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Powstanie zwane Styczniowym z lat 1863-1864 było najdłużej trwającym zrywem
niepodległościowym  w  epoce  porozbiorowej  uciemiężonego  i  rozdartego  między
obce  mocarstwa  Narodu.  Do  walki  wciągnęło  wszystkie  warstwy  społeczeństwa,
odcisnęło  się  silnie  na  ówczesnych  stosunkach  międzynarodowych,  a  wreszcie
spowodowało  ogromny  przełom społeczny  i  ideowy  w  dziejach  narodowych,  co
wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego.

Osłabienie  Rosji  po  klęsce  w wojnie  krymskiej  doprowadziło  do  liberalizacji  jej
polityki wewnętrznej. Nadzieje na szersze koncesje samodzierżawca Aleksander II w
1856 r. przeciął słowami „żadnych marzeń panowie”. Patriotyczne kręgi liberalno-
konserwatywne,  głównie  ziemiańskie,  skupione  wokół  Andrzeja  Zamoyskiego,
liczyły na przywrócenie w Królestwie Polskim statusu konstytucyjnego sprzed 1830
r.,  natomiast  demokratyzujące  środowiska  młodzieży  i  części  mieszczaństwa,
ośmielone  osłabieniem  caratu  i  zwycięstwem  włoskiego  ruchu  narodowego,
wysuwały  hasła  niepodległościowe.  Pierwsi  jako  umiarkowani  zyskali  nazwę
„białych”,  drudzy  „czerwonych”.  Najważniejszym  problemem  była  „kwestia
włościańska”,  czyli  likwidacja  pańszczyzny  i  uwłaszczenie  chłopów.  Koła
ziemiańskie  godziły  się  na  uwłaszczenie  za  odszkodowaniem,  zaś  ruch
demokratyczny  żądał  uwłaszczenia  bezwarunkowego,  widząc  w  tym  warunek
zwycięskiego powstania  przeciw Rosji  i  pociągnięcia  do walki  zbrojnej  szerokich
mas włościańskich.

W  roku  1860  „czerwoni”  zainicjowali  manifestacje  religijno-patriotyczne.
Jednocześnie  konsolidowały  się  młodzieżowe  kółka  konspiracyjne.  Zaatakowanie
przez wojsko rosyjskie 27 lutego 1861 manifestacji w rocznicę bitwy grochowskiej
przyniosło pierwsze krwawe ofiary -  na Placu Zamkowym padło pięciu zabitych.
Okupacyjne władze carskie w obawie przed spontanicznym wybuchem walk zgodziły
się  na  przyjęcie  petycji  z  żądaniem zmiany  systemu rządów,  którą  Aleksander  II
określił jako zuchwalstwo, ale ostatecznie zgodził się na desygnowanie Aleksandra
Wielopolskiego na stanowisko dyrektora Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego. Zapowiedział także utworzenie Rady Stanu oraz samorządu miejskiego
i powiatowego. Te ustępstwa nie powstrzymały jednak dalszych manifestacji.

8 kwietnia roku 1861 od kul Moskali padło 200 zabitych i około 500 rannych!

W  Warszawie  wprowadzono  stan  wojenny,  rozpoczęły  się  brutalne  represje.
Organizatorów  manifestacji  w  Warszawie  i  Wilnie  deportowano  w  głąb  Rosji.
Przyspieszyło  to  konsolidację  konspiracji:  17  października  roku  1861  utworzony
został Komitet Ruchu (Miejski), a w czerwcu 1862 Komitet Centralny Narodowy.

KCN kierował Organizacją Narodową, która tworzyła struktury tajemnego Państwa
Polskiego.  W planach KCN było  powstanie  nie  wcześniej  niż  na  wiosnę  1863 r.
Jednakże „branka” ( przymusowy pobór do armii rosyjskiej) w połowie stycznia roku
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1863, którą prowokacyjnie zaplanował Wielopolski, zmusiła KCN do wezwania do
powstania  w nocy z  22 na  23 stycznia  1863 roku.  Manifest  oraz  dekrety  Rządu
Narodowego ogłaszały bezwarunkowe uwłaszczenie chłopów oraz walkę z Rosją o
niepodległą,  demokratyczną,  w  pełni  suwerenną  Polskę  w  granicach
przedrozbiorowych.

W  styczniu  roku  1863  powstanie  obejmowało  Królestwo  Polskie,  w  lutym
rozszerzyło się na Litwę, w kwietniu i maju sięgnęło okolic Dynaburga i Witebska
oraz  dawnych  województw  kijowskiego  i  wołyńskiego.  Z  Małopolski  (Galicji)  i
zaboru pruskiego napływali ochotnicy, broń i zaopatrzenie. Przybyli też ochotnicy z
Włoch, Węgier, Francji, a także i Rosji.

Najpoważniejszym  zawodem  dla  przywódców  powstania  była  bierna  postawa
włościan. Dekret uwłaszczeniowy dla chłopów bez wcześniejszej ideowej agitacji nie
odegrał  roli  mobilizacyjnej,  jednakże  w  rejonach  opanowanych  przez  polskie
oddziały  udział  chłopów  stopniowo  wzrastał.  Ochotnicy  pochodzili  z  ludu
miejskiego, szlachty zaściankowej, robotników, inteligencji, młodzieży gimnazjalnej
i studenckiej.

Późną wiosną i latem roku 1863 walczyło do 35 tys. powstańców, mając przeciwko
sobie  w samym tylko Królestwie  145 tys.  dobrze  wyszkolonych i  wyposażonych
Rosjan w postaci regularnego żołnierza. Tajemnym państwem polskim kierował Rząd
Narodowy.  Podlegała  mu  cywilna  i  wojskowa  organizacja  terenowa.  Powstańczą
dyplomacją z centralą w Paryżu kierował Władysław Czartoryski.

Wybuch walk, a zwłaszcza to, iż Moskale już w pierwszych dniach nie stłumili – jak
sami  nazywali  zryw  powstańczy  -  „ruchawki  poborowych”,  zaskoczył  stolice
zachodnie,  a  opinia  publiczna  zareagowała  sympatią  dla  Polaków.  W  Paryżu,
Londynie i Wiedniu, a także w Petersburgu wiedziano, że kryzys może przekształcić
się w nową wojnę z Rosją. Dyplomacja carska twierdziła, iż powstanie to jej sprawa
wewnętrzna,  a  ruch  polski  wymierzony  jest  w  porządek  europejski.  Jednakże
ujawnienie rosyjsko-pruskiej konwencji z 8 lutego 1863 roku o solidarnej walce z
Polakami  umiędzynarodowiło  powstanie  i  umożliwiło  mocarstwom  zachodnim
przejęcie inicjatywy dyplomatycznej – przede wszystkim dla własnych celów.

Napoleon III,  owładnięty ideą oparcia granic  na Renie,  skierował atak polityczny
przeciw  Prusom,  dążąc  do  sprowokowania  wojny,  i  zabiegał  o  sojusz  z  Austrią.
Wielka Brytania  nie  zamierzała  dopuścić  do wojny Francji  z  Prusami,  blokowała
możliwość  sojuszu  francusko-austriackiego  i  dążyła  do  rozbicia  porozumienia
francusko-rosyjskiego.

Austria  natomiast  rywalizowała  z  Prusami  o  prymat  w Niemczech,  ale  odrzuciła
francuskie  oferty  sojuszu,  by  nie  wspierać  Napoleona  III  kosztem  interesów
niemieckich.  O  militarnej  pomocy,  na  którą  liczyli  Polacy,  nie  mówiono,  choć
Napoleon III zachęcał do kontynuowania powstania.

Historia – Wiedza – Katolicyzm 



Francja, Anglia i Austria uzgodniły koncepcję dyplomatycznej interwencji w obronie
praw  Polaków  i  w  kwietniu  wystosowały  noty  utrzymane  jednak  tylko  w  tonie
perswazji.  Rząd Narodowy spodziewał  się,  że  rozwój  powstania  będzie  popychał
mocarstwa do konfliktu zbrojnego. Toteż polskie akcje dyplomatyczne zmierzały do
skłonienia  Francji,  Anglii  i  Austrii  do  militarnego  wsparcia  walczącej  Polski.
Sukcesem  powstania  było,  że  na  zachodzie  zaczęto  podkreślać  zwłaszcza  to,  że
odbudowa  niepodległej  Polski  jest  warunkiem  zbudowania  trwałego  pokoju  w
Europie.

Petersburg widząc jednak, że nie grozi nowa wojna, pozostawiał drzwi otwarte do
negocjacji,  ale  zdecydowanie  negował  prawo  mocarstw  do  interwencji  uważając
walkę  Polaków  jako  sprawę  wewnętrzną.  W  czerwcu  roku  1863  mocarstwa
zachodnie  sformułowały  warunki:  amnestii  dla  powstańców,  utworzenia
przedstawicielstwa  narodowego  i  rozszerzenia  koncesji  autonomicznych  w
Królestwie, konferencji sygnatariuszy traktatu wiedeńskiego z 1815 r., a na czas jej
trwania  zawieszenie  broni.  I  tym razem było  to  dalekie  od  polskich  oczekiwań.
Liczono  jednak,  że  odrzucenie  tych  żądań  skłoni  Francję,  Anglię  i  Austrię  do
stanowczych  kroków,  w  tym  do  uznania  Polaków  za  stronę  walczącą.  Satrapa
Aleksander  II  i  jego  ministrowie,  świadomi  ryzyka  wojny,  ale  pewni  poparcia
społeczeństwa, odrzucili noty mocarstw. Francja i Anglia uznały to za obelgę, jednak
nie odważyły się na podjęcie wyzwania. Ten brak stanowczości pozwolił Rosji na
przeciąganie  negocjacji  do sierpnia,  a  następnie  ich zerwanie we wrześniu,  kiedy
groźba wojny z Zachodem minęła.

Fiasko interwencji mocarstw zachodnich przesądzało o politycznej klęsce powstania.
Polacy mogli ze zmiennym szczęściem walczyć z wojskami rosyjskim, ale nie mieli
szans  na  ostateczny  sukces.  Klęską  zakończyła  się  kampania  gen.  Zygmunta
Sierakowskiego na Litwie (IV-V 1863), a on sam został stracony w Wilnie. Powstanie
na ziemiach litewskich i białoruskich trwało wprawdzie do roku 1864, ale były to
tylko  działania  partyzantki  leśnej.  Katastrofę  przyniosła  próba  powstania  na
Kijowszczyźnie w maju roku 1863 – chłopi Rusini wymordowali oddział młodzieży
uniwersyteckiej. Jedynie na Wołyniu płk Edmund Różycki odniósł kilka zwycięstw,
ale  musiał  wycofać  się  do  okupowanej  przez  Austrię  Małopolski  (Galicji),  co
kończyło walki powstańcze na ziemiach ukrainnych.

Objęcie władzy dyktatorskiej przez Romualda Traugutta 17 października roku 1863
podtrzymało  walkę,  a  reorganizacja  powstańczych zmierzała  do ofensywy wiosną
1864 roku w oczekiwaniu na wojnę europejską.

Zimą  1864  roku  działania  trwały  głównie  w  południowej  części  Królestwa,
graniczącej  z Małopolską,  skąd docierała pomoc.  W końcu grudnia 1863 roku na
Lubelszczyźnie rozbity został oddział gen. Kruka-Heydenreicha.

Najsilniejszym ośrodkiem powstańczym pozostał rejon Gór Świętokrzyskich, gdzie
dowodził  gen.  Bosak,  lecz  jego  zgrupowanie  poniosło  21  lutego  klęskę,  co
zapowiadało już kres powstania zbrojnego.
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Austria wprowadziła 29 lutego stan wojenny w Małopolsce, a 2 marca władze carskie
ogłosiły  uwłaszczenie  chłopów  w  Królestwie  Polskim:  te  dwa  fakty  przekreśliły
koncepcję Traugutta rozwinięcia powstania z wykorzystaniem pospolitego ruszenia w
zaborze rosyjskim i pomocy z Małopolski (Galicji). W kwietniu roku 1864 Napoleon
III wycofał się z wspierania sprawy polskiej, a W. Czartoryski pisał do Traugutta:
„Jesteśmy sami, pozostaniemy sami.”

Aresztowania  osłabiły  poszczególne  ogniwa  tajemnego  państwa  polskiego,  inni
zagrożeni  ujęciem  przywódcy  uchodzili  za  granicę.  Traugutt  pozostał  do  końca:
został aresztowany w nocy z 10 na 11 kwietnia. Stracenie 5 sierpnia 1864 roku na
stokach  Cytadeli  członków  ostatniego  Rządu  Narodowego:  Traugutta,  Antoniego
Jeziorańskiego,  Rafała  Krajewskiego,  Józefa  Toczyskiego  i  Romana  Żulińskiego,
symbolicznie zamykało Powstanie Styczniowe.

Do  grudnia  roku  1864  wymykał  się  policji  Aleksander  Waszkowski,  powstańczy
Naczelnik Warszawy, a ujęty podzielił w lutym 1865 los setek straconych. „Kryjaki”,
jak ks. gen. Stanisław Brzóska na Podlasiu, trwali do wiosny roku 1865.

W  czasie  powstania  okupacyjne  wojska  carskie  stosowały  odpowiedzialność
zbiorową  wobec  mieszkańców  wspierających  polskie  oddziały.  Szczególnie
krwawymi represjami na Litwie zapisał się generał gubernator Michaił Murawiew,
który za ilość wydanych wyroków na polskich patriotach przez powieszenie zasłużył
na przydomek „Wieszatiel”.

Przez polskie szeregi przeszło ponad 50 tys. ludzi. Na obszarze objętym powstaniem
od Prosny po Dźwinę i Dniepr stoczono nie mniej niż 1200 bitew i potyczek, zginęło
blisko 20 tys. powstańców, Rosjanie wykonali przynajmniej 669 wyroków śmierci,
na zesłanie, nie licząc tysięcy karnie wcielonych do wojska, wywieziono 38 tys., z
czego ok. 20 tys. na Syberię, w tym 4 tys. na katorgę. Na emigracji znalazło się około
10 tys. powstańców, których część po kilku latach osiadła w Małopolsce (Galicji).

Konfiskaty  majątków i  wysokie  kontrybucje  dotknęły  ziemiaństwo,  zwłaszcza  na
Litwie.  Powstanie  Styczniowe  wywołało  falę  antypolskiego  szowinizmu  w
społeczeństwie  rosyjskim  (  trwa  chyba  do  dzisiaj).  Umocniło  to  kurs  reakcji  i
represji,  unifikacji  administracyjnej  Królestwa  z  Cesarstwem,  rusyfikacji  ziem
polskich, tłumienia życia politycznego i społecznego. Konflikty między mocarstwami
w  okresie  interwencji  dyplomatycznej  zaciążyły  na  układzie  sił  na  arenie
międzynarodowej.  Sprawa  polska  na  50  lat  zepchnięta  została  ze  sceny
międzynarodowej..

Przy pisaniu artykułu wykorzystano materiały z książki „Węzły pamięci niepodległej
Polski” wydanej przez Muzeum Historii Polski

Kotwicz 
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KATECHIZM RZYMSKO-KATOLICKI

 KS. JÓZEF DEHARBE SI 

Od Mojżesza do Chrystusa

 9. Po śmierci Józefa rozmnożyli się Izraelici w naród liczny, ale musieli znosić
od Egipcjan najsroższą niewolę, aż Bóg objawił się Mojżeszowi w płomieniu
krzaka  gorejącego,  rozkazując  mu,  aby lud Izraelski  wprowadził  znowu do
ziemi  Kanaan  (1500  przed  Chr.).  Lecz  Faraon,  król  egipski,  nie  chciał
wypuścić ludu. Wówczas zesłał Bóg wszechmocny straszliwe klęski na Egipt,
a w końcu zesłał anioła, który jednej nocy pozabijał wszystko pierworodne w
Egipcie. Do Izraelitów zaś nie zbliżył się anioł śmierci, ponieważ na rozkaz
Boga naznaczyli drzwi domów swoich krwią baranka wielkanocnego, którego
pożywali tejże samej nocy. Baranek wielkanocny oznaczał, że ludzie mają być
kiedyś wybawieni od śmierci wiecznej, krwią Jezusa Chrystusa, prawdziwego
Baranka Bożego, którego pożywamy w najświętszym Sakramencie Ołtarza. 

10.  Wówczas wypuścił  Faraon lud Izraelski.  Ale wnet żałował tego. Zebrał
więc spiesznie  swoje wojsko i  ruszył  w pogoń za bezbronnymi Izraelitami.
Przerażeni Izraelici błagali Boga o pomoc. Wyciągnął tedy Mojżesz na rozkaz
Boga laskę nad wody Morza Czerwonego, i rozstąpiły się przed nimi wody. Po
prawej i po lewej stronie spiętrzyły się wody i stanęły jakby dwie ściany muru,
i suchą nogą przeszli Izraelici przez morze. Gniewny Faraon podążył spiesznie
za  nimi  w morze;  lecz  gdy Mojżesz  powtórnie  wyciągnął  laskę  nad wody,
opadły nagle spiętrzone bałwany morskie i zatopiły Faraona z całą potęgą jego
wojska. 

11. Synowie Izraela musieli odtąd iść wielką pustynią, i przyszli do góry Synaj.
Tutaj  wśród  grzmotów  i  błyskawic,  dał  im  Bóg  dziesięcioro  przykazań,
wyrytych na dwóch tablicach kamiennych, odnowił także przymierze z ojcami
ich  zawarte,  i  zbawiennymi  prawami  urządził  służbę  Bożą  i  stosunki
społeczne. Ale niewdzięczny lud zapomniał wnet przykazań i  dobrodziejstw
Boskich, skarżył się i szemrał bez ustanku, dopuścił się nawet tak wielkiego
bezprawia, że kazał sobie ulać cielca złotego i oddawał mu cześć Boską. 

12. Za te ciężkie i liczne przestępstwa musieli Izraelici pozostać na puszczy
przez  lat  40,  dopóki  nie  dorosło  inne  i  lepsze  pokolenie.  Lecz  Bóg  nie
przestawał czynić im dobrze i  opiekować się  nimi  cudownie.  Spuszczał  im
chleb (mannę) z nieba, dawał wodę ze skały, i zaprowadził ich wreszcie, po
śmierci  Mojżesza,  do  obiecanej  ziemi  Kanaan,  czyli  do  Palestyny,  którą
zdobyli za jego możną pomocą, i podzielili pomiędzy siebie na części, według
12  pokoleń.  Wszystkie  przytoczone  zdarzenia  przedobrażały  przyszłe
zbawienie (I Kor. 10, 6). Wyswobodzenie z niewoli egipskiej oznacza nasze
wyswobodzenie z niewoli czarta przez Jezusa Chrystusa. Podróż po puszczy,
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oznacza naszą pielgrzymkę na ziemi,  gdzie nam Bóg daje prawa, żywi nas
chlebem  prawdziwie  niebieskim,  i  umacnia  łaską  Sakramentów,  które  są
źródłami duchowego życia. – Ziemia obiecana przypomina niebo, które walką
mamy zdobywać i wiecznie posiadać.

13.  W tym pięknym kraju  żyli  Izraelici  szczęśliwie  i  w  błogosławieństwie
Bożym, dopóki, wbrew zakazowi Bożemu, nie weszli w związki małżeńskie z
poganami, i tym sposobem nie popadli znowu w bałwochwalstwo i występki.
Nie minęła ich też kara Boska; bo ilekroć odstępowali od Boga, podawał ich
Bóg w moc nieprzyjaciół; przeciwnie zaś, gdy się nawracali, wzbudzał między
nimi pobożnych bohaterów, zwanych sędziami, którzy ich wyswobadzali  od
jarzma nieprzyjaciół. Takimi byli: Gedeon, Jefte, Samson i inni. 

14. Przeszło 400 lat piastowali arcykapłani i sędziowie najwyższe urzędy w
Izraelu. Ale potem zapragnął lud mieć króla, jako inne sąsiednie ludy. Bóg dał
mu króla Saula. A gdy ten dla nieposłuszeństwa został odrzucony, nastąpił po
nim Dawid. Silny i potężny był Dawid. Już jako młodzieniaszek pokonał on
był  olbrzyma  Goliata;  jako  król  zaś  rozszerzył  swe  państwo  świetnymi
zwycięstwami.  Służył  on  Bogu  szczerym  sercem,  i  ułożył  ku  czci  Jego
wspaniałe  pieśni,  psalmami  zwane,  w  których  z  natchnienia  Bożego,
przepowiedział  wiele o Zbawicielu świata, mianowicie: że wynijdzie z jego
rodziny,  i  że  królestwu,  czyli  panowaniu  Jego  nie  będzie  końca.  Dlatego
nazywa się Jezus Chrystus także synem Dawida. 15. Salomon, syn i następca
Dawida,  był  mądrym i  wielkim królem.  On zbudował  Panu  w Jerozolimie
wspaniały  kościół.  Miejsce  najświętsze  w  tym  kościele  było  powleczone
najczystszym  złotem.  Tutaj  stała  skrzynia  przymierza,  a  w  niej  tablice
kamienne  z  wyrytymi  przez  Boga  przykazaniami.  Tylko  najwyższemu
kapłanowi  wolno  było  raz  w  roku  wchodzić  do  tej  części  kościoła.  Lud
Izraelski nie miał innego kościoła, i nie wolno było żadnemu Izraelicie składać
ofiary  na  innym  miejscu.  Salomon  nie  wytrwał  w  dobrem,  pojął  żony
pogańskie, i w późnym już wieku dał się im uwieść do bałwochwalstwa. 

16. Po śmierci Salomona rozdzieliło się państwo (980 przed Chr.) Pokolenia
Judy i Beniamina pozostały wiernymi jego synowi, królowi Roboamowi, i pod
jego  panowaniem  stanowiły  królestwo  Judzkie  z  miastem  stołecznym
Jerozolimą.  Inne 10 pokoleń obrały  sobie  królem Jeroboama,  dawniejszego
sługę  Dawida,  i  uczyniły  Samarię  miastem stołecznym swego  kraju,  który
odtąd nazywał się królestwem Izraelskim. Porzucili też oni zaraz wiarę swych
ojców, zbudowali w Samarii osobną świątynię, i zaprowadzili plugawe obrzędy
bałwochwalstwa. Za to oddał ich Bóg w ręce króla pogańskiego Salmanasara,
który  zburzył  królestwo Izraelskie  na  zawsze,  a  lud  uprowadził  w niewolę
asyryjską do Niniwy (718 przed Chr.). Podobnież i królestwo Judzkie doznało
chłosty Bożej,  dla mnogich przewinień.  Nabuchodonozor zdobył Jerozolimę
(606 przed Chr.),  spalił  świątynię i  uprowadził  lud do niewoli babilońskiej.
Lecz królestwo Judzkie nie upadło na zawsze, jak królestwo Izraelskie, które
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sprzeniewierzyło się wierze swych ojców. 

17.  Te  ciężkie  kary  i  dopuszczenia  Boże,  nie  spadły  wcale  nagle  i
niespodzianie.  Na  wiele  lat  pierwej  zapowiadali  je  bowiem  i  oznajmiali
Prorocy,  czyli  mężowie od Boga oświeceni,  którzy chcieli  pobudzić  lud do
pokuty,  a  stwierdzali  swe nauki  i  przepowiednie  wielkimi  cudami.  Prorocy
przyrzekali  także  łaskę  pokutującym,  i  przepowiadali  o  przyjść  mającym
Zbawicielu. W ich księgach,  na wiele set lat  przed Chrystusem napisanych,
czytamy o wszystkich okolicznościach Jego życia i męki: o Jego narodzeniu z
dziewicy w Betlejem, o Jego nauce, cudach, męce, śmierci, zmartwychwstaniu,
zesłaniu  Ducha  Świętego,  zburzeniu  Jerozolimy,  nawróceniu  pogan,  i  o
wspaniałości  Kościoła  chrześcijańskiego.  Daniel  przepowiedział  nawet  rok
przyjścia  Zbawiciela  na  ten  świat.  Najznakomitsi  z  Proroków  są:  Eliasz,
Elizeusz, Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel i Daniel. 

18. Jako wzory rzadkich cnót, jaśnieli za czasów niewoli: Tobiasz w Niniwie,
w Babilonie zaś czysta Zuzanna, trzej młodzieńcy w piecu ognistym i Daniel w
lwiej jamie. Siedemdziesiąt lat trwała już niewola babilońska, gdy król perski
Cyrus, po zdobyciu Babilonu, natchniony od Boga, pozwolił żydom powrócić
do ojczyzny (536 prz. Chr.), i odbudować kościół w Jerozolimie. Ukończono
go wnet, a gdy starcy żalili się, że pierwszy kościół przewyższał go o wiele
przepychem i wspaniałością, zapowiedział im Prorok Aggeusz, że  świetność
tego kościoła  większą  będzie,  niż  pierwszego,  ponieważ  wnijdzie  do  niego
oczekiwany przez wszystkie narody Mesjasz (Agg. 2, 8-10). 

19. Po zbudowaniu tego drugiego kościoła przywrócili Ezdrasz i Nehemiasz na
nowo służbę Bożą, przykazaną w zakonie, i zebrali pisma święte, które ludowi
odtąd  pilnie  czytywano  i  wyjaśniano.  Wszystek  lud  płakał  rozrzewniony,  i
czynił szczerą pokutę. Odtąd nie wrócił on już nigdy do bałwochwalstwa, które
ściągnęło  nań  było  ciężkie  cierpienia  niewoli.  Gdy  później  król  syryjski
Antioch  chciał  żydów  do  bałwochwalstwa  zmusić,  bronili  się  oni  z
największym bohaterstwem pod dowództwem arcykapłana Matatiasza i jego
pięciu synów. Wielu wolało ponieść najstraszliwszą śmierć,  aniżeli  spełniać
obrzędy  bałwochwalcze,  a  do  tej  wierności  względem Boga  i  zakonu Jego
pobudzały ich szczególnie piękne przykłady starca Eleazara, i siedmiu braci
Machabejskich z ich mężną matką (170. 143 prz. Chr.). 

20. Cztery tysiące lat upłynęło już było od stworzenia świata; spełnione już
były znaki, które miały poprzedzić przyjście Zbawiciela. Żydzi wyczekiwali
Go z tęsknotą, a nawet wśród pogan była wieść rozpowszechniona, że wielki
władca wynijdzie z Judei. Zepsucie, w którym pogrążeni byli ówcześni ludzie,
nie  miało  granic.  Wprawdzie  wyznawali  jeszcze  Żydzi  jedynego  Boga
prawdziwego,  lecz  utworzyły  się  pomiędzy  nimi  zgubne  sekty,  jako  to:
Faryzeuszów i Saduceuszów, i rozszerzyło się wielkie zepsucie obyczajów, bo
większa część z nich czciła Boga tylko ustami, a żyła według grzesznych żądz
zepsutego serca. Wszystkie inne ludy, nawet najwykształceńsze, jak Grecy i
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Rzymianie, oddawały się plugawemu bałwochwalstwu. Niezliczonym bogom i
boginiom stawiali oni świątynie i ołtarze, składali im ofiary, nawet z ludzi, a
sławiąc  ich  obrzydliwe  występki  i  naśladując  je  bez  sromu,  mniemali,  że
oddają cześć najdoskonalszą swym bogom. Poganie byli według świadectwa
św.  Pawła  (Rzym.  1,  29-31):  "pełni  wszelkiej  niesprawiedliwości,  złości,
porubstwa,  łakomstwa,  złoczyńca,  pełni  zazdrości,  mężobójstwa,  swaru,
zdrady, bez miłości przyrodzonej, nieprzejednani, niemiłosierni". 

Bereza Kartuska XXI wieku dla Romana Dmowskiego

7 stycznia 1939 – pogrzeb Pierwszego Sługi Polski

Umarł  Roman  Dmowski!  (…)  Płomień,  co  obudził  ospałych,  podniósł  gnuśnych,
ożywił oziębłych, ba! Więcej, co do życia z wiekowego zapomnienia budził nowe siły
w ludzie polskim i pasował ten lud na Naród, na świadomych współobywateli pracy
wspólnej, obrońców wolności i twórców przyszłości Polski, odpowiedzialnych swymi
wysiłkami za życie  i  wielkość Ojczyzny.  (…) Niegdyś na przełomie wieków wielki
Papież w sporze o wyższość Kościoła wschodniego z zachodnim nazwał się „Sługą
sług bożych”.

Tytuł Pierwszego Sługi Polski najbardziej pono, przysługuje Temu, któremu w zamian
Polska świadoma i uczciwa, Polska moralna i pracowita, Polska ofiarna w swych
sługach  składa  hołd,  jako  swemu Symbolowi,  Wskazicielowi  na  rozstaju  wieków,
kultury i cywilizacji europejskiej, drogi ku wielkiej przyszłości. (…) Kto wmyśli się i
wczuje  w  życie  i  czyny  Romana  Dmowskiego,  ten  pojmie,  że  Bóg,  zamierzając
wskrzesić Polskę, zesłał Jej Męża Niepospolitego, który naprostował drogi i w sposób
jasny postawił przed Narodem jego cele i zadania.

Tymi  słowami,  w  kaznodziejskim  tonie
żegnał  Romana  Dmowskiego  ksiądz  prałat
Marceli Nowakowski, endek i zarazem poseł
Sejmu  Ustawodawczego.  Kapłan  nie
szczędził  słów  pełnych  patosu,  laudacji  i
dziękczynienia Bogu za żywot narodowego
przywódcy.  Nie  były  to  słowa  na  wyrost.
Wkład Romana Dmowskiego w odzyskanie
niepodległości  Polski  i  realizacji  polityki
narodowej był ogromy.
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Święty Tomasz polityki polskiej

Nie dopuścił do rozdmuchania konfliktu jaki nastąpił po dokonanym przez Marszałka
Józefa  Piłsudskiego  przewrocie  majowym  (12-15  maja  1926).  Był  mistrzem
dyplomacji.  Światłością  umysłu,  erudycją  i  logiką  prowadzonych  wywodów
imponował  uczestnikom Konferencji  Paryskiej,  gdzie  wygłosił  słynne  5-godzinne
exposé(29 stycznia 1919) dotyczące całości polskich żądań czy zebranym w Wersalu,
gdzie wraz z Ignacym Paderewskim przywrócił Polskę na mapę Europy (28 czerwca
1919).  Zwłaszcza imponował  i  przewodził  Polakom, w których sercach rozbudził
przywiązanie do Polski oraz nieustępliwość w budowaniu interesu narodowego, co
się ostatecznie okazało bezcenne w obliczu nadciągającej II Wojny Światowej i walce
z  totalitaryzmami.  Miał  to  czego  obecnie  brakuje  wśród  narodowców,  czyli  dar
jednania  ze  sobą  różnych  stronnictw  narodowych  i  katolickich.  Założył  Obóz
Wielkiej  Polski  (1926),  a  następnie  Stronnictwo  Narodowe  (1928).  Był  Świętym
Tomaszem  polityki  polskiej,  umiejętnie  i  przenikliwie  dotykając  najgłębszych
przejawów duszy.

Pożegnanie w geście salutu

Tak, był „Pierwszym Sługą Polski”, dlatego
nieprzypadkowo,  pięć  dni  po  śmierci,  7
stycznia  1939  roku,  niczym  króla
Najjaśniejszej Rzeczpospolitej opłakiwało go
dwieście  tysięcy Polaków. Byli  wśród nich
reprezentanci  wszelkich  stanów:  chłopi,
inteligencja,  kapłani  i  książęta  Kościoła
Katolickiego.  Uroczystości  pogrzebowe,
stały  się  okazją  do  manifestacji  polskości,
patriotyzmu  i  nacjonalizmu.  Nad  trumną

powiewały sztandary spowite kirem, chorągwie z Mieczem Chrobrego a narodowcy
unosili  prawe  dłonie  w  geście  salutu  rzymskiego,  żegnając  swojego  przywódcę.
Warszawskie  ulice  rozjaśniały  mundury  polskich  nacjonalistów,  a  w  pochodzie
niesiono tysiące wieńców. Po odprowadzeniu na miejsce wiecznego spoczynku, do
rodzinnego grobowca znajdującego się na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie,
biskup Karol Niemira po odmówieniu egzekwii, do tłumów trwających w śmiertelnej
ciszy  zwrócił  się  następująco: Wracajcie  bracia  do  domów,  niech  Bóg  was
błogosławi.  I  poszli  patrioci,  narodowcy,  obywatele  wszelkich  stanów,  nieco
osieroceni,  ale  z  mocą  i  prawdą,  które  przez  lata  rozsiewał  na  Polskiej  ziemi
Architekt Niepodległej Polski.

Kto walczy z Dmowskim?

Zanim usiadłem nad klawiaturą i napisałem poniższy felieton, zapytałem 50 losowo
wybranych  ludzi  o  kilka  słów  na  temat  Romana  Dmowskiego.  Wyniki  tego
niewielkiego badania, powaliły mnie z nóg. Ponad 80% zapytanych respondentów,
nie  miało  bladego  pojęcia,  czym zasłynął  ten,  którego  kilkadziesiąt  lat  temu,  w
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królewskim orszaku żegnały tłumy Polaków. Oczywiście,  większość wiedziała,  że
Dmowski był „narodowcem”, ale inni nazwali go „polskim faszystą”, „antysemitą”.
Jedynie pojedyncze osoby bez kłopotu wymieniały zasługi,  jakimi wsławił się dla
Ojczyzny Wódz Narodu Polskiego.

Niewiedza Polaków to fenomen świadczący o jakiejś cichej walce z pamięcią o ruchu
narodowym.  Pogarda  dla  Romana  Dmowskiego  ze  strony  lewicowego  saloniku
nikogo przecież nie dziwi. Jedni nazywają go po prostu „antysemitą”, drudzy „ojcem
antysemickiej ideologii w Polsce”, a jeszcze inni „polskim faszystą”. O tym, że każda
z tych obelg jest pozbawiona jakiegokolwiek sensu, nie trzeba chyba tłumaczyć. Ale
czego  mamy  się  spodziewać  po  właścicielach  wypranych,  lewackich  mózgów?
Niepokojąca  jest  cicha  walka  obozu  Prawa  i  Sprawiedliwości  z  pamięcią  o
Budzicielu Narodu Polskiego. O czym mowa?

Skreślony z podstawy programowej

W grudniu  ubiegłego  roku,  Ministerstwo Edukacji  Narodowej  skierowało  projekt
nowej  podstawy  programowej  do  opiniowania.  Mimo  iż,  obecnie  obowiązująca
podstawa  programowa dla  szkół  podstawowych  w dziale  dotyczącym odrodzenia
państwa polskiego wspomina o Dmowskim:  Uczeń zbiera informacje o zasługach
dla państwa polskiego Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego, obecny projekt
PiS-u, Romana Dmowskiego wykreśla niczym gumką do mazania: Uczeń sytuuje w
czasie i opowiada o Józefie Piłsudskim i jego żołnierzach. Mimo zgłaszanych uwag,
MEN  okazał  się  nieugięty  i  początkiem  stycznia  poinformował,  że  powyższy
fragment pozostawia bez zmian. W związku z tym, uczniowie szkół podstawowych
mogą  nie  usłyszeć  nic  a  nic  o  Romanie  Dmowskim,  któremu  zawdzięczamy
odzyskanie  niepodległości,  a  którego  ks.  prałat  Nowakowski  słusznie  nazwał
„Płomieniem, co obudził ospałych, podniósł gnuśnych, ożywił oziębłych”. Obrońcy
projektu minister Anny Zalewskiej, twierdzą że wykreślenie nazwiska Dmowskiego
nie oznacza, że nauczyciele nie będą o nim wspominać, gdyż podstawa programowa
uwzględnia poruszenie tematu wysiłku zbrojnego i  dyplomatycznego.  To wcale  nie
przekonuje. Jeżeli za czasów starej podstawy programowej gardzący środowiskiem
narodowym nauczyciele historii pomijali osobę Romana Dmowskiego – czego byłem
świadkiem będąc uczniem oraz nauczycielem w szkole podstawowej i gimnazjum –
to  tym bardziej  będzie  pomijany  po  reformie  PiS-u.  Nawet  jeżeli  się  zdarzy,  że
nauczyciele będą mówić o Romanie Dmowskim, nie będzie to kluczowa postać w
edukacji  młodych  Polaków,  tak  jak  powinno  to  wyglądać.  Ponadto,  na  kanwie
podstawy  programowej  są  pisane  podręczniki,  a  jeśli  ta  nie  będzie  konkretnie
wskazywała  wybitnych  polityków  takich  jak  Dmowski,  wydawca  będzie  mógł
świadomie lub nie zbagatelizować jego osobę, a nawet pominąć.

Utrwalanie mitu

Wychodzi  na  to,  że  identyfikowany  z  tradycją  piłsudczyków  obóz  Prawa  i
Sprawiedliwości, po cichu próbuje skazać Romana Dmowskiego na Berezę Kartuską
XXI wieku i sprawić, by pamięć o nim stopniowo przygasała. Takie stanowisko jest
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wyjątkowo nieuczciwe, ponieważ prowadzi do utrwalania mitu, iż Polacy wyłącznie
Piłsudskiemu zawdzięczają odzyskanie niepodległości w 1918 roku. A to przecież
wierutna bzdura. Zapomnieć o Romanie Dmowskim to zapomnieć o niepodległości,
dlatego apeluję o opamiętanie dla rządu PiS-u.

Jacek Międlar
za:http://jacekmiedlar.pl/2017/01/20/bereza-kartuska-xxi-wieku-dla-romana-dmowskiego/
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