecież 
nigdy się z tym nie pogodziła. Będąc krajem nie uznanym przez mocarstwa 
zachodnie, dotkliwie odczuwając międzynarodowy ostracyzm, szuka sposobów 
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przełamania tej izolacji. Naturalnym partnerem stają się Niemcy – przegrane w 
wojnie, tracące, podobnie jak Rosja, na rzecz Polski znaczące dla nich terytoria, 
ograniczane militarnie i politycznie postanowieniami Traktatu Wersalskiego, także 
potrzebują sojusznika, który pomoże obejść wszystkie te ograniczenia.

W polską pamięć zapadła, szczególnym, w istocie zbrodniczym akordem, 
współpraca rosyjsko-niemiecka, symbolizowana paktem Ribbentrop - Mołotow. 
Jednak trzeba również wiedzieć, że na długo przed tym, bo już w roku 1922, 
Niemcy weimarskie, nie hitlerowskie jeszcze, podejmują współpracę z Sowietami, 
zawierając układ we włoskiej miejscowości Rapallo. Dla Rosji sowieckiej oznacza 
to przełamanie izolacji miedzynarodowej, dla Niemiec zaś, możliwość – wbrew 
traktatowi wersalskiemu – szkolenia swych lotników i kadrę wojsk pancernych na 
poligonach i w bazach położonych w głębi państwa sowieckiego. Dla obu stron był to 
układ niezwykle korzystny: Sowiety nie tylko wyprowadza to z międzynarodowego 
niebytu, ale daje im dostęp do nowych technologii; Niemcy natomiast zyskały 
możliwość wypróbowywania niektórych rodzajów broni, zakazanych przez Wersal, 
na poligonach radzieckich. 

Ale układ ten reanimuje coś o wiele bardziej złowrogiego – mianowicie 
ponowną współpracę rosyjsko-niemiecką, przerwaną na przeciąg wojny światowej, 
w dążeniu do nowego urządzenia ładu europejskiego. Oznacza to, że oba państwa 
będą odtąd konsekwentnie dążyć do złamania postanowień Traktatu Wersalskiego. 
Lecz nie dajmy się zwieść lansowanej dziś tezie, że rezultaty I wojny światowej 
i pokojowe uregulowania Wersalu, stały się przyczyną kolejnej hekatomby – II 
wojny światowej.

Owszem, Rosja i Prusy traciły, w powersalskiej Europie, określone terytoria, ale 
przecież nie swoje, tylko zagrabione Polsce i innym narodom, w akcie dziejowej 
sprawiedliwości teraz im zwracane. Wyznaczone Prusom i Rosji granice, zostawiały 
tym państwom dostateczną przestrzeń, aby mogły normalnie żyć i rozwijać się. 
Jednakże pamiętajmy – oba te państwa owładnięte są pędem do ekspansji i 
dominacji. Rosja Iwanów, Piotrów, Romanowów, to kraj zorganizowany na kształt 
obozu wojskowego, przeznaczony do podbojów i grabieży. Zatrzymanie, a tym 
bardziej uniemożliwienie tego pędu, odbiera rację istnienia takiemu państwu. 
Dlatego brak sukcesów i ogromne klęski ponoszone przez Rosję w I wojnie 
światowej, rozprzęgają  władzę, demoralizują masy żłonierskie; powstaje zamęt, 
zmiatający cara z tronu, a Kiereński, stojący na czele Rządu Tymczasowego, nie 
jest w stanie tego procesu zatrzymać. Toteż pojawienie się na arenie bolszewików, 
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i zwycięstwo ich rewolucji, nadaje nowy napęd rosyjskiemu ekspansjonizmowi 
– tym razem uzasadnianemu ideologicznie. Tak było z Rosją. Natomiast Prusy 
bismarkowskie, a od 1871 r., po wygranej wojnie z Francją, niemieckie cesrarstwo 
Hohenzollernów, zdominowane przez Prusy, to także kraj w najwyższym stopniu 
zmilitaryzowany, dążący do dominacji w Europie. Wprawdzie po przegranej wojnie 
rozpada się cesarstwo, a Rupublika Weimarska poddana jest istotnym restrykcjom, 
to jednak już w 1933 r. zwycięstwo narodowo-socjalistycznej partii Niemiec 
(NSDAP) wynosi do władzy Hitlera. W sensie politycznym oznacza to wejście na 
drogę przełamywania wszystkich traktatowych ograniczeń, jakie zostały nałożone na 
Niemcy; w sensie kulturowym – przyjęcie zasady „siła przed prawem” oraz wejście 
na ścieżkę neopogaństwa. Dzieje Niemiec są teraz przedstawiane jako nieustanna 
walka pomiędzy „duchem germańskim a chrześcijaństwem”. Ernst Bergmann w 
Deutsche Nationalkirche pisze, że chrześcijanstwo jest wytworem znużonej masy 
śródziemnomorskiej i jest religią „okrutną”, ponieważ powstrzymuje pochód germański 
na wschód, w dzierżawy czeskie i polskie; gdyby nie chrześcijaństwo, granice Niemiec 
byłyby nad Jenisejem. Ostatecznie w państwowości Trzeciej Rzeszy stanęło na tym, 
że, według wyrażenia dr Hompfla, kultura, którą posiadamy, nie jest chrześcijańska, 
a co jest chrześcijańskie – nie jest dla nas kulturą. Stąd już tylko krok do rasizmu, 
będącego emanacją przeświadczenia, że dla Niemca prawdziwym człowiekiem 
jest tylko Niemiec, oraz do idei „herrenvolku”, a więc nowej idei wybraństwa, 
predystynującego Niemców do panowania nad światem.

Jak z powyższego widać, świat stanął ponownie w obliczu katastrofy wojennej nie 
z powodu Wersalu, ale dlatego, że te dwa państwa zdeterminowane były dążeniem 
do zawładnięcia  światem – Rosja sowiecka w imię ideologii bolszewickiej, przez 
ogólnoświatową rewolucję (temu miał służyć, powołany przez Lenina w 1919 
roku Komintern), Niemcy – w imię zapewnienia panowania „rasie panów”. Mimo 
politycznej wrogości, te dwa mocarstwa strategicznie gwałtownie się do siebie 
zbliżają. Poza bolszewickim komunizmem – wszystko je łączy: niechęć do Wersalu, 
pogarda dla niepodległości państw narodowych, antychrześcijańskość. 

Zatem wrzesień 1939 r. nie był żadną wojną o Gdańsk, czy o „korytarz”, których 
Niemcy w istocie nie potrzebowali. Szło o całkowite odebranie Polsce niepodległości 
i podporządkowanie jej III Rzeszy. Jednak, było oczywiste, że w sprawie Polski 
drugiego Monachium nie będzie. A więc wojna! Ponieważ polityka polska wspiera 
się na sojuszach z Francją i Anglią, Hitlerowi potrzebne jest – aby nie być wziętym 
we dwa ognie – zabezpieczenie od wschodu. Jednym słowem - Niemcy potrzebują 
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układu z Rosją. Pakt zawarty między Sowietami a Rzeszą, w sierpniu 1939 r. 
(pakt Ribbentrop – Mołotow), był w istocie zbrodniczym zamachem na „cud” 
niepodległości z roku 1918, rozpoczeciem totalnej wojny z ideą samostanowienia 
narodów. I jakkolwiek Hitler zmierzał do całkowitego ujarzmienia Polski, to 
jednak przewidywał, na jakiejś resztce, utrzymać quazi państwo, jakieś Restpolen, 
bowiem Rzesza potrzebowała niewolników. Od strony Stalina wyglądało to 
znacznie gorzej – niewolników miał dość, więc dążył do całkowitego i ostatecznego 
wyeliminowania Polski z mapy Europy. Tak więc pakt z Niemcami, choć otwierał 
Sowietom drogę do aneksji Estonii, Łotwy i Finlandii na północy, a Besarabii na 
południu, to najważniejsze fragmenty tego spisku dotyczyły, rzecz jasna, Polski. 
Obaj „partnerzy” dzielili ją między siebie, wzdłuż rozgraniczenia opartego na 
rzekach: Narew, Wisła i San. Ta linia rozdziału zostanie później, już po podboju 
naszego kraju, przesunięta na wschód, w ramach „korekty” paktu sierpniowego, w 
dniu 28 września 1939 r. To nowe porozumienie również zawierało tajne klauzule, 
tym razem dotyczące współpracy policji politycznych obu krajów (a więc Gestapo 
i NKWD) w zwalczaniu polskiego ruchu niepodległościowego oraz eksterminacji 
„elementów przywódczych” Narodu, czyli ogółu polskiej inteligencji. Wydaje 
się, że dopiero w świetle powyższego stają się jasne decyzje Stalina, w sprawie 
obłąkańczych, zbrodniczych deportacji ludności polskiej na Sybir, do Kazachstanu, 
na Kołymę... W tej logice dokonano z jednej strony zbrodni katyńskiej, a z drugiej 
- podstępnego uwięzienia i posłania do obozu koncentracyjnego profesorów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szło o dokonanie zagłady Narodu polskiego, przez 
zlikwidowanie jego elit oraz unicestwienie kultury i języka.

Tymczasem Polska walczyła. Oczywiście, osamotnione państwo polskie 
(Francja i Anglia wprawdzie 3 września wypowiedziały Niemcom wojnę, jednak 
żadnych działań ofensywnych nie podjęły) padło pod naporem hord, z których 
jedna parła na zachód pod znakiem „sierpa i młota”, jako symboli bezbożnej 
ideologii, druga zaś – pod błuźnierczym znakiem przełamanego krzyża, czym w 
istocie był „hackenkreuz” – parła z zachodu na wschód. Ociekające krwią polską 
ręce podali sobie nad Wisłą. Państwo polskie przestało istnieć. Jednak dzieje się oto 
rzecz niezwykła – geniusz nieujarzmionego Nrodu powołuje do istnienia państwo 
podziemne. Państwo posiadające swój rząd, swoją armię, instytucje edukacyjne – 
konspiracyjne gimnazja i uniwersytety, swoje wydawnictwa i prasę. Na zewnątrz 
szaleje terror, łapanki, masowe rozstrzeliwania, wywózki i deportacje, a pod tą 
barbarzyńską skorupą Naród, ożywiany niezłomnym duchem, podejmuje walkę 
i organizuje siły, aby przetrwało to co polskie, a w istocie to, co stanowi wartość  
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ogólnoludzką – szacunek dla człowieka, jego godności i prawa do wolnego życia.

Rozpoczęcie przez Hitlera, w czerwcu 1941 r. wojny z Sowietami, zmienia 
sytuację polityczno-militarną Europy i świata, ale, na odległym jeszcze horyzoncie, 
zarysowuje się już nowe zagrożenie dla Polski – wejście w tak zwaną strefę 
wpływów Związku Radzieckiego. Co to oznaczało dla kraju, nikt z Polaków nie 
miał wątpliwości. Wydarzeniem, któremu na imię Powstanie Warszawskie, Naród 
próbował przeciwstawić się nieubłaganemu wyrokowi historii. Oto co na ten 
temat pisał ks. prof Jerzy Bajda z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Warszawie (Nasz Dziennik, 15.09.2009):

Kiedy wyzwolenie Polski wydawało się już przekreślone w obliczu militarnych 
postępów Armii Czerwonej, kiedy ogół posunięć strategicznych i politycznych stopniowo 
utrwalał sytuację zaplanowaną w Teheranie, dotyczącą podziału Europy między tzw. 
zwycięsców, gdy wskutek zdrady ze strony tak zwanych sojuszników stało się niemożliwe, 
aby świetnie uzbrojona armia walcząca poza terenem kraju mogła wkroczyć do Polski, 
łącząc się z liczną przecież armią podziemną, to jest Armią Krajową, by potwierdzić 
wolę Polaków odzyskania utraconej niepodległości, wtedy okazało się, że Polacy mogą 
liczyć tylko na siebie i na Pana Boga. W tych okolicznościach wola bycia Narodem, wola 
trwania i potwierdzenia swojego prawa do istnienia, wola bycia sobą w duchu prawdy i 
sprawiedliwości dziejowej, wola obrony suwerenności należącej przecież do treści prawa 
naturalnego, a więc prawa Bożego – ta wola karmiona mocą ducha, mocą płynącą 
z góry, gdy ludzie nas opuścili, musiała wystarczyc za wszystko: za broń, amunicję i 
wszelkie militarne środki. W obliczu wyraźnej przewagi materialnej sprzymierzonych 
armii ludobójców, ta wola nie mogła uzyskać sukcesów militarnych. Musiało na razie 
zwyciężyć brutalne prawo siły, ale ta wola, uwidoczniona w zrywie powstańczym, była 
energią, dzięki której duch Narodu nie zamarł, lecz niezwykle ożywił się nadzieją i 
pragnieniem wolności.

A tej nadziei potrzeba było wiele, aby starczyło na blisko pięćdziesięcioletni 
okres niewoli, zwanej – PRL. Polacy wiedzą, że Jałta uczyniła ich kraj wewnętrzną 
sprawą Związku Sowieckiego. Świat zachodni, tak zwany wolny świat, odgrodzony 
od komunizmu żelazną kurtyną, nie interesował sie losem narodów, oddanych 
Sowietom na „wieczne użytkowanie”. Było zatem oczywiste, że znikąd pomocy 
nie można oczekiwać. Więc, póki co, Naród, okaleczony potwornie wojną, 
szukający sposobu życia na gruzowisku Ojczyzny, leczył swe rany. Jednak Polakom, 
aby żyć, nie wystarcza kromka chleba, pozór niepodległości, odgruzowane 
miasta i odbudowane fabryki. Potrzebują swobody, wolności, ale także prawdy i 
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sprawiedliwości. I znowu, jak już wiele razy w historii, Naród, nie licząc się z potęgą 
materialną ciemiężyciela, zrywa się do walki o swe prawa. Wydarzenia czerwca `56, 
grudnia `70, czerwca `76, są etapami tej walki, w której zwycięstwo odnosi jeszcze 
siła przed racją, przed sprawiedliwością. Dzieje się tak dlatego, że ośrodki buntu 
społecznego są rozproszone, łatwe do odizolowania, zepchnięcia w „nielegalność”. 
Władza, działajaca z nadania Moskwy, ma ciągle dość sił materialnych: czołgów, 
policji i innych organów represji, aby nad tym, co uzna za „nielegalne”, odnosić 
zwycięstwo. Jednakże kiedy Naród staje w opozycji do władzy – nielegalna staje się 
władza. Nie ma bowiem nielegalnych narodów!

Nawiasowo w tym miejscu wspomnijmy, że w dawnej Rzeczypospolitej było tak, 
iż kiedy jakieś grupy społeczne chciały załatwić ważne dla nich sprawy – wiązały się w 
konfederację. Była to ustrojowo uznana forma realizacji jakiegoś dobra wspólnego. 
Tych konfederacji w historii Polski było wiele. Nie wszystkie jednak ukierunkowane 
były na realizację dobra wspólnego i, zamieniając się w rokosz, przynosiły wtedy 
więcej szkody niż pożytku. Ostatecznie Konstytucja 3 Maja zniosła instytucję 
konfederacji. Ostatnia konfederacja I Rzeczypospolitej zawiązała się 24 marca 1794 
r. na Rynku w Krakowie. Skonfederowane stany Rzeczypospolitej powołały Tadeusza 

Przysięga Tadeusza Kościuszki na rynku krakowskim 24 marca 1794r. 
Obraz Franciszka Smuglewicza.
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Kościuszkę na naczelnika państwa, powierzając mu najwyższą władzę wojskową i 
cywilną. Szacunek dla Konstytucji Majowej sprawił, iż Kościuszko nie nazwał tego 
konfederacją tylko Insurekcją. Ale zwróćmy uwagę na to zdanie: „powierzając mu 
najwyższą władzę wojskową i cywilną”. Otóż aktem tym zawieszono władzę króla – 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Odtąd jedyną legalną władzą w państwie, były 
władze konfederacji-Insurekcji.

A teraz, już poza nawiasem, zauważmy, że Naród, wiedziony niezawodnym 
wyczuciem swej historii, sensu swych dziejów, w 1980 r. – w dwa lata po 
powołaniu na tron Piotrowy Polaka, w niewiele ponad rok po Jego wołaniu w 
Warszawie: Niech zstąpi Duch Twój i odmieni oblicze ziemi. Tej ziemi! – zawiązuje 
„konfederację”, której na imię Solidarność. Od tego momentu władza, której sens 
istnienia sprowadza się do zabezpieczania w Polsce interesów Moskwy, wie, że jest 
nielegalna. Broni się jeszcze, wytaczając wojnę Narodowi, ale wie także, że wojny 
tej nie wygra. Tego płomienia nadziei na odzyskanie wolności, na układanie spraw 
polskich w oparciu o prawdę i sprawiedliwość, nie da się już ugasić ani czołgami, 
ani internowaniami, ani żadną inną represją. Dziewięć lat później Polska staje się 
krajem formalnie niepodległym. 

Oczywiście, Polska korzystała, w tym momencie historii powszechnej, ze 
sprzyjającej koniunktury. Trzeba było, aby Opatrzność powołała Ronalda Reagana 
na prezydenta USA, aby Sowiety chwiały się na nogach pod ciężarem narzuconego im 
przez Amerykę wyścigu zbrojeń, aby grzęzły w beznadziejnej wojnie w Afganistanie, 
itd., ale to wszystko nie umniejsza determinacji Narodu, zjednoczonego w dążeniu 
do wybicia się na niepodległość.

31 grudnia 1989 r. uważany jest powszechnie za datę proklamowania III 
Rzeczpospolitej, wtedy bowiem Sejm (jeszcze „kontraktowy”) uchwalił ustawę 
przywracającą nazwę państwa: Rzeczpospolita Polska, a godłem na powrót stał się 
Orzeł w koronie. Jednak to tylko zewnętrzne oznaki samostanowienia. Dokonujący 
się proces transformacji ustrojowej rodzi, w patriotycznych kręgach opinii polskiej, 
uzasadnione obawy, czy, zamiast aby był on przeprowadzany zgodnie z interesem 
Narodu, nie spełnia postulatów i wymogów międzynarodowej finansjery? Czy 
gwałtownie prowadzona wyprzedaż majątku narodowego, lawinowo rosnące 
bezrobocie (które w swym apogeum osiągnęło poziom ponad 20% zawodowo 
czynnej populacji Polaków), powodujące wielorakie nagatywne konsekwencje dla 
życia społecznego, z rozpadem rodzin włącznie, może być programem działania władz 
polskich? Czy stręczenie Polsce wejścia do Unii Europejskiej, już na samym progu 
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tej nowej niepodległości, do Unii, w której wszystkie wartości, kształtujące przez 
wieki etos polskiego życia, pracy i walki, zostały z pogardą odrzucone, nie oznacza 
realizacji jakiegoś scenariusza, w którym nie ma miejsca na tradycyjnie rozumianą 
polskość? Czy w zdechrystianizowanej Europie, każdą bez mała nieprawość 
podnoszącą do rangi normy, jest w ogóle miejsce dla katolickiego Narodu, czy 
też będzie on musiał być „przemielony” na ludzka magmę, łatwo manipulowalną? 
Co dla przyszłości Polski oznacza dominująca politycznie rola Niemiec w Unii 
Europejskiej? Wszystko to stawia na powrót pytanie o polską niepodległość, o 
treść i zakres tej niepodległości. Przecież ścisła integracja ze strukturami Unii (w 
szczególności teraz, po ratyfikacji traktatu lizbońskiego) oznacza zrzeczenie się 
części suwerenności na rzecz powstającego państwa o nazwie Unia Europejska. 
Pomijając już fakt, iż to, co stanowiło przedmiot polskiej nadziei, okupionej krwią 
i męczeństwem kilku pokoleń najlepszych synów Narodu – niepodległość własnego 
państwa, ma teraz być dobrowolnie oddana, to przecież dla wielu żyjących jeszcze 
Polaków, jako żywo przypomina to doktrynę „ograniczonej suwerenności” z czasów 
Breżniewa, w oparciu o którą wojska Paktu Warszawskiego, po woli czy po niewoli, 
dokonały inwazji na Czechosłowację w 1968 r. Wprawdzie w historii naszego kraju 
miał już miejsce przypadek dobrowolnego zrzeczenia się niepodległości, kiedy w 
1569 r. w Lublinie – Korona Polska i Wielkie Księstwo Litewskie jednocześnie 
zrzekły się niepodległości, aby powołać do życia nowe państwo pod nazwą: 
Rzeczpospolita Obojga Narodów, ale czy Unia Europejska w jakiejkolwiek mierze 
przypomina tamtą Rzeczpospolitą? 

Częściową, ale budzącą grozę, odpowiedź na powyższe dylematy usłyszeli Polacy 
z ust premiera Rosji – Władimira Putina, przy okazji obchodów 70-tej rocznicy 
wybuchu II Wojny Światowej, w przemówieniu wygłoszonym na Westerplatte.

Oto co mówił Putin: Wojna ta (tj. II wojna światowa) ma swój początek w 
traktacie wersalskim, który doprowadził do poniżenia Niemiec po zakończeniu 
I wojny światowej. Zdanie to ma jeden wyraźny cel: ma przekonać Niemców, że 
Rosja pod jego rządami jest najlepszym partnerem dla wielkich Niemiec i wspólnie z 
nimi ubolewa nad okresem, gdy zostały one pozbawione wielkości przez „złowrogie siły” 
zachodnie i „małe państwa”, które dzięki tym siłom powstały, jak na przykład Polska. 
Premier Rosji chce je w ten sposób przekonać, że znów jest szansa, by „Wielkie Niemcy” 
i „Wielka Rosja” stały ramię przy ramieniu, decydując o przyszłości całej Europy - 
tak ocenił tę wypowiedź prof Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 
wypowiedzi udzielonej Naszemu Dziennikowi w wydaniu z 5-6 września br. 
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Ale wróćmy do wypowiedzi Putina: Chcę powiedzieć, że mój kraj uznaje błędy 
przeszłości i praktycznie buduje nowy świat oparty o nowe zasady i właśnie 
dzięki stanowisku mojego kraju udało nam się usunąć mur berliński, wirtualnie 
i w rzeczywistości, jak również dopuścić budowę Europy bez podziałów. I znów 
odwołajmy się do cytowanej już wypowiedzi prof Nowaka: Zrobił to po to, aby 
pokazać Polakom, gdzie jest nasze miejsce... Powiedzenie w Gdańsku, tak blisko Stoczni 
Gdańskiej, że zburzenie muru berlińskiego było wyłącznie skutkiem decyzji Moskwy 
i od niczego więcej nie zależało, że nie miało żadnego zwiazku z tradycją walki z 
komunizmem, z oporem, którego symbolem jest „Solidarność” i sierpień 1980 r., było 
świadomie wymierzonym policzkiem polskiej opinii publicznej...

I jeszcze jedno zdanie z przemówienia Putina: Jestem przekonany, że właśnie 
relacje rosyjsko-niemieckie, oparte o współpracę i partnerstwo, a nie o 
historyczne rozrachunki, są przykładem... zdrowych porozumień. Zdanie to 
łączy się z innym, zamieszczonym w Liście do narodu polskiego, jaki Władimir Putin 
opublikował na łamach Gazety Wyborczej w przeddzień obchodów na Westerplatte: 
Rosję i Niemcy połączyły szczególne relacje, oba państwa uczyniły zdecydowany 
krok w kierunku budowania Wielkiej Europy. 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że w perspektywie, jaka wyłania się z wypowiedzi 
Putina, wygłoszonej w Polsce, na Westerplatte, ale przecież ponad głowami Polaków 
i skierowanej do Niemców, nie ma miejsca na Polskę. W sytuacji, kiedy Ameryka, 
pod prezydenturą Obamy, wycofuje się z aktywnej roli politycznej w Europie, 
sprawy europejskie pozostawione są strategicznym partnerom, zmierzajacym do 
„budowania Wielkiej Europy”, czyli Rosji i Niemcom. Wielka Europa, sama w 
sobie, nie stanowi niczego złego, jednak zbudowana na takich dwóch filarach 
– rzucać będzie na Polskę cień szubienicy. Tym bardziej, że w tak przez Putina 
rysowanej współpracy z Niemcami zawarte są aluzje i sugestie, aby Niemcy, w 
odniesieniu do Polski, nie poprzestały na rewindykacjach majątkowych w granicach 
z 1937 r., ale upomniały się o znacznie więcej – o te obszary, które Rzesza utraciła 
w wyniku Traktatu Wersalskiego, a więc o Wielkopolskę, o „korytarz” pomorski... 
To właśnie utrata tych terytoriów była uznana przez Niemcy przed II wojną za 
rzeczywiste naruszenie ich „wielkości” i „godności” narodowej. Czy mógł mieć co 
innego na myśli Putin, mówiąc, że Niemcy zostały poniżone po zakończeniu I 
wojny światowej?

Oczywiście, ten scenariusz, nawet przy wielkim zaangażowaniu obu strategicznych 
partnerów, nie musi się spełnić. Jednakże stanowi to wielkie wyzwanie dla Polski, 
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dla Narodu polskiego, dla ducha polskiego. Nikt nie powinien się czuć zwolniony 
z aktywnej troski o losy Ojczyzny. Wszak wszyscy jesteśmy orlątkami Orła Białego. 
My, których los rzucił do Nowej Zelandi – także. Oczywiście, nie jest łatwo określić, 
co my, żyjący na antypodach starej Ojczyzny, możemy realnie dla niej uczynić. 
Zapewne nie jest to także miejsce ani czas po temu, aby szczegółowo tę kwestię dzisiaj 
omawiać. Mam nadzieję, że ta sprawa właśnie stanie się przedmiotem szczególnej 
troski mającej powstać Rady Stowarzyszeń Polonijnych w Nowej Zelandii.

Jednak pewien kierunek poszukiwań dla tej aktywności wydaje się wyłaniać 
z ogólnej dynamiki przemian europejskich, w jakich uczestniczy Polska. Jest 
oczywiste, że procesu jednoczenia się Europy nic nie powstrzyma. Jasne, zawsze 
chodzi o treść tej jedności (to znaczy czy będzie to konfederacja wolnych narodów 
i państw, czy też federacja, na wzór RFN, a mówiąc wprost – nowe Cesarstwo 
Europejskie) oraz sposób jej osiągania (to znaczy przez wolny wybór społeczeństw i 
narodów, czy też pod presją szantażu politycznego i gospodarczego, jak w przypadku 
Irlandii, a ostatnio Czech). Jednak sama jedność, rozumiana jako zgodne i przyjazne 
współżycie narodów, jest niewątpliwie wielką wartością. Ale oznacza to, że w Europie 
bez granic – na straży tego co polskie, co stanowi oryginalny rys duchowy Polaków, 
a także wielowiekowy dorobek naszej Ojczyzny, stać musi kultura.

Kultura jednak nie jest żadnym pięknoduchostwem. Przeciwnie – jest 
wielką pracą, twórczością, mozolnym odkrywaniem prawdy – o człowieku i 
świecie. Posłuchajmy, co na temat kultury mówił Jan Paweł II w przemówieniu, 
wygłoszonym na forum UNESCO, w 1980 r.: Kultura jest tym, przez co człowiek, 
jako człowiek, staje się bardziej człowiekiem: bardziej jest. Na tym też opiera się owo 
kapitalne rozróżnienie pomiędzy tym, czym człowiek jest, a tym co posiada, pomiędzy 
być a mieć. 

I dalej: Nie ulega wątpliwości, że pierwszym i podstawowym faktem kulturalnym 
jest sam człowiek duchowo dojrzały – czyli człowiek w pełni wychowany, zdolny 
wychowywać sam siebie i drugich. Nie ulega wątpliwości, że pierwszym i podstawowym 
wymiarem kultury jest zdrowa moralność: kultura moralna. 

A co najistotniejsze: Naród istnieje z kultury i dla kultury.

Jeśli z tej perspektywy spojrzy się na to, co dzieje się w kulturze europejskiej, 
nachalnie przenoszonej na grunt Polski, to trzeba jasno powiedzieć, iż grozi Polsce 
utrata jej tożsamości, przez zniszczenie kultury ojczystej. Ani w czasach zaborów, 
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ani pod okupacją niemiecką, ani w czasach zniewolenia PRL-owskiego, nie 
udało się okupantom zniewolić ducha polskiego, odebrać tego, co stanowi istotę 
polskości. Jednakże aktualnie, przez zaplanowaną inwazję antywartości, w którą 
to akcję wpisują się wielorakie media działające na terenie Polski, może dojść do 
znicestwienia Narodu, przez zniszczenie jego kultury. Wszystko w imię „postępu” 
i „nowoczesności”. Polacy mogą się w rezultacie okazać „nowoczesnymi” i 
„postępowymi”, ale czy będą jeszcze Polakami? Utraciwszy swoją odwieczną kulturę, 
zatracą świadomość tego „skąd są”; nie wiedząc skąd się jest – jest się nikim.

A więc na tym polu, na polu kultury, toczy się teraz wojna. Jeśli chcemy być 
ochotnikami w tej wojnie – umacniajmy naszą polskość, czyńmy ją służebną wobec 
innych, pielęgnujmy najszlachetniejsze tradycje kultury polskiej. Stańmy się przez 
to rozpoznawalni w wielonarodowej, w istocie kosmopolitycznej, społeczności 
nowozelandzkiej. Bardzo się tym przysłużymy sprawie polskiej, bo Polska jest tam, 
gdzie bije polskie serce.

Reasumując to przydługie zapewne rozważanie, chcę powiedzieć na koniec, 
że sprawa niepodległości to nie jest kwestia jednorazowego aktu, stanowiacego tę 
niepodległość. Przeciwnie – o niepodległość trzeba walczyć, zabiegać, umacniać ją 
nieustannie. Polska zaczęła swoją walkę o niepodległy byt już w czasach Mieszka 
I – w bitwie pod Cedynią. I walkę tę toczyła przez całe swoje dzieje. Nie zakończyło 
jej zwycięstwo Solidarności i upadek komunizmu. Dziś także, wobec rozlicznych 
zagrożeń dla pozycji Polski w Europie, dla zachowania tożsamości Polaków, dla 
zachowania etosu chrześcijańskiego życia, trzeba podjąć walkę – już nie zbrojną, 
ale równie uporczywą. I niech nas w niej nie zabraknie, abyśmy z podniesionym 
czołem mogli mówić: „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy”.
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POLONIA MATER NOSTRA EST

Bohaterom walk o Polskę wolną, niepodległą i sprawiedliwą*

Jerzy M. Karpiński

To jest historia Narodu i Ziemi,
Zwycięskich bitew, cierpień i łez
Blaskiem honoru się ona mieni

Polonia Mater Nostra Est

Nie zapomnimy Grunwaldzkiej Bitwy
W chwale Wiedeńskiej Victorii też

I Kosynierów spod Racławic
Polonia Mater Nostra Est

Bolesne były dni wrześniowe
Żołnierz dwóch wrogów niósł nam śmierć

Nasi walczyli o honor i sławę
Polonia Mater Nostra Est

Wierni Ojczyźnie nie przestali walki
Oczy do nieba wznosząc Boże Szczęść

Hel, Westerplatte, Kutno, Kock, Warszawa
Polonia Mater Nostra Est

Zsyłano nas na Krańce Świata
W Gułagi, Łagry to prawda jest

Nie tracąc ducha brat wspierał brata
Polonia Mater Nostra Est

Żołnierze polscy na frontach świata
Walczyli niosąc Ojczyźnie cześć

Tobruk i Narwik i Monte Casino
Polonia Mater Nostra Est

* Utwór napisany jako prolog programu historycznego “Polonia Mater Nostra Est”, warszawskiego 
Zespołu Artystycznego “Polonia” im. Ignacego Jana Paderewskiego
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I przyszedł zryw Sierpniowych zmagań
O których ty najlepiej wiesz

Armii Krajowej największej świata
Polonia Mater Nostra Est

Potem nastały lata zniewolenia
Dyskryminacji, morderstw i wolności kres

To o tym mówią nasze Termopile
Polonia Mater Nostra Est

Dziś im składamy Hołd należny
Za walkę, za przelaną krew

To dla Nich krzyż Virtuti Militari
Polonia Mater Nostra Est
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TY I JA

ks. Józef Jarzębowski

Wszyscy jesteśmy żołonierzami Polski
Białego Orła każdy w sercu ma.

Wszyscy jesteśmy stróżami Jej granic
I ty, i ja.

I taką będzie, jaką Ją stworzymy,
Wysiłkiem woli, rąk, myśli i dusz.
Małą i słabą lub wielką i mocną, 

Idącą śmiało w blask przyszłości zórz.

I nie los będzie winien, lecz my sami,
Jeżeli niemoc pożre Ją jak rdza,

Bo Ona nami, a my Nią jesteśmy
I ty, i ja. 
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ŻEBY POLSKA BYŁA POLSKĄ

Jan Pietrzak

Z głębi dziejów, z krain mrocznych, 
Puszcz odwiecznych, pól i stepów, 

Nasz rodowód, nasz początek, 
Hen od Piasta, Kraka, Lecha. 

Długi łańcuch ludzkich istnień 
Połączonych myślą prostą. 
Żeby Polska, żeby Polska! 
Żeby Polska była Polską! 

Wtedy, kiedy los nieznany 
Rozsypywał nas po kątach, 

Kiedy obce wiatry grały, 
Obce orły na proporcach- 
Przy ogniskach wybuchała 
Niezmożona nuta swojska. 
Żeby Polska, żeby Polska! 
Żeby Polska była Polską! 

Zrzucał uczeń portret cara, 
Ksiądz Ściegienny wznosił modły, 

Opatrywał wóz Drzymała, 
Dumne wiersze pisał Norwid. 

I kto szablę mógł utrzymać 
Ten formował legion, wojsko. 

Żeby Polska, żeby Polska! 
Żeby Polska była Polską! 

Matki, żony w mrocznych izbach 
Wyszywały na sztandarach 
Hasło: “Honor i Ojczyzna” 

I ruszała w pole wiara. 
I ruszała wiara w pole 

Od Chicago do Tobolska. 
Żeby Polska, żeby Polska! 
Żeby Polska była Polską! 
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