
statnie dni były na-
znaczone dwoma
znaczącymi absolut-

nie wyjątkowo dla naszych dzie-
jów postaciami. Liturgia, która
jest strażniczką pamięci, przy-
pomniała ks. Jerzego Popie-
łuszkę i Jana Pawła II.

Wraz z nimi powrócił etos
solidarności. Był czas cynizmu
komuny, piewców godności pra-
cy, którzy poniżyli robotnika,
drwili z pracownika umysłowe-
go, a chłopu odebrali ziemię.
Był czas, w którym prawo zna-
czyło bezprawie i dyktaturę wła-
dzy, a sprawiedliwość była ra-
żącą krzywdą. W takim czasie
potrafiliśmy zrozumieć, że moż-
na żyć inaczej. 

Najpierw usłyszeliśmy, że czło-
wieka i tego Narodu nie można
zrozumieć bez Chrystusa, że
próba budowania państwa bez
Boga jest wroga Polsce. Usły-
szeliśmy, że człowiek odkupiony
przez Boga to coś znacznie wię-
cej niż człowiek – produkt kul-
tury socjalistycznej i stosunków
społeczno-ekonomicznych. Zo-
baczyliśmy, że nas, którzy chcą
słuchać tych słów, są tysiące.
Że nie jesteśmy osamotnieni.
Narodziła się „Solidarność”.

A jej Kapelan uczył nas wy-
trwale, że trzeba być niezłomnie
wiernym i nie sprzedawać Chrys-
tusa za srebrniki jałowego spo-

koju. Trzeba umieć sprzeciwić
się złu i zło dobrem zwyciężać.

Dziś znów mamy czas pogardy
dla człowieka, Narodu, cynicz-
nego szydzenia z praw, a pro-
mowania roszczeń i chorych za-
chcianek. Mamy prymat prawa
do dysponowania własnym cia-
łem nad prawem do życia.
Mamy przejawy aktywności wła-
dzy w tym, by pozbawić Polskę
jej bogactw naturalnych, odebrać
bezpieczeństwo energetyczne,
a młodym chęć życia w kraju.

Wtedy była huta Katowice i
gierkówka, dziś są stadiony i
pendolino. I głupi  jest ktoś, kto
sądzi, że to całość życia ludz-
kiego. Naprawdę można żyć na
tej ziemi bez pobytu na stadionie
i bez skracania sobie drogi o
pół godziny za koszmarną cenę
jazdy pociągiem.

Czas wstać z kolan, bierności,
znarkotyzowania mediami.
Czas się obudzić. Mamy w Pol-

sce mądrych ludzi. Mamy ludzi
różnie myślących, ale gotowych
do dyskusji, do wymiany argu-
mentów. Mamy też w naszym
kraju ludzi, którzy powinni od-
powiedzieć za zło, niszczenie,
pogardę dla Narodu i nienawiść
dla Polski. 

Cechą polityki jest roztropna
troska o dobro wspólne. Roz-
tropna to znaczy taka, która
nie kieruje się argumentami
sympatii, lepszego zdjęcia na
plakacie, a zwłaszcza opiniami,
które przekazują tzw. autorytety. 

Roztropność to wyjątkowa
cnota, czyli sprawność działania,
to szlachectwo ludzi mądrych.
Dla ludzi wierzących ta mądrość
jest zawsze w relacji do Boga.
Musimy zapytać nasze sumienia,
czy – oddając głos na polityka
będącego przedstawicielem par-
tii, która opowiedziała się prze-
ciw życiu ludzkiemu, przeciw
godności małżeństwa, przeciw
prawom rodziców do wycho-
wania dzieci do miłości – nie
sprzedajemy Chrystusa za srebr-
niki jałowego spokoju? Czy his-
toria kreowana przez media
nie płynie przeciw mojemu su-
mieniu? Za jaką cenę? Czy
warto utopić sumienie w mętnej
cieczy postępu i poprawności
politycznej? 

Daj Polsce rządy mądrych ludzi.
Za sprawą naszych wyborów. m
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mała krzyżówka POZIOMO:
3) miasto pomiędzy Poznaniem a Wroc-
ławiem; 5) potocznie: okrzyk zachęcający
do szybkiej ucieczki; 6) kura; 8) imię że-
ńskie – imieniny 23 XI; 9) grupa zwia-
dowców; 10) zdrobniale od: kwadrans.

PIONOWO:
1) umówione, zwykle tajemne spotkanie;
2) imię męskie; 3) wesołe miasteczko; 4)
parlament norweski; 7) o wielkiej liczbie,
ilości czegokolwiek.

Wśród autorów prawidłowego rozwiązania
chociaż jednego zadania spośród tych,
które zamieszczamy na Przedostatniej
Stronie od wtorku do piątku, rozlosujemy
nagrody-niespodzianki. Odpowiedzi – naj-
lepiej na kartkach pocztowych wraz z datą
ukazania się zadania – prosimy nadsyłać
pod adresem redakcji do 17 listopada.

Czas się obudzić. Mamy
w Polsce mądrych ludzi.

Mamy ludzi różnie
myślących, ale

gotowych do dyskusji,
do wymiany
argumentów 

O

FELIETON  NA PROGU NADZIEI

ks. prof. Paweł Bortkiewicz

WYBORY

w Naszym 
Dzienniku

JUTRO POTĘGA POLSKIEGO 
DUCHA
Jak polski katolicyzm 
inspiruje świat?

MORD ZACHODU 
W CZTERECH ODSŁONACH
Cztery etapy prania mózgu i podbój. Kto zaprogramował 
rozkład Europy? – pyta Anna Zechenter. 

Od kilku tygodni epatuje się
nas w mediach przyrządowych
brakiem postawy empatycznej
względem arabskich emigran-
tów. Nie ma wątpliwości, że ci
ludzie nie chcą wrócić do swo-
jego kraju, ale też nie spodzie-
wam się aklimatyzacji socjalno-
kulturowej, nie mówiąc o pełnej
integracji, w naszej Ojczyźnie.
Mamy jeszcze może z milion
Polaków rozsianych na Wscho-
dzie, którzy cudem wręcz ocaleli.
Im się należy pierwszeństwo,
bo cierpieli za polskość. Pro-
ponuję zatem, by kryterium
przyjmowania uchodźców opar-
ło się na spodziewanej zdolności
adaptacji i rozumienia polskich
treści duchowych, znajomości
historii i potencjału władania

naszym językiem. Treści zawarte
w poniższym wierszu mogą być
stawiane jako minimum wyma-
gań. Zachęcam do sprawdzenia
samego siebie – ile z terminów
zawartych w wierszu coś nam
mówi? Czy potrafimy powie-
dzieć coś, jakąś jedną prawdę
na temat powiedzmy 80 proc.
tego, co jest zawarte w wierszu?
Dla obcokrajowców postawił-
bym wymagania powiedzmy
1/2 – wiedzieć coś, po prostu
coś kojarzyć, co ma związek z
Polską. Zachęcam do tekstu i
wytrwania w skupieniu do ostat-
niego wyrazu – jeśli się pojawi
wzruszenie, to będzie to przed-
miot do dumy. Na pytanie za-
warte w tytule wiersza odpowie
sobie każdy sam.

Egzamin obywatela RP

Dziś patrzę na Sejm i pytam 
– li wartym lub też li wartam…? 
listopadowych powstańców, 
śląskich, styczniowych,
szańców… 

Sejn, wielkopolan zwycięstwa, 
warszawskich powstańców
męstwa, 
podziemia i ruchu oporu, 
Sierpnia, zwalczenia zaborów. 

Grunwaldu, Wiednia,
Berlina, 
krwi Wizny, Bzury, Modlina, 
Oksywia czy Westerplatte… 
Spełniam wyzwania ja te? 

A inne dumy przedmioty, 
co miały miejsce przed laty: 
Budziszyn i Częstochowa, 
Sasowy Róg, Stok,
Zdziechowa, 

Kieś, Studzianki,
Curtea de Argeş
Raszyn, Mokra,
Kokenhausen,
Racławice, Martynowo, 

Czarne, Trzciana,
Ochmatowo, 

Chrzest, legenda Psiego Pola, 
Szczerbiec
– wejście do Kijowa, 
Beresteczko i Oliwa, 
Wzgórz Cassino prawda żywa, 

Zwycięskie bitwy chocimskie, 
Cedynia i Pola Legnickie, 
Głogów, Niemcza,
Płowce, Ryga. 
Wymagania te
– czy dźwigam? 

Moskwy, Smoleńska,
Kłuszyna… 
Żółkiewski – jaka twa mina? 
Dorpat, Kircholmu porywy… 
co rzekłby Chodkiewicz żywy? 

Wpław Bałtyk i manewr
warecki… 
co rzekłby dzisiaj Czarniecki? 
W Bitwie Warszawskiej – klęsk
ruskich… 
co rzekłby dzisiaj Piłsudski? 
[…] Mariusz-Orion Jędrysek

WARCI WARTY?


